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Metas IX

I’olitiszkos žinios,

Amerika.
Kova ant Filipinų, rodosi, 

jau neužilgio turės pasibaig
ti. Jenerolui Funston iszti- 
kro pasisekė paimti į nelaisvę 
svarbiausią apginėją liuosy- 
bės, garsų Aguinaldą. Isz 
tikro pasisekė mat ameriko
nams papirkti iszdavėjus. 
Kiek jiems iszmokėta, dar ne 
žinia, liet kiekvienas supran
ta, kad jie dykai ne iszdave 
savo vadovo. Neseniai pats 
Amerikos ramias pagarsino, 
jog ant sznipiuėjimo ir pa
pirkimų ant Filipinų Ameri
kos iždas iszleido 2į milijono 
doliarų. Kituose krasztuose 
randai teiposgi pasinaudoja 
isz papirkimų, bet tokius 
darbus laiko už ne dorus, to
dėl juos slepia. Amerikos gi 
virezininkai ne moka atskirti 
doro nuo ne doro ir isz ne
dori} darbų džiaugiasi, jais 
gėrisi, jeigu jie palengvina 
atsiekti mierį. Kitur, visgi 
nedorais darbais bjaurisi ir 
jais nieks nesigiria, nors ži
noma ir kitur griebiasi nedo
rybių, tik jas slepia, jų gė
disi.

Bet grįžkime prie paėmimo 
Aguinaldo. Iszdavė jį ame
rikonams vienas filipinieczių 
oficieras, kuriam Aguinaldo 
pavedė sukviesti kitus vado
vus ant rodos. Tas savo tė
vynės pardavėjas, vietoj isz- 
pildyti savo vadovo prisaky
mą, atkako }>as jenerolą 
Funsconą ir pasisiūlė užvesti 
ainerikoniszką kariauną į vie
tą, kur yra Aguinaldo; ap
siėmė dar įdirbtais laiszkais 
įtraukti Aguinaldą į ameri
konų kilpas; padavė visą 
plianą jo paėmimą Plianą tą 
jenerolas Funston iszpildė ir 
jis pasirodė jiasekiningu. 
Amerikoniszka kariauna liko
si aprėdyta į filipinieczių dra
bužius (tas, pagal terptau- 
tiszkas tiesas karėse yra už
drausta,
jenerolai ar ne pažįsta terp- 
tautiszkų tiesų arba ant jų 
ne* paiso), paėmė kiek tikrų 
filipinieczių ir isztraukė į kal
nus, kur 
Aguinaldo. 
apie tokią 
ne žinojo.
vė padirbtą laiszką neva nuo 
vieno filipinieczių vadovo, 

' Jcuriuom tas pakvietė Agni- 
naldą atkakti į paskirtą vie
tą ant pasikalbėjimo, Agui
naldo be jokio nepasitikėji
mo atkako su 20 kareivių į 
namus, kur buvo jenerolas 
Funston su savo perrėdyta 
kariauna. Aguinaldo. karei
viai, supratę prigavystę, pra
dėjo szaudyti, bet pats jų va
dovas, tikėdamas, kad jie teip 
sau szaudo, liepė be reikalo 
patronų ne naikinti.
tik jis suprato, kad likosi į 
kilpas įtrauktas, kada Funs
ton apreiszkė, jog paima Jį į 
nelaisvę. Paimtą Aguinaldą 
atgabeno į Manillę. Dabar 
amerikoniszkos kariaunos vir- 
szinįkas nuo- Jo reikalauja, 
kad jis lazduotų atsiszaukimą 
į kitus i>asikėlėlių vadovus 

■ su prisakymu, kad jie pasi-
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apsireiszkė prigavystės ame- 
rikoniszkų kareivių penėjimo 
užveizdos. Oficierai, prižiū
rinti provijantą, pardavinėjo 
jį ant savo naudos.

Danijos randas pagarsino, 
ant kokių iszlygų gali par
duoti Amerikai savo valdy
bas Antilių salų: reikalauja 
ne tik 4 milijonų doliarų, bet 
teųioagi,- kad Amerika pripa
žintų gyventojus už pilnus 
savo ukėsus su visoms tie
soms. Matyt, kad Danija 
ne turi didelio, noro parduoti 
tas salas Amerikai. Danija 
užmano jas atiduoti Vokieti
jai, už ką toje sugrąžintų Da
nijai 1863 m. paveržtą, da- 
nieczių apgyventą, Szlezvigo 
dalį, isz ko Danijai 
daug didesnė nauda 
parduodant tas salas 
rikai.

Gyventojai paveržtos nuo 
Iszjtanijos salos Borto Rico 
skundžiasi, kad patekę Ame
rikai, atsirado daug niekes
nėse sanlygose, negu buvo 
valdant iszjianijonams. Sve
timi krasztai uždėjo daug di
desnius muitus aut tos salos 
produktų negu buvo pirma. 
Per tai prekysta visai nupuo
lė, gyventojus pasiekė toks 
vargas, kokio ežia 
niekada ne buvo.

butų 
negu 
Ame-

seiliaus

sziol ne 
jtadary-

bet amerikoniszki

buvo pasislėpęs
Tas, žinoma, 

prigavystę nieko 
Kada jam perda -

Chinal.
Chinų randas iki 

užtvirtino sutarties 
tos su Maskolija, kuriai pa
gal tą sutartį patenka Man- 
džurija, kadangi, kaip tvirti
na angliszki laikraszcziai, 
tam sutarimui pasiprieszino: 
Vokietija, Anglija, Japonija 
ir Suvienytos Valstijos. 
Prancūzija teiposgi ne pare
mia Maskolijos. Gal tame 
angliszkų laikraszczių prane- 
szime ir yra kiek teisybes. 
Turbut Amerika bandė pasi- 
prieszinti Maskolijos godu
mui, kadangi dabar masko- 
liszki laikraszcziai pradėjo 
smarkiai raszyti priesz Ame
riką, reikalauja nuo rando, 
idant tas pasirūpintų iszliuo- 
suoti Vidurinę ir Pietinę 
Ameriką nuo politiszkos ir 
ekonomiszkos įtekmes Suvie
nytų. Valstijų. Žinoma, isz 
tų nesutikimų karė tuom tar
pu neužgims terp Amerikos 
ir Maskolijos, kadangi ant to 
Amerika viena per silpna, o 
vėl Maskolija Amerikoj ne 
turi tokių reikalų, už kuriuos 
reiktų karę vesti. Kol Ame
rika užsilaikys dabartiniuose 
rubežiuose, nieks ant jos ne 
užpuls. Jeigu gi ji nepasi- 
ganėdįs tuom, ką turi ir užsi
manys toliaus griebti vieną 
po kitam jai ne prigulinezius 
krasztus, tai turi būt pasi
rengusi ant karės ne su vie
na Maskolija, kadangi nė 
vienai kitai vieszpatystei ne

kolijos ir Japonijos. Dabar 
Įiaduoda vėl, buk Japonija 
mobilizuoja savo kariauną ir 
laivynę. ‘ Nore Japonijai ir 
vodingaa sueidrutinimae Mas
kolijos Azijoj, |>et ji viena 
vargiai bo pradės karę, o 
tuom tarpu nė Anglija ne ža
da Japonijai pagelbos, an
gliszki laikraszcziai pjudo 
vien tuodu krasztu,tikėdama, 
kad per karę abudu bus ap- 
silpnyti ir nore ant tūlo laiko 
Anglija -galės iszsiliuosuoti 
nuo baimės; besipeszant Mas- 
kolijai su Japonija, Anglija 
vėl galėtų iszplatinti savo 
įtekmę ten, isz kur ją kiti isz- 
stūmė. Ar isz tikro vienok 
užgims kare, tą neužilgio pa
matysime. Dabar angliszki 
laikraszcziai paduoda, buk 
Japonija oficijaliszkai pakėlė 
protestą priesz pasikėsinimus 
Maskolijos ant Mandžurijos. 
Jeigu nieks tame Japonijos 
ne i>arem?, ant jos protesto 
Maskolija nepaisys.

Tuom tarpu Angjija įTien 
Tai n, kur buvo užgimę nesu
tikimai jos su maskoliais, at
gabeno daugians kareivių. 
Maskolijai dar lengviaus at
siųsti kariauną į tuos krasz
tus isz Porto Arthuro. Tai
gi nesutikimai dar neiszdilo, 
jie gal vėl atsinaujinti.

Tarybos terp svetimų krasz- 
tų ambasadorių apie atlygi
nimą. kokio reikalauti nuo 
Chinų,teiposgi ne žengia pry- 
szakin. Žinoma, amliasado- 
riams sunku ką nutarti, jei
gu Maskolija nesilaiko nuta~ 
rimų ir be jiasirodavymų su 
ambasadoriais, tariasi tiesiog 
su Chinų randu ir savo tary
bas slepia nuo kitų krasztų.

tina, kad per nerangumą Ro- 
.berteo viskas likosi pagady- 
ta, būrai labiaus auridrutino 
ir ant jų suvaldymo reikėa 
mažiausiai dar dviejų metų. 
Teip ilgos karės, į kokią |- 
trauktos visos Anglijos pa
jiegos, ji iszlaikyti negal. 
Rhodes todėl kalbina anglisz- 
ką randą su būrais 
užmegsti tarybas ir sutikti 
ant būrų norų, kadangi il
gesnė karė nustums įbankru- 
tystę Angliją, per užsitrauki
mą karės Anglija lengvai ga
li nužudyti ir kitas savo vah 
dybas. *

Vakarinės Afrikos anglisz 
koše valdybose 500 angliszki 
kareivių su ginklais pabėgt 
isz miesto Kumassi ir trauku. 
ant Cape Coast Castle. Pre* 
kėjai uždarė savo pardaviny* 
ežias isz baimės, kad Jų ne isz 
plėsztų kareiviai. Teip mai 
elgiasi Anglijos garbės apgb 
nėjai namieje; kaip gi todėl 
turi elgtiesi įsiveržę į prieszų 
krasztą karės laike?

iszsiuntė savo kariauhą priesz 
neklausantį szeiką. Nesuti
kimai tie terp šaitano paval
dinių ir palaiko dar jo val
džią Arabijoj, kitaip Arabija 
jau seniai galėjo iszkovoti ne 
prigulmystę..

■ Netoli t>j urna bala bandė 
įsiveržti į Macedoniją pul
kas ginkluotų bulgarų. Ant 
rubežiaus užstojo jiems ke
lią turkiszka kariauna. Mu- 
szyje 10 bulgarų likosi u±- 
musztų, kiti gi sugrįžo atgal 
į Bulgariją.

Isz Lietuvos.

1 ąsy k parankus per daug di- 
_ 1 delis susidrutinimas Ameri

kos. Dabar angliszki laik
raszcziai garsina, buk sutar
tis padaryta terp Maskolijos 
ir Chinų reikaluose Mandžu 
rijos bus Chinų rando užtvir
tinta 11 d. balandžio. Taigi 
reikia manyti, kad Maskolija 
nenusigando protesto kilų 
vieszpatysczių, jeigu- toks* • . ; . vie^zpaiysczių, joi^u vokr

duotų amerikonams, kitaip protestas isz tikro buvo jia-
žada nelaisvį atiduoti karisz- 
kam sudni. Reikalavimo to
Aguinaldo dar ne iszpildė, *,^0^ ^4 jeigu jis atiduotų 
bet paėmimas svarbiausio pa- norg žemeg plotą Masko- 
sikėlimo palaiky tojo atsiliepe ijjaj, tai ir kiti krasztai }>a; 
ant kitų vadovų: jie viens po reikalaut teiposgi atsakan- 
kitam pasiduoda ameriko- czĮų žemės krasztų. Jeigu 
naras. Matyt, kad karė ežia J Chinai ne paisys ant to per- 
artinasi prie galo. Ar ant sergėjimo, tai turbut Masko- 

- ilgo vienok užgims ežia tvar-d’j* bus Jiems pažadėjusi sa
ka, sunku pasakyti. Lupi-iVO pagelbą priesz kitas vie|įi 
mais, neteisybėms nauji salų Paty,tes'-
valdonai gal pasikėlimą vėl | Anglyki laikraszcziai vis 
pagimdyti. Sztai dabar .ežia pranaszauja karę terp Mas-

keltas. Greicziaus kiti krasz- 
tai persergejo vien Chinų

Pietinė Afrika
Kare pietiifej Afrikoj trau

kiasi savo keliu. Pereitoj 
sa n va i tej būrams paemekė 
suimti net kelis geležinkelių 
trukius vežauezius maistą ir 
amuniciją angliszkai kariau
nai; vieną trūkį būrai apval
dė netoli Johannisburgo, kur 
stovi didžiausios angtijonų 
pajiegos. Įsiveržę į anglisz- 
kas valdybas būrai dar vis 
ten laikosi, pasidalinę į ma
žus pulkelius. Pereitą san- 
vaitę vienas toks būrų pulke
lis, susidedantis isz 100 gin
kluotų vyrų, a jotojo 130 aus- 
tralieczių ir po smarkiam 
muszitii, kuriame krito 14 
australieczių, paėmė visą tų 
australieczių pulkelį ir atėmę 
ginklus ir amuniciją, suim
tus paleido. Apie szitą atsi
tikimą praneszė pats anglisz- 
kos kariaunos virezinįkas. 
Oranijoj ir Transvaaliuje bu
vo teiposgi keli susirėmimai, 
kuriuose, kaip angli Jonai 
tvirtina, būrai likosi sumusz- 
ti.

Dabar lordas Kitchener 
praneszė, buk Jenerolas 
French paėmė apie 100 būrų 
į nelaisvę, bet ne reikia už: 
mirezti, kad szitas Jenerolas 
priskaito prie karės nelaisvių 
ir paimtus beginklius burus, 
net moteris ir vaikus. An- 
gliszkas randas iszsiuntė į 
Afriką 30000 naujų kareivių, 
kas rpdo, Jog pergalėjimą bū
rų ne laiko už pabaigtą ir 
lengvą daiktą.

Pereitą sanvaitę Londono 
laikraszcziai pagarsino, buk 
garsus būrų vadovas DeWett 
pateko į anglijonų rankas, 
bet žinia ta pasirodė neteisin
ga. Kur dabar yra DeWett, 
anglijonai nežino.

Garsus Rhodes, kuris yra 
svarbiausia priežastis dabar
tinės karės Afrikoj, laikrasz- 
tyj “Times’' iszrodo klaidas, 
kokias vedime karės padarė 
lordas Roberte ir atvirai tvir-

Maskolija.
Maisztai studentų Maskoli

joj dar ne pasibaigė, randas 
vienok, kaip matyt, pats su
prato, kad sziurksztumu nie
ko ne pelnys. Praplito Pe
terburge žinia, buk garsus 
policijos virezinįkas Kleigels, 
kuris parengė studentų ir 
darbininkų skerdynes, kuom 
priesz randą pakėlė visus do- 
resnius Maskolijos gaivalus, 
likosi praszalintas isz Peter» 
burgu, buk jį paskiria an| 

! jenerai-gubematorians Ryti
nės S’berijos. Patvirtinimo 
vienok isz rando pusėh dar 
nėra. Isz tikro toks niekszas 
kaip Kleigels negali ilgiaus 
Peterburge pasilikti, turi Jį 
kur kitur padėti.

Angliszkas laikrasztis“Dai- 
ly Telegraph" pranesza, buk 
Peterburge policija suėmė 72 
susirinkusiu vienuose namuo
se sukalbininku priesz ran
dą. Sukalbininkai gynėsi, 
szaudė isz revolverių; isz viso 
suareaztuotų yra 8000 vyrų. 
Vjsi ministeriai ir patsai ca
ras neszioja dabar ant kruti
nės plieninius seniokus. Pe
terburge užtiko dvi spaustu
vę kuriose spaudino revo- 
liucijonieriszkus atsiliepi
mus.

1 d. balandžio vienas sar
gybos oficieras szovė į cieco- 
rių Mikalojų, szuvis vienok 
ne pataikė. Pasktii oficieras 
pats nusiszovė. «

Garsus maskoliszkas raszti- 
ninkas, Lev Tolstoj, likosi isz 
Maskolijos iszvytas; jis per
važiavo jau per Vilnių. Dau
gelis pagarsėjusių advokatų, 
rasztininkų, mokslinczių pro
testuoja ir kritikuoja vidaus 
ministerip pagarsintas žinias 
apie paskutinius studentų 
maisztus, apkaltina policiją. 
Matyt, kad ir Maskolijoj ne 
visi dar sudemoralizuoti. Pro
testus siunezia vidaus minis- 
teriui. Paskutiniai studentų 
maisztai, rodosi, turės atga
benti gerus vaisius.

Nuo 1898—1898 visokį ca
ro tarnai pavogė iždo pinįgų 
44 milijonus rublių. Graži 
mat suma perėjo į kiszenių 
caro tarnų.

Turklja. ,
Arabijoj priesz šaitano val

džią pasikėlė szeikas Koway- 
to, kurio krasztaa yra prie 
Persiszkos užlajos. Vienok 
nėra sutikimo terp. seniaus 
pasikėlusio pietinės Arabijos 
valdono Raszido, kuris apsi- 
garsino valdonu visos Arabi
jos; Kowayto szeikas ne nori 
pasiduoti Raszidui, tai tas

Isz Vilniaus.
10 d. kovo, laite dievmaldys- 

tos Dominikonų bažnyczioj, vie
nam isz besimeldžią nezių, Kazi
mierui Srimanauckui,ne sugautas 
vagilius isztraukė isz kiszeniaus 
brangią kepurę. Vieni mat eina 
į bažnyczię melstiesr, kiti gi 
kraustyti besimeldžianczių ki- 
szenius.

Ant priemiepczio Antokoliaus, 
atvažiavę su vežimu vagiliai, įsi
kraustė į pardavinycz ę Govian- 
skio ir paszla vė 14 galvų cukraus,, 
maiszę kapoto cukraus, 10 svarų 
žvakių ir 16 svarų arbatos. Va
gilių, žinoma, sargi policija ne 
matė.

Nuo 10 d. kovo Vilniuje užsto
jo sziltos pavasario dienos. Le 
das ant Nerio i»z krasztų nutir 
po, pereiti per upę jau ne galima. 
Pabaigoj kov.iv.enok vėl užstojo < 
szalczial. Vituriai jau parlėkė į 
Lietuvę.

Vilniaus miestas rengiasi ant 
priemieszczio Pognliankoe pasta
tyti specijaliszkę ligonbutį -patal
pinimui l'gonių serganezių užkre- 
cziamoms ligoms. Sn praszymu 
daleidimo miestas atsiliepė jau į 
Vidaus ministeriją.

Ant ateinanezių metų žem- 
darbystėe ir naminės ūkės parodos 
Vilniuje turės savo dalį ir neseniai 1 
susitvėrusi žuv'nįkystės draugys- I 
lė. Iki sziol ant Vilniaus paro 
dų žuvininkystės dalies visai ne 
būdavo.

