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Amerika.
Kubieczių delegatai atkako 

į Washingtoną perstatyti pre
zidentui kraszto geismus. 
Prezidentas ir karės ministe- 
ris, kaip mokėjo, teip priėmė 
“iszliuosuotos" tautos dele
gatus, vaiszino juos kuo pui
kiausiai. Mat per meilų pri
ėmimą prezidentas tikisi ku
bieczių delegatus paversti į 
savo padėtojus, isz Kubos de
legatų padaryti savo agen
tus. Ar tas pasiseks—sun
ku įspėti; karės ministeris 
dabar giriasi, jog jis tiki, kad 
delegatai, pamatę Amerikos 
rando meilumą, sugrįžę na
mon, prikalbės kubieczius pri
imti Amerikos rando reikala
vimus. Nesinori vienok ti
kėti, kad kubiecziai siųstų 
teip mažos doros delegatus, 
kokius jeib meiliu priėmimu 
galima papirkti. Jie keliavo 
į Washingtoną ne ant vaiszi- 
nimo, bet ant perstatymo 
prezidentui ir jo ministeriams 
tautos geismų. Iszvažiuo- 
jant delegatams, prezidentas 
jiems pasakė lyg ant juoko, 
jog Kuba privalo sutverti 
raudą, o paskui jis galės tar
ties! su Amerika 
miszkus reikalus, 
pu tik Amerikos 
tas, jeigu Kuba
ne turi ir ją valdo ameriko- 
niszkia__ j£iieral-gu bemat o- 
rius. Kodėl iszpildymą Ame
rikos rando reikalavimų pre
zidentas ne palieka tary
boms terp ateinanezio Kubos 
rando ir Amerikos, bet da
bar stato reikalavimus, ko
kių kubiecziai ne gali priim
ti? Ar atsilankymas kubie
czių delegatų ir jų vaiszini- 
mas Washingtone palengvįs 
Amerikai atsiekimą mierių 
ir pavertimą Kubos į ameri- 
koniszką kolioniją, apie tai 
galima abejoti. Jeigu vai- 
szyli prezidento McKinleyo 
delegatai bandytų agituoti 
ant naudos Amerikos, tai jie 
nužudys įtekmę ir užsitikėji- 
mą gyventojų.

Paėmimas Aguinaldo nors 
apsilpnino pasikėlimą filipi- 
nieczių, bet jo dar ne- 

■ isznaikino. Teisybė, daug 
mažesnių pasikėlėlių pul
kelių * pasiduoda, bet
dar gana didelis skaitlius ka- 
riaujanezių, kurie ne nori 
pasiduoti. Ant tų atsiszauki- 
mas Aguinaldo su prikalbi
nėjimu pasiduoti be jokių 
pasargų amerikonams ne turi 
nė jokios įtekmės. Nenorin
ti pasiduoti amerikonams, 
vietoj paimto Aguinaldo, isz- 
rinko virazininku visų pasi
kėlėlių jenerolą Cailles. Szi
tą jenerolą pats amerikonai 
laiko už energiszką ir iszma- 
nantį pasikėlimo palaikytoją. 
Jis buvo filipinieczių vadovu 
ir kariavo priesz didesnes 
amerikonų pajiegas aplinki
nėse Manillės. 26 d. balan
džio amerikonai užpuolė ant 
jenerolo Cailles stovyklų ne 
toli Duget, provincijoj Lagū
na ir jas paėmė. Ameriko
nams pateko 14 filipinieczių 

/ir 20 karabinų. Laike to už
puolimo ir pats Cailles buvo 
su savo kareiviais ant tų su- 
drutintų stovyklų, bet jo 
paimti ne pasisekė. Cailles 
gazdinimais ir bausmėms 
stengiasi ramiai gyvenanezius 
ir jau pasidavusius ameriko
nams fili pini eezius priversti 
pristoti prie maiszto. Nepa
klusnias žada suszaudyti, 
bent teip apie jį raszo ame
rikonai.

