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Metas IX

Politiszkos žinios.
Amerika.

Svarbiausiu atsitikimu ant 
politiszkos dirvos Amerikoj 
yra visiszkas pasitraukimas 
amerikoniszkos kariaunos isz 
Chinų, kur likosi tik 150 ka
reivių ant sergėjimo ameri
koniszkos ambasados Pekine, 
įsitraukta kariauna bus per
gabenta ant Filipinų salų, ji 
užims vietą sugrąžintų į tėvy
nę liuosnorių, kurių laikas 
tarnystes pasibaigė.

Prezidentas McKinley isz- 
leido prokliamaoiją į Ameri
kos gyventojus, kurioje ap- 
szaukia traurą (želavą), ant 
iszreiszkimo tautos gailesezio 
dėl pasim irusio buvusio 
priesz jį republikoniszkos 
partijos prezidentu Harriso- 
no. Mat McKinley visame 
mėgždžioja Europos valdo
nus.

Priversti kubieczių pasi
duoti Amerikos reikalavi
mams nepasiseka, turbut jie 
geru nė ne pasiduos. Mat 
Kubos konstitucijos dirbėjai 
turi tiek supratimo, kad 
lipszniais žodžiais ne galima 
jų papirkti, jie geriaus su
pranta savo kraszto reikalus 
ir naudą, negu tikėjo ameri- 
koniszki politikieriai.

Anglijos randas praneszė 
Amerikai, kad jis ne sutinka 
ant permainų padaryto pirma 
traktato, pagal kurį, jeigu 
Amerika savo kasztais nukas
tų kanalą jungiantį abudu 
oceanu, taigi Atlantiszką su 
Pacifiku, tai toks kanalas tu
ri būt neutraliszku, isz kurio 
lygiai karės laike kaip ir san
daroj galėtų naudotiesi visų 
krasztų laivai. Pagal seniai 
padarytą terp Amerikosir An
glijos sutarimą, Amerikai ne 
valia ant apgynimo tokio ka
nalo rengti tvirtinęs ir lai
kyti kariauną. Amerikos 
randas, ant iszgavimo Angli
jos pritarimo ant atsakanezio 
perkeitimo traktato, kaip mo
kėjo, teip gerinosi Anglijai: 
nors pagal terptautiszkas tie
sas karės laike neutraliszki 
krasztai ne turi tiesos daleisti 
vienai isz kariaujanezių pu
sių gabenti karėj reikalingus 
daiktus, Amerika ne stabdė 
gabenimo anglijonų nupirk
tų arklių į Pietinę Afriką ant 
karės priesz burus. Ameri
kos randas pasiskubino pripa
žinti buvusęs būrų republi- 
kas Transvaalių ir Oraniją 
kaipo priskirtas prie anglisz- 
kų valdybų, nors to dar nė 
viena kita vieszpatystė ne 
padarė ir pati Anglija dar 
tokio pripažinimo ne reikala
vo. Na, ir visi tie Amerikos 
rando laižymaisi ir gerini
mais! nuėjo ant niekų—An
glija ne nori daleisti Ameri
kai rengti tvirtynes ant ap
gynimo rengiamo Nicaragu- 
08 kanalo. Pripažinimu bū
rų republikų už angliszkas 
valdybas Amerikos randas 
užsitraukė vien piktumą savo 
locnų ukėsų, terp kurių dau- 
giaus yra būrų negu anglijo
nų draugų.

Nuo Filipinų salų ateina 
žinios vien apie pasidavimą 
vis naujų ir naujų filipinie- 
czių vadovų su visoms savo 
kariaunoms. Nors karė gali 
dar tūlą laiką trauktiesi, bet 
aiszku jau, kad amerikonai 
ima virezų. Ar karė ant vi
sada pasiliaus, apie tai ne 
galima kalbėti. Jeigu Ame 
rika įsipainiotų į kokią 
nors kitą karę, be abe
jonės ne tik filipiniecziai bet 
ir portorikonys pasikeltų 
priesz jos valdžią; platinimas 
valdybų ne sudrutina viesz- 
patysezių, bet jas silpnina.

Chinal.
Chinuose užgimė dideli ne

sutikimai terp anglijonų ir 
maskolių. Aplinkinėse Tien 
Tsin maskoliai užėmė geležin
kelį padirbtą angliszkos kom
panijos. Angliszkos kariau
nos virszinįkas pareikalavo 
pasitraukimo maskolių, bet 
tie, vietoj paklausyti, apsi
kasė ir sudrutino savo sto
vyklas. Anglijonai sutrau
kė daugiau savo kariaunos. 
Angliszkas vadovas paliepė 
savo kareiviams užsimauti 
ant karabinų durtuvus ir ne
va norėjo maskolius isz jų 
stovyklų istvyti. Pamatę tą 
maskoliai, ne tik ne nusigan
do, bet jų virszinįkas prisakė 
užsi pro vyti karabinus ir ženg
ti priesz angliszkų kariauną. 
Pamatę tą anglijonai, tuoj 
pasitraukė, kadangi mat jie 
tik tol drąsus, kol jų gazdi- 
nimo kas bijosi. Jeigu an
glijonai ne butų pasitraukę, 
be abejonės sziądien butume 
turėję karę terp Anglijos ir 
Maskolijos. Kas vienok 
sziuom tarpu likosi praszaliu- 
tu, gali dar užgimti, kadangi 
nesutikimai neiszdilo, susi- 
muszimo ne buvo tik todėl, 
kad anglijonai sziuom kartu 
nusilenkė. Isz visko matyt, 
kad maskoliai jieszko vien 
priekabių ir progos ant susi
ni uszimo su Anglija. Bent 
teip elgiasi maskoliszkos ka
riaunos virszinįkas Chinuose, 
tyczia erzindamas anglijonus. 
Jeigu jis daro tą su pritari
mu maskoliszko rando, tai 
nors Anglija ir kasžin kaip 
norėtų karės iszvengti, ji tu
rės užgimti, ant jos pradėji
mo maskoliai ras gana prie- 
žasczių. Vokiszki laikrasz- 
cziai paduoda, buk maskolisz- 
kas karės ministeris, nors jau 
pirma sutraukė ant Afgani
stano rubežiaus su virszum 
100000 kareivių; Siberijoj 
turi jis tiek jau kariaunos ir 
visus parubežius pastatė ant 
kariszko padėjimo, bet renka 
dabar kariauną ant Kaukazo, 
isz kur ją ne sunku bus per
vežti ant Afganistano rube
žiaus. Priesz tas maskolisz- 
kas pajiegas Anglija labai 
mažai gali pastatyti savo ka
reivių, kadangi veik visa an- 
gliszka kariauna užimta Af
rikoj gaudymu būrų. Jeigu 
maskoliai pradėjo provokuo- 
ri anglijonus, tai turbut jie 
pirma persitikrino, kad jeigu 
užgimtų karė terp Anglijos 
ir Maskolijos, Anglijai nieks 
ne padės, o pergalėjimą An
glijos maskoliai laiko už leng 
vą daiktą. Maskoliszki vir- 
szinįkai, kariaudami drauge 
su anglijonais, turėjo progą 
pažinti menką vertę anglisz
kos kariaunos, o kol geriau
sios Anglijos pajiegos užim
tos gaudymu būrų, ji priesz 
maskolius gali siųsti vien 
niekesnes, o ir tų turi ne 
daug. Rods Anglija ant jū
rių yra dar vis tvircziausia 
svieto vieszpatystė, bet laivy
ne karėj su Maskolija. ne 
daug gali sverti, kadangi 
priesz Angliją Maskolija ne 
reikalauja kariauti ant jūrių, 
laivų gi priesz žemės kariau
ną Anglija ne gali siųsti nė 
į Himalajų kalnus, nė į Indi- 
jų vidurius, nė į Chinus. Vi
si svarbesni Maskolijos mies
tai prie jūrių turi tvirtynes, 
per kurias angliszki ems lai
vams veik ne galima prie 
miestų priplaukti. Rods an
glijonai dar vis tiki, kad jei
gu užgimtų karė priesz Mas- 
koliją, Japonija, o gal ir 
Amerika stos Anglijos pusėj. 
Vienok ežia gali jie teip ap
sirikti, kaip apsiriko ant bū
rų. kuriuos tikėjo lengvai 
pergalėti. Vokiszki laikrasz- 

ežiai tvirtina, kad Maskolija 
daleidžia Japonijai be kares 
užimti tulus krasztus Korėjoj 
arba ir tikruose Chinuose, 
kuom Japonija pasiganėdina 
ir ne kisz savo rankų į nesu
tikimus terp Anglijos ir Mas
kolijos. Gal tas ir teisybė, 
kadangi priesz užėmimų Man- 
džurijos vien anglijonai pro
testuoja, kiti krasztai tyli, o 
Vokietijos kancleris tiesiog 
parlamente pasakė, jog Man- 
džurijoj Vokietija ne turi 
svarbių reikalų ir už juos ne 
mislyja su Maskolija pyk- 
tiesi.

Paskutiniuose laikuose vo- 
kiszka ir prancuziszka ka
riaunos turėjo kelis susimu- 
szimus, kuriuose chiniecziai 
likosi sumuszti. Svetimi am
basadoriai Chinuose vėl pra
dėjo terp savęs tarybas; 
sziuom kartu tariasi jie apie 
atlyginimų ir karės kasztus, 
kokių galima nuo Chinų pa
reikalauti. Su Chinų komi- 
soriais, dėl ligos Li Hung 
Czango, tarybos likosi per
trauktos.

Pietine Afrika-
Nore Kitchener praneszė į 

Londonu apie užmegstas ta
rybas su jenerolu Botha kas- 
link galutino pasidavimo bū
rų, bet turbut angliszka ka
rės ministerija pati ne turi 
didelės vilties, kad pradėtos 
tarybos iszduotų laukiamus 
vaisius, kadangi ji siunezia į 
pietinę Afrikų dar vis dau
giaus kariaunos: pereitų san- 
vaitę isz Plymoutho iszplan- 
kė net keli tukstaneziai raite
lių. Kaip stovi ta
rybos Kitchenero užmegstos 
su jenerolu Botha kaslink jo 
pasidavimo, tikrai ne žinia. 
Pabaigoj pereitos sanvaitės 
laikraszcziai pagarsino, buk 
Botha atmetė pasiūlytas Kit
chenero iszlygas ir pertraukė 
tolesnes tarybas, dabar vie
nok tie pats laikraszcziai gar
sina, jog tarybos traukiasi 
toliaus, tik kad abidvi pusės 
dar nesusitaikė, tai apie isz
lygas nieko ne galima kalbė
ti. Karė sziuom tarpu lyg 
apsistojo, bet tas paeina nuo 
to, kad dėl didelių lytų už
gimė tvanai, dėl kurių angli- 
jonams veik ne galima pasi
krutinti, negali jie su kanuo- 
lėms persikelti isz vietos į 
vietą.

Apie De\yettų angliszki 
laikraszcziai leidžia į svietų 
visokius paskatas. Neseniai 
pagarsino, buk DeWett gavo 
proto sumaiszymų, buk jis 
nužudęs visas kanuoles ir 
amunicijų, ne gali toliaus ves
ti karės. Kur jis vienok da
bar isz tikro yra, to turbut 
angliszkos kariaunos virszinį
kas visai ne žino. Pranesza 
dabar, buk jis atkako į Sene
kai, kur visi jo kareiviai jį 
apleido ir iszsiskyrstė. To
liams ' angliszki laikraszcziai 
tvirtina, buk Kitchener ne 
nori, kad DeWett pasiduotų, 
kadangi turėtų jį atiduoti po 
sudu,o sūdąs be abejonės nu
spręstų jį ant suszaudymo, 
kas pakeltų dar labiaus ne- 
kentimų Anglijos visuose 
svieto krasztuose. Vienok 
pagal terptautiszkas tiesas 
laike karės terp dviejų krasz
tų pergalėtojas ne turi tiesos 
sūdyti arba bausti pasidavu
sių prieszų vadovų. Ir Kit
chener ne turi tiesos DeWettų 
atiduoti savo sudams ant nu
baudimo.
• Pagal Kitchenero atskaitų, 
vasario mėnesyj musziuose 
160 būrų likosi užmusztų, 
400 paszautų, o 1000 pasida
vė anglijonams. Gal terp 
pas įdavusių didesnė dalis bu

vo tekių, kurie visai karėj ne 
dalyvavo. Prancuziszki laik- 
raszcziai paduoda apskaitymą 
kasztų, kiek Anglijai kaszta- 
vo karė su* būrais, su virszum 
ant $1500000000. Kiekvie
nas užmusztas būras kasztavo 
900000 frankų. Gaila, kad 
ne daugiau.

Maskolija.
Nore Maskolija smarkiai 

susierzino bu anglijonais Chi- 
nuošė, bet kad ji nesiliauja 
persekiojimo Finlandijoe,! tai 
reiktų manyti, kad jos ran
das tikisi be kares priversti 
Angliją pasiduoti savo no
rams. Priesz karę ir laike 
karės paprastai maskolisžkas 
randas liaujasi persekiojimo 
savo pavaldinių. Gal būt, 
kad jis Angliją laiko už teip 
silpną prieszą, ant kurio per
galėjimo užteks ir atlikosių 
nuo dabojimo neužkenezitmų 
pavaldinių pajiegų. |

Finlandijoa jeneral-guper- 
natoriuB praszalino nuo vie
tos, ne pasiklausęs senato, 
kuriam priguli paskyrimas ir 
praszalinimas urėdnįkų, Hel- 
singforso policijos 
už tai, kad jis isz 
džių neapstabdė 
ežia demonstracijų 
ro padavadyjimus. 
gėsi po lenkų maisztui mas- 
koliszki jeneral gubernato
riai ir Lenkijoj, kol ant visų ' 
įtekmingiansių urėdų ne pa
skyrė niaskoliszkų putų. Ką 
darė 40 metų atgal Lenkijoj, 
tą kopjuoja caras Mikalojus 
Finlandijoj, kadangi mat 
nieko naujo jo menkas protas 
surasti ne gal.

Maiaztai studentų augsz- 
tesnių moksliszkų įtaisų isz- 
siplatino jau beveik ant visos 
Maskolijos. Iki sziol dar 
maisztų ne buvo Varszavoj, 
Dorpate ir Rygoj. Dėl stu
dentų maisztų Odesoj, Kije
ve ir Charkove valdžios pa
garsino karės laiko tiesas. 
Peterburgo universitete, tech- 
nologiszkam ir kalnakasy stos 
institutuose pasiliovė skaity
mas lekcijų, kadangi studen
tai nutarė ne vaikszczioti vi
sai ant lekcijų, kol lazduotos 
ant jų paneziojimo ir skriau
dimo tiesos ne bus nuimtos. 
Kadangi su studentų maisz- 
tais susibėgo ir darbininkų 
sztraikai daugely j vietų, de
monstracijose priesz valdžias 
su studentais eina ir darbi- 
nįkai, tai valdžias isz tikro 
apėmė baimė, kad prie 
maisztų ne prisidėtų ir visa 
dirbanti luomą. Rodosi to
dėl, kad jeigu darbinįkai eis 
isz vien su besimokinanezia 
jaunuomene, valdžioms atseis 
nusilenkti ir pasirūpinti apie 
kokį nors užganėdinimą 
dentų ir darbininkų.

virezitįkų 
pats pra- 
pakilįsių 
priesz ca
Teip el-

stu-

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Vilniaus girių apsaugojimo ko 
mi'etas uždraudė kirsti medžius 
giriose Gai ir Rasti rebi, Dianos 
pavietyj, prigulincziose ūkinin
kui Protasui; giriose Czernobil, 
Trakų pay., prigulineziose Szul 
cui ir giriose dvaro Nemencziu.

15 d. vasario, atkakęt j Vilnių 
J. Balcevycze, pari-amdė dorožką 
ir liepė važiuoti į Užupinę miesto 
dalį. Vežėjas, susikalbėjęs su ki
tais savo draugais, kurie paskui 
važiavo, iezvežė pasažierių už 
miesto ir ežia ant jo visi užpuolė. 
Teip baisiai jį sumuszė, kad ap
mirė. Tikėdami, kad jis ne gy
vas, iszkraustė kiszenius, kuriuo
se rado 10 rubl. pinįgų ir iszrėdę 
nuogą, palikę ant lauko, sugrį
žo į miestą. Balcevycze, atsiga
vęs kiek, .prirėpliojo į pirmuti
niu* namus ir ežia papasakojo, 

kas su juom atsitiko. Kadangi 
jis žinojo numerį dorožkos, tai 
policijai ne sunku buvo surasti 
plėsziką dorožkorių. Jo namuo
se rado dar nuvilktus nuo Balce- 
vycziaus drabužius.

21 d. vasario, ties geležinkebo 
stacija, lokomotyvą užbėgo ant 
valanczio nuo szėnių sniegą dar- 
binįko, nutraukė jam ranką ir su- 
triuszkino galvą. Yra tai ket
virtas žmogus trukių užmusztas 
per paskutinę sanvaitę Vilniuje.

Vilniuje Dras Pauliutis ir den- 
tistas Schlossberg rengia su nau
jausioms įtaisoma dantų gydiny 
cz>ą, koki''8 visame mieste nėra 
nė vienos. Betui ežiai m i nė toj 
gydinyczioj bus gydomi be jokio 
užmokesnio.

Vilniuje rengiasi atidaryti pri- 
vatiszką antrą realiszką mokyklą. 
Uždėti mokyklą nori Vmogra- 
dov. Jis praszo nuo miesto vien 
pliaciaus, ant kurio savo kasztais 
pastatys reikalingą mokyklai 
triobą.

Vilniaus žemiszkas bankas 
nusprendė padidinti savo kapita
lą ans pusės milijono rublių. Ant 
surinkimo pinįgų bus išleistos 
akcijos, Per paskutinius rinki
mus sanariai administracijos liko
si išrinkti: Montvila ir Koncza; 
kiti administracijos samriai isz
rinkti: Legot, Tarasoericz, Ro 
mer, Swiątecki, Cywinski, Kwiat- 
koįvski, Petraszewski, Sumoroch, 
VVenclavrski. Deputatais prie 
traukimo banko boudsų: Pader
me, Baguszearicz, Jezerski, Ku- 
•piec, •Stachowski. Pereituose 
metuose Vilniaus žemiszkas ban
kus turėjo gryno pelno 1852725 
rubl. 23 kap. Isz to pelno nuėjo: 
155370 rubl. 68 kap. ant mokės 
ežių į vieezpatystės iždą, 92329 
rubl. 72 kap. ant geležinio kapi
talo, 142JOOO rubl. ant dividen 
dos akcijonieriams; ant naudos 
banko urėdnįkų ir administraci
jos sąnarių 177778 rubl. 80 kap. 
Žmoma, akcijonieiiai administra
cijos sanariai paėmė sau didesnę 
dilį, o sunkiai dirbantiems urėd- 
nįkams paliko trupinius.

Vilniaus mokslinio apskriezio 
virszinįkas prisakė mokyklų di
rektoriams rengti mokyklų dalis 
tokiuose miesteliuose ir kaimuo
se, kur nėra mokyklų, ant moki
nimo kaimieczių maskoliszkos 
kalbos. Su nurodymu vietų, kur 
reikia rengti tokias mokyklų da 
lis, privalo atsiszaukti tarpinįkai. 
Mokintojais tokių dalių gali būt 
vos pabaigę pradines mokyklas, 
bet jie turi būt stacziatikiszko ti
kėjimo. Tokioe mokyklos galėtų 
kilnotiesi isz vienų į kitus na
mus, teip kaip tai daro užlaiky 
tojai paslaptų lietuviszkų moky
klų. Mat ir maskolpalaikiai ban
do nuo lietuvių mokįntiesi. Te 
gul vienok lietuviszki ūkininkai 
apsisaugos ir ne leidžia į savo 
namus maskoliszko raugalo.

