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Amerika.
Žinomas ne tik Amerikoj 

amerikoniszkas raaztininkas 
Paultney Bigelov, kurį j>orą 
metų atgal maskoliai bu žan
darais iszvijo laukan, kadan
gi mat jis užsimanė tirinėti 
tikrą padėjimą lenkų ir lie
tuvių, dabar -pagarsino laik- 
raszcziuose persergėjimą savo 
sanukėsams. Bigelovv iszro- 
do doriszką nupuolimą Ame
rikos kapitalistų, korupciją 
urėdninkų, neiszskiriant Bu
džių, kurių užduotė prižiūrė
ti dorą ir teisingumą. Jis 
tvirtina, jog daugely j ,mo- 
uarchijiĮ Eurojioj, o jis ne 
vienos Jnonarch i jos surėdymą 

-gerai pažįsta, daug daugiaus 
yra teisybės negu Amerikoj. ■ 
Czia, girdi, valdžios pareida
vusios neturintiems nė jokios 
doros kapitalistams ir ką su- 
demoralizuoti kapitalistai no
ri, tą vien urėdninkai daro, 
tautos ir kraszto reikalai 
jiems ne rupi, kadangi vie- 
naitinis mieris urėdninko yra 
pralobti- Bigelow pranaszau- 
ja Amerikoj baisią revoliuci
ją, Jeigu jos urėdninkai ne 
apsimaJszys. Dabar valdan
čios republikoniszkos parti
jos laikraszcziai smarkiai už
sipuolė ant Bigelowo, persta
tų jį kaipo pauksztį tersziantį 
savo locną lizdą; tas jau pa
rodo. kad jo rasztuoše yra 

’ leisy’be? Iszrodi nėj imas ne 
gero savo tėvynėj, kas joje 
reikalauja taisymo, tai ne 
terszimas lizdo, tai noras isz- 
valyti sutersztą lizdą. Bige- 
įow todėl ne užsipelno ant 
paniekinimo bet ant garbės 
už drąsą, kad dryso savo 
vientaueziams pasakyti teisy
bę, kurios tarnaujanti kapi
talistams Amerikos įtekmin- 
giausi laikrasztininkai ne tik 
ne-nori matyti, bet stengiasi 
ją užslėpti, pakaroti per isz- 
gyrimus to, kas ant pagyri
mo ne užsipelno.

Garsus filipinieczių vado
vas Aguinaldo jau iszleido 
savo atsiliepimą į vientau-' 
ežius, kuriame kalbina juos 

■ pasiduoti amerikonams, ka
dangi, girdi, ant jų pažadėji
mų galima užsitikėti. Gali
ma abejoti, ar tas atsiszauki- 
mas isz geros valios Aguinal
do paraszytas. Juk jis yra 
amerikonų nelaisvėj, prie jo 
jenerolas MtArthur nieko, 
net amerikoniszkų laikrasz- 
czių reporterių ne prileido, 
kol jis po atsiszaukimu savo 
paraszo ne padėjo. Taigi 
reikia manyti, kad Aguinal- 
dą privertė pasiraszyti po ki
tų apdirbtu atsiliepimu. Tik 
kada jis padarė, ko nuo jo 
reikalavo, pergabeno jį į pri- 
vatiszką gyvenimą ir davė 
jam truputį daugiaus liuosy- 
bės. Nelaisvių niekur civili
zuotuose krasztuose ne ver- 
czia prie darbų palengvinau- 
ežių atsiekti kokius nors mie- 
rius pergalėtojams. Czia 
mat pasirodo, kad Bigelowo 
nuoiųonė apie Amerikos vir- 
szinįnkus su visu teisinga: 
jie ne gali jau uė atskirti do
ro nuo nedoro darbo, ne dorą 
laiko už labai dorą, jeigu tik 
jis palengvina atsiekti mierį. 
Isz* tikro ant Filipinų salų 
ateina dabar žinios vien apie 
pasidavimus mažesnių filipi
nieczių pulkelių. Už atga
bentus ginklus amerikonai 
paliuosuoja nelaisvius laiko
mus kaliniuose. Ar ilgai 
vienok bus ant Filipinų tvar
ka, sunku įspėti. Popiežius 
nusprendė negražinti ant tų 
salų iszvytus zokoninkus, ku
rie isz tikro ir pagimdė pasi-

Pao Ting Fu 
10000 geriau- 
kareivių. pe- 
kariaunai pa- 
ir įsiveržė į

dabar .8000 
kareivų ir 

ko užtenka

Chinal.
. Aplinkinėse 
susirinko apie 
šių Chiniszkų 
rčjo chiniszkai 
skirtą rubežių
krasztuB ėsancziuB j>o kontro
le euro}>ei8zkų kariaunų; tai 
vokiecziai sutarė su prancū
zais iszvyti toliaus chiniszką 
kariauną. Mieste Pao Ting 
Fu susirinko 
prancuziszkų 
6000 vokiszkų,
ant nustuininio toliaus chi- 
nieczių. Angliszki laikrasz- 
cziai buvo pagarsinę, buk 
terp chinieczių ir prancūzų 
užgimė jau smarkus inuszis, 
bet kitų krasztų laikraszcziai 
to ne patvirtina, ne patvirti
na to ir vadovai svetimų 
krasztų kariaunų. Anglisz
ki laikraszcziai garsina, buk 
aplinkinėse Shanghay atsira
do vėl bokseri} pulkai: sziuom 
kartu buk bokserai turi kuo 
geriausius ir naujausius gin
klus. Jeigu tai isz tikro tei
sybė, tai bokserams ginklus 
gali pristatyti tik kokia nors 
civilizuota viesziiatystė. Tie 
pats angliszki laikraszcziai 
tvirtina, jog isztraukus isz 
Chinų svetimoms kariau
noms, maisztai užgims dar 
smarkesni. Taigi turbūt An
glija ne nori pasitraukimo 
svetimų kariaunų isz Chinų, 
arba gal ji jieszko priekabių 
ir nori pagriebti kokį nors 
Chinų szmotą. Pjudo ji 
Maskolija bu JaĮionija, bet 
per pirma jiadarytą sutarimą 
su Maskolija, paskutinei pa
vedė visą sziaurinę Chinų da
lį, tai dabar priesz užėmimą 
Mandžurijos Anglija ne gali 
nė protesto pakelti.

Kaip isz tikro stovi daly
kai terp Japonijos ir Masko- 
lijos, to isz laikraszczių dabar 
ne galima suprasti. Norinti 
supjudyti tiedvi vieszpatysti 
angliszki laikraszcziai nuo se
niai pranaszauja karę, prane- 
szė jau net apie susimuszimą 
japoniszkos laivynės su mas- 
koliszka. Žinios tos vienok 
pasirodė neteisingos. Susi- 
muszimo terp pjudomų vieaz- 
patysezių iki sziol ne buvo ir 
nežinia, ar karė užgims.< Jei
gu ji ir užgims, tai turbut 
dar ne dabar. Tarybos terp 
Maskolijos ir Japonijos trau
kiasi savo keliu. Maskolija 
dabar, kada jos viduriuose 
užgimė maisztai, ne trauks 
nesutikimų per toli, kadangi 
prasidėjus karei, Maskolijos 
viduriuose užgimtų dar di
desni maisztai, galėtų priesz 
caroi ir jo urėdninkų despo
tizmą pasikelti visa tauta, o 
tąsyk griūtų savvalia carų ir 
jo tarnų. Ant to užtektų 
vieno ar dviejų nepasekmin- 
gų muszių. Tą gerai žino ca
ro ministeriai, todėl jie sau
gosis karės. Vokiszki laik
raszcziai garsina, buk Masko
lija už Mandžuriją siūlo Ja
ponijai Korėją, tik kaip ma
tyt, Korėja be karės ne miely- 
ja pasiduoti japoniecziams, 
kadangi, kaip garsina laik
raszcziai, Korėjos valdžios pri
sakė sutraukti kariauną į 
portus. Rods Japonija gali 
suvaldyti Korėją, bet ar ilgai 
ją galėtų palaikyti? Prie ge
resnės progos • be abejonės 
Maskolija padėtų korejonams 
iszvyti japonieczius. Tą, ži
noma, jie pats supranta ir 
todėl nesiskubina griebti 
Maskolijos siūlomą Korėją.

krasztuose 
liktų tik 
Anglija at- 
pirma atsi-

truks pinįgų ant užlai
kymo laivynės, ją galės pra
lenkti kiti krasztai, o tąsyk 
Anglija liktųsi iszstumta isz 
eilių didžiųjų vieszpatysczių, 
ant jos balso nieks ne paisy
tų, kaip ir dabar ne Įiaieo 
nieks ant balso Szvedijos, 
Szveicarijos arba Turkijos. 
Tąsyk nupultų Anglijos pre- 
kysta, kolionijos viena i»o ki
tai iszsiliuosuotų ir isz galin
gos, turinezios didžiausias ir 
turtingiausias kolkftnjas vi
suose svieto 
vienzĮiatystės 
griuvėsiai. Su 
sitiktų tas, kas
tiko su Isziianija, kuri savb 
laike valdė didesnę Amerikos 
dalį, o sziądien nieko jai isz 
dideliu kolioniju ne liko. 
Tuom dar Ispanija yra ge
resnėse sanlygose, kad jos 
gyventojai, iszėmus 1 milijo
no baskų, visi iszpanijonai; 
susilpnėjus gi Anglijos galy
bei, be abejonės Airija, Vali- 
ja ir Szkotija bandytų teipos
gi iszsiliuosuoti. Tas atsi
tiks kada nors, tik kasžin ar 
dabar jau atėjo ant to laikas. 
Kad Anglija stovi arti ban- 
krutystės, kad didžiausias tu
ri skolas, kad surinkimų nuo 
pradžios karės su būrais ne 
užtenka ant uždengimo neat
būtinai reikalingi} iszleidi- 
mų, apie tai įgarsino jiarla- 
mėnte j>ats iždo ministeris 
reikalaudamamas naujos pas
kolos ant uždengimo iždo ne
pritekliaus. Ministeris už
manė naują Įiaskolą 300 mili
jonų doliarų. Kadangi nuo 
kiekvienos paskolos reikia 
mokėti palukus, tai ir Angli
jos ministeris turį surasti 
szaltinį, isz kurio galima būt 
surinkti pinįgus ant užmo
kėjimo palukų; iždas jų ne 
turi, kadangi mat ir teip jo 
surinkimų ne užtenka ant už
dengimo iszleidimų. Minią- 
teris todėl užmano pakelti 
pagalves ir uždėti mokestį 
ant iszgabenamų svetur an
glių. “Per tai anglys bus 
brangesnės, jos ne iszlaikys 
konkurencijos su ameriko- 
niszkoms, kurios iszstums isz 
svetimų krasztų angliszkas 
anglis, o jau sykį iszstumtos, 
ne atganą nužudytų pirkėjų. 
Anglijos prekysįa turės su
mažėti, kas atsilieps ir ant 
turtingumo viso kraszto.

= . 4
Maskolija

Studentų pakelti maiBztai 
ne isznyko, bet iszaiplatiuo 
jau ant darbininkų tūlų di
delių fabrikų, kurie pritark 
studentams. Valdžios nori- 
tų sziaip teip studentus ntt- 
malszyti, kacĮangi juos laiko 
už vadovus darbininkų; siū
lo studentams daugiaus lai
vės, bet jie tuom, ką valdžios 
siūlo, ne pasiganėdiua. Dar
bininkams gi nieko valdžios 
ne žada, nors tų padėjimu 
isz tikro ne vertas pavydėji
mo. Fabrikuose už sunkų 
darbą gauna vob tiek, kati 
badu ne numirti.
dar daugybė fabriku sustoji. 
Besitraukiantis per eiles me
tų tai vienoj tai kitoj Maski)- 
lijos daly j badas ekonomisi* 
kai nupuldė rando surbianią 
visą krasztą. Nuvargę’ gy
ventojai ne turi už ką pirkti 
fabrikų iazdirbimų, iszdirb- 
tų krautuvėse pilna, kadangi 
nėra jų kam iszpirkti. Apie 
iszvežimą svetur ne gal biįt 
nė kalbos, kadangi iszdirbi- 
mai maskoliszkų fabrikų nie 
isslaiko konkurencijos. Dau
gybė darbininkų atsirado tęs 
darbo, neteko 
uždarbio, kokį 
kiai dirbdami, 
atlankė badas.
kis iszmokina proto ir ma
žiausiai apšviestą. Maskc- 
liazki darbininkai, supratę 
sykį, kad didžiausiais jų 
skriaudėjais yra caras su rd* 
joms nupenėtų svetimu pra
kaitu urėdninkų, ne teip 
greit Įiasiganėdįs rande pa
žadėjimais. Dabar apsireisz-

nė to menkti 
gaudavo sun- 
jų Hzeinjyna* 
Vargffudr ai

Pletinė Afrika.
Karė pietinėj Afrikoj stu

mia turtingiausių svieto viesz- 
patystę į bankrutystę. Jei-

Tuom tarpu galo karės Af
rikoj ne matyt. Pereitą san 
vaitę įsiveržę į angliszkas val
dybas būrai }>averžė anglijo- 
nams trūkį gabenantį jau
čius ir valgio produktus an- 
gliszkai kariaunai, kuriai 
ne kartą atseina pakęsti ba
do, kadangi paežių anglijonų 
isznaikintame. kraszte nieko 
jau ne liko. Jenerolas Kit- 
chener rods pranesza į Lon
doną apie naujus neva su
muszimus būrų, apie naujus 
nelaisvius, bet ant tų pasigy
rimų mažai kas paiso. Vi
siems Anglijos gyventojams 
nusibodo karė ir pats randas 
noriai ją užbaigtų, jeigu su
rastų kokią nors progą. Pir
ma tvirtino, jog buvusios bū
rų republikos turi tapti an- 
gliszkoms valdyboms, o da
bar pasirodo, kad net su 
280000 geriausios angliszkos 
kariaunos ne galima įveikti, 
nors visas būrų skaitlius ne 
pereina 280000 vyrų. Dabar 
angliszki laikraszcziai vėl 
garsina, buk terp Bothos ir 
Kitchenero prasidėjo naujos 
tarybas apie užbaigimą karės. 
Kadangi būrai visgi reika
lauja neprigulmystės • savo 
kraszto, tai ne galima įspėti, 
kokius vaisius lazduos naujos 
tąrvhoe ^>s isz tikrokeltinį gyventoju priesz laz- gu kare užsitraukė dar ii- tarybaL5».
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Iszpanija, Portugalija dau
giausiai turi ne mokanczių nė 
skaityti, nė raazyti, daugiau
siai turi varguolių. Isz Mas- 
kolijos valdomų krasztų—ka- 
talikiszka Lietuva arba Lenr 
kija juk ne gali lygintiesi su 
protestoniszka Finlandija. o 
tuom tarpu žemė Lietuvoj 
arba Lenkijoj daug vaisin
gesnė negu Finlandijoj. Ko
dėl protestoniszki krasztai 
kulturiszkai pralenkė katali- 
kiszkus ypacz tokius, kur 
kunįgija didelę turi įtekmę? 
Mes ant to ne atsakysime. 
Tegul ant to atsako tie, ant 
kurių visuomenės balsas meta 
apkaltinimu.

getą senelis, szvytuodams savo 
kriukiais, užmirszęs, kad jis be 
kriukių ne gali paeiti, leidosi 
paskui bėgantį. Pasirodė, kad 
jis ne raiszas bet turi teipjau svei 
kas kojas kaip ir bėgantis. To 
kių su nuduotu miszumu elgetų 
Vilniuje yra labai daug.

Isz Vilniaus.
Gyvenantis Vilniuje sąnarys 

apsaugojimo gyvulių draugystės, 
Czarnowski, pagarsino konkursę 
ant pasiuvimo apautuvų, ant ku
rių ne reiktų visai skuros, bet 
padai, peredkai ir lt. turi bu pa
dirbti isz augmeninių medegų. 
Už geriau«ius czebatus arba cze- 
verykus paskiria dovanas po 15 ir 
po 10 rubl.

Vilniuje • u si tvėrė ępecijaliszka 
draugystė turinti už mierį statyti 
namus visokiuose L:etuvos mios- ( 
tuose, tame ir Vilniuje. Prie 
draugystės priguli tūli Lietuvos 
didžtureziai, kaip antai: Montvi- < 
la, Parczėvskis, Zivadzkis ir < 
daug kitų. Kadangi draugystės 
pastatyti namai atgabena £ana 
didelį pelnę, tai prie jos pristoja 
vis daugisus turinezių atliekamus ' 
pi n į gus sąnarių. |

Jeigu betureziai, besivaržyda- ‘
kę Maskolijoj maisztai yra mi duon> 8Usipe3iat nėra pady. 
tik pradžia. Jeigu randui kadangi jiems reikia maitytie- 
ne pasiseka urnai užganėdinti Lį patiems ir rūpinti maistę szei- 
darbininkų, maisztai iszsipla- mynoms, bet jeigu už pelnę susi 
tįs po visą Maskoliją, o tą- pesza turtingi, tai tas ne priguli 
syk jaune lengva bus juos jau prie paprastų atsitikimų, 
suvaldyti; prie darbininkų <*‘‘i —» 
be abejonės prisidės milijo
nai valdžių skriaudžiamų.

hzpani ja Ir Portugalija.
Iszpanija ir Portugalija yra 

tai du krasztai ant Pirenėjų 
p nusąli o, kur kunįgija di
džiausių įtekmę turėjo ant 
rando, bet turbūt ne ant ge
ro žmonių vartojo tą savo 
įtekmę. Nors Iszpanija Be
niaus buvo turtingiausia svie
to vieszpatystė; dar ne per 
seniausiai Portugalija vedė 
placziausių prekystų ir isz to 
didelius turtus surinko, bet 
gyventojai ne jautė to tur
tingumo, jie dvasiszkijos pri
spausti, ne mažų vargų kentė. 
Apszvietime iszpanijonai ir 
portugaliecziai, drauge su 
italijonais, stovi žemiausiai. 
Nėra todėl kų stebėtiesi, jei
gu ant galo ir ežia užgimė ne 
kentimas zokoninkų, kurie 
teip ilgai slogino visų krasz- 
tų, per kurių kaltes ir fana
tizmų Iszpanija nužudė visas 
savo valdybas. Sziųdien gy
ventojai zokoninkus laiko už 
didžiausių nelaimę ir reika
lauja jų iszvijimo. Portu
galijos randas isz tikro iszlei- 
do karaliszkų dekretų iszve- 
jantį zokoninkus; tas pats 
be abejonės atsitiks ir Iszpa- 
nijoj. Žmonės, sykį pakėlę 
reikalavimų, nenusimalszys, 
kol reikalavimai ne bus isz- 
pildyti. Isz' katalikiszkų 
krasztų sziųdien apszvietime 
vien prancūzai stovi augsztai, 
bet Prancūzija nuo kunįgijos 
įtekmės pasiliuosavo per di- 
deję revoliucijų, o apie liau
dės apszvietimų pradėjo la
binus rupintiesi tik po nelai
mingai karei 187 Im. Karė 
ta atidarė akis prancūzams. 
Dabar isz katalikiszkų krasz
tų vien Prancnzijagali lygin- 
tiesi su protestoniszkais, kiti, 
gi, ar tai Austrija, ar Italija,/

Sztai szįmet ant licitacijos ant 
pristatymo mėsos Vilniaus labda 
ringoms įtaisoma ir kariaunai sto
jo trys konkurentai: Svirski, 
Las, ir Verszys, žmonės turtingi, 
skaitanti turtus szimtais tukstan- 
czių rublių. Per licitaciję užsi
laikė Svirskis ir jam pateko pri
statymas mėsos Vilniaus kariau
nai ir labJaringoms įtaisoma. Jo 
konkurentai nutarė už tai ataer- 
szyti. Patikę jį 2 d. balandžio 
trinėjimo mėsos biuruose, pradė
jo barnis, o paskui pakėlėmusz- 
tynes. Svirskis likosi teip su 
musztas, kad sumuszimus dakta
rai laiko už pavojingus. Butų 
gal visai užmuszę, tik paszaliniai 
žmonės atėjo muszamam į pagel 
l>ę ir iszveržė jį nuo muszanczių.

30 d. kovo, ant Kalvarijos ui. 
Vilniuje, nežinia isz kur atsirado 
pasiutęs szuo; sukandžiojo jis 
daug miesto szunų, o kelis visai 
sudraskė, įkando ir keliems žmo 
nėms ir paskui iszbėgo isz m i estę.

Ant priemieeczio Lukiszkių 
viena moteriszkė ant suszildymo 
padėjo vaikę ant blėtos verdamos 
maszinos, o pati prisėdo ant lo
vos ir užmigo. Tuom tarpu mal
kos po mtszina įsikūrė, geležinė 
blėta įkaito.,' Kada ant riksmo 
deganczio vaiko pabudo sunkiai 
įmigusi motina ir pribėgo jį pa
imti, vaikas buvo jau ne gyvas, 
jis iszkepė ant įkaitusios raudo
nos blėtos.