r Chinal.
Ambasadoriai Pekine dar 

vis ne gali galutinai susitai
kyti klausyme atlyginimo, 
kokio pareikalauti nuo Chi- 
nų. Amerika paprato statyti 
savo užmanymus kituose rei
kaluose, tai stato ji savo už
manymu ir reikaluose atlygi
nimo. Amerikos laikrasz- 
cziai peikia kitas vieszpatys- 
tęs už per daug didelius rei
kalavimus, bet už tai jos rei
kalavimai, -prilyginus prie 
kasztų, yra daug didesni ne< 
gu kitų vieszpatysczių. Pran
cūzija arba Vokietija siuntė 
į Cliinus po 20000 kareivių, 
Amerika neturėjo ežia ne 
3000 kareivių. ’ Pervežimas 
kariaunos isz Amerikos į Chi- 
nūs yra kur kas pigesnis, ka
dangi isz Amerikos kur kas 
areziaus. Nors Vokietija ar
ba Prancūzija ant karės Chi- 
nuošė turėjo iszleisti 10 kar
tų daugiau, jos reikalauja 
vos 2j sykio daugiaus už 
Ameriką. Tuom tarpu Ame
rikos laikraszcziai vadina rei
kalavimus Europos begėdisz- 
kai dideliais, o reikalavimus 
savo rando laiko už neiszpa- 
sakytai mažus, kadangi, gir
di, Amerika nori tik 25 mili
jonus doliarų. Jeigu ir kitų 
krasztų randai teipjau san- 
protauja kaip amerikonisz- 
kas, tai žinoma, kad sunku 
susitaikyti.

Maskolija siūlo Chinams 
paskolą ant iszmokėjimo at
lyginimo. Kadangi vienok 
Maskolija pinigų nei u ri, tai 
juos duotų Prancūzija. Ko
kią vienok naudą isz to galė
ti} turėti pinįgų davėja, jei
gu už jos pinigus sustiprėtų 
Maskolijos įtekmė Chinuošė? 
Be naudos ir Prancūzija ne 
nori duot pinįgų Maskolijai. 
Ant apkalbėjimo to su Mas
kolijos randu ir atkako da
bar į Peterburgą Prancūzijos 
užrubežinių reikalų m miste
ris Delcasse, kurį caras ir jo 
rainisteriai teipjau' meiliai 
priėmė kaip ir prezidentas 
McKinley Kubos delegatus.

Angliszki laikraszcziai gar
sina, buk Mandžurijoj pasi
kėlė gyventojai priesz masko
lius, isz miesto Tsitsikar mas
koliams reikėjo pasitraukti, 
kadangi miestą apstojo dide
lės pasikėlėlių pajiegos. Bu
vo ežia jau keli smarkus mu
kiai, viename 
maskolių likosi 
ba pasiautų, 
nauji maisztai 
koliams naują progą sutrauk
ti daugiaus kariaunos ant 
Chinų rubežiaus, ko jiems 
nieks ne gali užginti.

Isztraukusi priesz Chinie- 
ežius prancuziszka ir vokisz- 
ka kariauna turėjo provinci 
joj Kuo Lu gana smarkų mu- 
szį, kuriame isz vokieczių pu
sės trys oficierai ir 3 karei
viai likosi užmuszti, o 28 pa- 
szauti. Nuotrotos chinieczių 
buvo labai didelės. Prancū
zai muszyje ne dalyvavo, ka
dangi jų užduotė buvo sau
goti szonus vokiszkos kariau
nos, kad ant jos nuo szonų 
neužpultų chiniecziai. Pas
kutiniuose laikuose muszių 
vokieczių ir prancūzų su chi- 
niecziais buvo daugiaus; di
desnė dalis cbiniszkos kariau
nos tapo iszvyta per dideję 
sieną į sziaurius. Jeigu mu- 
sziai, ir tai gana smarkus, da
bar atsitinka, tai isztraukus 
svetimoms kariaunoms, be abe
jonės Chinuose užgimtų 
svetimtauezių skerdynės.

net apie 150 
užmuštų ar- 
Užgimę ežia 

suteikia inaa-

vėl

Pietine Afrika.
Nors karė su būrais Angli

jai iki sziol kasztavo jau dau
giaus negu kokia nors kita, 
iszėmus gal vien karių priesz 
Napoleoną, bet jos galo dar 

ne matyt. Garsi Sevastopo- 
liaus karė Anglijai kasztavo 
mažiau negu dabartinė su bū
rais. Iki sziol ant karės su 
neturinezioms 200000 vyrisz- 
kos lyties baltveidžių gyven
tojų (skaitant ir vaikus) re- 
publikoms Anglija iszleido 
su virszum 900 milijonų do
liarų, taigi beveik tiek, kiek 
Prancūzija turėjo užmokėti 
Vokietijai po karei 1871 m., 
bet vįs 'dar nežinia, kiek 
reiks pinįgų iki užbaigimui 
karės. Ar Anglija tą karę 
ilgai iszlaikys? Ar dideli 
kasztai nenustums ir teip tur
tingo kraszto į prapultį, tai 
ateitis parodys.

