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Poli tiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

pilvinėms

Nauji iszradimai

apsirgo 4, 
sziltioėnis

ant 
nė 
nė

Lietuviszki žydai kėliau* 
ja į Pietinę Ameriką.

• Lietuviuki lydai paliovė da
bar keliavę lygiai į Suvienytas 
Sziaur. Amerikos Valstijas ir į 
pietinę Afrikę; dabar keliauja į 
pietinę Amerikę, ypacz gi į Ar
gentiną kur yra barono Hirscho 
kautais parengtos ietndarbisskos 
žydiszkoa kolionijoa.

biurų 
pada-

riai ne galėjo galutinai susi
taikyti. Gal besitarianti su- 
mažys kiek reikalaujamą su
mą.

Sniego pustymai.
22 d. kovo Lietuvoj siautė snie

go pustymai. Sniegas teip už
pustė geležinkelių linijas, kad 
vien pasažieriniai trukiai galėjo 
bėgioti, bet ir tie ant kelių 
landų pasivėlino. Į Vilnių 
paskirto laiko ne galėjo ateiti 
Peterburgo, nė Varszavos,
Virbaliaus trukiai, kadangi mat 
ant kelio juos užpustė. Nors 
prie to ir szaltis buvo gana dide
lis, bet tekanti vandens jau antrą
syk ne užsaalo. Upė Nėris ties 
Vilnium nuplaukė 20 d. kovo.

Isz Kauno.
Kauno kelių apakriezio 

'likosi apdirbtas projektas 
vadyjimų apie varymę medžių,
riszimę t rotų ir leidi m ę jų upė
mis įpuolanczioms į Dauguvę ir 
ir Dauguva. Tie pats padavady- 
jimai butų įvesti ir ant Nemuno 
ir visų upių įpuųįanczių į Nemu-

Prancuzija.
Italiszka laivyne jau iszke- 

liavo isz Prancūzijos. Susi-

ligon būtis. Ant
naujo ligoti buezio 
uždėti ant gyvento- 
mokestį. Su savo

uplėms apsirgo 
ziuose 4, iszgi-
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reikalavimai už 
privatiszką sve- 
savastį ežia ne 

Tokius reikalą-
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"Lietuva" spaudine Knigas. Konstltud-
>sir kitokius drukus lietuwisi- 

kai. lenk .sakai it angliai- • • '
kai.
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Amerika.
Reprezentantai būrų repu- 

blikų atsiszaukė į augszcziau- 
sius Amerikos sudus su rei
kalavimu uždraustii szgabeni- 
mą į pietinę Afriką anglijonų 
nupirktus Amerikoj arklius 
ir mulus, kuriuos anglijonai 
vartoja karėje priesz burus. 
Būrų skundus dviejuose atsi
tikimuose sūdai atmetė, ka
dangi, girdi, iszvežime arklių 
karės kontrabandos nėra, yra 
ežia vien prekysta dviejų ne- 
utraliszkų krasztų. Czia tur
būt vienok sudzios klysta, 
kadangi perkantis arklius ir
mulus ne gal būt neutralisz- 
ku vadintas, jis veda karę su 
būrais. Kodėl būrų repre
zentantai kreipėsi į sūdą, ka
dangi uždrausti gabenimą 
karėj reikalingi} daiktų vie
nai isz kariaujanezių vieszpa- 
tysezių tai priderystė rando, 
jeigu jis nori neutraliszku 
pasilikti. Būrų reprezentan
tams priderėjo todėl kreiptie- 
si prie Amerikos užrubežinių 
dalykų ministerio, o tas butų 
turėjęs uždrausti, jeigu to ne 
butų padaręs, butų parodęs, 
kad Amerika labiau pritaria 
Anglijai negu kariaujan
tiems už laisvę būrams, taigi 
kad randas neužsilaiko ne- 
utraliszkai.

Kubos konstitucijos dirbė
jai ne sutinka ant Amerikos 
reikalavimų. Jie siunezia į 
Ameriką delegatus iszrodyti 
jos randui priežastis pasi- 
prieszinimo. Isz tikro Ame
rikos rando reikalavimai ne 
sutinka su jo paties duotais 
priešz karę pažadėjimais, ka
dangi priesz karę žadėjo isz 
Kubos sutverti nepriguĮmin
gą respubliką, o po karei 
jieszko vien priekabių ant 
pasilaikymo ant visados Ku
bos. Kaip ilgai dar veidmai
niavimai ir tąsynės trauksis, 
nežinia, bet ant galo Ameri
ka turės aiszkiai prisipažinti, 
kad jai Kubos ueprigulmys- 
tė visai ne rupi, bet ją nori 
kaipo savo valdybą pasilai
kyti.

Ne įstabų, jeigu kubiecziai, 
kaip įmanydami, ginasi nuo 
amerikonų malonių, kadangi 
ant kaimynų portorikonų ma
to gerai, kas juos laukia po 
sparnu Suvienytų Valstijų 
valdžios. Sztai atkako į Ame
riką delegacija nuo Portoriko 
darbininkų su pasiskundimu 
ant sunkaus padėjimo. Sa
vo pasiskundime darbininkai 
sako, kad jų szeimynos po 
globa turtingiausios ant svie
to vieszpatystės baisų vargą 
ir badą kenčzia, darbininkų 
szeimynos, ant iszsiliuosavi- 
monuo bado, skandinasi upė
se, daug darbininkų mirszta 
nuo bado.

Ant salų Filipinų vieni pa- 
sikėlėlių vadovai pasiduoda 
amerikonams, kiti dar vis gi
nasi. Pereitos sanvaitės ant 
salos Panay viena amerikonų 
dalis be mažo ne pateko į pa- 
sikėlėlių rankas. Muszyje 
krito keli amerikonai ir be 
abejonės mažas pulkelis butų 
turėjęs pasiduoti, bet atėjo 
pagelba ir. iszliuosavo jį isz 
nelaimės.

Vietoj pasidavusio Agui
naldo filipiniecziai iszrinko 
kitą virszininką ir kaip sako, 
likusiejie ne mislyja pasi
duoti.

Prie Aguinaldo jenerolas 
McArthur ne prileidžia laik
raszczių reporteriu. Kaip 
sako, McArthur nieko prie 
nelaisvio neprileisdamas, ti
kisi priversti jį įsileisti atsi
liepimą su paliepimu pasikė-

lėliams pasiduoti. Aguinal- 
do buk ne nori tij. padaryti ir 
stengiasi szį tą iszdereti nuo 
amerikonų. Apie atkeliavi- 
mą Aguinaldo į Ameriką da
bar vėl nieko ne kalba. Pietinė Afrika.

Angliszki laikraszcziai gar
sina, buk vyriausias Oranijos 
būrų vadovas, jenerolas De 
'Vett, pamatęs, kad nėra jau 
nė jokios vilties ant iszkaria- 
vimo savistovystės būrų repu- 
blikoms,įgavo proto sumaiszy- 
mą, buk jis bijosi ^savo paties 
kareivių, kurių yra nekenczia- 
mas. Jeigu teipbutų, tai angli- 
jonams butų dar didesnė gė
da, kad jie, turėdami szimtą 
kartų (langiaus kareivių, ne
gali paimti arba sumuszti be- 
proczio būrų vadovo. Bepro
tystė DeWetto,turbut,bus tik 
bjaurus angliszkų reporterių 
iszmislas, jie mat jau nė ne 
žino, ką galima iszmislyti ant 
prieszo, kuris daugiausiai an- 
glijonams pikto pridirbo. 
Pirma per laikraszczius ban
dė DeWettą perstatyti kaipo 
sziurksztų, nežmoniszkai be
sielgiantį su nelaisviais ir pa
siuntiniais. Priesz tok| vie
nok begėdiszką angliszkų 
laikraszczių melą pakėlė pro
testą net tūli teisingesniejie 
angliszki oficierai, buvę pas 
DeVVettą nelaisvėj, o paskui 
jo paleisti. Tie angliszki 
oficierai perstata būrų vado
vą isz kuo geriausios pusės ir 
peikia reporterius platinau- 
ežius melą ant pate minimo 
garbės verta prieszo.

Pereitoj sanvaitėj ant ka
rės lauko buvo keli mažesni 
susirėmimai su mažais būrų 
pulkeliais kurie, kaip Kit- 
chener praneszė į Londoną, 
likosi sumuszti. Bet Kitche- 
ner teiposgi praneszė, kad 
anglijonai Įiasitraukė isz ko
kio miesto. Žinoma, kad isz

ChhiHi.
Isz Chini}, bent apie neeu 

tikimus terp Maskolijos ir 
Japonijos priesztaraujanczios 
ateina žinios. Angliszki laik. 
raszcziai visaip stengėsi su
pjudyti Maskoliją su Jąponi- 
ja; kadangi mat Anglija pa
ti nieko Maskolijai ne gali 
padaryti, tai stengiasi vien 
kitus siundyti, kad dviem su
sipjovus, isz abiejų besipjau- 
janc7;ų naudą sau traukti. 
Pereitos sanvaitčs laikrasz
cziai pagarsino, jog Ja}>oni- 
jos užrubežinių dalykų mi
nisteris pripažino atsakymą 
Maskolijos apie Maifdžurijos 
prietikius už užganėdinan
tį. Tie pats angliszki 
laikraszcziai, kurie pranasza- 
vo susipjovimą Maskolijos su 
Japonija, pradėjo didžiu bal
su szaukti, jog Maskolija ne 
tik stengiasi su Jajionija su
sitaikyti, bet stengiasi ją vi
sai į savo pusę patraukti, Da
bar tie pats laikraszcziai vėl 
ne kalba apie susitaikymą 
Japonijos su Maskolija, bet 
vėl savo keliu pranaszauja 
karę tarp tiedviejų kaimynų. 
Kur todėl teisybė, ta iąz tolo 
negalima žinoti. Vienas tuo- 
še angliszkų laikraszczių pra- 
neszimuose yra aiszkus: taigi 
kad Anglija labai norėtų su- 
simuszimo, o dviem besimu- 
szant, ji galėtų atlikti savo 
reikalus kitur, kur besimu- 
szanti ne galėtų jos stabdyti.

Dabar vėl laikraszcziai gar
sina, buk japoniszkas pasiun
tinys Komours atlankė chi- 
niszką tarybų komisorių ku- 
nįgaiksztį Czingą ir iszreiszkė* ^ero jie ne apleido užimtą 
jam, kad geriausiai butų, 
jeiguChinų ciecorius sugrįžtų 
į Pekiną. Ciecorius privalo 
visas atliekamas kariszkas 
pajiegas siųsti į Mandžuriją, 
kadangi Maskoliai garsina 
apie ėsanezius ten maisztus. 
Jeigu gi 20000 chiniszkų ka
reivių neužtektų, tai kitos 
vieszpatystės atsiųs į pagelbą 
terptautiszką kariauną. Ka
dangi ant ta kunįgaiksztis 
Czing ne davė nė jokio atsa
kymo, tai talų jau Įiažadėji
mą Japonijos pasiuntinys at
siuntė ir Li Hung Czangui ir 
pridūrė, jog Chinų ciecorius 
ant to turi urnai atsakyti. 
Toliaus laikraszcziai paduo
da, buk Japonija traukia sa
vo kariauną ir mobilizuoja 
kariszką laivynę, lyg kad 
lauktų karės. Maskoliai tei
posgi deda torpedas įnirtuose 
Port Arthur ir Vladivostoke.

Laikraszcziai pagarsino sve
timų krasztų reikalaujamą at
lyginimą, kokio kas reikalau
ja nuo Chinų. Visas atlygi
nimas ne gali pereiti 300 mi
lijonų doliarų. Isz to dau
giausiai reikalauja Maskoli
ja, nes netoli 400 milijonų 
markių, Prancūzija reikalau
ja 293 milijonų markių,, No- 
kietija ant 10 milijonų ma
žiau, Amerika gi tik 25 mili
jonus markių, kadangi ji 
daug mažiauuž kitus krasz- 
tus turėjo kariaunos Chinuo- 
se. Ambasadoriai nurodo, 
kad Chinų raudas gali užmo
kėti 300 milijonų doliarų. 
Privatiszki 
sunaikintą 
timtauezių 
priskaityti. 
vimus 
skyrium paduos Chiną ran- policija’ suseks an-
dui. Reikalavimai tie dar 
Chinų JępmisoriamB ne pri-
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sukalbininkai norėjo Kruege- 
rį nudurti. Jeigu tai teisybė, 
tai sukalbiniukais galėjo būt 
tik anglijonai arba jų pasam
dyti žmogžudžiai; kitiems nė
ra nė jokio reikalo nė naudos 
trumpinti gyvastį senelio.

Į Londoną atėjo privatisz- 
kos žinios, buk geriausias an- 
gliszkas jenerolas French su 
500 kareivitj pateko į būrų 
nelaisvę. Randas ta ne. pa
tvirtina ir netiki tam paska
tai. Žinoma, tas turės neuž- 
ilgio iszsiaiszkinti. Dabar 
isz tikro apie jenerolą Fren- 
chą nieko ne girdėt.

Maskolija.
Maskoliszkas caras pabūgo 

vienybės finlandieczių irnors 
sziuom tarpu, kol ne pasiseks 
juos terp savęs supjudyti, 
nusilenkė priesz finlandie- 
ežius, ne drysta ant syk įves
ti visų padavadyjimų, koki 
buvo parengti: nusilenkė 
vietinės kariumenės reikaluo
se. Pagal naują caro pada- 
vadyjimą paimtų į kariume- 
ną jaunų finlandieczių ne va
lia skirstyti po maskoliszkus 
regi mentus, bet jie atitarnau
ja ant vietos. Finlandijos 
kariauna bus padidinta ir jos 
ne gali isztraukti isz Finlan
dijos sandaros laike, vien ka
rės laike ją gali siųsti, kur 
reiks, o sziaip ji pasilieka sa
vo tėvynėj. Teip buvo ir 
Lenkijoj iki 1880 m.

Paryžiaus laikraszcziai pa
garsino, buk jiabugę maisztų 
caro ministeriai, nusprendė ir 
Maskolijoj įvesti konstituci
ją. Konstitucija vienok bu
sianti tikrai maskoliszka, de
putatų bus daugiaus biuro
kratų negu žmonių balsais 
rinktų, todėl žmonių iszrink- 
ti ne galės nė jokio savo rei
kalavimo pervaryti. Žino
ma. tokia konstitucija ne ga
lės žmonių užganėdinti, bet 
jeigu ir tokią įves, tai tas jau 
parodys, kad caras bijo savo 
pavaldinių ir priverstas, ban
do nors szeszelį laisvės pripa
žinti. Sziuom tarpu baimę 
carui ir jo ministeriams (varė 
besimokinanti jaunuomenė ir 
jos patraukti darbininkai. 
Yra tai tik pradžia, toliaus, 
prisidedant prie reikalavimų 
ir kitoms luomoms, randui 
atseis nusilenkti ir kituose 
dalykuose. Ant to kas isz- 
kariauta dabar, žmonės ne ap
sistos, jie reikalaus ir dau- 
giaus tiesų, o su laiku su
grius ir Maskolijoj carų ir jų 
tarnų despotizmas.

Caras prisakė,uždarytus dėl 
paskutinių maisztų, universi
tetus vėl atidaryti, ėmusius 
daly vumą maisztuose studen
tus ne bausti per skaudžiai. 
Tas jau rodo, kad valdžios 
nusigando studentų pasikėli
mo, kadangi pamatė, kad 
studentams pritaria visi do
resni Maskolijos žmonės, pa
gerianti randą pasiliko tik fa- 
natiszki popai ir sudemorali- 
zuota, niekiausios veislės biu
rokratija.

miestą, jeigu apleido, tai prie 
to turėjo būt privereti.

Dabar angliuzki laikrasz
cziai garsina, buk Tranevaa- 
liaus būrų vadovas jenerolas 
Botha vėl stengiasi užmegsti 
tarybas ir buk nori pasiduoti 
anglijonams. Isz rando pu
sės vienok nėra patvirtinimo 
laikraszczių garsinamos ži
nios. Kaip dabar ne anglisz
ki laikraszcziai praneszė, ir 
pirma užmegstoe tarybos ne 
Bothos buvo pradėtos bet an- 
glijonų, Botha gi atmetė an- 
glijonų iszlygas ir ant to isz- 
iro pirmutinės tarybos. Ir 
dabar be abejonės anglijonai 
jas pradėtų, jeigu turėtų 
nors mažą viltį, kad Botha 
panorės tartiesi. Vokiszki 
laikraszcziai ne seniai garsi
no, buk Botha gėdino naszlę 
jenerolo Jouberto, kuri ban
dė perkalbinėti Bothą pasi
duoti anglijonams; ne malo
niai priėmė ir savo locną pa- 
czią atsiųstą anglijonų ant 
užmezgimo tarybų.

Paryžiaus laikraszcziai pa
garsino, buk atkakęs į Pary
žių specijaliszkas Anglijos 
karaliaus pasiuntinys užti
krino prancuziszką randą, jog 
dabartinis Anglijos karalius 
ne nori karės su būrais, ir ne 
užilgio Anglija pradės tary
bas ir sutiks ant kokių norff artinimas Prancūzijos ir Ita- 
iszlygų, kad ir ant pripažini
mo savistovystės būrams. Ne 
ilgai reiks laukti, o pamaty
sime, kiek teisybės yra Pary
žiaus laikraszczių pagarsinto
se žiniėse. Be abejonės ir 
daugumui Anglijos gyvento
jų nusibodo karė.

Bruxelles ir Haagos laik
raszcziai pagarsino, buk ho-

rėjo, dabar dar ne galima ži
noti. Per susiriszimą su Vo
kietija Italija užpykino pran
cūzus, kurie pradėjo sunkin
ti gabenimą italiszkų tavorų 
į Prancūziją. Tą italijonai 
tuojaus i»ajuto, o Vokietija 
nė ne bandė tą nuotrotą atly
ginti. Todėl Italijoj didina
si skaitlius prieazininkų su- 
siriszitno su Vokietija, didi
nasi skaitlius Prancūzijos 
draugų. Jeigu Prancūzijos 
randas mokės isz to pasinau
doti, galės su laiku Italiją 
su visu nuo Vokietijos ati
traukti.

Londono laikraszcziai tvir
tina, buk Prancūzija, su An
glijos pritarimu, nori užimti 
visą Morokko ciecorystę, 
Sziaurinėj Afrikoj, Italijai 
gi duoda tiesą užimti Tripo
li, o Anglijai paveda portą 
Tangerą. Ant apkalbėjimo 
tų visų reikalų mat ir atsibu
vo dabar susivažiavimas mi
ni storių pirmsėdžių Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos.

Vilniaus policijai likosi prisa
kyta terp kitko, daboti ir paukez- 
ežių lizdus, kad jų nieks ne ardy
tų, ne iiutų isz lizdų kiauszinių ir 
iszsiperėjusių paukuzezių.

Tarybos miesto su Vinogra 
dovu apie parengimę Vilniuje an
tros realiszkos mokyklos, kuri 
turėtų tokias jau tiesas kę ir ran
do užlaikomos, pasibaigė, abidvi 
pusi susitaikė ir mokykla bus pa
rengta ant 400 mokintinių, kur.e 
mokės už mokslu po 100 rubl. ant 
metų. Vidurinis įrengimas mo
kyklos k a sz t uos 15000 rubl. Rei- 
kalingę triobę miestas žsda pasta
tyti; ji kasztuos apie 80000 rubl.

Nebylių uiveizda Vilniuje pa 
remtu prieglaudos namus ir mo
kyklą nebyliams., tokius namus 
parengs ir neregiams. Ant to 
miestas duos -užveizdai žemės 
plotę ant kokio nors priemiesezio, 
užimantį 1 j desiatinos.

Gyvenantis Vilniuje muzikas 
Jakubovski komponuoja aperę pa 
remtę ant Sienkevycziaus apysakos 
“Kryžiokai”. Operoj bus ir lietu
vi szkos meliodiįoa.

