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Politiszkos žinios.
Anierikit.

Amerikoniszki jeneral-gu- 
bernatoriai ant neva iszliuo- 
snotij nuo iszpanijonų salų, 
kaip antai Kubos, isz palen- 
gvo pradeda sekti pėdoms 
maskoliszkų jeneral-guberna- 
torių. Sztai dabar mieste 
Havanoj, ant prisakymo Ge
neral gubernatoriaus Woodo, 
likosi uždarytas vienas iszpa- 
niszkoj kalboj iszeinantis, 
laikrasztis. Redaktorius ta
po suaresztuotas, bet paskui 
ant kaucijos jį paleido. Laik- 
rasztj uždare už patilpusį pa
veikslėlį, ant kurio buvo nu- 
kryžiavote Kuba terp dviejų 
latrų. Vienas isz jų reiszkęs 
prezidentu McKinley’^, o ki
tas jenerolų Woodą. Ameri
koj vargiai bo už tokį pa
veikslėlį galėtų bausti'laik- 
rasztį, ežia ypacz priesz rinki
mus prieszingos partijos laik- 
raszcziuose pasitaiko daug 
bjauresni iszniekinimai pre
zidento ir kitų augsztų urėd- 
ninkų. h^uba mat tai ne Su
vienytos Valstijos, ji yra tai 
neva amerikonų iszliuosuotas 
krasztas, kur iszliuosuotojai 
elgiasi teip jau kaip ir mas- 
koliabužkariautuose jų krasz- 
tuose.

Radikaliszki Kubos konsti
tucijos dirbėjai rengiasi ke
liauti į Washingtonų ir isz- 
reikszti prezidentui ir jo mi- 
nisteriams kubiecziij reikala
vimus. Turbut vienok pre
zidentes žino gerai tuos rei
kalavimus, tik tyczia nusi
duoda nežinąs.

Ant nejjerseniai užimtų 
Havai salų vietiniai gyvento
jai reikalauja, idant legisla- 
turoj kanakų kalba turėtų 
lygias tiesas su angliszka, ka- 
daųgi ežia kanakų yra su vir
stam 30000, o amerikonų tik 
3000. Didesnė dalis legisla- 
turos sąnarių ne moka an- 
gl isz kai. Legislaturoj yra

- ' tik 13 pasiuntinių mokanezių 
. angliszkai, o senate 7. Da
bar kalbas nemokanezių an- 
gliszkai verezia specijaliszki 
vertėjai. Amerikonai reika 
lauja, idant kanakų kalba 
butų visai pfaszalinta isz se
nato ir legislaturos, teigi mat 
nori daugumai salų gyvento
jų atimti kalbiszkas tiesas. 
Gal ir 10 milijonų filipinie- 
czių bandys amerikonai pri
mesti urėduose angliszkų kal
bą? Nora papratome Ameriką 
vadinti liuosybėe krasztu, bet 
isztikro nekentime ateivių, 
parvuotų žmonių ir nean- 
gliszklj kalbų amerikonai ne
siskiria labai nuo maskolių.

Aguinaldo ne tik prisiekė 
amerikonams, bet 'dar paža
dėjo iszleisti atsiliepimą į vi
sus pasikėlėlių vadovus su 
prikalbinėjimu pasiduoti, ka
dangi nėr^ vilties ant priver
timo amerikonų pasitraukti 
nuo Filipinų. Prezidentas 
McKinley pakvietė Aguinal- 
dą atkakti į Ameriką ir jis 
pakvietimą priėmė. Filipi- 
nieczių vadovai viens po ki
tam pasiduoda amerikonams. 
Pereitą sanvaitę pasidavė net 
keli tukstaneziai filipinieczių. 
Nežinia tik, ar užstojus 
laikui, pasikėlimas ne 
naujįs?

lytų 
atsi-

ChinaL
Maskolija praneszė visiems 

krasztams, įmautiems daly vu- 
mą suvaldyme Chinų, kad 
kaip isz pradžių, teip ir da
bar užtikrina, jog ne nori im
ti nuo Chinų nė jokių žemes 
krasztų. Mandžurijoj pasi
liksianti maskoliszka kariau
na vien teip ilgai, kol ne už-
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gims tvarka, kol randas - ne 
galės užtikrinti, kad ant mas
koliškų valdybų nieks ne už 
puls. Priesz tokį mierį kiti 
krasztai ne gali protestuoti, 
kadangi teip Maskolija, kaip 
ir kiti krasztai turi tiesų rn- 
p i n ties i apie apsaugojimų sa
vo rubežių. O vienok Ma
skolija isz Mandžurijos ne 
pasitrauks, ji atras visada 
priežastis ant laikymo ka
riaunos šitoje Chinų dalyj. 
Ne sziaip tai teip, o Mandžu- 
rija visgi patenka MaskolL 
jai. Antai anglijonai ant 
tokių jau iszlygų, neva vien 
ant įvedimo tvarkos, užėmė 
Egiptu, bet laiko jį jau per 
eiles metų ir geru isz jo ne 
pasitrauks. Angliszki laik- 
raszcziai tvirtina, buk ant 
Chinų rubežiaus Maskolija 
sutraukė 300000 kareivių. 
Taigi turbut ji tiki, kad ne 
visos vieszpatystės pritars 
Maskolijos mieriams. Priesz 
pasilaikymų Mandžurijos, 
kaip laikraszcziai tvirtina, 
pakėlė protestų vien Japoni
ja. Maskolija vienok atsa
kė, kad į tarpų jos tarybų su 
Chinų randu ne geidžia įeiki - 
szimo kokios nors {įaszalinės 
vieszpatystės. Nors anglisz- 
ki laikraszcziai pjudo Japoni
ją su Maskolija, bet isz tikro 
net Anglija ne drysta stoti 
Japonijos pusėj priesz mas
kolius; Amerika gi ir Vokie
tija tiesiog atsakė, kad Man- 
džurijoj ne turi tokių svar
bių reikalų, už kuriuos ture-, 
tų pyktiesi su Maskolija.

Pietine Afrika
Azijatiszkas maras mieste 

Cape Town siauczia via smar
kiau; 7 d. balandžio naujai 
apsirgo 10 žmonių. Dėl ma
ro angliszka kariauna ištrau
kė isz miesto į tyczia pareng
tas stovyklas. Per ezitą por
tą ne gabena dabar nė mais
to, nė amunicijos kariaunai 
ėsancziai būrų republikose.

Priesz Velykas musziai terp 
kariaujanczių pajiegų lyg 
apsistojo, mat abidvi pusės 
norėjo praleisti szventes be 
kraujo praliejimo. Miestuo
se Graaf Reinel ir A*berdeen, 
angliszkose valdybose, an 
gliszkos valdžios suaresztavo 
daug žmonių neva už prilan- 
kumą būrams. Angliszkose 
valdybose būrai užėmė mies
tų PhilipstQWn. Isz ežia bū
rus buvo išviję anglijonai, o 
dabar pasisekė iszvyti silpnų 
anglišką garnizonų.

Lordas Kitchener daleido 
pradėti darbus keliose kasty- 
nėse aplinkinėse Johanisbur- 
go, tik kaip sako, ant vietos 
ne gauna iszlavintų darbinin
kų, todėl prie darbo atsėjo 
priimti kairus.

Dalį apsilpnytųregimentų, 
netinkanezių į karę, lordas 
Kitchener nusprendė sugrų- 
žinti į Angliju. Vietoj grą
žinamų namon, isz Anglijos 
atsinnczia šviežius dar ne 
te i p sudemoralizuotus regi- 
mentus.

Kur dingo garsus būrų va
dovas De'Vett, anglijonai

Loubet su užrubežinių daly
kų ir karės ministeriais. Į 
T ulonų buvo atkakusi ir mas- 
koliszka kariška laivyne, bet 
jos virazininkas netikėtai ga
vo prisakymų isz Peterburgo 
pasitraukti isz porto priesz 
atkeliavimų ežia italiszkos lai- 
vynės. *Nežinia, ar masko
liams ne patinka susiartini
mas Prancūzijos su Italija, 
ar gal maskoliai tyczia pasi
traukė ir paliko Prancūzijai 
liuosybę tartiesi su Italija.

Vokietija vienok isz tikro 
pabūgo, kad per susiartinimų 
Italijos su Prancūzija, pir
mutinė ne pasitrauktų isz su- 
siriszimo su Vokietija. Vo
kietijos kancleris Buelow ant 
Velykų iszkeliavo į Italiją ir 
susitiko su Italijos ministerių 
pirmsėdžiu. Susitikimas abie
jų krasztų augszcziausių urėd- 
ninkų buvo labai pzirdingas. 
Tnrbut Vokietijos kancleriui 
pasisekė perkalbėti Italijos 
ministerių pirmsėdį, gal pa
siūlė geresnes iszlygas. Laik- 
raszcziai kalba, buk ir Pran
cūzijos ministerių pirmsėdia, 
Jeigu jam sveikata daleis, Ve
necijoj, Italijoj, susitiks su 
Vokietijos kancleriu. Kalba 
teiposgi, kad prancūziškas 
užrubežinių dalykų ministę- 
ris keliauja į Peteraburgų aut 
kokių ten tarybų su masko- 
liszku randu. Taisyti savi
tarpinius prietikius terp Mas- 
kolijos ir Prancūzijos isz ti
kro reikia, kadangi senas ry- 
szis terp szitų draugų pradė
jo irti. Isz susirišimo iki

Pabaigoj pereitos sanvajjėe hkBli Miol Maskolija trauka
mieste Tokio atsibuvo japo- 
niszkų ministerių rodą, su mo
bilizavo dalį laivynės ir ka
riaunos, bet isz tikro iki su- 
simuszimui su maskoliais ne 
daeis. Telegramai, ateinanti 
isz Peterburgo, garsina, buk 
ir maskoliszkas randas ne 
misly ja nesutikimus per daug 
tęsti, kadangi prasidėjus ka
rei, be abejonės smarkiau pa
kiltų vidurinei masztai pa- 
czioj Maskoiijoj. Dabar laik
raszcziai paduoda, buk ant 
užganėdinimo Maskolija ati
duoda Japonijai Korėją. 
Tuom gal Japonija ir pasiga- 
nėdintų, bet tąsyk be abejo
nės kitos vieszpatystės grieb
tų sau kitas Chinų provin
cijas.

Tarybos terp ambasadorių 
Pekine visgi ne toli nužengė. 
Moskoliszkas ambasadorius 
ežia teiposgi pinkles daro ir 
ketina pasitraukti visai, už- 
megsti pats tarybas su Chinų 
randu. Ambasadoriai ne ga
li susitaikyti nė apie skaitlių 
svetimų kareivių, kokį reiktų 
palikti Chinuose. Angliszki 
laikraszcziai tvirtina, jog pa
sitraukus svetimoms kariau
noms, bokserų maisztai isz 
naujo pakils ir buk apie tai 
gerai žino Chinų sandaros 
komisoriai Li Hung Czang ir 
kunįgaiksztis Czing.

Laikraszcziai pranesza apie- 
naujai užgimusius maisztus 
Chinuose. Dabar jie apsi- 
feiszkė ant maskoliszko rūbe- 
žiaus, Mongolijoj. Czia mat 
priesz ciecorių pasikėlė jene- 
rolas Tung Fu. Jis turi 11000 
geriausios chiniszkos kariau
nos. Maisztai apsireiszkė ir 
toj provincijoj, kur dabar 
yra ciecorius. Pasikėlimas 
Tung Fu parubežhiėse nuo 
Maskolijos provincijose pa- 
lengvįs tik Maskolijai sutrau
kimą kariaunos, maisztai isz- 
teisįs sutraukimą kariaunos į 
Siberiją. Mena, kad tuos 
maisztus czia tyczia sukėlė 
garsus kunįgaiksztis Tuan, 
su kuriuom maskoliai yra su
sižinoję ir gina jį nuo kitų 
vieszpatysczių reikalaujan- 
czių nužudymo Tuano.

kad jis.sujungė savo pajie- 
gas su pa j i ego m s Bothos, po 
kurio vadovyste buk yra 13- 
000 būrų.

Angliszkas laikraštis4 ‘Mor 
ning Post”, korespondencijoj 
isz Pretorijos, persergsti savo 
vientauezius ir liepia ne tikė
ti tiems, kurie garsina, jog 
karę galima laikyti už pasi
baigusių. , Korespondentas 
tvirtina, jog neteisybė yra, 
kad būrams nusibodo karė. 
Kas dienų galima matyti, kad 
būrai pasirengę vesti karę iki 
paskutiniam szuvini, o szu- 
vių jiems ne trūksta, amuni
cijų pristato isz angliszkų 
dirbtuvių. Rods nužudė jie 
diktai kanuolių, bet tokioj 
kovoj, kokių dabar veda, ka- 
nuolės ne daug naudos atga
bena. Rods angliszki jene- 
rolai pranesza vis apie pasi
davimus būrų, bet korespon
dentas tvirtina, kad pasiduo
da anglijonams tik toki, ku
rie į karę ne tinka, - tinkanti 
gi kariauja su didesniu pasi
šventimu negu buvo isz pra
džių. Korespondentas ne 
abejoja, kad anglijonai pa
ims virszų ir galutinai burus 
su valdys, bet nuo suvaldymo 
dar toli.

Būrai perkėlė savo rando 
rezidencijų į Leydesdorp. 
Laikrasztis “Daily Mail” pra
nesza, jog Transvaaliaus pre
zidentas Krueger rengiasi 
berželio mėnesyj atkeliauti į 
Ameriką, tikėdamas rasti ežia 
pagelbų savo tėvynei. Atsi
lankys jis Washingtone, Bos
tone ir Chicagoj.

Prancūzija.
Svarbiausiu atsitikimu Eų- 

1 ropoj dabar yra stengimasi 
Prancūzijos atitraukti Italiją 
nuo susiriszimo su Vokietija 
ir patraukti prie savęs. Į 
Tuloną atkako italiszka ka- 
riszka laivyne pasveikinti va- 

1 žinėjantį po pietinę Prancuzi- 
' ją prezidentą Lcubetą. Ita- 

liszka laivyne atkako po va
dovyste kunįgaikszczio Ge
nuos. Pasveikinti sveczią at
kako Prancūzijos prezidentes

sau naudą, o Prancūzija nie
kur pageltos nuo maskolių, 
kur pagelba buvo reikalinga, Į ui. < 
nesulaukė.

Portugalija.
Iki sziokvisi laikė Portuga- 

lijų už vienaitinį pritarėjų 
Anglijos jos karši su būrais. 
Kad Portugalijos karalius ar 
isz baimės, ar dėl kitokių 
priežasezių pritaria Anglijai, 
tų matėme laike laidotuvių 
pasimirusios Anglijos kara
lienės; karalius vienok, ypacz 
Portugalijoj, kur sostas vos 
laikosi, ne gali eiti prieszais 
žmonių norus. Žmonės gi 
ežia ne priguli prie Anglijos 
draugų. Anglijos ramias 
iszsiuntė į Portugaliją speci- 
jaliszkų pasiuntinį oficijalisz- 
kai pranešti apie užstojimą 
ant sosto naujo Anglijos ka
raliaus. Grįžtant pasiunti
niui isz karaliais rūmo ant 
laivo, atsėjo jam važiuoti vie
name geležinkelio trukyj su 
seserims paszautų būrų dabo
tojoms. Gyventojai ant visų 
stacijų karsztai sveikino bū
rų dabotojas, o niekino vi
saip angliszkų pasiuntinį, net 
policija jį turėjo ginti nuo 
minių. Tas jau aiszkiai ro
do, kad terp Portugalijos gy
ventojų mažai yra Anglijos 
draugų.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

4 d. kovo, policijantas lietuvys 
Adomaitis patėmyjo viduryj die 
nos, kaip koks ten vyriszkis, už
lipęs ant telefonų stulpo, kirpo 
drūtus. Suėmė jį ir atgabeno 
ant policijos stacijos. Suimtasis 
prisipažino, kad jis daugelyj vie
tų nukirpo telefonų dratus ir juos 
pardavė žydams.

Į Vilniaus miesto ligonbntį at
gabeno konduktorių Varszaviniv 
geleži neelio limjo*, kuris vedė 
trūkį užbėgusį ant stovinėsiu ant 
kebo vagonų kareiviszko trūkio. 
Prie to konduktorius liaoei gana 
sunkiai apkultas. Iaz pradžių 
jis nejautė nė jokio skaudėjimo, 
tik į porą «anvaiczių vėliaus nu

žudė kalbą. Nora jis su visu 
sveikas, bet ne gali nė žodžio iš
tarti, gali vienok visas savo m iš
tiš paraižyti. Minėtai kondukto
rius dar jaunas, turi tik 26ih. Iki 
šiol dakUrams ne pasisekė jam 
sugrąžinti nužudytą kalbą.

Neužilgio Vilniuje bus atliktos 
bandavonėa su nauju iszrastu in
žinieriaus Popovo tilegrnfu be 
drato. Telegrafuoti bandys terp 
Peterburgo ir Vi’nirus, taigi nuo 
800 viorstų. Je^gu bandavonės 
ant tokios didelės tolumos iš
puls pasekmingos, tai Popovo 

‘telegraf j* be drato išstums tokį 
jau telegrafe Marconjo, »u kokiu 
ne galima teip toli per orą per
siųsti telegramų. '

Vilniaus miesto rodą pagarsi
no, jog ant apsaugojimo gyven
tojų nuo ligų, uždraudžia parda- 
vinėti ne sveiką, daktarų ne isz- 
tirtą mėsą. Valia mieste parda
vinėti tik turincz'ą miesto p jo vi- 
nyczių ženklą mėsą. Jeigu kas 
užtėmy tų kur nori mėsą be tokio 
ženklo, turi tiesą šaukti policis 
tą ir konfiskuot'*. Miestas 'tokią 
mėsą, žinoma, jeigu ji sveika, 
parduos per Imitaciją ir 10% gau
tų pinįgų gaus skundėjas.

Viln:aus daktarų draugystė ke
tina parengti mieste naktinM 
daktarų sargybas. Užmanymą 
tą paremia daugumas miesto dak
tarų. Minėta draugystė apdirbs 
ir taksą daktarams už lankymą li
gonių naktims.

Mes jau paminėjome, kad Vii • 
niuje susitvėrė sindikatas arba 
trūktas isz Maskolijos dralinių 
vinių fabrikantų. Didžiausias 
kantone t rusto bus Vilniuje. 
Kanb ras priiminės reikalavimus 
ir dalįs juos fabrikams. Iki šiol 
daug fabrikų pristojo prie t rusto, 
ne pristojo d r v. e no k Maskvos, —
Kii.vo ir Uokijo. f.brikM d-PoH““ t*“* norti“ 

nusižudyti, apie ką ji papanko- 
jo kunįgui, kuris apie viaką pra-

Vilniaus žemdarbių draugystėj ne8Xė Jos tėvams. Iš to ir kilo 
Baranovienės piktumas ir ant 
keršto ji pradėjo leisti į t vietą 
žeminanesiua kunigo garbę 
skalus.

Prieglaudos namai Lie
tuvoj.