Vienas Vilniaus daktaras pa
rengė priv..tiszką gydinyczią, ku
rioje gydys ligonius su pagelba 
parvuotų szviests spindulių, pa
gal būdą danieczio daktaro Fin- 
aeno.

24 d. vasario, didžiausioj Vil
niaus gydinyczioj Savricz užgimė 
gaisras. Ligonius iszvedė rods 
gana laimingai, vien vienas sude
gė. Dabar, kol pataisys ką pa
gadino ugnis, miestas nusprendė 
ant priemesezio Šnipiškių pa
rengti tuomtarpinį ligonbutį ant 
60 lovų.

24 d. vasario siautė didelis 
gaisras. Ugnis isznaikino Žir- 
navakio namus ir pagjdino kelis 
kaimynystoj stovinezius. Blėdį 
ugnies padarytą skaito su vir
szum ant 100000 rubl. 

Isz Vilniaus gub.
Nuo 13—21 d. vasario Vilniau* 

gub. ape'rgo visokioms limpan- 
czioms ligoms: Vilniuje: šlakuo
toms miltinėms 7 žmonės, pilvi
nėms a;iltinėms 11, tymais 20, 
krapa 2, dįfteritu 4.

Aszmenų pav., kaime Grigaliū
nuose ssiltinėrns apsirgo 10 žmo
nių, kaime Alekaandrowka apsir
go 23; kaime Korabuose tymais 
apsirgo 18, isz kurių 2 pasimirė;

kaime Czernaviežiuose rauplėms 
apsirgo 1, jis pasimirė. Vilniaus 
pav. sziltinėms apsirgo 5, ty
mais 4. Influenca Szventenų pav., 
kaime Gaduksztuoee apsirgo 10 
žmonių, isz jų 2 pasimirė.

Vilniaus pavietyj, Gelvanų 
valszcziuje, dvare Pakalniszkiuo- 
se grafo Pliaterio buvo szitoks 
nelaimingas atsitikimas. 4 d. 
vasario devynių metų sargo Bog- 
danavycziaus sūnūs varė arklius 
kuliamos maszinos. Kada vaikui 
nusibodo bėgioti paskui arklius, 
jis sėdo ant dyselio. Krumpliai 
rato pagriebė sermėgą ir vaiką į 
traukė į ratą ir teip baisiai su
mankė, kad į pusę valandos jis 
pasimirė; ue spėjo nė daktarą 
pargabenti.

isz Voložhio, Vilniausgub.
Viename kaime netoli szito mies

telio neseniai, nežinia nuo ko, už
gimė gairas, užsidegė vieno ūki- 
nįko namai. Pabudusi ukinįko 
duktė, kuri miegojo bute, griebė
si gesinimo ugnies. Prie gesini
mo užsidegė merginos drabužiai 
ir ji teip baisiai apdegė, kad nuo 
to ant rytojaus pasimirė.

Isz Disnos, Vilniaus gub.
Netoli miestelio Glubokoje, 

Dienos pavietyj, kaime Berozova 
buvo stacziatikiszkas klioszto- 
rius. Dėl stokos pinįgų, kliosz 
torius likosi uždarytas. Dabar 
vienok stacziatikiszkas sinodas, 
kuriam labiausiai rupi platinimas 
staczintiky-itės terp kitokių tikė
jimų gyventojų, nusprendė seniai 
uždarytą klijsztorių vėl atidary
ti, ant jo užlaikymo paskiria rei 
kalingus pinįgus. Bus ežia mat 
naujas maskolystės lizdas.

Isz Sziaullų, Kauno gub.
Prisiveisė ežia neiszpasakytai 

daug vagilių, kurie vagia su ne 
iszpasakyta drąsa ir kas svarbiau
sia. kad policija nė vagilių, nė jų 
pavogtų daiktų ne įstengia atras
ti. Iszrodo, lyg kad policija eitų 
iszvien su vagiliais. Sitai į trum
pą laiką apvogė czianykszczią ap 
tieką, isz kurios iszneszė daiktų 
už 200 rubl. Bavinįkui czianyk- 
szczios spaustuvės pavogė turtų 
už 700 rubl.; vagysta papildyta 
7 vai. vakare, o ant prisigriebimo 
reikėjo iszlaužti penkias duris. Į- 
siveržę pas duonkepį, paszlavė 
daiktų už 100 rtibl. Apart to, 
apvogė audeklų pardavinyczią, 
laikrodž ų pardavinyczią, vieną 
žydiszką kromelį, inspektorių- ir 
vieną mokintoją Sziaulių gim
nazijos ir daug kitų ypatų. Ne
vienos isz tų į trumpą laiką pa
pildytų vagyatų policija ne suse
kė.

Lietuvos kunigai mokina
si nuo maskoiiszkų 

žandarų.
Lenkiszkas laikrasztis “Prie 

gląd Wszechpolski", kuriame tal
pinos! “Jvunįgo Rasztai apie baž
nytinius prietikius Lietuvoj",pra
nešta, buk tūli katalikiszki Vil
niaus kunįgai, ant dažinojimo 
koks kunįgas yra autorium tų 
Rasztų, nutarė Lietuvoj rinkti pi- 
nįgus ant pasamdymo vagiliaus, 
kuris pavogtų rankrasztį. Ypa- 
tiezką mat turi supratimą tūli 
Lietuvių duslių ganytojai! Laik- 
rasztis persergsti aukų rinkėjus, 
kadangi rankrafizt's seniai ėsąs 
sunaikintas. Kad tik Amerikos 
doros mokintojams neuisinorėtų 
sekti paveikslą savo sandraugų 
Vilniuje! Tegul redakcijos apsi
saugos.

Isz Gumbines, Prūsų 
Lietuvoj.

Palodytas czianykszcziame ka
lėjime unteroficieras Merken, ap
skųstas už dalyvavimą prie užmu- 
szimo cficiero Krosigko, isr. kali
nio isztruko. Atidarė jis savo 
celės langą ir apreiškė sargams, 
jog langas nesiduoda uždaryti ^r 
todėl jo kambaryj teip szalta, 
kad jis ne gali isztrivoti. Kada 
sargai suėjo langą taisyti, Mer
ken ant syk užtrenkė kambario 
duris, o pats, sargų ne stabdo
mas, kadangi jie likosi jo kamba
ryj užrakinti, iszbėgo isz kalinio 
ir prapuolė.

Ibz Smorgonės, Vilniaus 
gub.

Smorgonėj, nors iki sziol ne 
truko skurų iszdirbinyczių, bet 
jos veisiasi kaip grybai po lytui; 
matomai senosios turi gerą už 
darbį.

Neseniai czianykszczioee skurų 
iszdirbinycziose užsikrėtė, mato
mai nuo skurų pattipusių nuo si- 
biriszko maro galvijų, sūnūs vie
no skurų iszdirbinyczios savinin 
ko žydo Szlomovyczio. Dakta
ras iszdegino spuogus, bet visgi 
ne žinia, ar iszdeginimas daug 
gelbės. Gal dabar savininkai isz
dirbinyczių geriaus rūpinsis apie 
saugojimą nuo užsikrėtimo savo 
iszdirbinyczių darbininkus.

Ir tas ant gero gali iszeiti.
Maskoliszkas laikrasztis “War- 

8zawskyj Dnewnik” paduoda, jog 
užrubežių medžių prekėjai ne 
nori pirkti nuo privatiszkų girių 
savininkų reikalingų medžių, 
nors pasiūlymų daug gauna nuo 
dvarponių Minsko, Garteno ir 
Vilniaus gubernijų, l)et perka jie 
rando giriose, kadangi,kaip sako, 
medžiai raudo giriose teip kirsti, 
kaip reikalauja užrubežiuose. Tas 
tik gal iszeiti ant baudos vietinių 
gyventojų, nes per tai nuptgs 
malkos ir medžiai dvarų giriose 
ir dvarponiai, neturėdami kur 
parduoti medžių, ne galės teip 
savo girių naikinti, kaip naikina 
dabar.

Žydai kraustosi į Ar
gentiną.

Iki sziol daugiausiai 'Lietuvos 
žydų kraustydavosi arba į Sziau- 
rinę Ameriką, arba į pietinę Af
riką. Dabar vienok szituose krasz 
tuose vesti žydiszku bud u biznį 
jau sunkinus: Amerikoj ir žydų 
isznaudojami ateiviai įgavo dau
ginus proto ir ne nesza jau teip 
greitai savo pinįgų žydams; Afri
koj karė išvaikė apsigy'venusįps 
ežia Lietovos žydus. Todėl da
bar, kaip pranesza žydiszkas laik
rasztis “Hacefira”, daug neturtin
gų Lietuvos ir Lenkijos žydų 
rengiasi keliauti į Argentiną. 
Daugelis žydiszku szeimynų Lie
tuvos miesteliuose iszparduoda 
savo daiktus, kad tik surinkti 
reikalingus pinįgus ant kelionės 
į Argentiną (pietinėj Amerikoj).

Sniego darganos.
Pabaigoj vasario mėnesio, kaip 

kįtuose Maskolijos krasztuose, 
teip ir Lietuvoj, ypacz rytinėj 
jos dalyj, siautė baisios sniego 
darganos, kurios užneszė geležin
kelius, sustabdė ant lauko bėgan- 
czius trukius. Lietuviszkame 
Braste per kelias dieuas 200 dar- 
binįkų užimti buvo valymu nuo 
szėnių sniego. Ant stacijos Zdol- 
bunowo 100 žmonių dvi dieni 
laukė trukių, negalėdami nė na
mon parvažiuoti, nė iszvažiuoti 
geležinkeliais į paskirtą vietą. 
Neturtingiems pasažieriams ant 
stac'jos dalino dykai duoną ir ar
batą, už tąi turtiogesniejie turėjo 
už viską dvigubai mokėti.

k’

Isz Borisovo, Minsko gub.
Pastatė ežia naujas dirbtuves 

permirkinimo medžių ant apsau
gojimo jų nuo puvimo. Dirbtu 
ves tas paima po s ,vo globa Pa 
girėnų geležinkelio kompanija. 
Dirbtuvėse tose prasidės darbai 
nuo ateinanezio pavasario. Ras 
jose darbą 1000 darbininkų. Tai
gi mat ras ežia darbą diktai žmo 
nių. Nežinia vien, po kiek jiems 
mokės už darbą ' geležinkelio 
kompanija.

Isz Londono, Anglijąj-
Gana czianykazcziai lietuviai 

turėjo vargo, kol iszailiuosavo 
nuo lenkų kunįgo ir kol sulaukė 
savo tautos dvasiszko vadovo,kn. 
B. Szlamos, priesz kurį lenkisz- 
ki kunįgai visokia* intrigas va
rė, bet ir dabar parapijos reika
luose nėra dar tvarkoe ir terp pa- 
rapijonų nėra vienybės. Pribu
vus kun. Szlamai, Londono lietu
viai labai džiaugėsi. Ant pirmos 
dievmaldystoa, iszgirdę savo pri
gimtoj kalboj pamokslą, lietuviai 
sumetė isz džiaugsmo ne mažai 

P’*nigų, bet nieks, apart ėmusių 
pinįgus, nežino, kiek jų lietuviai 
sudėjo. Apie tai žino tik para
pijos komitetas. Szitas komite
tas niekam ne iszduoda rokundų 
ir pats kunįgas nežino, kiek aukų 
sudėta ant bažnyczioa. Kadangi 
po dievmaldystai komiteto sana
riai publike 1 nksminosi, tai pa- 
rapijonai, aukavę pinįgus, meta 
ant jų visokius nužiurėjimus ir 
garsino, kad daugiaus ne au
kaus. Iszgirdęs rugojimus, ku
nįgas pareikalavo nuo komiteto 
sukolektuotų pinįgų, bet komite- E 
tas atsakė, kad į parapijos kasos 
reikalus kunįgas ne turi tiesos 
kisztieei. Slėpimas pinigų ne 
patiko ne tik kunįgui, bet ir pa- 
rapijonams. 9 d. vasario jie su- 
szaukė milingą, numetė senąjį ko
mitetą nenorintį iszsi rok uoli isz 
surinktų pinįgų ir iszrinko kitą. 
Senasis komitetas bandė mitingą 
paardyti, bet tas jam ne pasisekė. 
Dabar gal užgims geresnė tvarka.

Londonietia.

Telegonija.
Gyvulių augintojai žino, kad 

tankiai,paveikslan, kumelė užleis
ta eržilo kitokios rasos, gimdo 
kumeliuką maiszytoa rasos tu
rinti ypatybes motinos ir tėvo, 
bet tėvo ypatybių palaiko dau
giaus. Pasitaiko vienok ir teip, 
kad užleista pirmą kartą eržilo 
kitokios rasos kumelė perduoda 
ypatybes eržilo ne tik nno to er
žilo paeinaneziam kumeliukui bet 
ir kitiems užvaisintiems kito er
žilo, nors jis butų kitokios rasos. 
Tokį ap-ireiszkimą vadini telego
nija. Todėl tai naminių gyvulių 
augintojai, norinti kad vėrte jų 
auginamų gyvulių ne nepultų, 
saugoja pataites nuo susidūrimo 
su patinais niekesnių rasų, ka
dangi ir geros veislės pataitė už- 
vaisinta niekesnio patino gimdo 
ne tik tą veną niekesnės rasos 
vaiką, bet ir paskui, nors ją už- 
vaisina patinas geresnės veislės, 
vaikai dar tūlą laiką palaiko ypa
tybes ano niekojo, kuris pirmą 
kartą pataitę užvaisino.

Darvinas apraszo apie kumelę 
arabiezkos rasos, prigulinezią lor
dui Morton, kuri 1815 m. likosi 
užvaisinta eržilo ktvaegos (žvė
ris arklių giminė* gyvenantis 
kaipo laukinis vidurinėj Afrikoj) 
ir pagimdė per puse kumelį, per 
pusę kwaggą. 1817 ir 1818 m. 
ta pati kumelė likosi užvaisinta 
eržilo arabiszkos rasos, bet pa
gimdyti kumeliukai buvo dryži, 
su tokiais jau staeziais kareziais, 
kokius turi kvragga. Paskui iki 
1823 metų ta pati kumelė pa
gimdė kumelius arabiszkos rasos, 
o 1823 m., nors vis buvo užlei
džiamą eržilo arabiszkos rasos, 
pagimdė kumelį, kuris dar turėjo 
tūlas kwaggos ypatybes. Dras 
Evert apraszo kitą panaszų atsi
tikimą. 1896 m. kumelė likosi 
užleista su eržilu dryžų laukinių 
arklių; paskui, nors buvo už
leista paprasto eržilo, gimdė dry
žus kumelius. Panaszių atsitiki
mų moksliszkuote rasztuose apra- 
szyta daug. Panaszius vaisius 
apturėjo Darwin su szunims.Nouel 
su avims, o Mc Kay su triusziais. 
Profesurius Flint užtėmyjo tele
goniją ir ant žmonių. Viena mer
gina baltveidė pagimdė vaiką 
nuo tėvo cziabuvio austraiieczio. 
Paskui, isztekėjusi už baltveidžio, 
turėjo dar kelis vaikus su tūloms 
anstralieczių ypatybėms. Pana
szius atsitikimus užtėmyjo prof. 
Flint ir ant negrių moterių. Ži
noma, mokslincziams tirinėjimas 
telegonijos terp žmonių yra daug 
sunkesnis negu terp žvėrių, ku- , 
r i uos visada gali pridaboti.

Prancūzė Berthelet darė banda- 
vones su pilkoms ir baltoms pe
lėms. Sz Ūme atsitikime balta 
pelė, užvaisinta pilko patino.gim- 
dė visada pilkus vaikus; pilka gi 
pataitė, užvaisinta balto patino, 
gimdė bailus vaikus. Taigi ežia 
pasirodė, kad parva paėjo nuo 
patino; maiszytų parvų nieką-** 
da ne pasitaikė. Baltos pelės 
priguli prie tos paezios veislės ką < 
ir pilkosios, jos vien iszsiveisu- A 
sioe. //
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Isz Amerikos
Carnegie dovana.

Pittpburg, Pa. Pasitraukian
tis nuo visų užsfėtnimų, pralobęs 
isz savo darbinįkų darbo garsus 
Amerikos didžturtis Carnegie, 
kaip pranešta laikraszcziai, apart 
kitų dovanų ant vieszų reika
lų, paskiria 5 milijonus doliarų 
ant parengimo prieglaudos namų 
negalintiemsr'dirbti darbinįkams 
Carnegie Co.

Vagilka paeito siuntiniu.
Chattanooga, Ten. Likosi 

ežia suarasztuota pagelbinįkė 
paczto virszinįko, mergina Marė 
B«lton. Ji apskųsta ui pavogi
mu pinįginių paczto siuntinių. 
Siuntinių ji pavogė daug ir jų 
dalį rado dar joe gyvenime. Marė 
Balton yra jauna ir labai graži. 
Tėvas joaryra protestoniszku pas
torium ir vienu isz geriausių 
pamokslininkų visame Tennessee 
sztete. '

Lyncha viniai.
Corsicana, Tkx. Pulkas balt- 

veidžių, susidedantis isz 5000 
Įmonių, paveržė isz czianyksz 
ežio kalėjimo negrę Hendersonę, 
kuris apkaltintas buvo'ui uimu- 
szimę ballveidėe moteries, pa- 
ežios Conway Youngerso; iszve- 
dė negrę isz miesto, uimovė ant 
uismailinto kaulo ir gyvę sude
gino.

Numirė buvęs prezidentas 
Harrison.

Indianopolis, Inu. Buvęs 
priesz Clevelandę, republikonų 
pastatytas Amerikos prezidentas 
Harrison pasimirė ežia 13 d. ko
vo. Pasitraiikęs nuo prezidentys
tes, Harrison praktikavo kaipo 
advokatas. Paliko jis turtus a 
pie $300000. Harrison buvo kur 
kas apszviestesnis ui dabartinį 
Amerikos prezidentę.

Gaisrai.
Montreal, Canada. Sudegė 

ežia didelės aptiekoriszkų (nede
gų krautuvės Leoning, Milės & 
Co. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant I250C00.

Missouta, Mont. Netoli nuo 
ežia užsidegė bėganezio trūkio 
vagonas, Prie to sudegė keturi 
pasaiieriai.

St. Joseph, Mo. Sudegė ežia 
Royer Normano czebatų dirbtu
vės ir “Overll” marszkinių dirb- 

___tuvės. Prie to sudegė daug dir 
busiu ant augsztutinių lubų mer
ginų; tikro sudėgusių skaitliaus 
dar neiino. Blėdį ugnies pada
rytę skaito ant $150000.

Cloverport, Ky. Iszdegė di 
deanė pusė szito miestelio ir 1000 
Įmonių ne teko nė turtų nė pa
stogės. Daugiausiai nužudė Ame
rican Tobaco Co., kurios sudegė 
dvejos dirbtuvės ir 1000000 sva
rų tabako ir cigarų.