Ant Vilniaus priemiesezio, ant 
teip vadinamos *Losinės daczes” 
užtiko ne tikrų pinįgų dirbtuvę. 
Darant kratę naktyj pas “daczes” 
savininkę, namuose policija nieko 
ne rado, bet kiaulininke, po 
meszlu rado maszinukę ant dirbi 
mo sidabrinių 20 kap. ir padirb 
tų pinįgų už 2 rubl. 60 kap. 
Pas kitę kaimynę rado metalių 
rei kai ingę aut pinįgų dirbimo ir 
kitokias prietaisas. ^Viei dirbė
jai likosi suaresztuoti ir nugaben
ti į Vilniaus kalėjimę. Nors pi
nigai padirbti ir ne geriausiai, 
bet prigavėjai be abejonės ne 
mažai jų paleido ypacz terp ma
žai iszmananczių kaimieczių.

li jos ant to ne pasibaigė. Dar 
ežių vasarą Italijos karalius 
rengiasi atsilankyti į Pary
žių. Prancūzijos ministerių 
pirmsėdis suaivažiavo su at
kakusiu į Prancūziją Angli
jos ministerių pirmsėdžių 8a- 
lisbury ir ubudu drauge ren-, 
giaai važiuoti ant susitikimo 
su Italijos ministerių pirmsė- 
džiu Zanardelli. Ar Italija 
isztikro rengiasi pasitraukti

Isz Vilniaus.
Vilniuje, atkakusi J miestą isz 

aplinkinio kaimo ukininaė pame
tė 7 metų mergaitę. Užtėmyjo 
ję ant ulyczios szaukiancz'ę “kur 
mama”. Mergaitė vienok, apart 
vardo, nieko daugiaus pasakyti 
ne mokėjo. Patikusi ję verken 
czię ant ulycziiM Jasevyczienė 
rengėsi vesti ant policijos staci
jos, bet ant ulyczioe patiko mo 
teriazkę, prie kurios vedama mer
gaitė su azauksmu “sztai mama” 
pribėgo. Pasirodė, kad buvo tai 
isz}ikro pamestos margaitės mo
tina.

Vilniuje, specijaliszka komisija 
rengia prie pradinių mokyklų 
neva pamokinanezius ne apeevies- 
tiems skaitymus vakarais. Isz 
szį metę parengtų skaitymų vien 
skaitymas apie vulkanus ir žemės 
drebėjimus yra i»z tikro pamoki
nantis, kiti gi yra vien iszgirian 
li maskolystę. Maskoliams mat 
ne rupi isztikro pamokyti ne mo- 
kanezius, bet rupi jiems vien pra
platinimas maskolystėš.

Tarnaujantis pas namų savinin
kę Maželį, ant Portinės ui. ark
lių prižiūrėtojas Lturiųąs Badun 
ežius iszvedė namieje szeriamę 
eržilę pavarinėti. Iszvestas ant 
kiemo arklys, netikėtai szoko ant 
žmogaus, pradėjo jį spardyti ir 
kandžioti, sukandžiojo baisiai 
galvą, peczius ir rankas. Butų 
gal žmogų visai sudraskę*, bet 
pamatę kareiviai, atbėgo į pa
gelbą ir su dideliu vargu įdukusį 
arklį nuvijo. Mena, kad arklys 
turėjo padūkti. Sukandžiotą Ba- 
dunezių nugabeno į ligonbutį.

Maskoliszkas senatas paaiszki- 
no, jog labdaringos įtaisos už
tvirtintos stacziatikiszko sinodo, 
teiposgi stacziatikiszkos cerkvės 
turi tiesę priverstinai paimti rei
kalingą ant iszplatinimo tokių 
įtaisų žemę nuo savininkų, norą 
jie nenorėtų parduoti. Dabar gal 
maekoliazki popai bandys veržti 
nuo katalikų ir nereikalingas že
mes. Pirma ant to jie turėjo isz- 
praszyti ciecoriaus daleidimę, o 
dabar pats galės daryti, kę norės.

Nuo 13 d. kovo Maskolijoj li
kosi įvestas naujas štampelinis pa- 
davadyjimas. Nuo dabar reiks 
lipinti stempelines markes net 
'ant visai privatiszkų rasztų, -koki 
pirma buvo liuoei nuo stempeli- 
uių mokesezių: dabar antai ir 
ant knįguczių ant paimtų isz kra
melių produktų reikia prilipinti 
stempelinę markę 10 kap. Mo
kant už tavorus daugiaus kaip 
50 rubl., reikia ant kvitas 5 kap. 
markių; ant plenipotencijų rei
kia prilipinti 5 kap.; ant kvitų 
privatiszkų draugysezių, užmo 
kant mokestį prigulintį į drau
gystę—15 k.; Markę 1 rubl. rei
kia prilypinti ant praszymų į 
tiesdarių bute; ant kitokių pra-

Isz Smorgončs, Vilniaus 
gub.

Smorgonėj vėl vienus darbinin
kas, dirbantis pas skurų prekėję 
Berašteinę, užskrėtė sibiriszku 
maru.

Ant geležinkelio stacijos Smor
gonėj rado užsmaugtą 6 sanvai- 
czių vaikę. Užsmaugusi vaikę 
jauna mergina likosi jau suaresz- 
tuota.

Smorgonėj tūli miesto biznie 
riai norėjo parengti knįgų parda- 
vinyczię ir skaitinyczię, bet mas 
koliszki valdininkai nedaleido. 
Tas aiszkiai rodo, kaip jiems rupi 
pakėlimas apszvietimo terp var
guolių. Koksai Baran norėjo pa 
rengti ežia spaustuvę, bet teipos
gi negavo daleidimo.

Czianykszczios skurų iszdirbi- 
nyczios paprastai kas sanvaitę 
pardavinėdavo iszdirbtas skuras 
visokiems agentams. Agentai 
gyvenanti Smorgo.iėj sumirkdavo 
visas skuras ir jas su pelnu par
duodavo Vilniaus prekėjams. Da
bar prekėjai nutarė ne pirklį vi
sai skurų nuo tarpininkų, kadan
gi jie pakėlė neiszpasakytai pre
kes, bet tiesiog isz iszdirbinyczių 
ir už pirma suderėtę prekę. To
kiu budu iszsprus uždarbis Smor- 
gonės tarpininkams.

Tiesos ant nedaleidimo 
maiszymo žolių | siun- 
cziamus**| užrube- 

žius javus.
Užrubežių javų prekėjai pra

dėjo skųstięsi, kad Maskolijos ja
vai bjauriausiai valyti, daugiau
siai turi primaiszytų visokių žo
lių. Tūli javų prekėjai atsisakc 
pirkti isz Maskolijos javus, 
pradeda pirkti amerikoniszkus, 
nors tie yra daug brangesni. Pie
tinės Prancūzijos malūnininkų 
siudikatas praneszė maskoliszkatn 
randui, pasiskųsdamas, jog javų 
prekėjai skundžiasi, kad pirktuo
se Maskolijoj kviecziuose būva 
po 15% visokių primaiszymų: žo
lių, dulkių, pieskos irtu Teip 
besielgiant, niekur užrubežiuose 
ne norės pirkti maskoliszkų javų. 
Todėl maskoliszka žemdarbystės 
ministerija rengia dabar atsakan- 
czias tiesas reguliuojanezias javų 
prekystę; ketina uždėti bausmes 
ant parduodanezių javus su pri- 
maiszymais.

Ihz Vilniaus gubernijos.
Nuo 27 d. vasario iki 7 d. kovo 

Vilniaus gubernijoj buvo apsirgi- 
mų visokioms limpanczioms li
goms: Vilniuje: pilvinėms szilti- 
nėms 13, szlakuotoms 12, kito
kioms 4, rože 3, rauplėms 3, ty
mais 7, difteritu 3, piauezių už
degimais 3, krupu 2.

Vilniaus pavietyj: szlakuotoms 
sailtinėms kaime Bezdauuose ap
sirgo 6 žmonės, isz tų 1 iszgijo; 
Kaime Kuniuchuose apsirgo 16 
žmonių, isz jų 5 iszgijo, o 1 nu
mirė; kaime Snowo 
iszgijo 2; pilvinėms 
apsirgo 2.

Aszmėnų pivietyj
sziltinėms apsirgo: kaime Alek- 
sandrovka 1; 
kaime Baronov;
jo 2; tymais kailne Uiano^ycziuo- 
ae apsirgo 36, iszgijo 26, numirė 
2.

Disnos pavielyj, ra u plėnis ap
sirgo 18 žmonių, isz jų iszgijo 1, 
o numirė 7 žmonės.

Trakų pavietyj, ant geležin 
kelio stacijos Lsndvarovo tymais 
apsirgo 1 vaikas.

Pertę patį laikę Vilniaus gu
bernijoj buvo 15 gaisrų. Gais
rai tie užgimė: 3 nuo neatsargu
mo paežių padegėlių, 2 nuo pade
gimo ir 10 nuo nežinomų prie 
žasezių. Visuose tuose atsitiki
muose ugnelė pridirbo blėdies 
aiU 13450 rubl.

Apsunkinimai pirkimo že
mes Lietuvoj.

15 d. Gruodžio pereitų metų 
maskoliszkas vidaus ministeris 
padavė į ministerių rodę nauję 
užmanymę apsunkinti ūkininkams 
katalikiaako tikėjimo pirkti žemę 
9 vakarinėse gubernijose, taigi 
Lietuvoj, Baltgudijoj ir Mažrusi- 
joj. Ministerių rodą nusprendė, 
idant jeneral - gubernatoriai, laz
duodami daleidimę pirkti žemę 
ūkininkams katalikams, prižiūrė
tų, kad plotas perkamos žemės 
ant szemynos ne pereitų 60 deeia- 
tinų; prie to turi būt priskaityta 
ir žemė ūkininko gauta per ma- 
nifeatę iszliuoeuojantį ūkininkus 
nuo baudžiavos. Ciecoriua tą 
ministerių nusprendimę užtvirti
no 8 d. vasario szių metų. Vi
daus ministeris ir sinodo perdėti 
nis Pobiedonoscev. rekalavo dar 
didesnio apeunkinfr-o pirkimo

Isz Kurszės-
Kaip paduoda laiarasztis “Riž- 

skyj Wiestnik”,Kurezėj yra valsz- 
czius Žslioji. Tame valszcziuje 
yra: užezėdyjimo kasa, draugystė 
savitarpinio apsaugojimo nuo ug
nies, giedorių draugystė, pasko
los įr užezėdyjimo kasa ir vulsz- 
cziaus pa rd s viny ežia. Užezėdy
jimo kasa pereituose metuose var
tojo 2800000 rubl.J ta<gi tie k, 
kiek vartoja tokios kasos dideliuo
se miestuose; pelno turėjo 11500 
rubl. Kooperatyviszkas valsz- 
cziaus kromas pereituose metuose 
pardavė tavorų už 29000 rubl. ir 
turėjo gryno pelno 4000 rub. Gie
dorių draugystė isz koncertų pel
nė 2000 rubl. Tas aiszkiai rodo, 
kad latviai augseziaus stovi už 
lietuvius!

Isz Vitebsko.
Prie Vitebsko žemdarbystės 

draugystės likosi parengti kur
sai pienininkystės. Lekcijos a- 
pie pagerintę dirbimę sviesto, 
sūrių, užlaikymę pieno ir iaz jo 
iszdirbimų skaitys pienininkystės 
inspektorius Szachnazarow. Lek
cijos trauksis per szeszias sanvai 
tęs kasdienę, iszėmus vien szven- 
tų dienų. Pasibaigus mokslui, * 
mokintojas su mokintiniais atlan- 1 
kys geriausiai parengtas pieminin- ■ 
kystės ukes gubernijoj. Baigę • 
mokslą, gaus atsakanezius paliu- 
dyjimus. Priderėtų ir kitoms 
Lietuvos žemdarbių draugystėms 
rengti kitur paniszius kursus.

Ant priemiesezio Nauja Slaba
da, pereituose metuose pasimirė 
senas kareivis, Aleksandra Sa- 
motkin, persi kriksztyHB-Aydas- 
Jis buvo apsivedęs su žydei ka ir 
paliko 17 metų dukterį. Kadan
gi pagal maskoliszkas tiesas, 
vaikai szeimynų, kurių vienas isz 
sąnarių yra staeziatikis, privers
tinai turi būt staeziatikiais, tai 
dabar valdžios ne žino, kokio ti
kėjimo turi būt Samotkino duk
tė. Ji užgimė, kada Samotkiu 
buvo žydu ir jos popas neper- 
knksztyjo. Nežinia todėl prie 
kokio tikėjimo maskobsaki urėdai 
priskaitys Samotkino dukterį.

Isz Minsko.
Miestas Lietuviszkas Minskas 

tariasi parengti ligonbutį ant 160 
ligonių. Nors mieste yra 100000 
gyventojų, bet jis iki sziol ne turi 
ligonbuezio, yra ežia vien guber- 
nijaliszkas 
užlaikymo 
miestas nori 
jų atsakantį
užmanymu atsiszaukė į vidaus 
ministeriją, kuri pripažįsta reika
lą ligonbuezio, reikalauja vien, 
kad jame ligoniai butų gydomi 
dykai, o tę'yk miestas galės už
dėti ir atsakanezius mokesezius 
ant užlaikymo ligonbuezio.

Isz Tilžės, Prnsų Lietu
voj.

Priesz Velykas, laike jomarko, 
vienas czianyksztis p rėkė jas nu
siuntė pagelbininkę į bnnkę už
mokėti 1000 markių. Tas su pi
nigais atsidūrė ant arklinės rin
kos ir pamatęs atvęstę ant par
davimo gražų arklį, paklausė, 
kiek kasztupja. Ūkininkas pada- 
vė*prekę 850 markių. Prekėjo 
pagelbininkas tuojaus pinįgus už
mokėjo. Tuliaus vienok jau ne
žinojo kę daryt*. Tuem tarpu 
prie jo priėjo žydai ir pasiūlė 
1000 markių, taigi ant 150 mar
kių daugiaus. Prekėjo pagelbir 
ninkas be derėjimo sutiko ir žy
dai pinįgus užmokėjo. Vaikinas 
ne tik užmokėjo banke,kas reikė
jo, bet dar jam liko 150 markių, 
apie kę, žinoma, nepasigyrė 
darbdaviui.

*»• Laikraaztis“Express” gar
sina, buk koksai amerikoniszkos 
laivynės inžinierius iszrado auto- 
matiszkę povandeninę tarpedę ar
dymui prieezų laivų karės laike. 
Tarpeda tokia, paleista nuo laivo, 
duodasi isz tolo keravyti ir bėga 
su greitumu f mylios per minutę, 
todėl nuo jos ne gali pabėgti nė 
greieziausias laivas. Apart to, 
tas pats inžinierius iszradograna- 
tę, pripildytą maksimitų, kuri 
explioduoja tik tęsyk, kada per- 
lenda per plieninius laivo apkau
stymus ir gali iszardyti į szmotus 
drucziausię plieninį laivę.

•e* Vokiszkaa inžinierius Curt 
padirbo nauję povandeninį laivę, 
su kuriuom neseniai darė J 
bandavones ant Buden ežero. 
Bandavonėe buvo paaekmingoSj^Fj 
Laivas lengvai ir J

icaco.lt
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Su degė įtai- 
sodų vaisių 

kitko sudegė 
Blėdį ugnies

Isz Amerikos
Pats audžia Ir skundėjas.

Havana, Kuba. Amerikonas 
czianykszczio porto užveizėtojas 
kapitonas Young apskundė redak 
torių ir direktorių laikraszczio 
“EI Stevedore” už tai, kad laik
rasztis pavadino kapitonę melą- 
gtumi. Pats kapitonas iszdavė ir 
nusprendimę, nusudydams redak- 

. torių ant 30, o direktorių ant 60 
dienų kalėjimo. Argi tai ne ti
krai amerikoniškas sūdąs? To pa
ties budo prisilaiko- civilizuotuose 
krasztuose vien lietuviszki kunį 
gai Amerikoj.

Papjovė t rėja tą vaiku.
Devils Lake, N. D. Gyve 

nantis netoli nuo ežia farmerys 
Segerlin, įgavęs proto sumaiszy- 
mę, nusiviliojo savo trejatę vaikų 
į posziurę ir ten papjovė. Moti
na, nesulaukdama vaikų, iszsiun- 
tė 9 metų dukterį pažiūrėti, bet 
kaip'tik ta įėjo į pasziurę, bepro
tis ir tę teip baisiai su peiliu su
pjaustė, kad ir tojė nuo to pasi
mirė.
Paskendo Amerikos transporti

nis laivas.
New York. Prie įėjimo į por- 

tę, prieszais Brooklyno “Army 
pier”, užsidegė Amerikos trans
portinis kariszkas laivas “Raw- 
line”. Laivas tas paskendo ir y- 
ra dabar ant dugno 30 pėdų gi
liai. Prie gesinimo ugnies 5 
žmonės apiroszko nuo durnų. 
Paskendusį laivę rengiasi iškel
ti, bet iszkėlimas kasztuos mažiau 
šiai 20000 dol.

Maskolius įtardavę czigouams 
dvi merginas.

Kankakee, III. Gyvenantis 
czia maskolius Koropkin pardavė 
czigonams už 800 dol. dvi mergi
nas, vienę 16, kitę 18 metų. Mer
ginos viepok pabėgo. Czigonų 
vadovas atsiliepė į policiję, reika
laudamas suradimo' pabėgėlių. 
Gyventojai vienok išvijo isz 
miesto ne tik czigonus, bet ir 
pardavus) merginas maskolių.

Sniegas.
Colorado Springs, Col. Pike 

Peak aplinkinėse 11 balandžio 
siautė baisi sniego dargana. Snie
go tūlose vietoje pridrėbė ant 10 

storai. Santa Fe geležin
kelis sniego užnesztas. Moky
klas atsėjo uždaryti, kadangi dėl 
sniego vaikai ne gali ateiti.

Pats su savo padirbta maszina 
nusižudė.

San Jose, Cal. Gyvenantis 
czia John Conolly nusižudė su 
savo padirbta gilotina. Jis teip 
pritaisė kirvį, kad nupjovus jį 
palaikantį szniurę, aszmenys kir
vio turėjo nupulti tiesiog ant 
kaklo Conollio. Kirvis, nupuolęs, 
iš tikro visai nukirto jam galvę 
nuo peczių.

Lavinos.
Denver, Col. Netoli Adelai

de, ant Florence & Cripple Creek 
geležinkelio, didelis sniego gro
mulys su pagriebtais nuo kalno 
akmenims nusirito antbėganezio 
darbinmkiszko trūkio. Pne to 
trys žmonės likosi ant vietoe už
mušti, o 4 sunkiai, gal mirtinai, 
apkulti.

Buena Vista. Nuo teip vadi
namo “Italiszko kalno” nuslinko 
vienas kalno szonas ir isznaikino 
viskę, kę ant kelio patiko. Prie 
to ir daug žmonių likosi užmuš
tų, bet tikro užmusztų skaitliaus 
dar nežino. Ant kalno per žie
mę dirbo keliose kastynėse ir jose 
turėjo darbę 300 žmonių. Kas 
su tais žrponėnu atsitiko, dar ne 
žinia, kadangi tarpkalnės užpus
tytos ir į nelaimės vietę negalima 
prisigriebti.

Cripple Creek, Col. Didelė 
sniego lavina nusirito nuo kalno 
ant namų Jameso Smith. Namai 
likosi sugriauti ir juose visi sana- 
Smith’o szeimynos,susidedanezios 
iš jo paties, paezios ir 4 vaikų, 
likosi ant vietos užmuszti.

Gaisrai.
Henderson, Ky. Sudegė czia 

tabako dirbtuvės Gallagher Co. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
3160000.

Boston, Mas. Sudegė czia 
Sturtevant Co. dirbtuvės. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
350000 dol.

Nelaimes aut geležinkeliu.
San Francisco, Cae. Ant Pa- 

cifico pakranezių geležinkelio isz
szoko isz rėlių pssažierinis trūkis 
ir isz dalies susidaužė^ Sudegė 
paczto, bagažinis, du miegojimo 
ir turistų vagonai. Prie to ir 
penki žmonės likosi sunkiai ap
kulti.

Cripple Creek, Col. Pilnas 
pasažierių elektriszko geležinke
lio karas iszszoko isz rėlių ir nu 
si rito nuo augszto kelio. Prie to 
motormonasir 20 pasažierių liko
si sunkiai apkultų.

Pueblo, Col. Ant Dcnver & 
Rio Grande geležinkelio, netoli 
nuo czia, susimuszė du bėganti į 
prieszingas puses trukiai. Prie 
to septynios y pa tos likosi sunkiai 
apkultos.

Expiiozljos.
Norfolk, Va. .Dirbtuvėse 

“Builders Manufacturinp Co.” 
expliodavo garinis katilas. Ex- 
pliozijos visa dirbtuvių trioba li
kosi sugriauta. Prie to dvi ypu- 
tos likosi ant vietos užmusztos; 
sužeistų gi yra daug.

VVest Bžanch, Mich. Netoli 
nuo czia, miestelyj RoseCity, ex- 
pliodavo garinis katilas Arnoldo 
lentų pjovinycziose. Prie to 
peczkurys likosi ant vietos už 
musztas, o v.ena ypata pavojin
gai apkulta.

Uždraudė bolę ir szokius.
Marrjnette, Wis. Czianyksz 

tė mokyklų užveizda uždraudė 
mokintiniams mokyklų apskrityj 
muszti bolę; teiposgi ne valia 
mokyklose rengti szokių ir mo 
kintiniams visų mokyklų daly
vauti szokiuose ir kitur pareng
tuose.