Su prisidėjimu maskoliasko 
rando, kuris duoda isz savo pu’sės 
pagelbą, Lietuvoj maskoliszki 
kraazto virazininkai pradėjo rung
ti prieglaudos ir darbo namus 
beiureziams. , Su visu parengti 
yra dabar toki prieglaudos na
mai Vilniuje, Grodne ir Vi
tebske; Kaune teipoegi rengia 
tokius namus. .• Vilniaus darbo 
namuose yra dabar priglaudžia
mų: 27 vyriszkiai ir 24 moterys 
negalinezios uždirbti ant pragy
venimo. Grodno namuose, už
laikomuose vietinės labdaringos 
draugystės, ant vietos gyvenan 
ežių nėra, ateina ežia dienoms 
ant darbo ir maisto. Vitebsko 
darbo namuose yra nuolalai ežia 
gyvenanezių: 23 vyriszkiai, 28 
moterys ir 24 vaikai. Tokiuose 
namuose dirba lengvus darbus: 
pina gurbus, dirba popierines dė
žes ir tt. Už savo darbą priglau
džiami gauna maistą ir mažą už- 
mokesnį.

Atslszankimas kunįgo 
Czudausko. -

’ Pereitame “Lietuvos” nume
ry] mes patalpinome, pasemtą iaz 
laikraskczio “Južnyj Krai”, žinią 
apie provą kun. Czudausko su ko
kia ten Baranoviene, kuri apkal
tino kunįzą už per didelį susiar 
tinimą su jos giminaite Stefanija 
Vladkauskyte. Augsztesniame 
sųde Biranovienė {likosi rasta 
kulta platinime įžeidžianezių ku 
nįgo garbę žinių. Dabar kunį- 
gas Czudauckas atsiuntė į laik- 
rat>zt| “Južnyj Krai” laiszką, ku
riame aiszkina priežastis,kurių dėl 
Baranovienė griebėsi apkalbėjimo 
kunįgo. Kunįgas Gzudauskas

Vladkauskytė, ne galėdama kęsti

perkratinėja dabar klausymą pa
rengimo ca:a augsztesnio žem- 
darbiszko instituto. Susirinki
muose dalyvauja reprezentantai 
Iretuvira miestų ir bajorų mar- 
sselgoa Vilniaus, Kauno ir Garte- 
no gubernijų. Kaip girdėt, kitos 
Lietuvos žemdarbių draugystės, 
miestai ir privatisakos y pa tos ža
da paremti pinįgais tą užmany
mą, kad lik jia įsikūnytų. Neži
nia tik ar sloginantis Lietuvą 
maskoliszkas randas ne darys isz 
savo pusės kliuesių.

Pu kua dvaras Verki, netoli 
Vilniaus, galutinai likosi parduo
tas moterei dsbartinio Vitebsko 
gubernatoriaus jenerolo Czap 
akio. Dvaras tas prigulėjo bu
vusiam Vokietijos kancleriui ku- 
nįgaikszcziui Huhenlohe.

18 d. kovo įsikraustė vagiliai 
į pardavinyczią sidabrinių issdir- 
bimų Norblino, ant Didėsės ui. 
ir patziavė visokių sidabrinių 
daiktų už 400 rubl. Nors prie 
krautuvių stovi policijantas, bet 
jis vogimo ne matė. *

Ant priemiesezio Lnkiszkių at
sibuvo paprastas jomarkas viso
kių kaimieczių naminių issdirbi- 
mų. Szį metą visokių iszdirbi. 
mų kaimiecziai sugabeno daugiau 
negu kitais metais: pirkėjų tei
posgi ne truko, kadangi iszdirbi- 
mai buvo gražus Ir pigus.

Isz Vilniaus gubernijos.
4 d. kovo, du broliai G., gyve

nanti Vilniuje, pasisamdė dorož- 
ir užsimanė važiuoti į Landva- 

lavą (pust rečiu s lietuviškos my
lios nuo Vilniaus) ant vestuvių 
savo draugą Vos nuvažiavo 6 
viorstus nuo miesto, netoli gele
žinkelio tunelio iszgirdo jie szu- 
vį. A* važiavę į kitą kalno pusę, 
patėmyjo ant kelio ttovinezius 
keturis vyrus, kuiie liepė važiuo
jantiems sustoti. Vienas iaz bro
lių G. isssitraukė revolverį ir sro
vė tris kartus, kuom i-zgązd no 
užstojusius kelią ir jie truputį pa
sitraukė. Lz to broliai G. pasi
naudojo, užsiplakė arelius ir pra
važiavo pro plėszikus. Pasidrą
sinę du isz jų bandė dar vytinai 
pabėgusius, bet ne įstengė pa
vyti. -

pa-

Szarktarp.
Prūsų Lietuvoj laiką, kada le

dai ant upių pradeda tirpti, va
dina “Szarktarp”. Nors žodis tai 
lietuviškas, bet jį vartoja, ir vo- 
kiecziai.NesenuiTilžės apskriesio 
mokyklų inspektorius isssiunti- 
nėjo uiklausymus apie priežastis 
stabdančias lankymą mokyklų. 
Vienas isz mokintojų kaipo svar
biausią priežastį neatėjimo mokin 
tinių padavė “Szarktarpą".Įspek 
torius raportą perdavė landratui. 
Tas, nesuprasdamas žodžio, per
siuntė raportą vaitui su prisaky 
mu nubausti “Szirktarpą”, kurį 
mat palaikė už žmogų.

Mokesczlal nuo nekrutan- 
czlų turtų Lietuvos 

miestuose.
Maskoliszka iždo ministerija 

pagarsino, kiek ant szių metų at 
seis Lietuvos miestų gyventojams 
užmokėti mokesezių nuo nekru- 
tanezių turtų. Pagal ministerio 
padavadyjimą: nuo nekrutanezių 
turtų miestuose Vilniaus guber 
uijos iždas turi surinkti 111000 
yubl., Kauno gub. 65000 rubl., 
Minszo *69000 rubl., Vitebsko 
91500 rubl., Grodno 72000 rubl.

Pavasaris Lietuvoj.
Nuo aatroa pusės kovo mėnesio 

Lietuvoj užst >jo sziltos pavasario 
dienos. Ledai ant 
Grodnu nuplauks 
ties Kaunu tas pats 
dienų ankszczlau.
užstojo vėl šaltesnės dienos, bet 
upės jau noužszalo. Parlėkė vy
turiai, garniai, laukinės žąsys ir 
pemt ės.

Nemuno ties 
18 d. kovo; 
atsitiko porą 
Nors paskui

Isz Belo8toko,Garteno gub. 
«■ Laike laidotuvių vieno 

darbininko, .lydinti pakėlė de- 
monstranciją priesz maskolišką 
randą. Lydėdami szaukė: “te
gul gyvuoja liuosybė” ir giedojo 
revoliucijonieriškssgiesmes. Val
džios iszsiuntė kariauną. Susi
mušime daug lydėtojų darbinin
kų likosi užmuštų ir paszautų.

Aresztavimal.
Lenkiszkas laikrasztis “Na- 

przod” pranesza, buk pradžioj 
vasario mėnesio maskoliszki žan 
darai suaresztavo daug žmonių : 
Kaune, Vilniuje, Gariene, Dina- 
burge ir kituose miestuose. Vil
niuje suaresztavo net 30, Gartene 
4, Kaune 3. Suareštuotus ap 
kaltins už platinimą soči jai istisz- 
kų rasztų.

La i sz kas Gri nori aus.
Atkakę* į Ameriką, neišpasa

kytai nudžiugau, pamatęs I i uos a i 
skaitanezius lietuviszkus laikrasz- 
czius ir knįgas. Matydamas, kaip 
Lietuvoj persekioja maskoliai už 
prilaikymą lietuviszkų knįgų, asz 
tikėjau, kad visur lietuviškos 
k n į gos yra uždraustos, tikėjau, 
kad lietuviui visur ant svieto už 
drausta apsišviesti ir mokytiesi 
prigimtoj kalboj. Lietuv <j asz 
su didele baime skaitydavau pa
sislėpęs lietuviškas knįgas ir laik- 
rassezius. Macziau. kad iš knį
gų galima pasimokyti, bet bijo 
davau net reikalingo mokytie-i. 
Kaip užklupdavo kur Žandarai ir 
rasdavo kokį laikraszczio lapelį, 
tai tuojaus žmogų gabena į kalė
jimą. Jeigu maskoliai, vokie- 
cziai, net neszanH svetimą jungą 
lenkai gali turėti savo prigimtoj 
kalboj knįgas ir laikraszczius, ko 
dėl tas vien lietuviams yra už
drausta? Kuom mes ėsame nie
kesniais, kodėl vien musų prigim
tas tiesas maskoliai pamynė po ko
jų? Toks nežmoniszkas masko 
lių pasielgimas su mums šaukia 
atmonyjimo. Mes vienok atmo- 
uyti ne turime kuom, kadangi ne 
turime nė ginklų, nėra terp mus 
nė vieuybėe. Ką mums reikia 
daryti, mokina mus musų laik-

todėl isz jų pamokinimų, labkime 
prie skaitymo knįgų ir laikraš- 
csių. Kada gerai suprasime mu
sų reikalus ir padėjimą, rasimė ir 
kelius, kaip nuo skriaudėjų netei, 
sybių apsisaugoti, mokėsime at- 
jieszkoti musų tiesas. Jeigu jų 
reikalausime visi, ne drys jų už- 
ginti mums maskoliški carai.

Grinorius.

Isz Londono, Anglijoj.
; Nors atkako šia iez Lietuvos 
kunįgas Bronislovas Szlamas, 
bet rodosi, ne ilgai czia užsiliks, 
kadangi czia terp paežių lietuvių 
nėra vienybės ir sutikimo.

17 d. kovo buvo parapijos mi
tingas, ant kurio pribuvo daug 
žmonių, ne truko nė moterių. 
Kunįgas reikalavo pirmiausiai 
kad “Ssviesos” draugystė butų 
bažnytinė, sakė buk jos dabarti
nis surėdymas ėt>ąs ne geras, prie
šinga* bažnyčiai! Parapijonai 
vienok ir draugystės sanariai ant 
kunįgo kalbos ne paisė ir viskas 
turėjo pasilikti teip, kaip iki šiol 
būva Toliaus barė lietuvius, 
kad jie iš Amerikos parsikvie- 
czia priešingus bažnycziai laik
raszczius. Užklaustas vieno isz 
parapijonų,katrie yra tie priešin
gi bažnycziai laikraszcziai, kunį
gas teikėsi pasakyti, kad to
kiais laikraszcziais yra “Vieny
bė" ir “Lietuva”. Mat kunįgai 
visur vienoki. Vietoj kalbinti 
žmonis prie apšvietimo, prie 
skaitymo laikraššių ir knįgų, 
kaip įmanydami; draudžia.

Rodosi, kad Londone lietuvys 
kunįgas ne galės ilgai užsilaikyti. 
Užgimus nesutikimams, tūli lie
tuviai atsimetė nuo lietuviškos 
parapijos ir pristojo prie lenkiš
kos. Kunįgas ne gali su parapi 
ja susitaikyti ir algos reikaluose. 
Prie seno parapijos komiteto mo
kėjo algos kunįgui po 2 svaru 
sterlingu (lO.dol.) ant sanvaitės, 
o už mišias, szliubus ir kitokius 
patarnavimus ima savo keliu. 
Praslinkus 4 šnvaitėms, kunįgas 
pradėjo reikalauti dauginus algos, 
reikalauja po 5 sv. ster. (po 25 
d oi.). Dalia parapijonų ant to 
sutiko, bet dalis ne sutinka, ka 
daugi musų parapija ne turtinga, 
apait užlaikymo kunįgo turi juk 
ir kitokius iszdavimus, net sutikę 
ant kunįgo reikalavimo greitai 
pamatys, kad ne galima tų reika
lavimų iszpildyti, jie pereina czia- 
nykszczių lietuvių galėjimų.

Londonielis.

Nauji rasztai.
“Lietuvis”. Naujas laikrasztis, 

iszleidžiamas PhiladelpirioJ p. An 
tano Jocio. Nr. 1.

Szitas laikrasztis sutvertas ant 
pavidalo kitų lietuviszkų laik- 
raszczių iszleidžiamų Amerikoj. 
Pirmiausiai telpa paziszkimmas 
redakejos,- kuri sako, jog nieko 
ne žada skaitytoj ims. Toliaus 
eina rasztai: Ar bus sztraitau? * 
Dalis darbų; Isz Amerikon; Isz 
lietuviszkų dirvų; Politiszkos ži
nios; Isz visur; Vietinės žinios 
ir rasztas Apie tniegą ir nemi
gą. Svarbiausias rantas yra Isz 
Lietuviszkų dirvų: ' Apie provą 
Lietuviszko nepriguimingo KHu- 
bo Philsdelphioj, isz kurio da- 
sižinome, jog Kliubas apskundė 
savo skundėją žydą Rosenfeldą už 
kreivą pnsiegą ir sūdąs rado jį 
kaltu ir nusprendė neteisų skun
dėją ant metų į kalėjimą. ”rie 
svarbesnių rasztų reikia dar pri- 
skaityti verstą straipsnį Apie 
miegą ir nemigą; tik lietuviu
kas vertimas ne geriausias. Ir 
kituose straipsniuose, vietoj gry
nai lietuviszkų žodž ų, yra per' 
daug lenkiszkų. Kaip galima 
spręsti isz pirmo numerio, Lie
tuvio spaustuvei trūksta daugelio 
lietuviszkų literų. Uždedant 
naują lietuviszką spaustuvę, ro
dosi, priderėjo pasirūpinti lietu- 
viszkas literas. Argi lietuviszkąs 
iszleistojas pats ne pasitiki, kad 
uždėtas naujas lietuviszkas biznis 
ne ilgai pastovės?

E. Volteris, Lietuviszką Chres
tomatija. Petersburg. 1901 m.
1 sansluvas. 247 pusi. • "

Telpa ežia isztraukos isz aenų 
lietuviszkų, senprusiazkų ir se
nų lietuviszkų rasztų, isz kurių 
kiekvienas mato, kokia yra gimi
nystė terp tų paeinauezių isz vie-

matyli ant kiek dabartinė lietn- 
viszka kalba persikeitė nuo var
tojamos pirmutinių lietuviazkų 
rasztininkų. Telpa ežia pirmiau
siai paveikslai senprusų iszuyku- 
sios jau kalbos. Isztraukos isz 
Lietuviszko kątechizmo iszduoto 
Karaliaucziuje 1547 m., Mažvy- 
dzio. Isztraukos isz Postilles 
Bretkūno lazduotos 1591m., isz 
Postilles kun. Daukszos iszleistos 
1599 m.;- isz Kątechizmo Mel- 
chioro Pietkevycziaus 1598 m.; 
i z Kątechizmo kun. Daukszos 
1595 m.; isz Szirvydo pamokslų; 
iaz kalvyniszkų rasztų 1653 m.; 
isz giesmių Kleino 1666 m.; isz- 
traukos isz sudų aktų 1578-1724 
m. Vertimas į lietuviszką kalbą 
bullės popiežiaus Urbano VIII 
1689 m. Isztraukoe senų lietu- 
viazkų rasztų 1589 m. 1638 m. 
Isztraukos isz Kątechizmo ir 
Giesmių Elgero,iszleistų 1672—3 
m. Vilniuje. Paveikslai lietu- 
viszkos kalbos XIX szimtmeczio. 
Szitoje dalyj telpa, teip kaip jie 
autorių paraszyti, be jokių per. 
dirbimų, rasztai: Donelaiczio, 
Rėzos, Stanevyczo, Daukanto. 
Paveikslai Kurtuvėnų lietuvisako 
dialekto surinkti Dro Spudulio. 
Pasakos, patarlės, dainos ir tt. isz 
visokių Lietuvos kampų, suranzy- 
tos teip kaip žmones jas dainuoja 
ir pasakoja. Patalpinta ir apy
sakaitė A.-18Z—B. Musų ponai 
ir isztraukos isz Anykszczių Szi- 
lelio, teip kaip jį paraszė vysku
pas Bsranauckas.

Knįga szita turi labai didelę 
moksliszką vertę. Lietuviai, no
rinti pažinti musų kalbos persi
keitimus per amžių eiles, ras joje 
reikalingus ant sulyginimo pa
veikslus.

Jubiliejus arba Budai inffijimo 
J ūbi lajini u atlaidų. Lenkiszkai 
parasze Kn. F. L. C. B. 1©O1. 
SpaostuveJ “Kataliko”. Chicago, 
III.. 38 pusiap.

Redakcijos atsakymai.
P. Kbiauoziui, Baltimorej. 

Reikalas tai vietinis, visuomenę 
ne latrai apeinantis. Be sutrum
pinimo rasztas per daug užimtų 
vietos, ypacz kad * perkratinėja 
labiaus evelimtauezių negu lietu
vių reikalus.

P. Vuoeiutisz St. Louib. Ką 
Tamista dabar praneezi, tas pats IiTamisU dabar praneezi, tas pats 
beveik patilpo porą sauvaiezių at
gal. Laikraszcziui ne pritinka 
atkartoti po kelis syk tuos paežius 
atsitikimus.

i. . t -
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Skandalius minyszku klloHztoriuj.
Iron N(ountain, Mich. Ant 

prisakymo garsaus vyskupo Eiso 
likosi uždarytas czianyksztis 
“Mercy” ligofibutis, o minysz- 
koma prisakyta iš dijecezijoe iaz- 
stneaziinti.' Mat pastojusi į 
kliosztorių Ella Hogan pradėjo 
pasakoti apie visokius ne gražius 
pasielgimus seserų, kaip antai 
girtuokliavimus ir kitokius ne 
gražius darbus. Perdėti nė klioaz- 
toriaus bandė Hogan .paganyti 
beprote, bet daktarai.isztyrę, pri 
pažino ję už pilno proto; paskui 
perdėti nė apskundė ję už vagys
tę. Dagirdęs apie tai vyskupas 
Eis prisakė isztirti tuos skanda- 
lius ir turbut Hoganytės apskun 
dimus rado teisingais, jeigu pri
sakė kliosztorių uždaryti ir mi- 
nyszkas isz , diecezijos iszvija 
O vienok minyszkęs buvo czia 
ir yaikų mokintojoms. Gėrę pa- 
veikslę turėjo vaikai tokių mi- 
nyszaų mokinami. (Abendpost.)

Sniego dargano*.
PiTTrBURO, Pa. Ties szituom 

miestu siautė smarki sniego dar
gana. Ant ulycz’ų sniego pri
drėbė ant 15 colių storai, per kę 
ant tūlų linijų karų bėgiojimas 
turėjo apsistoti, kol sniego ne 
nuvalė. Geležinkelių trukiai 
atėjo daug vėliaus, negu priderė
jo. Sniegas buvo teip sunkus, 
kad jis nutraukė telefonų ir tele
grafų dratua Blėdį vien, mieste 
sniego padarytę skaito ant 
000 dol.

Sniegas Kansase.
Atwood, Kans. Kada

baigiasi sniegas, sziaurvakarinėj 
Kansaso dalyj užstojo dar bjau
resnė žiema, negu buvo pirmiaus. 
Yra ant lauko pusnys 30 pėdų 
augsztoe. Geležinkelis nuo At- 
wood į St Francis teip užpusty
tas, kad trukiai ne gali iszeiti. 
Sziaurinėj szteto dalyj užpustė 
dideles galvijų bandas ir daug 
galvijų pražuvo. Farmieriams 
pritruko kuro, kadangi ne gali
ma jo dabar privežti.