Vilniaus laikraszcziai pranesza 
apie ypaliszkę iszradėję, mote
riukę Izabellę Brasiuk, kuri isz- 
rado lengvą budę laikyti dvi tar- 
naili ir joms už tarnystę nieko ne 
mokėti. Laiko ji tarnaites teip il
gai, kol jos ne papraszo užtarnau
tų pinįrų. Kaip tik vienok pa
reikalauja užmokesnio, meta ant 
jų kokį iszmislytę nužiūrėjimą ir 
"fesveja, pasilaiko net rasztus, kad 
nuskriaustos merginos ne galėtų 
niekur rasti vietos. Tokiu budu 
szita bjauri motenszkė szį metę 
iszvijo be užmokesnio tris tarnai
tes. Už tai vienok,turbut,paten 
to ne gaus, bet pateks po sudu, 
nes iszvytos merginos rado jau 
užtarėjus, kurie apie bjaurius 
Brasiukienės darbus praneszė po
licijai. Mat yra ant svieto to
kios bjaurios beturezių isz kaimų 
atkakusių merginų iszosudoto- 
jos. Jo-*, žinodamos, kad neap- 
saviestos kaimietės nežinos kur 
teisybės jieszkoti, skriaudžia jas, 
kaip tik įmano.

Vilniaus jeneral gubernatorius 
iszsiuutinėjo Lietuvos gubernato
riams žinię. jog iždo ministerija 
pavedė gubernatoriams davinėti 
daleidimus ant dirbimo dietinių, 
teip vadinamų pro v i nc< jonai i sakų 
geležinkelių ir kitokių kelių. Su 
tokiais reikalais nereikia visai 
kreipliesi į ministeriją.

Užaluszėjus senelės Sabui, apie 
ką buvo paminėta “Lietuvoj", jau 
suėmė. Užmuszėjais pasirodė: 
Viktoras Kazakevycziua, Vincas 
Raudulevyežius ir maskolius Bi- 
riukow.

Vilniaus katahkiszkoj katedros 
bažnyczioj sugriebė ant vagystes 
kokį ten Jucevyczių, Jis, pasi
likęs vienas bažnyczioj, pavogė 
kybanezię ties altorium liampę. 
Sugriebė vienok nabagę ir jis sė
di po užraktu.

Vilniuje, ant priemiesezio An 
tokoliaus dvi motėriszkės neazė

pietui savo vyrama dirbantiems 
lentiį.pjovinyczioee. Ant sutrum
pinimo kelio užsimanė pereiti per 
užezalurię upę Nėrį. Užėjus ant 
vidurio upės, silpnas ledas ne isz 
laikė sunkenybes ir viena isz mo- 
teriazkių įlūžo ir palindo po le
du. Matė tp darbininkai stovinti 
ant kranto, jie atbėgo su page'ba 
ir skęstanczię isz vandens isztrau- 
kė.

Galutinai susitvėrė jau Vilniu
je Žuvių Auginimo draugystė. 
Ušdėtojumi jos yra daktaras Sta
nį evicz. Nauja draugystė turi 40 
sąnarių. Ant neseniai atsibuvu
sio susirinkimo likosi iszrinkti 
draugystės virazinįkai .* preziden
tu ištrinko Drę Stanieviczę; ad
ministracijos sąnariais: Drę Voz- 
nesenskį ir veterinorių Nonievi- 
czą; kasierium - Archangelskj; 
sekretorium - Jaroszevskį.

Ant Kalvarijos ui. valiavo su 
kiauaziniais atkakęs j miestą ūki 
mokas. Besileidžiant nuo kaino, 
arkliai pasibaidė ir užvilko roges 
ant stulpo. Roges parvirto ir 
kiau«z!niai isz byrėjo ir susikūlė.

Isz Vilniaus gubernijos.
Pirmoje pusėje vasario mėnesio 

Vilniaus gubernijoj buvo isz viso 
16 gaisrų. Gaierai tie užgimė: 
nuo neatsargumo paežių padegė
lių 3; nuo negerai įtaisytų ir ne 
valytų kaminų 5, nuo padegimo 
2 ir nuo nežinomų prielasezių 
6- Visuose tuo<e atsitikimuose 
ugnelė padirbo blėdies ant 8651 
rubl.

Netikėtų tniresių per tą Taikę 
buvo 7. Ulmuszystų 2. Palių 
dysezių 2. » Vaikas užsmaugtas 
1. Vagystų papildyta 32. Daik
tų pavogė už 245rubl. .Gatavų 
pinigų 1025rųbl. 70 kap. Ark-

Isz Miestelio Jevja, Vii** 
niaus gub.

Yra ežia gana pagarsėjęs ne 
sutikimais su ligoniais dskuras, 
tik nežinome kokios jis yra tau
tystės. Sztai neseniai paszaukė 
drktirę pas sunkiai sergantį ligo
nį. ’ Kadangi ligonis neturėjo 
kuom užmokėti, daktaras vietoj 
pinįgų, paėmė ligonio czebatus. 
Kitę kartę paszaukė tę daktarę 
pas sunkiai sergantį vaikę. Tė
vas turėjo tik 20 kap., o dakta
ras reikalavo 30 kap. Negalėda
mas iazgauti dauginus, daktaras, 
paėmęs receptę, iszėjo. Sergan 
ežio tėvas, suradęs dar 10 kap.. 
iszsiuntė savo kitę sūnų iszpirkti 
nuo daktaro receptę. Daktaras 
vienok patiko vaikę su lazda ir 
pradėjo muszti.. Subėgo mieste
lio žydai ir tėvas rouszamo vaiko 
ir daktarę apdaužė. Užtai dak
taras apskundė vaiko tėvę į sūdę, 
bet nieko nepelnė. Laikrasztis 
“Sewero Zapadnoje Slosro” pri
duria, kad szitam d aktai ui gana 
tankiai pasitaiko susimuszti ne 
tik su serganeziais ir jų giminėms 
bet ir su prekėjais ant miestelio 
rihkos. Turbut per musztynes 
daktaras mokina tamsunus godo
ti mokslo žmonis.

gyvenimę. Kunigas tę palaikė už 
įžeidimę ir namų savinįkę ap-* 
skundė į sudę. Sūdąs Baranov<e- 
nę iszteisino, kunįgas vienok 
tuom nepasigabėdino ir perkėlė 
provę į augsztesnį sudę.

ežia
aku-
Ne-

Isz Smorgenša, Vilniaus 
gubernijoj.

Nuo tūlo laiko pasitaiko 
tankiai vagilių įsiveržimai į 
rų iszdirbinyczių krautuves,
seniai vagiliai įsikraustė į Malko 
uždirbinyczię ir pavogė skurų už 
125 rubl. - Iszdirbinyczioee Solu- 
ducho pavogė akurų už 200 rubl. 
ir tiek jau isz iszdirbinyczių Ara- 
novyczo. Vagiliai atvažiuoja su 
vežimais, o vienok policija vagi- 
mo ne matu.

Czianykszcziose skurų iszdirbi- 
nyežiose szį metę vėl keli dar
bininkai užsikrėtė erbiriszku maru 
nuo skurų pastipusių nuo maro 
gyvulių.

Isz Naumiestelio, Minsko 
gub.

Netoli nuo zzito miesto, girio
se Gorki, girioe sargas, Julijonas 
Myszkowski, perazovė savo duk- 
tėrį, 15 metų mergaitę. Atsitiko 
tas sziteip: vakarė duktė pamatė 
per langę kokį ten žvėrį tupintį 
lauke. Tėvas, paėmęs karabinę, 
norėjo žvėiį nuszauti, bet kad ka
rabinas buvo seniai užprovintas, 
tai ne uždegė, Myszkowski su
grįžo į kambarį ir į kaminėlį sa
vo karabino pripylė parako, o

Isz Stacijos Vi goda.
Ant Pagiriotų geležinkelių li

nijos, 154- viorstai nuo Vilniaus, 
netoli Stacijos Vigoda likosi b» 
ganezio trukię. užmuszta moterie 
kelio sargo. Moteriszkė mat, 
uždariusi bar i j erę, stengėsi priesz 
atbėgantį trūkį perbėgti ke
lio szėnit*, bet ne spėjo, trūkis ję 
pagavo ir parmufizė po ratais, 
kurie ję j szmotus sudraskė.

NAUJI ISZ RADI M AI.
Europoj pradėjo vartoti 

nauję džiovinimo medžių budę su 
clektrikos pagelba. Ant ko dlio-. 
vinant ant saulės ne užtenka me 
tų, elektriką tę atlieka į penkias 
valandas. Paskirtą ant džiovi
nimo medį deda-i lovį, ant kurio 
dugno padeda cinkinę b lėtą ir suiia o a»r«wiuu pupjie paraau, u uuguu pauruu oievą ir bu

Sz.eolJ.,, i, hi.no, 7. Tįeik,., d"kt*; P*d“’“‘i ***• i’“ ««■ '■""S** ““H-

i, Trakų 8, Lydos 7, isz viso 
28 arklius.

Neseni ti mes paminėjome, jog 
Vilniaus pav., ypacz aplinkinėse 
Janiszkių arię žiemą atsirado 
daug vilkų. Vilkų daug atsira
do ir Musnikų vabzcziuje, ypacz 
gi aplinkinėse kaimo Saiterų. 
Vilkai atsilanko kaip kada ir die
ną j kaimą ir spėjo išspjauti daug 
avių. Nepraszyti svecziii įsikasė 
į avių tvartą ūkininko Krivko ir 
beveik visas avis išspjovė. Ber
nas, tarnaujantis pas Krivko, pa
ėmęs karabiną ir szakę, nuėjo 
tykoti ant neprašytų sveczių. 
Vietoj vilko, vienok su szake 
perdūrė gaspadoriaus verssį, ku
rį palaikė ui vilkę. Kitas ukinį- 
kaa primussė su lasda atsilankiu
sį į kalinę vilkę ir tikėdamas, kad 
ivėris ne gyvas, atsivilko į butę. 
Csia vienok vilkas atsigavo ir 
baisiai iszgasdino visą ūkininko 
sseimynę. Žinoma, ivėrį bute 
ne sunku jau buvo isz tikro ui- 
mussti. %

į kilę kambarį pažiūrėti per langę, 
ar Įveria dar tupi. Nespėjo ji 
prieiti prie lango, neiinia kokiu 
budu karabinas tėvo laikomas 
pasidirgė ir szuvis pataikė mer
gaitei į koję. Kadangi ant vie 
tos nė jokios pagelbos ne buvo, 
tai mergaitė numirė nuo isztekė- 
jimo kraujo: szuvis mat perkirto 
arteriję, o tėvas ne mokėjo besi- 
veržiauczio kraujo sustabdyti.

Jieszkotojai palaikų ame- 
rikoniszko milijonie

riaus.
4 d. Liepos 1898m. paskendo 

prancuziszkas pasažierinis liivas 
“La Bourgogne”, prie to prigėrė 
keli szimtai pasažierių, o terp tų 
amerikoniszkas milijonierius 
Strause. Kadangi turtų palaikė- 
jų Amerikoj ne buvo, tai val
džios palaikus palaikė. Dabar 
atsirado Prūsų Lietuvoj giminės 
amerikoniszko milijonieriaus. 
Jie pasamdė vienę isz geriausių 
advokatų Stalupienuose ir jam pa
vedė aljieszkojimę palaikų. Pa
laikai Strųusso tiekia 4000000 
dol.

Isz Rygos
Neseniai prapuolė ežia jaunas 

vaikinas tarnaujanti vienoje kan- 
toroj. Į porę dienų jo darbdavys 
gavo laiszkę, kuriame prapuolęs 
kantoristas praneszė, jog jis pa
sisamdė angliškiems agentams 
verbuojantiems liuosnorius an
gliukai kariaunai į Pietinę- Afri- 
kę ir buk anglijonams pasisekė 
suverbuoti daugiaus liuosnorių 
Maskolijoj. Kaip pranesza laik- 
raszlis “Duena Zeitung”, angl'iaz- 
ki verbauninkai jau nuo seniti su
kinėjasi po Latviję ir suviliojo jie 
jau ne vienę liuosnorį.

Msskokązka tiesdarystos minis
terija praneszė Latvijos šūdam s, 
jog Peterburgo senatas pripažino 
vokiazkę kalbę už vietinę Latvi, 
joj ir daleidžia paduoti sudarns 
skundus,teiposgi liudyti irvukiez- 
koj kalboj.

Ant paliepimo mokslinio ap- 
skriezio virazinįko likosi uidary* 
tas Rygos politechniazkas institu
tas. Nors iki sziol ežia studeutų 
maisztų dar ne buvo, bet jie bū
vu jau parengti. Todėl tai vai 
džios su visu uždarė institutę. lįį

Isz Prienų, Suvalkų gub.
- Neseniai Prienų giriose likosi 
užmusztas girių supirkėjas. Jis 
mat rando giriose pirko dalį pas 
kirtę ant iszkitlimo. Žmonės 
kirto medžius, o prekėjas jų dar 
bę prižiūrėjo. Bekertant žmo
nėms didelę puszį, prekėjas, pa
ėjęs toliaus, iszBiėtUė isz kisze- 
maus knįgulę ir joje darė kokius 
ten issskaitymus; t ei p įsigilino į 
savo darbą, kad ne girdėjo 
atsukimo darb niūkų. Kertama 
puszia parvirto tiesiog ant prekė
je ir teip baisiai sumęnkė, kad jis. 
į porę valandų pasimirė.

Kunįgo pro va.
Maakoliszkaa laikrasztia “Ju 

inyj Kraj” aprasso ssitokię pro- 
vę atsibuvusią neseniai Jaltos 
(Pietinėj Maskolijoj) audžiu susi 
valiavime. Atkako ežia gydytieji 
katalikiszkas kunįgas isz Kauno 
gubernijostCzudauskas ir apsigy
veno Miechore (netoli Jaltas) na
muose Baranovienės ir isz pats 
pradlių pradėjo labai tupinėti a 
pie giminaitę namų savinįkės 
Vladkauskytę. Tas Baranovie- 
nei ne patiko, ji iszreiszkė kunį 
gui, kad ne gražu yra naktimis 
valkiotis po sudę su mergina ir 
laikyti ję savo kambaryj iki 4vaL 
ryto. Gaspadinė persergėjo ku- 
nįsrę, ,kad jeigu tas ir toliaus at
sitiktų, Lai ji turėsianti atsakyti

Blėtos sujungtos su clcktriszkz 
maszina. Po įtekme elektrikos 
į penkias valandas su visu iszga- 
ruoja isz medžio syvai ir drėgnu
mas ir medis geriaus iszdžiuata 
negu džiovinant per isztisus me * 
tus ant saulės.

Londono fotografas Green 
iszrado naują pop’erą, ant kurios 
gali na spaudinti laikraszcziua ar
ba knįgas visai be parvų. Užten
ka sustatytą formą sujungti su 
elektriszka maszina ir paleisti ant 
presoe. Formos literos ant Gree- - 
no popieros ataimusza juodai, 
nors jos ne iszteptos juodytu. Pa
sinaudojant isz Greeno popieros, 
spaudinimas knįgųjr laikraszczių 
iszpuola daug pigiaus negu da
bar. Spaustuvių maazinos tinka 
tos paezios, jų ne reikia perdirbi
nėti.

Berlyno profesorius Rue- 
mer teip pagerino telefoną, kad 
per jo isziastą ne tik galima su
sikalbėti, bet toks telefonas ir 
iszraszo kalbą teip, kad ję galima 
atkartoti kada tik kas panorės. 
Kalbę gali užraszyti ne tik tie 
telefonai, per kuriuos kas kalbę, 
bet ir cziela eilė telefonų, kurie 
tik bus sujungti su kalbanczių 
aparatais. Tokiu bud u, paveikiau, 
telegramą tokio telefono už’ta- 
szytą galima vienu kartu perduo 
ti visoms laikraszczių redakci
joms turinezioms telefonus.

*•* Gyvenantis mieste Salt
Lake City, Utah’oj, technikaa.iaz- — 
rado budę pavertimo nevalyto ke- 
rosino tiesiog į gazę, kuris duo
da BzvieseBnį žibuų negu elektrisz 
kas ir prie to duoda ir daug 
karszczio. Iszradimę tę nupirko 
už 4 milijonus doliarų Standard 
Oil Co. ne ant naudos žmonijai, 
bet kad isz iszmdimo nieks ne
galėtų naudotieji, kadangi isaei- 
platim.8 szitam iszradimur,nupul
tų prekės valyto kerosino.

*,* Vienas inžinierius iszLeip- 
zigo iszrado prietaisą sudegini
mui kylanezių isz fabrikų kami
nų durnų, per ką galima užlaiky
ti vienodą szilumę pecziuose ir 
užezėdyti daug kuto ir'apart to

fabrikų, nuo terszianczių orę du
rnų. Isztadimas tas likosi jau / 
iszbandytas Vokietijoj ir banda'- 
vonės buvo pasekmingos. Priori 
taisą kasztuoja 100 markių, o už- 
czėdyja kuro po 800 markių ant 
mėnesio.



Isz Amerikos
Maskolių susirinkimas. *

New York. Irwing Hallej at- 1 
sibuvo didelis susirinkimas su- ’ 
sz taktas maskolių ant iszreiszki- 1 
mo pritarimo Maskolijos studen- ' 
tams kariaujantiems už laisvę su 1 
bjaurioms caro valdžioms. Susi
rinko apie 3000 žmonių, daugiau
siai maskolių. Svarbiausiu kal
bėto] u m buvo Stolecznikov, kuris 
savo kalboj iszrodė visę netikumę 
ir bjaųrumę caro valdžių.

Rauples.
Dės Moinbs, La. Smarkiai siau- 

czia saitame mieste rauplės. Ant 
užkirtimo kelio ligai, miesto bul- 
mistras prisakė uždaryti visas 
mokyklas, bažnyczias, teatrus ir 
kitokias vieszų susirinkimų vie
tas. Nežiūrint vienok ant tų pa- 
davadyjimų, liga platinasi, kas 
dienę rauplėms apserga daug 
žmonių.

Nelaime ant geležinkelio.
Depere, Wis. Prieszais Little 

Rapids, ant Chicago & Nort hwes
teto geležinkelio susimuszė tavo 
rinis trūkis su pasažieriniu. Prie 
to viena ypata likosi užmuszta, o 
7 sunkiai sužeistos.

Bdoomlngton, III. Ant Chi
cago dt Alton geležinkelio susi 
muszė du pasažieriniai trukiai. 
Prie to vieno trūkio vedėjas liko 

' si užmusztas, o peczkurys ir vie 
nas posažierius sunkiai apkulti.

EzpliozU0*-
Denver, Col. VVeaver kas- 

tynėse, netoli Gallup, atsitiko 
smarki explioz ja. Iki sziul ži
no,kad trys darbininkai likosi ant 
vietos užmuszti; yra dar daug 
olose užbertų, su kuriais nežinia 
kas atsitiko; gal dalis yra teipos- 
gi užmusztų.

Braddock, Pa. Thomsono plie
no dirbtuvėse atsitiko baisi ex- 
pliozija, kurios penki darbinin
kai likos; pavojingai, gal mirti
nai apdeginti.

Sniego darganos.
Vakarinėj dalyj szteto Nebras- 

kos ir rytinėj Colorado pereitę 
sanvaitę siautė baisi sniego darga
na (Blizzard), laike kurios pražu
vo daug tukstanezių besiganau- 
ežių ant lauko galvijų, arklių ir 
avių. Blėdį darganos padarytę 
skaito ant kelių szimtų tukstan
ezių doliarų.

y Ugnis kaatynese.
Repubuc, Mich. Užsidegė pe 

reitos sanvaitės utarnike szafias 
No 1 Republic kastynių. Ugnis 
dar neužgesinta.- Kastynės likosi 
uždarytos iž per tai 500 darbinin 
kų ne teko darbo.