Muszis su czigonais.
Johnstown, Pa. Netoli Lilly 

užgimė smarkus muszis terp czi- 
gonų bandos, atkakusios czia isz 
Blair pavieczio, ir policijos. Mu- 
szyje vienas czigonas Ii ko.,i už 
musztis, o viena cziganka pasiau
ta. Iš policijos pusės dvi žmo- 
gystos likosi sužeistos, o viena 
sužeista mirtinai.

Išgriauta bažnyczla.
Guthrie, Okl. gaujai stato

ma “krikszczioniszka bažnyczia” 
netoli Ripley iszlėkė į padanges. 
Dinamitas buvortyczia padėtas, 
bet kaltų iki sziol nesurado. 
Matyt, kad tę padarė koki 
fanatiszki krikszczioniszkos 
nyczios prieszai.

Užnuodintas szulinys.
Evansville, Ind. Knigh pa- 

vietyj apsirgo sąnariai Christo 
szeimynos. Du žmonės ir vai
kas sunkiai apsirgo, iszgėrę van
dens pasemto isz szulinio; apsir
gęs vaikas numirė. Szulinyj ra
do arsenikę. Kas pribėrė nuodų 
į saulinį, to iki sziol ne susekė.

nors 
bai-

Isz darbo lauko.
Nalgatuck, Conn. Czia- 

nyšeziai guminiai fabrikai pra
dėjo geriau dirbti, ypacz mergos, 
katros tik gali angliszkai susikal
bėti, gali greitai į dirbtuves pa
tilpti mokytiesi guminius czevery- 
kus lipyti. .Iszmokusios uždirba 
nuo 38—14 ant sanvaitės. Vyrų 
mažai priima, todėl vyrai tegul 
ne bando czia darbo jieszkoti, ka
dangi jiems sunku bus gauti.

5 Pittsburg, Pa. Szitame dis- 
trikte trūksta darbininkų, ypacz 
dirbtuvės skundžiasi, kad ne gali 
gauti tiek pudlerių, kiek reikia, 
ir per tai dirbtuvės ne gali teip 
dirbti, kaip jų savininkai norėtų. 
Dirbtuvėse Zing & Co., kur pir
miau dirbo su trims darbininkų 
atmainoms, dabar dirba tik su 
dviem. Mažiausiai 300 pudlerių 
rastų darbę czianykszcziose dirb
tuvėse.

5 Minneapolis, Min. 500 dai
lidžių, dirbanezių prie triobų sta
tymo, atsirado be darbo.. Kon- 
traktoriai pranešė, kad jų darbo 
ne reikalauja. Tikra priežastis 
tokio padavadyjimo yra: 
kontraktoriai ne sutinka ant 
bininkų unijos reikalavimo.

Youngstovn, Oh. Maszi- 
nistai ir peczkuriai Republic Iron 
& Steel Co. dirbtuvių nusprendė 
pakelti sztraikę, jeigu jiems kom
panija ne pakels užmokesnio. 
jeigu mašinistai pakels štraikę, 
turės pasiliauti ir kiti darbai 
dirbtuvėse. >

Wilke8barre, Pa. Darbi
ninkai varstotų New Jersey Cen
tral geležinkelio pakelė sztraikę 
todėl, kad varstotų užveizėtojas 
nesutiko priimti atgal 30 praša
lintų darbininkų.

Philadelphia, Pa. Viena 
angliška kompanija pastatys czis, 
ant Filty šios,dideles laivų dirb- 
1“™- •1 ‘ ■'

Barnesville, Oh. Sudegė 
czia dirbtuvės Barnesville Hoeie- 
ry Co. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 3100000. Per sudegi- 
mę dirbtuvių 100 darbininkų at
sirado be darbo.

Oakland, Cal. 
sos konservavimo 
Hunt Co. Terp 
2000 pakų vaisių.

arytę skaito ant 150000 dol.
įtaisome turėjo darbę

Dirbtuvė- 
and Wire 
Island pa-

LIETUVA

Isz visur

Block

Nauji rasztai

ialię, 
daug

“Tėvynė” prauesza, kad Sufci- 
vieuymo seimas prasidėt 20 d. 
gegužio, ant salės F. Kunco, 88 
E. Markei str. szale Lihigh Va 
lley dypo, Wilkesbarre Pa.

^czia gerai, tik
trūksta darbi-

stoka' mergi-
pributų “ant

Rankin, Pa. Nuo 15 d. Bi 
laudiio prasidėjo darbai prie ket
virto augszto pecziaus Carnegie 
Steel Co. dirbtuvių.

Berheley Springs, W. Va. 
Bus ežia pastatytos naujos stiklo 
dirbtuvės.

Falls River, Mo. 17000 
darbininkų czianykszczių medvil
nės dirbtuvių atsirado be darbo. 
Perėjus dirbtuvėms į trusto ran
kas, tas nusprendi uždaryti pusę 
dirbtuvių, idant tokiu Hudu ga
lima būt pakelti prekes iszdirbi- 
mų. '

Springfield, III. Kalna
kasiai Vermillon apskrięzio an
glių kastynių, kurie buvo pakė'ę 
sztraikę, sugrįžo prie .darbo. 
Sztiaizuoja dabar dar darbinin
kai Fairinont ir Cathone kasty
nių.

Ottavva, III. Olliver ir 
Gray stato czia naujas už milijonę 
doliarų stiklo dirbtuves, kurios 
į 6 mėnesius bus gatavos ir pra
dės dirbti. Patilps czia prie dar
bo 1000 darbininkų.

Indianopolis, Ind.
distrikto anglių kastynėse užgimė 
nesutikimai terp darbininkų ir 
kastynių savininkų. Darbininkai 
nori sztraikę pakelti, bet unijų 
perdėtinis tam ne pritaria.

Joliet, III. Czianyksz- 
ežios Pressed Steel Co- dirbtuvės, 
kurios pereituose metuose sude
gė, likosi atstatytos ir jose ne už 
ilgio prasidės darbai. Prie dar 
bo patilps 400 darbininkų.

* Ea»t Liverpool, Oh. Sztrai- 
kai kastynėse Salem Coal Co., 
Cherry Valley Iron Co. ir Graf- 
ton Coal Co. pasibaigė ir 500 
darbininkų sugrįžo prie darbo. 
Per sztraikę darbininkai iszkovojo 
pakėlimę uždarbio aut 5c.

Nuo szios sanvaitės darbai 
visose Kietų anglių kastynėse bus 
sutrumpinti ant dviejų dienų. 
Per t ii, žinoma, ir uždarbiai dar
bininkų pasimažįs.

AjHley, Pa. Sztraikas dar
bininkų varstotuose New Jersey 
Central geležinkelio pasibaigė. 
Kompanija sutiko priimti atgal 
32 pavarytu pirma darbininku.

Republic, Mich. Gaisrai, 
koki užgimė “Republic” kastynė
se, likosi užgesinti ir darbai olo
se neužilgio prasidės-

•j Smock, Pa. 175 kalnaka 
šiai dirbantį cz’anykszcziose kas. 
tynėse pakėlė sztraikę, kadangi 
kautynių savininkai po nori už 
darbę mokėti pagal unijos tabelę.

•• Terre Haute, Ind. Ilgai 
besi'.raukianti anglekasių sztraikai 
Indianoj pasibaigė. Abidvi pu
sės susitaikė ir darbininkai sugrį
žo prie darbo.

•Į Carnegie, Pa. Stewart Co. 
stato czia dirbtuves visokių nami
nių įnagių. Ras czia paskui dar
bę 600 darbininkų.

5 Buffalo, N. Y. 300 czia- 
nykszczių katiliorių pakėlė sztrai
kę. Jie reikalauja didesnio už
mokesnio.

Shamukin, Pa. Dirbtuvėse 
Shamokin Šilk Mill Co. prasidėjo 
darbai. Kompanija pripažino u- 
niję ir 300 darbininkių sugrįžo 
prie darbo.

Pittsburg, Pa. 
se American Steel 
Co. ant Neville
rengė )lu nauju tarpinimo pe 
ežiu.

5 Springfield, III. Czia
nykszczio apskriezio kalnakasiai 
buvo pakėlę štraikę, bet kasty
nių savininkai sutiko duoti dykai 
petrolejų ir medvilnę, tai darbi
ninkai sugrįžo prie darbo.

Mt Vernon, Ohio. Naujose 
dirbtuvėse Mt Vernon Iron and 
Steel Co, prasidės darbai nuo ber
želio mėnesio.

^1 Carter, Ky. Pittsburg’o 
kapitalistai pirko szitame pavie- 
tyj 5000 akrų žemės su anglims, 
ant kurios bus parengtos kelios 
kastynės.

5 RochesTER, Pa. -, Neseniai 
sudegusios czianykszczios stiklo 
dirbtuvės bus atstatytos. Patilps 
paskui prie darbo 1500 darbinin
kų.

5 Monongahela, Pa. Czia- 
nykszcziose Pittsburg Stove Co. 
dirbtuvėse, kurios buvo sustoju
sios, prasidės neužilgio darbai.

Ironton, Ohio. Savininkai 
czianykszczių kastyuių pakėlė 
kalnakasių * užmokesnį ir tuom 
prašalino besi rengi anez i us sztrai- 
kus.

1 Pittsbug, Pa. Crucible 
Steel Co., netoli stacijos Blair,pa
statys naujas dirbtuves, kurioee 
nuo ateinančio rudens prasidės 
darbai.

T East Liverpool, Oh. Dar
bininkai puodų dirbtuvių rengia 
sztraikus ant viso Amerikos plo
to.

1 Canton, Oh. Princese 
Plow Co. dirbtuvėse pasiliovė 
darbai.

1 Mt. Vernon, Oh. Stato 
ežia naujas geležies dirbtuves, ku
riose nuo berželio mėnesio prasi
dės darbai.

5 Springfield, III. Kalnaka
siai M u re n ir Skileh kastynių pa 
kėlė sztraikę.

Cummberland, Md. Defort 
stiklo dirbtuvėse neužilgio prasi
dės darbai.

«Į Blaik Stati o s, Pa. Blair 
Steel Co. pastatys ežia 12 naujų 
augsztų peczių.

5 Mc Keesport, Pa. Sztrai- 
kuoja jau pusė darbininku De- 
wees Wood plieno dirbtuvių!

1 Woodfield, W. Va. ęoner 
ir Draysow pastatys ežia naujas 
skurų iszdirbinyczias.

5Į 1rwin, Pa. Darbai t sziuom 
kartu eina ežia gersi.

ISZ
Lietuviszku dirvų.

kad 
dar-

Isz Phlladelpdios, Pa.
Pabaigoj kovo atkako pa* mus 

pagarsėjęs PennsyIvanijoj Dilio- 
ihh. 23 d. kovo Kaledone salėj, 
ant Pint st., buvo parengtos pra
kalbos. Išgirdę, kad Dilionis 
laikys prakalbę, 1 etuviai rinkosi 
ant salės, norėdami j| iszgirsti. 
Žmonių prisirinko pilna salė, 'ne 
truko ir moterių teip dievuotų, 
kaip ir bedievių. Dilionis kal
bėjo apie lietuvių skriaudėjus vi
sokių veislių teip senose gadynė
se kaip ir dabar. Aiszkino, kaip 
musų tauta senovėj buvo visur 
garbinama, o kaip dabar žemai 
nupuolė, kaip nuo lietuvių visoki 
be sanžinos išnaudotojai vilioja 
paskutinį centę. Antrę dalį savo 
kalbos Dilionis norėjo kalbėti an
gliškai, bet kad anglijonų snt 
stlės ne buvo, tai apsiėjo be an
gliškos dalies. Užbaigdamas 
kalbę, kalbino ne užmirszti musų 
kankintinių ir ant jų naudos pa
aukauti kiek kas iszgali. P. 
Szpera kalbėjo apie vietinius mu
sų reikalus ir nesutikimus.

Pasibaigus kalboms, du vyrai 
perėjo per salę ir surinko 38.10. 
Apmokėjus salę ir už paczto kor 
teles, liko 34. Pagal nurodymę 
Dilionio, tie atlikę pinįgai likosi 
paskirstyti: ant kankintinių |1, 
ant paminklo Dro Kudirkos 31, 
ant Tėvynės Mylėtojų Dr. $1.00, 
aut besimokinanezios jaunuome
nės 31-00. Kadangi užsiimanti 
szelpimu besimokinanezios jau
nuomenės “Motinėlės Dr.” yra 
kunįgiszka, vienpusiška, tai mes 
meldžiame “Lietuvos” redakcijos 
suteikti mums antraszę “Dau
kanto mantos” (Daukanto man 
tai pinįgus galima siųsti ant var
do “Varpo” kasieriaus, p. Šau
ni aus, Red.). Daukanto manta 
ne skirsto besimokinanezių į ku
nigines ir priesz kunigines parti
jas, kaip tai daro “Motinėlė”. . -

31 d. kovo, toj paezioj Kaledo 
ne salėj, “Tėvynės Mylėtojų Dr.” 
parengė prakalbas. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė salė lygiai vyrų 
kaip1 ir moterių, isz ko matyt, 
kad Philadelphios lietuviai su
pranta svarbumę prakalbų. Isz 
svetimų kalbėtojų buvo užprašy
tas ir Dilionis. Susirinkimę ati
darė kuopos pirmeėdis M. Dovi- 
d ai ii s. Pirmiausiai kalbėjo p. 
Unika, nurodydamas pareigas 
kiekvienos tautos sąnarių. Di
lionis kalbėjo apie darbus budin
tojų ir atgaivintojų lietuvių. P. 
Daukszys,Centrališkas Preziden
tes Tėvynės Mylėtojų Dr., kai- 
bėjo apie stabdymus ir kliūtis, 
kokias patiko isz pradžių T. M. 
D., o vienok jos priešai iezgriau- 
ti neįstengė. P. Astramskas ai- 
szkino, kaip ta draugystė Lietu
voj betureziams dalina lietuvisz- 
kas k n |g u tęs, pakelianezias žmo
nių dvasię n protę. P. Linaus 
kas ir p. Szpera kalbėjo apie vie
tinius reikalus.

Pasibaigus kalboms, Dilionis 
užmanė padaryti kolektę ant tau
tiškų reikalų. Du vyrai perėjo 
su skrybėlėms ir surinko 310.76c. 
Prie lėv. Myl. Dr. prisirašė 12 
naujų sąnarių, kurie užsimokėjo 
prigulintį mokestį po 60c. Ko- 
lekta buvo padaryta ant padary
mo klišės paveikslo to vyro, ku
ris atgaivino, prikėlė iš numiru
sių T. M. D. ant patalpinimo jo 
knįgoj išleistoj kasztais Drau
gystės. Jeigu nuo to atliks kiek 
pinįgų, tai apie jų paskyrimę bus 
vėliau pagarsinta.

Philadelphietis.

Isz VVilkeabarre, Pa
Darbai eina ežia labai gerai ir 

uždarbiai pusėtini, uždirba į dvi 
sanvaiti po 335 ir po dauginus. 
Ir isz kitur pribuvę greitai gauna 
darbę. I«z džiaugsmo liet u v ai 
net per garsiai linksminasi ir 
Szveutas Velykas praleido gana 
garsiai. Vienoje lietuviszkoj 
gtinczelėj ant South Wilkesbarre 
gyvena lietuvys su trims boar- 
dmgieriais. Jie ant szvenezių 
parsitraukė 2 alaus baczkuti ir 
teip linksminosi, kad net kaimy
nai isz namų iszbėgiojo. Jeigu 
teip elgtųsi koki bedieviai, ne 
klausanti kunjgo pamokslų, butų 
dar tiek to, ežia vienok buvo die- 
vuocziai ne aplenkianti bažny- 
ežios. Bedieviai, teip vadinami 
ezliuptarniai užsilaikė labai ra
miai, praleido laikę ant skaitymo, 
ko dievuoeziai labai ne mėgsta, 
jie sako, jog laikraszcziai ir knį- 
gos vėda žmogų isz doraus kelio. 
Jeigu anįgos ir laikraszcziai ve
da žmonis isz doraus kelio, tai 
reiktų manyti, kad girtuokliavi
mai, rėkavimai priguli prie die- 
vuotų ir labai dorų darbų.

Kitoj vėl grintelėj buvo už- 
praszyti isz kitur svecziai. Czia 
leipo-gi teip linksminosi, kad na- 
mieje ne iszliko cziela nė viena 
kėdė.

30 d. kovo viename galiūne su- 
simuszė du lietuviai, vienas dro 
žė kitam į galvę su geležiniu 
šriubu teip, kad tas ant vietos 
krito; užpuolikas pabėgo. Pri- 
musztęjį reikėjo gabentį į ligon 
butj, bet nežinia, ar galės jį dak
tarai iszgydyti. Kalto policija 
ne randa. Mažesnių muszty 
nių ne galima nė suskaityti!
, Teip elgi-tai daugelis musų bro
lių. Kol svetimtaueziai lietuvius 
laikė už lenkus, tai dar keli pesz- 
tukai bent lietuviams 'gėdos ne 
darė, nes juos primesdavo len 
kams ir atlikta; dabar vienok 
jau ir svetimtaueziai atskiria iie 
tuvius, todėl bjaurus darbas kelių 
niekszų puola ant visų lietuvių.

Wdkesbar rietis.

Isz Haverhill, Mass.
Kelios sanvaitės atgal “Lietu

voj” patilpo atsiliepimas czia- 
nykezezios lenkiškos draugystės, 
kuri protestuoja prieaz pirma pa- 
tilpusię korespondenc ję, buk joje 
buvo paminėta apie musztynes 
ant lenkiszko baliaus. Isz tikro 
vienok tas protestas pagimdytas 
ne lenkų, kadangi jie lietuviszku 
laikraszcz ų neskaito, tik dviejų 
lietuviszku iszgamų, kūne ant u- 
lyczios užpuolė ant vieno lietu
vio. Tie iszgamos mat pasinau
dojo isz lenkų nesupratimo Pelu- 
viszkos kalbos, iszvertė v'sai ne 
teisingai “Lietuvoj” patilpusię 
korespondenciją,tie įsegamos pa
žadėjo net 40 dol. lenkams -ant 
skwajerio. Lenkai isz iszgamų 
neteisingai iszverstos korespon
dencijos pasipiktino ir atsiuntė į 
redakciję savo atsiliepimę irreika- 
hvinię korespondento pravardės. 
Mat lietuviszki įsegamos norėjo 
užsiundyti lenkiszkę draugystę 
ant lietuviszko korespondento.

Pikulas.

Isz Fitchburg, Mass.
Darbai eina" 

ant vietos 
ninku, ypacz 
nų; nors jų 
syk 50, tai tuojaus gautų darbę 
falirikuose arba ant farmų.’jįVy- 
rams teiposgi butų ganaj darbo, 
ypacz mokantiems dirbti {prie 
mašinų arba austi. Jeigu kas 
placziau norėtų dažinoti apie dar
bus szitoje vietoje, tegul atsiszau- 
kia ant atraszo: Chis Jurkus,109 
River et., Fitchburg, Mas.

10 d. Kovo atkako į Fitchburg 
kunįgas J iksztis isz Worcestęr 
ant iszklausymo czianykszczių 
lietuvių velykinės iszpažinties.

Isz Rahanoy City, Pa.
Sunku ir ne smagu, kad mus 

lietuviams trūksta iszminties. Ne
perseniai pradėta rinkti pinįgus 
ant iszleidimo nuztų Vyskupo 
Motiejaus Valanczausko. Dauge
lis musų brolių aukauja ant to pi
nįgus pagal iszgalę, ir mus būre
lis, susidedantis isz kelių ypatų, 
prigulinezių pne lietuviszko choro 
Mahanoy City, Pa. parengė, 8 d. 
balandžio arba 2 Velykų dienę, 
gražų pasilinksminimę adt iszlei- 
dimo rasztų M. Valanczausko. 
Btlius pasisekė gerai, ir žmonių 
buvo ne mažai isz miesto ir ap
linkinių. Užtai lankinlojanas 
ieztariame szirdingę a ežiu. Už
dirbtus pinįgus |5.00 aukaujame 
ant iszleidimo rasztų M. Valan
czausko, kuriuos musų klebonas 
S. Pautienius priėmė. Ir pne to 
ne apsiėjo be trukdymų. Pagar
sinus balių ir ant kokios naudos, 
kiti visaip iszmislyjo, sakė, buk 
mes pinįgus į savo kiszenių susi
pilsime. Bambalas.

Isz Elizabeth, N. Y.
{ trumpę laikę czia du lietuviu 

patiko nelaimės. 24 d. kovo, 
Vicentas Milius, dirbdamas che- 
miszkoj dirbtuvėj, pritraukė vo- 
dingų sveikatai gazų ir apsirgo, 
o 1 d. balandžio . pasimirė. Bu
vo jis vos 26m., nevedęs. Paėjo 
isz Kauno guber., prigulėjo prie 
Politiszko Kliubo, kurio kasztais 
2 dienę balandžio likosi palaido 
tas. ,

2 d. balandžio Jietuvys Antanas 
Beresnevyczius iszszoko hz bė- 
ganezio geležinkelio trūkio ir 
teip drueziai n peik ulė, kad ant 
rytojaus pasimirė. Palaidojo jį 
draugai. Berėsnevyežius buvo 
vos 27 m., nevedęs; paėjo isz 
Kauno guber. Abudu nelai
mingi musų broliai iszbuvo Ame
rikoj tik po vienę metę. ,

Elizabetietis.