• 28 d. kovo pas namų sargę ant 
Totorių ui. užėjo vos paeinanti 
senelė, pasiramseziuodama ant 
kriukių ir įsipraszė į nakvynę. 
Sargas ję priėmė. Senelė, pasi
meldusi, atsigulė ir neva užmigo. 
Ant rytojaus, pabudęs sargas pa
matė, kaip jo priglausta senelė 
krausto jo skrynutę ir pagriebusi 
4 rubl., paliko net savo kriukius, 
leidosi bėgti. Apvogtas sargas 
iszbėgo paskui, bet senelės butą 
greitesnės, ji su pavogtais pinį- 
gais prapuolė.

Ant Vilkmergės ulyczios kok
sai sztukorius isatraukė isa ran- 

. kų vos paeinanesiej senelio krin-

Isz Vilniaus gubernijos.
Per sanvaitę nuo 20—27 d. ko

vo Vilniaus gub. buvo apsirgimų 
visokioms limpanczioms ligoms: 
Vilniuje: szlakuotoms t-ziltinėms 
2, pilvinėms sziltinėms 3, tymais 
8, rože 1, kraujine 4, rauplėms 2, 
plauczių uždegimais 4, d>fteritu 1.

Vilnims pavietyj, kaime Ko- 
niuchuose buvo t-erganezių szla
kuotoms sziltinėms 7, iszgijo 3; 
kaime Gorbaciszkiuose sirgo 1, 
Vsesvietskoj 1.

Pilvinem“ sziltinėms: Szven- 
tėnų pav.-, kaime Gadutiszkiuose 
sirgo 16, iszgijo 2; kaime .Che
mikuose sirgo 25, iszgijo 10, nu
mirė 3; Trakų pavietyj, kaime 
Koszedaruose apsirgo 13 žmonių, 
numirė 2; Aszmėnų pavietyj, 
kaime Geistunuose apsirgo 57, 
iszgijo 39, numirė 2.

Rauplėms apsirgo: Aszmenų 
pavietyj, kaime Baranovycziuose 
2, iszgijo 1; dvare Surviliszkiuo- 
se 1, kaime Mudikuose isjisirgo 
17, iszgijo 9, numirė 4; kaime 
Vežikinėliuose apsirgo 3, iszgijo 
3; kaime Tosnova apsirgo 3, isz
gijo 3; Trakų pav., miestelyj Pu- 
nėj apsirgo 5, iszgijo 5, numirė 
1, kaime Olavoj apsirgo 1; Ly
dos pav., kaime Chodiejevszczi- 
n<>j apsirgo 5, iszgijo 3, numirė 
1; Disnos pavietyj, kaime Tiszi- 
ne apsirgo 5, kaime Lozovka 8, 
kaime CerkovlenuOse 4, kaime. 
IvanŲ 5; Vilniaus pav., mieste
lyj Meiszagoloj apsirgo 1, kaime 
Kiemelyj apsirgo 7, numirė 1; 
kaime Gladkiszkiuose apsirgo 1, 
numirė 1.

Netoli Vilniaus, ant lauko dva
ro Kienia, užrubežimai kępitalis 
tai pradėjo kasti durpes ir dang 
jų gabena ant kuro į Vilnių ir į 
kitus Lietuvos miestus. Savinin
kas siūlė durpas vietiniems kapi
talistams, teiposgi maskoliszkai 
kelių ministerijai, bet visi, nors 
pripažino uaudingumę durpų, 
kadangi ma‘kos neiszpasakytai 
pabrango, nenorėjo i m tiesi jų ka
simo. Už tai užrubežiniai kapi
talistai tuojaus naudę suprato ir 
griebėsi kasimo. Dabar jie isz 
durpų turi didelį pelnę ir lietu
vių pinįgaL eina į svelimtauezių 
kiszenių.

Ne maskolių nenori pri
leisti | Blaivystes Ko

mitetus.
Įvedus monopolių degtinės 

pardavinėjimo, maskoliai pradėjo 
rengti teip vadinamus B lai vystės 
Komitetus, kurie rengia visokius 
pasilinksminimus, skaitymus, 
skaitinyczias, arbatinyczias. Da
bar maskolisekas iždo ministeris 
atsiliepė į visus perdėtinius gu- 
bernijalisakų B lai vystės Komitetų 
su nurodymu, idant jie, priimda
mi sąnarius komitetų, kurių 
priderystė yra rupintiesi apie la- 
bę žmonių, gerai apsvarstytų, 
kokio tikėjimo, tautystės ir iszti- 
kimumo yra norinti pastoti komi 
teto sąnariais. Tai gi mat iždo 
ministeris ne nori, kad komitetų 
sanariai butų ne maskoliai, tie 
mat ne turi tiesos darbuotiesi ant 
labo savo brolių, ant jų doriszko 
pakėlimo! Argi tas ministerio 
rasztas ne rodo visiems, kad mas 
koliams visai ne rupi doriszkas ir 
prot szkas pakėlimas ne masko 
liszkos kilmės gyventojų. Jeigu 
maskoliams rūpėtų labas tokių 
gaivalų, tai jie prie darbo steng
tųsi patraukti įtekmingesnius ne 
maskolius, kurie juk geriau už 
maskolius žino, ko reikia ant do
riszko ir protiszko pakėlimo ne 
maskoliszkų gaivalų.

Isz Rygos.'
Cz:anykszcziai laikrasztininkai 

ir literatoriai nutarė uždėti savo 
locnę paskolos ir užezėdyjimo ka
sę. Užmanytojumi kasos yra 
laikrasztininkas Nudel. Isz kasos 
laikrasztininkai ir literatoriai vi
sados galėtų gaut paskolę ir ji 
apsaugotų rasztininkus nuo isz- 
naudojimo nuomininkų, be kurių 
sunku gauti paskolę. Užmany- 
tojai dirba dabar įstatus kasos, o 
paskui atsiszauks į vidaus minis- 
teriję, reikalaudami užtvirtinimo.

Žemiszkos (taisos Ir že
mi sz k i naczelninkai

Baltgudijoj.
Nuo pradžios szių metų mat- 

koliszkas randas rengėsi įvesti 
žemiszkas įtaisas ir urėdus že- 
miszkų naczelninkų Baltgudisz- 
koše gubernijose, taigi Minsko, 
Vitebsko ir Mogilevo, bet užsto
ję Chinuose maisztai, į kuriuos 
Maskolija įkiszo savo nagus, rei
kalavo daugiaus pinįgų, negu iž
das turėjo, tai ant įvedimo žemisz- 
kų įtaisų Baltgudijoj maskolisz- 
kam randui pratruko pinįgų, rei
kėjo užmanymę atidėti ant to 
liaus. Dabar, kaip pranesza 
maskoliszki laikraszcziai, žetnisz- 
ki naczelninkai toie gubernijos! 
bus įvesti nuo 13 d. spalių mėne
sio. Didelės naudos isz tokių 
naczelninkų Baltgudija ne su
lauks.

Isz Rieczicos, Minsko gub.
Netoli szito miesto yra kaimas 

Sztuketovo. Szit&me kaime, sa
vo locnuote namuose, gyveno 
naszlė augsztesnio pavieczio u 
rėdniko, maskalka Jakovlevą; 
gyveno ji be tarnaitės. Laike 
didelių szalczių, Jakovlewa gu
lėjo prie pecziaus ir matomai li
kosi smulkių apsvaiginta ir tę 
pajutusi,bandė isz lovos pasikelti, 
bet puolė į deganezias anglis ir 
sudegė. Buvo ji. dar jauna, vos 
34 metų.

Isz Slucko, Minsko gub.
Gyvenantis ežia mokintojas se

nos žydiszkos kalbos, žydas, isz 
mažo savo uždarbio per tris me
tus, pusbadžiai gyvendamas, už- 
ezėdyjo kapitalę trylikos rublių 
ir jautėsi teip turtingu, kaip ir 
Amerikos milijonieriai. Tuom 
tarpu, iszėjus vargszui isz namų, 
i J° gyvenimę įsikraustė vagiliai 
ir paszlavė vaisius trijų metų czė- 
dyjimo. Tas teip ant vargazo 
mokintojaus atsiliepė, kad jis isz 
rupesezio nužudė protą ir sėdi 
dabar beproezių namuose.

Nubaustas kunįgas
Užėmęs tuom tarpa vietę Var- 

szavofe jeneral gubernatorius je
nerolas Podgorodnikov beria 
bausmes,kad ir ui iszmilytas kal
tes, kaip isz rankovės. 13 d. Sau
sio terp kitko uždėjo bausmę 25 
rubl. ant buvusio vikarijuszo Vei*-i 
sėjų (Suvalkų gub.) parapijos,kn. 
Jono Baltruszaiczib,ui pamokslę, 
kuriame buk kunįgas nupeikė 
stacziatikystę.

I«z Alytaus, Vilniaus gub.
Szitame miestelyj yra sanva>ti- 

niai prekymecziai. Aplinkiniai 
ūkininkai, pardavę atgabentus 
produktus, renkasi prieszais ran
do degtinės pardavinyczię ir ant 
pliaciaus gėna tiesiog isz stikli
nių bonkų rando degtinę. Užtai 
maskolių parengtas arbatnamis 
visada tuszczias, į (į ūkininkai vi
sai nesilanko.

Neseniai ant einanezios su 
mažu vaiku į dvarę Olavę u 
kininkės užpuolė pulkas iszalku- 
sių vilkų. Nusigandusi moterisz 
kė pametė vaikę, kurį vilkai ir 
sudraskė. Motinę gi baisiai su- 
kandžiotę rado dar gyvę važiuo
janti ūkininkai. Paėmė į roges 
ir atgabeno į artimiausię kaimę, 
kur ji į purę valandų pasimirė.

Netoli dvaro Jezdrio, ant ei
nanezios moterisz kės tesposgi 
užpuolė vilkai, bet ant jos riksmo 
subėgo dvaro žmonės ir ję nuo 
vilkų iazgelb^jo. * Treczias už 
puolimas vilkų buMo netoli kaimo 
Tobalisų. Czia pulkas vilkų už
puolė ant važiuojanezio dvarponio, 
bet jam pasisėkė isztrukti.

26 d. Kovo, nežinia isz kur at
bėgo czia pasiutęs szuo, užpuolė 
aht sėdinezio ant ulyczios-'vaiko 
ir baisiai jį sukandžiojo; toliaus 
sukandžiojo dar tarnaitę Patara- 
nų stacijos viissminko ir du ka
reiviu. Kareivius iszgabeno į 
Vilnių, bet vaikas ir tarnaitė pa- 
siganėdino gydymu užžadėtojos 
“Szventos Panos”, kuri už gėrę 
užmokesuį užžadėjo. Nežinia tik, 
ar užžadėjimas ir maldos “8zVen
tos Panos” apsaugos sukandžio 
tus nuo pasiutimo. Tas neužilgo

* Kunjgo prova.
Peterburgo senatas atmetė pro

kuratoriaus Vilniaus tiesdarių 
buto skundę paduotę ant pra- 
baszcziaus Rakiszkių parapijos 
(Naujo Aleksandravo pav., Kau
no gub.), kun. Fedaravycziaus. 
Kunįgas buvo apskųstas užtai, 
kad 23 d. spalių 1899 m. privers 
tinai prie klebonijos uždarė už 
kokį ten nusidėjimę ūkininkę 
Meisulienę ant 10 dienų. Kauno 
apskriezio sūdąs ir Vilniaus ties 
darių butas iszteisimo kunįgę, bet 
Vilniaus- prokuratorius perkėlė 
provę į Peterburgo senai ę. Se
natas iszteisino kunįgę ir pripaži
no jam tiesę pildyti konsistorijos 
pi įsakymus.

Maisztai Lietuvoj.
Berlyno laikrasztis “Vor- 

waerts” pranesza, jog ir Lietuvoj 
tūlose vietose buvo darbininkų 
maisztai. Pirmiausiai jie buvo 
Belosloke, paskui užkilo Vilnių 
je ir Minske. Vilniuje, laidojant 
vienę žydę darbininkę, lydėtojai 
susimuszė su kazokais, prie ko 
isz darbininkų pusės keli žmonės 
likosi sužeisti, o 64 suaresztuoti. 
Lietuvisskame Minske sudegino 
25 namus, o 8 darbininkas su- 
aresztavo už prigulėjimę prie su
kalbi o priešą randę. Mieste Nie 
žine užtiko paslaptę spaustuvę.

Isz Vileikos, Vilniaus gub.
Szitose aplinkinėse neiazpasa

kytai daug priviso arkliavagių. 
Pavogtus arklius vagiliai gabena 
į Žižmarius, Trakų pav., kur yra 
arkliavagių centras. Neseniai Vi
leikos uriadninkas Žiimariuose už
tiko vienę pavogtę Vileikos pa
vietyj arklį, bet be susižinojimu 
su vietine policija arklio atimti 
ne galėjo. Kol uriadninkas ve
dė tarybas su Žižmarių policija,

Isz Kaušo,
Po paskutinių sniego darganų 

buvo užstoję Lietuvoj vėl dideli 
szalcziai pradž oj pavasario. Nak
timis būdavo po 14% szalczio. 
Upės Nemunas, Nėris ir kitos an
tru kartu užszalo. Nuo pradžius 
balandžio vėl užstojo sziltos die
nos. Nemunas ir Neris ties Kau
nu nuplaukė 2 dienę balandžio.

Isz Londono. .
Londone yra susitvėrę keturios 

1 etųviszkos draugystės: l, “Vie
nybė lietuvių po užtarimu Szv. 
Panelės Marijos” —• paszelpos 
draugystė, uždėta 6 d. Rugpju- 
czio 1896m., skaito apie 60 sąna
rių ir turi savo kasoj 80 svarų 
sterlingų - pinįgų; 2. “Ssviesoa 
Draugystė’’, uždėta 1899m.,skai
to isz viso apie 10 tiktai sąnarių, 
bet turi kasoj apie 11 svarų ster
lingų; 3. “Kooperatyviszka 
Draugystė Lietuva”, uždėta 26 d. 
Gegužio 1900m., skajto apie 17 
mokanczių akcijas sąnarių ir turi 
kasoj apie 10 svarų, (ežia turiu 
paaiszkinti, kad kiekviena akcija, 
nors ir kesztuoja Isv. ster., bet 
ant palengvinimo, draugystė nu
sprendė kiekvienę tokię akciję pa
dalyti į 4 dalis, ir tokiu budu są
narys gali savo akciję iszmokėti 
ratomis po 5 szil. ant mėnesio); 
4. “Parapijinė Szv. Petro Drau
gystė”, uždėta 11 d. Rugpjuczio 
IPOOm., skaitė isz pradžių 450 
sąnarių, bet kuo. B. Szlamui at
keliavus, skaitlius susimažino, 
nės įstatymai tos draugystės ne- 
prileidžia kunįgo prie kasos ir 
per tai kun. B. Szlamas stengėsi 
-tę draugystę sugriauti; nors skai
tlius sąnarių ir susimažino, bet 
draugystė, ant nelaimės kunįgo, 
netik kę nesugriuvo, bet atpencz 
—sustiprėjo.

Nors mieriai minėtų augsz-
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•rkliavagys spėjo arklį ar parJao- cziau draugysezių ir skiriasi, bet
ilk jų Jti, ar iazvesti. Uriadninkui, nors 

turėjo arklį tavo rankose, atsėjo

Chica.ro


apie gerovę žmonių, apie pageri- 
nimę savo būvio, ypatingai gi 
rūpinasi apie iszliuošvimę savo 
nuvargintos tėvynės nuo skriau
dikų ir persekiotojų.

Sztai 28 d. Gegužio 1900m. 
perkeliauja isz Archangelsko, a- 
pipuosztas kankintinio vainiku p. 
J. Janczevskis. Tas žmogus iš- 
pradžių prisirašė į Kooperaty- 
viškę dratgystę “Lietuvę”, vė
liaus į “Vienybę Lietuvių” ir į 
“Szviesoe Draugystę”. Koope- 
ratyviszka draugystė iszrinko jį 
savo prez'dentu, kę “Szviesos 
Draugystė” po baliui per Kalėdas 
teip gi padarė, iszrinko jį prezi
dentu*).^ pradžių jis darbavosi, 
triusėsi. Vėliaus gi, kada jisai 
tik gavo sueineszti per laiškus 
su kun. B. Szlamu, dar tam Lie
tuvoj beėsant, jis pradėjo agituo
ti, kad visas keturias draugystes 
suvienyti, sulieti į vienę didelę 
draugystę. Nors jis tę padaryti 
bandė kelis sykius, bet kožnę sy
kį atsirado prieszininkai ir nieki
no jo užmanymę.' Nepasisekė 
suvienyti.

Kun. Szlamui į Londonę atke
liavus, iszsiaiszkino mieriai užma
nymo p. Janczevskio: pasakojo ji
sai vieniems, kad kun. Szlamas ė 
sęs laisvamanis, kitiems, kad 
karaztas patrijotas, kitiems vėl, 
tamsunams, kad užsidegęs kata
likas ir tt. Nereikėjo, žinoma, 
ilgai laukti ir kun. Szlamas pa
sirodė, kuom ėsęs. Tuojaus, pir- 
mę nedėlię po užtvirtinimui, kun. 
Szlamas per pamokslę pradėjo 
plūsti ant “Parapijinės Szv. Pe
tro Draugystės” Komiteto,kad ė- 
sęs netikę*: reįkię jį iszmest ir 
kitę rinkt; nereikię bedieviškų 
laikraszczių skaityt, o tiktai to
kius, kurie ne užgauna nė bažny
czios, nė kunįgų irti. Tę paczię 
nedėlię, ant susirinkimo Koope
ratyviškos drangystės “Lietu
vos” p. Janczevskis, kaipo drau
gystė* prezidentas, ant didžiau
sio nusistebėjimo visų susirinku
sių, etato ant pirmo punkto die
nos davado — pasveikinimę kun. 
Szlamo, kaipo “karszto lietuvio”! 
Bet ant jo nelaimės, visi sanariai 
nesutiko ant to užmanymo ir ne 
rado reikalo sveikinti.

Ant 9 d. Vasario šių metų 
kun. Szlamas, kad suardyti įves- 
tę “Parapijinėj Szv. Petro Drau
gystėj tvarkę, suszau^ė, kelioms 

• sanvaitėms pirma, per pamokslę, 
parapijos susirinkimę, nė žodžio 
nedavęs* komitetui. Parapijos 
Komitetas gi isz savo pusės teip 
gi suszaukė per korteles — kaip 
ir turi buti>— susirinkimę kitoj 
vietoj, kad žmonėms parodyti, 
jog supranta. kunįgo mierius. 
Tai gi toj paezioj dienoj ir tame 
paeziame laike atsitiko du para
pijos susirinkimai. Žinoma, ant 
kunįgo suszaukto atsi
lankė trigubai tiek žmonių, ant 
kurio ir p. Janczevskis atėjo, ti
kėdamas būti iszrinktu kaipo 
prezidentas.. Bet Komitetas ant 
to visko nepaisė ir laikėsi kelių 
šimtų žmonių priimtų įstatymų. 
Nors žmonių ne daug buvo, bet 
visi vyra į vyrę. Buvo ant su 
sirinkimo teip gi keletas sveczių: 
advokatai p. S. Mendelson ir 
Hawley, kurie triūse per ištisus 
metus, kad priversti vyskupę 
prie partraukimo kunįgo lietuvio 
į Londonę ir treczias p. Dras J. 
Markūnas, Komiteto sąnarys, dar 
prie atsiskyrimo nuo lenkų 1899 
m. į Kum i tėtę iszrinktas. Szits 
susirinkimas nusprendė: kuo. 
Szlamui nepasiduoti, algos dau
giaus per 3 svarus ant sanvaitės 
jam nemokėti ir iszrinko į užvei- 
iėtojus kasos p. Hawley, kurį 
Komitetui — užtvirtinant kun. 
Szlamę — vyskupas R. Briudle 
pats nurodė.

Tuom tarpu ant kito susirinki 
mo, ypatiszko kun. Szlamo, nu 
sprendė:, “senąjį Komitetę(?) isz- 
mesti”, nuo parapijinės draugys
tės atsiskirti, pinįgus(!) nuo Ko
miteto atimti ir kada buvo pa
statytas klausymas apie kunįgo 
algę, p. Janczevskis užmanė, kad 
mokėtų penkis svarus per sanvai
tę. Teip ir nusprendė mokėti 
kun. Szlamui 5 sv. per sanvaitę. 
Bet kada buvo protokolas para- 
szytas ir kun. Szlamas kvietė su
sirinkusius prie pasirašymo, tai 
neatsirado nė vieno! Fiasco 
—tuom tarpu.

Kun. Szlamas per pamokslus 
netik kę keikė “senąjį Ko m i tė
tę”, bet ketino dar,kaipo apgavi
kus,! sudę paduoti. Neganų to—- 
kun. Szlamas, išgirdę* apie 
tvirtumę parapijinės draugystės ir 
jos Komiteto, pradėjo apie sti- 
prumę savo naujos organizacijos 
abejoti ir ėmė per pamokslus 
skelbti, kad visos iki šiol sutver- 

. tos draugystės esę bedieviszkos

> Jau ne prezidentas; visai pa

ir nesutinkanezios su bažnyczios 
įstatymais, nės jos ėsą surėdytos 
socijalistų, komunistų, anar- 
bhistų etc. ir dėlto, Kad užeiti 
toms “netikusioms draugystėms” 
už akių,reikię sutverti grynai ka- 
talikiszsę draugystę. Teip ir 
padarė. 17 d. Kovo šių metų 
bažnytinėj salėj atsibuvo tas su
sirinkimas. Bet ir tas nenusida- 
vė: prieszinosi visi uždėjimui to 
kios draugystės ir velydami kuni
gėliui good night, visi iszsiskir- 
stė.