. Tvanai.
G r and Rapids, Mich.

Grand River iszsiliejo per 
tus. Dirbtuvės stovinezios prie 
upės likosi uždarytos, kadangi 
vandens užliejo jų apaczię. Va- 
karinėj miesto dalyj gyventojai 
turėjo isasi kraustyt i isz savo na
mų, kadangi mat vanduo apsėmė 
tę miesto dalį,

Isz visokių vietų szteto New 
York ateina žinios apie didelius 
tvanus. Genessee klonis visa van
dens apsemta. Binghamptone 
daug dirbtuvių reikėjo uždaryti, 
kadangi jas apsėmė užlvinę van
dens.

T Phtsburo, Pa. Darbininkų 
organizacijų delegatai Mononga- 1 
hela kietų anglių apskriezio kas- » 
tynių ant susivažiavimo nuspren- > 
dė nekelti tuom tarpu sztraiko, 
bet palaukti, kaip pasibaigs tary
bos užmegstos terp kastyčių savi- 
nįkų ir darbininkų organizacijų 
virszininkų.

Naugztuck, Con. Darbai 
pradeda ežia gerintiesi. Visos 
dirbtuvės dirba pilnę laikę. Pri 
ima ir naujus darbininkus. Ypacz 
mokanti guminius czeverykus li
pinti greitai galina darbę. To
kius priima ant visoe vasaros. Ne 
reikia ežia dabar rugoti ant sto
kos darbo.

1 Younostown, Oh. Darbinio 
kai augsztų peczių Youogstowne, 
Struthes.Niles, Lowell, Girard ir 
Hubbard reikalauja didesnio ant 
20% uimokesnio. Jeigu reika
lavimai ne bus iszpildyti, darbi
ninkai nutarė nuo balandžio mėne
sio pakelti sztraikę.

5 Toledo, Oh. Darbininkai 
Macbeth Evans stiklinių cilinde- 
rių dirbtuvių pakėlė sztraikę. 
Sztraikas užgimė užtai, kad kom
panija reikalauja, idant darbinin
kai užmokėtų ui sukultus prie 
darbo cilinderius.

.New York. Susivažiavo ežia 
penki svarbiausi anglių kastynių 
savinįkai ant apkalbėjimo, kokiu 
budu galima nedaleisti rengiamų 
Pensylvanijos kietų anglių kasty
nių darbininkų sztnikų.

•į Cleveland, Oh. Czianyksz
cziai prigulinti prie unijos daili 
dės reikalauja ant 5% didesnio 
užmokesnio. Jeigu tas nebus isz 
pildyta, žada jie sztraikę pakel-

5 St. Louis,Mo. Szitame mies
te pradėjo stityti nauję drato 
dirbtuvę, kurioje ras darbę 1200 
darbininkų.

Clarksburg, W. Va. Su
sitvėrė ežia kapitalistų kompani
ja, kuri pastatyt dideles stiklo 
dirbtuves.

1 Fairmont, W. Va. Central 
Coal Co. atidarys aplinkinėse sai
to miesto naujas kastynės.

•Į Masgntown, Oh. Bus ežia 
perkeltos isz Kent drato dirbtu
vės National Mfg. Co..

5 Franklin, Wa8H. Rengia 
ežia nauję szaftę, kuriame diktai 
darbininkų ras darbę.

5 Mocy City.B.C. Darbai ežia 
sustojo dėl beėiplatinanczių rau
plių.

5 SvrissvALE, Pa. Rengia ežia 
dideles liampų dirbtuves, kuriose 
ras darbę 600 darbininkų.

1 Osoeola Mills, Pa. Dar
bai sziuom tarpu eina ežia prastai.

ISZ

Lietuviszku dirva.
“Lietuvos” redakcija 

linki visiems skaitytojams 
linksmų Velykų.

< Utica, N. Y. Darbai eina 
ežia blogai ypacz vyrams, todėl 
lietuvių ežia labai mažai. Mergi
nos greieziaus gauna darbę au
deklų dirbtuvėse. Po trijų metų 
darbo,kada pripranta, uždirba po 
8—9 dol. ant sanvaitės.

Upė 
kran-

Gaisrai. ,
Richmond, Va. Sudegė ežia 

didelis Jefferson hotelis. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
1000000 dol.

Huntington, W. Va. 
czjk Blake & Stevenson
vėe. Blėdį ugnies padarytę pa
duoda ant 200000 dol. Prie ge 
sinimo ugnies vienas ugnagesys 
likosi užmusztas, o vienas 
kiai apkultas.

Sudegė 
krautu-

sun-

Isz darbo lauko.
<1 Springfield, III. 

nakasiai Mascoutah 
nių pakėlė sztraikę 
tai, kad kompanija

Kal- 
kasty- 

uf- 
nenori

priimti darbininkę Friedrichę už 
sverėję. Darbininkai Citizens Coal 
Co. kastynių paliovė dirbę užtai, 
kad kompanija duoda ne gėrę 
parakę. Susztraikavo kalnaka
siai Smhhboro kastynių užtai, 
kad kompanija ne nori du kartu 
ant mėnesio iszmokėti uždarbio. 
Paliovė dirbę ir kalnakasiai Oak 
Hill kastynių užtai, kad kastynių 
savinįkas praszalino nuo darbo 20 
senų darbininkų. Kalnakasiai 
Worden kastynių susitaikė su 
kastynių savinįkais ir sugrįžo prie 
darbo.

4 • 5 Seatle, Wash. Neužiigio 
prasidės darbai prie kasimo kana- 
.4 isz Black River į Wash. Lake. 
Prie to ras darbę 1000 darbinin- 
Kų.

kelti 
kas

Dar

* Mastilon, Oh. Aut atsibu
vusio ežia susivažiavimo delegatų 
kalnakasių ir kastynių savinįkų 
pasisekė abiem pusėm susitaikyti 
ir tokiu budu nėra reikalo 
szlraikus kalnakasiams Ohio 
tynių.

1 F.urmolth, W. Va.
bai cz>anykszcziose anglių kssty- 
nėse sziuom tarpu eina gerai; 
dirbtų gal dar geriau, bet dėl 
stokos karų ne galima iszvežti vi
sų isz kastų anglių.

•į Perrtspolis, Pa. Tūli ka 
pitalistai nupirko szitose aplin
kinėse 30000 akrų žemės su an
glims ir parengs ežia kelias nau
jas kastynės.

5 CoNNELLSNILLE, Pa. Dar 
bai ežia eina gerai ir užmokesnis 
ne blogoe. Pereitę sanvaitę szi
tose aplinkinėse degė 19648 kok
so pecziai.

•J Toledo, Oh. Loziero bi- 
cyklių dirbtuvėse rengia dalį dir
bimo automobilių (vežimų be ar
klių). Toj dirbtuvių dalyj ras 
darbę 2000 darbininkų.

•[ Grampion, Pa. Darbai eina 
ežia gerai ir tik tas ne dirba, kas 
dirbti ne nor. Ir isz kitur atkakę 
darbininkai greitai gauna ežia 
darbę.

Rock Spr ng% Wro. An
glių kastynėse “Union Pacific 
Coal Co.” dęrbai pradeda eiti nie 
kyn: dabar dirba tik po 4 d. per 
sanvaitę.

T Wayne8BURG, Pa. Neužil- 
gio pastatys ežia cinkinės blėtos 
dirbtuves, kuriuose ras darbę 350 
darbininkų.

5 Pittsbubg, Pa. Savinįkai 
PennsyIvanijos stiklo dirbtuvių 
nutarė szį metę uždaryti savo 
dirbtuves ant dviejų mėnesių, lie 
pos ir pjutės.

5Į Young®towm, Oh. Blekinių 
dėžių dirbtuvės Yuongstown Spe- 
cialty Co. bus padidintos. Pas
kui priims prie darbo daugiaus 
darbininkų.

Harrisburg, Pa. Dirbtuvė
se South Harrisburg Chain Co. 
prasidėjo darbai. Szitas dirbtu 
ves nupirko Standard Chain Co.

5 M artins Ferry.Oh. Laugh- 
lin Iron and Nail Co. pradėjo 
statyti ežia nauję dirbtuvę, kurio
je ras darlię 1000 darbininkų.

Monongahela, Pa. Czia- 
nykszczioae Pittsburg Stove and 
Bange Co. dirbtuvėse ant tūlo 
laiko pasiliovė darbai.

Youngstown, Oh. Darbi
ninkai prie tarpinimo peczių pa 
kėlė sztraikę. Jie reikalauja ant 
10% d'deanio užmokesnio.

•l Yovngstown. Oh. Naujose 
dirbtuvėse American Sheet Steel 
Co. pradėjo jau dirbti.

Riukkiuie spėkas, o tąsyk 
mus godos Amerikonai.
Rods Amerikos sūdai nuo se

niai yra užjuokiami civilizuo
tuose krasztuoee, bet mes tikėjo
me, kad nors užmuszėjų jie ne 
drys ne kaltais apgarsinti. Ir ta
me vienok atsėjo apsirikti. Ne 
minėsime iszteisinimo La t ti mero 
skerdėjų, kadangi yra gana nau
jų faktų pertikrinanezių, kad A- 
merikos sūdai ne prisilaiko teisy
bės, jeigu jos jieszko ateivys; juos 
amerikonai laiko už menkesnės 
vertės Dievo sutvėrimus už savo 
szunis arba arklįus, nors darbas 
tų nekeneziamų ateivių ameriko
nus milijonieriais padaro.

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
jau buvo paminėta, kad sūdąs isz 
teisino užmuszėjus lietuvio Miko 
Velioniszkio, kurį antrę Kalėdų 
dienę papjovė angiijonai. Kaltė 
užmuszėjų buvo aiszki, sūdąs vie
nok neisztyrė teisybės,ant paliuo- 
savimo žmogžudžių užteko jam, 
kad uimusztasis buvo ne ameriko
nas, bet jų pekeneziamas ateivys. 
Mat ateivys akyse amerikoniszko 
sūdo nėra žmogus, nuskriaus 
tas ateivys negali rasti teisybės, 
su ateiviais amerikanas gal dary
ti, kę nori, už tai nieks jo ne baus.

Prie tokių aplinkybių mums 
lietuviams, lenkams, rusinama, 
slovakams ir kitiems amerikonų 
neužkeneziamiems ne lieka nieko 
daugiau*, kaip susivienyti ir ne 
balsuoti dauginus už skriaudžiau 
ežias mus sziędien valdanczias A- 
merizoe partijas. Szitos partijos 
priesz rinkimus žada už musų 
balsus nebūtus daiktus, pasibai
gus gi rinkimams, laiko mus už 
szunis, kuriuos amerikonai 
gali užmuszti, jeigu nori, nesi bijo
dami bausmės. Balsuokime už 
nauję partiję, taigi už darbinin- 
kiszkę, kuri visgi yra maž:au su- 
demoralizuota, ne teip doriszkai 
nupuolusi kaip dabar valdanczioa; 
darbininkų partijos virszininkai 
ne skriaus mus teip baisiai. Liau 
kimės pardavinėję balsus už alaus 
stiklę- Stengkimės pertikrint 
viens kitę, kad-reikia mums lau
ky tiesi vienybės, remti tę partiję, 
kuri gali mums suteikti daugiaus 
teisybės ir geresnę ateitį. Pir
miausiai reikia pastoti szios eza- 
bee ukėsais, pildyti tiesas, elgtie- 
si padoriai, saugotiesi pesztynių, 
tęsyk amerikonai ne galės daryti 
mums tiek užmetinėjimų. Saugo
kimės nesutikimų, kurie gimdo 
provas, kadangi provose su ame
rikonais lietuvys teisybės neran
da czianykszcziuoee suduoee.

Ne padoriai besielgianti nė ne 
mato, kad per jų blogus darbus 
visi lietuviai užsitraukia neužkan- 
tę amerikonų, už blogus darbus 
kelių, reikia kęsti visiems.

Vargas kad neturime gerų va
dovų, kurie vestų mus prie szvie- 
sos ir mokytų dorai algtiesi. Ku
nigija, nors mokintesnė, vietoj 
kalbinti prie apriszvietimo, stu
mia dar į didesnę tamsę, keikda
ma laikraszczius ir knįgas, skai
tą nezius grasina, kad pamestų 
skaitymę, bruks savo rasztus, ku
riuose mažai, ar visai nėra nieko 
galinezio protę pakelti. Bet ir 
savųjų ne siūlo, kadangi mat.mu
sų dvasiszki tėveliai žino, jog 
apszviestas žmogus geriaus su
pras viskę, pažįs savo reikalus, ne 
oeszjau tiek pinigų kunįgams. 
Todėl kunįgai nė ne bando pa
kelti musų žmonis, ne pritaria 
darbininkiszkai partijai, bet kal
bina visuj remti mus skriaudžian-

ežias dabartines valdanczias par- i 
tijas. Dirhanczius ant pakėlimo 1 
savo brolių musų kunįgai visaip < 
niekina, persekioja, o ant galo 
iszmeta isz draugijos, kaip tai 
padarė antai kn. Kaupas su pp. 
Damijonaicziu ir Taraila. Tame 
jau nr. “Tėvynės”, kuriame pa
garsinta apie iazmetimę isz “Su
siv.” minėtų sąnarių, telpa nusi
stebėjimas, kad rusų valdžios nu
sprendė ant pakorimo 7 studen
tus-Jeigu musų kunįgai turėtų val
džię,elgtųsi dar bjauriaus už mas- 
kohszkas valdžias. Vietoj traukti 
į kruvę Ir vienybę, jie musų para
pijose pjudo brolius su broliais, 
kad tik isz tų pjovynių sau didės 
nę naudę isztraukti, Už skriau
džiamus brolius ne užtaria nė 
žodžio, vargai brolių,jų skriaudos 
musų kunįgams visai ne rupi.

Laikas mums jau iazdirbti ap- 
azviestus vyrus visokiuose moks
luose, ypacz advokatus, kurie ga
lėtų mus užsto i ir apginti nuo 
skriaudėjų. Kunįgai mums ne 
atgabena tiek naudos, kiek jų už- 

‘ laikymas mums kasztuoja. Ant 
galo jų turime užtektinai ir jų ne 
truks, kadangi jie, prie mažo dar
bo, turi geresnę duonę negu sun
kiai dirbanti.

Už sūdo nuskriaustus priderėtų 
užstoti musų “Suaiv.”, bet ta mu
sų neva tautiszka organizacija 
kunįgų rankose pavirto į vaidų 
szaltinį,ovaidams‘Susivienyjime’, 
rodosi, ne turėtų būt vietos. Be
sibardami “Susiv.” virszininkai 
nė ne mato, kaip visę lietuviszkę 
tautę skriaudžia ir niekina; jiems 
rupi įvėrimas ketvirto • “Susiv<”, 
ardymas lietuviszku spėtų. Kol 
mes pats ne sueisime į vienybę, 
kol ne apsiszviesime, nesiliausime 
musztynių, ne 
timtaueziai.
apie tai, kas 
ir stengkimės 
mus žemina ir kas kenkia!

Ramanauskas.

godos mus sve- 
Rupinkimės todėl 
mums reikalinga 
praszalinti tę, kas

semti savo piemeniui. Isz to ir 
kilo visi vaidai ir nesutikimai, 
bet per plikas kirpimas nesiliovė. 
Avelės, kittauczių pamokintos, 
kuraszė visus darbus ne vertite pa
gyrimo savo piemens, padavė 
vyskupui. Tas buvo’ padaryta 
dar pernai. Pajutęs piemuo, kad 
galt būt ne gerai, nupirko kitę 
pliacių ir užsiraszė ant savę?. 
Avelės reikalavo nuo vyskupo 
praszaltnimo ne gero piemens, 
bet vyskupas žadėjo sutaikyti pie
menį su avims, kadangi, girdi, 
nėra kur jj dėti, niekė jo nenori, 
nė lietuviai, nė lenkai. Rodosi, 
parapijonams ne priderėtų labai 
rūpėti kur padėti ne gėrę pieme
nį, jeigu jis ne geras, ne gerai ga: 
no Dievo avinyczię, jo ne nori ir 
atlikta; jeigu vyskupas ne randa 
jam kitos avinyczios, gali jį siųs
ti kad ir j kastynės mulus vari
nėti, tas praganytoms avims no 
galvoj. Jeigu piemuo ne gerai 
ganė lietuviszkę avinyczię ir dau 
gumę avių be reikalo praganė, 
tai kokiu budu gali jis genaus 
ganyti lenkiszkę arba kitę lietu
viszkę? Kiekvienas teip gano, 
kaip moka: jeigu kas ne mokėjo 
avių ganyti Worceetere, tai ne 
mokės ję ganyti 
Smorgonėj.

Atsilankius pas 
pijos delegatams, 
dėjo uždrausti kunįgui pardavi
nėti tikietus ant priėjimo ve 
lykinės. Draugystė Szv. Kazi
miero ir Szv. Jurgio dar pirma 
suszaukė mitingus ir ant jų nu 
sprendė ui velykinę ne mokėt 
reikalaujamų 6 dol., kadangi

i toks mokestis nežmoniazkai di - 
, delis, galima sakyti begėdiszkas.

Žmonės vienok, iszgęzdinti sav- 
valiszkais kunįgo darbais, nori 
visai nuo jo iszsiliuosuoti. Lie
tuviai kolektoriai, kurie kolek- 
tuodavo bažnyczioj, atsisakė ant 
toliaus kolektuoti ir tarnauti ne 
keneziamam daugumos para pi- 
jonų kunįgui, tai tas dabsr samdo 
kas nedeldienį po 15 policistų, 
stato prie durių ir jie renka nuo 
norinezių įeiti įbažnyczię deszim- 
tukus: bodimės, teip kaip į dime 
muzėjų, ne leidžia nieko į Dievo 
namus. Toki mat gražus prieti
kiai yra dabar czianykszczioj Ite- 
tuviszkoj bažnyczioj!

Parapi jonas.

nee 
dar 
kad 
Tę

Rd.).

Ar dalinti Susi vieny] imą?
Visi rugoja ant netvarkos da

bartiniame “Susivienyjime” ir 
daugelis prisilaiko nuomonės, 
kad reikia jį padalinti į du, vienę 
iszvalyti nuo kunįgų, kit ime pasi
liktų kunįgai, jų spangi įnagiai ir 
samdininkai. K augi vienok būt 
do nauda isz tokio persiskyrimo? 
Kuopas Susiv. juk ir dabar orga
nizuoja ne kunįgai, ne jų samdi
ninkai bet jų neužkencaiami su
manesni lietuviai. Sandara už
migtų, jeigu nesidarbuotų teip 
kunįgų praminti bedieviai. Ku
nįgų organizacijas sustiprina ir 
palaiko tik agitacija jų prieszinin- 
kų. Man rodosi, kad jeigu nega 
įima gyventi dabartiniame “Su
siv.", tai reikia pasitraukti, 
pasiliekant ilgiaus, kasztuos 
daugiaus (reikia rupinliesi, 
nereikalingų kasztų ne būt. 
padaryti sąnarių galėj.
Tverti nauję “Suriv.” nėra reika
lo, kadangi ir dabar yra jų gana: 
Susivienyjimas L- A., Sandara, 
Lietuvių Laisvamanių Susiv. ir 
Lietuvių Soc. darbo partijos. 
Jieazkanti malerialiszkos pagelbos 
lietuviai gali prigulėti prie pa- 
szelpinių draugysezių, terp kurių 
yra ir laisvos. Laisvesnių pažiū
rų lietuviams tautiszkiems dar 
bams lieka du Susivienyjimau 
Laisvamanių Susiv. ir Soc. Darbo 
partijos Susiv. Kadangi ir terp 
laisvamanių gali būt norinti būt 

katalikais arba bent krikszczio- 
nėms, tai tokiems Laisvamanių 
Susiv. netinka, kadangi katalikų 
nepriima; lieka todėl pasitrau
kusiems isz dabartinio Susiv. L. 
A. Socijalistų Susivienyjimas. 
Mokestis yra tik po 10c. į centra- 
liszkę iždę. Nemunas.