New York. Broklyne sude
gė nakvynės namai pn. 270 At
lantic avė. Prie to sudegė trys 
Įmonės ir trys likosi sunkiai ap
kulti ir apdeginti.

Kankakee, Tr r- Sudegė ežia 
Starch kompanijos dirbtuvės. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
$325000.

Boston, Mass. 15 d. kovo ui- 
gimė gaisras spaustuvėse “Daily 
Advertiser” ir. “Record”. Besi
darbuojanti ant treczių lubų 3 ko
rektoriai užtroszko; apdegusių ir 
apkultų yra apie 12 Įmonių. Blė
dį ugnies padarytę skaito ant 
150000 dol.

EzpHozijos.
Mc Keesport, Pa. Czianyksz 

ežiose alaus leidinycziose atsiti
ko baisi expliozija, kurios visa 
leidiny c zių trioba likosi iszgriau- 
ta. Prie to du darbinįkai tapo 
užmuszti, du, sunkiai suleisti o 
vienas prapuolė, su kuriuom dar 
nežinia, kas atsitiko.

New York. Ant laivo “New 
York”, atkakusio į szitę portę, 
expliodavo amonijako rezervoa- 
ras. Nuo amonijako garų du 
Įmonės gavo plauczių uždegimę 
ir numirė; keli kili dar serga.

Lindim, Wis. Czianykszczio 
se kastynėse atsitiko smarki dina
mito expliozija, kurios trys kal
nakasiai likosi pavojingai sulei- 
ti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Trenton, N. Y. Netoli Mud 

Run, ant vežanezio anglis trūkio 
expliodavo garinis katilas ant 
lokomo|yvos. Prie to trūkio ve
dėjas, peczkurys ir vagonų stab- 
dėjas likosi ulmuszti. Lokomoty
vą po expliozijai nusirito į upę, 
vagonai gi keliu nusirito toliaus.

Saginaw, Mich. Ant Pere 
Marųuete geležinkelio, netoli 
Lake stacijos, iszszoko isz rėlių 
pasali erinis trūkis. Prie to pecz
kurys ir vagonų stabdėjas likosi 
ulmuszti, o du trūkio tardai pa
vojingai apkulti.

Auksas Arizonoj.
Phoentx, Ariz. Netoli Tob- 

stone, Arizonoj,rado didelius ir la
bai turtingus aukso plotus. Kaip, 
laikraszcziai garsina, vienoj vie
toj rado aukso gyslę, kur isz to
nos iszkastos žemės galima su
rinkti ui $20000 aukso.

Sniego darganos.
Chippewa Falls, Wis. 13 ko

vo, sziauriniame Wisconsine,Min- 
nesotoj ir abiejose Dakotose siau
tė smarki sniego dargana. Mies
te Chippewa Falls sniege tiek 
pridrėbė, kad ulycziniai karai 
turėjo paliauti bėgioję, sniegas 
užneszė ir gelelinkelių linijas.

f-
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•f Pontiac, III. Ugnis isznai- 
kino triobas Pontiac Coal Co. kas
tynių; todėl ir darbai kastynėse 
pasiliovė., 150 darbinįkų ne te
ko darbo.

1 Hartford City, Ind. Czia- 
nykszczios “Diamond” stiklo 
dirbtuvės likosi uždarytos ir per 
tai 600 darbinįkų ne teko dar
bo.

1 Denver, Col. Colorado Fuel 
and Iron Co. vietoj sztraikuojan- 
czių darbinįkų, nori prie darbo 
savo kastynėse parsitraukti ja- 
ponieczius.

La Crosse, Wis. Kelinių 
dirbtuvėse Mons Manufacturing 
Co. pakėlė sztraikę siuvėjos, ka
dangi jos isz savo uždarbio ne 
gali ne už boardę užmokėti.

Wilkesbarre, Pa. Dela- 
ware, Susųuehanna & Schuykill 
geležinkelio kompanija padidino 
savo darbinįkų uždarbį.

Ben Semond, Cal. Netoli 
Las Gutas užtiko naujus anglių 
plotus, ant kurių neužilgio bus 
parengtos kastynėe.

Linton, Ind. Darbai czia- 
nykszcziose ir Evansvillės anglių 
kastynėse sziuom kartu eina la
bai silpnai.

Boomville, Ind. Darbai ežia 
nykszcziose anglių kastynėse ei
na dabar gerai ir tas tik ne dir
ba, kas dirbti ne nori.

Isz darbo lauko.
Altoona, Pa. Atsibuvo 

ežia konvencija kalnakasių mink
ytų anglių kastymų. Kalnaka
siai nutarė reikalauti 8 darbo va 
landų ir didesnio ui savo darbę 
užmokesnio. Jeigu kastynių sa
vinįkai ant ulgirtų ant konvenci
jos reikalavimų ne sutiks, tai nu
tarta nuo 1 d. balandžio pakelti 
sztraikę.

1 We-tville, III. Susztrai- 
kavo ežia 348 kalnakasių vienų 
Westville Coal Co. kastynių dėl 
bjauraus pasielgimo superinten
dento su kastynių inspektorium. 
Kasfynės ežia mat ne gerai įtai
sytos ir inspektorius' reikalavo 
jų sutaisymo.

New York. Sztraikas ver- 
pinycziote brolių O’Connor pasi
baigė laimėjimu darbinįkų. Dirb
tuvių savinįkai priėmė visus dar
binįkų reikalavimus ir darbinį
kai sugrįžo prie darbo. Yra tai 
pirmutinis szitese dirbtuvėse dar
binįkų lai mėtis sztraikas.

1 Sprinofield, III. Szito 
ajiskriczio kaslynių darbinįkai 
nutarė reikalauti ant 3% didesnio 
už darbę užmokesnio. Jeigu 
kastynių savinįkai ant to nesu
tiks, tai kalnakasiai visų kasty
nių szteto Illinois pakelssztraikę.

Youno?town, Oh. Susi
tvėrė ežia kompanija po vardu 
“The Mahoning Rubber Co., kuri 
szitame mieste pastatys dideles 
guminių iszdirbimų dirbtuves. 
Tose dirbtuvėse prasidės darbai 
nuo szios vasaros. Ras jese dar
bę 400 darbinįkų.

U Worcester, Mas. Darbai 
dirbtuvėse eina gerai, kas turi 
darbę, tas uždirba pusėtinai, bet 
ežia daug yra žmonių be darbo. 
Isz kitur atkakęs ne gali prie 
darbo patilpti, todėl tegul nieks 
neina ežia darbo jieszkodams.

5 Scranton, Pa. Sztraikas 
darbinįkų szilkų dirbtuvių artina
si prie galo. Tarybas paėmė į 
savo rankas unijų vadovai ir dirb
tuvių savinįkai didesnę dalį dar
binįkų reikalavimų priėmė.

1 IVestville, III. Wermil- 
lon kastynėse darbai eina prastai. 
Dirba po 3-4 dienas ant sanvai- 
tės. Darbę isz kitur atkakusiam 
labai sunku gauti. Dirba vien 
prigulinti į uniję, o prisiraszymas 
kasztuoja 50 dol.

5 Jopun, Mo. Czianyksz- 
czios cinko kastynės nusibankru- 
tino ir likosi uždarytos. Nuo ka
da prasidės darbai, dar neži
nia.

O range, N. Y. Darbai eina 
ežia gerai, visos skrybėlių dirb
tuvės priėmė uniję, visus neprigu- 
linczius prie unijos darbinįkus 
isz vijo.

5 Snohomish, Wash. Aplin
kinėse szito piešto rado naujus 
anglių plotus. Susitverė jau 
kompanija, kuri neužilgio atida
rys ežia naujas kaatynes.

Trenton, N. J. Czia'nyksz- 
tė Union Lead and Oil Co. padi
dina savokapitalę ant $25000000. 
Kompanija mat nori labiaus v-z 
platinti savo įtais.is, padidinti ir 
darbinįkų skaitlių

5 Braddock, Pa. Darbai eina 
ežia pusėtinai, bet darbinįkų ant 
vietos yra daugiaus negu reikia, 
todėl daugelis ne gali prie darbo 
patilpti.

«[ Birmingham, Ala. Nese
niai susitvėrusi Galloway Coal 
and Coke Co. ketina szitose ap 
linkinėse parengti daugiaus kas 
tynių ir kokso peczių. .

Mound Gty, Kans. Pitts- 
burgo kapitalistai rengia ežia 
naujas kastynes, kuriose ras dar
bę 100 darbinįkų.

ShaRon, Pa. Dirhtuvėre Con
tinental Iron Co. Wheatlande ne- 
užilgio prasidės darbai. Patilps 
prie darbo 150 'darbinįkų.

«[ New York. Maszinistai 
terptautiszkos unijos reikalauja 
9 darbo valandų ant dienos.

ISZ
Lietuviszkū dirvų.
Isz Haverhill, Mass.

Lietuvių yra ežia pusėtinas bū
reliai nes apie poras szimtų ypa- 
tųyaet tautiszkas supratimas jų 
menkas. Daugumas czianyksz- 
czių lietuvių dar nesupranta skir
tumo lietuvių nuo lenkų, dauge
lis laiko savę už lenkus, niekina 
lietuvitzkę kalbę ir griebiasi len- 
kiszkos, nors jos ne moka. Ant 
tekio didelio lietuvių skaitliaus, 
renkant aukas ant naudos kan 
kintinių, atsirado vos 27, kurie 
paaukavo ant to mierio po kele- 
tę centų, A ežiu užtai szitiems 
tautiecziams, kurie ant suszelpi- 
mo musų brolių maskoliszkų vai- 
džų isztremtų isz tėvynės sudėjo 
$3 70 (vardai aukautojų ir jų au
kos yra ant 3 pusi a p. Red). Pi
nigai tie nusiųsti į “Lietuvos” 
redakciję.

T. M. Uždavinis.

Isz Glin Corbin, III.
Darbai sziuom kartu eina ežia 

pusėtinai.
Lietuviszkų szeimynų yra ežia 

17, o pavienių lietuvių bus apie 
80. Visi yra paprasti darbinį
kai, tik vienas laiko saliunę. 
Skaitymu lietuviszkų rasztų ežia- 
nykszcziai lietuviai ne užsiima, 
neužsiima nė jokiais tautiszkais 
darbais. Svarbiausi daugelio 
czianykszczių lietuvių darbai yra 
daužymas vienai kitam galvų sa- 
liunuose. Yra ežia gana mote
rių, kurios, prisikabinusios diner- 
kų, neszioja raugalę isz saliunų, 
bet užtai namuose tokių dinerki- 
nių viskas suskretę. Ar ne ge- 
riaus butų, vietoj raugalo, daboti 
szvarumę namieje?

Mozuraitis.

Isz Worce8ter, Mass.
Czianyksztės lietuviszkos draug. 

Szv. Jurgio ir Ssv. Juozapo su- 
szaukė visų lietuvių mitingę, ku
ris atsibuvo 10 dienę szio mėne
sio. Lietuvių'susirinko keli azim- 
tai. Buvo kalbos apie kviteles, 
velykinę iszpažintį ir apie musų 
duazių ganytoję kun Jaksztį. Su
sirinkę skundėsi ant piemens,kuris 
ue gerai jam pavestas aveles ga
no ir pragaiszytų nė ne bando 
jieszkoli, nors tę daryti pieme 
n ims dievisžko mokintojaus prisa
kyta. Be pinįgų musų avelėms 
sunku kę iszmeleti nuo musų pie
mens, be pinįgų ne galima gauti 
kvitelių ant priėjimo velykinės. 
Per tai daug avelių'prapuola isz 
Ditvo avinyczios. B.

Reikaluose Susivlenyjimo 
sąnarių, J. Tareilos ir 

J. Damjjonaiczio.
Atradęs 7 No “Tėvynės”, kad 

minėti musų tautiecziai “Susivie 
nyjimo” sęnariai isz Water- 
būrio yra iszmesti isz “Su- 
sivienyjimo”, tuojaus iszlei- 
dau laiszkę į “Tėvynės” redakci
ją su iszrodymu szviesos tame da
lyke, idant Komitetai ir visi sę
nariai žinotų,dėlko likosi iszmesti 
minėti vyrai. Laiszkas buvo ra- 
szytas komitetui ir visiems sąna
riams. Bet vietoje mano raszto, 
p. Susiv. prezidentas patalpino 
atsakymę ant mano raszto. Ant 
nelaimės to atsakymo ne užten
ka ant iszrodymp, kad iszmeti-

LIETI 

mas minėtų sęnarių nors pavir- 
szutiniszkai iezrodytų teisingu. 
Mano laiszke buvo reikalauta, 
kad pagarsintų skundėjus, kas 
jie yra? ar j<e gali būti isztiki- 
mais? bet vietoje to, mums p. pre
zidentas, kun. Kaupas, dunda 
6 X: szeezias nežinomas ypatas: 
skundė 2 ypatas t. y. 2 X; lipi
no skundę keturios ypatos t. y. 
4X; 2+4 X - 6X.

Mums eina apie tikrę, drau- 
giszkę teisybę, per tai, jei Komi 
tetas nesidrovi garsinti iszines- 
tais garbingų tautieczių, turi gar
sinti ir kas reikalauja jų iszmeti- 
timo. Man p. Susiv. prezidentas 
stengiasi darudyti, kad mano 
raiztas neturi suppositum, lietu 
viszkai pamato, bet man rodosi, 
kad iszmesti sęnarius isz “Sus v.” 
be pamatingo tirinėjimo ir teisy
bės daug mažesnį teturi pamatę 
iszrinktas komitetas. Isz palen- 
gvo ir prieisime prie szviesos. 
Ant pirmo raszto “Tėvynė" ap
garsino szį tę, dabar meldžiu ati
dengti publikai tuoe 6 X, be ko 
skundas tikrai yra be pamato ir 
bevertės; o kad skundikai bus 
parodyti, tada “Susivienyjimo” 
komitetas teiksis parodyti, kokį 
turėjo kvotimę kaltinikų? Kę jie 
atsakė? Ar kaltininkai neturėjo 
nė vieno liudininko savo apsigy
nimui? Nuo 11 kuopos ateina Ii 
nios, kad kaltininkų visai ne
klausė Komitetas, ne klausinėjo 
nuo jų pusės nė liudininkų, pat
sai J. Tereila ir J. Damijonaitis 
iszmesti likosi be jų žinios, pras
tai sakant, isz pasalu, netikėtai. 
Komitetas užmirazo iszklausyti 
kaltinamos pusės ir iszdavė iaztar 
mę NETEisiNGę, viENPUsiszKę; tai 
turi atszaukti ir minėtus Susiv. 
sęnarius vieszai perpraszyti už 
bereikalingę garsinimę jų vardų. 
Redakcija “Tėvynės" ne priima 
korespondenc'jų reikale “Susiv.” 
sęnarių ir tame turi kla:dę, ka
dangi tokios korespondencijos 
daug duotų akyvų straipsnių ir 
praszalintų nesusipratimus pagim
dytus vionpusystės.

Kn. J. žebri s G. S. S. L A.

Protestas 10 Sus. L- 
A. kuopos, Phlla- 

delphioj.
Mes, Philadelphios 10 Susiv. 

L A. kuopa protestuojame 
priesz nelegaliszkę Centraliszko 
komiteto pasielgimę reikalo paė
mimo namo “Tėvynės” spaus
tuvei. Praneazame, kad tas bu
vo padaryta centraliszko komite
to be jokio busižinojimo su 10 
.kuopa, nors seimas nutarė, kad 
centraiiszkas komitetas paimtų 
namę spaustuvei susižinoję* su 
vietine kuopa. Centraliezkas ko
mitetas visai ne paisė ant seimo 
nutarimo ir atvažiavęs, viskę pa
darė savvaluzkai, be prisi
dėjimo viet nėe kuopos. Jeigu
toks savvaliszkas, prieeziais sei
mo nutarimus pasielgimas ne bu 
tų su skriauda “Susiv.” padary
tas, mes nieko nesakytume, bet 
szitame atsitikime be reikalo pa
didinti? Susiv” irzdavmai (Tu
rime mes ir daugiaus pasiskun 
dimų ir iszrodymu, kad centra- 
li»kas komitetas ne visada krei
piasi ten, kur su mažesniais kasi 
tais galima reikalus atlikti, bet 
taukiaus pas jiems patiukanezias 
ypatas, jeigu joe lenkiszkos kil
mės. Red.). Philadelphioj gali
ma buvo gaut namę daug pigiaus 
ir atsakantesnėj vietoj. Centrą 
liszko komiteto paimtas ruimas 
visai neatsakanezioj vietoj, nes 
ir seniai ežia gyvenaneziam sun
ku vietę atrasti. Adresas '/Tė
vynėj" paduotas 31 N. 9th. str., 
tuom tarpu įėjimas yra visai nuo 
kit^e ulyczioe vadinamos Filbert. 
Tokį ruimę ir geresnėj vietoj ga
lima buvo gauti pigiau: galima 
buvo ant ruimo užezėdyti mažiau
siai 60 dol. ant metų. Centrą 
liszkas komitetas neturėjo tiesos 
laužyti seimo nutarimus ir per- 
tokį savvaliszkę pasielgimę be 
reikalo didinti kasztus užlaikymo 
“Tėvynės” ir tuom paežiu skriau
sti visę organizaciję. Ž mgdamas 
dar toliaus laužyme konstitucijos 
ir seimų nutarimų juk centralisz- 
kas komitetas galėtų iszdrysti ir 
visus organizacijos pinįgus su 
vaitot ant visai nereikalingų or
ganizacijai ulsimanymų. Priežo
dis sako*. apetitas auga prie val
gio. Pabandę sykį laužyti aavva- 
1 iszkai organizacijos nutarimus, 
ant to ue apsistos, bet žengs 
dar toliaus, jeigu visuomenės 
bakas ne apstabdys. Ir carų ne- 
aprubežuotas despotizmas ne isz 
syk atsirado, bet isz palengvo jie 
savinosi vis daugiaus ir dau
giaus tiesų nors ir su skriauda 
visų ukėsų.

Todėl tai Philadėlphios 10 
kuopa bundė per Sifiv. organę 
atsiliepti tu protestu, bet kę gi 
ežia pędaryti, jeigu pirmsėdis

VA

cenzūruoja pats jo pasielgimę 
kritikuojanezius rasztus ir visų jį 
ne girianezių rasztų ne daleidžia 
talpinti “Tėvynėj” (teip nesiel
gia ne tik maskoliszki carai, bet 
nė joks ir bjauriausias valdonas 
ant svieto. Nė caras, nė nieks 
kitjs pats necenzuruoja rasztų 
kritikuojanezių jų valdytnę Red), 
teip daro kunįgas Kaupas 
turbut isz baimės, kad jo nelega- 
liszki >r peiktini darbai neiszeitų 
į aiksztę, mat jis ne nori, kad 
apie jo pasielgimus žinotų lietu- 
viszka visuomenė, kadangi pats 
jaueziasi, kad elgiasi nelegalisz- 
kai.

Philadelphios 10 kuopa todėl 
paduos protestę ir ant ateinan- 
czio seimo priesz nelegaliszkus 
pasielgimus Centraliszko komite
to ir sulaužymę nutarimų Eliza- 
beth'o seimo.