Isz Wilburton, Ind.Ter.
Subatoj priesz Velykas trysan- 

glijonai, prisimaukę svaiginau 
ežių gėrymų, szovė į sztoro sa
vininkę Jurgį S&baliauckę ir į 
Mateuszę Maszolę. Pirmutinį už- 
muszė ant vietos, antrasis istbu- 
vo gyvas 15 valandų. Abudu 
musų broliai paėjo isz Suvalkų 
gubernijos: Sakalauskas isz kai
mo Pinkelių, Karklinių valaz- 
cziaus, Vilkaviszkio pav., paliko 
paczię su 4 vaikų vargingame pa
dėjime; Mateuszas Maszolas paė
jo isz kaimo Leicziskos, Balbie- 
riszkės vaitystoa, Senapilės pa- 
vieczio, buvo nevedęs. Norinti 
placziau apie užmuštus musų 
brolius dažinoti, tegul atsišaukia 
ant antrašo: Joe Kandortas, 
Bok 36, Wilburton, Ind. Ter.

eializrnas dera lietuviams? Au
torius ne prilankus socializmui ir 
socialistams, nors 1hvo vaizdelyj 
tikrų priežasezių ne parodo.Juozo 
Margulio, Konradas Walenrodas. 
Priežastys Lietuvių iszeivystės. 
Padėjimas lietuvių VPniaus vys
kupijoj, Vilnieczių lietuvių pasi
skundimas. Szitas rasztas yra, 
turbut, svarbiausias Žinyczioj, 
jame parodyta, kaip lietuviai' 
dvasiszkos vyriausybės yra skriau
džiami. Lietuviai, 8t i tyki m Mu
ravjovui paminklę. Raszaatis 
užmano rinkti medegę tikrai bio-* 
grafijai Muravjevo ir jo padėto- 
jų ir patalpina kelis atsitikimus, 
tik tie atsitikimai ne visai teisin 
gi ir ne gerai apraszyti. Raszė- 
jas paduoda apie buvusį Szakiuo 
se (Naumiesczio pav.) kokį ten 
kunįgaiksztį, kurs skriaudė labai 
žmonis. Kunigaiksztis t<s buvo 
tai rotmeisteris grafas Medem, 
jis paskui buvo Plocko gub. pa- 
vieczio virszininku, kur porę me
tų atgal staiga pasimirė. Po-Mo
demui Szakiuose buvo daug nie
kesnis kariszkas virszininkas. 
Apie deputaciję apraszyti teipos- 
gi neteisingai. Deputacija, kelia
vo į Vilnių, o ne pas ciecorių į 
Peterburgę. Isz buvusi ųu depu
tacijos sąnarių yra dar gyvų; Pe
terburge deputacija ne buvo. Ant 
pabaigos padėti peržvalga r»8z- 
tų: Kilduszių Onutės, seniai iš
leistos “Pajudinkime vyrai žemę, 
kurię .peržiūrėdamas, ,. autorius 
randa progę nupeikti Szliupo ir 
jam panaszių darbus. Apie Kriau- 
szaiezio gramatikos raazybę, su 
kuria Žiuyczios rasztininkas ne 
sutinka. Szis tas isz lietuviszkos 
gramatikos.Recenzija \Viedeman- 
no L etuviazkoe gramatikos. Už
baigia numerį įRssztas:"Isz Vys- 
kupo M. Vulancziaus Kronikos. *

H Mieste Lodz, Lenkijoj, kaip 
apraszo Varszavos laikrasztis 
“Kurjer Poranny”, viena fabri
ko darbininkė, pasimirus tetai, 
gavo palaikų 1000 rubl. Lenki- 
os fabrikų darbininkėms, kokios 
uždirba vos tiek, kad badu ne 
numirti, suma tai gana didelė. 
Mergina, apturėjusi tiek pinįgų, 
užsimanė apsivesti, bet kad toj 
miesto dalyj, kur gyveno, ne rado 
tinkamo jaunikio, tai apie savo 
vargus pasipasakojo sandraugei, 
gyvenaneziai kitoj dalyj miesto. 
Toje, už 15 rubl. sutiko parūpin
ti jaunikį. Už tokį jaunikį ji 
perstatė savo vyrę, kuris už 15 
rubl. sutiko ir sugertuves pada
ryti. Sugertuvės likosi padary
tos ir tarpininkė gavo pažadėtus 
pinįgus. Kaip gi ji nusidžiugo, 
kada jos vyras nesugrįžo namon; 
jis mat su savo sužieduotine iszdu- 
mė į kitę miestę, tojė jam genans 
patiko už senesnę paczię. Tar
pininkė, norėdama savo sendrau
gę prigauti, pati apsigavo, nes 
ne teko vyro.

Isz Traverse City, Mich.
Czianykszeziai lietuviai Vely

kų szventę perleido graliai. Susi
rinkusiems p. Jurgis Gaubas kal
bėjo apie tautiszkus reikalus. Ant 
paraginimo kalbėtojaus dėjome 
aukas ant naudos musų brolių 
maskoliszkų valdžių isztremtų isz 
tėvynės ir ant kitokių tautiškų 
reikalų. Ac/iu v.siems dėjusiems 
aukas ant labo musų nuvargintos 
tėvynės. Aukautojų vardai ir jų 
aukos bus vėliaus pakvituotos.

J. Karolius.

Vilniuje iszėjo maskoliszkoj 
kalboi knygutė Seeland-Dubelto 
p. v. Lietuviszki laiszkai. Knjgu- 
tė kasztuoja 30 kap.

Žinyczia. Apazsieetesniųjy B** 
tuviy laikrasztis. No. 8. Til*ej. 
1901 m. Kasztu “Tėvynės Sar
go”. 99 pusi.

Szitame ‘•Žmyczios” numeryj 
telpa sekanti rasztai: 100 
metinės sukaktuvės (1801—1901) 
Žemaiczių Vyskupo Motiejaus III 
Valancziaus. Hibeno, profeso
riaus Princeton universiteto,Apie 
sau pažintį. Adomo Jakszto— 
Lotyniszkas perijodas lietuvisz
ko] e literaturojė. Szitame straip- 
snyj paminėti lietuviai jezavitai 
raštininkai 17 szimtmeczio: Ši
mėnas Be rentas. Danielius Butvi
lą, Mikolas Ginkevicze, Jonas 
Gruzauskis, K risto pas Grinkevi- 
cze, Jonas Juknavicze, Albertas 
Vijūkas Kojalavičze, Kazimieras 
Kojilavicze, Zigmuntas Liauk
sminas, Andrius Mlodzianauskis, 
Tamošius Poreckis, Fabijonas 
Kvadrantinas, Danielius Raczin- 
skis, Andrius Rudomina,Konstan
tinas Szirvidas. Toliaus eina Sa
vojo rasztas “Apie istoriszkę ver
tę istoriszko Sienkieviczio romano 
“Krzyžacy”.P.B.Viena Daina.Szi- 
tame straipsnyj apraszo dainę: 
“Mano Tėvo nauji dvarai. Oi liud 
triu-barina, liūdna diena”, kokia 
raszancziam puolė į širdį. Ra 
szėjas sako, kad tos dainos niekur 
daugiau ne girdėjo. 20 metų at
gal visoms panemunėms, nuo Za- 
pyszkio iki Jurbarku! galima bu
vo iszgirsti, dainuodavo ję net 
piemens, tik meliodijos, pagal 
vietę, buvo ne vienokios. Ar ję ir 
dabar dainuoja, nežinau. Vysku
pas M. Valauczius, suraszas dva- 
siszkųjų Žemaiczių vyskupijos y- 
patų, ėmusių dalyvumę tautisz- 
kame (turbut lenkiszkame?) 1830 
ir 1831 metų sukilime. Eilės p. 
a. Paminėjimui am. at. Vlodi- 
miero Solovjevo. Kam szitoa 
eilės pateko į Žinyczię, sunku su
prasti: Solovjev užtarėju lietu
vių ne buvo, rods užtardavo jis, 
bet ne lietuvystę tik katalikystę. 
Dėdės Atanazo vaizdelis: Ar So-

U Visoms rando kasoms Mas
kvoje prisakyta ne davinėti isz 
šašų žmonėms sidabrinių 25 kap. 
Ž n omu, tokius jau padavadyji- 
mus randas iszduos ir kosorns ki
tuose Maskoltjos kraštuose. 
Mat sidabrinius 25'kap. randas 
iszima isz kūno. Kaipo priežas
tį tokio padavadyjimo paduoda, 
kad visokiems prigavėjams leng
va isz 25 kap., nulrynus paraszę 
25 kap., padaryti auksines 10 ru
blines; ant to užtenka tik )aauk- 
suoti sidabrinį pinįgę;tokį priga
vėjai paskui terp kaimieczių lei
džia už 10 rublinę. Isz 25 kap. 
padirblę 10 rublinę labai sunku 
ant pirmo pažvilgio pažinti, 
kad ji ne tikra, išduoda ji net 
tokį jau skambėjimę, kę irtikro- 
sios auksinės. "

0 Maskoliszka> laikrasztis 
“Smolenskyj Wtestnik” paduoda 
prekes baudžiauninkų pabaigoj 18 
ir pradžioj 19 amžiaus Smolensko 
gub. 1751 m. Czaphn pardavė 
našlę su duktere už 3 rubl. 1771 
m.dvarponis Suchodolski pardavė 
mergę už 5 rubl. 1785 m- kapi
tonas Gedeonov pardavė mergę už 
7 rubl., 1791 m. pardavė mergę 
už 10 rubl., Kosmuczevienė par
davė dvi mergi už 25 rubl. 1803 
m. prekės mergų buvo jau 33r., 
o 1821 m. Szibanoyienė pardavė 
jai prigulinezię mer^ę už 350rub.

Dvarponiai prekiaudavo žmo
nėms iki pabaigai baudžiavos, bet 
prekės žmonių juo toliaus, juo 
buvo didesnės szventoj Maskoli- 
joj-

Mėsa visokių žvėrių ir 
paukszczių.

Prancūziškas chemikas Billon 
neseniai darė tirinėjimus. visokių 
žvėrių mėsos, ant persitiarinimo 
apie jos maitingumę. Savoiszti- 
nmus jis padavė ant susirinki mo 
Paryžiaus mokslo akademijos, u 
ji rjsztę palaipina savo laikrasz- 
tyj. Apskritai imant, mėsa var
tojamų žmogaus ant maisto^žvė- 
rių, kaip antai: raguotų^ galvijų, 
avių, ožkų, zuikių, kiaulių, asi
lų. arklių ir mulų, vidutiniškai 
ant szimto dalių’turi: 70 - 78% 
vandens, i - lj% minerakaliszkų 
medegų, IĮ - 11% taukų ir 3 - 
3>% azoto. Szirdyj, kepeny
se, inkstuose yra tiekjau azoto, kę 
ir raumenyse, užtai mineraliszkų 
medegų juose yra apie 1 - 1J%, 
taukų gi 5%. Plaucziuose visada 
yra truputis marganco. Rūkytoji 
arba, keptoj mėsoj yra beveik 
tiekjau azoto, tiukų ir minera
liszkų medėgų kę ir žalioje. 
Kadangi vienok prie kepimo iš
garuoja daug vandens, kuris ne 
priguli prie maitingų medegų,tai 
kepta arba rūkyta mėsa y-
ra mjii tingesne už 
kurioje yra labai
vandens. Prie kepimo, vis tiek
kaip ne keptume ir kaip ilgai 
ne laikytame mėsę ant ugnies, ji 
nužudo 42 - 64% vandens. Vir
ta gi mėsa žudo prie virimo ne 
tik daug vandens, bet teiposgi 
daug tirpstanezių azotinių mede
gų, taukų ir minerališkų mede
gų; bet visgi virta mėsi dau- 
gitus dar savyje turi maitingų 
medegų negu žalia.

Paukszczių mėsa truputį mai 
tingesnė už jautienę, kadangi jo
je mažiaus yra vandens. Visztų 
kiausziniai, kaip žinote, susideda 
isz baltymio ir trynio. Sudėji
mas abejų dalių ne vienoks: bal- 
tymys turi 86% vandens, 12.% 
albumino, j% mineraliszkų me 
degų; trynys gi susideda iš 
51%^,vandens, 15% azoto, 30% 
taukų ir lj% m'nerališkų me
degų. Apskritai imant, kiauszi- 
nis susidede isz | nemaitingo van
dens ir tik isz f maitingų mede
gų. Kadangi du kiaušiniai, 
imant vidutiniszkai, sveria 100 
gramų, tai pagal «vo maitingu
mę, 20 kiaušinių atsako 1 kylio- 
gramui (2 svaram) mėsos, arba 
kitaip sakant, 4 svarai kiaušinių 
be kevalo turi tiek maitingų me
degų kę du svarai mėsos, arba kad 
mėsa yra du syk maitiugesnė už 
kiauszinius.

Redakcijos atsakymai.
Kn. Dilioniui. Ątsakymę “Ka

talikui” priderėjo siųsti “Katali
kui”: kas talpina užsipuolimę, 
to yra priderystė talpinti ir už
gauto paaiazkinimę. Paszali- 
niams laikraszcziams, niekuom 
neuusi kai tusiems, ne paranku 
kelti polemikas už kitų kaltes. 
Talpinti padėkavonę, kokię gali
ma buvo ant vietoe atlikti, laik- 
raszcziui ne paranku.

|| Aut Bremos garlaivio “Kai- 
ser Wilhelm der Grosse”, keliau
jant jam isz New York’o į Euro- 
pę, paszlavė tris szmotus aukso 
vertės 22750 dol. Aukso pa
sigedo tik atkakus gėriai vi ui 
į Prancūzijos portę Cherbourgę. 
Kapitonas mena, kad vagystę tu
rėjo papildyti arba New York’e 
arba Souihamptone. Bremos 
Lloydas paskyrė 10000 markių 
dovanę tam, kas palengvįs surasti 
pavogtę auksę. Auksę rado pa 
mestę k a jutoj II. kliasos, atkakus 
garlaiviui į Bremę.

| Miestelyj Chmielnike, Kel- 
czių gubernijoj (Pietinėj Lenki- ' 
joj), duonkepėj užgimė gaisras. 
Namai, kuriuose tilpo duonkepė, 
buvo ant dviejų lubų. Ant an
trų lubų gyveno szeimyna darbi
ninko susidedanti isz vyro, pa- 
czios ir ketvertoe vaikų. Kada 
gyvenanti unt virszaus pajuto ug
nį, trepsi jau degė, ugnis veržė
si įgyvenimę; jie šaukė pagel
bės, bet nieks gelbėti nedryso. 
Ant rytojaus degėsiuose rado su
anglėjusius kunus motinos ir ket- 
vertos vaikų.

ii Grekiazkas pavaldinys Mu- 
kiadogli 50 metų atgal pasimirė 
Indi jose. Pinigus, kokius tik tu
rėjo, padėjo ant procentų į Lon
dono angliszkę Lankę su pasarga, ” 
kad jų bankas per 50 metų nemo
kėtų palaikėjams ir kad ir pro
centai butų priskaitomi prie ka
pitalo. Dabar laikas pasargos 
pasibaigė ir isz padėtų pinįgų 
priaugo banke puikus kapitalas 
7780000 svarų sterlingų arba 
22400000 dol. Palaikė jai gyvena 
mieste Adrianopoliuj ir visi yra 
neturtingi.

I Chinuošė, kaip matyt, jau ir 
svetimtaucziai pristoja prie chi- 
niszkų plėszikų: netoli Tung- 
Kia-Fu vokiszka^riauna suėmė 
vienę plėšikų pulkelį susidedantį 
isz 4 amerikonų ir 4 chinieczių. 
Isz tikro mat amerikonai ne ge
riausiai svetur pasigarsina.



|| Kaip p įduoda lenkiszkas 
Įsikrautu “Knrjer Codzienny”, 
pietinėj Lenkijoj, mieste Kel 
ežiuose, pasimirė varguolis namų 
sargas, Pranciszkns Silamonas, 
kuris, gaudamas po 25 rabi. ant 
metų algos, isz tokio ui uokesnio 
per 56 Jarnystos užczėdyjo 1200 
rubl. Pinįgus tuos varguolis už- 
raszė ant naudos besimokinan- 
czios jaunuomenės. Argi tai ne 
vertesnė dovana ui visus milijo
nus Carnegies ir kitų ameriko 
niszkų milijonierių, paliktus dėl 
asabiszkos rekliamos, ant naudos 
vieszų įtaisų!

|| Italijoj, slenkantis kalno szo- 
nas nustūmė į upę kaimę Lagi ir 
užtvenkė vandenį, kuris tuojaus 
apsėmė v.sę klonį. Tas atsitiko 
naktyj, kada visi miegojo, todėl 
nieks isz kaimo gyventojų neisz- 
sigelbėjo.

Į| 14 d. balandžio, visokiuose 
Vokietijos krasztuose siautė smar
kios audros. Netoli Fredersloh, 
Hannovere, trys ypatus likosi 
perkūno uimuszios. Szlezijoj 
nuo tirsptanczio sniego užgimė 
tvanai. ,

| Nekentimas jėzuitų Portuga
lijoj nesimažina.' 44 d. balandžio 
nežinia kas uždegė Anerva 
kl iosztorių. Ugnį vienok atbėgę 
ugnagesiai užgesino. Padegėjų 
iki sziol ne susekė.

Draugyscziu Reikalai

|| Popiežius ant paskutinės kon-

|| Visuose Ch<nų krasztuose pri 
viso daug gerai suorganizuotų 
plėszikų pulkų. Vienas toks pul
kas įsiveržė į prigulintį Chinarna 
Tibetę ir iszgriovė tris miestus.

0 Mieste Dortmund, Wokieti- 
joj, Union geležies dirbtuvėse, 
iszsiveržusio isz pecziaus sutirpu
sio mietaliaus 20 darbininkų II-

Prakalbo* Ir bailu*.
Chicago.* Sitnano Daukanto Dr-te 

turės iszvyniojitna nanjos lietuviszkos 
veliawos, prakalbas, dekliamacijas ir 
balių nedelioj, 12 gegužio, saleje K. 

-Liaudanskio, 3201 8. Morgan st., kerte 
33 ežios ui. Vraside* 3:30 vai. po pietų. 
Iženga vyrams 15c., meterims ir mergi
noms dykai. Visus lietuvius ir lietuvai
tes kwieczia atsilankyti.

Komitetas.

sistorijoi 12 vyskupų pakėlė į 
kardinalus. Terp tų yra popie
žiaus pasiuntinys Wa-hington’e 
Mariinelli ir Kriokavos vyskupas. 
Apart to popiežius paskyrė archi 
vyskupę Mogilewo ir vyskupę 
S.ucko diecezijų, Miskolijoj.

|Į Vokietijoj iszdirbystė puola 
dėl pakeltų muitų, gabenant isz 
dirbimus į Auterikę. Krupo 
dirbtuvėse Essene nuo pradžios 
szių metų praszalino jau 9000 
darbininkų. Due^seldorfo Er- 
h-trdto dirbtuvės sumažino ant 
pusės darbininkų skaitlių. Ber

lyne ketvirta dalis darbininkų ne 
turi darbo.

kosi pavojingai apdegintų.

|| Ant prigulincziot Angliju 
salos Jamaika, mieste Kingstou, 
apsireiszkė geltonasisdrugys.Nuo 
drugio pasimirė jau viena ypa- 
ta.