Juk ir dabartiniai Susiv. sąna
riai gali prigulėti prie Sočiai. Su 
siv. Jeigu gi tokių mažai priguli 
dabar, tai jie nesiskubys prisira 
szyti ir iszirus dabartiniam Susiv. 
L A. Turbut todėl Soc. Susiv. 
trūksta ko nors, kas lietuvius ga
lėtų patraukti. Nereikia užmirsz 
Ii, kad didesnė dalis Suriv. sąna
rių priguli prie tos organizacijos 
ne ant tautiszkų darbų bet todėl, 
kad Susiv. duoda posmertinę- 
Posmertinė ir paszelpa ligoj ir yra 
svarbiausiu daiktų, kas sziuom 
tarpu lietuvius prie organizacijų 
patraukia- Isz persitikrinimo, 
Jdejos mažai yra prigulinezių.

. Red.

Pakvituotų tų aukų iki eziol nie
kur ne matome. Argi jų Kliu- 
bas ne persiuntė.kur reikia? Lai
kyti teip ilgai paaukautus kitų pi* 
nįgus ir tai ant teip svarbių rei
kalų ne galima vadinti pagyrimo 
vertu darbu (Neseniai mums at 
siųsta aut kankintinių isz Union 
Ctty, Conn. nuo Dro Bacevycziaus 
ll.20.Gal tai yratiepinjgai? Rd.). 
Jeigu czianykszcziai lietuviai ir 
draugystės ir nuo savęs po kiek 
pridėtų, nepavargtų.

Czianykszte “Tėvynės Mylėto
jų Draugystė” susilpnėjo. Union 
City'es lietuviai dabar atsilikę 
nuo kitų miestų lietuvių, o se
ninus stavėjo pirmose eilėse. Nė
ra kam mat ežia paraginti. ‘

_ J. S. Pruselaitis

nė Bostone, nė

vyskupę para- 
vyskupas paža-

Isz Ashlaudo. WInn.
Nors žiema buvo ne szalta, bet 

pavasaris nesiskubina. Szv. Juo
zapo naktyj matyt huvo žaibai 
ant dangaus, bet jie huvo raudo 
ui. Kę tas ženklina, nežinome 
(nieko tame ypatiszko nėra. Žai 
bo parva ne visada būva vieno
kia, būva: balta, geltona, raudo
na, mėlyna, žalia ir violetinė. 
Žaibo parva paeina nuo: daugu
mos elektrikoe ore, nuo tirsztu- 
mo Jro, jo drėgnumo ir kitokių 
jame ėsaneaių medegų; rausvai 
mėlyna žaiMo parva rodo, kad de
besys yra augsztsi; žaibas raudo
nos parvos reiszkia, kad ore yra 
daug dulkių, taigi kad netoli turi 
būt smarkus vėjas. Red.).

Terp czianykszczių lietuvių nė 
ra nė jokių nesutikimų, jie kimba 
prie vertelgystoe. Šatai vienas 
karezemninkas ketina savo kar 
czernę uždaryti ir vietoj kareze- 
mos, užsidėti mėsinyczię. Gerai 
daro žmogus.

Draugystė Szv. Jurgio ir szį 
metę ant iszklausymo velykinės 
nutarė parsikviesti lietuvį kunf* 
gę. Szį mėtę lietuviai kreipėsi 
ne prie lenkų, ^adangi pas len
kus pernai ne buvo tvarkos, bet 
prie airiszkoa bažnyczios prabasz- 
cziaus kun. Fabijono. Tas nonai 
sutiko ant paskirto laiko pavesti 
lietuviams bažnyczię, praszė vien, 
kad lietuviai pats parsikviestų 
kunįgę, kadangi pats nepažįstęs 
nė jokio hetuviszko - kunįgo. 
Draugystė uisipraszė kunįgę Pė 
žę hz Chicagos, kuris szį metę at
važiuos ne į lenkiszkę, bet į ai
rių Szv. Agnieszkoe bažnyczię. 
Kunįgas Pėža, apart iszklausymo 
iszpažinties, ketina mus paraginti 
ir prie tautiszkų darbų. Ketina 
teiposgi pakolektuoti ant iszlei- 
dimo vyskupo Valanczausko razz- 
tų. Liet. Artojas.

lietuvys, Aleksandra Budaszaitis. į 
Expliozija atsitiko per neatsargu 
mę vieno vokieczio darbininko, 
kuris uždegė dinamitu, o tas užde
gė oloj susirinkusius gazus.

Raud.

Isz Kozlin, VVash.
Darbai eina ežia gerai. Darbę 

lengvai gauna ir isz kitur atkakę. 
Geras mainierius uždirba po 70 
iki 117 dol. ant mėnesio.

Lietuvių yra ežia 8 szeimynos 
ir apie 20 pavienių. Gyvena jie 
ne geriausiai. Sutikimo tarp jų 
nėra, tankiai susipesza. Pereitę 
sanvaitę du lietuviai užpuolė ant 
kilo ir teip baisiai sumuszė, kad 
visas veidas buvo mėlynas. Pas 
kui sumueztas apskundė užpuoli
kus pas skwi«jerį. Sv.

Isz Callfbrnia, Pa.
Neseniai “Lietuvoj" patilpo 

korespondencija isz musų miesto, 
kurioje neteisingai užgautas kun. 
Palujanskas. Korespondentas pa
garsino, buk kum Palujanskas at
važiavo isztusztinti lietuvių ki- 
szemus ir buk per lietuvių gyve
nimus ėjo varikai, kurie su prie
varta varė norinezius ir nenorin- 
ežius į bažnyczię ant atlikimo isz- 
pažinties. Tas yra neteisybė. 
Teisybė, ėjo per gyvenimus, bet 
ne varyti lietuvius prie iszpažin- 
ties tik duoti žm>ę, kad atvažiavo 
kunįgas ir kad norinti gali eiti 
prie iszpažinties. Apie tusztini- 
mę kiszenių nieks negirdėjo. Nie 
kam senelis kunįgas ne sakė, kad 
duotų 5 arba szeszis doliarus, 
kaip tai už iszpažintį kunįgai rei 
kalauja kitur.

Musų airys kunigėlis teipjau 
ne skriaudžia teip žmonių, kaip 
tai daro kiti betuviszki kunigė
liai: jis ne stato polichtų prie 
bažnyczios durių; prie kolektų 
nežiūri, ar kas davė centę, nikelį, 
ar deszimtukę, o kaip kitas ir 
nieko ne duoda, o dėlto nieks 
nemeta isz bažnyczios, kaip būva 
kitur lietuviszkuse, už lietuvių 
pinįgus statytose bažu y ežiose. 
Užtai mes, visų aplinkinių lietu
viai, jeigu darbai eis gerai, auta 
rėm įtaisyti varpę už 208dol. Jei 
gu kitur kunįgai tusziina lietuvių 
kiszeoiua, jeigu ne gerai elgiasi 
su parapijonais ir per tai ufeipel- 
no ant parapijonų nemeilės, tai 
to apie musų kunįgę mes ne ga
lime pasakyti.

A. Brazauskas.

Ihz Union City, Conn.
Pabaigoj pereitų metųczianyk- 

sztė Socijalistų sekcija parengė 
prakalbas. Vietinis Kliubas su
si a ūkė susirinkimu, ant kalbėto- 
jaus peraikvietė Drę Bacevyczių. 
Isz Kliubo kasos paskyrė 2 doU 
o 2 dol. sudėjo susirinkę ant pra
kalbos. Isz tų piojgų 1 dol. už
mokėjo dek liam a tortai pakviestai 
isz Walerburio, o 3 dol. pavedė 
Dr. Bacevycziui. Jis tų pinįgų 
ne ėmė, bet paskyrė ant kankinti- 
nių, maskoliszkų valdžių isztreoa- 
tų isz tėvynės į Maskolijos vidu-

Isz VVorcester, Mass.
Vaidai musų parapijoj su kun. 

Jakszcziu ne dabar užgimė, bet 
jie traukiasi jau nuo szeszių me
tų. Kaip kunįgas pradėjo per 
daug plikai kirpti kailį savo ave
lių, tos ant galo pajuto, kad tas 
ne gerai, žiemos laike gali, liku
sios be vilnų, paezios suszalti. v<4 1OM. 4 u..........—
Per plikai kerpamos savo pie- hus; persiųsti tuos SdoLkankinti- 
mena avelės užsimanė pasiprie- į nių komitetui pavedė Kliubui.

Isz Fitchburg, Mass.
Darbai sziuom kartu eina gerai, 

bet isz kitur pribuvusiam darbę 
sunku gauti, kadangi ant vietes 
yra užtektinai darbiniukų.

Lietuvių ežia yra ne daug, lie- 
tuviszkų szeimynų yra tik dvi, 
patienių, žinoma, daugiau. Su
tikimo ir vienybės terp czianyk- 
szczių lietuvių nėra. Nuo gegu
žio m ė nėši o bus ežia uždaryti visi 
saliunai. Gal paskui ir terp lie
tuvių bus geresnis sutikimas.

J. C.

Tegul aukautojai nutaria-
Paryžiaus Parodos Komitetas, 

niekeno nepasiklausęs, rengiasi 
apverst atlikusius nuo parodos 
pinįgus ant iszleidimo Parodos 
Albumo. Pinįgai tie vienok ne
priguli Komitetui tik aukauto
jams. Jie aukavo aut parodos 
reikalų o ne ant kitokių paszali- 
nių mierių. Todėl Komitetas pri 
valo paklausti aukautojų, ant ko 
jie atlikusius pinigus paveda,o ne 
vartoti juos pagal suvo norę ant 
pasaulinių reikalų, kas gal nesu
tikti su norais daugumos aukau
tojų. Tūli aukautojai juk jau isz 
reiszkė, kad atlikusius nuo paro 
dos pinjgus nori apversti ant P** 
szelpos musų kankintiniams. Ne 
vienas isz jų gal Maskolijos vidu
riuose badę kenezia? Mes. visi 
geidžiame, kad nors parodoj Ko
mitetas elgtųsi legaliszkai, be 
despotizmo, o ne teip kaip “Su
siv." Centraliszkas Komitetas. 
Spręsti ant ko apversti nuo paro
dos atlikusius pinigus gali tik au
kautojai sudėję tuos pinigus.

J. Darkis-

Isz Lawson, VVash.
Darbai eina ežia gerai. Geri 

mainieriai uždirba po 4 dol. ant 
dienos. Kastynėse dirba su dviem 
darbininkų atmainom po 8 vai. 
Darbę nesunku gauti.

Lietuvių yra ežia 4 szeimynos 
ir 12 pavienių. Visi sutikime gy
vena. Buvo nutarę sutverti “Su
siv.” kuopę. Nors 'ežia lietuvių 
yra nedaug, bet mylia nuo ežia 
yra Blackdiimond ir 2 mįyliosį 
Franklinę, kur yra daugiaus lie
tuvių; tai jeigu visi butų pristoję, 
kuopa gelėjo užsilaikyti. Kadan
gi dabar * Susiv.” užgimė vaidai, 
tai visi pripažino, kad neapsimo
ka tverti kuopę puolanczios 
organizacijos. Argi lietuviai ne 
galėtų sutverti tokį “Susivf*, ko
kį turi slovakai arba chorvatai, 
prie kurio priguli lygiai dievuoti, 
kaip ir bedieviai, lygiai socijalis- 
tai, kaip ir pralobę biznieriai?

Sv.

Isz Gatės, Pa.
25 d. Kovo, kastynėse Ameri

can Coal Co. atsitiko baisi dujų 
expliozija, kurios 17 darbininkų 
likosi baisiai apdegintų, 12 mirti
nai, o 5 teip sunkiai. Daugumas 
apdegintų buvo anglijonai, vo- 
kiecziai ir įkalijonai. Pri^ to li
kosi sunkiai užgautas ir-vienas

Atsiiiepimas lO-tos Susiv. j 
Kuopos Philadelphio j. j
Philadelph'os 10 Susiv. kuopa, ' 

ant ne paprasto savo susirinkimo i 
apsvarstė straipsnį patilpueį No . 
4 “Tėvynės”, kuriame kunįgas 
Kaupas klausia, ar neatbūtinai 
reikia, kad viename meste butų i 
tik viena “Susiv.” kuopa? Tame 
straipsnyj toliaus yra kaipi para
ginimas tverti daugiaus kuopų 
arba isz vienos dvi; nupeikia į- 
statų paragrafę nedaleidžiantį tę 
daryli (Kuopos privalo neuž 
mirszti, kad prezidentai organi
zacijų ne turi tiesos perkeisti įsta
tus, jie turi daboti ėsanezius, ne 
jų priderystė peikti arba girti or 
ganizacijų įstatus. Rd.). Argi 
“Susiv.” prezidentas nesupranta, 
kad per ardymę kuopų, turi suar
dyti ir visę oiganizaciję! Ar tas 
jam teip rupi?

Užsimanymę kun. Kaupo mes 
laikome už vodingę visam “Su
siv.**. Ir dabar net dideliuose 
miestuose kuopos silpnai laikosi, 
pinįgų kasoj mažai turi, arba ant 
evarbesnių reikalų visai ne turi, 
jeigu “Susiv.” įstatus iszkreiptu- 
me pagal prezidento neiszmintin- 
gę fantaziję, tai kuopose kils 
maiszatis ir nesutikimai, dievuoti 
skirsis sau, o bedieviai sau, kau- 
niszkiai sau, suvalkiecziai sau, 
kriaueziai sau, fabrikantai sau ir 
tt. Ar tokio apsilpninimo ir ne 
sutikimų teip geidžia kun. Kau 
pas? Ar jis nori “Susiv.” 
savo valdžię iszplatinli per pju- 
dymę ir skintymę sąnarių? Tada 
vienok ne lik susidedanezios isz 
kelių sąnarių kuopos, bet ir pat
sai Centraiiszkas komitetas ne 
galėe nieko nuveikti; kuopos ne 
turės už kę siųsti ant seimo dele
gatų (tęsyk prezidento sandrau 
gai susirinks ir spręs pagal savo 
norę ir fantaziję apie reikalu^ 
teip surėdyto ‘ Susiv.". Rd.), ne 
galėtų laikyti nė susirinkimų, są
nariai užmiršę visai, kad jie pri
guli prie Susiv. Mes visi žino-1 
me, jog kur yra daug žmonių, 
kur yra vienybė, ten yra ir sti
prybė. Ar to kunįgas Kaupas 
ne žino? Kodėl kunįgas Kaupas 
ne matė reikalo per 7 metus tver
ti Philadelphioj antrę kuopę, o 
dabar jau net užtvirtina besitve 
rianezię?

Kol Susiv. buvo tvarka, ne rei 
kėjo nė ginklo, kadagi. dėl sto
kos takto isz pusės prezidento, 
užgimė kova, reikia mat jieszkoti 
ginklo ir szalininkų galinėsiu už
stoti už sėjantį vėję prezidentę; 
apart to reikia dar mat preziden
tui užstoti ir už savo Philadel 
phios sandrauga. Kunįgui mat 
mažai rupi teisybė, bet vien rei
kalai luomos. Iki sziol kuopa 
be kasztų atlikdavo susirinkimus 
bažnytinėj salėj, kunįgas gi Kau- 
lakis, pasitraukdamas isz lietu
vi szkos bažnyozios, užrakino salę 
kaipo savo savastį ir ne tik ne 
leidžia salėj aubrinkimus laikyti 
kitoms draugystėms, bet ir Suaiv. 
kuopai, nors ten ir musų charte- 
ris stovi.

Ne gana to: kun. Kaulakis 
dar mus visus apszaukia bedie
viais ir griautojais kalalikiszkos 
bažnyczios vien už tai, kad 10-ta 
kuopa ne parėmė kun. Kaulakio 
despotizmo. Kadangi 10 kuopa, 
matydama kun. Kaulakio kaltę, 
nesikisza į jo sukeltus vaidus su 

i parapijonais ir už kunįgę ne už- 
stoja, už tai kun. Kaulakis atkal
bėjo 15 sąnarių 10 kuopos. Ku
nįgas Kaupas, norėdamas parem-

ti savo sandraugę teisingai ar ne 
teisingai besielgiantį,pripažino jo 
sutvertę ant Richmondo antrę 
kuopę isz 15 ypatų, o musų 10 
kuopę suaidedanezię isz 57 sąna
rių isz knįgų nori iszbraukti, 
kaipo ardytojus . katalikiszkos 
bažnyczįos, kadangi mat už to
kius mus pripažino kun. Kaula
kis. Kun. Kaupui mat nieko 
daugiaus ne reikia. Juk jis, pa
siremdamas ant paprastų denun- 
cijacijų, kuom turėtų pasibjaurėti 
kiekvienas doras žmogus, isz-. ' 
braukė 11 kuopos sąnarius, p. - 
Damijonaitį ir Tareilę- Isz tikro * 
kun. Kaupas su mums dar bjau
riau pasielgė.

Toks kun. Kaupo elgimąsi su 
kuopų sąnariais yra griovimu Su- 
sivienyjinio, o pagal Susiv. kon- 
stiluciję, griautojai organizacijos 
turi būt iszmesti isz Susiv. Toks 
elgimąsi yra laužymu seimo nu
tarimų, kadangi 15 seimas Eiiza- 
bethe vienbilsiai nutarė atimti 
tiesę centrai iszkam komitetui 
atimti tiesas užs pelnusiems gar
bės sąnariams arba prasikaltusius 
isz Susiv. iszbraukti. Tiktai sei
mas gali tę daryti. Kas link 
konstitucijos suteiktų tiesų ant 
uzb r sukimo sąnarių, tai 15 sei
mas nutarė konstituciję ne kas 
metę drukuoti, bet pridėjimus už- 
raszyti į seimo protokolę. Ko 
dėl kun. Kaupas pamynė po ko 
jų 15 seimo nutarimus? Teip da
rydama, kun. Kaupas prasižengia 
priesz Susiv. tiesas ir už tai turi 
ant ateinanezio seimo atsakyti. 
Apie tai žino gerai kun. Kaupas 
ir todėl ardo kuopas, isz vienos 
tveria po dvi, kad ant ateinanezio 
seimo turėti daugiaus užtarėjų. 
Tikisi mat, kad jo sutvertos ir 
proteguojamos kuopos ant seimo 
siųs jam prilankius delegatus, ku
rie bus kun. Kaupo delegatais, 
teip kaip atsiųstas ant 15 te
mo Pitlsburgo kuopos delegatas 
stengėsi vien teisinti kun. 8zed- 
vydį: p. Tobula buvo ne Pitts- 
burgo kuopos, bet kun. Szedvy- 
džio delegatu. Visi žino, kad 
kun. Szedvydis buvo kaltas, o 
vienok kada buvo pakeltas klau
symas kaltes kun. Szedvydžio, vi- 
sa kunįgija kojomis trypė, ranko
mis plojo, tzaukė kiek katras ga
lėjo, kad tik nedaleisti perkrati- 
nėjimo to klausymo. Turbūt 
pats kunįgai jautė, kad Szedvy
dis yra kaltaa. Jiems vienok 
turbut ne liek rūpėjo iszaiszkini- 
mas teisybės, kiek apgynimas sa- 
vo luomos sąnario. Kunįgai ir 
jų pasamdyti ir nepasamdyti de
legatai apgynė kaltę kunįgę. To
kius apginėjus mat per savo 
straipsnį, patilpusį Nr. 4 “Tėvy
nės”, ir kutfįgas Kaupas tikisi at
rasti. Priesz tokį vienok pžsiel- 
gimę kun. Kaupo, kadangi per 
tai ne galima teisybės atrasti, 
mes protestuojame ir reikalauja
me isztirimo darbų kunįgo Kau
po ir atszaūkimo padavadyjtmo 
kaslink iszbraukimo isz Sus'.v. 
kuopų sąnarių.