Dar ežia reikia pridurti, kad ir 
perkeliant spaustuvę padaryta 
daug nereikalingų kasztų per 
tai, kad atgabentus daiktus reikė
jo kilnoti ant treczio augszto; 
paėmus ruimę apaezioj, kas štai 
butų siekę vos treczdalį. Dabar 
gi perkraustymas kasztavu apie 
120 dol. Nors mes tę bilę ne 
perkratinėjom, bet galime pasa
kyti, kad daug pinįgų iszduota 
be reikalo, kaipi į balę įmesta, 
d juos galima buvo iszczėdyti ant 
svarbesnių organizacijos ir lie- 
tuviszkos visuomenės reikalų.

Apait to, dar reikia pridurti, 
kad “Tėvynės” redakcijos ofisas 
turi būt atidirytas iki 9 vai. va
kare, kadangi Įmonės per dienę 
užimti darbu, tik vakarais turi 
liuobę laikę. Tuom tarpu redak
cijos ofisas jau nuo 6 va. uždary
tas. Todėl Įmonės, negalėdami 
ežia ateiti, priversti vaikszczioti 
ten, kur durys visada atidarytos: 
neeza savo pinįgus žydams ir ki
tokiems svetimtaueziams.

Praneazame apie tai visoms 
kuopoms,kad iszsiliuosuoti nuo vi
sokių apkaltinimų už kaltes cen
traliszko komiteto ir kad sanariai 
prižiūrėtų geriaus savo centus ir 
neduotųjų aavvaliszkai mėtyti; 
kę centralitzkas komitetas pada
rė, padarė tę be žinios 10 kuo 
poe.

Seitas musų protokolas sura- 
szytas ant pirmo kuopos bertai 
ninio susirinkimo.

Meldžiame szitę straipsnį pa 
talpinti “Lietuvoj”. Mes pri
versti kreiptiesi prie Jūsų, ka
dangi kun. Kaupas ne | aiso ant 
I5to seimo nutarimų ir ne priima 
musų rasztų į “Tėvynę”. Mato
mai ir Amerikoj sulauksime ca
rizmo.

10 Kuopos komitetas:
prez. — J. A. Songaila, 
pr. sekr. — J. Butkus, 
fin. sekr. — A. Zuikis,

John Gudiszkis,

No. 11. “Tėvynė”, atsakydama 
Philadelphios kuopai, tvirtina, 
kad Centraliszkas komitetas ne 
kaltas ir kuopos protestai, kaipo 
be pamato, ne gali būt patalpin
tas; terp kitko priduria juokin- 
gę pasileisi n i mę, buk tę dienę, 
kada kun. Kaupas buvo Ph'ladel 
phioj, ne galima buvo rasti’ pi
gesnio ruimo patalpinimui “Tė
vynės” spaustuvės. Jeigu vie
nok kun. Kaupas butų pirma 
susitaięssu kuopa, lai ji be jo 
butų galėjusi ruimę rasti ir ne 
butų reikėję samdymę remti vien 
ant ypatos kun. Kaupo. Toks 
pasiteieinima*>,kokį paduoda “Tė
vynė”, nė vaikų ne gali užganė
dinti, suaugusiems gi jis turi i«z- 
rodyti tiesiog iszjuokimu, jeigu 
jau ne kuom'dar bjauresniu.

Red.

Remtai atgabęs Susivie- 
nyjiniui bietiį. ’

“Tėvynės” No 6 patiIpo kuopų 
bei draugysezių įneszimai, kurie 
buvo prisiųsti ir skaityti ant atsi
buvusio XV seimo. Prie suvedi
mo į tvarkę tų įneszimų buvau už
rinktas ir ase treczias komiteto 
sąnarys. Taigi tegul bus man 
dalehta nors trumpai apie szį da 
lykę pakalbėti. Perveizint komite 
tui v sus kuopų įneszinius, pasiro
dė man, kad dauguma klausymų, 
prisiųstų seimui ant apsvarstymo, 
buvo raszyta Įmonių ne su geru 
noru, reikia mislyti, kad tuos 
klausymus padavė tautiecziai ne- 
linkinti “Sus.” labo, tik jieszksn- 
ti asabiszkos garbės ir sandrau
gų pažeminimo. Rodosi, lyg 
kad kuopos tyczia stengtųsi er
zinti lietuvius ir tuoni nori pi 
laikyti kuo ilgiausiai vodingę ne 
apykautę tarpe “Sus.” sąnarių. 
Rascėjai įneszimų, vietoje paduo
ti savo nuomones seimui aut ap 
svarstymo, raszo vien erzinan 
ežius niekinimus, kurie apart blė- 
dies uiėko'd mgiau negali atuesz 
ti. Asz noriu atkreipti “Sus.” 
sanarrų atydę, kad klausymai ke

lianti vaidus, kurie buvo įneszti 
ant XV seimo: apie budizmę, va- 
dinamę sąnarių anarchistais atga- 
bęs “Sus.” didesnę blėdį negu 
erzintojai tiki. Turiu pridurti, kad 
palilpę No 6 ••Tėvynės” kuopų įne- 
szimai yra tik vienos prieszingos 
szalies, t. y. jieszksnti *Sus.” 
“anarchistų” ir atradus tokius, 
iszmesti. Antros szalies įneszimų 
padavėjai neapsiėjo teipgi be 
kersztų kaslink fanatiszko elgi 
mosi kunįgų, kad tokius į centrą 
liszkę komitetę nerinkti ir tt. 
Ar pastarieje turėjo tiesę paduoti 
seimui savo patėmyjimus, tegul 
skaitytojai apsvarsto, bet mes, 
komitetas, patėmyję, kad erzini
mai kunįgų pakels vien didesnius 
vaidus, sutikome visi antros sza
lies įnetzimus iszbraukti, neįne- 
szus įseimę. Kunįgas Kaupas sako 
“Tėvynės” No 9,buk komitetas ne 
padavė vien tokių įneszimų sei
mui, kuriame isz augszto buvo 
paskirta “S. L. A. vyriausybe”. 
Tas ne tiesa, tokių įnerzimų nebu- 
vo. Kaslink gi pirmutinių erzi 
nimųjieszkojimo “Sus.” anarchis
tų, musų nuomonė nesutiko, mat 
ežia klausymas kilo ne apie fana- 
liszkus kunigus tik apie jų prie 
ezus; balsai persvėrė į antrę szalį 
ir pirmas klausymas apie “anar 
chistus” tapo į seimę įnesztas. Ant 
nelaimės, jieszkojimas “anarchis
tų” “Susivienyjime” prasidėjo 
pirmiau |negu klausymas kuopų 
tapo į seimę įnesztas (mat nu
sprendimas buvo apskųstas), kuo
pų įoeezimai tiktai riksmę padi 
dino antru kartu alkartojant- 
Svarstant szį reikalę isz visų sza- 
lių, skverbėsi klausymas, ar isz 
tikro ežiuos visus kersztus raszo 
kuoĮM)s ir sinnczia seimui ant ap
svarstymo? Sakysime, kad ki
taip negali būti, nes kas gi galė
tų atlikti kuopų bei'draugyeczių 
nutarimus, jei ne dauguma sąna
rių ant savo busirinkimų? Teip 
turėtų būti, bet tankiai yra daro 
ma kitaip. Perkratinėdami szį 
reikalę nuodugniai, atrasime, kad 
kuopos geidžia tarpe “Sus.” sąna
rių meilės ir vienybės, linki “Sus.” 
labo ir siuuczia ant še rno gerus 
norus ir patarimus, o erzinauczius 
kersztus raszo vien puvieni pik
tos valios sanariai; atsitinka, kad 
patys delegatai perraszo Kuopų 
įneszimus, savo pavienes nuomo
nes paduoda seimui ant apsvars
tymo, o kuopų įneszimus pasilai
ko. Kad teip buvn,turime neulgi- 
namus faktus ir reikale bus gali
ma tikrai darodyti. Ant pra- 
szalinimoerzinimų reikia pirma 
atrasti erzintojus, ir atradus to
kius, nubausti, nes jie isztikro at
gabena “Sus.” vien blėdį. Jeigu 
keršaias pasibaigtų vien su pasi
baigimų seimo, butų tik pusė ne
laimės ; bet sukurta ugnis ant sei 
mo, iszsiplėtoja ir paskui negrei
tai galima ję užgesinti. Sztai 
“Tėvynės” No. 7 matome tolesnę 
kersztų pasekmę: 11 kuopos du 
sanariai isz IVaterbury, Conn., p. 
M.J. Damijonaitis ir p. J- Tareila 
yra isz “Sus.” iszbraukti. Cen
traliszkas “Sus.” komitetas užme
ta minėtiems sąnariams, p. M. 
D.imijouaicziui ir p. J. Tareilai 
prasikaltimę sulaužymo **Sus.” 
konstitucijos, bet faktų apkalti- 
nanezių, ant kurių butų galima 
minėtus sąnarius iszmesti, nepa
rodo. Kadangi savvaliszki vir- 
szininkai iszbraukė isz “Sus.” p. 
M. Damijonaitį ir J. Tareilę nele- 
galiszku budu, nedarodant jokio 
prasikaltimo; kadangi ant XV 
seimo ežia klausymas apie isz 
braukimę sąnarių be apaliacijos į 
seimę buvo svarstomas isz visų 
szalių ir pripažintas už neatsa
kantį “Su*.” įstatams, ir abel 
nai blėdingas “Sus.” kaipo des- 
potiszkas, netinkantis laisvoj 
szalyj; kadangi per XV seimę 
kunįgai delegatai atvirai varėsi 
iszmesti ir kitus “Sus.” sąnarius 
be jokio pasiteisinimo, o p. M. 
Damijonais ir p. J. Taraila, būda
mi XV seimo delegatais, tokiai 
fanati-zksi nuomonei prieszinosi, 
tai ežia puola nužiūrėjimas, kad 
minėti sanariai yra apskųsti be 
jokios kaltės vien žmogaus ar 
Įmonių piktos valios, ant atsieki
me blogo mierio.

Užtaigi asz atsiliepiu į visus 
geros valios “3us.” sąnarius, kad 
szį klausymę apsvarstytų ant 
kuopų susirinkimų, ir užmanau, 
kad kuopos bei draugystės isz- 
rinktų audę isz teisingų “Sus.” 
sąnarių, kuris szį reika'ę galėtų 
isstirti ant vietos arba ant atei- 
nanezio XVI seimo ir suteiktų 
v.suomenei tikrę dalykų stovį. 
Susivienyjimas Lietuvių yra 
Amerikoj o ne Maskolijoj po des- 
potiszka cjTo valdžia, kur visos 
tiesos remiasi vien ant botago ir 
ratelių, kur apkaltintas neturi 
tiesos pasiteisinti nė pasiskųsti. 
Mes gyvename laisvoj szalyj ir 
turėdami laisvę “Sus." konstitu-

ciję, tarime tiesę reikalauti lais
ves ir pasiteisinimo, nes tik tokiu 
budu galėsime atrasti kaltininkę.

J. Kazakevicze,
“Sus.” ex sekretorius.

P. S Saitas atsiliepimas buvo 
nusiųstas kunigui Kaupui “Sus.” 
prezidentui su praszimu patslpin 
ti “Tėvynėj”, neperkraipiant mis 
lies, bet kun. Kaupas, besielgda
mas despotiszkai, nedaleido tal
pinti. Pagaliaus nė rankraszczio 
nesugręžino ant mano reikalavi
mo. “Tėvynės” Na 10 yra atsaky
mas, kad mano rasztas netilpo už 
tai, buk asz viakę sumalęs pagal 
savo girnas. Taigi, idant paro
dyti kad tiesę kalbu, priduriu, jog 
mano nurodymas apie erzinimę 
“Sus.” nė be pamato; sztai vie
nas faktas: 10 d. Spalių 1900 m. 
Pittston, Pa., ant kuopos susirin
kimo pakilo klausymas iszmesti 
isz “Sus.” p. Mikoliinį isz Ply- 
mouth, Pa., ir p. Ambrazeviczių 
isz Nevark, N. J. Ant susirinki
mo buvo 9 sanariai, septyni tylė
jo, o du varė reikalę. Kunįgas 
užmanė, dudorius patvirtino, ir 
atliktas darbas! Klausymas bu 
vo į raszyta 8 į pro to k oi ę, o jo ko
pija suteikta siuneziamam delega
tui perduoti seimui ant apsvars
tymo. Bet szis raiztas atėjo per
dirbtas, jame jau nieko nebuvo 
minima nė apie p. Ambrazevyczių 
nė p. Mikolainį, mat kunįgai pa
davė kitokį plianę, pavesdami pa- 
kėlimę klausymo kunįgui Pautie
nių i. Kadangi prie dabartinių 
“Sus.'*virszinįkų negalima atrasti 
liesos, kadangi “Sus.” sziędien 
pavirto į desiiotiszkę įrankį tūlų 
kunįgų, tai asz apreiszkiu atvirai, 
jog nuo sziędien nustoju ant nau
dos “Sus.” agitavęs, kę dariau 
per 12 metų savo prigulėjimo. 
Apie mano darbę “Sus.” gali pa
liudyti daugelis Amerikos lietu
vių, ypatingai Hazletonieczili. 
Turiu dar viltį, kad viskę isztirs 
ir pataisys ateinantis XVI sei
mas ; jeigu gi ir XVI seimas žiū
rės ant szių nežmonūzkų darbų 
per kataraktos užtrauktas akis, tai 
asz ir nuo tolesnio prigulėjimo 
prie “Sus.” atsisakysiu vieszai. 
Lauksiu su nekantrybe XVI sei
mo ir jo teisingo nusprendimą 
(Kaip rodosi, kunįgai ir nori, kad 
isz “Sus.” pasitrauktų jiems ne
patinkanti. Rd.)

J. Kazakevycze.

Maitingumas valgio pro
duktų.

Ne visi valgio produktai, ko
kius žmonės valgo, lygiai yra 
maitingi. M-datas žmogui rei
kalingas ant atnaujinimo ir augi
mo jo kūno, kadangi mat mede- 
goe paimtos su maistu eina į ku- 
nę. Toks todėl maistas, supran
tama, bus geresniu ir maitinges
niu, kokiame daugiaus bus to
kių medegų, isz kokių susideda 
žmogaus kūnas.

Mėsa priguli prie valgių labai 
maitingų, bet ne reikia užmirsz- 
ti, kad ne kiekviena mėsa vieno- 
kię turi vertę kaslink m ii tingu
mo. Versziena ne teip * maitin- 
ga kaip jautiena, bet užtai ji 
lengviau pilvo perviriname. Ir 
to paties gyvulio mėsoj ne viso
se dalyse yra lygiai maitingų me
degų. Plaucziuose, kepenyse, 
liežiuvyj, kulazyse mažiaus yra 
vandens, užtai daugiaus taukų, 
raumenų ir baltymio, pryszaki- 
nėj kūno dalyj'yra atbulai. A- 
vienoj, kiaulienoj ir žąsienoj 
daugiaus yr« taukų, bet užtai 
mažiau baltymio. Visztiena ne 
teip mailinga kaip jautiena, užtai 
visztiena geriaus pilvo pervirina* 
ma ir todėl daugiaus jos dalių 
pereina į žmogaus kunę; maitin
gi ir lengvai pilvo pervirinami 
yra kumpiai.

Szirdis, plaucziai, kepenys, 
inkstai ir smegenys turi daug 
taukų ir baltymio, todėl jie pri
guli prie labai maitingų, nors 
dėl daugumo taukų sunkiai pil
vo pervirinami.

Deszros, jeigu szvielios ir ge
rai iszrukytos ir jeigu padirbtos 
isz geros mėsos,yra ne tik maitin- 
gos bet ir lengvai pilvo per- 
virinamos. Senos vienok ir isz 
negeros mėsos padirbtos yra vo- 
dingos, pagedusiose deszrose tve 
riesi vodingi nuodai.

Mėsa luvių yra mailinga, 
bet joje mažai kraują Mėsa 
riebių žuvių sunkiai pervirina- 
ma ir turintiems silpnę pilvę ne 
tinka; prie tokių priguli: laazi- 
sziena, unguriena ir silkė. Ma
žai taukų yra mėsoj lydekų, ka
rosų ir karpių, todėl mėsa tų žu
vių lengvisus pilvo perviriaama. 
Isz tikro žuvių mėsa ne mažiau 
mailinga už mėsę žvėrių. Mai
tingų medegų mėsoj karosų, kar
pių, lydekų, silkių yra beveik 
tiek kę ir verszienoj.

Virtoje mėsoje mažiau yra 
maitingų medegų negu keptoj, 
kadangi prie virimo daug mei
lingo baltymio pereina į putas 
ir nusigriebia. Vienok nuo nu
žudymo baltymio, verdant, gali 
ma mėsę apsaugoti: ant to už
tenka pirmiausiai įdėti mėsę ant 
poros minutų į verdantį vande
nį, nuo to ji užsidengia pievute. 
Paskui jau galima virti paprastu 
budu,įdėjus į szaltę vandenį ir pa- 
staezius ant ugnies; pasidariusi 
ant mėsos plėvutė ne duoda Pa
eiti maitingam baltymių! ir teip 
iszvirta mėsa bus daug maitin- 
gesnė negu verdant paprastu bu
du.

Kiausziniai nėra maitingesniais 
už mėsę: vienas kiauszinis atsa
ko 30-40 gramų mėsos arba 150 
gramų pieno. Seniaus tikėjo, 
kad žali arba pusiau užvirti kiau
sziniai yra mailingesni už kietus 
ir sveikesni; isz naujausių tirinė- 
jimų vienok persitikrino, kad 
yra visai atbulai, kadangi žalię 
baltymį pilvas sunkiau pervirina 
negu iszvirtę. Kietai iazvirtus 
kiauazinius pilvas graieziaus per
virina, bet reikia juos gerai su
kramtyti. Trynyje daugiaus yra 
maitingų medegų negu baltymyj. 
Ir žuvių ikruose yra daug bal
tymio, todėl ir jie yra labai mai
tingi. Austeriai yra ne tik mai
tingi, bet ir lengvai pervirina
mi. Vėžių mėsa yra maitinga, 
bet sunkiai pervirinama.

Pienas yra labai maitingas. 
Kvortoj pieno yra tiek jau mai 
tingę medegę kę 200 gramų mė
sos ir 1 i piragaityje su sviestu. 
Pienas yra ir lengvai pervirini] 
mas, todėl jis tinka net ligo 
niams turintiems pagadytę pilvę, 
bet reikia pienę gerti palengva, 
mažais gurkszniais, kadangi ge
riant, pilve darosi varszkės gru- 
muliai, kokius pilvo skystimai 
tik palengva gali sutarpinti. 
Sviestas yra labai maitingas, ka
dangi jis susideda isz lengviau
siai pervirinamų taukų. Tę patį 
galima pasakyti ir apie margari- 
nę. Suris turi du syk daugiau 
maitingų medegų už mėsę, ka
dangi jame yra daugiaus balty
mio, bet jis sunkiai yra pilvo 
pervirinamas. Valgant suiį, rei
kia jį gerai, smulkiai sukramty
ti. K

Isz paeinauezių nuo augmenų 
maistų—mailinga yra duona, ji 
lengvai pilvo pervirinama, bet 
szviežia duona suukiaus pilvo 
pervirinama už senę. Bulvės ne 
priguli prie maitingų valgįų, ka
dangi jose labai mažai yra bal
tymio ir krakmolo, bet užtai 
daug vandens, kuris vizai nėra 
maitingų ir celulozoe, kurios pil
vas visai ne gali pervirinti. Bul
vės kaipo maistas yra geros tik 
sumaiszytos su maitingoms me- 
degoms, kaip antai su taukais 
arbu su miltais.