PrairĮju gaisrai.
Hjjron, S- D. Prie Ch:cago 

Milwaukee & St. Paul geležinke
lio užsidegė prairijos ir neiszpa- 
sakytai greitai iszsiplatino ant 12 
mylių į sziaurius nuo Virgile. 
Plotis iszdegusio apskriezio sie
kia 2 myli. Ypacz farmeriams 
tie gaisrai daug blėdies pridirbo. 
Iszdegė triubos kelių farmerių. 
Sudegė daug tukstauezių tonų, 
szieno ant lauko sukrauto.

Ne didele caro dovana.
New York. Pereitos nedėlios 

dienę, laike dievmaldystos mas- 
• koliszkoj cerkvėj popas apreiszkė, 

jog maskoliszkascaras teikėsi nuo 
savęs padovanoti 2000 rublių ant 
pastatymo New Yorke naujos 
stacziatikiszkos cerkvės. Ne di 
dėlė tai dovana.

Ypatiszkas Velykų pasveikini
mas.

Kenosha, Wis. Susikeitė czia 
dratii elektriszkų žiburių su te 
lefonų dratais. Telefonai pradė
jo ant syk visame mieste skambė 
ti, bet kaip lik kas prisiartino ir 
norėjo kalbėti, gavo gana skaudų 
elektrikos sudavimę. Ant laimės 
pavojingai užgautų nėra.

Dega kastynes.
Bk-*semer, Mich. Szaftoj No.

7. rudos kastynių užgi
mė gaisras. Oloje yra 150 dar 
bininkų, bet jiems nėra nė jokiu 
pavojaus, kadangi szafta No. 7 
jungiasi su No. 6 ir darbininkai 
iš deganezios gali pereiti į 6 ir 
isz jos iszeiti laukau

Maras mieste San Francisco.
Užveizda juriniokiszko ligou- 

buezio mieste San Francisco pa
garsino, jog pereituose metuose 
iki kovo į ligonbutį atgabeno 10 
maru eerganezių, kurie beveik 
visi pasimirė. Kovo mėnesyj ap 
sirgo 32 žmonės. Liga siautė be
veik vien terp cbinieczių.

Dnelius terp meteriu.
Newhirk, Okla. Dvi mote- 

riszkės, Ella Seighu ir Dughson, 
n ūži urėdam os viena kitę buk apie 
jas per daug tupinėja vyrai, sto- 

. jo ant duoliaus ir szaudėsi isz re 
volverių. Seighnienė likosi sun
kiai pašauta. Dabar tų mote- 
riszkių vyrai nutarė duelių tęsti 
toliaus. Argi tai ne beprotys
tė?

Nelaimes ant geležinkeliu.
Shenandoah, Pa 25d. Kovo, 

ant bėganezio trūkio norėjo už 
szokti du darbininkai ir nuvažiuoti 
į kastynes. Beszokant, kojos pa
sprūdo ir abudu 'pagriebė trūkio 
ratai: vienam nupjovė abidvi ko
ji augszcziau kelių, kitę gi visai 
sudraskė. Abudu buvo airiai.

Bllbfield, Va. Ant Cinch 
Valley alkūnės Norfolk & West 
era geležinkelio, terp Brohlands 
ir Swords Creek, susimušė du 
trukiai. Prie to trūkio vedėjas 
ir peczkurys likosi ant vietos už- 
muszti.

Syracuse, N. Y. Užbėgus 
karui Eist Side Suberban Line 
ant Oswego kanalo tilto, tiltas 
įlūžo ir karas su 60 pasažierių 
nupuolė į kanalę. Prie to 40 
žmonių likosi apkultų, bet kaip 
tiki, mirtinai apkultų nėra.

Javett, Oh. Netoli nuo czia, 
ant VVheėling & Lake Erie gele
žinkelio, išszoko isz rėlių trūkis. 
Prie to trūkio vedėjas ir. galvijų 
prižiūrėtojas likosi užmušti, o 
vagonų stahdėjas sužeistas.

Detroit, Mich. /\.ut Michi 
gan Central geležinkelio, netoli 
Wayne, susimuszė pasažierinis 
trūkis su tavoriniu. Prie to trys 
žmonės likosi sunkiai apkulti.

Ogden, Utah. Ant South 
Pacific geležinkelio, netoli Moris 
Kili, susidaužė trūkis. Prie to du 
geležinkelio tarnai likosi užmuš
ti, o du sunkiai sužeisti.

Gaisrai.
St. Lol’is, Mo. Sudegė czia 

didelės Elevator Storage Co. ja
vų krautuvės, kuriose buvo 
800000 bušelių kvieczių. Blėdį 
ugnies pade r y tę skaito ant 700000 
dol.

Lisbon Falls, Me. Siautė 
czia didelis gaisras, kuris isznai- 
>rino v'rę miesto dalį. Blėdį ug 
nies padarytę skaito ant 300000 
dol.

Detroit, Mich. Sudegė czia 
dirbtuvės Amer can Radiator Co. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
150000 dol. 600 darbininkų ne
teko darbo.

Baltim.-re, Md. Sudegė czia 
krautuvės Gilpin Laugdon & Co. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
200 000 dol.

Lehigh, Ia. Beveik su 
iszdegė šitas miestelis.

UAsiuuodino nuo pieno.
Warsaw, Ind. Visa szeimyna 

Abrahomo Emmons ir keli sve- 
cziai, pavalgę pieno, sunkiai ap
sirgo. Pienas buvo kę tik pa 
milžtas. Daktaras pripažino, 
kad karvė turėjo suėsti 
nuodingus augmenis ir 
perėjo į pienę.

Paskendo laivas.
Portland, Me. Netoli nuo 

czia paskendo laivas “Bcndell 
Buepce”,plaukiantis isz St. Jobus. 
Iš buvusių ant paskendusio laivo 
žmonių tik vienę išgelbėjo, kiti 
gi visi prigėrė.

Kerosino šaltiniai.
Clat, Pa. Szitame pavietyj 

užtiko naujus kerosi n o szaltinius. 
Plotus tuos nori nupirkti Stan- 
dord Oil Co. Kerosinas yra 
500 pėdų giliau

visu

kokius
nuodai

ant

Isz darbo lauko.

ExpliozljoM.
Buffallo, N. Y. Dirbtuvėse 

Montgomery . Door & Box Co. 
expliodavo gannis katilas. Isz- 
lakszoe usių katiloszukių peczku- 
rys ir vežėjas likosi ant vietos už- 
muszti.

Dvllth, Min. Bivabik kasty- 
nėse expliodavo bertainailis para
ka Expliozijos trye darbininkai 
likosi sunkiai sužeisti.

5 Terre Kalte, Ind. Darbi
ninkai minksztų anglių kastynių 
sztete Indianoj susilaikė su darb
daviais ir per tai sztraikas likosi 
praszalintaa. Darbininkai para
kę turi pirkti nuo kastynių savi 
ninku, kurie skaitys jiems po 
$1.75 už svitrę. Yra tai vienok 
bjaurus iaznaudojimas darbininkų, 
kadangi kitur parakę gali gaut 
daug pigiau.

•Į Meyersdale, Pa. Kalna
kasiai aplinkinių kastynių reika 
lavo pakėlimo užmokesnio ir 8 
darbo valandų, bet kad kastynių 
savininkai ant to ne sutiko, tai 
darbininkai pradės štraikuoti.

1 PiTTfBURG, Pa. Nuo pra
džios balandžio, minkštų anglių 
kautynėse mokės po 65c.nuo tonos. 
Rodosi, kad darbininkai tuom už 
ganėdinti ir jeigu ne visose, tai 
bent Irv n distrikto kastynėse 
sztraiko ne bus.

<( Hazleton, Pa. Oneida kas 
tynėse 600 darbininkų likosi nuo 
darbo pr^szalintų. Kastynių sa
vininkai reikalavo, idant darbi 
ninkai ankszcziau ateitų į darbę, 
liet tie ant to reikalavimo 
tiko.

Trenton, O- Anglių 
nių savininkai prižadėjo 
darbininkų uždarbį ir per tai pra- 
szalino szitame pavietyj sztrai 
kus.

ne su

•į Trenton, N. Y. Czianykra- 
cziai organizuoti triobų statymo 
darbininkai reikalauja 8 daibo 
valandų. Jeigu reikalavimai ne 
bus iszpildyti, darbininkai nu 
sprendė pakelti szl raikę.

1 Pittsburg, Pa. Dirbtuvėse 
American Bridge Co. pakėlė dar 
binininkų aždarbį ant 40%, 
didintę mokės* į mokės nuo 
balandžio. Tose dirbtuvėse 
bu 2500 darbininkų.

Y6unostown, Oh. Darbi
ninkai dirbanti prie czianyksz- 
czių augsztų peczių reikalauja 
ant 20% didesnio užmokesnio; 
darbdaviai siūlo tik 10%, ant ko 
darbininkai ne sutinka.

5 Irwin, Pa. Kalnakasiai 
aplinkinių kastynių, kokiose dir
ba 20000 žmonių, .susitaikė su 
darbdaviais. Darbininkai sutiko 
ant užmokesnio, kokį gaudavo 
pereituose metuose.

•į Lucyviu.e, Pa. Czianyksz- 
ežiai kalnakasiai reikalauja 8 dar
bo valandų. Jeigu kautynių savi
ninkai nesutiks, darbininkai žada 
aztraikę pakelti.

® Richmokd, Ind. Indianos 
stiklo dirbtuvės bus uždarytos 
nuo 11d gegužio, taigi dviem 
eanvaitėms pirmiau, negu papras
tai būdavo.

*Į New Haven, Pa. Stato 
ežia dideles geležies dirbtuves, 
kuriose praęidės darbai, nuo pra 
džios liepos mėnesio. Patilps ežia 
keli szimtai darbininkų.

Huntinoton, W. Va. Ge
ležies dirbtuves R. Sbore, Central 
Cityje, nupirko kita kompanija 
ir jose, po atlikimui reikalingų! 
pertaisymų, prasidės darbai.

Meadville, Pa. Sztraikai 
katiliorių Meadville’j ir H< rneė- 
ville’j pasibaigė, dirbtuvių savi
ninkai sutiko ant darbininkų rei
kalavimų.

* Huntinoton, W. Va. Ssvi- 
n ūkai Lide Run ir Mingo Couty 
anglių kastynių stengiasi vietoj 
organizuotų darbininkų priimti 
prie darbo vien neorganizuotus.

Brinohamton, N. Y. Czia- 
nykszcziai dailidės pakėlė sztial
kę. Jie reikalauja 8 darbo valan
dų prie tokio užmokesnio, kokį 
gaudavo dirbdami 9 valandas.

Blttler, Pa. Savininkai 
czianykszczių stiklo dirbtuvių nu
sprendė padidinti dirbtuves, o 
paskui priims szirntę naujų dar
bininkų.

r Middletown, Ind. Czia 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
darbai eina labai gerai. Darbę 
czia ne sunku gauti.

®, Carky, Pa. Bus czia pa
rengtos dirbtuvės visokių amati- 
ninkiszkų įnagių, kuriese ras dar
bę ne mažai darbininkų.

5 New York. Czianykszczių 
virszutinių miesto geležinkelių 
kompanija pakėlė nuo 5 — 15% 
užmokesnį visų larnaujanezių.

Oil City, Pa- Czianyksz 
ežiose dūdų dirbtuvėse, kurios 
gana ilgai iszstovėjo, prasidėjo 
darbai.

Port Austin, Mich. Rado 
czia naujus anglių plotus, ant ku
rių ketina parengti naujas anglių 
kastynes.

•j Lebanon, Pa. American 
Iron & Steel Co. pakėlė ant 10% 
savo dirbtuvių darbininkų užmo
kesnį.

1 Mauillon, Oh- Mat-zinis 
tai aplinkinių kastynių reikalau
ja ant 10% didesni) už savo darbę 
užmokesnio.

* CONNELLSVILLE, Pa. Dar 
bai szitose aplinkinėse eini da 
bar gerbi. Pereitę ®anvaitę de 
gėczia 20000 kokso peczių.

•J Warren, Oh. Trumble 
Stone and Sand Co. pakėlė ant 
10% visų darbininkų užmokės < 
uį.

WefT Lynn, Mas. Darbai 
geležies dirbtuvėse ir akurų isz- 
dirbinycziose eini labai gerai. 
Darlię galima greitai gauti.

Marion, Ind. Sztraikai czia 
nykszczių dailidžių pasibaigė ir 
darbininkai sugrįžo prie darbo.

1 Wheelino, W. Va. Su
, burbau plytnycziose prasidėjo 

darbai ir dit'bs iki ruden.
* Rogers, Oh. Bus czia 

statytos plytnyczios, kuriose 
darbę apie 60 darbininkų.

5 Muncie, Ind. Darbininkai 
dirbanti prie triobų statymo pa
kėlė sztraikus.

ISZ 
Lietuviszku dirvų.

kiisty- 
pakelti

1 
ežiai 
k?.
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1 iepė skelbti evangeliję savu tėvy
nėje, tudėl apleisti ir nemylėt tė 
vynę yra netik prasižengimu 
prieš žmonis bet ir priesz Dievę. 
Toliaus kalbėjo apie paėjimę lietu
vių tautos,iszreiškė.kaip šiędien 
pradėda atsibust isz m:ego, norą 
daugybe budintojų ištremta į 
Viatkę, bet vieloj isztremtų da 
daugiaus užgeni a ir lietuvių tauta 
turis kę nors nuveikti ant labo 
žmonijos. Teiposgi kalbėjo apie 
lietuviszkę kalbę, jos gražumę, 
turtingumę, peikė tuos, kurie ne 

! nori lietuviazkai klibėti. To
tų. ar Dras Szliupas, ar kas kitas, I liauB ka!bėjo apie, i«xk?

i, aiszkino partijas, nu
rodė, kaip kapitalistai, nieko ne- 
dirbdami, valdo milijoninius tur
tus, o darbininkui numeta tik 
kąsnį; pavadino kapitalistus 
siurbėliais, pripažino, kad visę 
sziędieninį žmonijos surėdymę 
reikia permainyt, įermainos 

j ankšeziau ar vė iau turės ateiti. 
Lietuvon” ateina 300 egzemplio i A1(t priartinimo tos permainos

Isz Brooklyno, N. Y.
Terp Brooklyno lietuvių, nore 

palengva, bet supratimas ir ap- 
szvietimas kyla, pratinasi jie prie 
žmoniškesnio apsiėjimo ant viso
kių susirinkimų^ Penki metai 
atgal dar ežia pjaustėsi su peiliais 
ant prakalbų paregtų svietiszkų- 
jų, kada kalbėjo Dras Szliupas, 
o dabar ne tik peilių ne matyt, 
bet laike prakalbų, kas ne kalbė-

pareigas kiekvienas galės atlikti 
pats pagal savo norę, o ne per 
prievartę centraliszkų vin-zinin 
kų. Gyvenimas mums rodo, jog 
ant aunįgų'teisingumo ne galima 
per daug remtinai, jie bent dabar 
ne visada pasirodo teisingais. 
Pal ekant v.skę, kaip yra dabar, 
“Susiv.” ant ateinanezio seimo 
turės pairti jeigu ne dėl ko kito, 
tai ant pairimo organizacijos už
teks despotizmo centraliszkų vir- 
azininkų ir bjauresnės už masko- 
bszkę centraliszko virazininko 
cenzūros organo “Susiv.” “Tėvy 
nėa”.

ar kalbėtų priesz kunįgue ar ui ■ k|ausymsii 
juos, visi k laužytojai užsilaiko !
teip rami*i kaip ir kitų tautų su
sirinkimuose. Nėra tame dyvų: 
mat musų Iaikraszczių darbas 
pradeda iszduoti vaisius. Czia 
gi ne trūksta lietuviszku laik- 
raszczių ir apszvieczianczių pro
tę knįgų skaitytojų. Sztai vien I

rių.
30 d- kovo 

Draugystė” i 
ant paminėjimo.mirties karžygio 
už liuosybę Ignoto Grineveckio, 
kuris nužudė carę Aleksandrę 
II. Ant prakalbų, kurios atsi
buvo p. Draugelio salėj, prisirin
ko tiek * žmonių, kad daugiaus 
vietos salėj ne buvo; daugumas 
atėjusių ant prakalbų buvo jauni 
vyrai.

“Lietuvos Sūnų Dr.” preziden
tas, p. Al. Lapas, at darydamas 
paaiszkino mierį susirinkimo ir 
trumpai papasakojo apie Iguotę 
Grineveckį ir apie darbininkų 
reikalus.

Antras kalbėjo p. Szestokas 
isz New York’o. Jis sulygino 
musų kunįgų gazdinimus žmonių 
su gazdinimais baubu lietuv szkų 
vaikų. Toliaus kalbėjo apie 
Dievę ir velnię.

Treczias kalbėjo Dras Szliupas. 
Jis trumpai peržvelgė maskolių 
istoriję nuo atėjimo trijų brolių: 
Riuriko, Sineuso ir Truvoro, pa
kviestų maskolių ant valdymo 
Maskolijoa, iki carui Mikalojui 

: Ii., aiszkino bjaurius Maskolijoa 
valdonų darbus ne tik »u paverg 
toms tautoms bet ir su paežiais 
maskoliai Toliaus aiszkino po 
litiszkę judėjimę darbininkų ir 

į besimokiuanezioa jaunuomenės 
Msskolijoj, teiposgi apie Ignotę 
Griueveckę. Aiszkino priežastis, 
kurių dėl likosi nužudytas caras 
Aleksandras II, nors iflmuezimas 
jo ir ne atneszė tokios naudos, 
kokios užmuszėjai lauk£. Dras 
Szliupas prote-tavo priesz rinki 
tnę aukų ant paminklo vyskupui 
Valanczauskui (ant to, rodosi, 
aukų nieks ue renka. Rd.), ka
dangi Volauczauskas 
garbinimo neužsipelno: 
skriaudė musų garsiausię rasęti- 
ninkę Daukanię; jis per pasku
tinį lenkų maisz'ę davė savo pri- 
tarimę, kad butų uždrausta spau- 
dinti lietuviszkas knįgas lotyniš
koms literoms, kurių vietoj mas
koliai primetė mums graždankę. 
Jeigu pankui iszleido kiek tiaėji- 
miszko tarinio knįguczių, tai da
rė tę isz baimės,kad žmonės kito
kių knįgų ne skaitytų. Kodėl 
kunįgai nesirūpina apie pastaty- 
mę paminklo Daukantui arba 
Drui Kudirkai? Saitų vyrų nuo
pelnai ant labo lietuvių yra di
desni už nuopelnus vyskupo Va- 
lanczausko. Nors kalba Dro 
Szliupo buvo ilga, l>«t klausyto 
jams nenusibodo, jie gausiais ran
kų ploj'mais dėkavojo kalbėtojui.

J. Naujokas.

kalbino klausytojus nesi bijot bo- 
ims.• Lietuvos Sūnų cijalistų, bet kaipo darbininkams, 

parengė prakalbas prįgU]^t prįe eocijalistų darbo
partijos., ragino prie skaitymo 
knįgų ir laikraszcz ų. P. J. Sziin- 
kevieze isz Brockton kalbėjo apie 
naudinguos organizacijų, kadan
gi susiorganizavę, atliksime tau 
tiškus darbus irfc palengvinsime 
broliams tėvynėje. Ragino ra- 
azytiesi prie draugysezių. pridū
rė,kad tūli lietuviai,nors priguli, 
bet be noro darbuojasi, ne pribū
va ant susirinkimų, gailėdatnieei 
apleisti karezemę, kazyravimus ir 
holes, ne nori užsimokėti prigu
lint j mokestį.