Vardan visos^lO kuopos. 
Komitetas:

Prezidentas,J. A- Sungaila 
ProL sekr. J. Butkus, 
Fm. sekr- A. Dorseckis, 
Kasierius, Kaz. Unika.

Isz visur.
Carpalaikio tarnai Fmlandi• 

joj tikrai oar szkai pradėda elg- 
tieei. Vienę tik 12 dienę kovo 
Finlandijos jeoeral - ruberuato- 
riaus pagelbinmkas uždėjo baus
mes ant laikraszczių: laikrasztis 
Hufondstondsbladet gavo per- 
sergėjimę; Tammerfors Nyheter 
sulaikytas ant 2 mėnesių; Borga 
Nya Tid.ning sulaikytas ant dvie
jų mėnesių; Ita Suomen San o mat 
sulaikytas ant keturių mėnesių; 
VViborgsbladet grvo penergėji., 
mę; Borgabladet sulaikytas ant 
trijų mėnesių; Wiguria Sanomat 
ant visada uždarytas. Tiek baus 
mių uždėjo vienę lik dienę carpa
laikio tarnai ant Finlandijos laik- 
raszczių ginanezių gyventojų tie
sas.

: I

0 Portugalijos randas stengia
si suvaldyti katalikiszkus zoko- 
ninkus: iszdavė prisakymę užda
ryti tūlės kliosztorius,mieste Liz- 
bonoj ant rando prisakymo li
kosi uid a rytos: jėzuitų, praocisz- 
konų ir benediktinų bažnyczios. 
Tiesos tos lazduotos todėl, kad 
dėl zokoninkų savvalios užgimė 
Portugalijoj maiaztai.

8 Nors pagal kalendorių yra 
jau pavasaris bet antai Europoj 
dar gara ezalta. Londone 27 d. 
kovo buvo 10° szalczio. Prancū
zijoj, apart szalczio, siautė smar
kios sniego darganos. Paryžiuj 
ant ulyczių guli dar sniegas.



Pagal prof. Nusbaumą

ant

Net

TEMYKITE!Gražus

Vietines Žinios.

pne-

žmonės

| Mieste Manillej per pirmą 
sanvaitę vasario azijatiszku maru 
apsirgo 6 žmonė-i, o 4 pasimirė.

5Žfc 
241c

pasken- 
Prie to

[į Sztraikai dokų darbininkų 
Marai Ii joj, pietinėj Prancūzijoj, 
pasibaigė, didesnė dalis darbinin
kų sutiko ant pasiūlytų išlygų ir 
sugrįžo prie darbo.

Mairodo 
’aigi or

ių, kaulai dar ne buvo išsidirbę. Vi
ri tie gyvuuai gyveno tų laikų oceanuoee; 
ant sausžemių tuose laikuose ne buvo dar nė 
jokių gyvūnų. Tik pabaigoj to perijodo at
sirado pirmutiniai sausžemių sutvėrimai, ku
rie gyveno klampynėse apžėlusiose milžiniš
kais tų laikų augmenims dar neturinčiais

| Australijos pakrantėse pa
skendo garis i vys “Federal”. Prie 
to prigėrė 88 žmonės.

| Vokiszkas Berlyno laikrasz 
tis “Vorvaerts” garsina, buk 8000 
maskoliškų studentų likosi ati
duotų į kariumenę kaipo paprasti 
kareiviai.

(i Vokietijoj rengia tiesas 
sumažinimo girtuokliavimų. Pagal 
naujai užmanytas tiesas, galiūnuo
se ne valia butų pardavinėti "nė 
jokių svaiginanczių gėrymų ne 
turintiems dar 16 melų, leiposgi 
žinomiems girtuokliams; ne valia 
pardavinėti nė jokių gėrymų priesz 
7 yal. ryto.-

Baltus, Balius.
Philadelphia, Pa. Karei visiką Uzaru 

Olgirdo Dr-te turas savo 4 metini balių 
panedelyj, 15 d. Balandžio, 1901, svetai
nėje Wohington Hali. 523-525 8. 4th st. 
7-30 vai. vakare draugyste pilnoje paro
doje su muzika maršuos ulycsiomis į 
sale ant baliaus. Balius prasidės 8 vai. 
vakare. Todėl visus lietuvius ir lietu
vaites ir visas lietuviukas draugystes 
kvieesia skaitlingai susirinkti. Įžengs 
visiems Dykai. Bu guodone,

Komitetą?

Chicago. Neseniai įsteigta nauja tea- 
traliuka D. L. K. Keistucaio Dr-te lou 
pirmutini teatra, drama “Issgriovimas 
Kauno Pilių 1362 m. ” Perstatymas at
sibus nedelio], 14 Balandžio 1901, Vor- 
waerts Turner salėja, ant 12toe ui. arti 
Halsted. Prasidėt 7:30 vai. vakare. Ti
kintai ant priessakiniu 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 iss teatro eis ant naudos parapijos 
Apveisdos Dievo. Visus lietuvius ir lie
tuvaites kvieesia kuoskaitlingiausei su
sirinkti. Komitetas.

A (spaudimas uoloj paperėto lapo.
Seniausiuose geologiškuose perijoduose, 

noro žemės paviršius ir turėjo kietų kiaušų, 
ne buvo ant jos nė jokių organizmų, ne buvo 
nė gyvūnų, nė augmenų. Prasidėjus atsi
rasti organizmams, ne atsirado visi ant syk 
bet iŠ palengvo, paeilium ir tai teip, kad 
augštesnės organizacijos sutvėrimai 
jaunesniuose žemės sluogsniuose.
ganizmai, lygiai augmenys kaip ir gyvūnai, 
vystėsi per neišpasakytai ilgus laikus ir tai 
paeilium iš: žemiausio laipsnio organizmų 
vystėsi augštesni ir augėlesni, geriaus pritai
kinti prie persikeitusių ant žemės sanlygų, 
tvirtesni, išmintingesni, geriaus galinti iš
laikyti kovų už būvį, kuri ir dabar traukiasi 
terp organizmų ant žemės: jie turi kovoti ne 
tik su ne prilauktoms sanlygoms, bet ir su 
kitais gyvūnais.

Teip, paveikslau, laikuose teip vadina
mo seno arba paleozoi&ko perijodo iš gyvūnų 
ant žemės buvo: koreliai, moliuskai, bet ne 
buvo dar nė varlių, nė reptilijų, nė paukš
čių, nė žindančių žvėrių. Jaunesniuose 
sluogsniuose to perijodo randa jau atspau- 
d i mus žuvių, bet žuvys tos buvo žemiausių 
veislių, turinčių skeletų ne iš kaulų, betiš 
krem;....................

J. Ssliupas, M. D. 
Penn Avė., Benui ten, Pa.

Knyga Isterija Chicagoa Lietuviu ir 
kn. Kraucaiuno prova Jau gatava. Ku
rie tufejote už ta knyga isz virmau> į- 
mokėja pinįgus, priduokite savo dabar
tini adrese. kad žinotumėm į kur jums' 
knyga prisiųsti

• "Liutuvos” inleistuve.

kaimo Užgirėliu, abu Vilniaus gub., 
Traku pav. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant adreso:

Vlnceet. Mastowakis.'
Boz 263. Mlnenville, Pa.

Prekė pinigų.
Baską* rubli* po...............
Prūsiško*) markės po....

Prie kiekwieDO pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 80c.ant paeito kasu

Ui Sumažinu preke. 
Lietuvieskai-AnglĮsakas Žodynėlis 70c. 
Anglisskai-Lietuviukaa Žodynėlis 30c. 
Kas norėtu pirkti nešintus ir duoti ap

dirbti gaus abu ui 80c. Pinigus gal sius
ti kaip kam smagiau.

Rev. P. Baurusaltis.
34 John st., Waterbury,4Conn 
W-rt> i

AtMiszaukiiUM!
Man wažlnijant po Vakarus 

Naujj Angliji teko sueiti daugelį Lietu- 
*ių, protaujanesių, kurie nori įgyti di
desnį įžvelgim| į klausimus pbilosophi- 
jos ir mokslų (dussię, Diewj, gamtos 
įstatymus, evroliuciję, ir lt.). Kadangi 
tie klausimai aiškiai yra issguldyti L 
Buchnerio weikale “Pajiega ir Nedega’’ 
(Krafl und Stoff). ir kadangi szi|dien 
toks weikalas iss tiesų yra reikalingas 
trisienis laisvamaniams, idant turttų 
atrama priess kunigijos melus apie re
ligiją asz pasissnekJJj* su kiliais tau- 
tiecsiais rįžausi apgarsinti prenumeratų 
ant wirss minėtos knygos. Prenumera
ta lletnwisxkos knygos, kas dabar nori 
prigelMti an|alspaudinti,kaistuos 31.50; 
po atspaudinimo kaistuos 32.00. Todil 
tuos, kurie nori tų knygą turėti lietu- 
visskoje kalboje, kvriecsiu prisiųsti 
prenumeratą. Ir kaip taps atepaudinta, 
užsimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bus 
iss anksto užmokėją ir Jų vardai ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kaistai spaudos yra dideli, todėl pra
šiau Tautieczių urnai su prenumerata 
Įsileidime knygos man pagelmingais 
būti.

B 29 d. Kovo Szisurinėj Ąn- 
glijoj siautė smarkios sniego dar
ganos prie labai szalto oro. Sco- 
tijoj buvo 35° szalczio pagal Cel- 
ciaus termometrą, Londone buvo

| Pereitą san vaitą provincijoj 
Bengalija, Indijos®, 8000 žmonių 
pasimirė nuo azijatiszko maro.

— Ant ežero kranto rado kaną 
Ch. Horby, kuris porą dienų at
gal prapuolė. Nežinia, ar jis li
kosi užmuštas, ar pasimirė atai-

aiškiežiedžių augmenų dar tuose laikuose vie
šai ne buvo ant žemės, ne buvo nė žolės, nė 
kvietkų, nė medžių išduodančių vaisių su 
sėkloms; visi tie augmenys atsirado ant že
mės daug vėliaus. Prie sausžemių tų laikų 
gyvūnų prigulėjo tūli vabalai, o iš kaulinių 
—milžiniški driežai, kaip 'antai labyrinto- 
dontai ir kiti. M

Vėlesniame peri jode, teip vadinamame 
mezozoilkame daug tų senesnio perijodo su
tvėrimų išnyko, ne galėdami prisitaikyti prie 
kitokių tuose laikuose sanlygų, bet užtai iš 
jų išsivystė nauji gyvūnai, geriaus pritaiky
tos organizacijos negu išnykę jų gimdytojai. 
Atsirado tuose laikuose ir naujos veislės ko
relių, moliuskų ir kitokių žemesnio laipsnio 
gyvūnų, augštesnės organizacijos vabalai, 
krabai, vėžiai, vietoj išnykusių trilobitų.' Iš 
žuvių atsirado jau ir turinčios kaulinį skele
tų, noro užsiliko ir veislės turinčios kremzles 
vietoj kaulų. Atsirado teiposgi augštesnė 
grupa kaulinių sutvėrimų—taigi reptilijos 
(žalčiai). Pabaigoj to perijodo atsirado jau 
ir tūli šiltakraujai sutvėrimai, kurie išsivystė 
iš sutvėrimų panašių į driežus; tie pirmuti
niai šiltakraujai buvo paukščiai ir tūli sto
vinti ant žemiausio laipsnio žindanti žvėrys, 
teip vadinami vienskyliai, koki iki šiądien 
užsiliko vien Australijoj.

Naujausiame peri jode, teip vadinamame 
cenozoiikame, apart kitų grupų, atsiranda 
vis augštesnės ir augštesnės organizacijos 
žindanti žvėrys, o jauniausiuose sluogsniuo- 
se to perijodo randa jau ir žmonių kaulus. 
Tas tai parodo, kad žmogus, nors kas link 
tvirtumo ir didumo ne stovi ant pirmos vie
tos, bet už tai kas link proto stovintis ant 
augščiausio laipsnio terp visų gyvų sutvėri- 
mų,atsirado ant žemės vėliausiai.

Sulygindami liekanas gyvūnų, kokias 
randa visokiuose geologiškuose sluogsniuose, 
aiškiai matome, jog organizmai augštesnės 
organizacijos iš palengvo, paeiliui, išsivystė 
iš žemesniųjų.

Mokslas paleontologija suteikia aiškius 
darodymus tokio išsivystymo, terp išnykusių 
gyvūnų randa daug teip vadinamų tarpinių 
veislių, iš kurių išsivystė augštesni gyvūnai.

Knįgoj “Apie išnykusius sutvėrimus” 
yra darodymai,kad žemiausio laipsnio paukš
čiai išsivystė iš sutvėrimų panašių į reptili
jas (žalčius, driežus). Taigi reikia priminti, 
kad senose gadynėse gyveno ant žemės rep
tilijos, kurių kūno sudėjimas iš dalies buvo 
panašus į paukščių sudėjimų: buvo tai gy
vūnai užimanti tarpų terp paukščių ir repti
lijų, o iš jų per ilgus amžius išsidirbo tikri 
paukščiai. Per ilgas gentkarčių eiles iŠ pa
lengvo keitėsi reptilijų vaikai, keitėsi to
kiu budu, kad žudė tūlas ypatybes savo su
dėjimo, nužudytų vietoj įgavo naujas, kurios 
artino reptilijas, darė jas vis panašesnėms ir 
panašesnėms į paukščius; vaikai reptilijų, 
žudydami tūlas savo tėvų ypatybes, tolinosi 
nuo savo pratipo ir ant galo iš jų susitvėrė 
naujas gyvūnų tipas—paukščiai. Mokslin
čiai. tirinėdami žemės sluogsnius, iš tikro už 
tiko kunus gyvūnų užimančių tarpą terp rep
tilijų ir tikrų paukščių. Bavarijoj, sluoge-, 
niuose litografiško akmens užtiko atspaudi-' 
mą kūno gyvūno praminto vardu Archeop- 
teryx (paukščių protėvis). Paukštis tas bu
vo balandžio didumo, turėjo tūlas reptilijų 
ypatybes. Rods kūnas jo buvo apaugęs 
plunksnomis, bet turėjo ilgų uodegų panašių 
į driežo uodegų; turėjo teiposgi sparnus, bet 
sparnai tie buvo užbaigti pirštais tokiais jau, 
kokius turi driežai ant pirmutinių kojų; vie
nu žodžiu, Archeopteryx jungė savyje ypaty
bes paukščių ir driežų. Buvo tai be abejo
nės tarpinis tipas, iš kurio, per tolesnius per
sikeitimus, per ilgas gentkarčių eiles išsidir
bo tikri paukščiai.

. Toki persikeitimai darėsi labai paleng
va, paeiliui, per labai ilgų laikų, per dešim
tis arba šimtus tūkstančių metų.

| Londono laikraszcziai pra
neša, buk Peterburgo kalėjimuo
se daug pasodytų už paskutinius 
maisztus studentų nusižudė.

I Ryme, universiteto studen
tai, ant parodymo savo simpati- 
jos maskoliškiems studentams, 
caro valdžių persekiojamiems, 
norėjo parengti neprilankią mas 
koliszkam randui demonstraciją 
prieszais rumy maskoliškos am
basados, bet policija nedaleido, 
išvaikė.studentus.

| Augsztesnių mokslų kursai 
moterims Peterburge likoei užda
ryti dėl paskutinių studentų maisz 
tų, kuriuose ir moterys ėmė daly- 
vumą.

A panini mai draugyseziu mitingu, 
balių, pikniku ar kitokiu reikalu—yra 
priimami tik ui užmokesti. Prekei ap- J 
garsinimu sekanczioi:

Apgarsinimai, užimanti wieta 2 coliu 
ar mažiau, 50 c. ui kiekvriena tyki. 
Kiekirienaa colis įvirs* 2 coliu 25 c- ui 
kiekviena zyki. Isaunruva * '

Taigi ežia aiszku, 
ir organizmai, besikeičiant ant žemės 

sanlygoms, negalėjo užsilikti* be permainų, 
kadangi ant visų organizmų turi labai didelę 
įtekmę sanlygos: tūli organizmai, atsiradę 
neprilankiose sanlygose, išnyko su vien, bet 
jų liekanos, palaidotos žemės sluogsniuose, 
užsilaikė iki šiai dienai ant parodymo mums, 
koki gyvūnai ir augmenys buvo ant žemės 
labai senose gadynėj. Liekanos tos daugu
me suakmenėję, pavirtę į . akmenį; mokslą 
apie jas vadina paleontologija.

Liekanos senų laikų organizmų užsiliko 
uolose ir sluogsniuose vandenų suklotuose.

Ant visokių vandenų dugno: oceanuose, 
jūrėse, ežeruose, upėse vandens nuolatai 
kloja ant dugno dumblų, molį, pieskų. Pa
sikėlus vandenų dugnui,, kas gana taukiai 
atsitinka, vanduo nubėga į aplinkines klo
nis, kurių vietoj pasidaro nauji vandenų su
sirinkimai. Dumblas ant iškilusio seno dug
no išdžiūsta ir per ilgų laikų pavirsta į kietų 
uolų. Tokiu budu vietose, kur Beniaus bu
vo jūrės ir dideli ežerai, per ilgas amžių eiles 
darėsi nauji sausžemiai, o iš seniaus buvusių 
sausžemių kaip kur darėsi nauji vandenų su
rinkimai, naujos jūres ir ežerai. Žinoma, 
kad uolos seniaus pasidarusios, taigi senes
nės, yra paprastai giliau, jaunesnėsės, taigi 
pasidarusios vėliaus, yra augščiau, taukiau
siai ant viršaus senųjų.' Mokslas apie su
dėjimų ir pasidarymą žemės žievės vadinasi 
geologija (iš grekiškos kalbos: ge reiškia že
mę ir togos—kalbų arba mokslų). Mokslas 
geoliogija atskiria teip vadinamus senus geo- 
logiškusperijodo*, kuriuose tvėrėsi senų uolų 
sluogsniai ir naujus,kuriuose klojosi naujesni 
sluogsniai. Kaip kur, paveikslau, nuo smar
kių žemės drebėjimų senesniejie sluogsniai 
galėjo pasikelti į viršų, o jauneeniejie galėjo 
nupulti žemyn, bet mokslinčius, iš veislės 
sluogsnių, visada gali be mažiausio apsiriki
mo pasakyti, katrie sluogsniai seniaus, 6 
katrie vėliaus yra pasidarę.