Turiu pridurti, kad ir ežia 
jo “zakristijonas” p. Janczevskis 
ne snaudė, o stengėsi visokiais 
galimais budais tam uždėjimui 
naujos “Katalikiszkos draugys
tės” suteikti pagelbę. 10 Kovo 
šių metų, ant nusistebėjimo visų 
sąnarių ir sveczių laike jisai 
“Kooperatyviškoj Draugystėj” 
prakalbę apie soči jai izmę ir anar- 
chizmę,pašvenstę,žinoma, vienin- 
tinai tam, kad per diskussiję iš
traukti sąnarių 'nuomones už lie- 
žiuvio. Diskutavo p. Verbu- 
nas, p Naleviczia, Pilėnas ir kiti. 
To, žinoma, pilnai užteko p. Jan- 
czevskiui ant patvirtinimo už
metimo kun. Szlamos per pa
mokėlę ir be abėjones pnneszė 
apie tai kunįgui, nės 17 d. Kovo 
šių metų ant kuniginio susirin
kimo jisai visai neatsilankė, o isz 
važiavo su kitu kunįgo tarnu, p. 
Szulca į Silvertown’ę “agituoti”. 
Turiu ežia užtėmyti, kad p. Szul
ca yra labai geras agitatorius, bet 
tiktai prie... .kazyrų ir kunįgo 
tarnu yra dėlto, kad kunįgas jo 
namuose gyvena; prie bažnyczioe 
mus gerbiamam duszių ganyto
jui gyventi “ne smagų”.

Kaip paduoti augszcziaus fak
tai tvirtina, nė kun. Szlamui, nė 
jo “zakristijonui” Janczevskiui 
nepasisekė nė draugysczių suvie
nyti, nė parapijines draugystės 
suardyti, nė gi naujos “grynai 
Katalikiszkas Draugystės” sutver
ti. Taigi kun. Szlamas ar be, ar 
tai su pagelba “zakristijono” 
iszrado kitę, lengvesnį budę gei- 
stinę sau draugystę sutverti ir su
tvėrė, bet ne draugystę, tiktai 
pamėgdžiodamas draugystėms... 
tvartę, į kurį davėsi jau iki szio- 
lei net į 70 nusususių avinų už
daryti. Tas atsiliko teip. Kun. 
Szlamas,pažinodamas dievuotumę 
žmonių ir matydamas prisiriszi- 
mę jų prie bažnyczios, sumislyjo 
isz to pasinaudoti. Per ištįsę 
sanvaitę po nenuftidavusiam susi
rinkimui 17 d. Kovo, jisaę, kun. 
Szlamas, paleido paskalę, kad 
jeigu žmonės į jo “Katalikiszka 
Draugyste” neprisirasz.ysę, jam 
nutartos parapijonų 5 svarų per 
sanvaitę algos neiszmokė.-ę pilnai, 
tai nieko nelauksęs iszvažiųcsę*. 
Laimingos kelionės! Szits pa
skalas ne vienę dievuotę tamsunę 
iszhaugino. Nedėlioj 24 d. Ko 
vo net 60 “sanar.ų” prisięsszė. 
Ne gana to. Tę paczię nedėlię 
foremanas fabriko bambusų Clark 
& Co. Balkevicze, nulupęs nuo 
vargdienių darbininkų, uždir- 
banezių vos 7-8-9 szilingus per 
sanvaitę, po 1 szil., atvilko “Die
vo įpėdiniui” 3 sv. 6 szil. ir 11 
penų. Ar negali kun. Szlamas 
savo iszradimo patentuoti? Ant 
galo dar ir per iszpažintį kalbina 
žmonis į jo draugystę prisiraszyti, 
bedieviszkų laikrašczių neskai
tyti, dėti aukas ant; bažnyczios ir 
tt. ir jeigu to nepildysę, tai ne 
gausę išriszimo.” Na,ar ne gra
žus Dievo prisakymai!

Nors popiežius Leonas XIII ir 
iszreiszkė šįmet viltį, kad dar a- 
teisęs laikas valdymo popiežių vi
sų vieszpatysczių; bažnyczia tri
umfuosiant. ... Bet, jeigu bu
tų žinojęs nors kiek apie pasielgi- 
mę dvasisskųjų, kasžin, ar butų 
tokię viltį iszreiszkęs?

K. Perkūnas.

Isz Amerikos

Sudegė 
Ugny- 

Gaisras

merginę, sužagė, o tėvui kaitino 
padus, norėdami tuom priversti 
atiduoti pinįgus. Matė tą viskę 
kankinamo moteris ir ji atidtvė 
niekšams 6000 dol., taigi visus 
pinjgus, kiek tik turėjo, kad tik 
jie paliautų kankinę vyry ir duk
terį.

Neteisingi banko virszlnlnkal.
La Mar«, Ia. Czianykštis “L* 

MaraNational Bank*' likosi užda
rytas, kadangi jame jau ne buvo 
nė jokių pinjgų. Banko Vice-di- 
rektorius, pagriebę* paskutinius 
30000 dol.,nežinia kur pabėgo.

Boulder, Cal. Ant Colorado 
& Northwestern geležinkelio, ne
toli nuo ežia,ant bėganezio trūkio 
nusirito didelis sniego grumdys, 
trūkį numetė nuo rėlių į gilię 
tarpkalnę. Prie to penki trūkio 
tarnai likosi užmuszli.

Gaisrai.
Owatonna, Min. Siautė ežia 

didelis gaisras, kuris i*zuaikino 
Connoro pardavinyczię ir First 
State Banko triobę. Blėdį ugnies 
padalytą skaito ant 1(0000 dol.

Birmingham, Ala. Užsidegė 
vagonų stovyklos czianykszczių 
eleklriszkų ulyczinių geležinke
lių. Ugnis isznaikino 35 karus 
ir iszsiplatinusi labiaus, užėmė 
presbiteri jonų bažnyczię ir kle- 
boniję. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 150000 dol.

Roche*ter, N. Y. Sudegė 
ežia vagonų szopos New York 
Central geležinkelio. Blėdį ug
nies padarytę paduoda aut 100000 
dol.

St. Marys, W. Va. 
ežia Commercial butelis, 
je pražuvo 6 žmonės,
užgimė nuo gazo expliozijos.

Sparta, VVis. Sudegė ežia 
popieros dirbtuvės Newton’o. 
Blėdį skaito ant 100000 dol. Ug 
nis užgimė nuo padegimo.

Explioc|JON.
Vancouver, B. C. Ant Fra 

ser upės, prieszais Fort Laugley, 
ant garlaivio “Ramona” explio- 
davo garinis katilas. Prie to dvi 
moteriszkės ir du jurininkai liko
si užmuszli, o 7 sunkiai, gal mir
tinai sužeisti.

Chippewa Fall*, Wis. Neto
li nuo ežia, miestelyj Apolina, 
prie kaitinimo dinamito atsitiko 
baisi expliozija, kurios Benjamin 
Lardon likosi į szmotus sudras
kytas, o T. Moore ir B ites sun
kiai, gal mirtinai, sužeisti.

Peru, Ind. Ant Lake Erie & 
"VVestern geležinkelio, netoli Cd 
seville, ant tavorinio trūkio ex- 
pliodavo garinis katilas. Prie to 
penki trūkio tarnai likosi labai 
sunkiai, gal mirtinai sužeisti.

Vėtros.
Louisville, Ky. 18 d. balan

džio siautė szitame sztete smar
kios vėtros su lytum, kuriosypacz 
pietiniuose szteto krasztuose 
daug blėdies pridirbo. Vėtros 
nuplėšė stogus nuo dirbtuvių ir 
kitų triobų.ne mažai triobų su visu 
sugriovė. Kas iszliko nuo vėjo, 
tę isznaikino paskui tvanai. Ne 
toli Bridgeport, Ala.,ant Tennes 
see upės paskendo laivas. Mies
te Carollton vėjas nuplėšė sto
gą nuo kalėjimo, sūdo ir kitų di 
dėsnių triobų; su visu sugriovė 
aptiekę, bažnyczię ir keliolikę na
mų. Miestuose Gadson ir Guu- 
terville vėją* sugriovė tris bažny- 
czias ir 12 namų. Po vėtrai ir 
lytui užstojo dideli szalcziai, ku 
ris užkenkė sodų ir laukų vai
siams.

Szvento Elnio liepsna.
New York. Atkakę* czia ho 

landiszkas pasažierinis garlaivys. 
“Oranje Nassau”, laike kelionės 
likosi baisios audros užkluptas. 
Nesiliaujanti žaibai ir perkūnai 
neiszpasakytai, irzgazdino pasa- 
žieriu*. Ant galo ant visų laivo 
stiebų pasirodė apvalus ugniniai 
kamuoliai. Pasažieriai tikėjo, 
kad jau atėjo galas, suklaupė ant 
laivo ir pradėjo melstiesi. Isz 
tikro tie ugniniai kamuoliai Ir 
liepsna ant stiebų yra tai teip va
dinama Szvento Elmo liepsna. 
Ji pasirodo tąsyk, kada audra 
pradeda eiti silpnyn ir jos nėra 
kę bijoti.

Sniego darganos.
Pereitos subatos dieną 

Ohio ir kituose siautė 
sniego darganos ir vėtros,
labai daug blėdies pridirbo. Už
pustė kelius, nutraukė telefonų 
ir telegrafų dratus. Mieste Clo- 
veland ir Cincinnati ulycziniai 
karai ne galėjo bėgioti, vėjas nu- 
neszė daug stogų ir teip pagadi
no ne mažai triobų. Nuo tirps- 
tanezių 
tvanai, 
blėdies 
vanijoj.
Ntuisaove isz vieno revolverio.

Vancouver, Wash. Nusiban- 
krutino czia First National ban
kas. Banko prezidentas ir ka- 
sierius pabėgo, bet abiejų kunus 
rado miesto aplinkinėse. Pasiro
dė,kad abudu nusiszovė isz vieno 
revolverio: pirmiausiai paleido 
sau kulką įgalvę banko prezi
dentas, o paskui iš jo rankų pa
ėmęs revolverį, nusišovė ir kasie- 
rius.

Pąverie 6000 dol.
■ Kendanville, Ind. Keli niek
šai užpuolė ant namų far- 
merio Andigo. Dukterį jo, 19 m.

sztete 
baisios 
kurios

Isz darbo lauko.
T Terre Haute, Ind. Nese 

niai “Lietuvoj” buvo paduota, 
jog darbininkai minksztų anglių 
kastynių susitaikė su darbdaviais 
ir jog nuo dabar jie turės mokėti 
po 11.75 už parako svarą. Tame 
yra klaida; prekė ta yra ne už 
svarą bet už 25 svarus. Iki šiol 
galėjome parakę pirkti, kur norė
jome ir mokėjome po 11.25, da
bar turime pirkti nuo kompani
jos už 91.75.

Darbai Ehrmansdalėj, Ind. ei
na gerai, uždarbiai vidutiniai. Ir 
isz kitur atkakę darbininkai grei
tai gauna darbą.

Syracuse.N.Y. 500darbinin
ku Onondago puodų dirbtuvių 
pakėlė sztraikę pritardami pirma 
pakėlubioms szlraikę merginoms 
Priežastis sztraiko yra ta, kad 
dirbtuvių savininkai prieš prezi
dento rinkimus numažino uždar 
bį, žadėdami jį pakelti, jeigu Mc 
Kmley bus iszrinktas. Dabar 
vienok, kadangi darbininkų bal
dai jau ne reikalingi, atsisako iš
pildyti pažadėjimą,

1 Scranton, Pa. Sztraikas 
szėnių nustatytojų ant Delaware 
ir Lackawanna geležinkelio atsi
liepė ant darbų kautynėse szito 
apskriezio, kadangi mat neguli
ma iszvežti iszkastų anglių. Dar
bai Lackawanna Coal Co. kasty- 
nėse apsistojo ir apie 10000 dar
bininkų atsirado be darbo.

1 Ciieyenne, Wyo. Varsto
tuose Union Pacific geležinkelio 
pasiliovė darbai ir 300 darbinin
kų atsirado bejiarbo. Nesutiki
mai užgimė užtai, kad darbo ve 
dejas praszalino be jokios prie
žasties vieną darbininką ir aut 
visų reikalavimo ne sutiko pava
rytą atgal priimti.

•I Wakarinių s-z tetų fermeriai 
skundžiasi, kad ne gali gaut dar
bininkų aut apdirbimo laukų. 
Duoda jie darbininkam* po |18 - 
25 ant mėnesio, gyvenimą, valgį 
ir apskalbimą.

Pitt^burg, Pa. Rengiamas 
darbininkų sztraika* plieno dirb
tuvių Mc Kee«porte atidėtas aut 
toliaus. Sziuom tarpu abidvi 
pusės susitaikė. Klausymas di
desnio užmokesnio atidėtas aut 
liepos mėnesio. Darbai dirbtuvė
se jau vėl prasidėjo.

Cleveland, Oh. Peczku- 
riai ir kitokį darbin:ninkai ant 
velkanczių garlaivių, isz viso apie 
200 žmonių, pakėlė sztraiką. Jie 
reikalauju ant 5 dol. ant mėnesio 
didesnio už savo darbą užmo
kesnio.

Shamokin, Pa. Pasibaigė 
sztraikas kalnakasių Nataiie ang
lių kastynių ir 1000 darbininkų 
sugrįžo prie darbo. Kastynių su
perintendentą* Bukman, dėl ku
rio žiaurumo pakilo štraikai, li
kosi praszalintas.

1 Watertown, Mass.
darbininkų czianykszczių Hoad 
Rubber Co. dirbtuvių 
štraiką. Darbininkai skundžia
si, kad darbo vedėjas už pinįgus 
pardavinėja vietas ir jas parduo
da daugiausiai armeniecziams.

Empire, Oh. Darbai eina 
ežia labai prastai, dirba vos po 
1-2 dienų per sanvaitę. Darbi
ninkai. ne gali uždirbti nė ant 
maisto. Yra ežia 9 dirbtuvės, 
bet tik dviejose dirba, per tai yra 
daug darbininkų be darbą

5 Youngstown, Oh. 
tuvėse Republic Steel 
darbininkai ne susitaikė su
daviuis. Darbininkai reikalauja 
pakėlimo užmokėsnio nuo 15 
-35%, kompanija siūlo tik pus? 
to. Sztraikai rods dar ne užgimė, 
bet ir sutikimo nėra.

Charlotte, N. C. Prezi
dentas darbo federacijos Gompers 
atkako organizuoti czianykszczius 
darbininkus ir nuo 1 d. gegužio 
nori surengti štraikus ant iško
vojimo geresnio už darbą užmo
kesnio.

5 Ruchebteb, Pa. Sudegu
sios pernai czianykszcsios stiklo 
dirbtuvės bus atatatytos.

Adamso 
traukėsi 

kastynių 
didesnės

Springfield, III. Prasidėjo 
vėl darbai Jameso ir 
kaslynėse. Sztraikai 
ežia 10 dienų. Dabar 
savininkai sutiko ant
dalies darbininkų reikalavimų.

Mo Keesport, Pa. Darbi
ninkai Mc Keesport geležinkelio 
ir tūli darbininkai National lube 
Works pakėlė sztraiką. Jie rei
kalauja 45 minutų ant pietų, ant 
ko darbdaviai ne sutinka.

Green-burg, Pa. Czia 
nykneziai kapitalistai ketina czia 
pastatyti dideles geležies dirbtu
ves, kuriose raatų darbą mažiau
siai 500 darbininkų.

Cincinnati, Oh. Pečzku- 
riai alaus leidinyczioae Cincinna- 
tije, Covingtone ir Newport pa
kėlė štaikę. Jie reikalauja 8 
darbo valandų.

Pittsburg, Pa. Darbinin
kai Amerikos plieno dirbtuvių 
rengia didelį štraiką, kuriame 
imtų dalyvumą 200000 darbinin
kų.

*1 New York. Sztraikas czia- 
nykszczių graverių traukiasi to
liaus; šlakuojantiems žada pa- 
gelbą organizacijos.

CONNEANT, OH.
Steel Corporation nupirko czia 
pliacių ir ant jo ketina pastatyti 
naują dirbtuve.

New York. American Tin 
Can Co. stengiasi sutverti didelį 
trustą Amerikos blėtos fabrikan
tų.

TĮ HoUston, Ten. Darbinin
kai ezianykšezių alaus leidiny- 
czių iszkovojo 8 darbo valandas 
ant dienos.

Pottsville, Pa. 600 darbi
ninkų Rosen Run kastynių pakė
lė sztraiką.

United

ISZ
Lietuviszkū dirvų

1000

Nelaimes ant geležinkeliu.
Buefalo, N. Y. 18 mylių nuo 

ežia, važiuojant per tiltą karui, 
tiltas įlūžo ir karas nupuolė že 
myn. Prie to du važiuojanti ka
ru darbininkai likosi ant vietos 
užmuszti, o keturi sunkiai sužeis
ti.

Woodbine, Ia. Netoli nuo 
ežia susimuszė du bėganti į prie- 
szingas puses trukiai. Prie to 
vieno trūkio vedėjas likosi už
muštas, kitas mirtinai apkultas; 
šeszi pasažieriai tapo sunkiai su
žeisti.

Cleveland, Oh. Netoli nuo 
ežia, ant Wheeling & Lake Erie 
geležinkelio susimušė du bėgan
ti į priešingas puses trukiai. 
Prie to peczkurys likosi ant vie
tos užmuštas, du trukių tarnai 
mirtinai apkulti, lengviau apkul- 
tXgra daugiau.

sniego pusnių užgimė 
kurie teiposgi ne matai 
pridirbo ypacz PennsyL

pakėlė

Dirb^
Co.

darb

Užmirsztas užmanymas.
Neperseniai per “Lietuvą” p. 

Sabonis užmanė, idant lietuviai 
varduvių arba gimimo dienoj pa
aukautų po kiek centų ant tau 
ti^zkų reikalų. Nors užmanymas 
tas gana seniai pakeltas, bet kaip 
matyt, iki sziol mažai randa pri 
tarėjų, nors jis labai svarbus. 
Jeigu visi lietuviai dienoje var
duvių ir gimimo atsisakytų nors 
nuo v.eno stiklo alaus, tas iszeitų 
snt jų paežių sveikatos ir ant 
tautiszkų reikalų, kokių mes tu
rime be galo daug, susirinktų 
pusėtina pinįgų suma, su ja galė
tume nuveikti svarbesnius tau
tiškus darbus, kokių dabar, dėl 
stokos pinįgų, nuveikti ne įsten
giame. Sztai Amerikoj, kur nieks 
mus ne stabdo, kur galima turėti 
tautiškas mokyklas,, ne galime 
jų parengti, kadangi apie tai be
sirūpinanti ne turi ant to užtekti
nai pinįgų; tie gi, kurie gali jas 
parengti ir rengia, tai parengia 
tokias, kokios dauginus blėdies 
negu naudos atgabena. Lietu 
viszkos mokyklos Amerikoj tai 
yra svarbiausias musų tautiszkas 
reikalas. Jeigu mes visi vardu
vių arba gimimo dienoj paaukau
tume tik po 5c., tai isz to susi
rinktų tiek pinįgų, kad jų užtek
tų ant parengimo ne vienos pa- 
veikslingos mokyklos. Rūpin
tieji apie parengimą gerų moky
klų juk Ui pareiga kiekvieno lie
tuvio!

Apart to, musų pareiga rūpin
tieji ir apie musų tėvynės bro
lius, ypacz gi apie lietuviszkus 
kankintinius už darbus ant pakė
limo tamsių brolių isztremtus isz 
tėvynės į gilumą Maskolijos. Ne 
užmirszkime, kad ne vienas isz tų 
lietuvių geradėjų alksta ir laukia 
nuo musų psgelbos, jiems ne kar
tę reikia ir alkio pakęsti, kada 
mes savo varduvių ir kitokių 
szeimyniazkų szvenezių dienoje 
linksminamės. Neužmirszkime to
dėl tų, kurie, besidarbuodami ant 
musų visų gerovės, pateko į ne
laimę. Paszvęsdami ant jų nau
dos kelis centus, mes ne pavarg 
tume, o jie turėtų didelę pagelbą 
ir sugrįžę į tėvynę, vėl galėtų to
linus kovoti su lietuvystės prie- 
szais, jeigu tik pamatytų, kad 
mes jų neužmirszUme. Remki
me todėl p. Sabonio užmanymą 
visi be skirtumo luomų ir nuo
monių, lygiai dievuoti kaip ir 
laisvamaniai, kadangi terp už
guitų yra lygiai kunįgai, kaip 
daktarai, advokatai ir prasti dar
bininkai, visi jie lygiai svetur 
vargę kenezia. Maskoliai nė vie
no ne aplenkia, kasdienę į jų na
gus papuola via nauji musų kan- 
kintiniai.