II Varszavos miestas pagarsino 
ofieijaliszkas statist'szkas Žinias 
apie gyventojų skaitlių mieste. 
Pereituose metuose Varszavoj bu
vo 711987 gyventojai, kuriame 
tai skaitliuje 364999 moterys ir 
346989 vyrai. Pagal tikėjimu 
gyventojai tie sairstėsi: katilikų 
buvo 4VO395, staesiatikių 31757, 
maskolių sentikių 109, armėnų 
gregorijonų 282, protestonų 
20282, žydų 254712, mahometo
nų 486, karaimų 25.

|| Vokiet jos kariszkas minisle- 
ris prisakė ofieierams tirinėti pro- 
tkzkę iszlav.ninię paimtų į ka- 
riumenę rekrutų. Ir sztai kas 
isz tų tirinėjimų pasirodė. Isz 
78 rekrutų isz visokių Prūsų 
krasztų 21 nežinojo kuom yra 
Vokietijos ciecorius. Vieni laikė' 
jį už jenerolę, kiti už rasztininkę, 
kuris iszverlė į vokiszkę kalbę 
bibliją, kiti už karės m misterį; 
Bismarku tūli rekrutai laikė už 
cieeorių.

||' Maskoliszkas pulkauninkas 
Diteri.v, kurio sesuo yra isztekė 
jusi už sunaus garsaus miskolis?- 
ko rasztininko Leono Tolstojaus, 
kuris stacziatikiszko sinodo likosi 
exkomunikuotas, pat lipino Pa
ryžiaus laikrasztyj “Autore” at 
virą laiszką į perdėtinį sinodo 
Pobiedonosceyą, jog dėl tų ne 
teisybių gėdesi būt maskolium ir 
su visu pameta maskolystęir sta-
cziatikystę. Ditenx gyvena da
bar Londone.

|| Per paskutinius szeszis mė 
nesiūs, ant Kubos atkako 14578 
ateiviai, tame skaitliuje ameriko
nų 17, angbjonų 148, prancūzų 
193, vokieczių 199, italijonų 304, 
meksikonų 225, chinieczių 226, 
japonieczių 6, iszpanijonų 12935. 
Jeigu teip eis ir toliaus, tai ame
rikonai niekada ne pavers Kubos 
į angiiszkai kalbantį krasztą. o

J Vokietijos statistiszkas biu
ras pagarsino žinias apie kiimi 
naliszkus nusidėjėlius. Nusidėji 
mai terp suaugusių Prūsuose su
mažėjo, užtai terp jaunų pasidau
gino. Kelv.rtt dalis sudų nu
baustų kriminalistų buvo gir
tuokliai. ' Terp 5300 sėdinezių 
kalėjimuose buvo 1110 lenkų, 
nors lenkų nėra nė 3 milijonų.

(į Afganistano valdonas pado
vanojo Persijos Szachui svarbiau
siu mahometonams knįgę Koranę. 
kurios apdarai, turbut, yra br»n 
giausi ant svieto. Apdarai yra 
isz gryno aukso, juose įsodyti 109 
deimantai, 122 rubinai ir 167 
žemeziugai. Vertę apdarų skai
to ant 750000 frankų.

į| Portugalijoj, netoli miesto 
Oporto, pulkas neprilankių zoko- 
ninkams gyventojų užpuelė ant 
klioszloriaus Paramos. Kunįgai 
griebėsi karabinų, užpuolikai gi 
turėjo vien akmenis. Susimuszi- 
me isz abiejų pusių diktai žmo
nių likosi sužeistų, o terp jų yra 
ir pavojingai sužeisti.

U Ka p ant Kubos, teip dabar 
ant Filipinų salų susekė visokias 
prigavystės amerikonų paskirtų 
paczto užveizėtojų. Argi idz tik
ro Amerikos randas ne turi isz ko 
rinkti teisingesnių urėdninkų, jei
gu jo paskirti pasirodo visur su 
savo ne gražiais darbais.

| Vokietijos ciecorius, Berlyno 
nebylių namuope užsimanė pa
dirbti Szventos Elzbietos abrozdę. 
UžSzventę Elzbietą perstatė savo 
paczię. Priesz tai vienok pakėlė 
protestu lygiai protestoniszka 
kaip ir katalikiszka dvasiszkija 
ir abrozdę atsėjo praszalinti.

| Maskolijos tiesdarių ministe 
rijoj rengia dibar ypatiszkas tie
sas ant sumažinimo girtuokliavi
mų. Pagal naujas tiesas valdžios 
galės žinomus girtuoklius priver
stinai ant ilgo laiko talpinti spe 
cijaliszkose gydinycziose.

|| Miestelyj Monte Alegro, Isz- 
panijoj,parapijonai lynezavo 26 m. 
katslikiszkp kunįgę Franscuelo. 
Jis mat mirtinai paszovė 15 me
tų merginu už tai, kad toje ne
norėjo pasiduoti jo norams. Pa
jutęs pavojų, kunįgas bandė pa
bėgti, bėt minios pavijo ir dur
tuvais subadė.

—
|; Londono laikrasztis' “Daily 

Express” pranesza, jog Austrijos 
provincijose: Bosni joj, Dalmati joj, 
teiposgi tūluose apskrįcziuose 
Vengrijos ir Rumunijoj apsireisz- 
kė terp gyventojų raupai (ne 
rauplės.)

y Berlyuo laikraszcziai garsina, 
buk vienas isz turtingiausių len- 
kiszkų aristokratų, grafas Tamo- 
szius Z tmoiski, pridirbęs skolų, 
kiek tik buvo galima, iszdumė į 
Atuerikę.

I Mieste Poznaniuj, btžnyczioj 
Jėzaus Sziriies laike dievmal- 
dystės užsidegė dratai elektrisz- 
kų žiburių. Persigandę ž nonės, 
pradėjo ant syk veržtiesi laukan; 
susigrūdime daug žmonių tapo 
sumyniotų.

|| Maskoliszkas u rėdai tikus isz 
Samaros, Lagoyski, ■ kurisii du 
kartu szovė per langę | perdėt oj 
stacziatikiszko sinodo Pobiedo- 
noscevę, likosi sūdo nuspręstas 
aut 6 metų į aresztę ir ant atėmi
mo užtarnautų tiesų.

|| 8 d. balandžio Austrijos so- 
stapilėj, Vindobonoj ,likosi atida
rytas terptautiszkas antialkoho- 
liszkas (priesz svaiginanezius gė 
tymus) kongresas, ant kurio su
važiavo delegat ai visų civilizuo
tų krasztų.

|| Amerikoniszkas konsulius 
mieste Kanton, pietiniuose Chi 
nuošė, praneszė, kad per 6 pas
kutines sanvaites szitame mieste 
pasimirė 10000 žmonių nuo azi- 
jatiszko maro.

|| Maskoliszkas estas prisakė 
panaikinti provę studentų su 
aresztuotų už nepildymu univer 
sitetų statutų. Naujam apszvie- 
timo ministeriui Novskiui prist- 
kyta isztirti tuos dalykus.

|| Mieste Lena susirinko dele 
gatai Prancūzijos kalnakasių. Jie 
nutarė reiktlauti 8 darbo valan
dų; jeigu reikalavimas ne bus 
jszpildytas, visose kastynėse ant 
syk bus pakelti sztraikai.

|| Didžiausia Vokietijos upė 
Reinas iszsiliejo per krantus. 
Ant Szveicarijos rubežiaus užlie
jo daug kaimų, isz kurių gyven
tojai su savo krutaneziais turtais 
turėjo persikelti kitur.

f Studentų maisztai iszsiplati
no jau ant visų Maskolijos uni
versitetų. Maisztai buvo ir 
Tomske, taigi jauniausiame ir 
vienaitiniame S i beri jos universi
tete.

U Austrijos ciecorius isz savo 
kiszeniaus padovanojo 2 milijo
nu guldenų ant parengimo Czeki- 
jos sostapilėj, Pragoj, dailės mu- 
zėjaus.

|| Westfalijoj, Prūsuose, sude
gė geležies dirbtuvės Ocynhau- 
sen. Blėdį ugnies padaryt? skai
to ant pusės milijono markių. 
Ugnis užgimė nuo padegimo.

|| llolandijoj vien iki sziol su 
rinko 1 milijonę guldenų ant 
naudos kariaujanezių už laisvę 
savo kraszto pietinės Afrikos 

!būrų.

U Miesto valdžios Londone pir
ko 225 akrus žemės, a n t- kurios ke 
tina pristatyt) 5770 namelių be- 
tureziams. Ant to miestas isz 
duoda 7500000 dol.

U Ant Sziaurinių jūrių 12 d. 
balandžio paskendo laivas Emma. 
Prie to kapitonas ir 10 jurininkų 
prigėrė.

tu-

| Vengrijoj 
kaimas Borezk.
sai 70 ūkių.

Uždegė didelis
Sudegė ežia vi-

|| Netoli Honkong,pietinėj Azi
joj, susimuszė du chiui>zici gar 
laiviai ir paskendo, prie to 70 
chinieczių prigėrė.

| Anglijos karės ministerija 
iszdavė padavadyjimę, nuo 1 d. 
berželio ne pirkti svetur mėsos 
angliszkai kariaunai, bet pirkti 
vien mėsę galvijų Anglijoj užau
gintų.

U Pereituose metuose isz Airijos
isztraukė į kitus svieto krasztus 
47107 iszeiviai, taigi 1, 05% viso

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas* Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki *ir draugi j iszkai- 
politizzki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu............... ..............................5Oc.

Kaip gyvena Augmenys T Yra Ui 
-mokeiiszkas apraszymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu, Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
pi*!.....................................................35c.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembskio. Iszleista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai.................. %.................... .......15c.

Istorija Chicagoė Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raszcziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato.aiszkausdrako. Fotografijosyra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, “Lietuvos” iszleistojo, redąktoriaus 
ir paveikslai Chicagoė Sz. Jurgio lie- 
tuviezkos bažnyczios. Popieros apdė
tais.................................................$2.00.

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

Szias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos'' redakcijoj.

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

Mokslas apie gyvus daiktus.
Paėjai pro f. Nusbaumą

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dienę an

tra lietuvLzka parapija Chicagoj 
parengė,Vorwaerts Turner hallej, 
teatrę ir balių ant savo naudos. 
Loszta buvo drama Gužu ežio 
( Fromo) p. a. Iszgriovima- Kau
no pilies. Aktoriai loszė rolės 
teip, kaip galėjo. Ne reikia už 
mirszti, kad atloszti dramę ama 
toriams yra labai sunku net tan
kiai lankantiems teatrus, musisz 
kiai gi retai juos mato, todėl 
jiems dar sunkiau t? atlik'L A 
matoriams geriau dramų nesi- 
griebti, bet loszti lengvas kome
dijas. Kostiumai buvo, teisybė, 
gražus, bet ne lieluviszki. Žino
ma, lietuviszkų Chicagoj negalima 
nė gauti. Žmonių susirinko pu 
sėtinas į būrelis. Isz baliaus ir 
perstatymo be abejonės susirinko 
kelios deszimtys doliarų ant nau 
jos Chicagoj lietuviszkos bažny- 
czioe.

— Garsus maskoliszkas anar
chistas, kunįgaiksztis Krapotkin, 
pasivėlino pribūti į Ch cagę. Da
bar jis pasigarsino jau ir progra 
mę, kę veiks Chicagoj. Seredoj 
jis laikys pranesziinę salėj Hali 
House, ketverge Twentyfith Cen- 
tury Clube, pėtnyczioj daly vaus 
susirinkime mokintojų Dailės mu- 
zejuj; nedėlmj turės kalbę Cent
ral Music Hallėj. Kitę ketvergo 
dienę jis iszvažiuoja isz Chicago į 
Buffalo.

-— Pereitos nedėlios dienę Chi- 
cagos czechai susirinko salėj Sz. 
Prokopo katalikiszkos bažnyczios 
ir nusprendė pakelti protestę 
priesz dalinimę knįgų mokyklų 
vaikams, kadangi už tuos pinį- 
gus, kę kasztuos knįgos, galima 
parengti naujas mokyklas ir a- 
part to,dalinant senas knįgas, ku
rias turėjo kiti mokintiniai, nau- 
jiejie gali užsikrėsti visokioms 
ligoms.

— Ant Melrose Boulevard pe
reitos nedėlios vakare likosi pa
siutusio szunies baisiai sukandžio
ta 5 metų Hattie Mulens, gyve
nanti pn. 105 .* Meh-ose Blvd. 
Szunį nuszovė polic stas. Sukan- 
džiojimus mergaitės daktarai lai- 
ko už pavojingus.

— Pereitos nedėlios dienę pn. 
207 - 209 Wabash avė. užgimė 
gaisras. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 50000 dol.

— Pereitos nedėlios dienę po- 
licistai Harrison ui. stacijos sua- 
resztavo su virszum 40 vyrų,

Tėvynės Mylėtųjų Dr-teS Kuopos 
SUSIRINKIMAS.

Chl<*a$o>—Nedelioj.' 21 Balandžio, 
1:30 vai. po pietų svetainėje Kazio 
Liaudanskio(3301 So. Morgan st.) Tėvy
nės Mylėtoju Dr-tes Kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą. Sanąridi, kurie 
dar ne atsiteisė Kuopai už pereitus ir 
iki sziol nepasirūpino užsimokėti meti
nes 60 c. už sziuoa metus, bus ant szio 
susirinkimo iszbraukti isz sanarystoa 
ir vardai iszbraOktuju pagarsinti per 
laikraszti. Nauji sanariai bus priima
mi. Metine mokestis -60 centu.

Kuopos Komitetai.

Chicago. Nedelioj, 21 Balandžio, 4 
vai. po pietų, airiu saleje, 240 W. 18th 
st. Apveizdos Dievo parapija turės sa 
vo specijaliszka mitinga reikale parengi
mo sėdynių ir altoriaus į nauja bžny- 
czia, todėl visus para pi jonus kvieczia 
Skaitlingai susirinkti.
' * - Komitetas.
Chicago. Dr-te Mot. ValanczauskoŽe- 

maieziu Vyskupo, turės pirma savo bailu 
nedelioj, 21 balandžio, 1901, Bažnytinėj 
sz. Jurgio saleje, 33czia ui. ir Auburn 
avė. Prasidės 4 vai. po pietų. Iženga 
vyrams 25c. moterims ir merginom* dy
kai. Visus lietuvius ir lietuvaite* izir- 

[ dingai kvieczia atsilankyti.
'(4-19) Komitetas.

Teatras ir Balius.
Boston, Mass. Latviu slraugyste

res savo tealra ir balių 25 dienoj Balan
džio 1901, Saleje Conant, 20 Conant st, 
Roxbury, Mass. Iženga vyrui *u moto
re 75c. pavienėms moterimis 25c. Vi
sus lietuvius ir lietuvaite* užprazzo szir- 
dingai atsilankyti, . Komitetas.

! Bridgeport, Omb. Dr-te D. L. L. Vi- 
tauto turės savo balių panedelyj, 2:.’ Ba
landžio, 1901. tiermania saleje, ant 
Main ui., ant kurio visus lietuvius ir 
lietuvaites szirdingai kvieczia atsilanky
ti. Komitetas.

Haiti mare. Md. Czianykszcziai lietu
viai loaz teatra, “Mindaugis D. L K. 
vieszĮiataves XII amžyje,” 7 Gegužio, 
1901. Germania Maennerchor saleje, 
410—412 IV. Ldmbard. st. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Tikietu prekes po 50c., 
35c. ir 25c. Visus lietuviu* ir lietuvaite* 
szirdingai užkvieczia atsilankyti. Da
li* pelno eis ant naudosjkankintiniu.' Ti
kietu* galima gauti pa* sekanezia* ypa- 
taž:

Gust. Bart, 620 W tierman st.
V. Naurinauska, 1823 W. Molber »t.
K. Baltruszaitį, 641 W Lotnbard st. 
M. Radaviczia. 705 W. Lotnbard st.
M. Kabaczynskienę,214-W. Camden st.

■ Komitetas
Padekavone.

Siuncziame szirdinga aeziu visiem* 
lietuviam* ir lietuwaitem*, kurie teikėsi 
atsilankyti anr musu teatro “Uzgriovi- 
mas Kauno pilies 1362m.” perstatyto 14 
Balandžio. Yra tai pirmutini* lietuvisz- 
kas teatras, ant kurio lietuviszka publi
ka teip gausiai apsirinkusi ir teip ra
miai irgražiai užailaike per visa teatro 
perstatymą, kas musu draugyste dide
liai linksmino ir užganėdino. Matyt kad 
Chicagos lietuviai kas karta geriau inte
resuojasi teatru perstatymais." Isz szio 
teatro Draugyste'turejo gryno pelno ar
ti 1150.00. ir tuo* visu* paaukavo ant la
bo Apveizdos Dievo parapijos. 
Teatraliszka D. L. K. Keistuezio Dr-te.

Pajleszkojimiii.
Pajiezzkau zavo zzvogerio,JuozapoPe- 

trauskio, Kauno gub., Raseinių pkv., 
Sartininku vol. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia.ant adreso:

Juozas Mockus,
212 W. 14th si. Chicago, III.
Pajieszkau Motiejaus Keblaiczio, Su

valkų gub., Vladislavavo pav., Puątelni- 
ku gm., kaimo Užpiaunu. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:• 

Wm. Puodžunas, 
1102Bigamstu Pittsburg, Pa.
Pajieszkau Benedikto Kaszevrskio. 

Kauno gub., Raseinių pav., isz mieste
lio Kaltinėnų. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia ant adreso.

Frank Klonis,
253 — 22nd st., 8o. Omaha Neb.
Pajieszkau savo broliu: Jono Ir Alek

sandro JVaitku, Kauno gub., Raseinių 
pav., kaimo Kalniszkiu. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso: 

A. Vaitkus,
028 8. Warsau avė., St. Joaeph, Mo.
Pajieszkau Juozo ir Jono Kiszalevi- 

cziu, Alytaus parap., Suvalkų gub. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso: August Miglin,

Box 330, VVestville, III.
Pajieszkau savo sesers sunaus Anta

no Kalvaiczio. Kauno gub., Panevėžio 
pav., kaimo Trycziu, 2 metai kaip Ame
rikoje, turiu labai svarbu reikalą.. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso: John Butkevicz,

L Box 34, Thomas, W. Va.
Pajieszkau Ohrizostamą Kriauzęs isz 

Teneną parap.. Raaeiniu pav., Kauno 
gub. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso:

P. Birbsią)sa, 
523 Market st. Waukegan, II).
Pajieszkau Juozo Bražinsko, kurs gy

veno Pittston, Pa. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso: ’ 

Mike Gegužys.
Box 108, Torrington, Conn.

Pajieszkau savo vyro Mateuszo Poce- 
vieziatu, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Balkunu gm., kaimo Posznios. 5 dienoj 
ssio menesio atwažiavau isz Lietuvos in 
szita miestą bet jo ežia ueradau. Jis 
pate ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso; Marta Pooevicziene,

456 W. Markei st. Sc ranto n, Pa.

dau{ 
ravi 
sali]

aix»ri darbininkų, už kazy- lllfi VRjBFlk • j • •
• -gavo 71durūal®8Czu>

* nedalioj. 28

Aukos ant kankintlniu
Ant. Stanynaa, Brooklyn, N. Y....
Aug. Kvederaitis, Coal Centre, Pa.

‘ Ant “Freedom.”
Aug. Kvederaitk, Coal Centre, Pa.

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

vos” redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok irsenajisavo adresa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tainelaikvkie jį (>as save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažaja balta koreziukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti Jo ne reikia

4) . Sumas nesiekianezias vieno ilolie- 
rio, gali |>risiusti pacztinemismarkėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi". Siuneziant markes, reikia jas 
įdėti įiaiszka liuosas, sausas, nesulipin- 
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 

. visite iszieistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir imtys veikiau atsakyme 
gausite. “Liecuvos” iszleiatuve.

KAS TURIt
Kas turi užczedvjes "Lietuvos” No. 6, 

7 ir 11 1901 metu, tegul prisinnczia juos 
“Lietuvos” redakcijai, o už kiekviena 
gaus po 10c. veHee knygų arba pini 
kaip kas norės gaiš,

PASARGA.
Roaėjoe valdžia panaikino dabar ežiuos 

popierinius (bumasakaz) pinigus: 1-rub
linis*, 5-rublines ir 10-rublines; o ju 
vieta užstojo auksinias ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rusijo
je tik 3-rublines. 25-rublines. 100-rubli- 
nes ir 500-rubl i nes. Todėl, siuneziant 
dabar pinigus įRosij}, reikia žiūrėti kad' 
siuneziama suma duotųsi sudaryt* isz 
3^-rubliniu, 35-rubliųiu arba in 100-rub
liniu. Įsa 3-rubliniu galima padaryti 
sumas: 3. 8, 9, 12, 15. 18, 21, arba 24 
rublius; didesnes sumas galima imti isz 
25-rubliniu arba 100-rubliniu. Paveiks
iąs: 25 rublius padsrys viens 25-rubli- 
ne, 50 rubliu padarys dvi 25-rublines. 75 
rublius padarys trys 25-rublines, 100 
rubliu padarys viena 100-rubline, bet 
norint siusti mažiau kaip 25 rublius, 
reikia imti tik tokia tuma kokia duo
dasi padaryti isz 3-rubliniu. Teip: imk 
viena 25-rubline ir prie tos kiek reikia 
imk 3-rubliniu. arba imk dvi ar tris 25 
rublines ir prie tu kiek reik imk 3-rub- 
liniu, arba imk viena ar kėlės 100-rub- 
lines ir prie tu kiek reikiA imk 3-rubli 
niu arba 25- rubliniu.