Suakmenėjimai gyvūnų ir augmenų lie
kanų žemės sluogsniuose gali darytiesi viso
kiais budais. Paprastai būva teip, kad ap
mirę kūnai augmenies arba gyvūno, palai
doti vandenų suneštame dumble, persigeria 
minerališkoms medegoms, tankiausiai kal
kėms. Minerališkos medegos pripildo visus 
plyšelius ir loihųtes ir kietas kūno dalis, ku
rios ne teip greitai dalinasi į sudėtinius, ne 
teip greitai pūva. Tokiu budu pasidarė su
akmenėję medžių kelmai, kuriuose aiškiai 
matyt medžio sudėjimas, suakmenėję trilobi
tai arba turinti kiaušų sliekai ir daug kitokių; 
užsiliko žėmės ^luogsniuose visokių gyvūnų 
kaulai, dantys,V-kieti serdokai ir kitokios 
sunkiai pūvančios dalys. Kitur vėl organiz
mai uoloj pal i traiškius atspaudimus, kai- 
pi fotogranška^ paveikslų savo kūno. Tas 
pasidaro tąsyk, kada apmirusio augmenies 
arba gyvūno kūnas patenka į minkštų dum
blų, kuriame atsispaudžia kaip kvarmoj kūno 
pavidalas. Noro paskui kūnas su visu supū
tų, pasidalintų į sudėtinius, sutrupėtų į dul
kes, tai paliktas dumble atspaudimas, išdžiū
vus, sukietėjus dumblui, jau ant visados pa
silieka, gali jį išnaikinti tik kokios netikėtos 
pašalinės priežastys. Tokiu budu labai se
nose uolose užsiliko aiškus atspaudimai lapų 
senuose laikuose augusių ant žemės augme
nų, ūgių ir kitokių augmenų dalių; tokiu 
jau budu dumble atsispaudė pavidąlai žuvių 
ir visokių žvėrių; tankiausiai pasitaiko pėdų 
atspaudimai.

| Porte Saloaiki, Turkijoj, ant 
turkiszko torpedinio laivo ‘ She 
hab exphodivo garinės dūdos. 
Iszlakszcziusių szukių 9 
tapo uimuszti.

dosi tik tris, ne daugiaus.
Dirva. Nr. 1. kn. 17 ir 18- Kn. 

A. Burbos prozatezki Kaaatai, T. 
II. Kataliku Balny ežia ir Moks*

Temykite.
“Lietuvos" rudakei j s geriauMi 

ežia pinigui į *iiaz i*iute dalia, 
duoda azlfkortea ant *iau linijų į Ame
rika ir iii Amerikos į wimsiwieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica- 
go turime kelta suimtus geru namu pi
giai ant partawimo “Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti wisokiu 
lieteviszku knygų, abrosu, abrozeliu, 
pawtnczewoniu ir gromatoms popieru. 
Rausykite, o prisiusime kataliega dykai. 
Raižydami įdekite ui 3c. marke, ir ad- 
suokite teip:

A. (>tezewakbi,
924—83rd8t. Sub-Bta.,60. Chioago, TU.

S Szvediszka viedzpaLystis ro
dą nusprendė isz savo pusės pa
dalinti dovaną isz Nobelio uiraszo 
už nuopelnus ant praszalinimo 
karių: terp sąnario angliszko par
lamento pasiuntinio VVilliamo 
Randai Cresnero ir prancuziszko 
raaztininko Frederico Passy.

Ii Turkija bankrutyja. 
augszcziausi urėdnįkai nuo 
mėnesių ne gauna algų, žemesni 
laukia uimokesnio nuo metų ir 
daugiaus, Urėdnįkai gyvena 
vien isz kyszių, be kokių urėduo 
se nė jokio reikalo negulima at
likti,

1| Anglijos pakrantėse 
do garlaivys “Paris”, 
prigėrė 9 žmonės. Pereitos ne 
dėlios dieną Anglijos ir Prancū
zijos pakrantėse siautė smarkios 
vėtros, laike kurių daug mažesnių 
laivelių susidaužė.

NAUJAUSIOS INY008.
Tikyba ar mokslas' Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, sgpksliszki Ir drzugijiszkai- 
polltiiski. Antra laida m priedu. 211 
puslapiu.................................................flOc.

Kaip gyvens Augmenys? Yra tai 
moksliszkai apraszymas apie y vairius 
musu iemes augalus, J u sudėjimą, at
maina*, gyvi ir plėtojimas! nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didilausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai...........................................................85c.

Ar vyskupas Valanczius (Vokmesaus- 
-1" ‘ Ituvystes? Para-

luleisU kasztais

Pasilinksminimo Kllubas turės savo an
tra balių nedelioj, 14 Balandžio, 1901, 
4 vai. po pietų, Fraiheit Turner Saleje, 
3417 S. Halsted st. įžengs 25c. Muzy- 
ke po vadovyste prof. Kiefer. Ant Grsnd 
March bus dalinami puikus programai. 
Po grand March dvi valandi mergino* 
uokins vyrus. Ateikit vienas ir viii.

Su guodone, Komitetas.

| Vokietijoj, ant 56 milijonų 
gyventojų, 17000000 yra apsau 
goję savo ryvaatį aaekuracijoe 
draugystėse.

I Prancūzijos parlamentas pri
ėmė naujas tiesas priesz nedeleis- 
tus zokonus. Turtai tokių zoko 
nų turi būt konfiskuoti ir pinįgus 
isz to szaltinio apvers ant pa- 
azelpos beturezių vaikams ir sene
liams, teiposgi ant szelpimo pa 
gelbos reikalaujdnczių paežių zo- 
koninkų.

Naujos knĮgos.
Ar Vyskupas Valanczius 

lanezauskas) ne buvo Viliuku lie
tuvystes? Papiesze kun. V. 
Dembskis. įsileista kasztais Su- 

1 sivienyjimo Lietuv. Laisvama
niu. Chlcago. 1901. 37 pusi.

Szitoje knįgutėje yra iszaisz- 
kinti ne geri, ne naudingi lietu
viams darbai vyskupo Valan- 
czausko. Žinoma, kun. Dembs- 
kis, geriaus pažinojo Žemaicsių 
vyskupą negu mes; todėl apie 
teisingumą faktų knįgoj pirody 
tų neko ne galime pasakyti. Pa- 
aiszkinimuoee, ant 5 pusi, pami
nėta, buk Orgelbrand norėjo 
Varniuose parengti lietuviszkų 
knįgų spaustuvę ir buk V. jo ne 
parėmė. Raszantis su Orgel- 
braudu asabisakai pasipažino ir 
ne kartą kalbėjo apie knįgų spau
stuve* Lietuvoje, tuose laikuose, 
kada Orge’brand turėjo knįgų 
pardavinyczią Vilniuje (paskui ją 
pardavė Lambekui); jis nė sykį 
ne užsiminė, kad butų turėjęs ui 
mierį parengti Varniuose knįgų 
spaustuvę, Važinėjo jis pa* Var
nių vyskupą vien siūlydamas tar- 
pinįkystę prie pristatymo knįgų 
į seminariją su mieriu sumažinti 
iszsivieszpatavusį Zavadskio mo- 
napolių. Ne girdėjau ne apie 
norą uždėti Varniuose spaustuves 
kito Orgelbrando brolio, kurio 
vaikai ir sziądien turi Varsasvoj 
spaustuvę. Orgelbrand lietuviu*

Kaip gyvena Augmenys? Pa
gal Lun kevycziu ir kitos. Sutai
sė Szernas. Chicago. 1901. 129 
pusi. .

Szitas darban tilpo pirmiau 
“Lietuvoj”,dabar skyrium į knįgą 
atmusstas. Skaitytojai todėl tu
rėjo progą «u juom pasipažinti.

Istorija Chicagos Lietuviu, j u 
parapijų ir kun. Krauczluno pro
va su laikraazcziu “Lietuva”, bu
vusi Balandžio men. 1899 m. 
Chicago. 19OOm. 585 pusi.

Marijos Menuo. Lenkiukai 
Sudėstė kun. Povylas 8mollkow- 
ski. Lietuviaakal iugulde C. N. 
B. P. A. V. Vilniuje (TiB®J).19OO 
m. 152 pusi.

Dvasiuki Apdūmojimai arba 
Meditacijos. Isz lenkiszko versti 
19OOm. 570 pusi.

B Anglijos pakrantėse, 
szais Kent, paskendo laivas 
se”. Prie to keturi žmonės pri- 
gėlė, 7 gi pusiau apmirusius Uz- 
gėlojo.

“KaUlikal”.
Nr. 13 “Kataliko”, p- Urgžme- 

dis užmeta mums, buk mes įve
riame partijas per įkalbėjimą 
žmonėms, kad raszyti bainyczias 
int vyskupų yra ne gerai, nors 
ne parodome kodėl ne “gerai.

kM) nebuvo viliūgių 
ayto Kn. Demb*|H  ̂
SuzIviėefjiiBp JAe»...............Am. 37 pus
lapiai ... r.............. . .. . .. 15c.

Istorija ChicigczLietuviu, Ju para
pijų ir ku. Kraocziuno provz iu laik- 
rzzzezlu “Lietuva” buvusi balandžio 
mcMayJe, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formate, linkiu* drnko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu. Kn- Kraucziu- 
no, “Lietuvos” įsileistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagoa 8z. Jurgio lie- 
tuvisskos bažnyczioa. Popieros apda
rais........................  $2.00.

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

Bsias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos” redakcijoj.

Tarpiniai gyvūnų tipai, suzasti Juros aluogmiuoae, už
imanti tarpą terp žuvių ir reptilijų (1. 2.) ir terp * 
reptilijų ir pavkičių (3. 4. 5). 1-Skeletas Ichtknauro, 
2-8keletas Pieiloeauro, 3-Skeletaa Pterodaetylia.

4-Pterodactylius, teip kaip turtjo Hrodyti, - 
\6-uodega Archeopteryio.

Teip jau, iš žvėrių panašių į vilfcų, per 
ilgą laiką, per eiles besikeičiančių iš palen
gvo gentkarčių išsidirbo naujas tipas—šu- 
nes: kiekvienoj gentkartėj vaikai įgavo tū
las atskiras ypatybes, kokių jų tėvai ne tu
rėjo; teipjau antai iš laukinio balandžio iš
sidirbo visoki gatunkai naminių balandžių; 
teiposgi gamtoj per eilės gentkarčių iš vienų 
gatunkų ir veislių išsidirbo visai naujos gy
vūnų veislės ir gatunkai.

Ne tiktai Paleontologija aiškina, jbg 
organiška gyvybė, visi augštesni organizmai 
vystėsi iš palengvo, iš žemesnių organizmų 
išsidirbo augštesni. Tą patį išaiškina ir 
mokslas sulyginanti anatomija. Mokslas tas 
užsiima tirinėjimu sudėjimo kūno visokių 
gyvūnų ir sulyginimu sudėjimo vienų gyvū
nų kūno su sudėjimu kitų. Sulyginanti 
anatomija, sulygindama sudėjimą kūno viso
kių gyvūnų grupų, jų organizaciją, paveiks- 
lan, sulygindama organizaciją žindančių žvė
rių, paukščių, reptilijų, varlių z ir žuvių, ar
ba ir grupas neturinčių kaulų gyvūnų, ai
škina, kaip visoki organai visokių gyvūnų 
grupų keitėsi ir kaip tokiu budu iš vienų gy
vūnų veislių išsidirbo per ilgas gentkarčių 
eiles visai nauj<$ veislės? Teip, paveikslau, 
gyvenančios vaindenyj žuvys, ne galėdamos 
paimti reikalingo oxygeno iš oro, imančios 
jį sutirpusį iš vandens (yra vienok žuvys ir 
turinčios plaučius, todėl galinčios gyvuoti ir 
be vandens) ne turi plaučių, bet ir jos turi 
organą atsakantį plaučiams, taigi pūslę, kuri 
žuvims paleng^na plaukinėjimą vandenyj: 
su pūslės pagelba žuvys pasikelia vandenyj 
į viršų, ant to užtenka ją pripildyti

(Toliau® bus.)
-

Pajieszkojimai.
PzJiMikzu Vioento Milmznto lai kai

mo Alekundru, Raseinių parap., ir Jo
no Puleikio, iaa kaimo Gumbiniu, Lyda- 
venn parap., abu Kauno gub., Raaei- 
niu pav. Jiepatyaar kaa kita* teikiia 
duoti žinia ant adreso:

Francisakus Barakauakia, 
4401 8. Wood et., Chicago, III 

Pajiesakau Juozapo Žymanto iaa kai- 
mo Skabucsiu, Raseinių pav. ir Jurgio 
Malcevicaiaua isa kaimo Vainakiu. Tel- 
uiu pav.> abu Kauno gub. JI* patys ar 
kaa kitas teiksis duoti žinia ant adreso: 

Jos Koszia,
Box 151, Bridgeville, Pa*

Pajieaskau Antano Martiaiiaua, Su
valkų gub.,Zapynkio parap.,kaimo Ku
ro. Jis pat* ar ku kitu teiksis duoti 
žinia ant adreso:

Jonu Butkus, 
143 Wilder st. Philadelphia, Pa.

Paįieukau Frano Naginevicaiaus isz 
kaimo Atmoinu ir Bernoto Matulakio lu

| Mieste Bagheria, ant slaos 
Sicilijos (pietinėj Italijoj) suaresz- 
tavo daug miesto urėdnįkų. Juos 
apkaltina už prigulėjimą prie 
plėšai ką organizacijos.
miesto urėdnįkai!

Pajieukau Juoupo Vtrzaalskio, isz 
Dakiu miestelio ir Paulinos Valantlnai- 
tes isz kaimo Patumuiu, abu Kauno 
gub., Telsziupav. Jie patys ar kas ki
tu teiksis duoti žinia ant adreso:

Adam Rultiesai, 
173 W. 25th st. Chicago, IU.

Paj tesakau savo brolio Juosapo Vai- 
tiekaiezio, Kauno gub., Raseinin pav., 
Ji* pate ar ku kitu telksi* duoti žinia 
ant adreso: K. ValtiekaJtis,

1338 Wood et., Phitadelphia, Pa.

Pajieukau savo brolėno Jono Matulio.
Kauno gub., Panevėžio pav., kaimo Ra- 
mongallu. Ji* pate ar ku kitu teiksi* 
duoti žinia ant adreso:

Jonu Smoleitis,
157 Lovrell st., Lawrenoe, Mas*.

Ptjieszjcau uvo szvogerio Jokūbo Va- 
lan tie Jaus, Kauno gub., Tauragės vol., 
2 metai atgal gyveno Chicagoje. Jis 
pats ar ku kitas teikais duoti žinia ant 
adreso:

Daktaro nusprendimą*.
Prakilniausioj ie daktarai seniai jau 

nurodė, kad nuo visokiu pilvo, kepenų 
bei inkstu Ilgu nėra geresniu vaistu per 
Kartųjį Trinario Vyną. Yra tai pui
kiausia gyduole nuo įvairiu pavasario li
gų. Kartusis Trinario vynu rado taip
gi pripažinime i«e saalies garbaus gydy
tojo, Dro Ferd. H. Pirnat, kun sztai ka 
apie tai ruso: "Joeeph Triner, 799 Bo. 
Ashland Avė., Chicago, III. Ouodoja- 
mu Pone;— Eaperimentuodamu su 
daugeliu karėsiu vynu, neatradau, kad 
nor* vienu iax Ju galėtu susi lyginti su 
tamstos vynu. Taigi Tam lito* vynu yra 
atsakanpsiausi* nsmlnia gyduole dėl 
pervalymo kraujo. Velyju todėl tam 
vynui kuolabiausial įsuiplatinti tarpu 
aerganesiu žmonių.”— Ta vyną galite 
gauti visose aptlokoee, o kur tokio netu
rėtu, tai kreipkite* pu pati fabrikante 
ant augucaiau paduoto adreso, o veik 
aplaikysite. Reik virar reikalauti tikro
jo Trlnerio vyno.

kalbėti, kad Jocis nėra svietiazku 
inteligentu. Klausia ar Diliom* 
yra kuniginis ir tp., klausymus 
stato ant pamato “klitus baidus 
—orą pro nobis”.

Malonus p. Urgšmedi! Turbut 
pats numanai, kad viena pusė 
vaidų ne gali kelti, bet jie k^la 
vien tąsyk, kad* kita pusė to no
ri. Ne mes pradėjome užsipul
dinėti, bet turbut pirmutiniai 
asabiszki užsipuolimai pakelti ku- 
DigU >r ją samdininkų. To gal 
p. Urgimedia nešino, nors sten
giasi mus doriszko pasielgimo pa
mokyti.

Dėl ko ne gerai darume užra
šydami bainyczias ant svetim- 
tauezių vyskupų, tą mes ne kartą 
aiškinome. Aiszkino tą porą 
metų atgal ir “Saulė”, kada rė
me neprigulmingas bainyczias. 
Jeigu bsinyczios statytos ui lie
tuvių pinįgus, tai jos privalo būt 
lietuvių savasezia. Nieks juk ne 
nori ant savo savasties turėti sve
timus ponus. Ne dėlko kito lie
tuviai ne garbina maskolių, tik 
todėl, kad jie stengiasi lietuvių 
ponais pastoti. Kaip parodo pa- 
davadyjimai tūlų vyskupų, sve- 
timtaueziai ne gali užsitikėti ant 
teisingumo Amerikos vyskupų: 
padavadyjimų Eiso dar ne spėjo 
me užmiršti. Matome tankiai, 
kaip bažnyczių prabaszcztai be 
žinios pastaeziusių bainyczias pa 
rapijonų, susižinoję vien su vys 
kupu, skandina musų bainyczias į 
skolas ir tai tankiausiai be jokio 
reikalo. Vyskupų pastatyti bai- 
nyczių prabaszcziai mėto tankiai 
laukan paežius bažnyczių statyto
jus, jeigu jie kuom uitipelno ant 
kunįgo piktumo. Nors kuoįgas 
ir bjauriausiai elgiasi su parapi- 
jonais, jie savo skriaudėjo ne gali 
praszalinti, teisybės ne randa nė 
pas vyskupą, kadangi priežodis 
juk sako: varnas varnui akių ne 
kapoja. Prie dabart nio musų 
bažnyczių surėdymo parapijonai 
yra tik vergais kunįgų. Daugu- 
mas Amerikos vyskupų yra airiai. 
Ar ponas Urgžmedis gali užti
krinti, kad, pasikėlus Airijai priesz 
Angliją, airiai vyskupai ne už
trauktų kuo didžiausių skolų ant 
jiem* užraszytų bažnyczių ant 
palaikymo airių pasikėlimo? Yra 
ir daugiaus priežasezių, kt/rių dėl 
ne gerai yra užrašinėti bažny- 
czi*8 ant vyskupų, bet apie kitas 
priežastis tuom tarpu ne kalbėsi
me. Tegul vyskupai daboja ti
kėjimo dogmatus; ant ko užra 
ssyti bažnyczių savastį, tas ne 
priguli prie tikėjimo dogmatų.