Aš, paremdamas tę užmany
mą, kadangi mano gimimo diena 
iazpuolė 19 d. balandžio, aukauju 
50 c. ant musų kankintinių. Kas 
jąukaus daugiaus? j

Jurgis Tumoaa.

Isz Newarko, N. J.
Musų miesto lietuvių gyveni 

me mažai gero:žmonelės perdaug 
mėgsta svaiginanezius gėry mus, 
apsigėrę kelia pesztynes, o paskui 
provojasi ir lojeriams nesza sun
kiai uždirbtus pinigus. Lietuvių 
apgyventoj miesto dalyj yra ro
mėnas skvajeris. Jis laiko lenkę 
agentę, kuris visaip pjudo ir ar-' 
do ramybę terp žmonių, kad tik 
savo patronui suteikti didesnį už
darbį ir žinoma, nuo to ir lenke
liui nubyra keli trupiniai/ Jeigu 
lenkelis drumstų vandenį tik terp 
savo rodakų, jo darbai mums ne 
rūpėtų, bet jis ne aplenkia lietu
vių, pjudo ir tuos ir traukia į pro- 
vas ir ne vieną gerai pamaudė ir 
isztuszt'no gerai kiszenių. Ro 
dusi, nuo tokio pjudintojau* ne 
sunku būt iszsiliuosuuti, bet ką 
daryti, jeigu musų broliai klauso 
pjudintojų.

Czianyksziai lietuviai rengiasi 
statyti bažnyczię. Kad tik isz to 
ne kiltų dar didesni nesutikimai, 
nes naujos parapijos vadovai ne 
nori nė jokių įstatų, nori be jokių 
pasargų atiduoti viskę vyskupui, 
nuo lietuv.ų reikalauja vien pinį
gų. 13 d. balandžio parengė ba
lių ant naudos naujos bažnyczios. 
Visokius svaiginanezius gėrymus 
rinko net nuo svetimtauezių. Gir
tuokliavimais vienok ne iszaugsz- 
tinsime bažnyezio*, ne pakelsime 
Dievo garbės.

Neseniai pas mus likosi atida 
rytas kooperatyviszkaB lietuvisz- 
kss sz tora s valgomų daigių pn. 
496 Market st. Rodosi, isz to 
visiems lietuviams reikėtų džiaug- 
liesi, kad ne reiks gabenti sun
kiai uždirbtus pinįgus žydams; 
bet kur tau. Atsirado ežia tokių 
lietuvių, kurie pastojo tikrais žy
dų agentais: jie visaip. niekina 
lietuviszkę krautuvę ir visus kal
bina pirkti reikalingus daiktus 
pas žydus; tie griautojai lietu- 
viszko užsiėmimo stengiasi vi
siems įkalbėti, jog krautuvę už
dėjo bedieviai, szliuptarniai. Ar
gi žydai, pas kuriuos verezia lie
tuvius viskę pirkti, yra dievuoti, 
ar .jie karuti katalikai? Jeigu 
ardytų ir stengtųsi kenkti lietu 
viškam sztorui vien koki nors 
iszganios, ištvirkėliai, žydų pa
samdyti, butų dar tiek to, kadan 
gi nuo tokių juk lietuviai nieko 
gero ne gali laukti, bet reikia 
stebėtis, kad jiems pritaria ir juos 
paremia už lietuvių pinįgus isz 
leidžiami lietuviški laikraszcziai 
‘•Žvaigždė” ir “Saulė”. Szitie 
laiknszcziai nesidrovėjo be jokio 
pamato, melagingai apszmeižti 
niekuom nenusidėjusię koopera 
tyviszkę pardavinyczią. turbut 
norėdami žmonis nuo jos nubai
dyti, kad ji, netekusi pirkėjų, su
griūtų, o žmonės pirktų viskę 
pas žydus. Teip daryti vienok, 
kaip mums rolosi, lietuviškiems 
laikrauczi ims ne pritinka.

Tautietis.

padarė, tai tas iszrodo lyg kad | 
kunįgams ne tiek rūpėtų per isz- 
leidimę Valančiaus' rasztų su- i 
szelpli besimokinanezię jaunuome
nę, kiek kunįgams begalo užsi- . 
tarnavusį p. Stagarą. Priesz je 
ypatę cziahykszcziai lietuviai nie
ko ne turi, bet visi numano, kad i 
pinįgai, pasidarę isz visuomenės 
sudėtų aukų, turi būt geriau ap
saugoti, kunįgų rekomendacija 
tai ne gvarantija.

Kiti tvirtina, kad už vyskupę 
Valanczių yra daugiaus užsitar
navusių. Kodėl musų kunįgai ne 
renka aukų ant i zleidimo rasztų 
kitų musų tautiszkų darbininkų, 
kodėl ne garbina antai Dro Ku
dirkos, kuris darbavosi daug sun
kesnėje sa n lygose negu vyskupas 
Valanczius? Kiek duodasi girdėt, 
Drui Kudirkai, gyvam būvant, 
daug reikėjo nuo kunįgų nukęsti,o 
kaip Prūsų laikraszcziai pranesza, 
garsus Naumie?czio pralotas,ir nu
mirusio ne duoda žmonelėms pa 
garbinti. Czianykszcziai Žemai- 
czių vyskupo prieszai sako, kad 
jeigu kunįgai užsimanė už visuo
menės aukas pagarbinti vyskupę, 
tai daru tę visai ne teisingai: te
gul jie garbina jį sivo kaštais o 
ne už visuomenės'pinįgus. Jeigu 
jiems rupi iszleidimas lietuviszkų 
rasztų, tai yra juk. geresnių už 
rasztus vyskupo Valancziaus. Te
gul tokius iszleidžia ir surinktus 
isz jų pardavimo pinįgus apver- 
czia ant stipendijų. Teip san 
protauja didesnė dalis czianyksz- 
ezių lietuvių.

Draugysczių sąnarys.

Isz New Britaiu, €on.
Skaitlius lietuvių ežia per kelis 

paskutinius metus žymiai pasidi
dino, dabar yra jau apie 100 lie
tuviškų szeimynų. Tautiškas 
supratimas te r p czianykszczių lie
tuvių, nors palengva, bet kyla, 
než'urint ant visokių ■ kliuezių. 
Czianyksztis lietuviszkas Kliubas, 
ant savo susirinkimų svarsto, ar 
ne vertėtų parengti balių ir išt
rinkti kolektorius ant rinkimo 
aukų ant kankintinių ir isz tikro 
surinko jau porą doliarų.

Dabar czianyksztė jaunuomenė 
nutarė parengti ant 18 dienos ge
gužio balių aut tautiszkų reikalų. 
Kasierius yra po kaucija. Reika- 
lingi-ant pradžios pinįgai likosi 
sudėti. Balius gal bus su daiuo 
mis, prakalbomis ir dehtfamaci- 
joms. p. Antanas Valinczius ir 
Mateuszas Nei manas aukauja po 
vieną knįgą ant išlosziiuo. Knį- 
gos vertos 8 dol. ir yra labai nau 
dingos. Tikimės, kad ant to ba
liaus susirinks daug žmonių. Ne 
gulime vien suprasti, kodėl musų 
kiebonss, kurs kituose dalykuose 
pasirodo teisingu, ne pritaria mu
sų užmanytam baliui ir kaip tik 
gali, stengiasi kenkti. Kodėl teip 
daro, mes ne galime suprasti. 
Juk surinkti nuo baliaus pinįgai 
eis ant tautiszkų reikalų.

Vienas isz jaunuomenės.

Isz Brooklyno, N. Y.
Lietuviški kunįgai primėtė ir 

pas mus daugybę laiškų, kalbin
dami prie aukų ant išleidimo 
raštų vyskupo Valanczauako. 
Tūlos New York’o ir Broeklyn’o 
lietuviškos draugystės atmetė 
kunįgų atsiliepimus dėl daugelio 
priežasezių. Vieni ne pasitiki 
kšieriui, kuris yra be kaucijos ir 
pats ne turi tie^urto, kad galė
tų atsakyti 
dėtus; teip kJ^V ■ Z

Isz Rumford Falls, Me.
Kol ne atkako pas mus p. Pe

trulis, me* miegojome, apie tau
tiškus reikalus nesirūpinome. 
Atkakus šilam vyrui, jis užmanė 
pereiti lietuvių gyvenimus ir 
rinkti aukas ant naudos kankinti
nių. Geri tautiecziai nesigailėjo 
aukų ir jų aukos buvo jau “Lie
tuvoj” pakvituotos, bet už tai da
bar subruzdo prieszininkai liūtiš
kų darbų, jie pradėjo visaip nie
kinti ir išjuokti dėjusius aukas 
ir išmislinėti nebūtus daiktus 
ant rinkusių aukas, buk jie su
rinktus pinįgus apvertė ant savo 
naudos. Toki mat yra terp mus 
niekšai, kurie, negalėdami kitaip 
tautiszkų darbų išnaikinti, meta 
tyczia visokius neteisingus nužiu- 
rejimus ant besidarbuojanezių. 
Argi jie ne matė “Lietuvėj” pa
kvituotų surinktų ant kankintinių 
aukų? Pakviiavonė juk parodo, 
kad aukos priduotos, kur reikia.

Neklausykime tokių apuokų, 
bet susirinkę kur, apkalbėkime 
musų tautiszkus reikalus, sutar
kime, ką reikia mums dary
ti. Vaidais ir stabdymais juk 
mes nieko ne nuveiksime, ne pa
kelsime musų tautos.

V. Mimontas.

Isz Shamokin, Pa.
6 d. balandžio, Cameron kasty- 

tynėse užbėrė lietuvį Motiejų Ja- 
rulionį. 6 dienas darbavosi ne 
vaisingai, tik 7 dieną pasisekė už- 
griuvusį atkasti. Buvo jis ne gy
vas, galva buvo sutrupinta; ma
tyt uolos puolė tiesiog ant galvos 
ir ant vietos užmuszė žmogų.

Orlaiviai.
Prasidėjo jau antras šimtmetis 

nuo išradimo pirmo orlaivio, bet 
visgi žmonės pagal savo norę ne 
gali atlikti kelionių per orę, teip 
kaip atlieka ant žemės arba ant 
vandens, kadangi mat iki šiol 
žmogus ne iszrado tokios maši
nos, kuri galėtų varyti orlaivį 
priesz smarkesnį vėję. Rods pa
skutiniuose laikuose iszrado daug 
naujų orlaivių,bet visgi jie ne iša
ri ša klausymo orlaivystės, su tais 
naujais orlaiviais žmonės visgi ne 
gali skraidyti ant oro kaip 
paukszcziai. Pereituose metuose 
likosi padirbti galinti, lėkti 
priesz vėję orlaiviai: Zeppelino, 
Santos Dumonto ir Boussono, bet 
isztikro tie visi nauji orlaiviai ne 
geresni už pirma padirbtą pran
cūzo Renardo orlaivį, galima sa
kyti, kad orlaivys Renardo yra 
geresnis už visus naujesnius. 
Rods kasdieniniuose laikraš- 
eziuose lygiai iszmislus reporte
riai Amerikos laikraszczių kaip 
ir norinti pasigirti pats neva iez- 
radėjai garsina ne butus daiktus 
apie visokius naujai išrastus or
laivius, kurie galėsę lėkti su grei
tumu šimto ir daugiaus mylių 
priesz smarkų vėję, bet visi tie 
apraszymai yra tik fantastišku 
išmislu kasdieninių laikraszczių, 
kurių reporteriai pats nežino pa
matų, ant kokių reikia statyti 
galintį lėkti prieš vėję orlaivį.

Pereituose metuose prancūziš
ki* pulkauninkas Renard padir- 
■Jjauję pagerintą orlaivį, kuris

gali lėkti prieszais ne per smar
kų vėją ir skiriasi nuo visų 
iki szioliškų kitur padirbtų 
tuom, kad Renardo orlaivys ne 
gali apvirsti pasikėlę* ant oro, 
nuo ko kiti ne apsaugoti. Taigi 
iki sziol vien Renardo orlaivys 
gali lakioti ir sukinėtiesi ant oro 
pagal žmogaus norę, gali lėkti ir 
priesz vėję, žinoma, jeigu vėjas 
ne labai smarkus. Orlaivių to
kių prancuziszka kariauna davė 
padirbti kelia. Padirbti vienok 
galintį lėkti priesz smarkų vėję 
orlaivį ne teip lengva, kaip tas 
ant pirmo pažvilgio iszrodo.

Torpediniai kari-zkų laivy- 
nių laiveliai gali nuplaukti 
35—40 mazgų arba netoli tiek 
jau angliszkų mylių per valandę 
ir gerinant varanezias pryszakin 
laivelį maszinas, galima bus grei- 
tumę dar labiaus padidinti. Pri
taisius orlaiviui tokię jau msszi- 
nę, galima suteikti tokį jau grei- 
tumę, bet to orlaiviui neužtenka.

Greitumas 30 arba 40 anglisz
kų mylių į valandę yra tai niekas, 
prilyginus tę prie greitumo oro, 
varomo smarkaus vėjo.

Pasipneszinimas vandens plau- 
kianeziam laivui yra menkas, to
dėl laivai lengvai plaukia ir iriasi 
priesz vandens tekėjimus, tekėji
mas gi oro iš dešimties atsitiki
mų du sykiu pereina greitumę 40 
angliszkų mylių per valandę, tai
gi didžiausią greitumę, su kokiu 
gali pryszakin stumti orlaivį 
sziandieiiinės garinės arba elek
triškos mašinos, greieziaus be- 
sisukanezių dabar nėra. Jeigu 
todėl augsztybėse oras teka su 
greitumu didesniu kaip 40 an
gliszkų mylių per valandę, nė 
joks isz sziędieninių orlaivių ne 
gali atstovėti, kadangi ant to ne 
iszrastos iki sziol greieziaus ga
li nezios pastumti maszinos, todėl 
oro tekėjimas

> ant jo orlaivį.
Bet ir dabar 

mų praneuzio 
vys gali lėkti 
jam patinka. Taigi karės laike 
isz 10 dienų 8 galės jis lakioti 

' ties priešų kariauna ir suteikti 
žinias apie visus prieszo pasi- 

1 krutinimus, skaitlių jo kariaunos 
ir vietas, ant kurių ji stovi. Ži- 

1 n los apie tai karės vedėjai'labai 
svarbios, nuo jų gali paeiti per
galėjimas prieszo.

Ar toli vienok gali nulėkti pa
sikėlęs ant oro Renardo orlaivys, 
nereikalaudamas grįžti atgal į 
vietą, nuo kurios pasikėlė? Tas 
klausymas yra labai svarbus.

Torpediniai laivai gali nuplauk- 
1 ti šimtus mylių, nereikalaudami 

atuatijihimo kuro ir vandens, or
laiviai, jeigu turi lėkti priesz vė
ję, gali atsitolinti vos ant kelių 
deszimczių mylių. Kuras mat ir 
vanduo, reikalingas ant padirbi
mo garo, sveria daug, teiposgi ir 
vsranezios pryszakin orlaivį ma
szinos ir ant jų varymo reikia 
daug kuro ir vandens; orlaivys 
gali pakelti sunkenybę daug ma- 

, žesnę negu torpediniai laiveliai, 
kadangi jis remiasi ant oro, kuris 
yra 800 sykių lengvesniu už van- 

. denį, ant kurio plaukinėj* laivai. 
! Plaukdamas su didžiausiu greitu

mu, torpedinis laivas gali iszbuti 
ant jūrių kelias dienas; orlaivys 
gi su garinėms maszinoms gali 
laikytieji tik pusantros valandos 
ant oro.

1 Vienok atsakaneziose sanlygo- 
se, jeigu vėjas ne labai smarkus, 

' arba prie tykaus oro,orlaivys ga- 
' Ii perlėkti apie 60 viorstų. Rods 

tai ne daug, bet kę-gi padaryti,
1 kad iki sziol nieko geresnio ne 

iszmislyta; reikia todėl pasiga-
> nėdinti tuom, kas yra. Su laiku 

gal Laras greitesnes ir lengvesnes 
maszinas, kurios pritaikytos ant 
orlaivių, galės greieziaus juos va-

1 ryti pryszakin. Dabar iszradė- 
1 jame reikia vien rupintiesi apie 
' iszradimę atsakanezių maszinų, 
1 tinkanti lėkimui priesz vėję orlai

viai jau iszrasti.

patraukia ėsantį

8 isz 10 atsitiki* 
Renardo orlai- 

priesz vėję kaip

Nauji iszradimai
*»* Profesorius Lyono universi

teto (Prancūzijoj) Courment su
rado nauję budę isz pats pradžių 
susekti džiovę ir vandeninį užpu- 
timę, kada dar nė jokio ligos ap
sireiškimo ne galima patėmyti. 
Profesorius Courment ligą pažįs
ta isz kraujo. Kadangi džiovę ir 
kitokias plauczių ligas isz pradžių 
nesunku iszgydyti, tai Courmento 
isztirimas yra labai didelės vertės.

*•* Gyvenantis Atlantoj, Ga. 
inžinierius Terrill teip pagerino 
telefonus, kad su pagerintais ga
lima kuo geriausiai susikalbėti 
nuo 2300 angliukų mylių. Ban
da vonės darytos Atlantoj iszpuo-



LIETUVA.

Isz visur.
--------- >

Į| Kanadietis prancūzas Ber- 
nier padavė Londono karalisz- 
kam kolionijaliazkam institutui 
naujj. plianji prisigriehimo prie 
sziaurinio žemės poliaus ir isztiri- 
mo nežinomų dar sziaurinių že
mės krasztų. Beruier nori atei 
nanczių metų liepos mėnesyj, per 
Beringo jūrių tarp^, prisigriebti 
į Ledines jūres ir plaukti iszilgai 
Siberijos pakranczių, o rugsėjo 
arba spalių mėnesyj plaukti į 
sziaurius. Paima jie su savim 
daug balionu ir popierinių lakū
nų. Su balionais siuntinės kas 
mėnesį praneezimus apie savo ko- 
lionę ir visokius isztirimus, o su 
lakūnų pagelba isz augsztai nui- 
minės fotograf iszkus paveikslus tų 
krasztų, per kuriuos keliaus. Va
sary gi kitų metų aut dviejų lai
vų bandys prisigriebii toliaus. 
Laivais plauks teip toli, kol tik 
bus galima; toliaus keliaus ledu. 
Padalįs žmonis į dvi dali: viena 
trauks į sziaurvakarus, kita gi į 
sziaurrytus, dalys tos galės su 
sineszti su pagelba akustiszkų si
gnalų ir telegrafų be drato. Kas 
pusantro viorsto ant kelio paliks 
geležines dūdas su apraszymu pe
reito kelio ir valgio produktais, 
kad grįžtant atgal, butų kuom 
maitytiesi. Bernier gauna pa- 
szelpj nuo Quebeko geogrofisz- 
kos draugystės ir Londono kolio- 
nijaliszko instituto.

. || Profesoriai Paryžiaus univer
siteto ir garsus prancuziszki mok
sli neziai praneszė prefesoriams 
Maskolijos universitetų, jog su 
jais pertraukia susineszimus, ka
dangi maskoliszki universitetų 
profesoriai ne protestavo priesz 
pasielgimu policijos laike pasku
tinių studentu maisztų, daleido 
policijai įsikiszti į universitetų 
surėdymu ir reikalus, o kaip an
tai Kijeve, pats universiteto rek
torius, su / pritarimu profesorių, 
szaukė žandarus .ir kazokus ant 
suvaldymo niekuom nenusikaltu 
šių studentų. Prancuziszki pro 
fesoriai meta už tai panieką ant 
maskoliszkų ir ne nori su jais tu
rėti nė jokių susineszimų. Pa
nieka ta isz tikro užpelnyta.

U Maskvoje į Juhancevo fabri
ku atėjo advokatas jieszkodamas 
vieno darbininko. Pasirodė, kad 
jieszkomo darbininko tuom tarpu 
nėra, kadangi jįs, paprastai,padir
bęs kelias dienas, mesdavo darbę 
ir laiką praleisdavo kur nors pa 
tvoiiuose arba ant tuszczių -plia- 
cių. Advokatas ir rado besivo
liojantį patvoryj jieszkomą darbi
ninką ir apreiszkė jam, kad nese
niai pasimiręs koks tolimas gimi
naitis, paliko jam palaidus 800000 
rubl. Darbininkas be didelio no
ro apleido savo vietą patvoryj ir 
eidamas, pažadėjo isz palaikų pa
skirti deszimtą dalį ant pastaty
mo namų gyvenimams tokiems 
jau tinginiams darbininkams kaip 
ir jis.