Daug maitingesni už bulves 
yra: lesziukai, žirniai, pupos; 
saituose grūduose yra tiek mai
tingų medegų, kad jie kaipo 
maistas gali lygintiesi su mėsa. 
Visas negerumas, kad szitie gru
dai vandenyj turineziame kalkes 
ne suverda, kadangi mat balty
minės medegos szitų grudų, 
teip vadinamas leguminas, su kal
kėms tveria netirpstanezius susi
jungimus. Kad žirniai arba pu
pos suvirtų, reikia į vandenį, 
kuriame verdame, įdėli truputį 
natrum bicarbonicum..

Morkos, gruczkai, kopūstai, 
salotos, agurkai mažę turi vertę 
kaipo maistas, kadangi svarbiau
sias jų sudėtinis yra vanduo. Jie 
tinka tiktai kaipo pridėjimas prie 
kitokių paistų. Ne didelę ver
tę kaipo maistas turi ir visoki 
sodų vaisiai, v uogos, kurių svar
biausias maitingas sudėtinis yra 
cukrus. Ne daug maitingų me
degų turi ir grybai.

Kava, arbata yra visai nemei
lingos. Jeigu jų gerti daug, t atbū
va net vodingoe žmonių sveika
tai. Kad kava ir arbata kuo 
mažiausiai kenktų, reikia ję ger
ti tarpuose terp valpių: porę va
landų po pietų arba po pusry- 
czių. Vaikams gi geriausiai tų 
gėrymų visai ne duoti.

Iszėjo paveikslas Dro Kudir
kos, didelio formato. Paveiks
las, kaip matyt, nuimtas paskuti
nėse dienose gyvenimo. Lietu
viai, mylinti šapo geriausias dar
binįkus,privalo parsitraukti szilę 
paveikalę ant papuošei m o savo 
namų.

Preke pinigų.
Ruskas rublis po...................... 52fc
Prusiszkoa markės po............24jo

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paczto kaszs 
tų.



Isz visur.
3 Studentų maisztai atsinau

jino Peterburge ir Mukvoj. 
Ypacz Maskvoj jie buvo smarkus 
ir trauktai kelias dienas. Susi- 
muszime su policija vienas stu
dentas likosi užm uratas, o keli 
sužeisti; suaresztavo apie 500 
studentų. Studentų demonstra
cijos bavo pakeltos priesz Mask
vos jeneral-gubernatorių, dėdę 
dabartinio caro, kunįza ksztį Ser
gejų, kurisai apvaikszcziojo savo 
25 m. sukaktuves taraystos ir 
priesz redaktorių laikraszczio 
“Novoje Wremia” Suvorinę.

Paszautas studento Karpovy- 
czo maskoliszkas apszvietimo mi
ni steris Bogolepov nuo paszovi 
mo pasimirė 15 d. kovo.

Į) Iszpanijoj, ant 18000000 gy 
vontojų, ne skaitant svietiszko* 
dvasiszkijos, yra 70281 zokoojkų. 
Kliosztoriams priguli didžiausi 
plotai, didžiausios dirbtuves, tur
tai jų dauginasi nuolatai, bet jie 
nuo jų ne jokių mokesczių nemo
ka. Per tai, suprantama, mo- 
keecziai ant mokanczių mokes- 
czius sprando uždėti nuolatai didi 
naši. Tas nelygumas tiesų,privi
legijos kliosztorių su skriauda ki
tų luomų ir pagimdė Iszpanijoj 
mairatus priesz jėzuitus, kadangi 
tie didžiausią ant rando turi įlėk 
mę.

Į| Iszpanijoj, miestuose Madri
de, Barcelonoj, San Quirico ir 
kituose buvo smarkus maisztai. 
Mieste San Quirico pulkai žmo
nių ir be darbo ėsanti darbinįkai, 
su revolveriais rankose, pulkais 
traukė ulyczioms, padegė kelias 
dirbtuves. Policija, ne galėdama 
pasiprieszinti, priverkta likosi pa- 
sikavoti. Ant suvaldymo maisz- 
tų atsiuntė kariauną, tik neži
nia, ar randas gali ant kariaunos 
uisitikėti. Maisztai apėmė be
veik visus miestus Catalonijos, 
jie platinasi ir apima vis dau 
giaus provincijų.

| Persi k raustę isz Maskolijos į 
Kanadą maskoliszki sektantai du- 
choborai ne rado ežia to,ko jiesz- 
kojo: tiesos Kanados jiems teip 
jau nepatinka kaip ir maskolisz 
-kos. Dabar maskoliszki ducho 
borai rengiasi atsiliepti į visas 
tautas su praszymu naujų vietų ir 
pagodojimo jų tikėjimiszkų pa
žiūrų. Isz Kanados visi 5000 
duchoborų nori kraustyt iesi ki 
tur, jeigu koki kiti krasztai duos 
jiems žemės plotus ant tokių isz- 
lygų, ant kokių jie gali priimti.*

| Windobonoj atidaro specija- 
liszką gidinyczią plikiems. Už 
dėtojumi gidinyczios yra Dras 
Kinbach- Toje gidinyczioje gy
dys ne su pagelba kokių nors p. 
Brundzo* skystimų, bet su pagel 
ba garsių Roent'geno szviesos 
spindulių. Iki szi?!'priė apaugi 
nimo plikos galvos Roentgeno 
szviesos spinduliai isz tikro pasi
rodo pasekmingiaus'^n vaistu.

0 Mieste Mantteca, rytinėj Isz- 
panijoj, sztraikuojanti darbinįkai 
pakėlė maisztus. Padegė jie dvi 
ar tris dirbtuves. Paszaukta 
žandarmerija užmuszė du darbi- 
nįkų, o daug jų sužeidė, o terp 
tų ir miesto bulmhtrą, Verpi- 
nyczių darbi nikų maisztai buvo 
mieste Barcelonoj. Verpinyczių 
savin į kai uždarė visai savo dirb
tuves ir pertai 18000 darbinįkų 
atsirado be darbo.

B Varšuvoj pasimirė vienas 
isz geriausių lenkiszkų tepliorių, 
W. Gereon. Jis buvo uždėtojum 
pi enzimo mokyklos Warszawoj. 
Nors buvo jis proteston:rako ti
kėjimo, bet gal ne vienoj Lenki 
jos katalikiszkoj bažoyczioj yra 
abrozai altoriuose Gersono nu- 
tepliot. Vienas isz geriausių 
abrozJų Gereoco yrą tai Kalėji
mas Keistuczio ir Witauto.

I Per paskutines 48 Valandas 
mieste Cape Town, pietinėj Afri 
knj, buvo 9 nauji apsirgimai azi- 
jatiszku maru. Valdžios iszdavė 
padavadyjimą ne važioti visai 
ulycziniais karais parvuotų gy
ventojų, kadangi mat terp par
vuotų smarkiausiai siauezia ma
ras.

U Pereitą sanvaitę Vokietijoj 
puolė isz debesių parvuoti lytaus 
laszai ir toks jau parvuotas snie
gas. Mokslincziai iki sziol ne 
isztyrė, isz kur tos sniego ir ly
taus parvos paeina, vieni sako, 
kad jos paeina nuo dulkių vėjo 
atnesztų isz Sachara* lirų, kiti gi 
tvirtina, kad palvos paeina nuo 
vulkaniszkų dulkių atnesztų net 
isz Islandijos.

2 Berlyno laikrasztis “Lokal 
Anzeiger" pranesza,jog laike bok- 
serų maisz'ų Cirnuuse likosi už- 
musztų, neskaitant kareivių už- 
musztų musziuose: 118 anglijo
nų, 79 amerikonai, szvedai ir 
norvegai, 26 prancūzai, 11 bel- 
gijonų, 10 italijonų ir szveicarų, 
1 vokietis. Chmieczių kriksz 
czionių iszskerdė apie 30000.

|) Paryžiaus Aeio kliubas (or
eivystės kliubas) paskyrė 40)00 
frankų dovaną tam iszradėjui, ku
ris į penkis metus padirbs orlai
vį galintį lėkti prieiz vėją. Jei
gu per penkis metus niekam ne
pasisektų tokį orlaivį padirbti, 
tai dovanotojai savo dovaną atsi
ims atgal.

H Caras ant augszcziausio už 
veizėtojaus spaudos dalykų Mas 
kolijoj paskyrė kunįgaiksziį Ssa- 
chovskį. Gal szitas bus palan
kesnis sugrąžinimui lietuviszkos 
spaudos. Tėvynės lietuviams pri
derėtų pabindyti ir atnaujinti 
praszymus.

| Mieste Saratove pabėgo nuo 
savo augintojaus 16 metų mokin 
tinė vietinės gimnazijos, bet nuo 
savo augintojau* paszlavė 60000 
rubl. Isz pinįgų spėjo ji iazleisti 
100 rubl. Užtiko ją viename ho- 
telyj.

|| Miestas Venecija paskyrė 
20000 lyrų tam laivui, italiszkam 
arba svetimam, kuris suras gyvus 
arba negyvus: itdiBzką oficierą 
Quirini ir norvegiraką jurininką, 
prapuolusius sziauriniuose žemės 
krasztuose laike kelionės italisz- 
ko Abruzzų kunįgaikszczio. 
5000 lyrų gaus tas, kuris suteiks 
tikras žinias apie raituos prapuo
lusius žmonis.

| Skaitlius gyventojų prezi 
dentystėj Bombsy, Indijose, ku
risai 1891 m. siekė 18826820, 
dabar sumažėjo ant 1} mili
jono. Tokius mat vaisius' Už
duoda bjaurus anglijonų valdy 
mas Indi jose. Tik nerangumas 
indieesių palaiko anglijonų 
valdžią,einant išvien indiecziams, 
seniai jie butų galėję isz ežia ne
tikusius savo valdonus iszvyti.

| Virszinįkis stovinezioe mies
te Breslau vokirakos kariaunos 
uždraudė korpuso kapelanui ir ki
tiems prie kariaunos kunigams 
sakyti kareiviams lenkiszkoj kal
boj pamokslus.

U Sztraikas dokų dirbinįkų 
Marsilijoj, pietinėj Prancūzijoj, 
traukiasi ir nėra kam įsikrauti 
laivų. Laivų kompanijos rengiasi 
parsitraukti isz Aigiero ir Tuniso 
arabiszkus darbinįkus.

| Laike paskutinio liaudės su- 
skaitymo Indijose, atlikto perei
tuose metuose angliszkų valdžių, 
skaitlius gyventojų toje svarbiau
sioj angliazkoj valdyboj siekė 294 
milijonus.

B Pabijanicuoae, netoli Lo- 
dziaus, Lenkijoj, sudegė bovelni- 
nių iradirbimų krautuvės. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant pusta 
milijono rublių.

0 Jauniausioji sesuo dabaiti- 
nio maskoliazko caro, kunįgaiksz- 
cziutė Olga Aleksandraitė, susi
žiedavo su vokiszku Oldenburgo 
kunįgaikszcziu.
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B Mieste Chirkoe, pietinėj 
Maskolijoj, buvo teiposgi univer
siteto studentų maszlai. Su stu 
deniais laikėsi krūvoj ir darbinį 
kai.
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Prancuzirakas cukrinių bu

rokų augintojas Goregne, ant 
privertimo, idant daugiausiai tu
rinti cukraus burokai iszduotų 
daug sėklų, pradėjo iszdygusius 
burokus skiepyti: ant diegų tu 
rinezių daugiausiai cukraus, koki 
paprastai ne daug duoda sėklų, 
skiepyja diegus tokių burokų, 
koki, nore mažiaus turi cukraus, 
bet daug Užduoda sėklų. Ant 
teip priskiepytų diegų būva daug 
sėklų, kurios pasėtos, veda buro
kus turinezius daug cukraus. Tai
gi mat raitame atsitikime szaknų 
ypatybės pereina į skiepą ir į sėk- 
las.

Vindobonoe profesorius 
Gran pritaikė paprastą elektrisz- 
ką liampą ant pavertimo paprasto 
telefono į garsiai kalbantį. Už 
tenka lirnnpa sujungti su telefo
nu ir mikrofonu, o telefono kalba, 
gesmė ateinanti per telefoną gir 
dėti nuo liampos visame kamba
ryj teip gerai, kaip kad kalbantis 
ir giedantis butų tame jau kam
baryj. Nereikia visai, kad telefo 
nas butų ežia jau prie liampos, 
bet jis gali būt ir toli nuo jos, kad 
ir kitame kambaryj arba ir kituo
se namuose, balsas aiszkiai eina 
isz žibanezios elektriszkos liam 
pO8.

Amerikoniszki laikraszcziai 
garsina, buk garsus Edison iszra- 
do naują elektr szką akomuliato- 
rių rinkimui elektriszkos pajiegos 
teip pigų, parankų, kad jį galės 
turėti kiekvienas kaimiet s. Laik 
raszcziai garsina, buk iszsip'.ati- 
nus szitam akomuliatoriui, ne 
reiks nė ugnies, nė garinių maszi- 
nų. Dar geriaus butų, jeigu tas 
Edisono iraradimas iszaaikintų 
meluojanezius laikraszczius ir per 
daug besigirianeziue iszradėjus.

Prancūzas Leroix iszra- 
do naują medžiotojams karabiną, 
prie kurio, vietoj parako ant isz- 
metimo kulkos aiba raruotų, yra 
rezei v< aras f u paverstu į skystą 
oxygenu. Rezervoare yra skysto 
oxygeno ant 300 szuvių. Padil
ginus karabiną, isz rezervoaro į 
eina į vamzdį tiek ozygeno, kad 
jo užtenka ant iszmetimo szruotų 
ant 100 žingsni ų.

*a* Vienas Szveicirisskas in 
žinierius isz Freiburgo irarado 
naują melegą panaszią į celiuloi- 
dą, pramintą vardu merloid. Da
ro jis ją isz ne issdirbtos skuros, 
kuria sutarpina ir nulieja į for
mas. Ji neperleidžia elektrikus, 
todėl ros platų pr.tiikymą ne tik 
ant dirbimo visokių mažmožių, 
bet ir technikoj.

•e* Bourgerel, ant apturėjimo 
didelio karraezio nuo degimo pa
prasto acetileno pritaikė sutins
ti ntą oxygA>ą. Paleidus ant ace 
tileno liepsnos sutirsstintą oxyge 
ną, Bourgerel apturėjo tokį 
karaztį, kad nuo jo sutirpo plati
na, taigi matulius reikalaujantis 
ant sutirpimo 5000° Bailumo*.

New York Herald paduo
da, buk New Yorke neseniai darė 
bandavonee su naujai iszraata 
prietaisa ant gelbėjimo gyvų pa
laidotų kapuose žmonių. Banda- 
vonės buvo au visu pasekmingos, 
bent teip raszo New Yorko laik
rasztis.

•a* Gyvenantis Chcagoj bu
vęs kandidatas ant kongresmano 
socijalistų partijos Harlan padir
bo modelį naujo orlaivio, kuris 
neužilgio bus iszbandytas. Pa
žiūrėsime, kaip pasiseks banda- 
vonta.

*a* Prancūzas Rullot irarado 
būdą dirbimo medegos gali n ežios 
užstoti uždirbtą skūrą. Tokią 
padirbtą skūrą dirba jis isz sku
ros, gumos iszmetų ir behzinoe.

— Ant susibėgimo 71 ui. ir 
Lake Shore & Michigan geležin
kelio, bėganesio trūkio likosi per
važiuota ir užmurata ant vietos 
moteris Tame sziaus Hoopero, gy
venant i pn. 7200 Ellia avė. Už- 
musztoji buvo dar ne sena, 43 
metų.

—- Hotslyj De Mar, pn. 846 
State ui. rado ne gyvą, lovoj gu
linėsią hotelio prižiūrėtoją Mary 
Benson. Ant kūno nė jokių ženk
lų daktaras ne rado, todėl spren
džia, kad ji staiga pasimirė, bet 
nuo ko, to nežino. Kūną jos 
nuvežė į Ralstono morgą.

— Springfielde likosi inkorpo
ruota lietuvisska teatrehszkų 
giesmiuikų draugystė Chicagoj. 
Inkorporatoriais yra: Antanas 
Lalis, Bronislova Olszevskienė ir 
Mikolaa Mie'dažis.

— Ant 43 ui. ir Langley avė., 
isslipant isz karo, motormanaa 
Peterson paslydo ir parpuolė. 
Karo ratai nutraukė jam vieną 
koją augszcziair kelių.

Reikale rinkimo nauju \ 
miesto virszi ninku.

Priesz ateinanezius rinkimus 
miesto Chicagos Majoro ir kitos 
vyriauribta, kurių rinkimai bus 
2 dieną Balandžio (April) mėne
sio, kožnas ukėsas uio miesto tu
ri paimti ant apsvarstymo tų 
kandidatų platformas, tai yra jų
jų prižadėjimus, kurie yra jau įsi
leisti publieznai dėl peržvalgos 
k ožį 10 uktao, isz to tai galima 
spręsti kuria isz tų kandidatų ga
lėtų vesti reikalus miesto Circa- 
gos atsakaneziausiai. Per praei
tus keturis metus, t. y. nuo 1897 
iki 1901, miestas Chicago turėjo 
Majoru C. H. ILrrisoną, demo- 
kratirakos partijos, kuria, dėka-

| Pagarsėjęs Paryžiuj žentas 
Amerikos milijonierio Gouldo, 
grafas Boni de Castellane, atėjo 
į redakciją laikraszczio “Figaro" 
ir reika'avo atszaukimo kokio ten 
straipenio. Kadangi redaktorius 
nenorėjo iszpildyti, grafapalaikis 
apdaužė jį per veidą. Už tai 
reikėjo jam stoti ant dueliaussu į- 
žeistu redaktorium.

| Azijatiszkas maras pietinėj 
Afrikoj dar labiaus iszsiplatino; 
jis apsireiszkė jau ir mieste M<d- 
mesbury.

| Laike paskutinio liaudės su- 
skaitymo, Austrijoj ir Vengrijoj 
pasirodė 40310835 gyventojų.

| Mieste Perth, vakarinėj Aus
tralijoj, buvo vėl du nauji apsir
gimai azijatiszku maru.

| Bavarijoj,aplinkinėse Girnai, 
gręždami raulinį, užtiko aukso

Uzsiszal./tnalszgydr* wlanadlana
Imk “Lazatlve Bromo Quine Toblela**. Gaaai 

kiekvienoje aptiekoje u* 36c. J«i nepagydyt. 
•ugrk±lM_pi»itru« Aat kiekvieno bakelio yra 
paraizaa K. W. Grafa.

Vietines Žinios.
— Tiesnr 641 Fultonstr. grei

tai važiuojantis buggy užvažiavo 
ant vėžanezio anglis vežimo. 
Buggy apvirto ir pasibaidęs ark
lys hutų jj sudaužę*, bet praeiviai 
arklį sulaikė. Prie to lygiai sė
dintis buggye, kaip ir du sėdin
ti anglių vežime žmonės nupuolė 
ant ulyczios ir gana skaudžiai 
apsikulė.

— Pereitos nedėlios dieną Chi- 
cagos airiai iszkilmingai apvaikra 
cziojo savo patrono Szv. Patriko 
dieną. Iszeinant parodai, kurio
je dalyvavo 15000 žmonių, isz 
bažnyczios Szvento Patriko ant 
Adams ui., suteikė pal«imi- 
nimą Chicagos vyskupas Feehan; 
prie iszėjtmo buvo ir Chicagos 
miesto majoras Harrison.