Klaidoe atitaisymaM.
Adresu 8*. Francicskaua Dr-tes 

kretoriaus 73 W. ISth it. Chicago, 
18th «L kaip buvo pereitame “Lietuvos” 
numeryje.

ne

Pigioe Fanuoe WiHconsine!
Jeigu kuris >sz lietuviu norėtu pirkti 

ferma tegul ateiszaukia pas mane nes 
asz esiu fermų agentu.

> Jos. Urba,
3301 Auburn avė., Chicago, III.

Aut |»ar<iavimo arba iszmainymo 
dvi gražios fermos paviete M ari ne t te, 
valsteje Wisconsin. Ka turi mainant 
Adresuok: Joseph Dama,

3338 Auburn avė., Chicago, UI. 
U 1»)

l’lgel ant pardavimo gražios miesto 
propertei, Adresuok: F. Dama, >

717 W. 161 h St., Chicago. III.

Pigiai ant pardavimo visi naminiai 
rakandai: mebliai, lovos ir visi'kukni 
niai daiktai. Turi būti iszparduoti iki 
27 Apriliaus, nes toje dienoje iezvažiuoju 
ant fermos. K. Kunca,

722 W. 21st. Place Chicago.
Pigiai ant pardavipio gera Groserne 

su Buczarnia. Geras biznis, vietoje ap
gyventoje lietuviu ir lenku. Parduodu 
isz priežasties ligos.

J. Btyczynski, 
3239 S. Morgan st. Chicago.

PAAISZKINIMAS!
VISAI MUSU PUBLIKAI!

Ant užklausimu daugelio žmonių, ku- 
rieVenczia ant nežlebcziojimo, užkietė
jimo viduriu, dieglių, gurguliavimu, 
kraujavimu, rietnens ir abelnai visokiu 
pilvo, plaucziu ar inkstu ligų, kaip ir 
ju pasekmių, kaip tai galvos skaudėji
mo, apreibimo, nemigos, melancholijos 
etc. ir abelnai visiems nesveikients žmo
nėms, ypacz moterim* ir ligūstiems vai
kams, praneszame, kad dabar laike at- 
mainingo pavasario oro gydytojai reko
menduoja reguliariszkai' vartoti Trine- 
rio American Elixir of Bitter Wine, 
kur* geriausiai už visa* kitas gyduoles 
pagelbsti. Jis suszildo ir sutaiso vidu
rius, reguliuoja ėjimą laukan, atgaivina 
visa systema, i* z valo krauju ir suteikia 
nors dirbti. Yra Ui geriausia gyduole, 
ir perkant visur reikal^kite tikrojo Tri- 

I nerio kartaus Vyno, kuri fabrikuoja 
,11.00 Juozas Triner, 799 So. Ashland avė., 

25c į Chicago; nepriimkite vodiogų, kurias 
i daugiau kenkia, negu pauiso. Visose 
I aptiekime, kur tik pirksi, visuomet rei- 

850 l kalauk tikrojo Trinerio kartaus vyno.

Bambalai paprastai krau
ją lizdus po žeme, olose; čia jų daug išnaiki
na pelės, kurios nesibijo labai gylio; peles 
gaudo katės ir tūli draskanti paukščiai. Jei
gu kokiame nors krašte prisiveis daug kačių 
ir besimaitinančių pelėms draskančių paukš
čių, suprantama, kad dėlto sumažės skaitlius 
pelių, o pasidaugįs skaitlius bambalų, o 
jiems prisiveisus, dobilai išduos daugiaus 
sėklų. Jeigu gi sumažės skaitlius kačių ir 
gaudančių peles paukščiu, pasidaugįs skai
tlius pelių, kurios išnaikįs daug bambalų, o 
per tai dobilai išduos daug mažiau sėklų, ne
gu kada pelių buvo mažiau; tąsyk ant dirvų 
ir ant pievų bus mažiau dobilų, jie neužde
rės, o dobilai, kaip visi žinote, eina ant mais
to naminiams galvijams, kurie yra tai di
džiausi turtai žemdarbių. Tokiu budu, nors 
terp dobilų, bambalų, pelių, kačių, draskan
čių paukščių, naminių galvijų ir žmogaus 
nėra nė jokios artymos giminystos. bet terp 
tų sutvėrimų yra ankštas ryšis, jie viens ant 
kito, kaip matote, turi didelę įtekmę.

Privesime ir kitą paveikslą. Ant tūlų 
atsiskyrusių nuo sausžemių salų,gulinčių šil
tuose kraštuose ant plataus oceano, auga tū
los paimu veislės, kurios labai didelę naudą 
atgabena tų salų gyventojams, yra jų svar
biausiais turtais: vaisiai jų eina ant maisto, 
iš lapų turi valaknas, iš kurių audžia au
deklus, o kamienas eina ant statymo triobų. 
Painios tos yra teip vadinamos skirtingažie- 
dės, taigi ant vieno kelmo būva žiedai tik 
turinti vyrukus arija vyriški, aut kito gi — 
tik turinti motes, taigi moteriški. Žiedai 
tie gali užsivaisinti tik per prisidėjimą vaba
lų. kurie išnešioja vyrukų dulkes nuo medžių 
turinčių vien vyriškus žiedus ant medžių tu
rinčių moteriškus. Užvaisinančius tas jial- 
mas vabalus naikina tūli paukščiai mintanti 
vabalais, o vėl tuos vabalų priešus najkj 

draskanti paukščiai. Odoj draskančiitpaukš- 

 

čių veisiasi tūli maži voreliai, kurie gimdo 
epidemijas-terp draskančių paukščių. Vore
lius tuos naikina tūli mikroskopiški grybe
liai arba bakterijos. Jeigu tų grybelių pri
siveis labai daug, tai jie išnaikys daugybę 
vorelių kenkiančių draskantiems paukščiams, 
tąsyk draskanti paukščiai, išliuosuoti nuo 
kenkiančių jiems vorelių, prisiveis labiaus, 
per tai turės sumažėti skaitlius besimaitinan
čių vabalais paukščių, kadangi daugiaus jų 
užgandys draskantįejie, vabalai prisiveis, o 
jie užvaisįs daugiaus paimu žiedų ir tokiu 
budu jos išduos daugiaus vaisių. Jeigu gi 
dėl kokių nors priežasčių išnyktų čia ken
kianti vorams grybeliai, vorai prisiveis, jie 
pragaišys daugybę draskančių paukščių, o 
tiems išnykus, prisiveis labiau paukščiai 
mintanti vabalais, jie isznaikys užvaisinan
čius Įialmų žiedus vabalus, paimu vaisiai ne 
išderes ir čiabuviams sahį gyventojams atseis 
baduoti. Taigi, čia matome, kaip toli sto
vinti viens nuo kito organizmai: grybeliai, 
Įjalmos, vabalai, paukščiai ir žmonės turi 
įtekmę ant viens kito.

Kadangi, kaip matėme^ gyvenimas viso
kių organizmų ankštai rišasi su visokioms 
aplinkybėms, kaip antai: su klimatu, su dir
va ir tt., teiposgi su gyvenančiais toj vietoj 
gyvūnais ir augančiais augmenims, tai aišku, 
jog visokį organizmai turi prisitaikyti prie 
tų visų aplinkybių. Tik tie organizmai, ku
rie gali prisitaikyti prie visų aplinkybių gali 
gyventi ir veistiesi, negalinti prisitaikyti tu
ri arba atsakančiai perkeisti savo organizaci
ją, arija jeigu ne gali to padaryti, turi su vi
su isznykti. Toliaus įkalbėsime plačiaus, 
privesime daugiaus paveikslų prisitaikymo 
organizmų prie visokių aplinkybių.

reikalingas žiedų gražumas ir kvapasGal 
vien ant linksmipimo žmogaus? Ne, apie 
linksminimą žmogaus akių ir uoelių augme
nys nesirūpina, bet rūpinasi jie vien apie 
savo naudą. Puikios žiedų parves ir kvapas 
yra tai vienu iš einančių ant naudos augme
nims prisitaikymo būdų: tuom mat augme
nys vilioja ištolo vabalus į savo žiedus, o 
vabalai prisideda prie užvaisinimo ž^edų. 
Mokslinčiai seniai jau persitikrino, kad va
balai ištolo užuodžia ir mato žiedų parvas. 
Puikius augmenų žiedus ant pievų ir mergų 
darželiuose, jų kvepėjimus galima prilyginti 
prie žiburių rodančių kelią ir atsilsį pailsu
siam keleiviui.

Jeigu norime ištolo paženklinti kokią 
vietą, tai statome ženklą, kokį labiausiai ga
lima užtėmyti, kokio toj vietoj toliausiai ga
lima užmatyti parvą. Ant geležinkelių sta
tome signalus, ant kurių ant baltai išteptos 
lentos yra raudonas dryžis, talpiname auksi
nes literas ant juodai nuteptos lentos, ant 
baltos lentos darome juodus ratus. Parvos 
mat per kontrastą duodasi toliaus matyti. 
Visai tokį jau pritaikymą matome ir augme
nų žieduose, parvos jų teiposgi teip sudėtos, 
kad iš toli galima būt jas užtėmyti, žiedai 
tie yra tai signalai arba viliotojai vabalų, 
kurie augmenims labai reikalingi ant užvai
sinimo žiedo.

Ant žalio lauko labiausiai atsižymi iš
tolo balta, geltona ir raudona parvos, ma
žiaus jau mėlyna arba fijoletinė, o beveik ne 
atsižymi tamsiai ruda. Todėl tai ajit musų 
laukų daugiausiai yra baltų, geltonų ir rau
donų žiedų, mažiaus mėlynų ir fijoletinių, o 
tamsiai rudų labai mažai, vos 2%.

Ne reikia vienok užmiršti, kad ir labiau
siai atsižyminti ant lauko parva ne bus ma
toma ištolo, jeigu ženklas bus mažas. To
dėl tai žiedai augmenų, kokius užvaisina va
balai, be kurių pagelbos augmenys ne gali 
apsieiti, yra paprastai dideli. Karštuose 
kraštuose, kur visi augmenys tarpiau auga, 
kur yra teiposgi daug visokių vabalų, aug 
menų žiedai būva labai dideli. Žingeidus 
augmenis augantis ant Filipinų salų ir ant 
kitų pietinės Azijos, vadinamas Rafflesia, 
turi žiedus sveriančius 25 svarus ir turinčius 
mastą diametro; žiedai augančių Meksike 
kaktusų vadinamų Nakties Karaiienė(Cereus 
uycticalus) ir augančios ant klampynių Bra
zilijos Victoria regia (šituos augmenis va
saros laike galima matyti ir Chicagos Lincol- . 
no ir \Vashingtono parkuose), turi su vir
šum pėdą diametro. Musų tėvynėj nėra 
augmenų turinčių teip didelius žiedus, bet 
ir musų kraštuose žiedai pinavijų, auginamų 
dvarų daržuose * rododendronų, lelijų, rožių 
ne priguli prie mažų ir juos ištolo galima 
patėmyti. Bet ir tūli augmenys turinti ma
žus žiedus moka juos žymiais padaryti: toki 
žiedai surinkti į krūvą kekėms, galvutėms ir 
kitokiais budais teip, kad nors atskiras žie
das ir mažas, bet kad žiedai surinkti krū
voms, tai ir tokius galima ištolo {matyti. 
Apart pačių žiedų, tūli augmenys turi tei- ^ 
posgi žymių parvų priežiedžius, koki papras
tai atsižymi nuo kitokių parvų ppčių žiedų. 
Parvų kontrastai daro žiedus žyminiais, ne
gu kad jie butų vienos parvos, teip, paveiks- 
lan, daugelio žiedų kraštiniai lapeliai būva 
kitokios parvos negu viduriniai. Remunės 
antai turi baltus kraštinius lapelius, vidurį 
gi turi geltoną. Tūli augmenys, turinti žie
dus surinktus kekėms, turi paprastai kekėj 
vieną žiedą kitokios parvos; yra tai vieta, į 
kurią lekia vabalai, krutindami ant kelio 
kitus žiedus, juos ir užvaisina. Teip, pa- 
veikslan, morkos turi žiedus baltus, viduryj 
yra vienas raudonos parvos.

Viduryj žiedo, tankiausiai apačioj, dau
gelis žiedų turi pūsleles su saldžiais syvaig 
vadinamais nektaru. Pūslelės tos ir nekta-- 
ras yra tik ant viliojimo vabalų mėgstančių 
tuos saldžius syvus, šiaip jie augmenim ne 
reikalingi, žiedas be nektaro galėtų apsieiti. 
Jieszkodami nektaro, vabalai lenda į žiedą, 
nubarsto vyrukų dulkes ir jas ant sparnų, 
kojų ir kitokių savo kūno dalių išnešioja nuo 
vienų žiedų ant kitų. Tankiai ant žiedo la
pelių galima patėmyti ypatiškus rėžius, dry
žius, šlakus, eiles taškelių, ženklai tie pa
prastai yra kitokios parvos negu žiedo lape
liai, susibėga nuo krašto žiedų lapelių į vi
durį ir yra kaipi keliai vabalams, vedanti 
prie esančių ant žiedo dugno pūslelių su 
nektaru.

Vabalai pažįsta gerai parvas ir jas ne 
tik mato, bet ir jaučia. Mokslinčiai, tirinė- 
dami gyvenimą visokių vabalų, persitikrino, 
kad ne visi vabalai mėgsta tas pačias parvas 
(žmonėms ir kitiems gyvūnams teiposgi ne 
visos parvos lygiai patinka): vieni vabalai 
mėgsta vienas parvas, kiti kitas ir lankosi 
tankiausiai ant tokių žiedų, kurių parva ge
riausiai jiems patinka. Taigi aiškiai mato
te, kad visos tos puikios žiedų parvos, esanti 
ant žiedo dugno nektaro surinkimai ir kva
pas yra tai vienas iš svarbiausių augmenų 
prisitaikymo būdas prie aplinkybių, naudin
gas augmenims, palengvinantis jiems veisi- 
masi. Tie augmenys, kurie prie savo išsi
vystymo mokėjo geriausiai išnaudoti aplin
kybes. kurie geriausiai mokėjo prie jų prisi
taikyti, išdavė kuo daugiausiai' sėklų, o iš 
sėklų, kaip žinote, išdygsta nauji augmenys, 
taigi augmenys galinti labiaus pritraukti už- 
vaisinančius žiedus vabalus galėjo išduoti 
daugiaus savo veislės jaunų augmenų, la- 
biaus prisiveisė, kiti gi, negalinti teipjau 
prisitaikyti prie tų aplinkybių likosi labiaus 
prisiveisusių užstelbti ir ant galo su visu iš
nyko.

Kaip augmenys taikosi prie vabalų, teip 
jau ir vabalai savo organizacijoj taikosi prie 
augmenų: vabalai mintanti augmenų žiedų 
nektaru įgavo snukutį kuo geriausiai tin
kanti rinkimui nektaro ir žiedų dulkių, kaip 
tai parodo snukutis bičių arba drugių; gerai 
išsivystė jų akys ir uoslės teip, kad gali tu
rinčius reikalingas maistui medegas žiedus 
ištolo pamatyti ir užuosti. Įgavę tokias ypa
tybes vabalai atsiras daug geresnėse sanly- 
gose už kitus, neturinčius teip gerai pritai
kytų organų: pirmutiniai, galinti greičiau 
rasti maistą, prisiveis greičiau, antriems 
reiks skursti ir nykti, o per tai jie ir veistie- 
8i teip ne galės; skurdas mat ir lytišką me 

(Tol.busA.,

IX. Prisitaikymas organizmų.
A) Pri«iiaikyma« auymenų ii^dų prie vabalų.

Neseniai kalbėjome, jog terp augančių 
ant plataus žemės paviršiaus augmenų yra 
daug tokių, kurie ant vieno kelmo turi arba 
vien vyriškus, taigi turinčius vyrukus, arba 
vien moteriškus, taigi vien turinčius motes 
žiedus. Daugelis, augančių musų tėvynėj, 
medžių, turi tokius vienos lyties žiedus. Pri
sižiūrėkite pavasaryj gluosniams, o jau iš
tolo jiamatysite, kad ant vieno medžio pupe
lės yra gelsvos, o ant kito žalsvos parvos. 
Tas jiaeina nuo to, kad pupelės gluosnių ar
ba žiedai yra tik vienos lyties, vyriškuose 
žieduose yra yyrukai su geltonais dulkintais 
krepšeliais, motės gi moteriškų žiedų yra ža
lios parvos.

Vyriškas dulkes tokių žiedų gali per
nešti arba vėjas, arba vabalai, vabalai tokius 
žiedus geriaus užvaisina negu vėjas. Net 
žieduose dviejų lyčių, taigi turinčiuose ly
giai vyrukus kaip ir motes vyrukų dulkės ne 
visada, nupuolusios, gali patekti ant motės 
šnipelio, Įtasitaiko ir teip, kad to paties žie
do dulkės ne užvaisina motės to paties žiedo. 
Mokslinčiai persitikrino, kad jeigu motė lie
kasi užvaisinta dulkėmis to paties žiedo, tai 
sėklos, pasidarusios iš teip už vaisiu tos kiau- 
šininės celės, ne būva sveikos. Dygdamos lei
džia silpnus diegus, daug silpnesnius negu 
išleistus seklų užvaisintų dulkėmis kito žie
do. Todėl net žiedai dvilyčiai, taigi tu
rinti vyrukus ir motes drauge, tankiai turi 
gamtos suteiktus pritaisymus apsunkinan
čius užvaisinimą motės dulkėmis to paties 
žiedo, bet palengvinančius kryžiavę užvaisi- 
nimą, taigi dulkėmis svetimo žiedo to paties 
augmenies gatunko. Pritaikymai augmenų 
žiedų, palengvinanti atsilankymą vabalų ant 
kryžiavo užvaisinimo motės, būva visokį. 
Apie tuos pritaisymus pakalbėsime toliaus.

Nekartą gal gerėjosėte puikioms augme
nų par\pms ir ne vienas gal norėjo žinoti, 
kam augmenims reikalingos tos puikios žiedų 
parvos, ne vienai merginai gal rodėsi, kad tą 
puikumą žiedų Dievas suteikė augmenims 
ant linksminimo žmogaus akių, ant papuoši
mo nekaltų mergelių galvos? Kiti gi augme
nys turi puikų kvapą. Kamgi augmenims
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ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Lietuvos” Isileistuve.

Rankvedl* Grcmato raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raazytie gromatea in: pažystamus, priete- 
liu», giminiai, mylimaiilai ir mylimuo
ju* prie** apsivedlma, la ponu*, kuni
gu*, vyskupu* ir kitai augsztal *tow*ii- 
czlaa ypates.Peiveikinimalipavlaoaevo- 
ne*) ant Nauju Mžtu, dienoj* varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitlki-

5Oc
Isobinsonas Krutins, morattazka ir žingedt 

apysaka paszvanta jaunasneaež... USc
nu Gndyniu liznyk* Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinijną; sutaisė Szerna*. JI aprosao 
seniausiu gadynių įvairiu* sutvėrimui gyve
nusiu* am žemes dar prieis žmogaus ant jo* 
stairadim*. Sziandien tu sutvėrimu kunu*

dutoi setneje. Tu.‘u sutvėrimu atrado ozie- 
lus, near.g*atElua. kanu*, užklotu* eile kė
linuko* įtekmių storio žemes Tie atmeti 
žerney- kūnai yra iziandien ten*telyti irai 
riuo-te a oze juose, tez kuriu imone* mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo jo* eile kelioliko* sieki
niu Itorio. Moktllocztei l*z to semta bran
giausia mokslą suilpažlnimo, kaip ir kokio 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi Isz Seal-s siu

Lietuviai amžių gludumuose Czia talplassl 
rinejlmslapie lietuviu*, ju paėjima, ir ka 
nuo seniausia amžių Knigele w«ft* yra p 
skaitymo kiekvienam lietuviai.

Litvim 1 Polacy. Lenk telkoja kalboje, iszr 
k* gero ar blogo lenkai lietuviam* padsr 
*r turime *u lenkais laikytu ar nuo ju 
............ ...................................................

Lals v o* Valandos. Ei1**. Paraaze Vincas 
Kapsai (D-ras Kudirkai. Cziayra sann- 
kta 23mažesnes eile* garbaus ižusu po* 
to, jauname amžiuje fu kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. 8zio»e Joeliese kiek
vienas skaitytojas ra* sau nusiraminimą 
ir dvaanzką naudą..... ...............

Laima Ir Plansto*. Kaygele. tinkanti jau 
nuomensi dėl smagaus laiko praleidimo, 
tieslsz jo* gali suburti a pi* savo išimą 
ar žalaime, ar myli ji žinoma margei*.

Lietuviazks* Sziuplnys. II Laida. Konradas 
Vallenrods* .........................................