H Pildantis tuom tarpų pride- 
rystes apszvietimo ministerio 
Maskolijoj, jenerolas Wannowski 
iszleido atsiliepimą, kuriuomi 
prisako universitetų ir augszies- 
nių mokyklų profesoriams susiar
tinti su studentais, užmegsti terp 
savęs anksztesnį ryszį. Wan- 
nowski pripažįsta reikalą visokių 
reformų apszvietimo ministerijoj, 
dabartinius įstatus laiko už neti
kusius. Profesoriai elektrotech- 
niszko instituto, prancūzas Cha- 
telain ir maskolius Stabelcin, ku
rie protestavo priesz policijos pa
sielgimą su studentais, likosi nuo 
profesorystos prasiu Ii d ti.

|| Berlyne, kalalikiszkoj Szven- 
to Mikolo bažnyczioj atsitiko bai
si expliozija. Choras, boksztas, 
bažnyežios stogas vargonai likosi 
drueziai pagadyli. Vienas karei
vis ir du choro giesmininkai liko
si sužeisti. Langai bažnyczios 
visi iszbyrėjo. Nuo ko užgimė 
expliozija, to iki sziol ne susekė. 
Mena, jog bokszte turėjo kas ty- 
czia pamesti dinamitą.

H Vokietijos fabrikantai pagar
sino, jog darbininkai, kurie ims 
dalyvumą darbininkų szventėj 1 
gegužio, ant visos sanvaitės ne 
bus prie darbo prileisti. Darbo 
sanlygos Vokietijoj vis niekai: 
ant 100 vietų atsiszaukia viduti- 
niszkai 122 darbo jieazkanti, 
taigi su viražam penkta dalis 
darbininkų ne turi darbo.

|| Mieste Nitheroy, Brazilijoj, 
pulkas karsztų katalikų užpuolė 
ant proteetoniszkoe bažnyczios, 
kurioje pastorius laikė dievmal
dysią. Susimuszime daug žmo
nių isz abiejų pusių likosi sužeis
tų.

|| Įligonbulį miesto Staro 
belsk, Charkovo gub., atėjo 26 
metų ūkininkas kaimo Belovrod- 
8ko.PlotQikow.su nukirsta lanka. 
Pasirodė, kad jis ranką tyczia 
nukirto. Mat jis iszskaitė szven- 
tose knįgose vietą, kur pasakyta: 
-“jeigu tavą ant pikto traukia a- 
kis— iszlupk ją, o jeigu ranka— 
nukirskie ją”, užsimanė tą iszpil 
dyti. Kokį piktą darbą užsima
nė padaryti nukirsta ranka, to 
laikraszcziai ne paduoda, bet vis
gi, turbut.ji ką nors pikto norėja 
Plotnikow pagriebė kirvį ir su 
juom nukirto sau ranką.

|| Rytinėj Maskolijoj, Garbato- 
vo pavietyj, ant lauko kaimo Ku- 
dreszki aut medžio užsikabino pa
leistas isz Maskvos meteorologisz- 
kos stacijos orlaivys be žmonių, 
tik su automatiszkai užraszan- 
czioms oro permainas prietai- 
soms. Aplinkiniai gyventojai 
tvirtina, jog su orlaiviu atlėkė 
isz Maskvos Antichristas. Žmo- 
aės dabar tiki, jog neužilgio 
Garbatowu pavietyj bus svieto 
pabaiga; daugelis žmonių krau
stosi į kitus pavieczius, tikėdami, 
kad kitur dar ne teip greit ateis 
svieto pabaiga.

Į| Portugalijos randas iszdavė 
dekretą panaikinantį kliosztorius. 
Virszininkais kliosztorių ant to
liaus gali būt tik portugaliecziai 
ir zokoninkai gali darbuotieji tik 
kolionijose. Zokonhikams duo
da pusę metų ant prisitaikymo 
prie naujų tiesų. 10 kliosztorių 
likosi uždarytų, o 7 palikta dar 
tūlas laikas. Ant sa'ų Azorų 
gyventojai iszvijo jėzuitus, jiems 
po uždanga jurininkų reikėjo 
slėpliesi aut stovinezio porto Au- 
gera laivą

H Daugelis maskoliszkų studen
tų ne nori grįžti į universitetą 
ant teip ilgai, kol paimti į ka- 
riumenę ir praszalinti isz univer
sitetų ne bus atgal priimti. Mo. 
kintojų siminarijoj Kalugoj pa
kilo mokintinių maisztai. Mo
kintiniai szovė į stacziatikiszką 
Kalugos vyskupą ir seminarijos 
rektorių, bet szuviai neužgava

D Pagal rando pagarsintas ži
nias, Vokietija pereituose metuo
se iszgabeuo į kitus krasztus sa
vo-1 avorų už 4753000000 mar 
kių, užpereituoee gi į metuose už 
4368000000 markių. Svetimų 
gi ta vorų parsigabeno už 6042 
000000 markių, užpereituoee gi 
metuose svetimų tavorų parsiga
beno už 5784600000 markių.

|| Galicijoj, mieste Przemysl, 
vienas isz įtekiningesnių ir ap- 
szviestesnių miesto gyventojų, 
karsztas katalikas, proteguojamas 
kunįgų ir net paties vyskupo, 
pardavė už 170 guldenų savo pa- 
czią kariaunos kapraliui. Turbūt 
ir tokia prekyste, pagal jo nuo
monę, priguli prie katalikiszkų ir 
dorų darbų!

|| Paryžiuj, tarnaitei Lsnd- 
rieux, daktarai užėmė isz kūno, 
isz rankų, ausų, lupų 120 špilkų, 
kurias ji, turėdama 11 metų, pra
rijo. Iki sziol mergina nė jokio 
skaudėjimo nejautė, pajunta jį 
vien tąsyk, kada špilkos lenda per 
odą.

|| Randas republikos Urugway 
nusprendė priimti isz Iszpanijos 
atkankanezius zokoninkus. Kad 
tik jų no atkaktų per daug, ka
dangi daugelio ne įstengtų isz- 
maityti republikos gyventojai, 
kokių yra vos keli Į szimtai tuka 
tanezių.

|| Chinų sostapilėj, Pekine, su
degė ciecoriaus palocius, kuriame 
gyveno jenerolas VValdersee ir jo 
sztabas. Sudegė prie to vokisz 
kas jenerolas Schwazkopf; pražu
vo daug brangių da ktų ir rasz- 
tų.

|| Netoli miesto Chartres, Pran
cūzijoj, du vagiliai įsikraustė į- 
namus fermerio Briero ir papjovė 
keturis mieganezius vaikus. Su
grįžus tėvui, vagiliai ir ant jo 
užpuolė ir su peiliais jį mirtinai 
sužeidė.

|| Transvaaliuje, netoli Joha- 
nisburgo, besileidžiant į aukso 
kastynes, nupuolė leidimosi prie- 
taisi su darbininkais; prie to 
26 darbininkai likosi užmuszti.

|| Ant salos Naujos Gvineos, 
Australijoj, Fly River apskrityj, 
likosi cziabuvių užmuszti ir su
valgyti du angliszki milijonie
riai.

■| Varszavoj nuo ateinanezių 
metų ketina atidaryti moterims 
prekystes mokyklą.

| Iszpanijos gyventojai pada
vė savo randui reikalavimą, idant 
zokoninkai butų iszvyti isz Iszpa- 
oijos. Po praszymu pasiraszė 
15000 pavienių žmonių ir daug 
vi«okių draugyscziu.*

H Mieste Monasiir, Macedoni- 
joj, stacziatikiszkame klioszto- 
riuje likosi nudurtas metropolitas 
Partenius. Jį macedomecziai lai 
k ė už Turkijos rando sznipuką, 
atkakusį ežia ant sznipinėjima

| Aplinkinėse Ruck Creck, 
Britiszkoj Columbijoj, rado nau
jus aukso plotus, kur keliauja 
daug norinczių pralobti Suvieny
tų Valstijų aukso jieszkotojų.

|| Prūsuose likosi i-zduotas 
rando dekretas panaikinantis vi
sose Paznaniaus gimnazijose mo
kinimą lenkiszkos kalbos.

l| Europoj szį metą pavasaris 
vėlinasi. 15 d. balandžio Bavari
joj diktai pasnigo, kalnai Taunus 
ir Rhoen sniego uždengti

H Mieste Sobodel, Vengrijoj, 
penki nuomininko žydo Urbano 
nuskriausti vyrai pakorė nuomi 
ninką.

Vietines Žinios.
— Dailidės dirbanti prie namų 

statymo Evanstone reikalauja ui- 
mokesczio pagal unijų tabelę ir 
viena dalis pakėlė jau sztraiką. 
Tūli kontraktoriai aut to sutinka, 
jie sutinka pripažinti uniją.

— Pereitos nedėlios naktyj, 
pn. 111 Clark st., aptiekoj Mus- 
selwhite, užgimė gaisras, kuris 
pridirbo blėdies ant 10000 dol.

— Atkako į Chicagą operos 
trupa ir duoda perstatymus teatre 
Auditorium. Yra trupoj gar
sus visame sviete giesmininkai. 
Kas nori iszgirsti tikrai gerą mu
ziką ir giesmę, . tegul nepasigai
lės pinįgų. Rods pigiausia vieta 
kasztuoja 1 dol., liet visgi jau 
daug naudingiau doliarą užleisti 
ant nusipirkimo vietos ant ope
ros negu saliune praleisti.

— Pereitos nedėlios diena Chi- 
cagoj buvo labai sztlta; pusėti
nai pasnigo. Toks szaltas kaip 
szį metą pavasaris ne tankiai pa
sitaiko. Musų tėvynėj jau dabar 
szileziau negu Čhicagoj.

— Pereitos nedėlios dieną at 
gabeno į pavieczia ligonbutį ge
ležinkelio darbininką, italijoną 
Juozą Scarcillo.su pr.imuszta gal
va. Kadangi kaulas pramuszlas, 
tai daktarai abejoja apie iszgiji- 
mą darbininko. Nors jis žino apie 
savo padėjimą, nenori vienok pa
sakyti pravardės jį sumuszusio, 
kadangi jis esąs jo draugas, ir 
“karp asz numirsiu, paslaptis eis 
su manim į kapus”,atsakė Scarcillo 
klaueinėjanliems policistams.

— Ant kertės Madison ir Frak- 
lin st. įgriuvo ant stogo Gailbrath 
triobes pritaisytas vandens reaer- 
vosras. Pramuszė jis szeszias lu
bas ir pavojingai apkūlė 6 žmo
nis. Trio ioj, kurioj buvo kelios 
pardavinyczins, padirbo blėdies 
ant 42000 dol.

— Vaikų pataisymo į ta įsose 
Bridewell ir John Worthy mo
kykloj terp vaikų apsireiszkė 
rauplės. Dėl ligos dabar prie 
vaikų ne leidžia lankytojų, nė gi
minių.

— Ant Archer ir Kedzie uly- 
ežių pasirodė jau czigonų bandos, 
kurios atkanka į Chicagą kiek 
vieną pavasarį. Czigonų kara
lienė dar ne atvažiavo, atkaks ji, 
kada bus budos pastatytos; ant 
lauko mat nė czigonų karalienė 
ne nori gyventi.

— Atkako į Chicagą Dras A. 
Bacevyczius ir apsigyveno pn. 
9132 Commercial avė. So. Chi- 
cago.

po 12 vsl. vidurdienio, po hr. 324 W. 18 
st, ant kurio bus rinkimas naujos sdmi- 
nistracijos ir aptvarstymas kitu svarbiu 
reikalu. Todėl visaa drauges ir norin- 
ežias prisiraszyti kvieesia susirinkti.

Dr-te P. S. M. P. R.
Plkuiukas! 1‘lkuinkas!

Chicago, Dr-te szv. Kazimiero Kar. tu
rės savo plknlnka nedelioj, 2 d. Berželio, 
Schultz'o Parke. 22nd- st ir Desplaines 
River, Riverside, III. Todėl meldžia visu 
kitu draugyscziu nedaryti toje dienoje 
pikninku ne balių, idant vieni kitiems 
nekenktumem. Ant plkninko bus res
tauracija ant parsamdymo. isz kurio ga
lima padaryti gera bizni. Todėl norinti 
ja parsamdyti atalszaukite pas M. Ssva- 
ranavicziu, 45 W. 25th sL Chicago, 111.

New Britain, Don n Lietuviszkas In- 
dependent Kliubas pertsise savo konsti
tucija, pagal kuria pakele i natoj i mo 
mokesti pagal metus iki 96.00. Gegužio 
5 d. bus paskutinis susirinkimas pigaus 
instojimo, o toliaus bus apmokama pa
gal pertaisyta konstitucija. Todėl ant 
szio susirinkimo kviecziame kuodau- 
giausiai lietuviu pribūti ir prisiraszyti 
pakol dar pigus instojimu.

A. Valinczius, sekr.

Nawark, N,J. T. M. D. Kuops laikys 
savo bertanini susirinkimą, nedelioj, 28 
Balandžio, Kupeaevicziaus saleje, 517 
Market st., ant kurio visus draugus ir 
norinezius prisiraszyti kvieczia pribūti.

V. Ambrozeviczia,
180 Ferry st., Nevrark, N. J.
Cumbola. Pa. Czianykszcziai lietu

viai turės balių ant naudos vyskupo 
Valancziausko fondo, psnedelyj, 29 Ba
landžio; 6 vai. vakare. įžengs vyrams 
25c. moterims ir merginoms dykai. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieesia atsi
lankyti. Komitetas.

Balti m ore. Md. Czianykszcziai lietu
viai losz teatre, "Mindaugis D. L. K. 
vieszpataves XII amžyje,” 7 Gegužio, 
1901. Germanis Maennerchor saleje, 
410—413 W. Lombard. st. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Tikietu prekes po 50c., 
35c. ir 25c. Visut lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užkvieczia atsilankyti. Da
lis pelno eis ant naudoaJkankiDtiniu. Ti- 
kietus galima gauti pas sekanezias ypa-

Draugyscziu Reikalai

Gust. Bart, 620 W German st.
V. Naurioauska, 1823 \V. Molberst.
K. Baltruszaitį, 641 W Ix>mbard st.
M. Radavicaia, 705 W, Lombard st.
M. Kabaczynskienę,214-W. Camden s 

Komitetas

PuPegzkojiiual.
Pajieszkau Juozo Bražinsko, kurs gy

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

Mike Gegužys,
Box 168, Torriugton; Don n.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslu? Tyrinėjimai tt- 

kejimiuki, mokslinki ir draugijiszkai- 
politinki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu..................................  5Oc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszku aprašymu apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą,1 at
mainų, gyvi ir plėtojimui nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. 8u 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai...................    3flc.

Ar vyskupu*Vi 
ku) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyla Kn. Dembekio. Iszleista kuziais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai...................................j............. 15c.

latorlja Cbicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
ruzeziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
Jormato.aiszkausdruko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, "Lietuvos” iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Cbicagos Hz. Jurgio iie- 
tuviukos bažnyczios. Popieros apda- 
tais....................  $2.00.

Audimo kietais apdarais, avini-' 
nisis titulais................................ $2.50.

8zias visu knygų galima dabar gauti 
"Lietuvos" redakci|o|.

Pajleazkau Petro Rubliausko, Kauno 
gub., Malduczanu vol. kaimo Deklenu. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso. Jos Szlažas,

183 Wilber st., Scranton, Pa.

Psjieszkau savo pusbrolio Ignaco Vy- 
szniausko, Vilniaus gub., Traku pav., 
kaimo Pojaciazkiu. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žiniaant adreso:

J. Czerniauskas,
832 E. Pratt st., Baltimore, Md.

Patieszkau Andriaus Krapavicziaus ir 
Adomo Baltuszkoa, abu Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., kaimo Pakuainiu. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Vincentas Krapaviczius,
74 W. 25th st., Chicago, III.

Pajiesskau Veronikos Gulbinukes, 
Kaunogub.,Panevėžio pav.,kaimo Vatsz- 
vydžiu. Ji pati ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso:

Donai Mikolailis,
515 Markei st., Waukegan, I1L

Pajieszkau Vinco Stulpino, Kauno 
gub., Sziauliu pav., isz dvaro Pakalnisz- 
kiu. Jis paU ar kas kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso:

J. Siminaitis,
N. Bikin st., opp. Paraons si.

Brighton, Mass.

'Valerija Ivanavicziuke, 11 metu mer
gaite, dabar tik pribuvus Isz Lietuvos, 
pajieazko savo tėvo, Andriaus Ivanavi- 
cziaus, kurs gyveno Chicagoj. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia ant adre-

A. Augustis, 
Box 226, Procter, V i.

Pajieszkau savo puseseres Julijonos 
Slunkaites, gyveno E. St Louis, Iii.

Jenas Guzauskas,
Fontanett. Ind.

Pajieszkau savobrolio Petro Plevoko, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Vabalniku 
miestelio.' ^Teiksis ataiazaukti ant adre-

Chicago, Dr-te Si mano Daukanto turas 
savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 5 
Gegužio, K. Liaudanskio saleje, 3301 8. 
Morgan st., ant kurio visus draugus ir 
norinezius prisiraszyti kvieczia pribūti. 
Podraug pranesza, kad dabar t n savo 
knygyną pargabeno dau£ nauju knygų, 
kurias sąnariams duoda skaityti už dy
ka, o ne sąnariams už 5c snt sanvaitės 
nuo kožnos knygos. Pasinaudokite.

A. Bijaus kas, sekr. 3327 Auburn av 

Prakalbos ir balius.
Chicago. Šimėno Daukanto Dr-te 

turea iszvynlojima nanjoa lletuviszkoa 
veliawos, prakalbas, dekliamacijas ir 
bailu nedelioj, 12 gegužio, saleje K. 
Liaudanskio, 3201 8. Morgsn st., kerte 
33 ežios nl. Prasidės 3:30 vsL po pietų.

■ įžengs vyrams 15c., mete r ims ir mergi- 
nomsdykai. Visus lietuvius ir lietuvai
tes kvrieczia atsilankyti.

Komitetas.
Chicjgo, Dr-te Panų sa. Marijos P 

Ražanczevoe turės savo nrieszmetini su
sirinkimą nedelioj, 28 Balandžio,tuojaus

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

Mokslas apie gyvus daiktus.
Pagal prof. Nuebaumą

Augmenų žieduose yra visoki pritaiay- 
inai palengvinanti kryžiavą užvaisinimą. 

aianczius (Voionczaus- Kaip matėme, tūli augmenys turi atskirus 
moteriškus ir vyriškus žiedus, yra teiposgi 
atskiri krūmai su žiedais vien vienos lyties: 
ant vieno kelmo tokių augmenų ne būva 
abiejų lyčių žiedų, bet tik arba vyriški, ne- 
išduodanti vaisiaus, arba vien moteriški, ku
rie turi būt užvaisinti dulkėms žiedų ki
to kelmo. Vienok ir žiedai dvilyčiai, taigi 
turinti lygiai vyrukus kaip ir motes tankiai 
teip sutaisyti, kad butų apsunkintas už vaisi
nimas motės dulkėmis to paties žiedo.

Teip, paveikslan, pavasargės (primula) 
žiedai vieni turi trumpus vyrukus o ilgą mo
tę, kiti vėl turi vyrukus tokio jau ilgio ką ir 
motė pirmuose žieduose, o už tai motė yra 
trumįia, turinti tokį augštį kaip vyrukai pir- 

A. B.

Pasargos Skaitytojams.
IJ. Kada tik raszai laiszką į “Lietu

vos" redakciją, visada psraszyk ant 
laiszko savo varde ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adrese. 
Jeigu pats gerai raižyti nemoki. Ui a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi",* 
Uinelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažėja balu koreziukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
"Money Orderį” siusk fe prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuoaas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju žemyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei dirba prie laiazku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. "Lietuvos" iszleistuve.

PASARGA.
Rosi Jos valdžia panaikino dabar sziuos 

popierinius (bumuzku) pinigus: 1-rub- 
llnias, 5-rublines ir 10-rublinee; o ju 
vieta užstojo auksiniu ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rosijo- 
je tik 3-rublines, 25-rublinea. 106-rubli- 
nes ir 500-rublines. Todėl, siuncziant 
dabar pinigus įRosiją, reikia žiūrėti kad 
siuneziama suma duotųsi sudaryti isz 
3-rubliniu. 25-rilbIiniu arba isz 100-rub- 
liniu. Isz 3-rubliniu galima padaryti 
sumu: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, arba 24 
rublius; didesnes sumu galima imti isz 
25-rublinin arba 100-rubliniu. Paveiks
lan: 25 rublius padarys viena 25-rubli- 
ne, 50 rubliu padarys dvi 25-rubUnes, 75 
rublius padarys trys 25-rublines, 100 
rubliu padarys viena 100-rubl i ne, bet 
norint siusti mažiau kaip 25 rublius, 
reikia imti tik tokia suma kokia duo- 
dui padaryti isz 3-rubHniu. 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-rub)i 
niu arba 25- rubliniu.
Pigei ant pardavimo gražios miesto 
pro;>ertei, Adreauek: F\ Dama,

717 W. I6th St., Chicago, 111.

JAU TURIME.
••Lietuvos” No. 6. 7 ir 11 jau gavome 

ikvalei.

Ona Mizgeriene, 
118 Bowen st., So. Boston. Mass.

Pajieszkau Antano Giaczio irLiudovi- 
kos Mozurienes, kurie pruiszalino nuo 
manės dvi nedėlios atgal. Ku duos man 

-Žinia kur jie randui busiu didelei dė
kingu.