Tuom tarpu karė būrų re- 
publikose ir angliszkose Ka
po valdybose traukiasi savo 
keliu.-— Rods per muszius 
skaitlius kariaujanezių buri} 
inažinasi: vienus užmusza 
musziuose, kiti |iatenka į ne
laisvę. Tokioj vienok karėj, 
kokią dabar veda būrai, skai
tlius ne tiek sveria; ir isz 
pats pradžių, kada anglijo- 
nai didelėms krūvoms sten
gėsi įsiveržti į būrų republi- 
kas, jų į muszius stojo de- 
szimtį sykių daugiau negu 
būrų. Tąsyk ir būrai laikėsi 
didelėms krūvoms. Įsiveržus 
anglijonams į būrų krasztą, 
toks būdas karės vedimo tu
rintiems deszimtį kartų ma
žiau kariautojų būrams pasi
rodė nenaudingu, todėl jie 
iszdalino savo pajiegas į ma
žus pulkelius. Kadangi to
kių pulkelių yra laimi daug, 
pilna jų visuose krasztuose, 
tai iszvaikymas vieno arba ir 
kelių ne daug sveria, kadam 
gi vienur iszvaikyti, jie susi
renka kitur ir vėl alsina an- 
glijonus netikėtais užpuoli
mais, padarę kuo daugiausiai 
blėdies,iszbėgioja vėl į sau ži
nomas gerai }>akavones. 
Rods kaip kada anglijonams 
pasiseka paimti ir po kelis 
arba jip kelioliką būrų į ne
laisvę, 1x4 isz tikro į nelaisvę 
patenka tik menkesnės vertės 
kariautojai, kurie ne gali iš
sekti su kitais, už tai‘pasilie
ka kuo geriausi kariautojai. 
Teip kaip dabar kariauja bū
rai, anglijonams reikia ne 
pergalėti jų kariauną, bet 
reikia suvaldyti kiekvieną 
būrą. Jeigu jie turi užtekti
nai amunicijos, gali traukti 
tokią kaip dabar karę kad ir 
per czielas metų eiles. An
glija ne gali ją teip ilgai ves
ti, kadangi ji taptų ekono- 
miszkai sunaikyta, krasztas 
ne pakeltų neisz pasakyta i di
delių kasztų. Nors isz tikro 
dabar būrų padėjimas ne ver
tas pavydėjimo, bet dar gali 
turėti viltį, kad anglijonams 
sziokiu ar tokin budu reiks 
isz jų kraszto pasitraukti; 
gali jie dar turėti viltį apgin
ti liuosybę savo kraszto. Vis
kas remiasi ant to—kaip ilgai 
jie gali tęsti dar kovą.

Pereitą sanvaitę Kroon- 
stadt distrikte būrai paveržė 
net du trukiu gabenaneziu 
amuniciją ir maisto produk
tus angliszkai kariaunai. 
Paskui jiems pasisekė paimtu 
po smarkiam musziui 25 rai
telius kunįgaikszczio Valijos 
regimento. Atėmė jiems ar
klius, uniformus ir ginklus, 
o paežius kareivius paleido.

Į Londoną antru kar
tu atėjo privatiszkos ži
nios, buk geriausias anglisz- 
kas jenerolas French isz ti
kro su savo kareiviais pateko 
į būrų nelaisvę. Isz tikro 
apie szitą jenerolą nuo seniai 
nėra nė jokių žinių, apie jį 
visai nėra minavojama rapor
tuose lordo Kitchenero, at
siųstuose į Londoną. Jeigu
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Kitchener pamini nuveiktus 
darbus kitų daug menkesnės 
vertės kariaunos oficįerų, tu
rėtų paminėti ir apie darbus 
jenerolo Frencho. Turbut 
todėl su szituom jenerolu kas 
negero atsitiko, jeigu apie jį 
nė jokių žinių nėra. An
gliška karės ministerija tei
sinasi, kad teiposgi 
Frenchą nieko nežino.