Liatuvlazl-i Dainiai pradžioj XIX szlmtme- 
ozlo. KUasiszkai tauti-zkss perejodda*

į

Į

S,

I
i

B;

U. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
drūto, art graž oa popteroe Ir apie IW pa- 
vaiks.u iLVairiu senu gadynių iatnykusiu su
tveri m u. Preke..................................81.00

Lletnviszkl rsiztai Ir rssztiniakal. roszlis- 
vtezka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimai ir darbai Czia auraiiytl gy
venimai ir darbai visa lietuviu, kurie k« 
nors gero paraižė lletuvlszkoje kalboje, 
kalne Ui:'Dr. Baiansvluziua. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskup okmeziauiklo 
kn. Burbo* Ir kitu.............................

Lietuvos Kankles, turiuezio* n nauja* dal-

siun-

Ame-

Temykite.
••Lietuvos-’ redakcija geriausei 

ežia pinigus į visas svieto dalis, 
duoda szifkortes ant visu linijų į
riba ir isz Amerikos į visas svieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardavimo. “Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti visokiu 
lietuviszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pawinczevoniu ir gromatoms popieru. 
Raškykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydanu plukite už 2c. marke, ir ad- 
suokite teip: «’

A. Olszewskis,
924—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, III.

Nauja* Piknikams Daria*.
Naujas, didelis ir puikus piknikams 

daržas tapo dabar parengtas ir parsam- 
domasant pikniku už labai pigia prekia. 
arti miesto Chicagos, Vieta graži, dar
žas didelis, nauja szokiams platforma, o 
prekes kuopigiausios. Szymet dvi pa
rapijos szitame darže turės savo pikni
kus. Rengėjai pikniku teiksis atsiszauk- 
ti pas. Paul’s Grove.
758— 123rd st. West Pullman, III.

Temykite Baltiniores Lietuviai!
-Dabar galite gauti pirkti visokiu kny

gų ir liikraazcziu pas L. Gawli. 2018 N. 
Waahingtoti st. Baltimore Md.

Prekė pinigų.
Kulkas rublis po........... .. 53c
Prusi*sk<M markės po........... 24jc

Prie kiekw:eno pioįgų siuntinio 
rėllla pridėti 30c.ant uaesto kas K

Knygų Katalogas.
Knygos sawos spaudos.

Jhkyvi Apeireiazkimal Sviete, ant kuriu žmo 
ne* nuolatos žiuri, bet ]n gerai nesupranta; 
•u 7 sbrozeliai*. Naudingiauae knygel* ant 
twteto dasižinojimui isz ko darosi žai 
bal, griausmai, lietu* ir sniegai; ka* yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi......... 3Oc

.Aritmetika. Knfga iizaimokinimui rakandu.
Preke.......................................................-«5c

HYGIENA. Dnktariizka knyga arba mokslą* 
• pia bilslkvmą sveikato*. tez kurio* gali be 
nagelbo* daktaro iszsigydyti nuo daugybes

tya,paiaikya apsisaugoti nuo tusfttaacziu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytiotielybejesavo 
•valkata, pailginu *awo amži ir mvke* užau
ginti įveiksi* ir tvirtais savo vaikeliui.
Preke..........................    • • • --------35c

pi* turtu uždirbima Paraižė Schram: verte 
S. M. Veikalas gvildenanti* poliltezKąją eko
nomiją. Kokiais keliai* tealdirba 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ............................ 35c

reografija arba žemei apraizymai Pagal Gel-
k>e, Nalkovaki Ir kitu*, sutaisė Szerna*. Yra 
tai aaudingiauiia tez visu sulygaziol i nėju
si a Uatavtszku knygų. Atezklal ir »upran-

tez'kokiu žeme sluogzniu susideda, knr ir 
kiek joje yra anglių, geležie*, aukso, drn* 
ko* ir kitu gers bis; kiek mariu, ežeru, upin, 
ja vardai, ptotik gyli*; koki kuriuo** van
denys: iuru». rre*ki, saldu*, ar kartu*, ko-

• uprantemai apraizu wii*ž 5 dalia iwi«to. Su 
74 pnveikiteliaii: mapu. žmonių, gyvuliu Ir 
medžiu. TlnkamisuM geograflja in pradine 
■nokilainy..................................................W5<-

Vanduo ant Sėmė*, po Sem<- ir vlnauje Žemele 
Ruitezkai paraižė Eubakin'*. Verte Drugy*. 
11!leido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamo: žaibo), * prairo visai vaudem 
perm.li.h- ir veikmei: kaip ite peni kereli* 
in gar*, kyla m viražu ir tunai tverte debe- 
•lui. debesiai, pedaogeie *tve*e. keicznii 
Ii vandeni teizelini ar miego lusteliu* ir 
vėl krinta ant žeme*, isz kurio* buvo pakilf. 
Czia nukrng dideliu* darbui veikla: mie
gai kartai* uadengi* eielui kaimui ir Indi—

ir kavojasi po žeme kur vėl velkis tą pati 
darbą kaip ir am viraže ui žeme*....... lOo

Žmogus Nepl'uszkte. Verte tez szvediazko Ne
ri* Gros apvsakele: kaip turtingo prekejo 
sūnūs ao* vede iu varginga mergina ir lui

Lietu v o* Istorija, paraižyta per S. Dankaa- 
ta. Dvi didele* knygo* kožna po 1150c 
arba abi už..........................  *3 00

Lietuvos Gaspadiue. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana. i*z kurio* galima užmokti 
Frrai virti valgiu* Ir ataakanczlsi vesti 

ukne ....... ..............................
Lietuvyste* proailte. dabartis ir ateiti*. I*4o- 

rtezkai locijolioglsikai plaszlnyi.....
Lietavlai po maskolių Jangu. Para*** Dr. 

Pieszinys apie priespauda* Ir persekioji
mus lietuviu lir įsilies msikoltizko* 
Valdžia*.......... . .....................................

Marku* Ir Aureliais*....... . ..............;............
Mytbsl. Pasako* ir Legendos Žemaicžlu. su- 

rlakto* Kd. Veoaenitedt o, verte J 8šliu
pai M. D. D. I. Yra tai akyvlauiio* ir 
juokingiausios leaovlizko* pasako* apie 
visokiu* stebuklu* ir prajovus a pi* dar
bus geru ir pikta dievu, apie Laumei. 
Laimas. Ragautus, Vilkalokus Iru., in 
kuriuo* senovei lietuviai tikėjo ir *zl>-

gtezkos oorj bee.

Knygo* Hwetiiuoe spaudo*.
Anlma Vili*, naujausi* ir grasiausia pasaka, ku

riai skaitytojas aliidžlaagt negale*... 75o
Anegdotei iszsitarimai ir patarle* isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Hvmionu “ “ 10c
Aptek* Dievo, pasaka ................................... *1.00
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* d«l apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedaneziu i*z tikro ir 
iizganingo tikėjimo kelio in prapulty Czia 
roszejs* nurodo kurio* yra seniausio* ant 
svieto žaibo*, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuviuką kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznaikintl; ant galo paduoda rodą* kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . lOo

trielka yra anodai paeinanti te* girtybe*. Czia 
aproazo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyt* su keturiais sbroaellate žmo
gaus pilvo kokio* uz girtybe* Ilgo* pastote 
ir paduoto* rodo* kaip nuo to galimaiszaigy 
dvti. .... SOo.

Aebcela, ir teip mokintuve dėl vaiku. luta ii y ta 
toriu*, ne* jame rasi daug naudingu, pamo- 
kinaaczla straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai -................. 20c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.. ..... lOo
Amžiaus galai Poni ko Piloto, kur* buvo *ud- 

žia Vieazpaties Jėzaus......................... 5c

•aku vienoje knygelėje.......... ...................... lac
Angliszkai-Iietaviizkaa žodynėlis, sutaisytas 

ka. P. Sauruialczio. turi apie 3610 žod
žiu: angliszkl žodžiai iizgukilnBii lieta- 
vtezkai................................................ . 50e

Birute* dainos •• “ 10c
Buda* gydymo. Daktanszk* knyga................ 40n
Dievaitis, apysaka szioa gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai d* niekad

Dainų skrynele „ „ 20c
Dailyde arba patarmei itelioriam*. lurinkto* 

isz naujausiu knjgu. su 130 paveiksiu, 
*nteno Dailides. Yra tai ronkvedis mo
kinantiems ir mokantiems statioriizka 
darbą.................................................... 40c

Duonos jieszkotojai, apysaka H. Senkievi- 
cziaus......................................................36c

Etnologtezko* smulkmenos. D-roJ. Basana- 
vycziau*. Mokiliszki lietuviu praelte* 
tyrinėjimai, su viena map*................. Ž5c

Etnoliogiezkoi smulkmenos Z5<-
Egle žaieziu karaliene ir iszgriovimaa Kauno 

£liiesl30Km.,du puiku* dramai paraižyti A 
ksandro Gužuozio . 25c

Genu Ded*. Groži pasak* tez iztandieniaio Lte-

Gyvenimai Stepo Raudaoslo 'pasako* 15c
Gyvenimas Gena vaite* <Genowefo*l. Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja vra SOo

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero. su 
trumpu apsakymu apie pargabenimą Dr-tes 
Atpirkejistu tez Italija* in žiemiu karalyste* 
■keršai kalnu* Alpomis vadinamus. per
virsta ant HetuviszkoKn PetroSaurusaiczio. 
Kas non tureli dw*siszku nauju paslikstimu 
tegul nusiperka szą kningelą......... 30c

Gyvenimas Jėzau* Kristaus, pagal naujau- 
■iu* uztynnejimus suraižytas.'.......... 15c

Inraakisi szventos Inkvizieljo*. vartoti V( ir 
VII vzimtmecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes Iterasze Mao 
Do nald Labai akyva knygute.......... lOo

Isz ko kyla melai ir visokio* skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskis. Szi kni- 
ga paduoda svarbiausias Įsitrauksi iii 
• zventos Biblijos kurtei pers' “----
šit. kas yra Biblija ir kte 
draudžia ją žmonėms skaityt

kijooue gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apla
ižyta dalimi*, mzikaityto* vno* vienpatys
te*. karalvile*. kunlgaik*ztyite». reipubll- 
ko* ir tt. Kiek kurioje S*n>e> yra gyvento
jo: koki ju tikėjimai, kalboi, paprocziai. už
siėmimai. pramone*, uždirbi*! ir tie*o*; ko
ki miestaL »u klek gyventojo, fabriką, pra
monių; kur koki orai: »zalczial ar kanz 
ežiai, lietu* ar giedro*; kur kok* ilgu dieno* 
ir saktteu; kur visada yra lygi diena te nak
tį* kur saule per kelete dienu nenneileidžla 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8zS coliu. 
4H0 po*lapln, ant gero* stendžio* popiero* 
spaudi u te, io 71 paveikslėliai*: m»po fĮmj;

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda- 
rnoee. anksinemte litaromte atspausti para
ižai ant nudaro* ir *rono. Preke . SU &O 

Istorija Suvienytu Wal»tiju Szlaurtne* Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki ežia tada imone* gyveno, koki
BJUVte 1U .TUi-nav, — -     —-
kuravo Ir kokiuose metuose; kiek prezidentą 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare ežiai

UK1IAU yei*»ai>-J.I -
sziojt ABMFlkoe 
suprastu koke* ji* ežia tiesa* _Įari, kas jam 
vra vale daryti, ka* a* vrale. Turi

Drūtuose, gražluo** apdaruose............. $1 35
Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 Iki 14»m. Paraaze 

pagal leaktezku* istoriką* Zemkalnta. Iiz- 
leista "Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*" —Yra 
tai apraszymas Lietuve* su Lenkija luslvte- 
nyjimoir jo pasekme*. Czia ateik lai yra ap- 
raazyta lenku politika kaip ji* pa*lelge *u 
sietuvos kunigaikszcziaia: Ketotucziu. Vy- 
aatu ir kitai*. Isz *zio* knygele* zkaityto- 

■a* sinkiai supras. *r lenku prietely*te yra 
mum* naudinga ar bledinga.. ......... 15c

T Actu vi u protėviai Mažojoje Azijojenao eenove* 
Iki jie pateko po vaidila persu. Paraižė Li*- 
tuvo* Mylėtoja*. Knyga turi 283 puslapiu*

IIBIUIIU pau-JOV- ua. r-----
tau* gimimą.............................................

Kaip Maakolll* persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
p raišio u rnžse en LttbuanJe inpleilž kun. V. 
Dembskte...................  K>c

Kaip gartaaaisl laidoti numirėli? PiaaUny* Dro 
L. webl*m. I»z angltezke tezguld* kun. V. 
Dembakia. ...........................................15c

Krisiu Skurdyn*. Apraszo ana balau atsitikima 
kad* 1803 m. maskoliai užpuolė aite bažav- 
eztoa miestelyje Kražių, murze, siaudė ir pjo
va nekaltus žmonis, iszgnova altorius ir uA- 
peezetijo bakoyczis. Atezkiansiai apraszo 
ta visa atsitikima..............................15c

l^ietuvtezkas Lementomis su poteriai*, kate
kizmais Ir mtetrantura..................... 15c

Mokslas apie Žemą Ir kitu* svietu*, ju bavy ir 
pabaiga. Apre**o ka* yra žeme, tez kO ji »u- 
sideda, *nt ko laikosi ir kaip *uku*l; ko* 
yra saule, žw*t<žde*,menull*; kaip toli yra 
in kita* žvaigždė*; kas yra pBo«eto*. kome
tos ir kito* retai matomo* žvaigžde^ Su 30 
aatrooomiszku abrozeliu, turinti 2W pusi* 
«u. Yra tai vienatine kergs, tez kurio* 
tikrai žmogui gali ap*tezwie*U....75c

Drūtuose, gražiuos* apdaruose............(1.00
Vfindaugi* Lietuve* Karalius. Istoriazka* pa

veikslas penkiuos* aktuose. Lenkiukai pą- 
raszc Julius Šlovinki. lietuviukai verta 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai Knygele 
paskirta ypaUngai teatro mylėtojam*. «5o

Naujausi! Lietuvtezkas Sapoinykas, surinkta* 
te suredlt. te* daugel svuUmtantMzku *apnl- 
ąyku te .uredjrta* pagal Uk" kglntlszka sapnlnyka,—su»10 aiszklą abro- 
Žili,-su apraazymu planetų te paslėpeiIu 
kokia* *enove* žzuone* vartojo faapejlmul 
ateite*.—Gertanaei i**guldo visokius 
sapnu*................................................ ....
«A.Dd>rytM.... *....... . ......... . ...................

Olitypa. apysaka tez laiko terpravtezko* kare* 
Indijon u Amerika*............................ MO^>

Puiki istorija ap* Kantria Alana,kurt per.BMe- rv* vaiksaosiodasaa po «‘ri*ta, daugyb*^> 
bedu te vargu kantrei teškentojo.

F».merijai Iszmintie* ir Teisybes IszguldiBU Galvocziu wisu amžių. Czia yra putli pJ®* 
gražiu Juokingu te iszminUngu pasakai^“ 
Kas nori ren-U gražiu juokingu te pa 
nanczlu skaitiniu tegul nuslpecka szlą

^^^^^zogarilžiBi pasijuok*, žmonėse tut^^M

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

TIKTAI DEL WYRU

te Medical In .ritute. Jta

Undamoe kur reikia. Jos 
gydo kokus liga ir panaj-

Visokios operacijos ‘ant dautu at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.
Keguliuojanie dancziu* 

kreivai augancziiM.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kie4vienos 

aptiekos.

Kas prisius 15c. paeito kasztus, pri
siusime ant 12 lalszku dailios sukviet- 
koms popiero* ant pažiūros- Adresuok:

8. Mack,
212 First SU. Ellzabeth, N. J.

tik ^pamėginti, o niUkriau kad busite užganė-

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

Mabanoy City, Pa.

B. F. STRZYŽAUSKAS,iDr

Gryno aukso karūnėlės nuo.,..85,00 
. ,50c Viražui, ir apatine eile dant...815.00 
81.00 Garnituraa dantų.......................88.00

T*

L 1 E T U V A

SOc

POPIEROS DYKAI!

•2.00

lOo
lOo

Užpraazy darni gydyklų prisiuskite 81.00 
nrJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą. o 
uz prisiusiu gydyklų kuriomis isuigy- 
dysi

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl upei
viu. Apart to didele ir esyste ule ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu ubo-

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

Lietuviais Cigun ir Tabako Fabrikas.
Apretezkem* visiems savo kostutaariams. kad

nuo

iioldoa apdarai, kvietkoa ant vieno szo- 
ao įsiklotos sidabru ir peria, ra dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kraaa- 
lai.......................................-................8SOO
Icnygeliu N’o <1 kssip ir 7 kurie*

ko* newlenokio<s. J»eweik kiekvrie- 
no* knyselea ksvietku isiiiiargini-

žsb- — M—-~ ar įc-z-MK mk - ■ - :w
Lietuviszka Dirbtuve

Arnotu, Kafu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 
paredų; teipogi dėl draugysezių: Karunu, Kukardu, 

riu, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suazelpti 
tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai 

atlikta*, atsiszaukite paa:
T. ANPRUSZeVICZAITe.

115 W. Division St CHICAGO. ILL.

STATE 
MEDIGAL

Dispensary
CHICAGO. ILL.

50c

kiekvienam ant perskaitymo. ne* czl* *p- 
ra»zo atsitikimus vieno Medejo su visokiais

trimis abroaeliai* . . lOo
Maskolijo* politika su Europa Ir kataliktezka 

bažnyczia. lesrodyma* kaip maskoliai per
sekioja. kankina tr naikina lietuviu* ir ju 
bažnyoziae ...... Ivo

Musu mužikėlis iezduota* aat naudo* Lietuvos 
Ukiayksms Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos taurinki* kilimas Po tam ro
do* ukinykams prie gero vedimo ukinykya- 
tes, ir kalėta* pasaksieziu 10-

Medega mn*u tsuttezkat vatetlnykystai. Szloje 
k algoj* spraszo visa* ligas, ju vardu* ko
kiai* jas vadina Kauuleezial tr Suveikia 
cziaL tengi spraszo kokete vaistais prasti 
žmones ja* gydo. Preke . . 40c

Medega Slmano Daukanto bljogra(>l (gyve
nimui). Yra tai naujau** knigele Ir labai

Siu įtrnipeniu Preke . , . . 80e
Negirdėtai daikte* ir gero* rodos muiu mo

terėlėm! „ 5c
Nedorybe Bymo Cieooriau*. iitorij* tez laiko 

ponavo limo Nerouo .... 8Oo
Neaiprieszyk. Komedija grajyjam* teatruoae lito

MALDAKNYGES.
Mažai Aukso Altorius.kateltktsaka Baldu kny

gele. Maldo* ym rytmetine*, vakarine*, prie 
•paviedne*. komunijos miiziu. mtezparu ir 
daugybe kita; Btezlu maldos *u abroaeltete: 
mtezparil giedami lietuviszki ir lotlniszkl: 
daug lotyntozku giesmių giedamu prie teista 
tymo SS. Sakramento. procMiju. pakrepinl- 
mo te tt. Yra • litanijos; psalmei Sz. Marijos 
P. ir Karaliau* Dovido; aktai, ražsncrlai. 
■tecijo*. karunk*. keliolika uventu giesmių 
tr tt. Yra tai naujau*!* ir gražiausia knygele 
ii* vi»u lletavtezku maldaknygių, daili, bal
te. slidi popiero: stambu*, atezku* d rukai 
M terš ooltel. Salto kaygeilu apdarai
ir preke* yra sekanerjo*.

Nc». 1. Mačas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasilate.b* ap 
kalimo................................................BOc,

Dr. Leooard Landės,
Lietuwi»zkaA Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingu gydytoju vyriszkų ir mo 

teriazkiį ligų. Mokinosi universitete 
Ne v Yorke; praktikavo ligonbucziuoae: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardftiniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
Hoapital College ir t t.

UaZti rizzv IvZigydym*
visų slapių Ir paprutų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudStim) vidurių, 
galwos,nepomietį, apalpimu skaudulius, 
žaizdas, tynimf, moteriszku ligų ir ne- 
vaisingum). Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisu.

Lina* I,ytiuZ u 1> Bliu
iszgydysiu į kelee dienas, teipogi li

gų pilvo, uždegi m) žarnų, iszdžiuvi- 
ma pieno, skaudSjimf lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustoji m) pajiegų ir tk Isz- 
gydyma užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnronissku ligas gydau pasekmin
gai. ir slepemu ligų užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24tb SL.Cor.Leziugton Av.

OIRso vaiandoej J“
Nsdeliomisinno S iki I0H vai.ryto; nuo S iki 4 vai.

F.PBradchulis
Attornej ud Coooselor it La*.
143 I ASalle hL Itooin 410.

CHICAGO, ILL.
Telepbone Central 3000.

VVienintelis lietuvya advokatas, baigęs 
mokai) jurisprudencijosczion Amerikoj. 
VVeda provu kaip civiliazkas teip ir 
kriminallraku visuose suduoto.
Re*. 108 W 18th Cor. Union St.