Jos. Mozūra,.
4614 5th Avė., . Chicago. IM

Pajieszkau savo draugo- Aleksandro 
Kudzmos isz kaimo Rukoniu, Cidabra- 
vo parap., gyveno Pittsburge. Jis pats 
ar ku kitu teiksis duoti žinia ant adre
so: Kaz. Sianulis.

3273 Edgedont st. Philadelphia, Pa.
Pajieszkau uvo draugo Augustino. 

Viriinto, isz kaimo Palokiszczin ir Pe
tro Pulelkio isz kaimo Kadzigo, abu 
Kauno gub., Raseinių pav. Jie patys 
ar ku kitu te iksis duoti žinia ant adre
so: Peter Barcis,

Box 3, SestonviDe, III.
Jei kai žino kur randui Aleksandra 

Giedrius, paeinantis isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pokrojaus vol., teiksis duo
ti žinia ant žemiau padėto adreso. Jis 
isz ežia pragaiszo kur palikes uvo pini
gus ir drabužius ir nežinome ar jis gy-

Pavasargės žiedas pusiau perpjautas išilgai. A-žie
das turintis augštą motę o trumpus vyrukus (p). 
B-žiedaa turintis ilgus vyrukus (p) ir trumpą mo- 
ųe(s). Z-metfts šnipu kas. Viduryj yra parodytas 

„vabalas, kaip jis lenda į žiedo vidurį.
muose žieduose. Jeigu vabalas lenda į žiedą 
turintį trumpus Vyrukus, jieškodamas vidu
ryj saldžių syvų, tai jis prisiglaudžia prie 
dulkinių krepšelių trumpų vyrukų, iŠ kurių 
dulkės nubyra ant vabalo tose vietose, kur 
ant paveikslėlio yra ant nugaros juodas žen
klas. Kada gi, išlindęs iš šito žiedo, bandys 
lysti į žiedą turintį ilgus vyrukus o trumpą 
motę, tai apiberta jo nugaros vieta išpuls 
lygiai toj vietoj, kur yra limpantis motės 
šnipelis; dulkės nuo vabalo nugaros prilips 
prie motes šnipelio ir žiedas bus ųžvaisintas. 
Kitoj vietoj, paženklintoj ant vabalo juodu 
kryžučiu, nubyrės vyrukų dulkės šitame žie
de, taigi turinčiame ilgus vyrukus. Jeigu 
paskui iš šitokio žiedo vabalas bandys lysti į 
žiedą turintį ilgą motę, o trumpus vyrukus, 
tai dulkės vietoj paženklintoj juodu kryžu
čiu išpuls lygiai ties šlapiu ilgosios motės 
šnipuku ir užvaisįs ilgąją motę. Tokiu bu
du vabalai atlieka kryžiavą užvaisinimą dvi
lyčių žiedų.

Yra teiposgi augmenys, kaip antai 
krausva {Lythrum Salicaria), turinti trejo- 
pus žiedus: vieni turi ilgas motes, o vyrukus 
vidutinio ilgio ir trumpus, kiti—motes vidu
tinio ilgio, o vyrukus ilgus ir trumpus, treti 
gi—trumpas motes, o vyrukus ilgus ir vidu
tinio ilgio. Ir tuose žieduose,per vabalų pri
sidėjimą, atsibūva kryžiavas užvaisinimas il
gų, vidutinių ir trumpų žiedo močių.

Dar žingeidesnius žiedus turi nemiga ra- 
ganytė (Arisįplochia dematitid)- Žiedas šito 
augmenies y fa tai ilga dūdelė, išsigkėtusi 
ajiačioj, kur yra vyrukai ir motes. Viduryj 
dūdelės yra nulinkę į vidų ilgi plaukeliai. 
Apibertas dulkėms Ll— —1— 1—2_

Orand Opening.
Cbicago. Atidaręs nauja sali u na darau 

inkurtuviu balių, kuria bua subatoj, ir 
uedelioj, 27 ir 28 balandžio. G ra J ii gera 
muzika, bus šiokiai ir kilos zabovos. To
dėl visus aplinkinius ir pažystamus kvie- 
cziu atsilankyti.

Kaz. LuKoszius,
650 8o. Danai st., Chicago, 111.

PMilinksnilninio Bailiu.
Subatoj, 27 Balandžio, darau pasi

linksminimo balių, ant kurios grajys 
gera mužiką, bus šiokiai ir kitos zobo- 
vos. Todėl visus aplinkinius ir pažys
tamus kviecziu atsilankyti.

Jos Stefankeviczius,
70 W. 25th st., Chlcagojll.

Grand Openlng.
Subatoj ir Nedelipl, 27 ir 28 Balandžio 

darau inkurtuviu balių savo nauto sa- 
liuno, ant kurio grajys gera muzika, bus 
daugybe jaunimo ir visi sveesiai bus 
meilingai priimti. Todėl visus aplinki

nius ir pažystamus kvieesia atsilankyti.
Su guodone P. Kareckas.

758—123rd st.. W. Pullman, III.

Kaz. Jurgeliunaa, Kinmundy, IU.
Pajiesskau savo brolio Jono Kwietkaus,
Kauno gub., Rasei n u paw., wiensedes 
Gervinęs. Teiksis auissakt ant adreso:

Ona Laksaisne,
1132 Lloyd str., Scranton, Pa

Pigiai ant pardavimo gera Groeerne 
su Bucsarnia. Geras bizniu vietoje ap
gyventoje lietuvio Ir lenku. Parduodu 
isz pr iežasties ligos.

J. Styczynski,
3239 8. Morgan st. Chicago. 
(»-»)

Pigiai ant pardavimo puikus tvirtas 
bicykelis. Norintis pirkti tegul atsi- 
szaukia pas: Kazimiera Paulika.

3329 8. Morgan st., Chioago, IU.

Beną) 8xaleląj daug geriau buvot*

kito žiedo vabalas lenda 
į dūdelę į išskėstą apa
čią, kur yra dar neišno
kę vyrukai, bet jau išno
kusi motė, prie kokios 
ir prilimpa atgabentos 
vabalo kito žiedo vyru
kų dulkės ir tokiu budu 
motė liekasi užvaisinta. 
Vabalas vienok ne gali 
tuojaus išlysti laukan, 
kadangi nulinkę į vidu
rį plaukeliai uždaro išė
jimą. Pradeda jis burz- 
dėti, krutina vyrukus ir 
tokiū budu suskubina 
jų nnnokimą, dulkintai 
krepšeliai plyšta ir vy
riškos dulkės išbyra 
ant burzdančio vabalo.

. Kaip tik dulkės vyrukųŽiedai Nemigos Raganyt^s. /f.
A-žiedas priešužvaisinimą, nubyrėjo, Viduryj Žiedo 
viduryj yrą vabalas. B-žie- esanti plaukeliai JlUpUO* 

das po užvaisinimui. ia įr išgazdintam vaba
lui atsidaro išėjimas, jis išlėkęs, užmiršta apie 
baimę, kokią perleido viename žiede, bet 
jieškodamas sau maisto, lenda į kitą tokį jau 
žiedą ir tame užvaisina motę atneštoms iš pir
mutinio žiedo vyrukų dulkėms ir tokiu budu 
užvaisina kryžiavai ir šito žiedo motę. Čia 
reikia dar pridurti, kad kaip tik vabalas, už- 
vaisinęs motę, su išbyrėjusių vyrukų dul
kėms išlenda iš žiedo, žiedas užsidaro (kaip 
tai matote ant paveikslėlio), kadangi mat 
jau jam nereikalinga toliau vabalų pagelba, 
jie žiedui reikalingi tik tol, kol motė neuž- 
vaisinta, todėl jis ir vilioja vabalus, vaišina 
juos saldžiais syvais. į

Žinoma, kartais toks dejavimas rodosi 
teisingu.bet tankiai ir visai be priežasties. 
Kits pasakoja, kad ten ir alus geresnis, i r 
duona gardesne, ir 1.1., bet nieks nega
li pasakyti, kad rasiu ten geresni vyną, 
kaip kad Trinario, tą populariszką gyduo
lę nuo visokiu pilvo, kepenų ir inkstu li
gų, valitoją kraujo, suteikėja apetito, 
sarga nuo įvairiausiu pavasario bei vasa
ros negaliu, sudrutintoja visu silpno su- 
budavojimo ypatų, silpnu moterų ir 
ligotu vaiku. Vieninteliu to vyno 
issdirbeju yra Jos Triner 799 So 
Ashland avė., Chicago, III, ir tas 
jo (atdirbtas vynas geriausiu daktaru 
rekomenduojamas yra net Europoje, ir 
ten gana placziai dabar yra vartoja
mas. Pirkti galima gaut visose aptieko- 
se, tik reikia apsisaugoti nno bledingu 1- 
mitaciju, kadangi mat kaip kiekviena ge
rta dalgias randa imitatorius, teip ir kar
tus Trinerio Vynas nuo to neiuliko. Fal- 
asuotojai svetimu iszdirbimu Europoje 
butu skaudžiai nubausti, bet Amerikoje 
ant to niekas neboja, ir Ūme tai atsitiki
me galima sakyti, kad aenoj ssalelej 
daug geriau buvo!

B. Pritaikymas parvų ir pavidalo gyvūnų 
prie aplinkybių.

Parva visokių gyvūnų paprastai taikosi 
prie vietos, kokioj gyvena, kas išeina ant gy
vūno naudos: jeigu parva kūno yra tokia 
jau kaip vieta, kurioje gyvūnas gyvena, tai 
jo priešai ne gali nžtėmyti ir tokiam len
gviau neužtėmytam prisiartinti prie tų, ku
riais maitinasi, ant kurių medžioja.

Teip, pieskiniuose tiruose smulkus žin
danti žvėrys, paukščiai, kirmėlės turi kūno 
parvą tamsiai arba šviesiai geltoną, taigi to
kią, kokią turi pieska.

Tankumynuose šiltų kraštų girių, ku-‘ 
rios niekada nenužudo žalumo, patinkame 
daug visokių gyvūnų žalios parvos, kaip an
tai: žalių driežų, žalčių, žalių paukščių, va
balų ir tt. Musų tėvynėj teiposgi ant pievų 
galima patikti žalios parvos driežus, žalius 
žiogus, apaugusiuose augmenims vandenyse 
žalios parvos varles; gyvūnai naktimis išei
nanti ant medžionės yra tamsių parvų, pa-

veikslan, pelėdos, besikavojančios per dieną 
medžių skylėse,turi plunksnas tamsiai pilkos 
parvos su tamsiai geltonos parvos šlakais 
teip, kad jos iš tolo nesiskiria nuo samanoms 
ir kerpėms apaugusių medžių kelmų. Palši 
yra šikšnotsparniai ir kiti naktiniai ir vaka
riniai gyvūnai; juodi yra gyvenanti žemėj 
kurmiai. Putpelos, kurapkos ir kitokį bė
giojanti paukščiai turi plunksnas tokios par- 
vos, kad iš tolo, pasislėpę ant išdžiuvusios* 
dirvos, paukščiai visai ne tnaimus. Musų 
kraštuose gyvenančios naktinės peteliškės, 
perleidžiančios dieną kur ant tvoros arba ant 
■medžių kamienų, būva paprastai pilkos par- 
vos su rusvais šlakais, taigi jos panašios į 
kerpėms apaugusią tvorų ir medžių kamieną, 
ant kurių slepiasi per diewą. Užtai lakio
janti dieną ties kvietkų pilnoms pievoms 
drugiai turi viršutinę sparnų pusę išmargin
tą puikių parvų šlakais, apatinę gi vienodą, 
palšą, kadangi, kaip ne vienas užtėmyjo, 
drugiai, nutupę ant kelių ir takų, suglau
džia sparnus teip, kad matyt tik palšoji, 
apatine jų pusė, ne atsižyminti nuo pilkos 
parvos kelio ir tako, lakiojanti gi ant puikių 
pievų žiedų, nutupę ant žolės, išrodo kaipi 
žiedai. Gamta mat rūpinasi apie apsaugoji- 
mą gryvumi nuo nereikalingų akių, duoda 
jiems tokias parvas, kurios gyvūną daro pa
našiu į tą, ant ko jis gyvena.

Šaltuose poliariškuose kraštuose, kur že
mė beveik per ištisus metus užklota baltu 
sniegu, daugumas žvėrių turi baltą plauką, 
kaip antai baltosios šiaurinių kraštų meškos, 
zuikiai, baltosios šiaurinės pelėdos ir tt. Ir 
musų tėvynėj žiemos laike tūli giriniai zui
kiai įgauna baltą plauką, kas juos geriaus 
apsaugoja nuo priešų. Netinkanti parva 
suskubina išnaikinimą gyvūnų. Pabaigoj 
18 amžiaus dar Lietuvoj buvo juodos parvos 
zuikiai. Kadangi juodą parvą ypač žiemos 
laike ištolo matyt, tai šitas zuikių gatunkas 
ne tik ne galėjo prisiveisti, bet likosi su visu 
išmedžiotas ir dabar juodų zuikių jau niekur 
Lietuvoj nėra.

Melsva, žalsva, palša, o kaip kada žvil
ganti kaip sidabras parva žuvių musų van
denų teiposgi pritaikyta kuo geriausiai prie 
parvos vandenų, kuriuose gyvena, * ypač gi 
prie parvos vandens besikeičiančios visaip 
po įtekme saulės šviesos. Žuvys gyvenan
čios aut dugno turi parvą panašią į parvą 
dugno: jeigu dugnas pieskinis, žuvių 
parva bus šviesesnė, aut dumblinio žuvys 
yra tamsesnių parvų. vandenyse turinčiuose 
šešėlį, žuvių parva dar tamsesnė, beveik juo
da. Tūlos gyvenančios ant jūrių dugno žu
vys turi vieną šoną kitokios parvos negu-ki
tą: viršutinė pusė yra rusvos parvos su tam
sesniais taškeliais, gulinčios ant dngno vienu 
šonu žuvies beveik ne galima atskirti nno 
dugno pieskos.

Terpžeminėse jūrėse gyvena jūrių lelijų 
gatunkas (jūrių lelijos yra gyvūnai, ne aug
menys), kurių parva būva: arba geltona, 
arba rausvai ruda, arba marga. Ant kūno 
tų pačių lelijų gyvena gyvūnėliai iš veislės 
Myzostomum, kurie ant visokių lelijų turi 
kitokią parvą, pritaikytą prie parvos lelijos 
teip, kad jų visai ne galima atskirti.

Tūli gyvūnai, vadinami pelagiškais, gy
venanti ant jūrių paviršiaus arba arti pavir
šiaus, taigi ne giliai, turi kūną visai be^par- 
vos, permatomą kaip stiklas teip, kad jų 
vandenyj visai ne galima užtėmyti. Tokių 
panų kūnas yra: daugelio medūzų, tūlų 
smulkių vėzelių, šalpų, sliekų, ypač gi ką tik 
išsivystę iš kiaušinių kirmėlaitės, rėželiai, 
sliekai ir daugelis kitokių jūrių gyvūnų. 
Net tūlos jūrių žuvys,kaip antai Helmichlhys 
diaphanus, turi kūną visai permatomą teip, 
kad matyt jų vien akys, o kitos kūno dalys 
išrodo kaip stiklas, kokio nuo vandens ne 
galima atskirti.

Ir musų tėvynės prėskuose vandenyse, 
kaip autai didesnėse soželkose ir ežeruose, 
gyvena tūli permatomi kaip kristalai gyvū
nai; prie tokių priguli autai Leptodora hy- 
alina.

Ypač naudinga yra gyvūnams, jeigu jie, 
pagal norą ir aplinkybes, gali perkeisti savo 
kūno parvą. Prie- tokių galinčių perkeisti 
savo kūno parvą priguli, paveikslan, kame- 
1 eonai, tūlos driežų atmainos, tūlos atmainos 
varlių ir rupūžių gali perkeisti savo parvą 
ant tamsesnės, jeigu tupi ant tamsesnių par
vų daiktų, arba ant šviesesnės, jeigu glau* 
džiasi prie šviesesnių parvų daiktų. Ypač- 
tokiu galėjimu perkeisti savo kūno parvą 
atsižymi tūli jūrių sliekai ne turinti ant pasi- 
kavojimo kietų dėžių. Turinti minkštą kū
ną šitie beginkliai gyvūnai butų greitai 
skaitlingų priešų išnaikinti, jeigu ne galėtų 
pagal reikalą perkeisti savo kūno parvos. 
Prisiglaudę prie akmenų apžėlusių gelsvos 
parvos žolėms, šitie jūrių sliekai gali greitai 
perkeisti teip savo kūno parvą, kad neaiški- r 
ria nuo tokių žole apžėlusių akmenų ir net 
pripratusios akys ne gali jų atskirti.

Nuo ko paeina toki greiti persikeitimai j 
parvos šitų, gyvūnų? Odoj, paveikslan, tūlų I 
jūrių sliekų yra celelės pripildytos grūde
liais parvuojančių medegų, kaip antai gelto- | 
nais, raudonais, rudais ir tt Celės tos su I 
pagelba drigsninių siūlelių gali skėstiesi ir ■ 
rauktiesi. Jeigu susirauks celelės su grūde- I 
liais kitokių parvų, o išaiškės turinčios, pa- ■ 
veikslan, raudonos parvos grujielius, tai vi- I 
sas gyvūno kūnas išrodo raudonos parvos; I 
jeigu išaiškės celelės su gelsvos parvos gru- I 
mideliais, tai gyvūno kūnas bus gelsvos par-1 
vos ir tt.

Tankiai gyvūnai priima ne tik parvą bet ■ 
visą pavidalą aplinkui esančių daiktų arba! 
pavidalą visai kitokių gyvūnų. Taa išeina■ 
ant naudos gyvūno. Šitą apsireiškimą vadi-B 
na megždžiojimu arba mimiery. Žemiaus ap-B 
rašysime kelis paveikslus tokio megždžiojimoB 
arba mimicres.

Pietinėj Amerikoj, apskričiuose upės® 
Amazonkos (Brazilijoj), girioms apžėlusiose® 
vietose gyvena puikių, puolančių į akis dni-B 
gių veislė iš giminės heliconidu. ‘ Kadangi w 
šitie drugiai puola į akis savo žymioms pal
voms, o lakioja palengva, tai reiktų manyti, 
kad mintanti vabalais paukščiai daug jų iš
gaudo. . '

(Tolima bus.)

8ko.PlotQikow.su
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Aukos ant D-ro Kudirkos 
paminklo.

Sulyg sziol buvo kasoje. .919.35
J. J. Tu moša, Southbridge. Mass 25c

Aukos ant kaukintiniu.
Pagal No. 16. ".Lietuvos” buvo

kasoje........91.25
Lietuvos Seserų Draugyste,

Minersville, Pa.......95.00
J. Tumosa, FoiCroft, Me.........  50c

Ant ‘•Freedom.”
Lietuvos Seserų Draugyste,

Minersville, Pa........... 92.00

“Lietuvos'' agentai.
NEVY YORK, N. Y. 

fonas Naujokas, 115 Forsyth st.
NElVAItf, N. J.

V. Ambrazeviczin, 180 Fęrry st. 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grane! si. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

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

MT. CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, OONN.
JonasTareila. 677 Riverside st. 

PITTSBL’RG, PA.
K. Gediminas, 1718 Carson st.

4VESTV1LLE, ILLi
V. 8. Kreivėnas, 

SCRANTON. PA.
M i kolas Ramanauckas,

1740 Nay Ang Avė. 
BALTI MORE, M D.

L. Gavlis, 2018 N. \Vashmgton st. 
‘‘Lietuvon” keliaujanti agentai. 
VVincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakeviczia, 
Juozas Petrikis, 
K. Rutkauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti "Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už t} paezią prekg kaip ir redakcijose. 

"LlKTUVOe” IsZLEISTUVK.

Pigios Farmos Wisconslne!
Jeigu kuris isz lietuviu norėtu pirkti 

farma tegul atsiszaukia pas mane nes 
asz esiu farmu agentu.

Jos. Urba, /
3361 Auburn avė., Chicago, III.
.<s-»i) •

Temykite.
"Lietuvos” redakcija geriausei siun- 

ezia pinigus į wisas swieto dalis. Par
duoda szifkortes ant visu linijų į Ame
rika ir isz Amerikos į visas svieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica- 
gb turime kelis szimtus geru namu pi
giai ant pardavimo. "Lietuvos” re
dakcijoj teippat galima gauti visokiu 
lietuviszku knygų, abrožu, abrozeliu, 
pawinczevoniu ir gromatoms popieru. 
Raszykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad- 
suokite teip:

A. Olszewskis,
924—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, 111.

Temykite Baltimores Lietuviai
Dabar galite gauti pirkti visokiu kny

gų ir laikraszcziu pas L. Gavli. 2018 N. 
VVashington st. Baltiroore Md.