—- Pn. 496 - 498 Carroll avė. 
sudegė maszinų dirbtuvės Ch:ca- 
go Spring Buff Co. Blėdį ug
nies padarytą skaito ant 100000 
dol. X

vojant jo gaspadoriavimui, pa
vertė miestą į neperbrendamą 
būgną ir dar ta bagna prisipildė 
tokių paralemėkų ir visokios 
klasos vagių, kad gyventojai 
miesto jau negali nei prie saulės 
szviesos atsidrąsinti iszeiti ant 
ulyczių. Ant dabojimo parėdko 
ir apsaugojimo gyventojų, kaip 
jų gyvasties teip ir jų turto, ro
dos turime neva policiją, bet ar 
ta policija pildo savo pareigas? 
Ne, kas yra faktu, policijos daž 
niauriai aresztuoja žmones nekal
tus, n vagių ir žmogžudžių ne la
bai mato, kada tie paskutiniejie 
papildo užpuldinėjimus ir d iro 
skriaudas miesto gyventojams. 
Tai gi tas visas neparėdkas prigu
li nuo to, kad miesto gaspado- 
rius Harrison nesirūpina apie in- 
vedimą ataakanezio ir prigulin- 
esio gyventojams, uijų mokamus 
taksus, parėdko. Czia mažum 
kils klausimas, kodėl Harriaonas 
liko du kartu iszrinktas ant ma
joro miesto, jeigu jisai yra ne 
atsakantis? Aut tokio klausimo 
galima drąsiai ir teisingai atsaky
ti. Hirritonas liko iszrinktas 
pirmu kartu ant Majoro 1897m. 
dėlei savo tėvo vardo, kuris buvo 
pagarsėjęs savo teisingumu ir isz 
tiesų reikalus miesto Ch:cagos ve
dė atsakaneziai, teip kad ir patys 
republikonai kitokio Majoro ne
norėjo, bet kada perėjo laimė ir 
ant jo sunaua, t y. sziądien eean- 
czio majoru miesto Chicagos C. 
H. Harrisono, kuris per pirmus 
du metu privaišino mieste tiek 
kriminalistų ir tiek visokių 
niekszų, o labiausiai tiek priveisė 
karezemų, kurie rauda tose kar- 
czemose sau liuosą prieglaudą, 
ba paskutiniejie jau neuždaro du
rių net per sielas naktis, ir tokiu 
budu gavo sau szalmikų dau
giau*, įr toki paszlėmėkai ir mi 
lėtojai paleistuvystės, kuriems 
patinka toki plati valia, jau per- 
virszinoaavo balsais ramius mies
to gyventojas ir 1899m. vėl išt
rinko sau miesto Chicagos gaspa- 
dorium.savo apgynėjam Carter H 
Harrisoną.

Bet Sudiia Circuit Oourto El
bridge Hanecy, matydamas, jo
gai miestas Chicagos nupuolė ant 
labai žemo laipsnio savo garbėje, 
o ir prekyboje ir tL, pasiszven- 
tė patarnauti tam kosmopoli- 
tirakam miestui ir įvesti parėdką

Demokrataa, atiduot savo balsą 
ant Sudžios E. Hanecy, o jisai 
kada bus iszrinktas Majoru, pa
taikins apvalyti miestą nuo va
gių ir atras, į kur iszgabenti tą 
purvą isz musų miesto, ir tokiu 
bodu gyventojai galės aau ramų 
gyvenimą vesti.

PLATFORMA.
Sudžioa Elbridge Hanecy,Kan

didato ant Majoro miesto Chica- 
goa ant Republikoniszko tikinto, 
yra sekanti Platforma:

1. Teisinga ekonomija; vieraus 
reikalas teisingai pildanti admi
nistracija.

2. Vieszos mokslainės turi bu 
ti iszimtos nuo įtekmės politikos 
ant visadoa.

8. Priemieecziai, mokanti tak
sus, turi būti suvienyti su Chica
gos miestu.

4. Teisingas iszpildymas vi»ų 
reikalų.

5. V iš i ra kas atskyrimas miesto 
policijos nuo politikos ir sudava- 
dyjimas arba pagerinimas jos dis
ciplinos.

6. Teisingas iszjieszkojimas tak
sų nno visų korporacijų ir mokės 
ežių už joms duotas privilegijas.

7. Radikaliszka atmaina speci- 
jaliszkų mokesczių, ir piningai 
surinkti ant isztaisymo miei o 
ui y ežių turi butt sunaudoti teisin
gi-

8. Lygios tiesos visiems.
9 Jokios mokestys neturi būti 

uždėtos ant kriminaliszkų ypatų.
10. Upė Chicagos turi būti pa

gilinta dėl gereauta prekybos da
bartiniame ir ateinaneziame lai. 
ke.

11. Prekystė ir pramonės turi 
būt atgaivintos.

12. Ulyczios ir užkaboriai (ai- 
leys) turi būti užlaikomos szva- 
riai.

Toluus Sudžia Hanecy sako: 
Jeigu asz busiu ištrinkta* majoru 
miesto Chicagos, ulyczinių gele
žinkelių kompanijų privilegijos 
bus teisingai apsvarstytos; asz ne 
vilkinsiu to klausymo dėl pade
rimo pinįgų isz tų privilegijų.

Nedaleisiu jokių privilegijų 
(franchise) virra 20 metų.

Asz stoviu už pilną <r teisingą 
užnagradyjimą miestui už privile 
gijas, duotas Korporacijoms.

K irai ų sistema turi būti panai
kinta visuose miesto departamen
tuose.

Aukos ant D-ro Kudirkos 
paminklo.

K. Šilimu PorUand, Mom SSc

Aukos ant kankintiniu
Pa<al No. 11 “Lietuvos’* buvo 

kasoje....SSeo.57
Vitauto mokaUsska Orte in 

Pituburg Pa., nuoapvuiksscsioji- 
mo atminties numetimo baudžia
vos, laikyto 1 d. kovo............ . .19.00

N. Urbooaa, Chicago, 1U 1.00
J. Prania Cambria, Wyo. .50
K. Salimu Portland, Mase 85c
A Vii trakia, Derby, Oonn. 58c.
T. Jakimoos Uaverbill, Mase . 15c

TEMYK1TE, 
kurie daug mėsos valgote!

Daugeli* rauto, kad valgyti daug me
to* yra sveika. Visai ne. Žmogui, no
rintis būt sveiku ir drutu, turi valgyti 
meaa ant atmainos au dariovema Bet 
dar geriau, jeigu imagus dėl reguliavi
mo tavo organlamo vartoja atsakančiu*, 
sudarytu* i«x tam tikru toliu vaistu*. 
Geriausiu tokiu reguliatorių yra Kartu
sis Vynas Trinario, kurs daug pagerina 
ilebcsiojima, atgaivina kuna ir protą. 
Gali pirkti ji pa* pati fabrikante Jos. 
Triner, 7W 8.’ Aahland Avė., Chicago,

V. Csernisuaku M • • 25c
Y. Budrevic** 99 10c
8. L*nk*li* •• *■ 25c
M. Edukoni* »• »• 10c
J. Edukoaia 15c
K. Kazlausku 9* 10c
8. Norkūnu ** »• 10c
F. 8aulenu 99 10c
A Polltyka 10c
D. ScsMnulavicse • S 95c
M. Laudinska* • • M 10c
M. Def«ssiunM • • «• 10c
P. Blažukonis • • ,, 10c
V. Blaiukonl* M 10c
M. Benkus 10c
J. Maroinkevrese »• 10c
8. Rysgolis t 99 10c
A Molis • a 10c
M. VUkeli* »» M 10c
V. Kaunas • f 9t 25c
8. Venciu* » • 10c
M. Norkūnu 99 9« 10c
R. Rutkovski • • M 10c
I. Ramanauaku 99 tt 25c
J. MiD«r 99 it 25c
V. Norkūnu • • • • 10c

visame: bžtat jį pastatė ant Re 
pnblikoniszko tikioto kaipo tei
singiausią ir atsakantį žmogų, 
kuris tarnaudamas kaipo sudiia 
per daug metų, atsižymėjo savo 
teisingumu, ir kas pas j) atėjo 
jieszkoti teisybės, visados ją czia 
rado, te* p ir būdamas Majoru 
miesto Chicagos, jei bus ištrink
tas, prižada palikti gerą paveikslą 
savo ga^padoriavitno ir duoti pa- 
veizdą kitiems, kaip turi būti rei
kalai miesto vedami ir nuo bied- 
nų žmonių pinigai surinkti isz- 
vartojami. Czia yra kožno ukė- 
so privalumu, nežiūrint kokio* 
partijos botų, Republikonas ar

111. Ta vyną rekomenduoja žmonėm* 
prakilniausiejie gydytojai, ir patys var 
lėtėjai ta paliudija. Šatai ka vienu i*r. 
jų raazo: “Kartusis Trinario Vynu yra 
isctlkro geriiuaiu vaistas, ypač* žmo
nėms, megatentiem* valgyti daug ir rie
bius valgius, kaip kad, paveiadom mmi- 
nlnkai Todėl toki būtinai turi po kiek
vienam valgiu įsigeri i stikleli to vyno, 
kas yra daug sveikiau, negu stiklu alaus, 
apie ka au patui persitikrinau. Vynu 
tu ir gerti labai peiimnus. Juoaapu 
Ulach, Hanover, Kanaaa.’’ Kartusis 
Trinario Vynu (gali gaut ji ir aptieko- 
■e, tik reikia apaiuugot, kad ne in- 
bruktu jum* vodingu imitacijų) puiro- 
de teipgi geriausiu vaistu nno influenci- 
jo* ir persissaldy mo; sudrutina silpnu 
moteris ir ligūstus vaiku*. Salame lai
ke tu vynas turėtu visuomet rutl* na - 
mie, nes apsaugo žmones nno daugelio 
ligų.

BIOLOGIA.
------arba------

Mokslas apie gyvus daiktus.
Pagal prof. Nugbaumą

Teip, paveikslan, gyvenantis musų vandeny
se viencelis gyvūnas, vadinamas ameba, 
maitinasi tokiu budu, kad patikęs dalelę 
maisto, ištraukia iš pliazmos ypatiškas 
išaugas, kurioms iš visų pusių apima tą mais- 
lę, kaipi aplieja ją ir tokiu budu ji 
patenka į pliazmos vidurį. Czia pliazma iš- 
čiulbia maitingas dalis, netinkančias gi ant 
maisto išmeta laukan per kokią nors kūno 
vietą. w

p t. Teip jau maitinasi 
ne uždengtos celes 
daugeelių organiz
mų, paveikslan, be- 
parviai grumulėliai 
ėsanti musų krau
juose panašus yra į 
amebą, jie terp kit
ko paima smulkiasAmeba, n—branduolys; nb—ko

jukes imančios maisto daleles; ...... . ,
cs. p. t.—rasistu paimtu i vi- bakterijas patekusias 
dur,“ra^teuoi?lnki' l organizmą ir gim-
dančias visokias ligas; tie beparviai kraujo 
grumulėliai naikina vodingumą tokių bakte
rijų, saugoja žmonis nuo užsikrėtimo ligoms. 
Juo žmogaus kraujas turi daugiaus tokių 
grumulėlių, juo jis geriaus apsaugoja nuo 
ligų, juo geriaus gali joms pasipriešinti.

Pliazma celių paima iš oro oiygeną. ku
ris jungiasi su esančioms joje anglims; pasi
dariusi iš to anglerugštis būva išstumta lau
kan. Jungimąsi esančių organizmuose an
glių su oro oiygenu, arba kvėpavimas, kaip 
jau sakėme, yra palengvas degimas; kadangi 
per tai celės žudo dalį savo medegos, tai ant 
jos atgavimo turi imti maistą, kuriame yra 
reikalingos ant uždengimo nuotrotų medegos.

Medegos pasidarusios iš susijungimo 
oxygeno su pliazmos anglims ir kitokios,pasi
darusios iš chemiškų persikeitimų, būva iš
stumtos arba gazo, arba skystimų pavidale. 
Iš pliazmos gyvų celių būva prašalintas, pa
veikslan, vanduo, kuriame yra sutirpusios 
tulds minerališkos druskos. Vanduo renka
si pliazmoj atsakančiose vietose, paženklin
tose ant paveikslėlių litera w, vadinamose 
vacuolae. Pasitaiko ir krutančios vacuolės, 
kurios ritmiškai raukiasi ir skečiasi; per su. 
siraukimą išstumia jos nereikalingą vandenį- 
Kune viencelių sutvėrimų, tokių kaip ame
bos arba infusorijos,atsiranda pliazmoj smul
kučiai lašeliai vandens, kurie renkasi į di
desnius laszelius. Tas lašas ritmiškai ske
čiasi ir raukiasi ir tokiu budu renka vis dau
giaus smulkių lašelių. Kaip tik prisirinko 
užtektinai vandens, vacuolė ant syk smar
kiai susitraukia ir išstumia laukan visą joje 
buvusį vandenį.

Tankiai lygiai augmenų kaip ir gyvūnų 
celėse galima užtėmyti pliazmos krutėjimą; 
ji mat gali skėstiesi ir rauktiesi. Krutėji
mai tie būva visoki. Daugelyj augmenų ce
lių galima matyti sukimąsi aplinkui viso 
pliazmos skystimo. Kruta teiposgi ir susi
dedantis iš vienos celės amebos kūnas. Pliaz
ma jos tūlose vietose išlysta ir tveria teip 
vadinamą kojukę, į tą pusę persilieja, nu
drimba visas amebos kūnas; tokiu budu ta
sai sutvėrimas persikelia palengva iš vienos 
vietos į kitą: ištysus pryšakinei kūno dalei, 
užpakalinė susitraukia ir teip ameba slenka 
iš palengvo iš vienos į kitą vietą.

Kiti vienok vienceliai organizmai kruta 
vandenyj gana greitai, pasiirta greitai su pa
gelba ypatiškų panašių į trumpus plaukelius 
išaugų, (ant paveikslėlių paženklintų lite
roms rz). Plaukeliai tie kruta greitai priša- 
kin ir atgal kaip laikrodžio švytuoklė, su
duodami į vandenį, varo prišakin visą gyvū
nėlį; teip pasiiria vandenyj infusorijos. Ki
ti vėl, vietoj trumpų plaukelių, turi ilgus 
siūlelius, su kurių pagelba gana greitai iria
si vandenyj. Daugelyj rietu daugeelių or
ganizmų yra teipoagi celės su plaukeliais ir 
ilgais siūleliais. Teip, paveikslan, celės iš
klojančios žmonių gerklę, ant paviršiaus nu
kreipto gerklės skylės link, turi greitai kru
tančius plaukelius.

Pliazma celių jausli yra ant visokių už
gėrimų ir suerzinimų. Teip, paveikslan, 
jeigu amebą, arba kitokį riencelį sutvėrimą, 
užgausime su špilkos buože, arba jeigu nors 
truputį spustelėsime, tai pliazma atsakys ant 
tokio suerzinimo. Jeigu liausime ją erzinę, 
tai ji priima paprastą pavidalą. Taigi ma
tome, kad celių pliazma jausli yra ant me
chaniškų erzinimu. Apart to. pliazma jaučia 
ir šviesą; tūli vienoeliai sutvėrimėliai, per
nešti | šviesą, sutraukia urnai savo kūną. 
Tūli vienceliai sutvėrimai pats stengiasi per
sikelti iš tamsios vietos į šviesą, kiti—gi prie
šingai, neužkenčia šviesos ir stengiasi nuo 
jos pasitraukti į tamsią vietą. Taigi aišku, 
jog teip vieni, kaip ir kiti jaučia šviesą, vie
ni nuo jos stengiasi pasikavoti, kiti gi ne 
kenčianti tamsos, slenka į šviesą. Celių 
pliazma jaučia teiposgi visokius chemiškos 
veislės suerzinimus; tūlos medegos, kaip 
antai chloroformas, atima pliazmai jautrumą, 
po jo įtekme ji palauja krutejusi, ir stojasi 
ne jautri ant visokių suerzinimų ir užgėri
mų. Kiti vėl chemiški susijungimai atsilie
pia ant celių pliazmos priešingai—Jie padi
dina jos jautrumą.

Celė ne tik gyvuoja, bet: maitinasi, kvė
puoja, chemiškai perkeičia medegas, išmeta ne 
reikalingas medegas, kruta, jaučia ir ant ga
lo dauginasi, veisiasi. Dauginimas remiasi 
ant to, kad kiekviena celė, atkankančiuose 
perijoduose savo amžiaus, gali pasidalinti į 
dvi, iš tų kiekviena gali pasidalinti vėl į 
dvi irtt.

smaugto j vietoj visai persiskirta. Į kiekvie
ną persiskyrusią dalį pereina po vieną bran
duolį ir po vieną vidurinį kūnelį ir tokiu 
budu iš vienos pirmutinės celės pasidaro dvi.

A-cele pradeda daliotieci. B-vidur lai* kūnelis puida-
linęs į du, matyt teipoagi branduolio siūlai. O-kiek- 
vienu ii tq siuli| dalinasi į du laibu siūleliu. D-plia- 
tmi celes žymiai persismaugusi. E-mstome Jau dvi 

celes puidarusiu ii vienos A.
Kaip jau pirmiaus paminėjome, celės 

brauduolyj yra visaip susimazgę siūleliai, 
terp kurių yra skystos medegos. Tankiau
siai prie dalinimosi celės iš tų sulelių darosi 
keli storesnį siūlai, kiekvienas iš tų storesnių 
siūlų dalinasi paskui išilgai į du atskiru siū
leliu, iš kurių vienas pereina į vieną, kitas gi 
į kitą iš pasidalinusių į dvi dali branduolių. 
Prie dalinimosi celės būva ir kitoki apsirei
škimai, bet apie tuos čia ne kalbėsime.

Visi augštesnių skyrių gyvūnai, teiposgi 
ir žmogus, užgema iš užvaisinto kiaušinio. 
Kiaušinis gi yra tai viena pradinė celė, kuri 
besidaugindama iš palengvo, tveria kūną 
turinčio išsivystyti iš kiaušinio vaisiaus. 
Kaip tas atsibūva, pakalbėsime toliaus.

Iš visko, ką iki šiol matėme, išpuola, jog 
organiška celė, nors teip smulki, kad be pa
geltos padidinančių stiklų ne galima jos ma
tyti, turi vienok gana painiai sudėtą organi
zaciją, jeigu gali tiek darbų atlikti: ji maiti
nasi, atlieka chemiškas permainas medegų, 
išstumia nereikalingas medegas, gali krutėti, 
jaučia visokius suerzinimus ir veisiasi, taigi 
dauginasi. Daugceliai organizmai atlieka 
risokeropus darbus per tai, kad jų kūnas su
sideda is gyvų celių, galinčių atlikti joms 
prigulinčią užduotą.

VI. Vienceliai ir daugceliai organizmai. 
Jų išsivystymas.

Organizmai susideda: 1) iš vienos, arba 
kelių celių silpnai terp savęs susijungusių, 
2) arba iš daugybės celių drūčiai terp savęs 
sujungtų. Pirmutiniai organizmai vadinasi 
vienceliais, antri e jie gi daugceliais. Daug- 
celiuoae organizmuose yra visokios celių gru- 
pos. Kiekvienoj grupoj celės tankiausiai 
drūčiai terp savęs susijungusios; tuos susi
jungimus celių vadina kūno audeklu.