A. Romanauckas užmanė ko- 
lektp ant kankintinių ir sukolek- 
Uvo $4.06c. Pinįgai prisiųsti j 
redakciją “Tėvynės”. Daugiau
siai paaukavo, kaip užtėmyjo 
ko’ektonai, kun Matulaitis, kuris 
įmetė į skrybėlę $100 ir’M. 
Meszkinis, 50c.

Klausytojai kalbėtojams užmo 
kėjo gausiais delnų plojimais, bet 
ar klausytojai stengsis prisylai- 
kyt kalbėtojų paniokinimų, ne 
žinia.

Keistutis.

ant

ne buvo nė bažny- 
iszpažiutiea, laukia 
Manchester. 
kad Dievas

Mat 
lietu-

pa
ras

Lowf.ll, Mass. Czianyksz- 
sztukatoriai pakėlė sztrai-

Ea»-t Liverpool Oh. Dar
bininkai dirbanti prie namų sta 
tymo pakėlė aztraikę.

isz Nashua, N. II.
Ant pakvietimo Draug. Szv. 

Kazimiero atkako ežia kun. K. 
Matulytis isz Brockton, Ma>&, 
ant iszklausymo velykinės išpa
žinties, bet nekuriems lietuviams 
nepatiko, kad atkako lietuviszkas 
kunįgas ir tie 
ežioj, nė prie 
lenkiszko isz 
tiems rodos-',
visikai nesu [įranta I *

22 Kovo tos Draug. 
parengtos prakalbos ant salės pn. 
63 M <in st., lietuviai szio miesto 
beveik visi susirinko, isztkirisnt 
vien iszgamas ir sziaip nupuolu
sius doriszkai.

Po at darymui susirinkimo kai 
bėjo A. Ramanackas, paaiszkin- 
damas, kaip lietuviams despoto 
apsunkintas mokslas savo kalboje, 
kaip lietuviai, iszkeliavę svetur, 
nesigriebia skaitymo, bet vie oj 
naudingo užsiėmimo,girtuokliau
ja, loszia kortoms ir moka sun
kiai uždirbtus pinįgus policijai 
už musztynes ir kitokius negerus 
darbus. Kun. K. Matulaitis kal
bėjo 2 valandi: pirmiausiai apie 
meilę tėvynės, nurodydama, kad 
ir Christut buvo persekiojamas 
žydų, vienok savo žemės ne ap
leido ir pankui savo apasztalanis

buvo

Kuopos prez. G. Gaubas, 
Sekr. Auksinav cze.

Maisztai Susivienyjinie.
Centraliszki Susiv. viršininkai 

tikisi tylėjimu išteisinti nelega- 
liszkus savo darbus ir despotisz- 
kę pasielgimę su Wat6rburio 
kuopos sąnariais. Kodėl prezi- 
deut s ne išsiteisina priesz visuo
menę, bet įsireižęa laikomi netei
singo nusprendimo. Klerika- 
liszki laikraszcziai teiposgi tyli, 
turbut pats jau ežias i, kad šiuom 
kartu teisybė ne jų pusėj.

Sziędien mes jau žinome gerai, 
kas teip mus pridirbo teip daug 
bedievių, szliuptarnių, budistų ir 
tt. Asz czia primenu man gerai 
žinomus faktus. 1895m., kada 
išėję* in seminarijos Gric us ap
ėmė Bostono pariipiję ir pridėjo 
vaidus už pinįgus, asz būdamas 
prie jo raštininku, nekartę sten
giausi jį net laikraszcziuose už 
stoti. Kol vienok galėjau jam 
mokėti, kiek norėjo, buvo viskas 
gerai, bet vieuę kartę, kolektuo- 
jaut Griciui, pinįgų neturėjau ir 
nieko ne daviau, nuo tos dienos 
tapau ’ apgarsintas bedieviu, 
šliuptarniu, kokį tai vardę ir 
daliar nešioju. Kaip girdėt isz 
Philadelph jos, pa k v. esti ant isz 
klausymo lietuvių velykinės du 
lietuviški kunįgai laiko /ii be
dievius sąnarius ‘tų draugytcz'ų. 
kurios apskundė į sudę kn. Kau- 
lakį ir tų prie išpažinties neprii
ma. Argi toks pasielgimas ku 
ni?*l yr* dievuntu? Ar jie ne 
supranta, kad tikėjimę ir visę 
krikszczioniszkę mokslę daro įna
giu savoluomos? Tę vienok ma
to jau daugumas lietuvių. Todėl 
tai terp mus tikėjimas puola, di 
dinasi skaitlius bedievių; daro tę 
vienok ne kunįgų vadinami be 
dievystės apasztalai, bet pats ku
nigai-

Kun. Griciaus Raštininkas.

Isz Runford Falls, Me
Lietuvių yra keturios apsive

dusių szeimynos, pavienių bus* 
apie 40. Daugelis ezianykšezių 
lietuvių mėgsta girtuokliavimus 
labiau? negu skaitymę arba kito 
kius gerus darbus. Rods kar- 
cziamų czia nėra, bet musų bro 
liai parsitraukia isz Bostono gė 
rymus; nors tas atseina labai 
brangiai, bet musų lietuviai pinį- 
gų nesigaili. Musų broliai mėgs 
ta teiposgi kazyras, loszia per 
sziokias ir per šventas dienas; 
yra vienok ir gerų tautieczių,my- 
linczių mvo tautę ir tėvynę.

Neseniai czia pribuvęs, užsi
maniau rinkti aukas ant musų 
kankintinių, maskoltszkų valdžių 
isztremptų hz tėvynės. 31 d. 
kovo sutarėme keli vyrai pereiti 
czianykszczių lietuvių gyvenimus. 
Atradom ir gerų taut'eczių, ku
rie nesigailėjo aukų. Surinkome 
$315. Pinįgus persuneziame 
centrališkam kankintinių komi
teto kasieriui. Aukautojams ne 
pasigaiįėjusiems aukų ištariame 
szirdingę aeziu. Atradom czia 
gana tokių, kurie nežino kuom 
yra, kiti net pagyrė maskoliszkę 
carę už iszlrėmimę lietuviszku 
darbininkų, kadangi, girdi, caras 
yra gezadėju lietuvių, kitmgi jam 
prieszinasi; caras, girdi, davė 
dabar lietuviams liuoeybę mokin- 
tiesi savo kalboj ir ne draudžia 
lietuviszkas knįgas isz užrubežių 
parsigabenti. Mat šitie mulkiai 
nežino nieko apie bjauriausię slo- 
gruimę ir persekiojimę lietuvių! 
I-z kur gi jie dažinos teisybę, jei 
gu Iaikraszczių ne skaito? Kar- 
czemoj,gerdami raugalę, juk tei
sybės apie persekiojimus lietuv ų 
Maskolijoj neiizgir*. Prie kazy
rų apie persekiojimas ir nieko ne 
iszgirs. Atleisk jiems Dieve, nes 
ne žino kędaro!

.Aukų rinkėjai:
Mikola Petrulis, 
Mateušas Mimont-

Isz Shenandoah. Pa.
Shenandoriecziai parengė knį- 

gynę. Kaip kitur te;p ir ežia įkū
nyti tę ne buvo lengva. Kadan
gi isz pradžių pastatyti musų 
knįgynę ant atsakanezio laipsnio 
mums ne lengva, tai ant paskuti
nio susirinkimo mes nutarėme 
atsiazaukti į musų iaikraszczių 
iszleistojus su prašymu suszelpti 
musų jaunę kaįgynėlį pagal isz- 
galę. Aukas meldžiame siųsti 
ant antraszo Lietuv szko socija- 
1 ištiško knįgyno. 
ter str.

200 E. Cen
Shenandoah, Pa.

J. M. Medelis.

Isz Traverse City, Mich.
31 d. Kovo czianyksztė ‘ Su 

s.vienyjimo” 56 kuopa laikė savo 
antro bei taininio mekesezio susi- 
rinkimę. Terp kitų klausymų, 
svarstė teiposgi apie deapotisskę 
pasielgimę Central isz k o Preziden
to su Waterbuiio kuopos sana 
riais pp. Damijonaicziu ir Tarei- 
la, kuriuos kn. Kaupas, gavęs ufi 
davitus nuo keleto niekam neii 
nomų, turinczių ašbiszkę piktu- 
inę ypa'.ų, dryso iszbrauAti visai 
iš “Susiv.” ir apszaukė juos be
dieviais ir priėszininkais tikėji 
mo, nors to ne įstengia darodyti 
minėtiems šnari«ms. Tokį pasi- 
olgiinę kn. Kaupo musų kuopa 
labai nupeikė.

Teipgi nu|>eikė ir caiiszkę el
gimąsi su musų kasztais išlei
džiamu “Susiv.” organu ‘'Tėvy 
ne”, kuris.po Ceutraliszko Prezi
dento cenzūra, pavirsta į asabisz 
kę jo laikrasztį, paskirtę apgyni i 
mui jo ypatos ir darbų, kad ir ne 
sutinkanezių su doros prisaky
mais. Noro “Tėvynė” išleidžia 
ma kasztais “Susiv.”, bet dėl 
bjaurios kn. Kaupo cenzūros nė 
pavieni šuariai, nė kuopos ne 
gali švo locname organe patal
pinti savo patėm^'jimų ir pasiskun 
dimų, jeigu raštai ne patinka 
kn. Kaupui. Todėl mes jauezia- 
me, kad ir szitas musų kuopos 
raštelis ne pereitų per Centra- 
liszko Prezidento cenzurę, 
kreipėmės į “Lietuvę” ir meldžia
me suteikti vietę musų pas akuo 
dimui-

AtsiszHukiame į visas kuopas 
su užmanymu gerai apsvarstyti 
užgimusius “Susiv.” nesutikimus, 
siųsti ant ateinanezio seimo ne 
spaugus kunįgų užtirėjus, bet 
kuo doriausius ir sumaniausius 
sąnarius aut se mo delegatų. Mes 
reikalaujame, kad sėjanti uetvar 
kę ir nesutikimus virszininkai bu
tų nubausti ir idant “Susiv.” pa
stotų tikrai tautiška organizaci
ja; jis ne turi būt kunįgų įnagiu. 
Tik tęsyk isz nyk a tikėjimiazki 
vaidai, ne reiks samdyti siundy
tųjų ir šnipukų ant sznipinėjimo 
|>o lietuvių butus, ar kas yra ka
talikas ar protestuos*, tikintis ar 
ne tikintis, budistas ar krikszczio 
uis, visi bus broliai su lygioms 
tiesoms; užteks būti lietuviu ir 
užsimokėti prigulintį mokestį. 
Tęsyk isznyktų vaidai, nieks ne Į kias ne vertas žmogaus vardo 
galėtų terp savęs, ant atsiekimo Į 
savo mierių, pjudyti organizacijos 
sąnarių.

KeikaluoNe Inikraszczio 
“Freedom”.

Na 13 “Ateities” p. B užys, ne 
pritardamas užmanymui iazlehti 
laikraeztį “Freedom”, stato už- 
manytojams lai k raszciio 9 kiaušy- 
mus irtai dar tokius, koki neturi 
susiriszimo su užmanytu laikrasz 
ežiu. Su statymu klausymų mes 
ne išgriausime užmanymo, nė jo 
nepastumėsime pryszakin. Prie
žodis juk sako: vienas neiszmin- 
tingas gali tiek klausymų, pas-ti- 
tyti, kad int jų nespės arba nega
lės atsakyti dešimtis galvoczių.

Užmanytas, laikrasztis- turi 
daug silpnų pusių, kurios išli- 
kro gali užmanymę stabdyti, bet 
statant nesii iszanczius su už
manymu klausymus ne galima tų 
silpnybių iizrodyti; ant to rei
kia motyvų. Ant galo lietuvisz 
ki delegatai, buvę ant susivaiia 
vimo lietuviškiems 1 ai k r asz-
ežiams nieko ne pranešė isz savo 
pusės, laikraazoziui apie nutari
mus priversti huvo naudotiesi 
vien isz to, kę lenkai pagarsino. 
Ar lenkai viskę.kaip reikia,pagar
sino, mes negalime žinoti. Jeigu 
mes iki sziol su n upei kini u “Free
dom” ne atsiliepėme ir tylėjome, 
tuom priėmėme nutarimę, tai 
jau reiktų palaukti,kada laikrasz 
tis iszeis ir tę*yk jį peikti, jeigu 
jis ant peikiuw užsipelnys.

Isz Scranton, Pa.
Darbai eina ežia gerai ir 

darbę ne sunku gauti lietuviams. 
Dirbę pilnę laikę, taigi po 10 
vai. Iszmoka už darbę kas dvi 
sanvaiti. Daugelis lietuvių, gavę 
uždarbį, ne žiuo nė kę daryti, 
kaip greieziaus pinįgus praleisti, 
po pėdei geria per ištisas naktis, 
o paskui mušasi. Sztai 24 d. 
Kovo atsitiko ežia bjaurios jau
nų lietuvių irusztynės; jauni vai
kinai muszėsi per visę dienę ir už 
kę? Ugi už merginę ir dagi už 
kokię? Ugi už nemokanczię nė 
skaityti, nė ratzyti. Argi už to-

Isz Mc Kees Rocks, Pa.
Czianykszcziai lietuviai labai 

atszalę, tautiszki reikalai jiems 
ne rupi. 11 metų atgal buvo ežia 
musų brolių apie 20ypalų,dabar- 
gi skaitlius jų pasidaugino iki 
400-500- Laikraezczių ir tei p 
naudingų knįgų mažai yra skai
tytojų. “Vienybė” ir “Lietuva” 
turi po porę skaitytojų, bidžtau 
aię ant czianyk<-zcz'ų lietuvių įtek
mę turi “Saulė”. Apie paskyrimę 
po kiek centų ant tautiszkų reika
lų ezianykšeziams lietuviams ne 
galima nė užsimyti, užtai prie 
baro per vienę vakarę praleidžia 
po 2-3 dol. Tolinus gal ir ežia 
atsiras daugiaus supranta nezių 
lietuvių. Jeigu supratimus pla
tinasi labai palengva, tai ant to 
atsiliepia labiausiai stoka gerų 
vadovų. A. G.

Isz Maudau Cebu. ant Fi
lipinų salų.

Kaip ant kitų salų teip ir ant 
šios Cebu maištai didinasi. Per 
vašrio dvi nedeli ant salos Ce
bu amerikonai nužudė: 10 karei
vių užmusztų, 1 oficierę 44 liuos- 
norių regimento ir 14 paszautų. 
Pateko filipiniecziams apie 15 ge
rų karabinų, 4 revolveriai ir dau
giau kaip 1000 amunicijos, 8 ark- 
lia*. Amerikonai nuo filipinie- 
■czių nieko no paėmė. Dabar a- 
merikonai siunezia paimtus filipi- 
nieczius ant šios Guam. Kas 
žin ar tuom nugazdįs filipinie- 
czius? Asz osu jau du metai ant 
Filipinų. Kaip man rodosi, tai 
maištai v .s didinami, filipiniecziai 
gauna vis daugiau ginklų nuo a- 
merikonų. Du metai atgal Ame
rikos hikraazcziai garsino, jog 
filipiniecziai turi apie 40.000 ka
rabinų, tai dabar turi jų daug 
daugiau negu du metai atgal. 
Pernai amerikonai suorganizavo 
kelis szimlus jaunų filipinieczių 
kaipo kareivine po vardu U. S- 
“ScouU”. Algę paskyrė 15p. 
60cen. iRzpaniškais pinigai (z- 
pic 3 dol.) ant mėęesio; davė 
kiekvienam karabiuę, 100 szuvių 
amunicijos, bet ne ilgai ameriko
nai su jais džiaugėsi, kadangi 
nauji kareiviai pradėję bėgti į 
kalnus prie savo brolių,paimdami 
su savim gautus k art. bi nūs ir a- 
municiję. Nuo likusių ameriko
nai atėmė ginklus. Macziau A- 
merikos laikrašcziuoee užmany
mę suorganizuoti 15.000 tokių 
“Scouts”. Kasžin, ar ilgai tar
naus tas 15.000 “Scouts” ameri
konams, i £ ne bėgs į kalnus ka
riauti prieš amerikonus teip 
kaip pirmiejie padzrėf Man ro
dėsi, kad karė aut Filipinų trauk
sis per ilgus metus, ir ant galo 
nežinia kuom gali pasibaigti.

kazyrų.

Ikz Omaha. Nebr.
Nors ežia lietuvių yra diktai, 

bet. jie su gerais darbais ne pasi
rodo. Daugumas laikę pralei
džia galiūnuose arba ant
Sitai pereitos nedėlios dienę vie
name saliune du lietuviai sėdo 
prie kazyrų ir vienas isz jų pialo- 
szė ne tik visus pinįgus, bet dar 
overkotį ir skrybėlę. Išmeldęs 
overkotį, vėl pastatė jį ant kazy
rų ir vėl praloszė; tas pats atsi
tiko ir su iszmelcta nuo laimėju
sio skrybėle. Ant tokių darbų 
daugelis czianykszczių lietuvių 
praleidž'a laikę. Skaitanczių 
knįgas ir laikraszczius yra ežia 
labai mažai, kadangi jie mat vie
toj apszviecz'anczioe protę knį 
gos, mėgsta labisus žmonių vadi 
namai- velnio knįgas vartyti.

GI.

Isz VVilkesbarre. Pa.
Sztraiko kalnakasių ežia ne bus, 

kadangi kompanijos susitaikė su 
unijos perdėtiniu Mitcheliu kas- 
link užmokesnio. Tūli lietuviai 
isz džiaugsmo pradėjo net per 
daug ne gražiai linksmytiesi. 30 
d. kovo vienas besidžiaugdamas, 
isz džiaugsmo sutrupino net lazdę, 
mušdamas į galvę Tamošiui 
Grūzdui. Sužeistu reikėjo tuo- 
jaus gabenti į ligonbutį. Atga
beno tuojsus ir kunįgę. Atsiga
vęs ant rytojaus, vėl šaukėsi ku 
nįgo, kadangi mat nieko nežino
jo, kad kunįgas jau buvo. To, 
kuris Gruzdę sumušė, ne suėmė. 
Ar sumusztasis galės iszgyti, dar 
nežinia. J. Ludzius.

verta mušiesi?
Czia visi kalba apie besirengian- 

Nereiktų bijoti, kad ežius sztraikus, Apie tai vienok 
j mokėjęs per ilgus metus prigu- musų vaikinai ne paiso, ne žiuri, 
linezius mokesezius, sąnarys gali kad užstojus sztrai k a m*, ne turin- 
būt išmestu dn| tikėjimiszkų pa- tiems pinįgų atseis ne kartę ir 
žiūrų arba fantazijos centralisz- bado pakęsti, ue reiks tęsyk nė 
kos vyriausybės. Tikėjimiszkas alaus, nė mergų. Draugas.kos vyriausybės. Tikėjimiszkaa alaus, nė mergų.