Jocį, malonus p. Urgžmedi, 
primetė pirmiausiai kunįgų “Gar
sas” svietiškai inteligencijai. 
Tuom tarpu svietiszkoji jo nieka
da ne rėmė, rėme jį vien kunigi
nė partija. Net paleistą isz New 
Castles rekliamavo “Bažnyežios 
Tarnas”; ir dabar ar tik ne pir
mutinė kunįgų valdoma “Tėvy 
nė” patalpino Jocio apgarsinimą? 
Kas ką parėmia, ima ir atsakymą 
už užtariamo darbus. Tą turbut 
žino ir p. Urgžmedis.

Dilionio mes areziaus ne pažį 
štame. Žinome vien, kad jis 
mokinosi Detroito katalikiškoj 
dvasiškoj seminarijoj, isz kurio* 
išeina apginėjai dabartinio mu
sų bažnyczių ąurėdymo ir katali
kiškų parapijų valdytojai. Jo 
mes nė kunįgams nė ne kunigams 
ne bandome primesti.

Viktor Donbrowsk,
31 Ame* *ž., Brocktoo, Mas*.

Pajieukau Juoso Krivicko, paeina 
nuo serijų, Suvalkų Įrub. Jo brolis Ma- 
teuaaaa labai serga, norėtu su juotn susi
žinoti. Jis pate ar kas kitas teiksi* duo
ti žinia ant adreso:

F. Birdor, 
344 Hsmilton st. Grand Raplda, Mich.

"Lietuvos” No. 10 tilpo pajieazkoji- 
ma* įsibėgusio Ignaco Bubliausko, raižy
tas mano varde. Apie ta pajiesakojima 
ass nieko nežinau ir Jo neraulau; neži
nau kM toki mano varde Jį parašte. 
Ignacas Bubliauakas kaip gyveno teip 
ir gyvena mieste Brockton, iaa ežia nie
kur nebego ir šia Jo nejiesakojau.

Kotrina V u kaušai te,
25 Amesat., Brockton, Mase.

Chioago. Dr-te Mot. Valanczauako 2e- 
maieziu Vyskupo, turės pirma savo baltu 
nedeiioj, 21 balandžio, 1901, Bažnytinėj 
si. Jurgio salėja, 33cais ui. Ir Auburn 
avė. Prasidės 4 vai. po platu. įžengs 
vyrama 25c. moterims ir merginom* dy- 

%ai. Visu* lietuvius Ir lietuvaitei sair- 
dingai kvieesia ateilankyti.
, (4-19) • Komitetas.

Chi«ago. Dr-te LiuoeyMi taikys savo 
mėnesini susirinkimą, nedalioj 7, Balan
džio 1901. L - ma valanda widurdienio. 
Jono Petroeslaus salėj, pn. 168 W, 18th 
ulyosia, ant kurio bus apevarstoml labai 
svarbus dalykai, dėlto gi. kiekvienas są
narys privalo pribūti. Naujiem* sąna
riams įstoji m a* dar už 31.00

Draugyste.

Lietuviuku* Pikniku.
Chioago. Dr-te Apvaizdos Dievo ture* 

savo pikniką nedelioj, 11 Rugpjucsio, 
1901. Reisings Grove, Riveralde, IU. 
Todėl meldžia visu kitu draugysesiu ne
daryti toje dienoje pikniku ne balių, 
idant vieni- kitiems nekenktumem.

Qr-te Apveisdos Dievo.

Pigiai ant pardavimo geras Baliuose, 
aplink daugybe lietuviu gyvena. Par
duoda iss prieiMties ligos.

' John Miller,
1198 Blue ialand ava. Chicago, III. 
(4-B)

Aut pardavimo arba issmainymo 
dvi gražios fermos paviete Marinette, 
veistoje Viaconain. Ka turi mainant

— Ant, miesto majoro iszrinko 
tą patį Harisoną.

— Po nr. 811 Madisonul. ra
do negyvą Chicago* universiteto 
profesorių, kalbų žinovą A- W. 
Gouldą. Užtraezko jie nuo priė
jusio į kambarį gazo, kadangi 
mat guldama*, užmirno užsukti 
dūdą.

Springfielde likosi inkorporuo
ta lietuviška pagelbinė draugy* 
tė Szvento Vincento Chicagoj. 
Inkorporatoriai* yra.’Klimavycze, 
Vadluga ir Petravycze.

— Ant kiemo po nr. 75e West 
Monroe str. rado stiklinę spirito 
pripiltą, o joje buvo mažo vaiko 
galva. Kaa ją atnešė ant kiemo, 
nežinia.

Telpa ežia kelios pasakaitės 
verstos kunįgo Burbo* isz latviu
ko, viena Radzevycziutė* novelė 
versta isz lenkiuko ir kelio* ori- 
ginaliszkoa. Verstos pasakaitė* 
yra geriau* apdirbtos už origina- 
liukas. Originaliazkose kunįgaa 
Burba ne galėjo susivaldyti ne 
pakutenęs aaabiszkai sau nepatin
ka nezių ypatų, privesdamas tie
siog pravardę,kaip tai antai Fan
tazijoj Bedievio Dangus daro su 
Szliupu. Tas literatiškiems 
raštams visai ne tinka.

Antroje daly j telpa lekcija prof. 
J. A. Z^hmo p. a. Katalikų Baž 
nyczia ir Mokslas. Lekcija ta 
yra tik perapaudinta, pirmiaus 
tilpo ji “Knįgyne”, iszleidžiama- 
me prie “Garso”. Tąsyk mes 
“Lietuvoj” patalpinimo placsiaus 
apie szitą rantą.

Tikyba ar Mokslą*? Tyrinėji
mai tikęjiuiisaki. Mokiltaaki ir 
Drauffljisakal-politisaki, Suran
kioti Dro J. Sallupo. Chicago. 
1901 m. 212 pusi.

Yra tai antra laida. Szitoje 
ant pabaigos pridėta: Įtekmė ku
nigijos ant mokslų, Victoro Hu- 
go; Mokslo praeitis ir dabartis, 
sutrauka kalbos angliško moks- 
lincziaus Tyndallio.

Apart szitų pridėjimų knįga 
yra tik perspaudimu pirmos lai-

PA8ARGA.
Rosi Jos valdžia panaikino dabar aaiuos 

popieriniu* (bumaaskM) pinigus: 1-rub- 
liniaa, 5- rubli n m ir 10-rablh>M: o ja 
vieta užstojo auksintas ir sidabriniais 
pinigai*. Popierinių yra dabar Roiijo- 
Je tik 3-rabllnei, 25-rublines. 100-rubli- 
nes ir 500-rublinei. Todėl, aiuncaisnt 
dabar pinigus įRoaiJą reikia korėti kad 
siuncaiama suma duotus! sudaryti iss 
3-rubltaiu, 25-rabliniu arba iaa 109-rub- 
liniu. įsa 8-rublinlu galima padaryti 
suium: 3, «, 9, 12. 15, 18, 21, arba 24 
rublius; didesne* tumu galima imti isa 
25-rabliniu arba 100-rubliniu. Pavelks- 
lan: 25 rublius padarys viena 25-rabli- 
ne. 50 rubliu padkI7* dvl 35-rublinea, 75 
rublius padarys trys 25-rublines, 100 
rubliu padarys viena 100- rubli ne, bet 
norint siusti mažiau kaip 25 rublius, 
reikia imti tik tokia suma kokia duo- 
da*i padaryti tas 8-rubllniu. Teip: imk 
viena 25-rabilne ir prie tos kiek reikia 
imk 3-rubiiniu, arba imk dvi ar tris 25 
rubline* ir prie tu kiek reik imk 3-rub- 
linin, arba imk viena ar kėlės 100-rub
li nes ir prie tu kiek reikia imk 3-rubli 
nin arba 25- rubliniu.

farma
asz eaiu fermų agentu.

Jo*. Urba.
3301 Aubura avė., Chicago, III. 

(4-U)

“r: ' Joaeph Dama,
3888 Aubužn avė., Chicago. III.

<*•»)
Pigei ant pardavimo gražios miesto
pro per tai, Adresuok: F. Dama, 

717 W. IflthSt.. Chicago. Iii.
(4-28)

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

Mokslas apie gyvus daiktus.

— Pereitą utarninko dieną 
Chicagoj atsibuvo rinkimai naujų 
miesto virnzininkų. Kadangi iki 
šiol valdanti nugramzdino mies
tą į skolas,kaip musų kunįgai lie
tuviškas bainyczias, tai gyvento
jai nori ištrinkti naujus. Ar nau
ji bus geresni, ta* klausymas 
nesiduoda teip lengvai iszriszti. 
Ir lietuviškose parapijose ne vi
sada naujas kunįgas geresnis už 
senąjį.

— Gyvenanti po nr. 883 33rd 
str. Katrė Paliunienė atėjo ant 
policijos stacijos 85to* ui. ir mel
dė patalpinti kokiuose nors prie
glaudos namuose penketą jo* vai
kų, kurių neįstengia nė išmaity- 
ti, nė apdengti. Vyriausias vai
kas turi vos 5 metų. Vyra* Pa- 
liunienės nuo seniti ne tari dar

PMilinluminlmo Baliu*.
Chicago. Nadelioj ant Valyku darau 

pasilinksminimo bailu, ant kurio gra- 
Jys gera muzika, bu* šiokiai ir kitos zo- 
bovos. Todėl visus aplinkiniu* ir pa
žystamus kvieesiu atsilankyti.

Antaną* Petkus,
527 8. Canal st, Chicago, Iii.



MSB
LIETUVA

GERIAUSIAS
PirkluDos Vietai

Dambski*.........................................................lOc
Kaip rartaaslai laidoti uumlrellt Plesilay* Dro 

L Waktam !•*asfiteakel**(uidakaa. ▼. 
Dvmbakt*.......7,...^...............

MlnJaert* Lietu ros Kerelis*. I»tortotk»* p*, 
važkates poakiuos* aktnoee. Leaktoskal .pa- 
ra*v Juliu* Stovnckl. ImtavGakal veste 
VImm Kapa** (Dm* Kndtoka). Knyęeta 
paskirto ypaUnsai teatro mylėtojam*...JMv 

Naajaatta Ltatuetaika* Sapalayka*. soriakto* 
te (uredl*. to* dae<al *weumtoatl**ku **pat- 
Sta ir surėdyta* pa*al tikra Perstaakal iptltoka sapninyka,—satlO atoskiu ahm. 

iu.— »a apraesymu planetų ii 
kokia* senove* žmones vartojo 
ateito*.—Geriauoel l*i«uldo

Lietuviszka Dirbtuve
Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių

O5c

Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu euszelpti 
savo tautietę ir kad tas darbas butų priderancziai 
atliktas, ataiazaukite pas:

T. AHPRUSZeVJCZAJTe,
115 W. Division St. CHICAGO, ILL

STATE 
MEDIGAL

Paiki Istorija *pyįįMl

Viskas nauja ir pigu
Prie tye^Viepo pir 
i tynyo-rpVapos!

PritarnaMtojai kalba

NAUJOS DRESEMS MATERIJOS IR SZILKAI
30 stukiu 50 coliu ploczio grynai vil-| 25 Blukiai 40 coliu ploczio grynai vil
nonio Whipcords, Chevioto, Storm nonio Storm Seržo. Chevioto, Grana- 
serio, Venetianas, 42 coliu plocxio **vos materijos. Hen^O_ 
Panlina' Vf olroeo- Salinėj. P..- U APaplins, Meirose, Satin Sol lėlės, Pie- 
rola materijos. Batistas beimv 
Nūn* Veilings, visur par- MafeA 
siduoda po 11.25 yardas, į *11* 
r\u o m *»4

Mohairs, paprasta prekei 
80c y ardas, ui...............

Galvočiui *riS*n 
grsiluJuok‘uguWl 
K*» nori taretl vai 
■•nesi* įkaitimu u

*a£paMp......... SOc
'elsyb** l.zgukhuHS

Cpkrekotl tenai ktek«teno utklaMiuio mo 
įduoti touniatlng, *te*k)m,..»...JtOe

aaadlBga kaysek, kart mokia* kaip reik

o*U* ypata* P»*velklnlmal(p»vlno**vo- 
*••) ant Nantu M*tu. dienoj* vardnvtn, 
SlBlmo te Šituo** (vnrbluo** ntoitlkt- 
b****...........    ..BOo

Kobinaoan* Krnslu*. Boraltesk* te žinfedl 
npyankn ps**v**u }*unum*a*l.... U5c

LIETUVIU DAKTARAS

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 VV. 18th Street
Nuo 8toa iki 1 Stos ryto.

Telefonu: Canal 78.
Telefonuot galima isz kt0k*ienos 

aptlekoa.

40 stukiu 40 coliu ploczio vilnonio Sa 
tin Solieles, Melroee, Airiszkas Pap- 
lin, 50 coliu Granata vos materijos. 
Whipcords, Venetians, Cheviotas A. 
Storm Seržas puikiausi u ■■ 
spalvų, tikra verte 81.25 MBfeX 
už yarda, ant Velykų pa- ■ 
leisime po............................

50 Stukiu 40coliu piocik) vilnonio 
Chevioto. Storm seržo. Granato, V s- ! 
neliaus, Henriettas -ir daug kitokiu 
įvairiausiu spalvų, vertes 
negausite niekur kitur beffel IX 
75 centu yardas, pa* musalMy

1O stukiu gryno Pesu de 8oie szilku, Pruni 
žvilganeziai juodu, begalo puikios Broad 
materijos, vestuvių ^re*MM/\ P* *1® 
sems, paprast* preke/fe^*X užtnol 
81 00 už yarda, pa* musĄ^^yy yarda

50 atukiu 44 coliu plocsio szilklniu 
bei vilnoniu Pierol* materijų, .Pra
nelis*, Papiltu Satin Soilelas, Whip- 
cords, Sharkskin, Batistas, Bubiime*. 
Meirose bei Broadcloth*. szio* mate
rijos vien įgabenti / /fe /fe 
kasstuoja •! 50 užU" I g į j | 
yard*. paleisime ant^p |

50stukiu importuoto Francuzlszko 
Vailie, Airissko Paplins, Meirose, 
"•unellaa, Arcadiennę, Venetian*. i 
Broadcloth* bei Cra-

<le Chines, visurU* I ■Iii 
ikesi ttl.50 IIZW||ŲŲ

T« paveizaieiiau: mapu, amoaiu. *ywune i 
medžiu. Tinkami**** geo«r*a> ia pradine

Žmogus N*pliu**kto. Verte tos szvedtoako Ke-
l. Gru. apysakai*: kaip laritairo prakala 
BU< a pa. veda *u varzinK* mergina ir lai

B. F. STRZYZAŪSKAS,
Lietuviszkab Daktaras.

1028 N. Hoyne avė., gerte Frankfort si.

Dr. O. C. Heine
DENTF8TA8.

Kerte Slstir Halsted ulicziu, 
wirezui Aptiekoe. Chicago.

■1*1 k o* dori bet lOc

yarda, gausi už

Didžiausias pasirinkimas Velykiniu paredu

Moteriškos Dress Skirt*, nau- 
J*u4os neszeines Dress Skirt*, pada
rytos isz grynai vilnonio broadcloth. 
homespun, venetian, seržo, pebble 
chevioto & melton, sn falbonais 7 ir 9 
Įvairiu gatunku, apszcziai padailintos 
su atlasiniais bei szilkiniai* kaspiną il
su geru pamuszalu ir puikiai ant ku. 
no stovinezios, pa gik ■■ 
prasta preke 88.50. UT C 111 I 
Velykinis musu 
pardavimas.......

Nauji box Coat*. — Moterių ir 
merginu Box Coats. isz grynai v i Ino- _____w_____ _______ _________
nes covert materijos, au geru atlusi-'k*ffeta raiszteliais isz puikiu home- 
niu pamuazaiu, su nauja ankszcziai ‘ 
apgaubianezia box nugara, pilnu bos 
prysz*kiu,22 iki 16j|a ■■ 
coliu ilgio, vėliausiu?/fe g |f į 
persiduos po 89.
ant Velykų už....^v

Moterisaki Kepai Labai pui
ku* szilkiniai kepai bei grynai vilno
ni clay vorsted, padaryti pagal nau
jausi* mada, nekurie apszcziai padai
linti su szniureliais kiti su korielukais

QQ
o Velykinis iszpar-^p M

Moterfazki Siutai, puikiausi ____ _ _______
bei naujausios neezeines siutai, toki bo ir puikiu par
kai p dip front eton, dvieiliai eton, '

ibekainienai eton su UAiglon kalnie
čiu, Jakas su geriausio taffeta szilko 
įpamuszalu, suknios su geriausio per
ukai i no, visi apszcziai pagražinti su

At, venetian*. seržo ir broadcloth*.
įivairiausiu pavasariniu purvu, pa- **• 
įprasta preke 816.00/**/fe ■« m *w 
(laika musu Vely-^cQ Į /fe į? 
ikinio iszpardavimoj^p^^g Į *'

Motorini* ir Merginoms Siu
tai. naujausio svell eton sty liaus, 

faktiniai ir dvieiliai, išdaryti isz 
nai vilnonio venetian seržo ir 

broadcloth Jake*, su smilkiniu pamu- 
szalu, sukne palimuota *u geriausiu 
perkalbtu, aksomito juosmo, siutas 
apszcziai aprūpintas su taffeta raisz- 
teiiais, geriausio kriaucziszko der
vų. verte* >13.50,1^^ Q / Jfe 
Velykų isxp*rd*vi^R^JB Į

MoteriMskuH tuilkine* Wai*u*. 
isz dailaus storo taffeta. su naujoms 
btshop rankovėms su gręžtai padary
tai* stock kalnieriai*. su geru pamu- 

ialu, labai tin-^^mfe mfe an kanesioa, vertes^ Q Llffe

Velykiniai Vyrams ir Vaikams Siutai.
Amerikonu kriau-*** /fe ■■/^ 
ežiu, verta 812.00,H* W £fe 11 
specijaliszkas mu-^Q-bJW 
su iszpardavimas

Vyrisaki Nobby Top Coats—ne dėl 
gražumo, bet dėl vigado* kiekvienam 
chicagiecziui. Kotai padaryti isa ge
riausiu vilnoniu pilku Vicuna* ir Co- 
vert materijų, su ssilkinio akaomilo 

. mieros nuo 34 iki 44, 

verta* 818.00. spe'-^/fe |1 || 
cijalisaka* isipar-ęMaM-M/ Km 
davimas..................

Vaikams 3-piece Knee Pants siutai, 
su dvieiliais brusliotai*. padaryti isz 
vilnoniu Juodu, melsvu, pilku ar rus
vu cheviotu ir dailiu kaszmeru, mie- 
ro* vaikams nuo 8*1* /fe A ^fe 
iki 16 metu. papmU? J /I W 
sta preke 00. m į
su iszpardavimas

Vaiku Nobby 2 pieces, Vestee ir 
Blouse siutai, mieros vaikams nuo 3 
iki 16 metu, padaryti,isz grynai 'vil
nonio chevioto, kaszment bei vor- 
sted*. mažesniu mieriu siūleliai su 
dvieilfaiu bruslotu, M /fe /fe 
kitur tok i u nenupirkMTB LAfeV i 
SI be 43 00. i ely kiuist^ft I - 
iszpardavimas...........