Teip, paveikslan, pažiūrėkime per mi
kroskopą ant šmotelio odos paviršiaus, o pa
matysime, kad viršutinė odos plėvelė suside
da iš suplotų, apvalių arba pailgų celių drū
čiai susijungusių, sudėtų eilėms kaip 
audimas; tokias susijungusių celių grupas, 
tveriančias virszutinę kūno plėvę, arba plėvę 
pilvo, lupų, žarnų ir tt. vadina ploviniu htno 
audeklu. (F). Jeigu paimsime po mikroskopu 
šmotelį mėsų, tai pamatysime, kad jos susi-

Atsiminkite, kad kiekviena organiška 
celė susideda iš pliazmos, branduolio ir apart 
to yra dar pliazmos viduryj smulkutis gru
mulėlis vadinamas viduriniu kūneliu. Prie
dauginimosi celių dalinasi į dvi dali pir
miausiai tasai vidurinis kūnelis, toliaus celės 
branduolys ir tokiu budu pliazmoj atsiranda 
du branduoliai; paskui ir pati pliazma per
sismaugia per vidurį ir ant galo toj per-

Visokių veislių žv*rlų kūno audeklai. •
deda iš daugelio ilgų, paveiksle siūlų, celių; 
grupas tokių ilgų tveriančių mėsas cėlių va
dina meeu audeklu (D.) Jeigu paimsime po 
mikroskopu smegenų šmotelį, tai pamatysi
me, kad jie susideda iš daugelio celių, iš ku
rių išaugę laibi visaip išsikeroję siūleliai, 
paprastai vienas ilgesnis už kitus, vadinamas 
drigsnių arba nervų siulu; grupa tokių terp 
savą susijungusių celių vadinasi drigeniniu ar
ba nerviniu aukeldu. Jeigu vėl per mikrosko
pą žiūrėsime į šmotelį kaulo, tai pamatysime, 
kad jis susideda iš celių turinčių teiposgi iš
augas, atsiskyrusių viena nuo kitos, terp jų 
yra teip vadinama terpeelinė medega, kieta, 
susidedanti iš daugelio plonyčių šmotelių; 
yra tai teip vadinamas Icaulinis audeklas.

Taigi mat visokiose kūno dalyse daug- 
celio organizmo patinkame grupas visokių 
celių kitokio pavidalo ir kitaip sudėtų—vie
nu žodžiu, matome, kad kūnas daugeelių su
tvėrimų susideda iŠ visokių kūno audeklų.

Iš audeklų sudėti yra visokį jcuno orga
nai, kiekvienas organas, kaip antai: oda, 
smegenys, nervai, kaulai susideda isz visokio 
pavidalo ir veislės audeklų. Teip, paveikslan, 
paimkime odą. Viršutinė jos plėvė 
yra iš plėvinio audeklo, gilesnės gi dalys iš 
siulinių audeklų; toj giiesnėjej odos dalyj 
yra ir mėsų celės, pasidarusios iš mėsinio au
deklo ir kaipi šakutėsdrigsnių arba nervų su
sitvėrę ir nervinio audeklo arba iš nervinių 
siūlelių; tie risi audeklai paimti drauge, 
tveria organą vadinamą oda.

Taipjau ir augmenų kūne yra celių gru- 
pos, sujungtos į visokius audeklus, o iš jų 
susideda visoki organai augmenų; kitoks 
audeklas yra lapuose, kitoks žievėj arba kel
mo šerdyj. Daugceliai organizmai, ar tai 
gyvūnai ar augmenys,turi kūną sudėtą iš vi
sokių audeklų, todėl juos ir vadina aude
kliniais.



LIETUVA

NAUJAUSIOS
Pavasarinėms Drapanoms Materijos
Naujos Dresems Materijos ir Szilkai. Naujausios moterisz- 
kosjakes, kepai ir kiti parėdai. Naujausios mados drapa-* 
uos vyrams ir vaikams. Nauji divonai ir namu rakandai.

CALICO, MUSLINAS, GINGHAM po 1c MASTAS DRAUGE SU KITAIS TAVORAIS.

Cheviot* 42 coliu ploczio vilnonis 1 
cheviota* storas seržas, venecijiszkos 
materijos, granata* szilkas ir kiti 
vilnoni tavorai visokiu /^/ta 
spalvų—niekur nerasi ze-^^LAAb 
riau ir mokėsi nemažiau^m^/u 
kaip 65c už jardų, pas mus^

Melrone Ka tik dabar pargabeno
me tu naujos fabrikacijos materijų, 
grynai vilnoniu, 42 coliu ploczio, nau
jausiu spalvų, rusvu, raudonu, pilku, 
gobiin, rezfediniu, žaliu, /ta/ta 
paiszu, lavendrunu ir juo-A^ LA/$ 
du, paprasta preke *1.25$ 1 </1/ 
y arda* už.........................

Prunella Materijos Puikiau
sio* szilkines materijo* 42 coliu plo
czio, dėl dailiausiu moteriszku paro
du, populiariszkiausiu pavasariniu 
spalvų, niekur pi-/*a j 
giau negausi kaipWT j j 1(1 
po *1.50 yarda, pas^A |

Juodos Dresems materijos.
Granatavos materijo*—45 co

liu ploczio vilnonio granato materi
jo* batistas, albatros* fržncuziszkas 
vigoreaux, francuziszkas // /ta 
seržas, venatian* chevio-/tal IA 
tas bei storm seržas, vert es^A^J u 
69 ir 79c. yardas.dabar po

Satin Solielea—12 coliu ploczio 
grynai vilnoni* atlasas, francuziszkas 
poplio* whipcords. surahs, m elrose 
deapdechebė* minykiszkas czadras 
atlasinis panne* ir periola^V ■■ 
materijos, visur parsiduo- A ^ta^B 
da vardas po *1.25, pas į 
mus....... .............................

Pirnoti ir juodi Szilkai.
» VVaist Szilkai—50 Įvairiu gatun
ku szilku,Louisine* taffeta ir liberty 
atlaša* naujausiu pavasa- m ^ta 
riniu spalvų ir purvu. ver-Ata LAM 
tęs nuo *1 iki *1.25 
yarda, pateisime po.........

Juodas Peau de Soie—10 sta
kta'juodo Pean de Soie. // 
labai puikus ir geras, vi-jjtaUA 
sur parsiduoda po *1 .OO^^ų^^/ 
yardas, pas mus...............

DOVANOS! So kielYieno siutu duo 
duse laikrodėli arba skrybėlė 

doviai
Laikrodėli gvarantuojame. Skrybė

lė galite pasirinkti kokia tik norite isz 
musu *1.00 verte* skiybeliu, kieta 
arba minkszta.
4*4 / /b 40 už vyriszka *8 ir 
U5 LA Ata*10 vertes vilnoni
■ ra"•-^MtaMsiuta. ar pirksi vie-

n* ar du, visokios 
mieros ir puikaus darbo,kaszmeriniai 
ir chevioto, visokiu spalvų.
4^aam / MMUŽ vyriszka juoda 
Q~ / Cta ar melsva clay wor- 
«ra M -••■■sted irseržini siutą.

" ^^ kožnas vienas gva- 
rantuota* grynai vilnoni ir standžių 
spalvų, vieneilei arba dvieilei; tie 
siutai visuomet verti *11.00.

« /ta/tauž puikų pavasari- 
U* Am ■ Bl Bni Overkota. vilno-
■ ra ZJ - 11 Al nes gray oxfords ir

puikios whipcords 
materijo* szilkinio atlaso kalnierius, 
dailaus darbo, tikra ju verte yra *10.
4^ 4 4 /tauž vaiku vestee ir dvi- 
lr I I LAeili siutą, nuo 4 iki 15
■ ra I ■ B ^/amžiaus, padaryti isz

geriausio *2 vertes 
chevioto masterijo*

A už grynai vilnoni vaięi Q Ūkams Knee PautsI . O^siuta. įvairiausiu pa-
vasario spalvų, vien- 

eiliai ir dvieiliai.
■A* $ /m už vaiku longPžnts
U" "J JJsiuta, nuo 11 iki 16 
ini|.*TClni'-li1 senumo. Į>a- 
▼ " ^daryti isz juodu
worsteds,standžiu spalvų, vertes *5.

/m už vyriszka Fedora arba 
^fcStiff skrybėlė, spalvų rus- 

bT ■■ vos arba palszos: kitur to- 
^^^kiu negausite be *1.50.

Stori pavasariui Siutai, su
knios jupes ir bliuskos.

TafTeta Siiltines Dress Skirts.
Padarytos su puikiais kvoldeliais 

padrikose, papuosztos su szniureliais 
isz francuziszko taffeta visur aplin
kui. su geriausio perkalino pamusza- 
liu, iszvadžiotos su canvas, atlasinis 
j uos m o, kriaucziszko darbo ir dailiai 
stovinczkr ant ku-^ie m 
no, vertes *12.00.1^?
paleisime uz.........

Moterihzkoh Drena Skirta, pa
sirinkti gali isz 8 gatunku, Dress 
Skirta ir lytingu dienu Skirta, pada
rytos Isz chevioto, seržo, venetian, 
homespuns ir plain melton, padaryto* 
pagal paskutine neszeine, kriaucziu 
pasistengimu buvo4^/ta /ta/ta 
padaryti Jas kuo-U" "J LA W 
dailiausiai, visokiu(*n ^M
spalvų, vertes *5.50

Lace Kertynos.
Lace Kortynoa, baltos ir krema- 

vos, pilno ilgumo ir plo-/ta/\ 
c*io, puikiausio darbo ir*B 
didžiausiame iiasirinkimeLA Vr W 
už pora............. ..............

Ingrain Divonai, stori, puikiau
sio raszto; szymet visi tokius perka, 
ir reikia lik’Jiiovpamaty /m // 
ti, kad persiliudyti apie*>AtaM 
ju verte. Paprastai 48 
y ardas, dabar...................

Grindini* cirata*. storos, įvai
riausiu gatunku ir rast-/ta /a 
to, 2 yardai ploczio, pa- J 
leisime po.........................

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas! Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, mokslinki ir draugi j iszkai- 
politiazkl. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu..............................    5Oc.

Kaip gyvena Augmenys! Yra tai 
mokslink** apranymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 120 pusla
piai......................................................3ftc.

Ar vyskupas Valanczlu* (Voloncsaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes! Para
ižyta Kn. Dembskio. įsileista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai...................................................15c.

iHtorlJa Chicagoe Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraitcziuno pro va su laik- 
rasseziu "Lietuva" buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato,aiukau* drako. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu- 
no, "Lietuvos" iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos 8z. Jurgio lie- 
tuvlnkos bažnyczioa. Popieros apda
rais................................................ $2.00.

Audimo kietais apdarais, auksi
ntais titulais.................................$2.50.

Szias visa* knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos" redakcijoj.

TEMYKITE!
Knyga Istorija Chicagoe Lietuviu ir 

kn. Kraucziuno provn jau gatava. Ku
rie turėjote už ta knyga Įsa virszau* į- 
mokeja pinįgus, priduotu te tavo dabar
tini adresa, kad žinotumėm į kur jum* 
knyga prisiųsti.

"Lietuvos" iszleistuve.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Si m. Daukanto savo 

knygyne po nr. 3301 S. Morgan st., žy
miai padaugino knygas, isz kurio gali 
gauti knygas ant pasiskaitymo netiktai 
Draugystes-sanariai, bet ir visi kiti lietu
viai. mokėdami po 5c. nuoegz. už paim
tas knygas ir užstatydami paranka kny
gos vertes. Todėl Dr-te kvieczia visus 
lietuvius pasinaudoti isz telp geros pro-

Sanariai Dr-tes 8. Daukanto tegul ne 
užminate, kad Draugystes susirinkimas 
bus nedhlioj, 7 d. Balandžio 12} vai. vi
durdienio, saleje po nr. 8301 8. Morgan 
st., ant kurio visi teiksis pribūti.

A. Bijanskas, sek r.
' (29-3) . 3327 Auburn avė., City.

Chicago. Dr-te Mot. ValanczauskoŽe- 
maieziu Vyskupo, turės pirmgsavobaliu 
nedeiioj, 21 balandžio, 1901, Bažnytinėj 
sz. Jurgio saleje, 33czia ui. ir Auburn 
avė. Prasidės 4yal. po pietų. Iženga 
vyrams 25c. moterims ir merginoms dy
kai. Visus lietuvius ir lietuvaites ■šir
dingai kvieczia atsilankyti.

(4-19) KoMiTrrA*.

Chicago. Dr-te Li uosy bes ture* ap- 
vaikszcziojima issvyniojimo savo- nau
jos tautiszkoe vėliavos 26 d. Gegužio, 
1901 m. National saleje. 585 Centre avė., 
kerte 18tos ui. Todėl meldžia visu Chi
cagos lietuviszku draugyscziu toje die
noje nedaryti apvaiksseziojimu ar balių, 
idant vien} kitiem* galėtume padėti.

Su guodone, Dr-tb LivosybSs

Chicago. Neseniai įsteigt* nauja tea
trai isz k a D. L. K. Keist uczio Dr-te loez 
pirmutini teatre, drama “Iszgriovimas 
Kauno Pilies 1362 m.” Perstatymas at
sibus nedelioj, 14 Balandžio 1001, Vor- 
vaerts Turner saleje, ant 12tos ui. arti 
Halsted. Prasidės 7:30 vai. vakare. Ti
kintai ant prlesaakiniu sėdynių po 50c., 
ant užpakaliniu po 35c., ant galerijos po 
25c., vaikams nuo 10-15 metu po 15c. 
Po teatrui bus Dr-tes balius. Visas pel
nas isz teatro eis ant naudos parapi los 
Apveizdos Dievo. Visus lietuvius ir lie
tuvaites kvieczia kuoskaitlingiauaei su
sirinkti. Komitetas.

Chicago. Jaunu Amerikos Lietuviu 
Pasilinksminimo Kliubas turės savo an
tra balių nedelioj, 14 Balandžio, 1901, 
4 vai. po pietų, Freiheit Turner Saleje, 
3417 8. Halsted st. įžengs 25c. Muzy- 
ke po vadovyste prof. Kiefer. Ant Grand 
Mare h bus dalinami pulkus programai. 
Po grand Mare h dvi valandi merginos 
szokins vyrus. Ateikit vienas ir visi.

Su guodone, Komitetas. 

A

Lietuviszka Dirbtuve
,. ------ z: - 1" ------ —------------ --------- - at
H Aknutu, Kapu, Baldakimu, ir Kitų visų Daznyumų 
j parodų; teipogi dėl draugyscziu: Karunu, Kukardu* f

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių T

!
 Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti M 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai T 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVJCZAJTe.
115 W. Division St. CHICAGO, ILL J Į

LIETUWIU daktaras

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 7$.
Tetefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

STATE 
MEDICAL

Labai puikus Siutai. Moterisz
ki kriaucziu darbo siutai, modeliuoti 
pagal rusiszkas bliuzas, anksztus lie
muo, be kalnieriu Etons ir kitokio 
styliaus; padaryti isz vilnonio broad- 
cloth, homespuns. chevioto, serzo,etc. 
juodi ir spalvuoti, su szilkiniais pa- 
muszalais, coat arba l'Aiglion kalnie- 
riai, bishop flare suknios, su perkali
no pam'iszalu ir gero darbo. Yra 
tai geriausita! už pigiausia^lfl ji fj 
preke, kndangian I
paleidžiame po..^r

Moteriszkos szilkines Waist*. 
isz dailaus storo taffeta, *u naujoms 
bishop rankovėms, su gražiai padary
tais stock kalnieriais, su geru parnu- 
szalu, labai tin-4^/ta /ta/^ 
kanezioe. vertesU* J LA W 
*7.00, dabar palei-v^fr į 
sime po................. ;

Nauji Moteriszki Siutai, nau
jausio styliaus, be kalnieriu, eton ja
ke* 7 ir 8 staline ilga sukni, jake pa- 
puoszta eilėmis atlasiniu szniureliu, 
su storo szilko pamuszaliu, sukne tu
ri gera perkalino pamuszala, pada
ryti isz grynai vilnonio homespun.

qq

*11.00, už...............v v
Nauji box coat*. Moteriszki 

box coatai, isz grynai vilnones covert 
materijo* su geru atlasiniu pamu
szaliu, su ankszcziai apgaubta nuga
ra. pilnu box pryszakiu, 22 iki 16 
coliu ilgio, vėliaus4*4 m ^ta^ 
persiduos po *9J>U^PJta |||| 
dabar gausi už...

IsztieMlania* Stala*, aržuolinis, 
6 pėdu ilgio, turi 54*4 /ta a a 
drūtas,, nutekintas^^ J ^A ta/ 
kojas, su .priedui 
nems lentoms.....

Vieazruimlni* stala*, padarytas 
is/. kietaus medžio, Kra-/ta/ta 
žiai lakeruota* su apsti-gJ^A^b 
niu pastalių, po.................

Geležines lovos, baltai ename- 
liuotos.drutu rėmu ir/*a 4 / /ta 
skersiniu visokio pIsU^ I Mg 
tumu ir didžio, ver-alb I »Cm 
les *3, už .................▼ " " "

Moteriszki foteliai, padaryti 
isz gryno aržuolo, P>nt' /\/^ 
ne, sėdynė, aukszta ant-^ALf A 
loeza, po....................................QV

Madracal, padaryti isz standsus 
melsvai rožuolo impilo, iszkimszti 
grynoms medvilnėm 4*4 $ /ta /m 
virszuje, apliokui|T I J 
aplimuoli. Msoku>*n I .81ĮJ 
didumo, po...............▼ ■ ■

KLAUSYKITE! Pana KATERY- 
NA GRAŽEVICZIUTE nori pra- 
neszti savo draugėms ir drau
gams. kad ji dabar esti pas 
Klein Bros ir norėtu teipgi, 
kad jos drauges ja atlankyti 
ateitu. Ji užima ežia vieta 
kaipo General Saleslady ir 
assistuoja kiekvienam, kas 
tik reikalauja, visuose krau
tuves departamentuose;
SzaukisįNo 14.__________

KLEINBROS
’ 795-805 S° Halsted St *
iMT“ Cor Canalport Avė.

LMdžiauNeft Mags-Mitingtu.
Chicago. Nedelioj 24 Kovo, tuojaus 

po pamokslui, 9z. Jtfrgio bažnytinėj sale
je. ant 33czioe ui. ir Auburn avė., letu- 
viai republikonai ture* savo didžiausia 
poliliszka mass-mitinga priesz rinkimus 
miesto viminiku. Ant szio mitingo bus 
ir pats kandidatas ant majore, audžia 
.E. Henecey, ir ture* savo prakalba. A- 
part jo kalbės ir kiti geri kalbėtojai. To
dėl visus lietuvius, vyrus ir moteris, kvie
czia susirinkti ir pasiklausyti ka sznekee 
republikonai. Komitetas.

LietuvtaskaR Pikniką*.
Chicago, Dr-te Sz. Antano turės savo 

pirma pikniką 30 Berželio, 1901. darže 
Bergman's Grove, Riverside, Iii. Todėl 
meldžia kitu lietuviszkuju Chicagos 
draugyscziu nedaryti toje dienoje pikni
ku, idant vieni kitiem* neužkenktumem, 
bet galėtumėm padėti.