apie

Prancūzija.
i Prancūzijos užrubežinių 
. reikalų ministeris Delcasse 
i jau iszkeliavo atgal isz Mas- 
. kolijos į Prancūziją. Masko- 
i 1>J°J b’g‘ai caras, kaip ir mi- 

nisteriai priėmė Delcasse su 
didelėms iszkilmėms. Ne 
tas vienok svarbus, su ko
kioms iszkilmėms jį priėmė► caro urėtlninkų ruja, bet tas, 1 ...su kokiu reikalu atvažiavo į t
Peterburgą Prancūzijos mi
nisteris. To vienok nė viską 
žinanti laikraszczių reporte
riai ne paduoda, taigi ir jie 
to, turbut, nežino. Bereikalo 
į svetimus krasztus ministe- 
riar ne važinėja. Ar pran- 
cuziszkas ministeris atkako 
užmanyti Maskolijai jiaskolą 
pinįgų, ko caro randas visa
da reikalauja, kadangi užlai
kymas daugybės kareivių ir 
rujų tinginiaujanezių urėtl
ninkų ir didžiausias sumas 
suėda: ar atkako su kitokiais 
reikalais—to tuom tarpu dar, 
apart besitarusių, nieks dau
giau nežino.

Maskoliszki laikraszcziai 
smarkiai pradėjo dabar už
puldinėti ant Vokieti jos. Ka
dangi maskoliszki laikrasz- 
ežiai gali raszyti tik apie tai, 
kas }>atinka randui, tai reik
tų manyti, kad terp Vokieti
jos ir Maskolijos yra koki 
nors svarbesni nesutikimai. 
Su tais nesutikimais be abe
jonės turi kokį nors susiriszi- 
-mą ir atsilankymas prancu- 
ziszko ministerio. Vokiszki 
laikraszcziai su nusistebėjimu 
žiuri į neprilankius atsiliepi
mus net prilan kiaušių Vokip 
tijai maskoliszkų laikraszczių 
ir nesupranta priežasezių to 
neprilankumo. Turbut lai
ke paskutinio atsilankymo 
Prancūzijoj italiszkos laivy- 
nės prancūzai iszgavo jiaža- 
dėjimą, kad Italija pasi
trauks isz susiriszimo su Vo
kietija ir per tai jiaskutinė 
bus ajisilpnyta. Rods su Vo
kietija laikosi dar vis Austri
ja, bet karėj tos pagelba ma
žai sveria, kadangi didesnė 
dalis Austrijos gyventojų yra 
prilankesni maskoliams, ne
gu vokiecziams, karėje priesz 
Maskoliją slaviszki kareiviai 
gal pasiprieszyti arba su ne
noru kariauti, o ką toks ne? 
norintis kareivis gali sverti 
karėje, ypacz jeigu isz tokių 
susideda czieli fegimentai — 
tą gali kiekvienas numanyti. 
Rods vietoj Italijos Vokietija 
galėtų prie susiriszimo pa
traukti Angliją, bet tos ka- 
riszkos pajiegos ypacz dabar, 
kol nepasibaigė kova pietinėj 
Afrikoj, yra menkos, jos ne 
daug galėtų pagelbėti. Kaip 

r matyt, maskoliai dabar nori 
itar ir Iszpaniją patraukti 
prie susiriszimo, idant visas 
romaniszkas tautas padaryti 
savo padėtojoms. Kodėl vie
nok Maskolija ne užtarė už 
Iszpaniją laike karės? Jos įsi- 
kiszimas bųtų gal praszalinęs 
paskutinę karę Iszpanijos su 
Amerika, kurioje .Iszpani ja 
nužudė visas savo valdybas.

Preke plnįgą
Ruskas rublis po........... ....
Prusiazkos markės po...

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paežio kaszS

53c
Mjv

Isz Lietuvos.

kur
Isz Kauno gub.

Byla nugrimzdo; bala iino 
per tai, kad Maskolijoj ir ne vi
sai ramu. Vonsiackis, sugrįžęs 
isz Peterburgo paskutinį kartę 
26 gruodi., tirinėjo stud. Augus
tiną Janulaitį, kurį po Vuineikio 
atranda antru pagl nusidėjimus 
— jis turbut eis ant keletos metų 
į Maskobjos gilumą. Teip isz- 
puolė jo byla dėlei laiszkų raszy- 
tų apie porę metų atgal jo brolio 
kunįgo, kurs tiesog rėžia, kad 
Aug. pristatytų “Varpo” ir “U- 
kininko” po keletą ekz. (Kun. 
Janulaitis jau turbut iszvažiavęs 
į Maskolijos gilumą). Ant jo,sa- 
Ko,daug prikalbėjusi p. Jodinsku- 
tė, ką tupėjo 2 dieni Liepojuj.