Isz visur.
Angliškas laivas “Angola”, 

plaukiantis isz Naujos Szkotijoa į 
Hongkong,paskendo ant Didžiojo 
oceano. E-anti ant skęitanczio 
laivo žmonės sukalė du trotu; 
ant vieno sėdo 5 jurininkai, bet 
tas tuojaus isziro ir visi ant jo bu
vę prigėrė; ant kito sėdo 12 žmo
nių. Szitie iszbuvo ant troto-46 
dienas. Mito jie tuom, kę galė
jo sugriebti, suvalgė net czebatus. 
hz bado gavo proto sumahzymę 
ir maitinosi užmusztų sandraugų 
mėsa. Kada tvotas pribuvo ant 
Subi salos, Borneo pakrantėse, jau 
isz 12 žmonių liko tik pusgyviai 
du jurininkai Cziabuviai salos gy
ventojai priėmė draugiszkai ne
laimingus jurininkus, atgaivino 
ir maitino juos, kuom galėjo, ir 
paskui nuvežė į Singhapore.

i

1
| Isz paskutinio gyventojų su- 

skai tymo Indi jose pasirodė dide
lis sumažėjimas gyventojų. Nuo 
1891—1900m. Indijose nuo bado 
pasimirė 5* milijonai žmonių. 
Tokius mat vaisius atgabena ne
tikę-* anglijonų valdy
mas Indijose ir platinimas ypv- 
tiszkos angį szkos Civilizacijos. 
Vidurinėse provincijoj skaitlius 
gyventojų pasimažino ant 1| mi
lijono. Bhopale ant 808000, dia- 
trikie Banda ant 124000, mieste 
Bomhay ant 50000.

Lietuviszka bažnyczia 
parduota.

Lenkiszkas laikrasztis “Gazeta 
Pittsburska” paduoda, jog lietu 
viszka bažnyczia Pittsburge liko 
si parduota ; pirko ję slovakai u- 
nijotai. Lietuviai pirko visę 
blokę ant kertės 20 ir Carson ui., 
ant kurio pastatys nauję bažny- 
czię ir kitokias parapijos iriobas.

9 Luke paskutinio gy ventojų 
suskaitymo Italijoj, katalikiszki 
klioszturiai nenorėjo įsileisti su- 
skaitytojų, davinėjo jiems mela
gingas žinias apie zokoninkų 
skaitlių. Į kliosztorių ant Via 
V arulana, Ryme, suraszytojai ga 
įėjo tik su žandarų pagelba įeiti. 
Viename moterių kliosztoriuje pa
davė skaitlių minyszkų ant 5, isz 
tikro gi pasirodė 51. Dvasiszki- 
ja mat visur mėgsta melę už tei- 
gynę padavinėti.

R, Szlezijoj, Prūsuose, užtvino 
upės Bober ir Sprotau ir iszsilie- 
jo per krantus. Kaimai Boberau 
ir lifhervverde yra su visu van
dens užlieti.

Į



I Mieste Smyrnoj, Azijatisz- 
koj Turkijoj, paleido kas paska
lą, buk žydai ant savo velykinių 
macų papjovė vieną, grekhzką 
vaiką. Susirinko apie 10000 gre- 
konių, kūne užpuolė ant žydi»z 
kos miesto dalies. Tik paozauk- 
ta kariauna grekonis iszvaikė. 
Prie to vienas grekon*s likosi už 
musztas, o 10 sunkiai sužeidė.

f Madride, Barcelionoj ir ki
tuose Iszpanijos miestuose val
džios uždraudė procesijas Didėjėj 
Pėtnyczioj, kadangi mat per to
kias procesijas kunįgija norėjo at
gauti puolanczią savo įtekmę. 
\ aidžios pabūgo, kad neužgimtų 
ausimuszimai terp kunigų szali- 
ninkų ir jų priesziuiukų.

| Mieste Denne, ant rubežiaus 
Szveicarijos ir Prancūzijos, užgi
mė maisztai už tai, kad miestas 
pardavė tulus žemės plotus, isz 
kurių gyventojai naudojosi. Gy
ventojai stengėsi padegti miesto 
biurus, bet paszųukta kariauna 
juos iszvaikė. Susimuszitne 10 
žmonių likosi užmusztų, o 15 pa- 
szautų.

Į| Varszavoe studentai buvo 
parengę demonstracijas ant paro
dymo savo pritarimo maskol sz 
kiems sandraugams, kariaujan
tiems už laisvę, bet susirinkusius 
policija ir kazokai iszvaįkė. Vai 
džios uždarė Varszavos universi 
tetą ir Pulavų (Naujos Aleksan
drijos) agronomiazką institu'ą.

|| Mieste Genevoj, Szveicari 
joj, gyventojai pakėlė smarkią 
maskoliams neprilaukią demon
straciją. Demonstrantai njplėszė 
maskoliszką vėlavą nuo masko- 
liszko konsuliato. Mat caro re
prezentantai visuose civilizuotuo
se krasztuose visų doresnių žmo
nių yra nekeneztami.'

| Maskoliszkas rmdas iszvijo 
isz Peterburgo Struvę ir Tugan- 
Baranowskį kaipo ėmusus ddy- 
vumą studentų maisztuose. Ku- 
nįgaikszcziui Viazemskiui, kuris 
nupeikė policijos pasielgimą laike 
vaikymo studentų,prisakyta iszsi- 
kraustyti isz Maskol jog.

|| Turkijoj, provincijoj Adria- 
nopol, isz«iliejusi per krantus, u- 
pė Marica pagimdė tvanus, kurie 
labai daug blėdies pndirbo. 8 
kaimai ir 20 malūnų ir dirbtuvių 
likosi užtvinusių vandenų isz- 
griautų. Pr.e to ir daug Įmonių 
prigėrė.

| Pietinėj Maskolijoj, guberni
jose Cheraoniaus, Besarabijos. 
Tauridoe ir Kijevo, nuo stokue 
maisto pradėjo pla'intiesi teip 
vadinamos bado eziltinėe. Iki
sziol tūluose paminėtų gubernijų 
krasztėose pasimirė 30% gyven
tojų.

| Į VVashinton’ą atėjo žinios, 
jog Ceremonijų Kongregacija prie 
popiežiaus nusprendė uždrausti 
motei ims giedoti choruose kata- 
likiszkų bažnyczių. Uždraudė 
teiposgi operų orkestroms pritar
ti bažnytinėms giesmėms.

| Prancūzams pasisekė užimti 
stovyklą mergų prekėjo Kabbos, 
netoli Moudina, Vakarinėj Afri
koj. Stovyklose rado 40 negy
vų merginų, kurios, kaip mena, 
likosi fižmusztos prie ezpliozijosį 
parako krautuvių.

--------------------- /
| Mieste Cape Town, pietinėj 

Afrikoj, siauezia vis smarkiau azi- 
jatiszkas maras. Iki sziol pasi
mirė ežia 107 žmonių, o tame 22 
europiecziai. Apeirgimų buvo 
315.

| Rytinėj dalyj Vengrijos ir 
vakarinėj pietinės Maskolijos bu
vo smarkus žemės drebėjimai, ku
rie miestuose ir ant Kaimų sugrio
vė daug triobų.

| Prancuziszkas laivynės mi- 
nisteris davė padirbti ksrirzkai 
laivynei 20 naujų povandeninių 
torpedinių laivų; 16 tokių laivų 
jau yra gatavų, o 15 dar dirba.

| Terptautiszkas moterių San
daros Susivienyjimas Paryžiuj 
garsina konkursą ant paraszymo 
giesmės pagarbinimo sandaros 
terp tautę.

| Angliszkas laikrasztis ‘-Daily 
Mail” prauesza, jog azijatisskas 
maras isz naujo ape reiszkė Egip
te, mieste Aleksandrijoj buvo jau 
vėl vienas naujas apsirgimas.

| Padavadyjimu Finlaudijoe je- 
neral-gubernatoriaus likosi ant 
visada uždarytas iazeinantii Kel
si ngforse Isikrssztis Hamalainen.

1 Ekatei inoslavo gubernijoj 
sustojo visi fabrikai. Per tai 10000 
darbininkų ne teko darbo, 
darė dirbtuvės ir Chtrkovo 
bernrjoj.

Už-

| Ch>rkove, Odesoj ir Peter 
burge suaresztavo vfil daug stu
dentų ir darbininkų. Odesoj, 
kaip sako, suaresztavo apie 1500 
žmonių.

H Anglijoj, L^narkshire dis- 
trikte, 30000 kalnakasių sz t rai
buoja. Jie reikaliuija 8 darbo 
valandų. *

H Iszpaniszkas kirės miniateris 
Weyler iszdavd pristkymp pra- 
szalinti minyszka* isz v'sų karei- 
viszkų ligonbuožių.

II Brazilijoj, mieste Para užgi 
mė maišalai; p užauk ta kariiuna 
užmuszė 5 m Jteztiniukus.odaug jų 
l>aB*ovė-

| Mrtskoliszkaš randas pakėlė 
muitus ant geležies ir plieno ga
benamų isz Amerikos į Si beri jos 
portus. ‘

H Mieate-Leipcige, Siksų ka
ralystėj, susztraikavo 155 mie«to 
daktarai aut iszkovojimo didesnio 
ui savo tarnystę uituokesnio.

B Netoli Yemeuo, Arab jos pa
krantėse, paskendo turkisskas 
transportinis laivas “Alon”. Prie 
to prigėrė 20 kareivių.

S Netoli Aranded, Norvegijoj, 
rado aukan plotus. Plotai tie y 
ra myliue nuo Chr stiansund.

U Ant salos Moskate, vienos isz 
Filipinų, rado turtingus aukstf 
plotus.

Nauji iszradimai
Laikraszcz'ai garsina, buk 

koksai Hoffman i>z Omahos isz 
rado budp, kaip paversti papra 
stus žemės grumstus į kury, kuris 
dega teip kaip ir anglys isz me
džio, o kasztuoja vos 12.50 už to 
np. Grumstus jis rjairkina keros ne 
ir dar kituoie skystimuose, bet 
kokiuose, laiko tp paslaplyj.

*e* Amerikos laikraszcziai 
garsina, buk koksai M*xhim pa
dirbo isz geležies arklį, kuris at
lieka visus darbut, kokius atlieka 
gyvas arklys, taigi galima ant jo 
joti, pakinkius į vežimu, važiuoti, 
arti ir tt., o tok* padarytas arklys 
nereikalauja nė jokio maisto. Gal 
dar kada nors Amerikos Įsikraus- 
ežių reporteriai padirbs ir žmogų, 
kuris galės atlikti visus gyvo 
žmogaus darbus?

Philadelphioj, VValtun ho- 
telyj, daro dabar bandavones su 
nauju iazradimu, kūrinai suteikia 
girdėjimu kurtiems. Baudavo- 
nes darė su mokintiniais nebylių 
mokyklos ir isztikro kurti girdė
jo pirmp karty suvo amžyj balsj 
ir muziku.

Vienas daniszkas sviesto 
dirbėjas iszrado budy apsaugojimo 
sviesto ir mėsos nuo pagedimo 
per ilgp laikp. Sviestu galima 
sutarpinti ir vėl atszaldyti, o jis, 
apsaugotas pagal szitp bud f, per 
ilgp'laikf pasilieka teipjau 
dus,kaip ir k^ tik padirbtas, 
dj vienok iszradėj-ts dar 
pia. . ,

gar- 
Bu

pajutę besiartinantį galę, aplei
džia sveikus sandraugus ir traukia 
kur į tankumynę ir gaisata. Pie
tinės Amerikos lamos turi net 
savo kapines, ant kurių, jaucaian- 
caios mirtį,traukia net isz toli už
baigti gyvastį. Pietinėj Ameri
koj, tankiausiai paupiuose.yra di
deli plotai, ant kurių voliojasi 
daugybė lamų kaulų. Plotai tie 
yra tai kapines, ant kurių szitie 
žvėrys, pajutę beeiartinancaię 
mirtį, traukia užbaigti savo gy
vastį. Ir senų gadynių jau iezny- 
kę žvėrys turėjo turėti tokias jau 
kapines, ant kurių bėgo užbaigt į 
gyvastį. Todėl tai mokslincziai, 
tirinėdam'* žemės sluogsniui, jei
gu užtinka isznykusių žvėrių kau
lus kokioje vietoje, tai randa toj 
vietoj daugybę, ne vieno žvėries 
skeletę. Gaisztanti paukszcziui 
teiposgi kavojasi nuo szvielos į 
tankumynus ir ten užbaigti gy
vastį.

Pastipusių žvėrių kunus sunai
kina draskanti žvėrys ir pauksz 
ežiai; kaulus snt-ti pastipusių 
szlapių sugraužia žolėdžiai žvė
rys, kurie labai mėgsta fosforines 
druskas,kokių kauluose yra daug, 
vien kietų ilcz ų dantys jų *ne 
įveikta. Net paukszėzių plunks
nas sunaikina tūli žemesni orga
nizmai. Jeigu ne butų draskan- 
czių žvėrių ir mintanozių Sterve- 
na paukszczių, tai nuo puvanezių 
kūnų ant žemės nesiliautų maras. 
Mintant i stervena žvėrys ir 
paukszcziai, teiposgi tūlos bak
terijos yra tai valytojai žemės nuo 
visokių puvėsių, yra svarbiau
siais saugotojais nuo viaokių epi 
demijų.

Kaip mirszta visoki 
rys?

Visi gyvi sutvėrimai, tame ir 
žmonės, mirszt* tokiu budu, kad 
organai palaikanti gyvybę paliau
ju dirbę, o su tuom isznyksU gy
vybė, kūnas atszala, kadangi nė
ra kam jo szilumępalaikyti; pas 
kui kūnas dalinasi į sudėtinius ir 
jie sugrįžta ten, isz kur paimti. 
Kaip gi vienok visoki žvėrys 
užsilaiko prieez mirtį? Beveik 
visi žvėrys priesz mirtį pasitrau
kia isz akių žmonių ir kitų žvė' 
rių, pasislepia kur nors,kad gaiss- 
tanezio nieks ne matytų. Szunes, 
ypacz katės, jausdamos besiarti
nantį galę, bzalinasi nuo žmonių, 
tankiausiai apleidžia namus ir 
gaiszta kokioje tamsioje vietoj 
toli nuo kitų žvėrių ir žmonių a- 
kių. Triušiai priesz mirį užlen
da isz olų ir slepiasi kur atkam 
piai. Seuiaus tikėjo, kad gaisz 
tantį isz olos iszvaro- gyviejie, bet 
tas isz tirinėjimų pasirodė netei
singu: gaištantis pats pasitran- 
kia nuo sveikų. Pelės priesz 
mirtį lenda į arklių rindas ariat 
į stogę. Mirtinai paszauta stirna 
kavojasi į tankumyuę. Szlspiai 
arba sloniai teiposgi slepia mirtį, I

žvė-

Vietines Žinios.
— Ant kertės 14-tos ir Canal 

str. fabrike tarnavo už sargę lie 
tuvys. Per Velykas atėjo furemo 
naa ir pareikalavo atidarymo dirb
tuvės, bet gerai užsidulinęs sar 
gas atsisakė iszpildyti reikalavi- 
mę. Ne paklausė nė boso, už Icę 
likosi nuo vietos praszahntas. 
Mat per degtinę žmogus ne teko 
vietos.

— Koksai Niekotas Horu.Tarn 
Hallej Vakarinėj miesto dalyj no
rėjo kelti vestuves. Ręsta ura to 
rui Prokesui liepė parengti v il
gį ant 200 sveezių, 250 b utelių 
vyno ir IOTQ cigarų. Suderėjo 
pastorių, užpraszė daug sveezių. 
Padaręs tę, pats paliėgo nuo nuo
takos, ant szliubo ne atėjo.

— Pereitos nedėlios dienę ant 
policijos stacijos Desplaines ui. 
atėjo John Mayer, darbininkas 
VValcott VVebeter Mfg Co. dirb
tuvių, atsisėdo ant trepu vedan
čių į aresztę, iszsitraukė revolve
rį ir įvarė sau kulk} į galvę. Ži
noma, atliko ant vietos.

— Garsui maskoliszkas anar 
chistas kunįgaiksztis Krapotkin 
atkako pirmę Velykų dienę į Chi
cago ir laikys ežia kelis praneszi- 
mua apie vidurinį M tskolijos su
rėdymu, apie carę ir biurokrati
jos despotizmę.

— Namuose pn. 300 VV. 14 
str. nusižudė l'etuviazkas žydas 
Abrahomas Jurkevyczius. Atė 
jęs į namus policistas.rado Jurke 
vyczių jau ne gyv} gulintį aut 
sofos. Patžudys paliko Lietu
voj keletę vaikų.

— Mc Oormick paduvtnojo 
Fieldo muzejui didelės vertėm 
prieazistorięzkų laikų 3000 puodų 
surastų senų miestų griuvėsiuose 
New Meksike ir Arizonoj. Vertė 
tų puodų apskaityta ant 10000 
dol.
» Ties 12 ui. Petras VVolda 

isztraukė isz upė* ku<ij prigir
dyto mažo vaiko. Vaikas mažss, 
todėl jis pats ne galėjo j upę į- 
pulti, turėjo jį motina paskandy 
ti.

— Pn. 740 W. 12 str. vagiliu 
įsikraustė į pardavinyczię Mc In 
tyro ir paazlavė kelis taksu* ar 
tatos, kavos ir cukraus. Divė 
žinią policijai, bet ji iki sziol nė 
okio vagilių pėdsakio ne suse 

kė.
— Pirmą Velykų dieną ant 

kertės Noble ir Chipin ui. lenkai 
Jonas Janoszovvski, susitarę* su 
savo broliu, iszsitraukęs revol 
verį, įvarė broliui dvi kulkas. 
Pastovimai vienok nepavojingi.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Jaunu Amerikos Lietuviu 

Pasilinksminimo Kllubu ture* savo an
tra balių nedelioj, 14 Balandžio, 1901, 
4 vsl. po pietų, Fraiheit Turner Saloje, 
3417 8. Halsted *t. įžengs 25c. Muxy- 
ke po vadovyste prof. Kiefer. Ant Grand 
March bus dalinami pulkus programai. 
Po grand March dvi valaadl merginos 
szokins vyrus. Ateikit vienas ir visi.

Bu guodone, Komitetas.
02-4)

Chicago.D-te Teikybes Mylėtoju turės 
savo priesametini susirinkimą nedelioj, 
14 Balandžio, 1201, 1 vai. dienoj, K. 
laudanskio salėja 3801 8. Morgan st. 
ant kurio visi sanariat tos dr-tes yra pra
šiom i pributie, nes yra daug svarbiu 
reikalu ant apsvantlmo. Teipgi rinki 
mes vyriausibes. Naujiems įstojimas 
•1.00. J. K. Chmielauekaa eekr.

880 W. 88rd et. City.
Chlcago. Dr-Je Mot. ValaectauskoŽe- 

malcsiu Vyskupo, turės pirma savo balių 
nedelioj, 21 balandžio, 1901, Bažnytinėj 
ss. Jurgio saleje, SScsia ui. ir Auburn 
avė. Prasidės 4 vai. po pietų. įžengs 
vyrams 25c. moterims ir merginoms dy
kai. Visus lietuvius ir lietuvaites stir- 
dingai kviecsia atsilankyti.

(4-19) Komitetas.

Chlcago. Dr-te 8*. Francisakaus lai
kys savo metini susirinkimą nedelioj, 
14 Balandžio, 1 vai. po pietų, saloje pn. 
002 S. Canal st., ant kurio visi sanariai 
teiksis pribūti. Bais yra paskutinis 
mitingas pigaus įstojimo, todėl norinti 
prlsirasiyti prie salos draugystes teiksis 
pasiskubinti, nes toliau įstojimas taps 
pakeltu pagal konstitucija.