Dr-te 3z. Antano.
Parapijos Piknykas.

Chicago. Parapija Apveizdos Dievo 
turės savo pikninka, nedelioj, 9 d. Berže
lio, 1901; darže Reising Grove, Riversi
de, 111. Todėl meldžia visu Chicagos 
lietuviszku draugyscziu toje dienoje ne
daryti piknyku ne balių, idant liuosi bū
dami galėtumėm skaitlingiau susiriakti 
ant parapijos piknyko.

Su guodone. 
Parapija Apveizdos Dievo.

S lįsi rink imas.
Pittsburgo. Pa. Kuopa T. M. D. lai

kys savo metini susirinkimą 24 d Kovo 
1901,7 adyna vakare salėj Vytauto moks
lo draugijoj 2124 Forbes st. Ant susi
rinkimo bus ir kalbėtojai, todėl yra už- 
praszomi visi be skiriaus, vyrai, moterys 
ir merginos isz Pittsburgo ir aplinkines 
susirinkti. Vardan kuopos.

K. Gediminas: rassE r
Brooklyn, N. Y. "Lietuvos Sun u l5rte” 

ant savo mėnesinio susirinkimo laikyto 
2 d^ Kovo, nutarė iszkllmingai apvaiksz- 
czioti dvideszimtmetine atminti mirties 
Ignoto Grineveckio, kur* užmusze Ru
sijos Care, Aleksandra II, 1881. Ap- 
vaikszcziojimas atsibus nedelioj, 31 Ko
vo, 3 vai. po pietų, saleje p. Draugelio, < 
73 Grand st. Bus laikytos prakalbęs 
apie Ignote Grinevecki, kaipo karžygį 
kovoje priesz despotizme. Visus lie
tuvius ir Hetuwaites kvieczia skaitlin
gai susirinkti. Komitbtas.

Thorp, Wis. Tėvynė* Myl. Dr-te* 
kuopa laikyt dideli susirinkimą nedelioj, 
24 Kovo, 2 vai. po pietų, namuose B. Mas; 
lausko, ant kurio užkvieczia vyrus, mo
teris ir vaikus, visus 6e skyriaus, nes yra 
labai svarbus dalykai ant iszriszimo, 
kaipo tai Įsteigimas bažnyczios ir kapi
niu. J- K i guolis, kuopos rasit:

U* Sumažinta preke. 
.Lietuviszkai-Angliszka* Žodynėli* 70c. 
Angliszkai-Lietuviszkas Žodynėli* 30c. 
Kas norėtu pirkti nesiutu* ir duoti ap

dirbti gau* abu už 80c. Pinigu* gal sius
ti kaip kam smagiau.

Rev. P. Saurusaitis,
34 John st., Waterbury, Coun.

B. F. STRZYZAUSKAS,
Lietcvihzkab Daktaras.

1028 N. Hoyne avė., kerte Frankfort st. 
Telefoną, We,t 728.

........... CHICAGO, ILL....
Seredoms ir nedelioms nuo 

8 vai. po pietų iki 6 vakaro 
priima ligonius pas L. A Žu
ką, 3301 Auburn avė., kerte 
83czios ui«

Dr. O. C. Heine,
DENT Y8TA8.

Kerte 31 et ir Halsted ui i ežiu, 
wirazui Aptiekoe. Chicago.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N. Y. 

Jonas Naujokas, 186 Henry st. 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislova* Rinkeviciius, 73 Grand si. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcsiunss, 144 Mauyer st.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Macais, 447 W. Linest.

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN.
M. J. Damijonaitis, 65 N. Leonard st. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

P1TTSBURG, PA.
K. Gediminas, 2030 Barah st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

8CRANTON, PA.
Mikola* Ramanauckaa, C

1740 Nay Ang Avė.
“Lietuvon” keliaujanti agentai
Winca* Kudarauckas, 
Jurgi* Kazakeviczia, 
Juozas Petrikis,
P. G. Lorantz,
K. Rutkauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas Juos užsirassyti "Lietuvę" 
ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bu* teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galime gauti visokes knįgas 
už tų paežių prekę kaip ir redakcijose.

"Lncruvoc" Iszlzistutr

Kas prisius $8.00,
Aptaikys *10.00 verta maazinukę gro- 

matoms drukuotie su geriausiom* dru- 
koriszkoms įtaisomi iriu *i*ai* reika
lingais lietuvisskoi raszlavoi ženklais, 
kaip we: f ų ž ir tt. Ant szios maazi- 
nukes gali drukuotl netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienas supras kaip *u ja darbe pradėt*. 
Kas prisius *1.00 aptaikys 50 puikia po- 
pieru gromatom* raišy tie su puikioms 
kvietkom* apskaitymai* ir paarinese’ 
vonem*^ Mažiau kaip už 91.00 niekam 
nesiuneziame. Adresuokit telp:

W. Kudarauckas, 
Box 234, Uvreoce, lūs.

l.igydoBi (n p*ge 
Tik karoliai* gimė 
■ai natro* raišiai

»e **!1 būt Užgydyti. USl- 
rsAizuMiMi. Apr**zyk *a-

- ----- „------ aawi<a** ir rodi dykai. Gali

Rty* nam* tani ydyti *a wl*al Balai* kuziai*.

Dtltoa’s Aml InsUtute,6^^1’

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

VVargonu, Pijami, 81uwamu Ma- 
azinu, Cigaru ir Papleroen.

Guodutini Tautiecziai.
Mes atidarėme nauja kriaucziu sztora, 

Siuvame visokius drabužius pagal nau
jau** Amerikoniszka mada. Senas dra
panas perdirbame ant nauju. Teipogi 
czystyjame visokius suteptus suplemy* 
tu* drabužius, plema* issvalome te i p 
gerai kad drabužiai issrodo kaip naujai* 
Užkviecziame visu* į musų nauja sztora.

Su guodone,
J. K. Jaroszevicze ir Jos Gvazdauska* 

300 Millbury St., Worcester, Msss.

Gal sergi? 1
ViCna ir geria ūse gyduole yra surasta 

pabaigoj devyniolikto szimtmeczio. Yr* 
tai "IndLJoniazKas BalMamas", ku
ris gydo daugybę ligų,kaip tai: taiso ape
tite, czystija krauja, stabdo skaudųjima 
viduriu, pasikelima gumbo, dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Preke už 
bonkeli 50 o. Norėdami tu ar kitu gy
duolių ataiszaukite po adresu (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke):

Indian Medical Co.
Box 24 8ta; C. PrrTSBURo, Pa.

stoka* lekustio* VSttkri* u k*d **o B*se- 
plrkrtto vilk* pigi** k*ip wi*ol Amerikoj gale* 
luB«t gaall. nei a*z wi*okia* daikte* Ima *ta- 
oziai Iii fabriko ir lodai galia pigia* juo* par
duoti <alp tie kurto iii whole*ato ima Meldžiu 
Uk jtoaaclaU, o užllkrlau kad budie uAganr

A. M. Matusawiczia,
208 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

Seniausia Lietuwi*zka Įlanka
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkortes ant wisu linijų už pi- 
giause preke. Asz esi u jau 11 metu 
s žeme biznyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

—Tikrai Lietui i szkas—

SaliiiųaS.
Lietuminzka* galiūnas.

Jono Gudino.
Mltchel St., -Braceville, III.
Uitai ko geriausiu* gėrimu* ir csysta 

sale susirinkimam* ir baliam*.

. 8. Mack,
212 First St. Elizabzthport, N. J.

A. Sukurs^ & Co.

Pajieszkojlmai.
Juozapas Dembekis, Antanas Žebraus

kas, Povilas Bruczas, Franciszku* Pu- 
pauskas, Juozapa* Skinderis, Juozapas 
Galinskas ir Juozapas Gerdauskis tegul 
priduoda savo adresus arba patys atsi- 
szaukia į “Lietuve*." redakcijų svarbe
sne reikale.

Pajieszkau Antano Rindoko Ir Antano 
ir Jurgio Jurkaus, visi trys isz Kauno 
Jub., Raseinių p*v„ Kviedaino* pa ra p. 

ie patys ar kaa kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso.
Antanas Puteikis, Mount Vemon, 111.
Pajieszkau Aleksandro Zarembos isz 

kaimo Poakmenes, Raseinių p*v., Kau
no gub.; gyveno Springvalley, 111. Jis 
pats ar kaa kitas teiksi* duoti žinia ant 
adreso: Ton y Zaremba,

Box 134, Beaumont, Wis.
Pajieszkau savo brolio Jono Krancaus, 

isz Kauno gub., Raseinių pav., Kaltinė
nų vol. Ji* pat* ar kas kita* teiksi* duo
ti žinia ant adreso:

Antanas Krancua,
706 S. Canal st., Chicago, III.

Pajieszkau savo draugo, Antano Ta- 
muliuno, Kauno gub., Panevėžio pev., 
kaimo Pašilių, gyveno WestviUe, III, 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso

Antanas Traujalis,
116 N. 4tb st., Brooklyn, N. Y.^

Atalszaukimas!
Man vražinėjant po Vakaru* 

Naujų Angliju teko sueiti daugelį Lietu- 
wių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžvrelgimę į klausimus philozophi- 
joe ir mokslų (duszių, Diewę, gamtos 
įstatymu* evroliucijų, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L 
Buchnerio sveikata "Pajiega ir Medega" 
(Kraft und Stoff). ir kadangi sziųdien 
toks įveiksiąs isz tiesų yra reikalingas 
tvistam* laissvamaniam* Idant turttų 
atramų priesz kunigijos melu* apie re
ligijų, asz pasisznekftjęs su kiliai* tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratų 
*nt wirsz minėtos knygo* Prenumera
ta lietuwi*zkos knygo* kas dabar nori 
pri gelbėti auų atapaudinti.kssztuoe *1.50; 
po atspaudinimo kasztuos *2.00. Todėl 
tuo* kurie nori ta knygų turtti lietu- 
svlszkoje kalboje, kvviecziu prisiųsti 
prenumeratų, ir kaip tapė atepaudtnta, 
užsimokSjusiejie gaus atlyginimų kny
gom* tiek egzempliorių, už klek bus 
isz anksto užmokėję ir jų wardai ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra
šiau Tantieczių ūmai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingals 
trati. *

J. Szliupa* M. D.
421 Penn Avė.. ' Scranton, P*

ir po

įteik ai Inga* knauezius prie koetu- 
mersko darbo. Už gera darbe gera* ir 
užmokesti*.

Ed. Zameskis,
P. O. Box 349. Weetvilta, 111.

Dr. Leonard Landės,
Lūtuwi8zka$ Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsinga* gydytoja* vyriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
N* v Yorke; praktikavo ligonbucziuoss: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoj* mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Baltavus, Port Graduale 
Hospital College ir Lt.

UeZti rlna IiZgydym*
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui: 

plaucsių. kepenų, skaudėjimų vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimų, skaudulius, 
žaizdas, tynimų, moteriszkas liga* ir ne
vaisingumu. Gydymui nsrvisskų ligų 
reikia naudot elektrikinias prieUisa*.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi Il
gas pilvo, uždegimę žarnų, isxdžiuwi- 
mę pieno, skaudejimę lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimę pajiegų ir tt. In
gy dy m • užtikrinu kiėksriename atsitiki
me. Cnroniszka* ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau slaplyM-

Dr. Leonsrd Landės,
134 E.24th 8t-,Cor.Lexlngton Av.

Offlso valandos:] ^“Zp^t'ikVs^k’i^ 
Nedclioalcnao 8 iki 10H wal.žyto;saot iki 4 vai.

Užpraazydami gydykla* prisiuzkite 11.00 
t/~J#igu sergi, Ui paraszyk kiek turi 

meti}, kiek sveri ir apraszyk savo ligų. o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

F.P Bradchulis
Attorney and Coanselor tllai.

145 La«all* »t. R#*m 410. Chicago. III. 

Tetaphone Central 3066.
Wienintelis lietuwys advokatas, baigęs 
mokslf 1urtsprudenci1osczion Amerikoj. 
Wed* provas kaip ciwili*zka* telp ir 
kriminalinkas visuose soduose.

Pigiau kaip kitur!
Csyeto askao, H ir 19 K. iilieblBial (ledai; 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai p** mane pigiau kaip

F. Prozanskis,
054-33 Btr. Chlcs

Gerasalu* seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir csysta vieta dėl uiel- 
vlu. Apart to didele ir csysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius,
1181. lltkt .tiru Ulba Cllciti.

Lietiiisziu Cigu> ir Tabako Fabriku.
Apniukęs** wt«lem« *awo kodasniiaa*. kad 

■m lasdlrbyit* **«» CUtara perkelta* 1»* Cbl- 
ca«o* la < bic»iio įteigtu*, la tavo loeaa aama. 
karlaa* fabriką Ir krautum (valai padidinome 
ir dab*r galime cigaru* irrnak* tabake parduoti 
pigiau kaip artai. Ap*i*tolluodami cigaru* ar 
taoaka adresuokit* s*wo laiatkui telp:

A. Sukurokia & Co.
Cor. Wentworth avė., and 14tb Str.

Chicago Heights, III.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga telp, tai pirk visus reikalingus prif 
peesisus daiktus pas

.Oitlet Finltin t Stote Co.,
3240 S. Morgan St.

o jie sutaisys tewo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peesių 
už pigiausių prekę, pigiau kaip fabrike.

Žingeidus swietui dalyka*.
Tigrai-vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimų.

Geriausia dantų guduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes. Mes *awo Gyduoles g*a- 
raot*wojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bonkute* *1.00. Siuncsiam Paeitu ir į 
*wety mes szalis. Budas kaip jas w arto t i 
yra parodytas keliose kalbose. 
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 

Box 2361. New York. U .8. A.

HILLE’S F
8453 8.I 8. Halsted St. 

VotagKfljMia* taškų 
*2.00

Dispensary
E. Madi&on Str., , CHICAGO, ILL
(arti McVickers Theatre.)

Klausk rodos pas seną Daktaręc“«
geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi Ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwi*zku ir chroniszka U/u. Tuk- 
stancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems wyriszkumas ir tėvystes laime.

Prastotas wyriszkumas,^7"“,x™“^x°lt 
mintis, neapkentimas draugystes, prastota energija, prieszlaiktnis 
rtisikiipriuimas, nieszlungis bei abelnas nusilpiMUimas, wi( tai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu wyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
welu gydyti* ir tad giltine juos palipstejo!

I ii TOTUI TI CZlOS liiZOS Laiptai sifilis visuose sawo stadiumuose: pir- UlUipallU&lUO Bntrame ir trecziame, pu alinas
merkies, noses ir kaulu, slinkimą* plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberima* Ir me*zlungt*, pasekmes nevalystes ar iszdykayimo bur 
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszminetas ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet ir vistezka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink kad mes pilnai gvarantuojame iszgydytl kiekviena liga, kokia 
a tik apsiimam gydyti.. Jeigu ju* gyvenate toliau, ne Cbicagoj.
tai raižykite mums gromata reikalaudami klausymu lifto, nes mes gydome 
teipgi per paczta. jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame jatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

; Insoprekesyrapigesnesu bet kokiooflcijalistowisoj 
šalyj ir todėl kieliienam ligonini prieinamos.

flfticA sdvnnc11 10 ryto Iii 4 po pistu ir nuo 6 iki 8 futire.
uIUdu du j Uvū. j Nedalioms tik nuo 10 iii 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziad ien, nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms szwentoins dienoms adinoe^tos paezios kaip nedelioms.

D™ Stanislaw Heimar, 
S DKNTIST7IS. |
K 808 S. Ashlud Avė.
Si kerte 18-tos ui.

Plombos cementine*, porcelsni 
peš arba sidabrines...............

Plombos auksines nuo....... ..I

wir«xtim Pletto apti.ke..

Visokios operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.
Reguliuojame daneziu* 

kreivai auganezius.
T Gryno aukso karūnėlės nuo....*5,00 
..50c Vlrszuu ir apatine eile dant...*15.00 
.*1.00 Garnituras dantų.......................*8.00

<>FtaAQ tTinARVTA«.JNuo®v*l ry‘oiki8v*1 vakaro. Szventoms 
Of IbAS ATIDARO TAb. į dienoln nuo 9 ryto ikl 3 po pietų.

Nuo Bridgaporto imkit. Morgan Straot Mara. Nuo Town of Lake— Ashland kars to 
tran.fera per Hal.ted ui. Kalbam* l«nkis*kai ir rbsisakei.

......... LIETU WISZKAS
772Milwaukee avė., -----, ___ ________ CHICAGO, ILL-

f nuo 8 iki 10 ryto
Priima L’goniue-j nuo 12 iki 1 po piet

• L nuo 7 iki 9 vakare.
Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanczias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodę.

TIKTAI DEL WYRD
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiu? 
sawo warda ir adresa.

Sugražina 8weikata ir smagumą urnai.

Lietu wiszka Grocerne.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokius wa>gomu* daiktus, apa 
tinius drabužiua, cigaru* papieroeus 
tabake, gromatom* popieras, pawincza 
vones ir wi*okiu* kitu* daiktu* szelmy- 
noms reikalingus. Wisi tawQrei sssrieži, 
o preke* pigesne* kaip kitur. Užkwie 
ežiu wisu* atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K. Chmelauskas,
878-880 W.33rd st,, CHICAGO.

JAMES J. HIGGLNS, 
Succesaor to M. Durning.

Rėdytojus Pagrabn ir
Balsamuotojas Kodu.

t(tol|rto* IMS Beteoe*.
107 First St., Elteabetb, N. J.

TelefoBM: { LSį oisteno. .K B.

A Zekis Ir K. Kabelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

tar UŽLAIKO

Pirmos Kliasos Sauuna, 
Grohkrnia ir Buczerne.

Visada szvieie mes*, ssvieži ir esystei 
užlaikomi visi kiti groseriszki tavoral, o 
prekes pigesnes kaip kitu, galiūne se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Genu užkandi s 
(Free Lunch) kas dien dykai.

UJimii, telp kad tarti le

do. plaukt* plauki* pne

didSiaml. (kaltūnui imo-

tindamot knr reikia. Jot 
gydo kotu liga ir panai*

Pakelis au Cnklingu gy
duolių bus utsiartes ko* 
nam, kas parnazya Ii Sta
to Mediči In.Ututo. Jia

pa t rot y ta p*)i*ga ir at 
minti, paaalkyt skanieji 
B. stresą, andrntya tiip 
■■( lytinkat naaariua.

knrie papraatyt.
laaigydytl namie nuo

State Medinai Instituto 8M 
Elektros BuUding. Ft 
Wayas, lad., e aptaršau

kad* vartojai! (taškančio. gyduole*. Inatituto ne vieno ne atmeta. KoSsaf, kur* 
ataUrauk*. gaus dailiai apipeetetyta pakely, kad kili nežinotu kas ton yra Raityk dabar.neatidek

THEO PROULK
ADVOKATAS IR KONSDLIS.

JONAS MOŽEIKA,
AMistenias ir Notary Public.

ROOM 615-616
<T-89 K. lukiMtM St, Chlcyo, 111.

Thelefon:Central. 2621.
Užsiimame civiliezkoms tr knmineliss- 
koms provoms- Geriausei Užvarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moaeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galim* ji rasti iki 9 vai.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedu ir užimtus kitokiu daiktu galite israirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Socc. to Kelpach, Norelko & Co»*
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