Atsiszaukimas!
Man važinėjant po Vakarus ir po 

Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžvelgimą į klausimus philozophi- 
jos ir mokslų (duszią, Dievą, gamtos 
įstatymus. evoliuciją, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L 
Buchnerio weikale "Pajiega ir Medega” 
(Kraft und Stoff). ir kadangi sziądien 
toks veikalas isz tiesų yra reikalingas 
visiems laisvamaniams, idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją, asz pasisznekėjęs su kiliais tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant virsz minėtos knygos. Prenumera- 
ta-lietuviszkos knygos, kas dabar nori 
prigelbėti aną atspaudinti.kasztuos 91.50; 
po atspaudinimo kasztuos 92.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėti lietu- 
viszkoje kalboje, kviecziu prisiųsti 
prenumeratą, ir kaip taps atspaudinta, 
užsimokėjusiejie gaus atlyginifoą kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bus 
isz anksto užmokėję ir jų vardai ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
szau Tautieczių ūmai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingais 
būti.

J. Szliupas, M. D. » 
421 Penn Avė.. Scranton, Pa.

Istorija Suvienytu Walstiju Sziaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ozia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios karve buvo, už ka 
karevo ir kokiuose metuose; kiek pro/nl-ntu 
buvo, koki ir klek kuris gero padare salai 
žemei. O ant pat galo talpinusi KonstltacUa 
Suvienytu Walatiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
saloje Amerikos žemeje gyvenanozlam. Idant 
suprastu kokes jis ežia tiesas turi, kas jam 
vra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
364. Preke..............................  ,.<t!OO

Uratuose, gražiuose apdaruose...............8135
Lankai ir Lietuviai nuo I22H iki 1430m. Parasze 

pagal lenklszkus istorikus Žemkalnis. įsi
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugystes“.—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija suslvie 
uyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap
rausyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
.letuvos kunlgaiksscziais: Keistuoliu. Vy- 
uutu ir kitais. Isz szios knygeles skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga..............Joc

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko po valdžia persu. Parasze L'e 
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 283 puslapius 
ir 4 dideles mapas. paradanezias vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu protėviui Aprauso 
lietuviu padėjimo dar 800 metu priesz Kris-' 
taus gimim)..............  SOc

Kaip .Maskoliia persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
presaion russe en Litbuanle suplesze kun. V. 
Dembskis.....................z............................lOe

Kaip geriausiai laidoti uumlrell? Pleszinys Dro 
L W>-falam Isz angiiszko Iszgulde kun. V.
Dembsku..............................    ISc

Kražių Skardy ne Apraszo ana baisu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny
čios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgriove altorius Ir už- 
peezetijo bažnyczia. Aiszkiauslal apraszo 
ta visa atsitikima.....................  15c

Lietuviszkas Lementorius su poteriais kate
kizmais ir mlstranturu..............  15c

Mokslas apie Žemj ir kitus svietus, ju būvy Ir 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
m kitas žvaigždes; kas yra plianetos, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomiszku abrozeliu. turinti 225 pusią 
pius. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apsiszviesti........ 75c

D'u'.i'ose, gražiuose apdaruose...a. $1.00 
VIinuaugis Lietuvos Karalius. Istorlszkas pa 

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa
risi'- Julius Slovackl. hetuviszkal verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. iMo

Naujausia Lietuviszkas Sapnlnykas. surinktas 
ir suredlt. isz daugel svetlmtautvzku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisukai 
Egiptiszka sapnlnyka.—su 310 aiszkiu abra- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapoziu 
kokias senovės žmones vartojo inspejimul 
ateites.—Geriausei iszguldo visokius
sapnus............... . ............................................5Oc
Apdarytas....................................................O5c

Olitypa. apysaka Isz laiko terpsavtszkoa kares 
Indijonu Amerikos...............................125c

Pulki istorija ape Kantria Alane,kuri per 23 me
rus vaikszcziodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrei isakentejo..SJOc

Pamokslai Iszmlnties ir Teisybes iszguldineU 
Ualvocziu visu amžių. Czia yra patilpj l» 
gražiu.juok'ugu ir iszmindngu pasakalcziu 
Kas nori tureli g>ažiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitimu tegul nusiperka szif knin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, smonese turės kf 
eaivsakoti ir aut kiekvieno užklausimo mo 

esduoti iszmlotlovs atsakymu...5Oc
Rankvedls Gromatu raižymui. Vra labai 

naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromataa Impažystamus, priete- 
llua giminias, mylimalsias ir mylimuo- 
SscJ priesz apslvedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas auginai stovit- 
ežias ypatus Pasveikinlmalipavlncievo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 

r" gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.......j. .............................  5Oc

Kobinsonas Kruzius, moraliszka Izžingedl 
anysaka paszvesta jaunumenei..... 125c

Senu Gadynių isznyke Gvki Sutvėrimai. Pagal 
Hutcninsonf: sutaisė Szernas. Ji apraszo 

» seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius am žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradimu. Sziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones Kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami IK žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tūla sutvėrimu atrado czle- 
iui. nesegacinius, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien įsistatyti ivai 
riuose n uzejcose. Isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme kiek daug 
milijonu melu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikoe sieks
niu stono. Moksiiooziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi iaz žemesniu 
in augsrtesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
tl kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at-' 
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druvo. act graž oe popieros ir apie 150 pa
veiks.c u vairiu senu gadynių ismykusiu su
tvėrimu. Preke............................8100

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gyvuliu ir 
medžiu. Tinkamizuse geografija in pradine 
mokslaing........................................  .85c

Vanduo ant žemes, požeme ir vfrsznje žemes. 
Rusiszkai psrasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Isvieido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamo: zslboj. apraszo visas vaoJens 
permsi- »- ir veikmes: kaip jis persikeietia 
in gura, kyia m viražu ir tenai tveria debe
sius. Hebės.si. padangėse atvesp. keieziasi 
Ii vandens iaszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilf. 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas kartais uždengia cielus kaimus ir laidi- 
ja savo pusnyse amonis ir gyvuliuk paskui 
tirpdams nuo -aules keieziasi in vand-ni ir 
užlieja laukus, iszrežo.ravus. upes ir upelius 
ir kavojasi po žeme kur ve! veikia tf pati 
darbf kaip ir ant viruaus žemes....... . 1Oq

Žmogus Necl’uszkls. Verte isz szvedlszko Ne
ris o.usz. apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs aoe.vede su varginga mergina ir lai- 
nnngta- gyveno už kitus, su turtingoms ap- 
stvjdustu-. Bslta epy-akele užima kiekvie
na įsūni vzikina ar mergina ir mokina imo 
giszkos oorj bes.......................... AOc

Kaip įgytie pinigus Ir tarta „ 10c
Kaip apsiginti nuokolerae ir kiti naudingi 

skaitymai . , . -, 10o
Kas teisybe tai nemjtes puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ Ite
Kristijonas Duonelaitis „ „ . 10c
Kas vra. o kas bus „ „ 10c
Krumpliu Jonas pasaka „ 10c
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

moki almai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.M 10c
Kankles, lieluvlszkos dainos 4 balsams vy- 

riszkiems sutaikytos: parūpino Dr. V. 
Kudirka. IIdalis..... ..... ..........................

Kataliku Bažnyozia ir mokslas pagal Zahn'«, 
verte kn, A. Milukas...............................

Kristijono Done Išlošio Rasztai......... .. ............

««c

Ite 
40c

Kapai Didžiu Kunlgaikszcriu irKaraliu Vil
niuje Pagal A. Kirkorą, pazasM N. Yra 
tai Istoriszkaa isasznipiuejimasapie Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabvieczlu D. L. Kunigaiksz- 
cziu ir Karalių.........................  10c

Krltuoliai nevietos bei abroral Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu tulus tikejimiazkua dogmatus.. .. 50o

Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnl- 
mus Ir ant ju reikalaujanti atsakymai. tOo

Kelios istoriazkos dainos. Gražios Ir svarbios a- 
pte Lietuvos praeitis, jos lietuviszkus ku 
nigaikszezlus. Kražių skerdynes lt tt..10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru......... 20c
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumu ......................  10c

Retu Lapeliai naujausios dainos vokiszkoms ' 
litaroms < . Ite

Rodos molinoms apie auginime žlndamoziu 
kūdikis , • , Ite

Sodnas, epiniai ir bites naudingi pamokini
mai sodaunlnkams ir bitininkams ūki
ninkams ir fermeriams......... ................ Ite

Stella Apysaka K. Flamanjoeo arba vie
kas ir visur stebuklai ant dangaus ir že
mes..................  ite

Saules ir menesio užtemimai. Pagal M. Brze- 
ilnskl, parasze N. Lengvoj formoj apra
išyta czia apie saulp. menesi Ir žemė bei 
apie burtus tamsiu amoniu, nesuprntaa- 
eslu priežaseziu visokiu gamtoj aprireisz 
kimu..............................................................ite

Simukas ir Magdute vaizdelis Isz Lietuvos 
sodleeziu, ypacz jaunimo gyvenimo:

Keletas rasztu apie Kražius, paraszyta D. Butke- 
ralozio. Aiszkiai apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas vtskss atsitiko klek ir koki žmones 
birivo aresztuotl. klek sužeistu, kiek už- 
musztu. kiek nusūdytu ir tt................. 15c
vienytose Valstijose platforma....................10c

Lletuvlkzkos Pasakos. Medega lietuviszkai my- 
tologijai. Surinkta Dro J. Basaoavicziaus. 
Csla telpa 14 seniausiu lietuviszku m y tolo- 
glszku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnias į 
rerkunasir velnias, žmogus Ir velnias; Apie' 
raganas Ir raganius; Apie Deives. Laume ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine; ApleSzal- 
nj ir szalti; Apie vėjus. Apie milžinus; Apie 
žalozius ir smakus; Apie vilktakius arba 
vilkalokus Yra tai juokjngiausios pasa
kos girdėtos nuo seninusiu laiku in kūrės dar 
ir szlfdieii daugybe lietuviu tiki buk tai vis 
buvus teisybe.... ..........  81 50c

Lengvas būdas paežiam per savęs pramos 
tie raszytie, dėl nemokanozlu Ite

Lieluvlszkos daltsos isz visur surinktos, 
apie keturi suimtai delnu “ 12.50

Lietuviszkas Albumas. Laidai. Istoriszkos ir 
szeip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir isz- 
lelslas kn Miluko su pagelb« prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais aprasvymals žymiausiu Lietuvos vietų, 
iszdirbimu Ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrros Vertu su stebuk ingu paveik
slu Paneles Szvencziausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mindausio rūmo Naumiestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Grleveslal Krevo pilies, 
Liszkava; Nauji Traksi; Griuvėsiai Medini 
ku pilies; Gelgaudlsrkis; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventinyczla 
Kaune; Kėdainiai. Mlr, V y nokia Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakisskks, bažnyczia. 
Kapas Bimano Daukanto. Birutoe koplyczla. 
Palange. Buomas ties k lai pėda Minijos slė
nia ties Garždais. Nemunas ties Vilkija, ti
kę lietuvio Suveiki! gubernijoj, tokia Jau u- 
ke Kauno gub : tolinus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo 
se—lletuvlazkoj ir anglisrkoj. Preke... 5Oo

Lietuvos Tevvnes Dainos, paraszytos kn. Anta
no W ienožlnsko. Labai gražios dainos 2Oo 

Lietuviai amžių gludumuose Czra talpinaal ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigele verta yra per

skaitymo kiekvienam lietuviui. Ite
Litvini i Polacy. Lenkiaakoje kalboje, iszrodo 

ka gera ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
ar turime su lenkais laikytis ar nuo ju 
azglintis......................................................... Ite

Laisvos Valandos El ės. Parasze Vincas 
Kapsas i D-ras Kudirkai. Czia yra surin
kta 23 mažesnes eiles garbaus musu poe
to. jauname amžiuje in kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Bziose joellese kiek
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimu 
ir dvasiszkf naudf .............................. 15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jos gali nuburti apie savo lalmf 
ar nelaime, ar myli ji žinoma mergele, 
ar jf vaikinas myli Ir tt......................... 3te

Lietuviszkas ^šiupinys, II Laida. Konradas 
Vallenradas ........... .. .................... .. ........

Lietuvlszki Dainiai pradžioj XIX eaimtme- 
czio. Kliasisskai tautlsafrao pevyjoddas 
Parengė Jr. Joana.. ...............................  50c

Lietuviszki mastai ir rasztlninkal. raszlls- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas ir darbai. Czia suraszyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k« 
nors gera parasze iietuvtszkoje kalboje, 
kaipo ibi: Dr. Basanavlezius. Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskup oloncziaoskio. 

kn. Burbos ir kitu............t.....................50c

parasze J. 8..........................    Ite
Svaras Juoku. Sutaisė Kas Norėjo....... ... 26c
Senovės eprassymss apie Duktery Pilypo Ka

reivio , , . , , . 50c
Surinkti skarbai. Apraszymas isz pabaigos 18 

amžiaus, dvi puikios pasakos .......31.00.
Bumisslmas arba baime turi dideles akis.

Tikra teisybe isz 8uwalku gubernijos 16c
Trakieezlu Dzu*u dainos. Tyrmiszkiu And

rius (kn. A. Burbos prozaiszkl rasztai). 
įsileido kn. Milukas Labai naudinga 
knyga turinti ožiele moksliszkn ver
te. ............................................................81-00

Talmudas žydu “ 10o
Tamoszlus besotis, juokinga pasaka.................te
Tarp skausmu In garbia Naujausios dainos Jte 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ Ite
Trumpa lietuvlszka Geografija paraszyta 

kunigo Zubrio........... ............ .15c
Vilius Tali. Drama penkiuose aktuoea. Vo- 

kiszkai parasze Fnedrmb von Schiller. 
lietuviszkai verte Vlucas Kapsas (D-ras 
Kudirka). Yra tai geriausias veika
las garsaus vokiszko p vto Schblerio. 
Dramai iszko] formoj s prasi v ta ozia ko
va už neprlegulmysip szveicaru priesz 
Austrijos junga: darbai Szveloarijou pa- 
trtjotu, terp kuriu svarbiausiu buvo Vi
lius Tell. Kiekvienam lietuviui ve- 
lyjam ty knyg| parsikviesti..................3te.

Žodynas keturiose kalbo-e: lietuviszkai, lat 
viszkai. lenkiszkai Ir ruskal. Yra geriause 
knvga dėl norinczlu iszmokti leakiszkoa. 
ruskos arba latviškos kalbos.......33 00

žiponas bei Žipone ir auksingumas bei sidsb- 
rlngumsslietuviszkudainu.Yra tai moks
li sakas Iszvndžiojimas apie paėjima lie- 
viszkos kalbos , ■ . 25c

Žentas dėl Parodos Komedija 1 akte, kuria 
grajyja teatruose................................. Ite

Žemaicziu Wvskupyste. Yratal puiklause isto
rija Žehialtijoe. jos bažnyoziu. kunigu, vys
kupu ir viso katalikiszko tikėjimo sulis 
musu gadynes, t. y. nuo 1413 Iki 1841 m. 8100

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katalikiszka maldų kny

gele. Maldos yra rjr.metines. vakarines, prie 
spavlednes. komunijos ml>ziu, miszparu ir 
daugybe kitu; miežiu maldos su abrozeliais: 
miszparai giedami lietuviszki ir loliniszkl. 
daug lotynissku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo 88. Sakramento, procesija, pakraplal- 
moirtt. Yra 8 litanijos: psalmes 8a. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido: aktai, ratencziai. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
ir it. Yra Ui naujausia Ir gražiausia knygele 
isz visu lietuviszku maldaknygių, daili, nal 
ta, slidi poplera; stambus, atsakus drukas 
Mlera 3Uz4H coliai. Saitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sskancrlos.

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

Laikrodžiai ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip 
eri.ur, Darau naujus ir taisau sugadintus laik
rodžius ir laikrodėlius. žiedus, draugystėm špil
keles Ir visokius auksinius ir sidabriniu* daik
tus pigiau kaip visi ir visa darba gwarantuoju.

F. Prozanskis,
954-33 str. x Chicago. III.

Knygų Katalogas.
Knygos sawos spaudos.

A.kyiri Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu žino 
nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupranta; 
su 7 abrakėliais. Naudlngiause knygele ant 
svieto dasižinojimui isz ko darosi žai 
bai, griausmai, lietus ir sniegas; kasyta
debesiai ir ant ko jie laikosi.................. 3Oc

Aritmetika. Kniga iszslmoktnimulrokundu.
Preke...............................................................SžSc

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikytnf sveikatos. isz kurios gali be 
pagelboe daktaro iszsigydyti nuo daugybes 
figa. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas jf su atyda perskai
tys, pataikys apsisaugoti nuo tnkstaneziu vi
sokiu ligų, patalkys užlaikytiotielybejesavo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo valkelius.
Preke.................................................................85o

4.pie turtu iszdlrblma. Parasze Sėbram; verte 
S. M Veikalas gvildenantis politlszkfjf eko
nomija. Kokiais keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 

draugijos gyvenimo. ..... ..................... 36c
Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gal

ine, b’Sikorski ir kitns, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol iszeju- 
slu lletuvlszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo visa musu'teme, jos pavidale, 
diduma Ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszti, vulkanus metanolius iszsavęs ugnį; 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, uplu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: sūrūs, pruski, saldus, atkartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua ir U. Žeme apra
usyta dalimis, Įsiskaitytos visos vieszpatys- 
tęs, karalystes, kunigaiksztystes, respubli
kos Ir tt. Kiek kurioje žemele yra gyvento-

ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orai: szalczlai ar k ari z 
ežiai, lietus ar giedros; kur koks Ilgis dienos 
Ir nakties; kur visada yra lygi dieni ir nak
tis kur saule per keletu * dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x9 ooliu. 
4B0 poslapiu, ant geros standžios popieros.

Knygog NwetimoH spaudom.
Anima Vilią, naujausia ir gražiausia pasaka, ku

riai skaitytojas atsidžiaugt negales....75c
Anegdotai iszsitanmai ir patarles Isz gyveni

mo senovės Grekonu bei Rvmionu “ ** 10c
A pleką Dievo, pasaka ...............  31.00
Apie kalbu pradžia ir tikros rodos dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro Ir 
■szganingo tikėjimo kelio in prapultv. Czia 
mažėjas nurodo kurios yra seniausios ant 
svieto Kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalkinti; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c

krielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta su ketonais abrozeliais žmo
gaus pilvo kokios isz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
dvti. ... . . . 30o.

Aebcela, ir teip moklntuve dėl vaiku, sutaisyta 
torius, nes jame rasi daug naudingu, perno- 
kinaneziu straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai...........................20c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.............10c
Amžiaus galas Ponėko Piloto, kure buvo sud

ūla Vieszpaties Jėzaus..................  5c
Andersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

sakų vienbje knygelėje............................. 15c
Angllszkai-lietuviszkas žodynėlis, sutaisytas 

kn. P. Saurusalczto. turi aple3MO žod
žiu: angllszki žodžiai IszguldineU lietu- 
vlszkai......................................................... ' 50c

Birutes dainoa ** “ 10c
Budas gydymo. Daktariszka knyga..................:40c
Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke ’ “ •* “ 81.00

Dainų skrynele ,, „ 20<J
Dailyde arba patarmes stalloriams. surinktos 

isz naujausiu knygų, su 120 paveikslu, 
Antano Dailides. Yra tai rankvedis mo
kinantiems ir mokantiems stationszka 
darbf....................................... i.....................40c

Duonos jieszkotojai, apysaka H. Senkievi- 
cziaus.............................  35c

Etaologlszkos smulkmenos. D-ro J. Basana- 
vyczlaus. Moksliszki lietuviu praeltes 
tyrinėjimai, su viena mapa................... 25c

Etnollociszkoe smulkmenos 25c
Egle žalcziu karaliene ir iszgriovimas Kauno 

pilies 1302 m., du pulkus dramai paraszytt A- 
leksandro Gužuczio . . . . 26c.

Genu Deda. Graži pasaka isz sziandlenlnlo Lie
tuviu padėjimo....................................10c

Gyvenimas Stepo Raudnosio pasakos 15c
Gyvenimas Genavaltes (Genovefos). _ Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja vra 50c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero. su 
trumpu apsakymu apie pargabenim( Dr-tes 
Atplrkejistu iaz Italijos in žiemiu karalystes 
skersai kalnus Alpomls vadinamus. per
versta ant lietuviszkoKn PetroSaurusaiczio, 
Kas nori turėti dvasiszku nauju pasiskatimu 
tegul nusiperka szp kningelf.................30c

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal naujau
sius laztyvinsjlmus suraszytas............. tfic

Inranklai azventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szimtmeczluose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Parasze Mac 
Do naid. Labai akyva knygute..........10c

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parasze kn. Dembskls. Szi kni
ga paduoda svarbiausias Isztraukas isz 
užvestos Biblijos, kurias perskaitė supra
sit. kas yra Biblija. ir kodėl kunigai 
draudžia jį žmonėms skaityt..............-75c

Isz kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Geoliogtszkas Lietuvos iaztyrinejimas. 
naudinga moksliszka knygele............. 10c

Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrakos “ “ 10c
Istorija isz laiko Francuzu vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... 30c
Istorija gražios Magelenos ., 15c
Istorija septynių Mokytoju * H 50c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas. 40c
szganimas vargdienio. Knigi.le pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
jntekme Socljalistiszku ssnlygu ant visu kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi'.... ...15c

Juozu pas Koniuszevskis. arba kankinimas
U n Uotą po valdžia maskoliaus . 50c

Juokingas pasakojimas apie Szaltabuizius
ir du gražus straipsniai Isz ukinikystes te

Ka darytis, kad butams sveiki ir ilgai gy
ventame....................................................... 10c

Kankles, lietuviszkos dainos su natomis, 
sutaisytos ant 4 balsu, dėl vvru ,. . 96c

Keli žodžiai apie Auginimą, peras syti J. 8. 
Kaokszczfo. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauglnti savo vai-

Lietuvos Kankles, turinczioe 73 naujas dai
nas.................   Ite

Lietuvos Istorija, pamszyta per S. Daakaa- 
ta. Dvi dideles knygos kožna po Ii 50c 
arba abi už.... ......................................83 00

Lietuvos Gsspėdina. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovanai jsz kurios galima (užmokti 
f erai virti valgius ir ataakancziai vesti 

ukne u . |. '/ *
Lietuvvstes praeitis, dabartis Ir ateitis. Into- 

risikal socijoliogiszkas pleszinys..... 25c
Lietuviai po maskolių junge. Parasze Dr. 