R. Goldikaa, sekr. 73 W. 18th. st,
LietuvlHzluut Teatras.

Chicagn. Neseniai Įsteigta nauja tos- 
traliszka D. L. K. Kolstucsio Dr-te los* 
plrmntini teatre, drama "Icsgriovimas 
Kauno Pilim 1902 m.” Perstatymas at
sibus nedelioj, 14 Balandžio 1901, Vor- 
waerts Turner saloje, ant 12to* ui. arti 
Halstad. Prasidės 7:80 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 Isz teatro eis ant naudos para pi Jos 
Apveisdos Dievo. Visus lietuvius ir lie
tuvaites kviecsia kuoekaitlingiausel su
sirinkti. Komitetas.

Balius, Balius.
Philadelphia, Pa. Kareiviuke ūaaru 

O (girdo Dr-te turės savo 4 metini balių 
panedelyj, 15 d. Balandžio, 1901, svetai
nėje Waabington Hali. 523-525 8. 4th st 
7-30 vai. vakare draugyste pilnoje paro
doje su muzika miražuos ulycslomis į 
sale ant baliaus. Balius prasidės 8 vai. 
vakare. Todėl visus lietuvius ir lietu
vaites ir visas lietuvisskas draugystes 
kviecsia skaitlingai susirinkti. įžengs 
visiems Dykai. • Su guodone,

Komitetas.

Balius Balius!
Lietuviai. Thorp’o Wi*. Prisirengki- 

te ant atra-metinea pavasarines (ores) 
ssventea, kuri ajsibus oedelioj, 21 ba
landžio, 1901 nj. F. M (kolaink) namuose, 
prasidės 9 vjd. ryto, trauksis iki velivatn 
vakarai. Bus kalbos, dekliamacijoe ir 
dainos bei kitokios taboro*. Inienga 
vyrams 50c., moterims ir valkams dykai. 
Jeigli ta diena butu lytus ar kitokia pe- 
risskada, tai balius bus atidėtas ant ki
tos nedėlios. Pelnas eis ant visuomenes 
reikalu. Ssirdingai utprasso visus kuo- 
skaitliogiausiai susirinkti. ‘

Komitetas.

Teatru ir Balius.
Boston, Mas*. Latviu draugyste tu

rės savo teatre ir balių 23 dienoj Balan
džio 1901, Salėja Oonant, 20 Oonant si, 
Roxbury, Maas. įžengs vyrui su mota 
re 73c. pavienėms moterimis 23c. Ti
sus lietuvius ir lietuvaites užpraaso sair- 
dingai atsilankyti. Komi tetas.

PafieMkoJimai.
l’ajieukau savo ssvogerio Jokūbo Va- 

lantiejaus, Kauno gub.,. Tauragės vol.,
• metai atgal gyveno Chicagoje. 
pat* ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adreso:

Viktor Dombrowsk,
31 Ame* st, Brockton, Mass.
Pajieeskau savo brolio Liudviko Pete

lio iss kaimo Pažeis v i Liudvinavo gm., 
Bu valku gub. Gyvena kur Chicagoj. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso: Alena Uleckiene,
124 Willlams st., Northampton, Mass.

Pa j tesakau savo pusbroliu: Jono, An
tano ir Kazimiero Pnževeliu, Kauno gb., 
Raseinių pa v., kaimo Garauau. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinia adre
so: Jos Balserus,
1219 Taylor avė., Pueblo, Color.

Pafieszkau Jono Kalusskevicsiaue iss 
kaimo Cirailiu ir Jurgio Zdano iss kaimo 
Buroku, abu Punsko per., Suvalkų gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso: V. Aleksa.
121 W. Camden si., Balitmora, Md.

Pajieaskau Mikolo Pavilko, Kauno 
gub , Telsziu pav., kaimo Gargždu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso: Antanas Ilginis,

Box 965, Fiirmont,
Pajieezkau savo szvogerkos, 

Pankevicaiukes, Suvalkų gub.,
jampotes pav.. Mikallnkio gm. i*^_ kai
mo Mielaissupio. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso.

Baltrus Mllassauskaa,
Box 77, Mlnervvijle, Pa.

• Beikalingi yra du geri “Beištartai**
prie “shapavo“ darbo, knrie gali greitai 
ir gerai atlikti savo darba. Geram ir 
smarkiath darbininkui mokesti* nuo 912 
iki 915 ant nedėlios. Ns tik man bet ir 
dangteliam kitu krianoaiu yra raikalin- 
gi geri ‘ Beištartai'’ , ir “Operatoriai”. 
Norinti darba gauti‘tegul atsissaukiaant 
adreso: C. Janulis,

1900 N. Broadway st. Si. Ix>uia, Mo.

JI* 
ant

IU.
Onos
Mari-

Aukot* ant kankintintv
M. Petraiti Rumtord Faile, Me.
M. Mimont
A. Melskis
V. Mimont
J. Kubllis 
P Gubista
K. Bandelis
J. Pareigk - 
G.Wasxniauskis
B. Mimontlene
L. Kasparavlctia ,,
K. Ramanauskas „
M. Ssuplanis „ 
A. Vaissvila
J. Degutis
E. Rvsterevski
J. Slaciokas
T. Valssvilaito „
D. Gaudesiu*
A. Antanavicsia
K. Banis

(1*dkm)

25c
23c

30c 
75c 
30c
23c 
25c 
25c
10c

25c
* 10c

10c
Viso..........................*5 15

Pagal “Lietuvos“ No. 13 buvo 
kasoje.9774.59

Sykiu..........9279.74
Už tuos gi 9279.74 tapo pasiusta 1153.00 

Markm ant ranku. D. Sauna*, Rokai ten, 
Germany, 8 d. Balandžio. Kasoje neliko 
n!-ko. A. €H**ew»kia

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikybų ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, mokslinki ir draugijiaskai- 
polltiszki. Antra lajda su priedu. 211 
puslapiu.............................................ftOe.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliukas aprassymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimas! nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 90 paveikslelhi, 129 pusla
piai..^ ........................  3fic.

Ar vyskupas Valanczius (Voloncsaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para
ižyta Kn. Dembskio. įsileista kaistais 
Busivienyjlmo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai..........................  15®.

Istorija Chlcago* Lietuviu, Jul para
pijų Ir kn. Kraucxiuno prova su laik- 
rasscslu “Lietuva“ buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato,aiazkaus drnko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraueziu- 
no, “Lietuvos“ issletotojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos 8z. Jurgio lie
tuviuko* bažnycsios? Popiero* apda
rais...........»....................  $2.00.

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

Balas visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos” redakcijoj.

Pasargos .Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiuką į “Lietu

vos“ redakciją visada paraszyk ant 
tuiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visad* jpduok ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pats gerai raraytl nemoki, tai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokanosiam, 
parassyti.

8). Jeigu isxperki “Money Orderi", 
tai nelaikyki* jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio" redakcija 
negali pinigu iss paeito gauti. Pasiiai- 
kik sau tik mažėja balta koresiukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį“ siuskie prastojo groma- 
tojs, registruoti jo ne reikia.

4). Bumas nesiekianesia* vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pasalinėmis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigai* arba “Money 
orderi“. Biuncsiant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuosas, sausas, nesulipln- 
tas ir ne lipinti ant laisska Sulipinto* 
ant laiazko arba viena ant kito* niekam 
netinka ir tokio* už pinigus nebus pri
imtos. *

Meldžiame rasaeju temyti ant virsx 
paduotu pasargų, o tokiu bu d u palsng- 
vlsite issleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir palys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos" Iszleistuve.

TEMYKtTE!
Knyga Istorija Chicagos Lietuviu ir 

ko. Krsucaiuno prova jau gatava. Ku
rie turėjote už ta knyga iss vimaus į- 
mokeja pinįgua, priduok i te savo dabar
tini adrese, kad žinotumėm į kur jums 
knyga prisiųsti.

“Listuvos“ iszleistuve.

Ui Sumailnta preke.
Lietuviszkai-Angliszka* Žodynėlis 70c. 
A nglisskai-Lietu visskas Žodynėlis 80c. 
Kas norėtu pirkti neslutua ir duoti ap

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

Rev. P. Bau r ūsai lis,
34 John st., Waterbury, Coen.

(♦-IX)

PASARGA.
Rosi jo* valdžia panaikino dabar sziuo* 

popierinius (bumaaskas) pinigus: 1 -rub
li niaa, 5-rubllne* ir 10-rublines; o ju 
vieta užstojo auksinius ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rosljo- 
je tik 3-rubiines, 25-rublines. 100-rubii- 
nee ir 500-rablinea. Todėl, stenėsiant 
dabar pinigus įRosijf, reikia žiūrėti kad 
stencxiamf>. suma duotus! sudaryti iss 
3-rubliniu. 25-rublinlu arba iss 100-rub
liniu. Isz 3-rabliniu galima padaryti 
sumas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, arba 24 
rublius; didesne* sumas galima imti isz 
25-rubllniu arba JOO-rublIniu. Paveiks
lam 25 ratilius padarys viena 25-rubli- 
ne, 50 rubliu padarys dvi 25-rublines, 75 
rublius padarys trys 23-rublines, 100 
rubliu padarys viens 100-rabline, bet 
norint siusti mažiau kaip 25 rublius, 
reikia imti tik tokia suma kokia duo
dasi padaryti isz 3-rnbliniu, Teip: imk 
viena 25-rubline ir prie tos kiek reikia 
imk 8-rubltniu, arba imk dvi ar tris 25 
rublines ir prie tu kiek railc ,mk 3-rab- 
linln, arba imk viena ar kėlės 100-rub
li ne* ir prie tu kiek reikia imk 8-rubli 
nlu arba 25- rubliniu.

Pigios Fanuos Wisconsine!
Jeigu kuria <*z lietuviu norėtu pirkti 

ferma tegul atsiszaukia pas mane nes 
ass eeiu termų agentu.

Jo*. Urba,
8301 Auburn avė., . Chlcago, III.

(♦-lt)
Pigiai ant pardavimo geras Sali u na*, 

aplink daugybe lietdviu gyvena. Par
duoda i*z priežastie* ligos.

John Miller. -
1198 Blue lalsnd avė. Chioago, III.

’ Ant pardavimo arba lasmainymo 
dvi irražio* fartno* paviete M arine t te. 
valsteje WiKoaain. K* turi mainau? 
Adresuok: Joseph Dama,

S338 Auburn avė., Chlcago, Iii.
(4-tx> r

Pigei ant pardavimo graži n* miesto 
pruperteC Adresuok: F. Dama,

717 W. lOtUBt., Chlcago, III.
(4-»)

PAAI8ZKINIMA8!
VISAI MUSUePUBJLIKAI!

Ant užklausimu daugelio žmonių, ku- 
yie kenesia ant nežlebcziojimo, užki ete- 
jimo viduriu, dieglių, gurguliavimu, 
kraujavimu, r lemena ir abelnai visokiu 
pilvo, plaucslu ar inkstu ligų, kaip ir 
ju pasekmių, kaip tai galvos skaudėji
mo, apreibimo, nemigos, melancholijos 
etc. ir abelnai visiems nesveikiems žmo
nėms, ypacz moterims ir ligūstiems vai
kams, praneštame, kad dabar laike at- 
malningo pavasario oro gydytojai reko
menduoja reguliariszkai vartoti Trine- 
no American £lixir of Bitter Wine, 
kur* geriausiai už visas kitas gyduoles 
psgelbsti. Jis suszildo ir sutaiso vidu
rius, reguliuoja ėjimą laukan, atgaivina 
visa syatema, teavalo kraują ir suteikia 
norą d i rbt i. Yra tai geriausia gyduole, 
Ir perkant yisur reikalaukite tikrojo Tri- 
nerio kartaus Vyno, kuri fabrikuoja 
Juozas Triner, 799 8o. Ashland avė., 
Chicago; nepriimkite vodingų, kurios 
daugiau kenkia, negu pataiso. Yiaose 
aptlekose, kur tik pirksi, visuomet rei
kalauk tikrojo Trinario kartaus vyno.

■A'. ‘ . ■

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

Mokslas apie gyvus daiktus.
Pa-gal prof. Nutbaumą

Kad iš pūslės išsidirbo augštesnių gy vųnų 
plaučiai, tą aiškiai matyt ant tūlų neskai
tlingų dvejopai kvėpuojančių žavių, užiman
čių tarpą terp žuvių ir varlių, kurių pūslė 
turi jau beveik tokį sudėjimą kaip plaučiai 
augštesnių gyvūnų ir ji ne tik yra brganu 
pasikėlimo vandenyj, bet ir organu kvėpavi
mo: taigi šitos žuvys kvėpuoja ne tik kvėpa
vimo plėvėms, bet ir plaučiais. Varlės* Į>a- 
veiksliu, kvėpuoja plėvėms tik ką tik užgi
musios, dar ne išsivysčiusios į varles, kaipo 
teip vadinamos buožgalvės; išsivysčiusios į- 
ganna dar geriaus išsidirbusius plaučius tie- 
gu pas dvejopai kvėpuojančias žuvis. To- 
liaus, sulyginanti anatomija išaiškina, kaip iš 
dviejų porų pasiirimo plėvių žuvių išsidirbo 
dvi pori kojų augštesnio laipsnio gyvūnų — 
driežų arba žindančių žvėrių ir kaip kojos per
sikeitė į rankas, kaip iš pirmutinės poros žu
vių pasiirimo plėvių išsidirbo paukščių spar
nai; todėl tai ir matome pas Archeopteryx 
sparnus užbaigtus liuosais pirštais, kadangi 
mat šitas dabartinių paukščių protėvis ne 
spėjo dar su visu perkeisti savo sparnų, jis 
išsidirbo iš keturkojų reptilijų, todėl ir už
laikė dar sparnų pirštus tokiais, kokius turė
jo pirmutinės reptilijų kojos. Taigi mat 
mokslas išaiškina, kad tūli gyvūnų organai 
keičiasi į atsakanteenius, nereikalingi sana
riai nyksta, gamta gerina, taiso gyvūnų or
ganizaciją. Taisė ji kūno sudėjimą visokių 
gyvūnų per labai ilgus laiko perijodus ir to
kiu budu iš žemiausio skyriaus gyvūnų pri
dirbo tokią daugybę grupų, veidių, gatun- 
kų ir atmainų, kokias matome šiądien; ne 
tinkančios gyvenimui atmainos su visu iš
nyko.

ne

VII. Prisitaikymas gyvų organizmų prie 
visokių sanlygų,

Kodėl visoki organizmai per ilg% laiką 
pasilieka be permainų, bet keičiasi? Ko

dėl per ilgus laiko perijodus iš palengvo iš
sidirba nauji tipai, nauji gyvūnai, kodėl jie 
turi kitokią organizaciją ir pavidalą negu jų 
protėviai? •

Žemiaus privesti paveikslai išaiškįs tą 
klausymą geriaus negu ilgiausi išvadžioji
mai. Daleiskime, kad tūli organizmai, gy
vuojanti kraštuose vidutinės šilumos pateko 
į kraštus, kur šaltis daug didesnis. Naujo
je vietoje tie organizmai ras kitokias klima- 
tiškas sanlygas negu buvo jų senoje tėvynėj: 
šaltis čia didesnis, auga kitoki augmenys, 
gyvena kitoki gyvūnai negu kraštuose vidu
tinės šilumos. Atkakę čia iš šiltesnių kraštų 
gyvūnai iš syk atsiras kitokiose sanlygose ir 
turės prie naujų sanlygų prisitaikyti ir tie, 
kurių organizacija geriausiai tiks prie tų 
sanlygų% paims viršų ant negalinčių prisitai
kyti. Teip, paveikslan, žvėrys turinti šiltą 
kailį daugiaus pakęs šalčio negu tie, kuriems 
gamta davė retesnius plaukus; turinti baltą 
plauką geriaus galės pasislėpti ant sniego 
uždengtų laukų, ne greit juos sniege užtė- 
mys silpnesni žvėrys, todėl baltų plaukų 
parva palengvįs medžionę ant silpnesnių žvė
rių ir pasikavojįmą nuo priešų; turinti juo
dą plauką ant laukų uždengtų amžinu snie
gu bus matomi iš tolo, jie ne galės prisiar
tinti prie gaudomų ant maisto žvėrių, nė pa
sislėpti nuo priešų. Mokantis jieszkoti mais
tą ant ledo ir sniego uždengtų laukų ir šal
tuose kraštuose galės išsimaityti, ne pasiga- 
nėdinantiems tokiu maistu gyvenimas bus 
labai sunkus. Visi žinote, kaip skiriasi ką 
tik užgimę visokį žvėryčiai nuo savo tėvų. 
Vieni turi storą ir tankų plauką, kiti minkš
tą, vieni turi plauką tamsios parvos, kiti 
šviesios, vieni brūzgus ir greiti, kiti neran
gus ir silpni. Šaltuose kraštuose lengviau
sią turės gyvenimą žvėryčiai turinti tirštą ir 
ligą plauką baltos parvos, pasiganėdinanti sa
manoms augančiom^ po sniegu arba žuyims, 
kokių šiaurių jūrėse ne trūksta. Žvėryčiai, 
atsižymint! tokioms ypatybėms, pasiliks gyvi, 
užaugs, kitigi, neturinti tokių ypatybių iš 
nyks arba iŠ bado,1 arba išgaudys juoš mės
ėdžiai žvėrys, arba sušals nuo didelių šiauri
niuose kraštuose šalčių. Užaugus tiems už- 
silikusiems jauniems, jie perduos tas išdirb
tas ypatybes savo vaikams, kadangi visi juk 
žinoti, kad tėvai perduoda vaikams visokias 
savo ypatybes. Antroje gentkartėje dau
giausiai turinti tinkamų ypatybių vaikai,už
augę, perduos tas ypatybes ir savo vaikams ir 
tokiu budn, per ilgą laiką išsidirbs atmaina 
žvėrių turinčių šiltą kailį, baltus plaukus ir 
tt. tinkanti gyventi šaltuose kraštuose. To
kiu budu, paveikslan, išsivystė baltosios 
šiaurinių kraštų meškos, paeinančios nuo pa
prastų meškų vidutinės šilumos kraštų.