A. Janulaitis tebsėdi Hazenpo- 
tbe. Įsižadėta jam buvo bylą 
užbaigti apie putę mėnesio po 
naujų metų, ale padarė paskutinį 
tyrinėjimą Vaineikio ir dabar jau 
žada bylą užbaigt apie Liepos 
men. Pusprokuroras Freigang, 
Kurs veda bylą, buvo iszdumęs į 
Peterburgą. Požėla dar tebsėdi. 
Daktarę Zolnierukynę isz Smolen
sko iszvežė į Petropavl?vskę. 
Daugiau, regis, jau niekas nebsė- 
di dėl lietuviszkų dalykų. Jo
nas Ambrazaitis jau liuosss — 
Sziauliuose — rengiasi į Maskoli 
ją. Sudžia Czepss Motiejus sėdi 
tėviszkėj; ar sugrąžino jam vietą 
ar ne—negaliu pasakyt. Vai
neikienė su tėvu izsdumė į Lie 
pojų.

Persirėdę žandarai (regis net ir 
pats ' Vonsiackis) trankėsi po 
Klaipėdą. , >

Gaizdisskis žandarų kapitonas 
m rėj') daryt kratą pas kun. Mi
kolą Oginskį, bet Kauno guber 
natorius nesutiko; kunįgaiksztis 
buvo iszdumęs į užrubežį ant pu
sės metų, liet dabar jau sugrįžo.

V arpas.

Isz Vilniaus.
10 d. balandžio, veiantiems 

Vilnių ant pardavimo meitėlį ir 
rūkytas deszras ir kumpius, ant 
Polocko vieškelio užstojo kelię 
keli pusėtinai apsirėdę vyriszkiai, 
kurie persistatė už agentus mies
to policijos ir sakė, buk mėsę tu
ri jie vežti ant tirinėjimo stacijos, 
kurji, kaipo ne gera, busianti su
deginta. Vienas isz ūkininkų 
davė prigavėję m s 5 rubl. ir tuom 
nuo jų iszsiliuosavo; kitas gi u- 
kininkas pinįgų duoti ne norėjo. 
Todėl tie neva policijos agentai, 
pasamdė vožėję, į vežimą sukrovė 
nepasiduodanezio ūkininko dena
ras ir kumpius ir nuvežė neva ant 
tirinėjimo stacijos, kur ir ūkinin
kui liepė važiuoti. Kada gi jis 
čzia atvažiavo, tai pasirodė, kad 
jo deszrų nieks ne atvėžė ir mies
tas ne siuntė tykoti ant kelio nė 
jokių agentų, kumpius ir deszras 
nuo ūkininko atėmė ne miesto 
policijos agentai, bet prigavėjai.

Maskoliszka apazvietimo mi
nisterija užtvirtino stipendiję 
prie Vilniaus realiszkos moky
klos vardo buvusio mokintojaus 
tos mokyklos Polozovro. Ant sti
pendijos paskirti nuoszimcziai nuo 
kapitalo 1067rubl„ surinkto ant 
to mierio paežių minėtos moky
klos mokintinių. Isz stipendijos 
gali naudotiesi mokintiniai viso
kių kilmių ir tikėjimų gerai besi
mokinanti fizikos.

Pereituose metuose draugystė 
savitarpinės paszelpos Vilniaus 
prekėjų pagelbininkų užsimanė 
uždėti skaitinyczię. Su praszy- 
mu daleidimo, kaip tai reikalauja 
Maskolijos tiesos, atsiszaukė į 
gubernatorių. Tas vienok ne 
davė daleidimo ir tokių būdų 
prekėjų pagelbininkai ne gali tu
rėti savo skaitinyczios. Teip mat 
maskolpalaikiai rūpinasi apie do- 
riszkę ir protiszkę pakėlimą Lie
tuvos žmonių. Visa priežastis 
nedaleidimo prekėjų pagelbinin- 
kams uždėti savo skaitinyczię 
buvo ta, kad jie į ję norėjo par
traukti knįgas ir ne maskoliukoj 
kalboj, iszleistas užrabėžiuose ir 
kad draugystėj yra daug dąugiaus 
ne maskolių sąnarių.

Porę metų atgal ant maskolisa- 
įko garlaivio “Peterburg”, plau- 

kinėjanezio terp Vladivostoko 
ir Odesos paczto urėdhinkss Bao, 
paszlavę* 200000*- frankų siun
čiamų rando pinįgU, stengėsi 
mieste Colombo pabėgti ir isz 
tikro pabėgo. Patikoi vienok ant 
ulyczios'pabėgėlį tarnaujantis ant 
laivo vilnietis Soisowski, prane- 
szė laivo kapitonui ir'tas, su-vie
tinės policijos pagelbq; buareszta- 
vo Bao. Už prisidėj'ųnę prie su
ėmimo neteisingo urėdninko, ca
ras Snisowskiui, dabaf gyvenan- 
cziatn Vilniuje, pa*kyr£ dovaną 
1000 rubl. Tai ne labai daug.