Pleszinys apie pnespaudas Ir persekioji
mus 'lietuviu Isz ssalies maskolistkos 
valdžios........ ...............................   ite

Markus ir Aureliuose.............*............................ ite
Mythsi Pasakos Ir Legendos Žemaiezlu. su

rinktos Kd. Veokenstedt o, verte J. 8zliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai skyviausios Ir 
Juokingiausios senoviszkos pasakos apie 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes. 
Laimes. Raganius. Vilkalokus irt*., in 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir szl«- 
dien dar nekurie tiki Kas vieng isz tu 
pasakų perskaitys panorės ir visas skai
tyti. Prese..............   5te

Medele pasakojimas. Szl knygele yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, nes ežia ap- 
raezo atsitikimus vieno Medejo eu visokiais 
žvėrimis po svetimus kraštine svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeliais . e . Ite

Maskolijos politika su Europa Ir kataliktszka 
bužo veria. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnycziaa . . , . . Ite

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos 
Vklnykama Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszkas kilimas. Polam ra
dos ukinykams prie gero vedimo ukinykys 
les. ir keletas pasakalcziu . Ite

Medega musu tauliszkai valstlnykyatal. Szloje 
k eigoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaunieczial ir Suvalkie- 
cziat. tepgt apraszo kokeis vairiais prasti 

žmones jas gydo. Preke . . 40c
Medega Sftnano Daukanto bijografijal (gyve

nimui). Yra tai naujuose knlgele Ir labai

žiu straipsniu Preke .... 8te
Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms .. 5c
Nedorybe Rymo Cieooriaas, istorija Isz laiko 

ponavoiimo Nerono .... 8te 
Neslpneszyk. Komedija grajyjama teatruose Ite 
Orleano Mergele, tragedija penktuose aktuose su 

inženga. iszleistg Tėvynės Mylėtoju Dr tęs

Pradinis mol

Olga Llubatovyeziute. vaizdelis iaz gyvenimo 
nibillstu. 1 ra lai gražus ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijojs. kaip 
mergina Olga Llubatovyeziute. prigulėdama 
In nihilistu draugystf. daug sykiu apgavo 
raukus czinovnikus ir gaudoma gudriai isz- 
trakolsz ju ranku..................................lOc

Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele, 
turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
Ūktuose . ■ . 15c

Pirmutinis dagtines varytojas, komedija ite
Pavargėlė ir kaip gyvena Kyuai (Chiaai). 2 

labai akyvos pasakaites . .................... Ite
Padėjimas Lietuviu tautos Rusu vieszpatys 

toj (socljallszkos pioozynis)..................36c
Pajudinkime vyrai žemy. Labai graži pasaka 26c 
Patarles ir dainos..................................................Ite
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 81 pui

kiu dalau .... 10
Prasite Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžia 

užsidejimo miesto Wllnlaus. koki jame 
kllosztorial buvo, koki lietuviszki ku- 
nlgalkszczlal gyveno, kokios kares jy 
aplenks ir daugybe kitu akyvu Lietu-

. vos atsitikimu...............................................Ite
Pavogti arkliai ir Mendelis Dldgalvls Dvi

gražios pasakėlės ite
Pasaka apie Jonu T v arda uc z s ganu burtlnyka

Ir jo darbus sykio su apraszymsls apie bur
tus. Paslepiu 1M Preke , 26c

Pamokinanti apraszymal isz gyvenimo žurnalu
ir visokios rodos......................................... 15c

Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norinczlu
*' ■ raszytie 10a.

ngliszkos kalbos. . . .......... 76c
Puikus apraszymas iaz gy vėsimo Lietuvio 

paraszyla dėl Amerikos Lietuviu..... 81.00
Plunksnos abrozeltai. Szeszlos na u jos, labai 

gražios pasakos....................................9te
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

szimtmetyje. labai graži pasaka..........78c
Pilnas azlmtmetlnls kalendorius su planeto

mis.............................................  Ite
Pamatai Tikėjimo. Parašau V. V. Yra tat 

kamantinėjimai Biblijos Ir nekurie per- 
kratinejlmal tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skali/tojui daug maisto tsz- 
ganingiems dūmojimams................. ite

Pasakos pngal Krylovą. Parasze eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 15 pasaka, paraszyla eilėmis.... Ite

Pirmutine paszelpa amai susirgus, taipogi 
gėralai alk'holintal ir taboka, pagal O. 
Buivlda parasze N. Naudinga žmonėms 
knygele.,................................................... Ite

Paveikslai. Parasze Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jaunf mergių* ir ju susi- 
paczlavlmf....... . .........................................20c

Parmazonaaarba baisumas Dievo rūstybes. Pa
rasze Szventmikis.Apsakymal isz tikru atsi
tikimu isz Lietuvos lletuvlszku patepi- 
lu.. ........................................:.........  10c

Populariezkas Rankvedls Fyzlkos. Parasze P. 
Neris. Yra labai naudinga knlngele viso
kiems amatnlnkams kaipo staliorenis, daily- 
dems. kalviams, maszlnlstams Ir U. Kiek
vienas norintis koki nors gera darba atlikti 
ar k) naujo iszmislyti privalo upslpažlnti su 
mokslu fyzlkos.kursjam visokius darbus Ir 
lumislnspalengvls. Taigi szlojeknlngeleje 
yru luguldytoe paslaptys fyzikos žodžiais ir 
n»ww<kšl*l*, ka žmogus perskaitęs ingaus 
daug iszmlnties prie visokiu iszdiroys- 
czlu...........    78c

Rankvedls Senovės Istorijos. Dalis U. Grai
kija. Panagu kn. A. Milukas.............4te

Rankvedls senoviszkos istorijos. Czia talpinąs!

taniausius amžius. Yra labai

Rinalda Rlnaldinas

B
No S. Mažas Akso Altorius, prastals,dre- 

tals apdarais, auksintais krassials, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
blntslsmia. su kabute .........   7ffc.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi«zk^ Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingos gydytojas vyriizkų ir mo 

toriaskų ligų. Mokinosi uniwenit4te 
New Y orka; praktikavo ligonbucziuooe: 
VViedniuje, Berlyne, karaliazkoje mo
kykloje L<ondone, buwo pardėtlniu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
HospitAl Oollere Ir 1.1.

U aZ tikri na IsZgydyma 
wisų alaptų ir papraatų ligų, kaipo tai: 

plauozių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvon,nepomietį, apalpimą, skauduliui, 
žaizdas, tynimą, moterizzka* ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviazkų ligų 
reikia naudot elektrikiniaz prietaiaaa.

Ligas I.ytiaZku Daliu 
isggydytiu į kelea dienas, taipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iacdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, te
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau ptuekmin- 
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.L<exitiKton Av.

OflHso valandos:]
Nedaliomis:nuo 8 iki 10H val.ryto;nuo» iki 4 vai. 
popiet.

ftoda per Gromatae I)y ai 
Užprassydami gydyklas prisiuskite 91.00 

rarjeigu sergi, tai paras* y k kiek turi 
mytų.fkiek sveri Ir aprasayk savo ligą, o 
aax prisiusiu gydyklas kuriomis Isssigy- 
dysi

F.PBradchulis
Attorney »nd Connselor at Law.
14A IrisSalle st. Koom 410. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3066.

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

holu ant kiekvienam prieinamu iezlygu. 
Ataitzauklte pas:

8. Mac k,
212 First 8t.. Klizabeth, N. J

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
peoziaus daiktus paa

Ootlet Fnrnitnre & Stote Co„ 
3249 8. Morgan St, 

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelą daugybe visokių peezių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

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

paredų; teipogi dėl draugysezių: Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti 
savo tautietę ir kad tas jdarbas butų prideraneziai I 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVJCZAlTe.
115 W. Division St. CHICAGO. ILL. |

į DOW1ATT, |
Kauno gub. Szauliu pavieto.

* 723 W. 18W Street Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos Jz

Nuo 8tos iki 12tos ryto. sptiekos.

Wienintelis lietu vys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda provas kaip dvilinkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduote.
Kės. 1(WW IMth. Cor. Union St. 
—

Nonntiejie padidint 
savo paveiksią,

prižiurkite mums savo potografija. o mes pa 
didini ims dėl indejlmo ta rėmus pagal naujau
sia Iszradlma. galima szvvist su szepeerials arba 
mazgot. Kukio nereikia. Jubdooažo t dol . 
Rusvo 3dol. Natu-alisako, kurs iszrodo kaip 
gyvas. 4 dol. 8iu<dami apraszyki'. spalva akiu, 
plauką, drabužiu Ir U

Hiurainos mAasinoe naujos, nuleidžia
mas viražus, su b.tatosuaai., gvaraataujamos 
ant 10 meta, ipeclalaa prek* 821-9te

Nšntiji "ICdirrm•*>***" 18i<-yklei (dvi- 
r»« »ei gvaranluojami, Uk 83U.3te.

Krautuve knygų, abrozu, romu ir 
liopieroa viookioa.

I>el serganetlu vyru.
KenczenU ant rvumalizsso, diegulio,turinti su

gadintus nervus, esanti auailpaeja lytlszkal. tu
rinti skausmu drena, nenusiminkite, nes yra 
lengvas badas lazalgydlmo. be pavojau, sugadini 
mo viduriu, kuria tankui atsitinka nuo visokio 
Istunko liekarsivu. Gydikttee sežuraliszka gy- 

uolu, o toji yra * SLBcaa.kan yraervmz ir ka
ri paskuUntaBM laike tapo pripažtata nar geroe- 
nlM daktares, kaipo gydanti M didmause pa 
tekme daugybe liga, karta net eu jokioms Ite- 
kareivoms negalima buvo iezgydyL
“Kletatrov Juosta" su kuriai Isuigyde 

daugelis, o kariu vardus, ataiazauke pas mus 
E susna, galima yra pas mus gaut su apsoskvma 

alp su jai Baudot lt. o kori yra gvarantuolama 
jog iszgydo m 30 dienu. Tokioe Kiektriklnea 
juostos buvo ir yra parduodamos po 8 Ir 18 dol.. 
bet mes apluroja agentūra, Uesiog isz dirbta vos 
gavom pa veli jlms. dėl supažindinto Lietuviu ta 
taip naudingu dalika ir praplatinimo tarpu žmo
nis, pardnoeim*4>er trumpa laika tik po2 dole 
rta. pakol ne peraidaos 100 tokia juostelių, ve- 
.taus parsiduoe po regulansska preke.

Mtagi Mtlauejte naudotis užpn.rome kuo 
veikiauaei parsitraukti. Adresuokite taip:

B. F. STRZYŽAŪSKAS,

No. 8, Mažas Aukso Altorius, moloko 
skuros mlokszian apdarais, apvalėte 
kampais, auksinti zrasztai. parasaais 
U k vietas..........................................•l.Sžfi

Lietuviszkas Daktaras.
1028 N. Hoyne avė.,. Kerte Frankfort st.

Tnlofonaa: Wnet 72R.
, ....CHICAGO, ILL ...
r
Seredoms ir nedelioms nuo 

3 vai. po pietų iki 6 vakaro 
priima ligonius įias L. Ažu- 
ka, 3301 Auburn avė., kerte 
33czios ui.

No S. Maža, Aukšto Altorius, apdėta bal
tais sionlsus kauleliais, su 3 medallke- 
lials. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletolemis. su kabe, 
auksinti krasztal  ........................7*1.SO

Kas prisius $8.00,
Aplaikys 910.00 verta maszinuką gro

matoms drukuotie su geriausioms dru- 
kdriszkoms įtaisoma ir su visais reika
lingais lletuviszkoi raszlavoi ženklais, 
kaip ve: ą ų ž ir tt. Ant szios maszi- 
nukes gali drukuoti netik suaugę vyrai, 
bet ir 3,metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienas supras kaip su ja darba pradėti. 
Kas prisius 91.00 aphtikys 50 puikiu po
pieru gromatoms raszytie su puikioms 
kvietkoms, apskaitymais (r pavineze* 
vonems. Mažiau kaip už 91.00 niekam 
neaiuneziame. Adresuoki t teip:

W. Kudarauckas,
Boi 234. Ltinoce, l&ss.

Gal sergi?
Viena ir geriause gyduole yra surasta 

pabaigoj devyniolikto szimtmeczio. Yra 
tai “IndiJonbizKas BalMiuaM”, ku
ris gydo daugybą ligų,kaip tai: taiso ape
titą, czystija krauja, stabdo skaudejima 
viduriu, pasikelima gumbo, dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Preke už

Žingeidi™ 8wietui dalykite.
Tiarai vienatinė gydykla ant užželdinl- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 

Bnech Otfios: 256 Grsnd stieet, Braoklyn, N. Y.

Geriausia dantų guduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes savo Gyduoles gwa- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 91.00. Siuncziam Pacztuirį 
svetytnaa szalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkua, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO.,

Box 2361. Nsv York U .S . A.

Dr. O. C. Heine,
DEN TT8TA8.

Kerte 31 et ir Hahted ulieziu, 
virezui Aptiekoe. Chicago.

Dr. DUtofl’s Aini Infltite

A M. Matusawiezia,
AGENTAS

Wai*ir«>nu, Pįjanu, Hiuwatnu Ma
itinu, Cigaru ir 1‘apieroeu.

Vargoauz, Ptjsouz ir Mauinaz duodu ant 80 
dienu ant lizmugtuimo. Jeigu per: ta laika pa 
•įrodyt paimta* iiitlrumeniaz negera, ar per 
■brangum, atz ji atsiimsiu atgal .ir už ta laika 
niekas nekaaziac,. Vžttkriau kad nuo mane- 
Brkzite viską pigias kaip wiso1 Amerikoj galės 

met gauU. nes ssz wisokius daiktus imu Šlu
ostai Isz fabriko ir todėl guliu pigiau jnos par
duoti s ai 0 tie kurie Isz vholesaie Ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė
dinti.

A. M. Matusawiczia.
208 W. Centre 8t.

Mahanoy City, Pa.

LietuwiKzka« Šaltumui.
Jono Gudino.

Mitchel St., Braceville, III.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

JAMES J. HIGGINS, 
BuccesaortoM. Durning.

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsamuotojas Kimu.

įsteigto, 1808 metuose. 4’-
107 First St., Elisabeth, N. J

Teutonas: ] * ,Unoe M B

A. Zekas ir K. Kabelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

MT UŽLAIKO
Pirmos Kliasos Saliuna, 

Grosernia ir Buczerne.

0. 7. Mažas Aukso Altorius baltos celiu
lioido, apdarai, kvlelkos ant viešo no

bonkeli 50 c. Norėdami tu ar kitu gy 
d uoli u atsiszaukite poadresti (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke):

Indian Medięąl Co.
Box 24 Sta. C PtTTSBURO, Pa.

Visada szvieže mėsa, nvieži ir czystai 
užlaikomi visi kiti groeeriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Genu uikaii<lia 
(Free Lunch) kas dlen dykai.

" 1850

tai......................................................... 88-00
Knygelin No <3 kaip ir 7 kwiet- 

koa newlenoklo«. lH‘\veik kieKwie- 
noa knygelea kwietku iaarnarginž- mus via kilokite

—Tikrai Lietuviszkas—

SaličiijaS.

* Geras alus, seniausius arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
vlu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, btdiu, veeeiliu ir kitokiu sabo- 
vu

THE0 PR0ULX
ADVOKATUS IR KONSOUS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 615-616
67-69 B. WishiDgtOD st, Chicago, Ui.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civiluzkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vaa už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame. /

Jonas Močeika gyvena po ir. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 8 vai. 
kaa rytas.

Jonas Petroszius,
168 Y. IStbt .Kerte Deton. Chloro.

O, kas czia?
Puikiausios ir gražiausios popieros gro- 
matu raazymui su paveikslais Lietuvos 
Didžiūnu irRaaztininku, padabintos su 
gražiais apskaitymais ir puik toms kviet
koms; tuzinu 25c.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34A2 8. HsUsted SU

*2.00

Vasariai Kas paa mane uteiraszys laik- 
rasztt ‘ LletuTa’' ar “Vienyte" 4r užsimokės 
88 metine prenumerata aplaikys 12 minėta 
popieru ir Iž koavertu Adreeūklte teip: 

K. GEDEM1NAS,
1718 Canon st. Pltt-burg, Psu
Agentu retkalaSJu kožnsme mieste,

STATE
MEDICAL

Dispensary
(Botos poor. 76 E. ladison St.)

IŠ 66 Van Bureu St., Chicago, III.
Pietvakarinis kampas 8tate ir Van Buren uiycziu.

Klausk rodos pas seną Daktarą.ci«- 
geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir-specijaiistu gydyme slaptu nerwiszKU ir chrouiszku ligų. Tuk
ai a ticziai jaunu žmonių tapo jo iazgelbeti nuo priesalaikinio kapo, sugražintas 
jiema vyriszkumaa ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^"-“-™j^x»i- 
mintis, neapkentimas draugystes, prastota energija, prleszlaikinis 
susikūprinimas, meszlungis bei abelnasnusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neisztnintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos siadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu wyru, nesirūpindami apie savo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
velu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!
I j] TT! DA D PZ1OS llPTlS kaip tai sifilis visuose savo stadiumuose: pir- 
UllUĮIdlILLlVd antrame ir trecziame,puwimas
gerkles, noses Ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogl ir sekios teksi
mas, iszberimas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bur 
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszminėtas ligas teip, kad netiktai jas vei 
kiai praazaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvanmtuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
' tik apstimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj. 

tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nea mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientai, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos pttazaliniu ypatų.

i

i (įsū prekes yra pigesnes oz betlolioohcijalistiifisoj i 
sialyj ir todėl kiekiienam ligonini prieinamos.

fiflien fldunnc* Į noo 10 ryto iki 4 po ploto ir noo 6iki8iiktre. UlllbU dUjllUb. f nedelioms tik ano 10 iki 1! ryte
Ateik pats arba raszyk sziądien, nes rytogj^iėii*^erwelu

Ir kitoms srventoms dienoms adinos tos pMzios kaip nedelioms.

Stanislaw Heimar, 
DENTISTHS.

809 S. Asblud Atb.
1/1 Rene 18-tos ii.

w<rszum Platto aptiekos.

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

kreivai augancziUB.
Plombos cementines, porcelani Gryno aukso karūnėlės nuo... .95,00 

nes arba sidabrines................. 50c! Virszul. ir apatine eile danu..915.00
Plombos auksines nuo................ 91.00 Garnituras dantų............. ...,98.00

OFISAS ATIDARYTAS: I 9 '‘'„X'kJ ;8J’, Siventom8
į dienom nuo B ryto iki 3 po pietų.

Nuo Bridgoporto imkite Morgan Street Kars. Nuo Town of Lake— Ashland kars ir 
tranafara per Halatod ui. Kalbama lanKIsakai ir rUsisakai.

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

* f nuo 8 iki 10 ryto
nuu 12 iki I po piet 
nuo 7 iki 9 vakare.

Ateik pats arba gali paazaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
t&nczias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodip

Priima Ligonius

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

8ucc. to Kelpsch, Norciko & Co.
74 Centre St., Chicago, U

ŪKININKAS, Lietuvos ūki nikų lai 
krautis, iazeina vieną karta kaa me
nesį. kasztuoja Prusuoa ir Austrijoj 
2į markes, Amerikon prisiunėjant 4 
markes arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinislaikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįįus ir laįszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
L ,_

Frl. Martha Šaunus,
Rokalten, per Neuklrch, 

Ost Pr. Germany.

Puikiausios pawinczewones Ir 
popieros gromatoms.

Naujausiu ir gražiausiu pavinezevo- 
niu ir popieru gromatoms, importuotu 
isz Europon, su lietuviszkais paraszafs, 
turime dabar daugybą. Prekes pavin- 
czevoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: lo., 2c. 10c. 15c. 20c. 25c. arku- 

‘ ““ Norinti gauti “temples” popieru

Norinti gauti “samples” abieju popieru 
lr P*winezevoniu, turi prisiųsti 92.00.

A. Olszrvskib, s
»24-33rd St. Chicago, III.

po redakcija siuneziant reik toks « pzvinezevonių, tegul prisiunezia 91. 
adresas padėti: Norinti gauti *‘iamnles'* __ '
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