Teįposgi daleiskime, paveikslan, kad tū
li žvėrys nuo žemės paviršiaus prisigriebė į 
tamsias požemines olas, kokių gamtoj yra 
daug ir tose tamsybėse gyvena ir veisiasi per 
ilgą laiką ir ten prisiveisia naujos jų gent- 
kartės. Tose giliose olose, kur neprisigriebia 
nė mažiausias saulės spindulėlis, akys žvė
rims visai ne reikalingos, kadangi be šviesos 
ir geriausios akys nieko ne mato. Per ne
vartojimą akių, pas tolesnes gentkartes jos 
bus vis silpnesnės ir silpnesnės ir ant galo, 
kaipo nereikalingas, žvėries nenaudojamas 
organas, su visu Sunyks. Dėl stokos šviesos 
neišsidirbs odoj tūlos parvuojančios mede- 
gos, kokias turi jų giminaičiai gyvenanti 
šviesoj, kadangi mat tos jiarvuojančios me- 
degos išsidirba tik po įtekme saulės spindu
lių. Apart to, gyvūnai, patekę nuo pavir
šiaus į tamsias požemines olas ir jose apsigy
venę, atsiras čia kitokiose sanlygose negu gy
venant ant apšviesto paviršiaus: olose nėra nė 
tokių augmenų,nė tokių gyvūnų,koki yra ant 
saulės apšiesto paviršiaus; olose yra kito
kia oro temperatūra ir kitoks nuošimtis drė
gnumo negu ant paviršiaus. Taigi gyvūnai, 
patekę į požemines olas ir jose apsigyvenę 
ir besiveisianti turi prisitaikyti visoj savo 
organizacijoj prie naujų sanlygų. Tw, ku
rie ne galės prie tų sanlygų prisitaikyti, tu

rės išnykti, gyvais pasiliks tik tie, kurių or
ganizacija bus labiausiai atsakanti naujoms 
sanlygoms, taigi gyvenimui tamsiose požemi
nėse olose. Per tai po ilgam laikui visa or
ganizacija gyvūnų, apsigyvenusių tamsiose 
požeminėse olose, iš palengvo persikeis, iš jų 
susitvers naujos veislės atsiskyrusios nuo to 
paties tipo gyvenančio ant paviršiaus.

Visi žinote, kaip skirtingos yra sanlygos 
ant plataus žemės paviršiaus: kitokios šauly- 
gos yra šaltuose poliariškuose kraštuose, ki
tokios kraštuose vidutinės šilumos ir karštuo
se, kitokios ant viršūnių augštų kalnų, kito
kios slėnyse, kitokios ant pievų, kitokios gi
riose, kitokios karštuose pieskiniuose tiruose, 
kitokios šaltiniuose, upeliuose, didelėse upė
se, ežeruose, jūrėse - ir oceanuose; kitokios 
sanlygos yra aut žemės paviršiaus, kitokios 
tamsiose požeminėse olose. • Visas tas vietas 
apgyvena tūkstančiai veislių gyvūnų ir aug
menų. Taigi suprantama, kad ()agal sanly
gas ir organizacija gyvūnų ir augmenų viso
kiose vietose turi būt skirtinga, kadangi mat 
via! tieorganizmai turi prisitaikyti prie san- 
lygų, kuriose turi gyventi, o sanlygos tos ne 
visur vienokio^.

Ant gyyenimo visokių organizmų turi 
įtekmę ne tik vieta, kur jie gyvena, bet ant 
jų turi įtekmę ir kiti organizmai gyvenanti 
toj pačioj vietoj.

Jau pirmiaus paminėjome, kad gyveni
mas gyvūnų rišasi su augmenims, o tų vėl su 
gyvūnais. Gyvūnai mintanti augmenų mais
tu išgaištų nuo bado, jeigu ne butų augme
nų, jie gali gyventi tik ten, kur yra atsakan
ti augmenys, kuriais maitinasi; gyvūnai 
mintanti mėsa maitinasi žolėdžiais gyvūnais, 
taigi mat gyvybė mėsėdžių gyvūnų rišasi 
teiposgi su augmenims.

Kaip toli vienok gyvenimas visokių gy
vūnų atsiliepia ant gyvenimo augmenų ir 
atbulai? Kiekvienas beveik augmenis pri
glaudžia ir maitina kirminus iš kiaušinių iš- - 
sivysčiusių vabalų, tankiai toki kirminai 
maitinasi tik lapais tų augmenų, ant kurių 
išsivystė. Tūli augmenys suteikia maistą 
dešimtims ir šimtams vabalų veislių, iš kurių 
vieni apsigyvena ant šaknų, kiti po žieve, 
kiti ėda lapus, dar kiti traukia iš žiedų sal
džius syvus, kiti deda savo kiaušinėlius į 
plyšius tyčia padirbtus lapuose arba vaisiu
je, po žieve kelmo arda šakų. Kokia daugy
bė paukščių ir žvėrių maitinasi žole, lapais, 
sėkloms arba vaisiais augmenų, gyvena girių 
tankumynuose, ant dirvų javais užsėtų, ant 
pievų ir augmenims apžėlusių vandenų pa
krančių. f

Ir ant augmenų turi įtekmę kiti augme
nys. Žino apie tai gerai podaunįkai ir ūki- 
nįkai, todėl jie ravi lysves auginamų aug
menų nuo visokių ne naudingi žolių, kurios 
prisiveisusios, greitai užstelbtų, išnaikintų 
auginamus augmenis. Jeigu daug sėklų nu
puola vienoj vietoj į dirvą, tai nors ir visos 
išdygsta, bet augant, terp draugų prasideda 
kova už būvį, už ruimą ir maistą; šaknelės 
jų, jieškodamos maisto žemėj, susitinka ir 
varžo maistą esantį dirvoj; diegai gi, besike- 
rodami. stabdo prisigriebimą saulės spindu
lių, kurie augmenims labai reikalingi. To
dėl tai silpnesni, ne galinti pasipriešinti ne- 
prilankioms aplinkybėms, nyksta, pasilieka 
tik drutesni diegai.

Ant gyvūnų gyvenimo ne mažą turi įtek
mę kiti gyvūnai. Ne tik vieni gyvūnai mai
tinasi kitais, bet dar jie varo terp savęs ne
siliaujančią konkurenciją, varžymąsi, varžo 
viens kitam ne tik kitus einančius ant mais
to gyvūnus, bet ir augmenis. Daleiskime, 
kad kokioj nors vietoj per daug prisiveisė 
kokių nors gyvūnų besimaitinančių toms pa
čioms augmenų veislėms, paveikslan, tegul 
bičių augintojas laiko kokį tūkstantį avilių 
bičių vienoje vietoje. Tokiai daugybei gy
vūnų, susirinkusių vienoje vietoje, pritruks 
maisto tose aplinkinėse ir jiems atseis ne tiK 
varžytiesi maistą, bet badą kęsti, vieni silp- 
nesniejie, nerangesnis jie turės išnykti, dru- 
tesniejie ir bruzgesniejie užsiliks, kiti, pri- • 
versti, pradės maitytiesi ir kitokiais augme
nims, kokius pirma niekino, kiti persikels 
toliau į kitus kraštus maisto jieškoti sau ir 
savo vaikams.

Visuose atsitikimuose gyvybė vienų or
ganizmų rišasi su gyvybe kitų. Geriausiai 
tą išaiškįs sekanti paveikslai.

Kaip žinote, augmenų žieduose, apart 
kitų žiedo dalių, yra vyrukai ir motės, kurios 
yra svarbiausioms žiedo dalims. Dulkintuo
se krepšeliuose vyrukų išsidirba dulkių grū
deliai, taigi ypatiškos celėles. kurios, 
perkeltos ant motės kaklelio, prisigrie
bia į išskėstą jos apačią, kur jungiasi su 
kiaušininėms motės celėms. Iš tokio susi
jungimo vyruko dulkių su motės kiaušinine 
cele pasidirba celės vadinamos išvaišintu 
kiaušiniu, kurios toliaus pereina į sėklas 
augmenies; sienos gi motės skylės, kaip kada 
ir kitos žiedo dalys, augdamos, persikeičia į 
vaisių, kuriame yra sėklos. Vyrukų dulkes 
ant motės kaklelio perneša arba vėjas, arba 
visoki vabalai jieškanti sau maisto žieduose, 
kurie ant savo kojų perneša vyrukų dulkes 
ant motės kaklelio; ypač svarbus vabalų dar- ’ 
bas prie ušvaisinimo tokių žiedų, kuriuose 
yra tik arba vyrukai arba motės, taigi žiedai 
arba vyriški arba moteriški; toki žiedai 
pats niekaip negali užsivaisinti; dar sunkiau 
užsivaisinti tokių augmenų žiedams, kokių 
vienas krūmas turi vien vyriškus žiedus, tu-<" 
rinčius vien vyrukus (tie krūmai neišduoda* 
vaisiaus), kitas gi vien moteriškus, taigi 
vien žiedus su motėms, bet be vyrukų.

Seniai jau nžtėmyjo, kad bambalai pri
sideda prie už vaisinimo žiedų dobilų u šitie 
vabalai perneša vyrukų dulkes ant moteriškų 
žiedų; kraštuose, kur nėra Bambalų, r kaip 
antai ant Naujos Zelandijos, “ nors pasėti do
bilai puikiai auga, bet kol ne atgabena ežia 
bambalų, dobilai ne išduodavo visai sėklų; 
dabar gi, kada čia atgabeno užvaiainaličius 
dobilų žiedus bambalus, atgabenti iš Euro
pos dobilai išduoda ant Naujos Zelandijos 
tiek jau sėklų ką ir auganti Europoj. Taigi 
čia aišku, kad užvaisinimas dobilų žiedų pa
eina nuo bambalų.

(Tolime bus.) **
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ir paduotos rodos kaip nuo to gulima istsury-

Aeboete. ir teip mokintose dėl vaiku, sutaisyta

Medėjo pasakojimas. Szi knygute yra asudmga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes ošia ap
rauso ateluklmus vieno Medėjo au visokiai* 
žvėrimis po svetimu* k rasite* svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozellais 10n

Maskolijoa politika su Europa ir katallktezka 
bsžnyciia iszradymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius ir lu 
bažnyezias ...... Ino

Musu mužikėli* iszduotas aat naudos Lietuvos 
Uklaykams Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietu vos tautlszka* kilimas. Polam ra
do* uklnykam* prie gera vedimo ukinykys- 
tos. ir keletas parakaiczlu . . . Ifo

Msdega menu tauttszkal valsUnykystal. Saloje 
knigoje apraszo visas liga*. Ju vardu* ko
kiais jas vadina Ksuntecaiai ir Suvalkte- 
estai, tepgi aprauso kokeis vaistais prasti 
žmones Jau gydo. Preke . . . 4fc

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vryrisskų ir mo 

teriaikij ligų. Mokinosi ■ uni versi tote 
Nav Yorke; praktikavo ligonbucaiuoae; 
Wiedniujs, Berlyne, karaliszkoje mo-1 
kykloję Londone, buwo pardBtiniu moks
lo Lebanon. Bnllevue, Port G radusi e 
Hospital College ir 1.1.

UsZti rina IsZcpdjrma
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudiHmf vidurių, 
gaisro*,nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimj, motoriszkas ligas ir ne 
vaisingumj. Gydymui nervisskų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Ld<{*a UytiaZn U aliu ■> 
tezgydyaiu į kėlės diena% teipogi li

gas pilvo, uždegimu žarnų, iszdžiuvl-
mj pieno, skaud8jim| lupų, nosies, a-1 ku, 3301 Aubufll RV6. 
kių, ausų, nustojimj pajiegų ir tt. Iss- ggcaioa ui. 
gydymu užtikrinu kiekviename atsitiki- j 
me. Cbronisskas ligas gydau pasekmin- ————.Kas prisius $8.0o,

B. F. STRZYZAUSKAS,
Lietuvibzkab Daktaras.

1028 N. Hoyne avė., kerte Frankfort st.
Telefonas: West 728.

....CHICAGO, itL ...
Seredoms ir nedelioms nuo 

3 vai. po pietų iki 6 vakaro 
priima ligonius {jas L. Ažu- 

kerte

toriai ir prisakymai......... ........... .
Amerika Pirtyje, komedija Keturakio. lOo

akyva, kurioje aptalžytas gyiu-n'maa Slma- 
noDauksnto nuo pat kūdikystes iki Jo smer- 
tios: kaip augo, kur mokinosi, ka Velke ir 
tL Prie to ir jo fotografija patalpinto. Apart 
to kmgetete randasi daug dalau ir kitu gra
žiu stralpaniu Preke . Ste

Negirdėtas daiktas tr gūros rodos musu mo- 
terutema n - So

Nedorybe Rymo Cleooriaus, istorija isz laike 
ponavojimo Nerono į. SOo

Neąlpneezyk. Komedija grajyjama teatruose lOo

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Uor.Lexin|ct4>n At.

I 0 P iki 1 UU U1BKJUIB UrUAUUVID «U gc r»
Offiso wa)ind(M:įiSlpoptotikis/aiuS koriaikomiĮtaisomi ir *u 

^tojMoaalarauoSlkfiOHvaLrytorauožUtlžval. Hngai, lietuwis«koi raszlavoi ženklais, 
P°PWxl*i per Gromata* Dy ai. k*'P »•: } U * Ir tt. Ant tzioa maszi- 
Užpraszydami gydyklas prisius k i to 81.00 nukes gali drukuoti netik suaugę wyrai,

VJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sweri ir apraszyk sawo ligj. o

Telefonai: Ganai 78.
Telefonuot galima Isz kMtvieuoe 

aptlekoa.

Dr. O. C. Heine
DENTY8TA8O

Kerte 31et ir Halsted ulieziu, 
wirszui Aptiekos. Chicago.

kad neatkreipti jokios žingeidystoe pastai i niu ypatų.

Aplaikys 610.00 verta maszinukę gro
matoms drukuotie su geriausioms dru- 

i visais relka-

w AR E8I KURCZIAST?
wl,l kurtini i ir sunkus girdėjimas dabar yra 

Issgydoml su pagalba nauju musu tozradimu: 
Tik karoliais gimė ne gali būt isigydytl. Cži- 
■Al eai.v<M vmaiai rajszi.niaMi. Aprassyk sa
vo liga. Iszegzaminaeimaslr rodą dykai. Gali 
Slys name teisi ydyti su visai mažais kaaztai*.

Dilloi’s Aoril iBStitate^^’iir-

Temykite Baitimores Lietuviui!
Dabar galite gauti pirkti visokiu kny

gų ir laikraszcsiu pas L. Gavli. 2018 N. 
Washington st. ^altimore Md.

Andersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa
raku vienoje knygelėje............................. 15c

Angllsskal-ltetaviszkM žodynėlis, sutaisytas 
k n. P. Saurusaiezio. turi apie 2600 sod
žių: angllszkl žodžiai istguldlnell iteta- 
viszkai..........................r.............................SOo

Birutes dainos “ . •• • lito
Budas gydymo. Daktariszka knyga............ ...SOc
Dievaitis, apysaka salos gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kartos llstnvtal da nteksd 
negirdėjo. Ęreke ...... .11.00

Dalau skrynele „ „ SOc
Dallyde arba patarmes staliortama. surinktos

Isz naujausia knyga, su ISO paveikslu, 
Antano Dailides, Yra tai rankvedia mo- 
kinantiemi ir mokantiems stallonszką

MALDAKNYGES.
Mažas Ankao Altorius.kataltkiszka maldų kny

gele. Maldoe yra ry.metinee, vakaris®*, prie 
apaviednea. komafnljos misilu. missparu te 
daugybe kita; miąziu mkldos eu abrakėliais; 
mtosparai giedami Uetavtoski ir lotini*iki: 
daug lotyntoaku giesmių giedamu prie isista 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapim- 
mo ir tt. Yra S lltanijde; psalme* Ss. Marijos 
P. te Karaliaus Dovtdo: aktai, ražaacztei. 
stacijos, k s ra n k s. keliolika siventu giesmių
ir it Yra tai naujausia ir gražtaosta knygris 
tos visu lieta visiku msldaknygiu. daili, bal
ta, slidi poptera; stambus, atsakus drukas 
Miera coliai. Šiitu knygeliu apdarai

Duonos jteszkotojal, apysaka;!!. 8enklevl- 
oziaus.......................... . ..............................

Preke pin|gq.
Baskas rublis po...................... 53c
Trusisskot markės po. ........24jc

Prie kiekwieno pioįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paėsto kasis

vycziaus. MokvHszki lietuviu prasitęs 
tyrinėjimai, su viena mapa.........................*o

Etnoliogiazkoa smulkmenos 18c
Bgle žalcziu karaliene ir iszgriovimas Kauno 

pilies 1M m., du puikus dramai paraižyti A 
leksandro Gužaozio 26c

Genu Deda. Graži pasaka isz ąztandlenlnto Lie
tuviu padėjimo....................................lOo

Gvvenimaa Stepo Raudnosio pasakos Iže 
Gyvenimas Gena valine (Genovefos). Yrą

Knyga Katalogas.
Knygos savros spaudos.

Akyvi Apsireiszkimai Sviete, aat kuriu žmo 
nes nuolatos žiun . bet ju gerai nesupranta;

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero,

SOc

Preke................................................................ 85c
HYGIEN A Daktariszka knyga arba mokslas 

apie užlaikymą sveikatos, isz kurios gali be

Kas non taretl dvasiszku nauju pasiskatintu 
tegul nusiperka szį kniagely.............. .....*^

Gyvealma* Jėzau* Kristaus, pagal naujau
siu* isz tyri ne ji m as suraižytas...........

Inraakiai užvestos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szimtmeczieoee dėl praplatinimo ka- 
tahku tikėjimo aat žemes. Parasze Mac

sveikata, pailginu savo amži ir mokės užau- 
^tati^sveikate ir tvirtais savo vaikelius.

-S? M Veikalai gvildenamu politiszkąją eko-

85c

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parašte ka. Dembaki*. Szi kai- 
ga paduoda svarbiausias Užtrunka* tez 

• szveato* Biblijos kurias perskaito supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia j, žmonėms skaityt..............-

las kur akmenys ant musu lanku atsirado? 
Geolioglszkas Lietuvos teztyrinejimas. 
naudinga moksliszke knygele.............

Istorija Europos su mapoms
draugijos gyvenimo. 

Geografija art* žemes i 
kie. Nslkovaki ir kit 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol Ilsėju
siu lietuvlszkn knygų. Atozktal ir supran
tamai aprauto visa musu Sems, jos pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus.

Įdiek Joje yra anglių, geležtes. aukso, dras
kosi Ir kita gerybių; klek mariu, ežeru. opiu, A_ kn*i.</Kaa mm.

Istorija iazialko Prašautu vainos ststtlke- 
etos Afrikoje .

Istorija gražios Magelenos
Istorija septynis Mokjftoju * “
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasta Zanavykas.

ki juose gyvūnai gyvena ir tt. Žeme apra
usyta dalimis, iszskaitytos visos vteszpatys- 
tes.'karalystes, kunigaiksztystes. respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paprociiai, už
siėmimai. pramones, iszdirbial ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
nsoaiu; kur koki orai: szalczial ar kam-

intektne Socijalistisskn soalygu ant 
roestaku. Geri pamokinimai darbinln-

Unijota po valdžia maskoliaus 
Juokingas pasakojimas apte Szaltabulzlu* 

te du gražu* straipsniai tos uklalkystes 
Ka darytis, kad botume apeiki ir ilgai gy

ventame ....................................................
Kankles, Itotuvtaikos dainos au natomis.

arbe neužteka ir tt. Knyga did-le taž coliu. 
480 puslapiu, aat geros standžios pspiero*

Ta pati, apdaryta audimo klotuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para
stai ant nugaros ir srono. Preke.. 88 50 

Istorija Suvienytu Valstija Szlaurines Ameri
kos Apraszo kaip KoUumbas atrado Ame
rika, koki ošia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo ws- 
iieoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
kuravo ir kokiuose metuose; kiek prezidente

Suvienytu Valstijų, kuri yra reiks llngtausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui

yra vato daryti, kas no vate.