V'aiku Džlaketai. — naujausio 
gatunko džiaketai, su naujos mados 
shape puikiu kafaieriu. padabinti su 
puikiais szniureliais, szilkiniaie kas 
pineliais, nekurie su auksiniais'szniu 
reliais, box nugara, pilnas box pry- : 
szaki*. įvairiausiu pavasariniu spalvų, 
mieros vaikams nuo 2 iki 14 metu 
sennmo. piparasta/fe a a m 
preke 85.00. )aike^£ ^8/fe
musu velykinio isz^H .e^^M 
pardavimo............”

* Vaiku Long Paat* Siutai, mieru* 
valkams nuo 12 iki 19 metu, padaryti; 
isz vilnonio juodo ar melsvo kasxme- 
ro, p-iikiausiu spalvų ir gero darbo, 
niekur tokiu ne-afa / /fe ^fe 
gausite be 47 5O.W^ U X 
mušti velykinis ’sz^D"r 
pardavimas...........

Vyram* puiku* melsvi arba juodi kalnieriunb 
grynai vilnones Clay Wor*ted materi- - - - - 
jos si u Ui, vieneiiiai ' '
puikiausiu cheviotn bei kaszmeru. 
margu ar drižuotu, darbo genausiu

kiekviena* kotas
dvieiliai, imt v«rt»* *16 flO. ane-

KLEINBROS
795-805 S° Halsted St_ *

Cor Crnalport Avė

MALDAKNYGES.
Maža* Aakso Altorius.kstalikisska stakta kas

tete. Maldo* yra rr-naunea. vekariaaa, prL 
• p**lednr* kotaaaljo. ml.ua, BtaSBeT* |t 
d*u*yb* kita; miniu maldo* *u abroaaliate: 
Btoaparai įliedami ltelawl*ikl u loUai**kl 
daug lotyptasku ineamlu stedaau prie uute 
tymo 8*. Sakramento, prooeaija. pakrausi
mo Ir U. Yra * Itiaaijoe: pasta** I*.Marija* 
P. te Karaliau* Doeudo; aktai, ražaaoitai 
staciyo*. karuaka. keliolika Awantu itaim.u 
tett Tr* tai aaaJsMia Ir cmteaasta kars-k 
ta* wtou lietu*!***u lualdaknyila. daili, bal 
ta, (IMIpoptera; *tamba*. atatka* druka* 
Miara BM*4H ooltal. Šilta k*n*Ua apdarai

... CHICAGO, ILL ...
Seredoms ir nedelionis nuo 
vai. po pietų iki 6 vakaro 

priima ligonine pas L. Ažu-
ka, 8301 Auburn avė., kerte
38cxio* ui.

3

kalimo *&Oe.

Kas prisius $8.00,
Aplaiky* 810.00 verta maszinukę gro- 

matoms drukuotie su geriausiom* dra- 
korisskoms įtaisomi ir su visai* reika
lingais lietuviszkoi rašalavo! ženklai*, 
kaip ve: f ų ž ir tt. Ant szio* maszi- 
nukes gali d ra k uoli netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienas supras kaip su ja darbe pradėti. 
Kas prisius 81.00 aplaiky* 50 puikiu ‘ po- 
pieru gromaloms raszylie su puikiom* 
kvietkom*. apskaitymai* ir pavineze' 
vonems. Mažiau kaip už 81.00 niekam 
nesiuneziame. Adresuoki! teip':

H’. Kiidiirauckas, - —---------- -----------------------
Į aMatte ataka pista* kaip ateoj ABreikoj gaks 

R/1T HZ IjVPBRM Į iastet faatl. *•*••* wteo*la* daiktu* Imu st**
ix)l Htt, LairtDCe, I1S5. sstaliu fabriko te toM salia pista* teo* per.

AR ESI KURCAIAteff
lesgydomi •■ pa 
Tik karoliai* gu

Ktj* name tatai ydyll tv visai ■ 
; Dtiion’s Aini Institute,

i mu.a U.radimu
itisigydytl. ų*i-
— ‘ ->ra*tyk *a-

lykai. Gali

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

Wargonu, PU*nu, Siuwaniu Ma- 
azlnu, Cigaru ir Papieroan.

Itllmtiu aini 
l'Stlkrtaa ka

b tote lemta. tu kabate r«<a

akam Blakaiialt apdarai*, apvalai*

Gal sergi?
Viens ir gerisuse gyduole yrs serssta 

pabaigoj devyniolikto >xi m t meesto. Yn 
tai “IndijonIusm Balsainas**, ka
ri* gydo daugybę ligų,kaip tai: taiao ape
titą, cxy*tija krauja, stabdo skaudejima 
viduriu, pa*! keli m* gumbo, dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Preke ui 
bonkeli 50 o. Norėdami tn *r kitu gy
duolių alaiszaukite po adresu (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke):

Indlan Medlcal Co-
Box 34 St*. C. Pittuivbo. P*.

A. M. Matusnwiczia,
206 W. Centre St. , ‘

Mahnnoy City, Pn,

LietuwisskM Bailumus.
Jono Gudino.

MitchelSt., BraceviUe, Iii.
Užlaiko geriausius gėrimu* ir c*y*ta 

■ale susirinkimam* ir baliam*.

A. Sukutis & Co,
Tikrai 1 i *-t 11 i-7 k a - £

SslltliyflSe Uetivlutu Clltn Ir TibdiFibrlku.

A. Sukunkla A Co.
Cor. Wentworih avė., and 14ih Slr.

• Chicago Heighla, Iii.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y. 

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

Stanislovas Rinkewicziua, 73 Grand n- 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Baleziunas, 144 Msuyer U.

SHENANDOAH. PA. 
Andrius Maczis, 447 Vf. Linest.

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

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

PITTSBURG, PA.
K. Gediminas, 2080 Sarah st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

8CRANTON, PA.
Mikola* Ramauauckaa,

1740 Nay Ang Avė.
“Lietuvon” keliaujanti agentai.
Winca* Kudarauckas,
Jurgi* Kaxakewiczia,
Juozas Petrikis,
K. Rutkauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pa* juo* užsiraszyti “Lietuvę” 
ir prenumerat! jiem* užsimokCti; pi- 
nįgai bu* teisingai mum* priduoti. Pas 
juo* teipgi galim* gauti visokes knįga* 
už tę paezia prekę kaip ir redakcijose.

Sziumetlnia kalendorių Ir wt*o- 
kiu kitu knygų dabar galima gau
ti “Lietuvon” redakcijoj. Kalen
dorių preke 15c.

Knygn Katalogas.
Kujgon sawow npaudoN. >

Geras alus, seniausiu* arielkos, k sle
pianti cigarai ir czyst* vieta dėl užd
ariu. Apart to didele ir czysta sale snl 
mitingu, balių, ureeeiliu ir kitokiu **bo-

“Vienybe Lietuvnikn” 
iszeina kas sereda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės SI. 
Pinigai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir . pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa

Dr. Leonard Landės,
- Lictwwiszka» Daktarai.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vyriazki) tr mo 

tetiszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbuciiuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje tpo- 
kykloję Londone, buwo pardetiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.L

UaZti rinm luZaydguz**
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauezlų. kepenų, skaudejimę vidurių, 
galvos,nepomietį apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimę, moteriszkas ligas ir ne- 
vaisingumę. Gydymui nerviaakų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

L,1SM UytiaZu D alio 
iszgydysiu į kales dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimę žarnų, iszdžiuvi- 
! mę piano, skaudėjimę lupų, nosies, a- 
. kių, ausų, nustojimę pajiegų ir tt. Iss- 

gydyms užtikrinu kiekwiename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin-

1 Įpti, Ir slepemas ligas užlaikau slaptybe-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexington Av.

Offlso valandos: {J^pVik 1 s«k^ 
I N*dalfa>Bto:aso(ikilSHwal.rjrto;s*oJiki4rel.

Utpraszydami gydykla* prisluskite 11.00 
OTJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metu, kiek sveri ir apraazyk savo lig), o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis Užsigy
dys!

3Oc

Prek*......... ...............  «5c
HYGIEMA Daktoriszka knyre *rb» mokint 

apie uilalkym* *wrik*to*. 1*1 kurio* gali te 
pagulbo* daktaro lasslgydvtl nuo daugybe.

■valkata, paiiglsU sawo smtl ir mokee ■ Sau
gi * U streikais ir tvirtai* sawo valkeliu*. 
Preke................................................................85c

Jk M Veikslą* (Tiltlenaoii* politi«Ma)a*ko- 
noaija. Kokiai* kebai* ireidirb* turtai, 
kaip jie SMikrenaa ir kaip etallfepla ant 
dra-gtjo* gyrealBO. .............................   8Sv

diduma

Ja: kak! Ja tikėjimai.'

no**. **k*l*«Bl* litaroai* »up*u*tl p»r»
■aal **t aa*aro* te aroao Prek*...RU.ffO 

l*torija •■vienyti Wal*tllu Bztoariae* Ameri
ka*. Aprasso kaip Koliambe* atradę Ame-

kresnai IJ.SO

tai* (loatea* kaileliai*. B B*4*tlk*- 
liato. akM>mo na<ar*. epkaattyto* kriau- 
BO* (Idabruotoml* btetetoBl*. *u kab* 
aakaiati krantai-.............................. Rl.riO

POPIEROS DYKAI!

F.PBradchulis
Attorney and Coonselor it hv.
145 LaSaile st. Koom 410. 

CHICAGO, ILL.
Telepbone Central 3080.

TVienintelia lietuvy* adsrokata*, baigęs 
mokai) |uri*prudenci|oee*ion Amerikoj. 
Weda prowa* kaip civUiszkas teip Ir 
kriminalisska* viluose guduose
Re». 108 W. 1 Stb Cor. Union St.

karevo te kokiaote matuose; kiek prarideotu 
bawo, koki te kiek kari* sero kadare estei 
teisei. O aat pat **!<> t»lpin*»i Koa*utuci)u 
Suvteayta W»litb*. kari yra reftaUutiaaalu 
dalyk* perskaityti kiekvienam tSMirai 
•■toje Amerikoetesėja jyirenaacziaB. Idant 
sapeaatn koke* Ji* etia Ue*n* tnri, kn* Jam 
^ra wal* daryti, ka* ne wale. Tari pgetegto 

Drati->e*, tratinto* apdarooee.........$1.35 
Klasta Bkerdyne.Apr*»*o na* balse atsitikima 

kada MM a. maskoliai adpaeto aatbaday- 
oatoe miestelyje Krakių, mušto,(sande te pjo
va nekaltu* Žmoni*. i»i|iriowe altorių* te nž-

• neeertijo batoyesia. A taikiausiai aprašau 
ta irtos atsitikima...................................... 15c

kluaai* Ir mlstreaturu

pins. Yra tai 
Ūkiai žmogų* i

15c

ip sakau; 
įlįs; kaip ta

..ta* kurio*

..........75c

.......81.00

Jonas Petroszias,
1181. Ittkt luti 11*10*. Ckleiįo.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

leiga teip, Ui pirk irisus reikalingus pri« 
peczisu* daiktus pa*

Oatlet FonuUn 4 Suie Co,
8249 8. Morgan St.

j jie suuisy* uwo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokiu pecziu 
tž pigiausif prekę, pigiau kaip fabrike

Žingeidus avvletui dalykaa.
Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku aut praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu.

Mes atapaudeme daugybe gražiu po- 
pieru gromatu raszymui. n gražiems 
kvietkom* ir apskaitymais. Kas pri
tini* savo adresa ir S C. markėmis gaus 
6 arkuszus tos popiero* dykai.

8. Mat k.
212 First St.

Pigiau kaip kitur!
Csy*to aakao. H » 19 K. (silabiniai 41ed*i. 

Lolkrodtiat te laikrodėliai pas ana* pigia* kaip 
rirfl. Darau naujas'V letenu sugadintu* lalk- 
rodSiasir toikrodefiu*. Siedaa. draugystes apll- 
kele* Ir visokiu* aakainlu* ir ■Mabrialae datk-

pagal leaktoska* istorikai Saakahit*. I* 
fotota "Trryne* Mytotoju Draagnta*".—Y 
tai *pr***yB** t i*l*T** •« Lenkija ausivi 
nyjtaolr jo pasekme*. Csl* ateskbi jm * 
raaiyta lenku politika kaip Jie perteigė i 
' .tetaro* kuntgai'oicuai*: Ketotocsla. Vi

Geriausi* dantų guduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejim* į kė
lė* minui**. Mes savo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke lik 20c. Imant 6 
bonkute* tti.OO. Siuncziam Paeitu ir Į 
svety mas ssalls. Buda* kaip ja* vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodo* per laiszkus, 
adresuokite: The J M. BRUNDZA CO.,

Box 3361. New York. U 8. A.

balto* ositn-

kaullseml* kabutėmis. auksinti 
tai................................ ..........

H1LLE8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Hahrted 8L -

FJizabeth, N. J. D54-33 str.
F. ProMiiHkia,

Ciiicago. IU.
lietuvi! padėjimą dar

kur •2.00

Lieto visiką Grocerne.
Atidariau nauja Sztor*. kuriame už

laikau visokiu* vrs.gomu* daiktu*, apa 
tiniu* drabužius cigarus papierosu* 
tabaka, gromatoma popieraa patrincaa 
wone* Ir visokiu* kitu* daiktu* aseimy- 
nom* reikalingu*. Wi*i tavorai cz vieži, 
o preke* pigeanea kaip kitur. Užkwie 
ežiu vl«u» atsilankyti, o busite užganė
dinti.

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

JAMES J. HIGGIN8,
Buoceaabr to M. Duraing.

Rėdytojus Pigrabo ir 
Balsamootojis Kmn.

187 First Si.. Elizabeth. N. J

1 Zekis ir K. Kibelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

ar užlaiko _®
Pirmos Kliasos Sauuna,

< Grosernia ir Buczernr.
Visada uvieže mėsa, »*vieži Ir czyatai 

užlaikomi visi kiti groeeri*xki tavorai, o 
preke* pigesne* kaip kitu. Saliune se
niausio* Arielkos, gera* alus Ir tikri Ha
vanos cigarai. Gera* užkandis 
(Free Lunch) kas dlen dykai.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSOUS.

JONAS MOŽEIKA,
ir Notaru Public.

ROOM 615-410
87-49 K lishingtoD si, Chicago, III.

Tbeiefon:Central. 3621.
Užsiimame civihsskom* ir knmtnsli**- 
kom* prov<>m*- Oeriausei įsivarome pra
ras už sužeidimu*. Mu*u ofise galinu su
sikalbėti visokiomis kalbom i a vertėju 
nereikalaujame

Jonas Mocelka gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti Iki tt va’.

O,, kas ežia?
Puikiausios ir gražiausios popieros f ro- 

.matu rassymui su paveikslais Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasztininku, padabinus su 
gražiais apskaitymais Ir puikiom* kliet- 
koms; tu jw*s 25c

IS maita* preaomarata aptaiky* 1* miaetu 
poptora te iŠ koarerts. Adroruoklte teip:

K. GEDEM1NA8,
2528 Carey Alley Pltteburg. P».

Dispensary
. THMidisonStr, CHICAGO, ILL

(arti McVickers Theatre.)
(Nuo 15 d. Balandžio perkebtlme musu ofllaa po No 66 Van Buren 

■L, ant pietvakarinio kampo Van Buren ir State ui.)

Klausk rodos pas seną Daktarą>c,«į"
feriaiMiai* at testą tai* užbaigė* medicina, tnri ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwisaku ir chroniasku ligų. Tuk- 
(tadcziai jaunu žmonių tapo jo, iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems wyriszkuma* ir tėvystės laime. t

Prastotas wvriszknmas,;«<«°.^j^^“įt 
minti*, neapkentimas draugystes, prastota energija, priesslaikini* 
*u*ikuprinima*, memdungi* bet abelnasnusilpnęjfmas, vištai yra pa
sekmėm* jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet suninki J, kad jus spareziai artinate* į paskutini. Taigi 
tegujjd*idinga ged* ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kanežiu. Dauge
li* Jaunu vyru, nesirūpindami apie *awo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

Limpanczios ligos,^^1 O 'mame, antrame ir tre<-ziaiiie, puwtman
gerkles, noae* ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberlmas ir mesElungis, pasekme* newaly*tee ar iszdykavimo bui 
veikiai Užgydytos. Mes gydome virsim Ineta* ligas teip, kad netiktai jas wei 
kiši praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.
AlilYliriK kad mes pilnai gvarantuojame iasgydytl kiekviena liga, kokia 

tik apaiimam gydyti Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj. 
tai rassykite mum* gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paeit*, jeigu tik mum* teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įataakanczia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokio* žingeidystos paszaliniu ypatų.

Mn$n prekes yra pigesnes u bet Kokio oflcijalistoiisoj 
šalyj ir todėl kiekiienim ligonini prieinamos.

ftffiaA sdvnnG* l uo 10 ryto Iki 4 po pietį ir nw 6iki 8iikire 
UUlbU dUJUVč. j- kelioms tik no 10 iki 11 ryto
Ateijc pats arba raszyk sziad ien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitom* *iwentom* dienom* adino* to* paežio* kaip nedalioms.

D™ Stanislaw Heimar, 
DENTISTflS.

809S.AshludAYe.
keru 18-tos ii. Visokios operacijos ant dantų at- f 

liekamos gabiai, be skaudėjimu ir | 
(Migai naujausia metodą.

Reguliuojame tlancziuH 
kreivai auganeziu*. I)

Plombos cementfaes, percelani j Gryno aukso karūnėlė* nuo ... 85.00 [( 
ne* arba sidabrine*................ .50c VirszuL ir apatine eile dant ..815.00 n

Plombos auksine* nuo........ .....81.00Į Garaituras dantų..........................88.00 «
nriHA* ATinARVT*dNuo9v*1'rywik'8v‘1' vakaro. Szvenlom* OFISAS ATIDARO TAS: į dlenom DI1O 9 lk( 3 po pietu.

......... LIETUWISZKAS DAKTARAS..........
772 Milwaakee avė., --------- CHICAGO, ILL.

{nuo 8 iki 10 ryto
nik. 18 iki 1 po piet 
nuo 7 iki 9 waksre.

Ateik pate arba gali paazaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanczias, limpauczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodų.

TIKTAI DEL WIRŪ
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiusfas 

pacztu kožnam wyrni, katras prisiuf 
1 sawo warda ir adresa. 

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakali* *b eakbtiga CV

Utzkaitlr kušinkait kaa-

kurie papresty*.

•ugraMn 
«a irai

m* sirenų, andraty* *llp

Oydrolea yra labai to.

do* plaukte plaukia pr»« 
nesveiku sąnaris sudm

State Medtoal IssUtateflM 
Elektros Ballding. Fv

ai dyka tampei!. JntUlu

tre.kt to* ub*. kad gydytu* ir aite *amp«ltai p*rody* kaip kagwa liulgydyt... lytu, 
ka Uga, ksd* vartoja*! stiekasesta* gydaolre. fattUat* a« atoeo a* >ibh*. Kodas* kan

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktą galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

si u n ežiam e kožnam dykai ant pareikalavimo.
elpsch & Co.

Succ. to Keijrach, Norrlko « C« 
741

ml.ua
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