Lietu vihzkas Daktaras,
1028 N. Hoyne avė., Kerte Frankfort »t.

TateTona*: Weit 728
....CHICAGO, ILL ...

Seredoms ir nedelioma nuo 
8 vai. po pietu iki 6 vakaro 
priima ligonius jias L. A Žu
ką, 8301 Auburn avė., kerte 
88cxk» ui.

. O. C. Hęine,
D E N T Y 8TA8-

Kerte 31st ir Halsted ulieziu, 
wirazui Aptiekos. Chicago.

Kas prisius S8.00,
Aplaikyi 8J0.00 verta maszinukę gro- 

tnalomz drukuotie žu geriauaiomi dru- 
koriszkomz Įtaisoma ir «u visais reika
lingais lietuviuko! raulavoi ženklai*, 
kaip ve: ą ų ž ir tt. Ant uioa maazi- 
nuke* gali drukuoti netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgfo kiek
viena* «upra* kaip *u ja darba pradėti. 
Ka* priaiua 81.00 apiaiky* 50 puikiu po
pieru gromatom* rauytie *u puikiom* 
kvietkoma, apskaitymai* ir pavineze* 
vonem*. Mažiau kaip ui 81.00 niekam 
neaiuneziame. Adretuokit teip:

W. Kudarauckas,
Boi 234, Lavreace, liss.

Gal sergi?
Viena ir geriaune gyduole yra surasta 

pabaigoj devyniolikto szimtmeczia Yra 
tai “IndljoniMkKa* Bal*ania*”, ku
ris gydo daugybę ligu,kaip tai: taiso ape
tite, czystija krauja, stabdo skaudėj ima 
viduriu, pas!kėlimą gumbo, dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Preke už 
bonkeli 50 c. Norėdami tu ar kitu gy
duolių ateiszaukite po adresu (dėl atsa
kymo prisiunskit už 3c. marke):

w AR ESI KURCZIA8??
Wi.l kurtini.I ir lunkui girdėjimas di 

tezgvdomi *u pagelba seuju masu tesi 
Tik koreziate gimė ne gali bot tezgydytl. Ūži
mai silvoj vuiniii rite*zi.tNAMi. Apruzvk *a 
vo ilga. Iszegzamiaavima* Ir rodą dykai. Gali 
Klys name lasai ydyU su visai mažai* kuštate.

Dalton’s Aurai

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS

Warffouu, l*Uanu, Niuwamu Ma- 
Hzinu, Cigaru ir PapieroMU.

' aargones, Pljenuz Ir M .ulbai deodn ant K 
dienu ant tezmeglnimo. Jeigu per te laika pa 
•įrodyt paimta* iaitrumentel negeru, ar per 
braagum, aez ji atellmtiu atgal ir ui ta laika 
niekai nekaaztaoa. Užtikrinu kad nno mane-

Klausk rodos pas seną Daktarą.,,^,” 
geriausiai* sttestaui* užbaigė* medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nenvistku ir chroninzku ilgu- Tuk- 
Riancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražinta* 
jiems wyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^»;;-“ni""’'“^““d;t>: 
minti*, neapkentinia* draugyste*, prastota energija, priesilatktni* 
NUHiku|>riuiina*. ineMElungt* bei abelna* nu*ilpnejiraa*, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iazdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos siadiume, bet atminkit, kad ju* spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daujo to, kad jau buwo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!
I liniDMllC/ioS llP’OS k‘ip tai sifili* w«uose savo stadiumuose: pir- 
UllUpailLLlVO AAfe^maine, antrame ir treciame,puwiina» 
gerkle*. no*e* ir kaulu, eliukimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mą*, issberiinas ir meHslungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bur 
veikiai iszgydytoe. Mes gydome virszminėta* ligas teip, kad netiktai jas wei 
kiši praszaliname, bet ir wisi*zka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
’ lik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paczU, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis pristunezia. 
Gyduoles mes supakuojame latsakanczia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeldystos paszaliniu ypatų.

Mnsn prekes yra pigesnes m bet kokiooficijalisto visoj 
szalyj ir todėl kiekvienam ligoniui prieinamos.

Oflicn DflunAC’ l DD0 i® nto iii 4 po plotu ir ddo 6iK18fik&fc. 
VIUbU dUjUVb. j- Odenoms tik ddo 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziad ien, nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms szventoms dienoms adinos tos paezios kaip nedalioms.

D™ž Stanislaw Heii
DENTISTHS

M 809 S. Ashland Are.
I/I kerte 18-tos ai.

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

Plombos auksinu nuo...............

wir*zum Pint to aptiekos.

OFIRAS ATIDARYTAI- J Nuo 9 vai. ryto iki 8 va), vakaro. Szventoms OFISAb ATIDARO TAS. į dienom nuo 9 rylo iki 3 po pietu.

LietuwiHzka* Saliuna*.
Jono Gudino.

Mitcbel St., Braceville, II).
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

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

—Tikrai Lietuwimkat»—

SalliinaS.

A. Saiurskis & Co
772 Milwaukee are,

LIETVW18ZKAS DAKTARAS

Priima Ligonius
nuo 8 iki 10 ryto

CHICAGO, ILL

nuu 12 iki 1 po piet

Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa 
sėkmingai ir didžiausioje jiaalaptyje užlaukau užsikre- 
taneziaa, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atoiszaukentiems per laiszkusduodu rodą

..75c

Oeoliogiszk** Lietuvos isztyrinejima*. 
naudinga moksliszka knygele.................. 10o

Istorija Europos su mapoms SOc

Utorija užlaiko Prancūzu vai no* atelUku- 
vioe Afrikoje .....

Istorija gražio* Mage Ienos .,
Istorija septynių Mokytoju • “ 50e
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Paraižė Zanavykas.
szganimas vargdienio. Knig< le pamoki

intekme Socijaltetiazku sanlygu ant visu kult 
ros szaku Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi.............15c

Juozapas Koniuszevskis. arba kankinimas 
t’n įjotu po valdžia maskoliaus . 50e

Juoki e gal pasakojimas apie 8zaltebuizlns 
ir du gražu* straipsniai isz uklnikyste*

Ka darytie. kad butume sveiki ir ilgai gy-

Kankles, lietuviszko* dainos su natomis.

Keli Žodžiai apie Auginimą, paraižyti J. S. 
Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauginti savo val
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru...........   N*

Kaip įgytie pinigu* ir turte - lOo 
Kaip apsiginti nuo koleroa ir kiti naudingi 

skaitymai , , . , lOo
Km teisybe tai nemeta* puikios apysausio* 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaiti* „ „ ■ 10o
Km vra. o kas bu* n „ . lOo
Krumplis JonM palaka „ 10c
Keletas žodžio apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvoe žmonių. Pusi.#4 10c
Kankles, lietuviuko* dainos 4 balsam* vy- 

rtezkiem* sutaikyto*: parūpino Dr. V. 
Kudirka, II dali*.................................. 30e

Kataliku Bažnyczia ir mokslas pagal Zahn'«, 
verte kn. A. Milukas.....................,....16c

Kristijono Donelaiczio Rasztal...................... 40b
Kapai Didžiu Kunlgaikszcziu irKarallu VII- 

niuj* Pagal A. Kirkorą, paisai. N. Yra 
tai tetortezkas tozsznlpioejlmss sol* Vil
niau* praeiti pagal paminklu*, užsiliku
siu* ant granviacziu D. L. Kunigaiksz- 
eziu ir Karalių,...............   10*

Krltuoliai szvleso* bei abrorai Sutaisė Bevar
di*. Keliolika labai akjrvu abrozu parkra- 
taneziu tolus tikejimtezkue dogmatu*.... 50c

Kabalas talpinanti* savyje visokio*užmlni- 
mus Ir ant jn reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelio* latoriszkoe delno*. Gražio* ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeitin, jo* lietuviszku* ku 
nigaikazezius, Kražių skerdynes ir tt,....,10s

Keistuti*, tragedijas aktuose dėl teatru.........10b
KeletM žodžiu apie Bymo popiežiau* neklai

dingom* .......................................................10b
Kelete* rasztu apie Kražius, paraižyta D. Butke- 

raiezlo. Alszkiai spraaao pjovyne Kražiuora, 
kaip ta* viskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buvo aresztuoti, kiek sužeistu, kiek už- 
oiusztu, kiek nusudyiu ir tt... ..... ...16c
vienytose Valstijose platlorm*...................10c

Lietaviszko* Pasako*. Medega lietuvlszkal my- 
tologijai. Sarinkla Dro J. Besnaavioziau*. 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviszku mytolo- 
gtezku pasakų, kaipo tai:Dievas Ir velnias; 
Perku na* te ve lutes. Žmogus ir velnias; Api* 
raganas ir raganius; Apie Deives, Laumą ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine; Apie Stal
us ir szalti: Apie vaisa. Apie milžinus; Apie 
geležius te smakus; Apie vilktakiua aro* 
vtlkalokn*. Yra tai juokingiausios pasa
kos girdėto* nuo seniausiu laiku jn kuras dar 
ir szladlen daugybe lietuviu tiki buk tai wte 
buvus teisybe........... . ............... .. (1.50c

LsngvM būdas paežiam per save* pramoz- 
tle rMzytle, d*l nemokanoziu lOo

Lietuvtezko* dainos tez visur surinkto*, 
apie keturi ezimtai dalau “ (2.54)

Uatuvtezkss AlbomM. Laida I. lito rinko* te 
szeip jau Lietuvos rieto*. Parengtas ir tez- 
lelstea ka Miluko *u pagalba prenumerato
rių. Telpa ežia gražus paveikslai su trum
pai* aprMiymate žymiausiu Lietuvos rietu, 
iszdteblma ir naminio darbu, kaip tai: Al
torių* Ausims Varto su stebuklingu paveik
slu Panele* Szvenezfaiusio* Vilniuje i Griu- 
veslai Mlndaugio rūmo Nanmie»t*fyj: Griu- 
vaalal Lydo* pilta*; Griuvėsiai Krevo pilie*. 
Llszkava; Nauji Traka); Griuvėsiai Medinu
ku pilies; Gelgaudtazkis; Griuvėsiai Gedi
mino pilta* Vunluje; Perkūno szventinyezla 
Kaune; Kėdainiai. Mlr, Vyaokta Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakisakio bažnyczia. 
Kapas Bimano Daukanto, Birutoe koplyezla, 
Palanga. Buomas tie* klaipmla, Minijos slė
nis tie* Gnrždal*. Nemunas tie* Vilkija. O- 
k* lietuvio Suvalkų gubernijoj, tolda tan u 
k* Kauno gub.: toliau* eina paveikslai Vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu -padaru 
ir tt Apraszymas paveikslu dviejose k^bo-

JJo U. Mažai Akso Altoriui, preitelsplru- 
tate apdarai*, auksintai* krunate, ap
kaustytoms briaunom* paudibruoiomte 
bletelemiA *u kabute

kartame fabrike ir krautuve žymiai padidinome 
r galime cigaru* irruika tabake parduoti 
kaip viii. Apitetelluodami cigarui ar 
adresuokite savo latetku* teip:

A. Sukuntkis A Co.
Cor, Wentworth avė., and 14th Slr. 

Chicago Heighta, 11).

No. 8. Maža* Aukso Altorius, moroko 
•karo* mink* z ta te apdarai*, apvalai* 
kampai*, auksinti k raistai, paraszai* _ 
ir kvietk*.......................................41.S8

Apszvieta Ir lohsias u Pi glausta Preke. 
Biblija arba Rantas Szvenia* Seno ir 

Naujo Tealamento, vokiszkaa drukaa. 
puikiame apdare......... r... $5.00 

Naujas Teatamentaa. lietuviaz-
kas drukaa, puikiame apdare.. $1.00 

Budas Doro Paailiuksminimo
Laisvose Valandose .................$1 .OO

Lietuviszkaa laikrazzlis. nede-
iinia, ant puses meto.................#1.00

Kaip matote, viskas sykiu kasat uo j a 
88.00, bet dabartės atiduodu ta viską 
draugia kaip yra augszcziaus minėta, 
tikuti už 85 00. Skyrium neparduodu 
nieko isz saito suraszo, kaip liktai visus 
keturis dalykus draugia!'

Passris Lai k rusti ant puse* meto 
duodu viena tezszite trijų: l Lietuva. 8. Vieny
be Lletuvnlku. AAtelili. Kožna* pirkėja* izloi 
mano otertos, turi tiesa psalskirt saa viena Isz 
sugizctiaui m Ina tu lalkrasrczln ir sykiu *u ste- 
liusku tu r daneszt man lai* raiaezio vardu.

Ka* nenori arba negali alsi uiti .pilno* sumos 
pinikų t.y |6 UO sykla •* itelisaku. tai tegul 
■iunezia *1 00, bet ue mažiaui, o kltui (4.00 da- 
mokei ant ezpreso priimdamas pirkiai. O jeigu 
ka* neužsitęs* užduoti (6.00 aat karto, tai te“

■ uvldeds »u draugu per pase, o abuda 
Eite pasinaudoję Isz Mitri mano oforto*.

tuviai, naudokite* Isz szltoa taip gausio* 
a, nes izla ofortą paderina tiktai vien de
ru labo ir tiktai ant trumpo laike

Pinigui reikia >ln*tl per Moaey Order. arba 
registruotoj gromato). Adresuokite szlteip: 
M.Morkui. l>ox 5-1 T>s»Croit.NKIch.

Jonas Petroszins,
168I.18tht Kerte Union. Chlcigo.

£ s 
i* ?

i, francuztez-No.

N ori n tieji e padidint 
savo pa veikalą.

si* tezradima. galima izveiit m izeprczlate arba 
mazgot. Stiklo nereikia. Juodo dažo I dol , 
Kusvoždol. Naturaliszko, lt u ra tezrodo kaip 
gyva*. 4 dol. Bluidsml apraizykll ipalva akla, 
plauko, drabužio ir U

Hiuvmzzzov rniilinol naujo*, neleidžia
mai viražas, 5 itetazukai*. gvarantoojamo* 
ant SO metu,> perlai na preke žžl.tOo

Nfatiji “ICdKeniere" Uicykiei <<l-v-i 
racaeil gvarantuojaml, tik (10.50c.

Krautuve knygų, abroiu, remti ir

Del sergancEiu vyru.
Kenezeati ant rvutuatlztao, di«galio,terlntl *■- 

gadintu! narvu*, etanu susilpnėja Irtiiikai, ta
riau ekauims *trena. nenuslniiaklte. nei yra 
lengva* bud** iiztlgydltno, be p*vo)*ui sugadini 
mo vldurln. kurta tanke! atsitinka nuo visokio 
gatunko liekaritva Gydikite* naturaltezka gy
duole, o toji yra "zi.scna.kari yra uvvvns tr ka
ri patkuUaiani* laike tapo pripažlata per gare*- 
nlui daktaro*, kaipo gydaatl to dtdžiauie pa
sekme daugyba Ilga, kuria net m jokioms lie- 
karetvomi Begalima būva lazgydyt.

••Klehtroe Juosta” *a kuriai lisalgyde 
daugelis, o kuriu vardai, ateiizauke pa* mu* 
gsuslte, galim* yra pa* mu* gaut su apraszvmu 
kaip su jai naadotla, o kuri yra gvaraotanjam* 
jog tezgydo in 10 disaa. Tokio* Etektrlklne* 
juosto* buvo Ir yra parduodamo* po I ir 10 dol., 
bet nei aptarei* agentūra, tiesiog te* dirbtuve* 
gavom pavrlyjimv dėl sapažindiBo Lletavla tu 
teip naudinga dallku ir praplatinimo terpu žmo
nių, parduosime per trumpa laika tik pož dole
riu, pakol na parsiduoi 180 tokia juostelių, va
jaus parslduo* po regulariszka preke.

Daltogl notlntlejie naudoti* užpr*irome kuo 
vslktauaai parsitraukti. Adresuokite taip: 
Htii£ent4kHl>iling<?o C’liiM-leroi.I*a

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo? - 

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
peesiaus daiktus pas

Oūtlet Furniture & Stote Co., 
3240 8. Morgan 8L 

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

teis (lonlan* kušteliate, iu S medslike- 
lials, akiomo nugara, apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis bletalemte, su kabe.__ 
auksinti kraaztet.......................... 81.50

*e—lietuvtezkoj ir sngitezkoj. Preke. .SOc J<o. O. Maža* Aukso Altoriui, balto* oalin-
. H.lJ—-s.A.a.4 i.abGoein* LzarŽBŽlrn*. *n

ttavo* Dali lioidos apdarui, teskilusios kvietkos, su 
kauline zsbute, auksinti krMztal.Sl.5O

Lietuviszka Grocerne.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokius va.gomus daiktus, apa 
tinius drabužius, cigarus, papierosus 
Ubaka, gromatoms popieras, pavinesa 
vones ir visokius kitus daiktus szeimy- 
notns reikalingus. Wisi tavorai szvieži, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie 
esiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

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

JAMES J. HIGGIN8, 
Succesaor to M. Durai ng.

Rėdytojas Pigrabn ir
Balsamnotojas Kqdq.

įsteigto* įsn metuose.
1«7 First St., EMsabeth, N. J

Tetefonas:| “stenėsSSB.

A. Zelis ir K. Kibelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

tar užlaiko
Pirmos Kliasos Saliuna,

Groskrnia ir Buczkrnk,
Visada szvieže mėsa, ssvleži ir czystal 

užlaikomi visi kiti groseriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausios Arislkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Gera* užkandi* 
(Free Lunch) kas dien dykai.

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 
pacztu kožuam wyrui, katras prisiu 

sawo warda ir - adresa.
Sugražina s we i kata ir smagumą urnai

Pakelis st. ouklingu gy

per melus ėmėsi su pro 
tiurkais ir irunlszkals ken
tėjimais. teip kad Institu
te notare et dyka dalyt 
bandymo pakelius tiems 
kurie papraszys.

Iszsigydysl namie nuo 
k les vienos lytiszkos ligos

tes tezdykumo, sugratin 
petrotyta pajieg* ir ai 
minti, panaikys skaude)! 
ma stresu, sudrutya siip- 
nūs lytiszku* sąnarius.

Gydvole* yra labai sku 
(los ir pamacziyvoa, ro
dos plaukte plaukia pne

vienam atsitikime wteiu- 
kal tezgydo. Atatezaak in 
State Medical lošti ta te 864 
Elektros BslMing. Et 
Wayne, Tad., o apturealt

traukt tez namu, kad gydytina ir iria satnpellai paradyi jiems, kaip lengva tezaigydjrt nu* lytis* 
ku ligų, kad* vartojai! atsakanosio* gyduole*. Institute ne vieno ne atmeta. Kožna*, kur* 
atatezauks, gaua dailiai aplpeczetyt* pakely, kad kiti nežinotu ka* ten j rs Raszyk dsbar.naatidek

Pigiau kaip kitur!
Czysto aukso. 14 ir 19 K. szllubinial žiedai; 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai pai mane pigiau kaip 
visur. Darau nauju* ir teteau sugadintu* laik
rodžiui Ir laikrodėliui. žiedus, draugystėm špil
kele* ir visokiu! suksialu* ir ildabnnlu* daik
tui pigiau kaip visi ir visa darbu gvarsntnoju.

F. Prozanskis.
D34-33 atr. Chicago, III.

ŽingeidiiH nwtetui dalykas.
Tisrai-vienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkim j, 

Branch Offtoe: 256 Grand 8trwt, BrooHyn, H. Y.
Geriausia dantų guduole: Musu gy

duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes Mes savo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 8 
bonkutes 91.00. Siuncziam Paėstu ir į 
svetymu sulis. Budu kaip ju vartoti 
yra parodytu keliose kalbose.
Norėdami puikiausi rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO.,

Box 2361. Nev York. U -8. A.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KOMOMS.

JONAS MOŽEIKA, .
A ssistentai ir Notary Public.

ROOM 815-fllfl
87-89 E. lashlDgtOD št, 'ChiciKo, UI.

Thelefon: Central. 2821.
Užsiimama civiliszkoms ir knminalisz- 
koms provoms- Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Možeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pL, kur galima ji rasti iki 9 va).

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Halated St.

O, kas czia?
Puikiaugi08 ir gražiausios popieras gro- 
matu raszymui su paveikslais Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasztininku, padabintos su 
gražiais apskaitymais Ir puikioms kviet- 
kotns; tuzinas 25c.

Pasarga t Kas pa* man* nžslraszys Įeik- 
rasitl "Lietuva” ar "Vienyb*" ir uždmoke* 
gž metine prenumerata aplankys 12 minėtu 
popieru ir lt konvertu^AAMHmr teip: 

K.
171NCar*®

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir ezimtus kitokiu daiktu galite iazairinkti ir parai 
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

siuncziame kožnamjjdykai ant pareikalavimo,

Succ. to Kelpscb, Nc.elko & Co.
74 Centre St., Chicago, II
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