Uratuose, gražiuose apdaruose.
■si®
•1.36

tai apraarymas Lietuvos su Lenkija susivle- 
nyjlmo ir jo pasekmes. Czia alszkiai yra ap
rausyta lenku politika kaip jie pasielgė M 
Jetuvos kunlgaiksscziais: Keistucsiu, Vy- 
aata ir kitais. Iss ežios knygeles skaityto

ms niaukiai supras, ar tenka prietalyste yra 
mums naudinga ar Medinga.....................15c

lietuviu prataria! Mažojoje A ai joje nao senovės 
iki jie pateko po valdžia persu. Paraižė Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turim pus.aplu* 
ir 4 dideles m a pas. parodsnczlas vietas. kuT 
senovėje gyveno lietuviu protėviai Aprauso

5Oc

lOo
Kaip geriausiai laidoti numirėli’ Pleszlays Dro 

L. veblam. Isz angllszko iszgulde kun. V. 
Drabužis........."............. 15c

Kraštu SkerdynaAprasio ana balsu atsitikima 
kadalMm. maskoliai .išpuolė antbažny- 
ezios miestelyje Kražių, musze, siaudė Ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgriove altorius ir nž- 
peosetijo bažoyczia. Atšakiausiai apraszo 
ta visa atsitikima..................................15c

16cklzmaia ir mlstrantura
Mokslas apie Žemą ir kitas svietus, jubevy ir 

pabaiga. Aprsszo kas yra žeme, Įsu ko ji su
sideda, >at ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule. šwaivždes. menulis; kaip toli yra 
ta kitas žvaigždes; kas yra plianetoe, kome
tos ir kitos rotai matomos žvaigždes. Su » 
Mtronomlszku abrozeliu, turinti Z* pusią 
pina. Yra tai vienatine knyga, iss kurios 
tikrai žmogus gali apeiezviestL.....,-7Bc

Jtflndaugis Lietuvos Karalius Istortszkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiukai pa
rnase Julius Slovaoki, iMtuvlszkal verte 
Vincas Kapsas (Dra* Kudirka). Knyvele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 85 c 

^sujausiu Lietnvlszkas Sapnlnykas. surinktas 
ir suredtt les daugel svetimtautžsĄu

kokias senovės

Apdarytas...
aso

aoo
Pamokslai Išimi n ties ir Teisybes isiguldioeU 

Gaivoozlu visu amžių. Csta yra patilpg 118 
gražiu Juokingu ir iszmlntiagu pasakafcziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki

ašakoti ir aut kiekvieno utklaušimo mo- 
deoti tesaMnUngą atoakymf.........-6Oc

bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek- 

aM pruiūaiū gydykla* kuriomis tsišslgy’ vienas supras kaip au ja darba pradėti. 
**"** Kas prisius 61.00 aplaikys 50 puikiu po

pieru gromatoms raszytie su puikioms 
kviatkoms, apskaitymais ir pavlncze* 
vonems. Mažiau kaip už 81.00 niekam 
neeiuneziame. Adresuoki t tejp:

VV. Kudarauckas, 
Box 234, Liirence, Hiss.

dyai

FsPBradchulis
Attorney and Connselor it Liw. 
148 LaSalle st. Koom 410. 

CHICAGO, ILL. 
Tolephone Central 3066.

W ien Into lis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokai) Jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Wed»prowns kaip civviliszkas teip ir 
kriminslisskąs visuose suduoto.
Res. 108 W 18th Cor. Union St. I tita, czystija kraują, stabdo skaudėj ima 

viduriu, pasikelima gumbo, danių gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Preke už 
botrkeli 50 c. Norėdami tu ar kitu gy- 
duoliu ataiszaukiteipt) adresu (dėl atsa
kymo prisiunakit už 2c. marke):

Indian Medical Co.
Boz 24 Sta. C. PrrTtBURo, Pa.

Gal »ergi?
Viena ir geriaune gyduole yra surasta 

pabaigoj devyniolikto siimtmeczio. Yra 
tai ‘‘Indljoniseiuut Balnama*”, ku
ris gydo daugybę Ilgu,kaip tai: taiso ape-

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

Wargronu, Pįjanu, 8tuwamu Ma- 
eeinu, Cigaru, ir Papleroeu.

Vargonus, Pljanu. ir Maszinai duodu ant20

tramenias negeru, ar per 
tsiimsiu atgal ir už ta laika 
Užtikrinu kad nuo msne-

ožiai isz fabriko ir todėl galiu pigiau juos par
duoti taip tte kone iss vbotemte ima.- Meldžiu 
tik ^Į*moginti, o užtikrinu kad busite užganr-

A. M. MatU8awiczia, .
208 W. Centre Bt.

Mahanoy City, Pa.

LietuwLszka* Saliuna*.
Jono Gudino.

Mitcbel Bt., Bračeville, III.
.Utialko geriausius gėrimus ir czysta 

ule susirinkimams Tr baliams.

Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems Užauginti mvo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru.................................................................10b

Kaip įgytle pinigus ir tarta „ 10c
Kaip^apsigintl nuo koteros ir kiti naudingi

15c 
. 10c 

10c 
Krumpliu Jonas paraka „ 10c
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusl.M 
Kankles, ltetaviazkoe dainos 4 balsams yy- 

riszktems sutaikytos: pampino Dr. V. 
Kudirka, II dalia'............................. .

Krlstijonas Duonelaitis

Prastotas wyTiszkamas,^7J^“„“rw"^5S“d* 
mintis, neapkėntimas draugystes, prastota energija, prieszlalklnls 
susikūprinimas, meszluugis bei abelnas nusilpnėjimas, tvistai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar Ii K pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus puo praazalinimo kancziu. dauge
lis jaunu wyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
welu gydyti* ir tad giltine juos palipatejo!
I iimPflTIC7.ioS li^OSL^'P U1 W>«»>osesawo stadiumuose: plr-, 
LllUpdllVAilVO A.l^Vi%niainje> antrame ir trecelame,puvimas 
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, katpogi ir sekios tek^ji- 
luas, iszberimas tr mesElungl#, pasekmes newalystes ar iszdykavimo bttf 
velkiai įszgydytos Mes gydome vvirsztnlnetas ligas teip, kad netikta) jas wei 
kiši prašaliname, bet ir wisiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink kad mes pilnai gwarantuojameiszgydyti kiekviena liga, kokie 
1111 llln7 tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj. 

tai raszy k i te mums gromata reikalaudami klausymu lieto, nes mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiuoczia. 
Gyduoles mes supakuojame Įataakanczia deže ir siuneziame jas pacientui, taip

loso prekes yra pigesnes m bet lokio oflcijalistoiiMj i 
salyj ir todėl kiekvienam ligonini prieinamos.

OfficiA sdvnnc* l DD® 1® iki 4 po ploto ir nuo 6iki 8 vikirt. 
ViiujV du j uUd. f neįeitoms tik nuo 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziad ien, nes ryto gali būt pępvelu

Ir kitoms szwantoms dienoms adinoa tos peczioekaip nedelioms.

D™ Stanislaw Heimar, 
| DENTISTflS. 

» 809 S. Ashlud Avė. 
J lene 18-tos oi. Visokios opera eitos ‘ant dantų at

liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
psgal naujausia metodą.
Beguli uąjame UancziuH 

kreivai auganezius.
* Gryno aukso karūnėlės nuo... .85,00 

. ,50c Viražui, ir apatine eile d*nt...815.00 
.81.00 Garnituras dintu....................... 88.00

Plombos cementines, porcelani 
nes arba sidabrines............

Plona boa auksines puo... ...........
OFISAI ATiiuRYTšdNuo>v»l. ryto'iki 8 vąl vakaro. Szventom* 1 OFISAS ATIDARO TAS: į dieoom noo g ryto lkl 3 po pietų.

Nuo Bridgeporto imkite Morgan Street Kare. Nuo Town ofLake— Aahland kare Ir J

No. 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krnsstaia.be sp 
kalimo......................................................BOc.

kitas M.08

tais apdarais, auksintais krasztais, ap
kaustytom briaunoms pasidsbruototum 
btetetemis. su kabute................................78c.

be Ltetavnlku. ŽAteltte. Kodaus (ūrzejae zztoe 
meno ofertoe. tari U«u paži.kirt mii viena Iss 
sugztczlaus minėta lalkraarezlu ir zyktu tu ate- 
llunke tar daneezt man laikraasezio varde.

A. Sukurskis & Co.

Apsivieta Ir loKsiis u Pigiausia Preke.
Biblija arba Raaztas Szventas Beno tr 

Naujo Testamento, vokiszkas d rukai, 
puikiame apdare.....................|U5.OO

Naujas Testamentas, lietuvisz-.
kas drukas, puikiame apdare...81.00 

Budas Doro Pasiliuksminimo
Laisvose Valandose...................81-00

Lietuviukas laikrautis. nede-
linią ant puses meto................ $1.00

Kaip matote, viskas sykiu kasztuoja 
•8.00, bet dabartės atiduodu ta viską 
draugia kžip yra augucziaus minėta, 
tiktai už *5.00. Skyrium neparduodu

—Tikrai Lietuwiszkas—

SaliiinaS. Lietivisrtas Ci&rn ir Tabako Fabriku.

žymiai padidinome 
>ka tat*ka parduoti 

Įsi. Apslsteliuodaml cigarus ar 
adresuokite mwo laisrkus teip:

A. Sukurskift &Co.
Cor. TVentvorth avė., and 14th 8tr.

Chicago Heighla, III.

................ LIETUWI8ZKAS DAKTARAS...........
772.Milwaukee avė., --------- CHICAGO, LLL.

f nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius-į nuc 12 iki J po piet .

Ateik pate arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodį.

Geraasliu, seniausio* ari ei ko*, kve
pianti cigarai ir cayatą vieta dėl užel- 
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 

urnai uz w.uu. Bkynum neparauoau WMeliiu i. kitokiu zabo-nieko iaa szito suraižo, kaip liktai vigus o*11“' wreelitu tr klioktu ząoo
keturis dalykus draugia. vu

gei susi o___ _ ________
džiaugsis paainaudote isz ssitos mano oforto*.

Lietuviai, naudokite* Isz szttoe teip gausto* 
progos, nee ežia oforte padariau tiktai vien da
lei jusu labo ir tiktai aut trumpo laiko

Pinigus reiklu siusti per Mouey Order. arba 
registruotoj gromatoj. Adresuokite sziteip:
M.Mockus, boz B4 Oetroit.Mieli.

Jonas Petroszius,
H8I. tltkt Kerte Hilu. CUlUi

Kataliku Bažnycsi* ir mokslas ^agal tabu ’, 
verte ka. A. Milukas.......................... ,..lfc

Kristijono Donelaiozlo Rasztal.. . ............
Kapsi Didžiu Kuaigalkssczlu irKaraliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorą, pajusta N. Yra 
tai totortoskas torasnipisejima* apie VU* 
niaus praeiti pagal paminklu*, užsiliku
sius ant grsbvieoaia D. L. Kunlgslkss- 
ozln ir Karalių..........................................

Kri t uoliai szviesoe bei abrorai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taaezla tolus tlkejlmlSzkus dogmstus.... 5Oo

Keltos latoriszkoe dalios. Gražios ir svarbios a- 
pte Lietuvos praeitis, joe lietavtozkąa ku 
nigaikazeziua. Kražių skerdynes ir U..10c

Keistutis, tragedija t aktuose dėl teatru.........
Keletas žodžiu apie Rymo'poptežiaua neklai

dingumą
Keletas------*etas rasztu apie Krokus, palaužyta D. Bt 

rainio. Alszklai aįS’sszo pjovyn- Kražn 
kaip tas viekas atsiliko, kiek Ir koki žm

sknros minksstato apdarais, apvalėte 
kampais, auksinu kraštini, parastais 
Ir kvtetka..................................................81.86

mere” Kicyklei (dvp

Nonntiejie padidint 
savo paveiksią,

prteiuakila mums savo poUutraflje. o mes pa 
didinsime dėl indejtmo In rėmus i*gal naujau
sia Iszradlma. galima azvelat su saeproiials arba 
mazeot. Stiklo nereikia. Juodo dažo 2 dol , 
Rusvo 2dol Natu-alissko. kurs iauodo kaip

A A-.! -LJ..

Lietu wiszka Grocerue.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokius valgomus daiktus, apa 
tinius drabužius, cigarus, papierosus 
tabaką, gromatoms popierąs, pavinezer. 
vones ir visokius kilus daiktus sseitny- 
noms reikalingus. Wisi tavorai szvieii, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkwie 
esiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti. .

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

JAMES J. HIGGIN8, 
Buccessor to M. Durning. *

Rėdytoju Pagrabu ir
Balsaranotojas Kmm

įsteigtos 1888 metaose.
167 First Bt., Elisabeth, N. J

7a.efonąs: | “ 1UBW w B.

Riitvamoa snssavinoa naujos, nuleidžia-

Del sergancslu vyru.
KenezenU ant reumatizmo, disgullo,turinti su- 
idiotas nervus, esanti susilpnėja Ivtlszkal. tę
sti skausme strėnų, nenusiminkite, ne, vrn 
ngvas būda* isssigydimo, be pavojau, sugadini 

mo vidurio, kurto tankui atsitinka nuo visokio 
gatunko liekarstvu Gydlklte* naturaliszka gy
duole, o toji yni ''kt.ncaj.kuri jrr* stvtsi ir ku
ri paakuUnlame teikė tapo pripažinta per geres
nius daktaru* kaipo gydanti su didžia ūse pa
sekme daugybe ligų, kuriu net su jokioms lie- 
ksrstroms negalimu buvo Iszgydy t.

“Kležrtroa Juosta" ra kurini Iszsteyds

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga taip, tai pirk wisus reikaUogus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Forniture A Stove Co„
8240 S. Morgan St.

o jie sutaisys tawo peesiu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokiu pecaių 
už pigiausia prekę, pigiau kaip fabriką

vienytose Valstijose platforma................ .
Ltetaviazkoe Pasakos. M»*dega Itetavtozkal

tologijal. Surinkta Dro J. Basuosvlczteus. 
1 ti-lpal4 ssalausls Itetuvtozku mytoto- 
gtezku paraku, kaipo tai: Dievas ir velnias;

na Irszalti; Apie vėjus. Apie milžinus; Apie 
žalosiąs Ir smakus; Apie eDktaklus arba 
vlikalokus Yra tai juokingiausios paša-

koe gluodnios skareles apdarais spv* 
loto kampais, auksinta k vietka,kryžius tr 
krasasai..................................................... 81.60

POPIEROS DYKAI!

nlilausel parsitraukti. Adresuokite teip: ». 
NiUtontAkShilinirCo Chttfleroi.Pss.

sptzreja agentūra, tiesiog tez dirbtuves 
C.vom pavelyjlma. dėl supUlndimo Lietuviu ra 

Ip naudingu dallku ir praplatinimo kerpu žmo
nių, parduosime per gnmpa laika Uk po2 dole
riu, pakol ne persiduos 100 tokiu jacstolle, ve-

A. Zekis ir L Kibelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago 

nr užlaiko

Pirmos Kuabob Saliuna,
Grosernia ir Buczerne

Visada szvieže mėsa, uvįeii ir czystai 
užlaikomi visi kiti groseriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Baliune se
niausios Arielkos, geru alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Geras užkandis 
(Free Luncb) kae dien dykai.

Mo B. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal 
ta>s stontaaąkaulellaia. su J modallke- 
llais. aksomo nugara, apkaustytos kriau
še* sidabruotomis btetetemis. su kafo 
auksinti knsztai-............ ...........•!-<

ke lietuvio

No. 3 Mažas Aukso Altorius, baltos oellu- 
Itoidoe apdarai, issklluaios kvtetkos.su 
kauline kabute, auksinu krasztai...gI4

Lengvas bodas paežiam per >a ves pramon- 
tie raszytle, dėl nemokanczlu Mte

Ltetaviazkoe dainos tez visur surinktos, 
apie keturi suimtai dalau “ B.50

Ltetavlszkas Albumas. Laida I. litortezkos ir 
Meip jaa Lieta vos vtetoa. Parengtas ir ton- 
tetstaa ka Miluko eu pagalba proaamerato- 
rie. Telpa ozia gražus paveikslai su trum
pate apraszymato žymiausia Lietuvos vistu, 
teadlrbimu Ir naminiu darbu, kaip tat: Al
torius Ausrroe Varta ra stebekitagu pavalk- 

Griu- 
Grta-

Mes atspaudeme daugybe gražiu po
pieru gromatu raszymui, su gražioms 
kvietkoms ir apskaitymais. kas pri- 
siunssavo adresai r 5 o. markėmis gaus 
6 arkanus tos popieroe dykai.

8. Mark.
212 First St.. Ellrabcth, N. J.

’• KnUm
Pigiau kaip kitur!

Csysto aukso, 14 tr lt K. asltabtaial žiedai; 
Laikrodžiai te teikrodeltel----------------
vrirar. Darai 
rudžius teigi!

F. Prozanskis,
OS4-38 Str. ( n i< Hgo

TIKTAI DEL WYRU
Už dyka sampelinis pakelis bos atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiur 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelia et. oak lingu gy 

duoliu bus utsinztaz kote

tiszkais įy kuniszkais ken-

doe plaukta plaukia pne

tindamos kur reikia. Jos

patrotyta pajiege ir af 
minu, peaaikya skaudep 
ma strėnų, sndrutys ailp 
nes lytiszkus sąnarius.

Gydi-olosyra labai sm.

bandymo pakelius tiesu 
kurie papraszys.

Isasigydysi namie nuo

kaiiszgydo. Atsišaukta 
State Medkml Institute 8M 
Etektroa BuUding. M. 
Wayne, Ind.. o aptarusi- 
už dyka sampelt. InsUta

didžiausiu skaitliam žmo

Žingeidus swletul daly kas.
Ti<rai »lenatUi4 gydykla ant uiieldini- 
mo plauku aat praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu,

Geriausia dantų guduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes. Mes sawo Gyduoles g«a- 
rantatvojast Preke tik SOc. Imant 6 
bonkutes 61.00. Siuncziam Paeitu Ir į 
rvetymas szalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA 00., 

Box >361. New York. U .8. A.

THEO PR0ULX
ADVOKATUS IR KONSDUS.

JONAS MOŽEIKA, ,

Asistentas ir Notaru Public.
ROOM 615-616

87—89 E. IishtngtOD st, Chicago, III
Thslefon: Central. 2621.

Užsiimame ctviliukoms ir knminaliu- 
koms provoms. Geriauaei iszvarome pro- 
vaa ui sužeidimua. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, verta j u 
nereikalaujame. *

Jonas Motei ka gyvena po nr. 81 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
84AS 8. Hatoted St.

O, kas ežia?
Puikiausios ir gražiausios popieroe gro
matu raszymui su paveikslais Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasstinlnku, padabintos su 
gražiais apskaitymais ir puikioms kviet- 
koms: tuzinas 25c.

Ra sargai Ka* pa* mane užslraasys laik- 
raaasi - Lietuva'' ar Vteaybe ir užsimokės 
N metine prenumerata aplaikys 11 minėta 
jKipiera ir l! konvertu Adresuokite teip:

K. GEDKMINA8, 
1718 Carson st. PittAburg, Pa.S2.00

....
1,1 n,“°' kad sydytto* tr rate sampeliai parodys jiems, kžip tengwa isuigydytnue lyUsr

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir Biimtus kitokiu daiktu galite išsirinkti ir parai 
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kurinri- 

siuneziame kožnam jlykai ant pareikalavimo.
elpsch & Co.

Buce, to Keipsch, Norrlko & Co.

t

krnsstaia.be
kvtetkos.su
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