Vilniaus mieste ro^a nuo se
nini perkratinėja klausymą pa
rengimo muzejaus prie miesto 
biurų. Prie muzejaus norėjo pa
rengti biblioteką, kubus pieszi- 
tno ir pamokinantiems skaity
mams balę. Dabar jau progra
mas susiaurintas, ne kalba jau vi
sai apie biblioteką arbą prelekcijų 
salę, kadangi mat n£ra vilties, 
kad augsztesnės valdžios duotų 
daleidimę, o l>e jo įpiestas juk 
nieko galinezio pakelti žmonis ne 
gali rengti.

Kadangi szię žiemą Lietuvoj 
buvo daug sniego, tai pavasarį 
buvo gana dideli tvanai. Ypacz 
tekanti per Vilnių lipė Vilnelė 
ūmai užtvino ir smarku- vęndens 
tekėjimai gana daug blėdies pri
dirbo. Iszardė visa| pilymus 
mieste teip, kad net įkaltus po
lius nunet-zė, nuo pyiiipų ne liko 
nė ženklo. Pagraužė lerautę Ber
nardinų sodo ir kram 
žydiszkę sinagogą.

Vilniuje porą metų 1 atgal tar
naujanti ant geležinkelių sutvėrė 
Kliubą. Jis vienok greitai pa
virto į loszimo niimuH. Dabar, 
užstoję nauji Kliubo virszininkai, 
iszdavė psdavadijimą uždrau
džiantį kaziruoti Kliudo ruimuo
se.

23 d. kovo (pagal maskoliszkę 
kalendorių), Vilniuje • prasidėjo 
susivažiavimas girininkų Vilniaus 
ir Kauno gub.

prieszais

Isz Vilniaus gubernijos.
Pirmoje, pusėje kov^ mėnesio 

Vilniaus gub. buvo isz viso 18 
gaisrų. Gaisrai tie užgimė: nuo 
neatsargumo paežių padegėlių 4, 
nuo padegi m o2, nuo nežinomų 
priežatezių 12. Visuose tuose 
štai tikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies ant 15000 rubt

Netikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 7, užniuszyš'ių 3,į vaikas už
smaugtas 1. Negyvėlių rado 3.

Vagystų papildyta ji5, daiktų 
pavogta už 1550 rul>l.; pinįgų 
445 rubl. Arklių payogė: Tra
kų pav. 3, Lydos 6, Aszmėnų 2, 
Szventėnų 1, Dianos 1, Vileikos 
4; taigi isz viso* 17 arklių.

Isz Rieczicos, Minsko gub.
Minsko apskriezio sude, susi 

rinkusiame į Rieczicą, 28 d. ko
vo perkratinėjo ypatiszką provą. 
Apskųsti buvo szimtibink&s Ko- 
eura ir deszimtininkaiį Kocura ir 
Bliznec už tnuszimę ūkininko 
Antano Kocuros. Mat 1898m. 
ūkininkai kaimo Kriukų, norėda
mi sulaukti geresnio iužderėjimo 
savo laukuose, susirinkę, nutarė 
sėti žieminius javus priesz piet 
dienoje Panelės Szvancziausios; 
pradėti sėti javus tam, kurio bus 
pilnas kiauszinis; kas gi perženg
tų tą nuskendimą, tą nu tai ta 
nuplakti su ryksztėnis. Priesz 
paskirtą ant sėjimo daenę, szim 
tininkas surinko nuo1 visų ūki
ninkų po vieną kiauszinį. Iszvi
rus ir nulupus kiauszinius, pilnu 
pasirodė kiauszinis ūkininko Dei- 
kuno, tam LodM iszpuųlė sėti pir
miausiai rugius.
Antanas Kocura, 
per tai Deikunui 
javai, nusprendė 
kaimo nusprendimo į ir pradėjo 
sėjimą rugių pirm Deikuno. Už 
tai kaimo ūkininkai,' susirinkę, 
nusprendė duot jam 15 rykszczių, 
ką ir iszpildė: plakė jį szimtinin 
kas ir abudu deszimtidinkai. Už 
tai jie ir pateko po sudu. Mins
ko apekriezio sūdąs nusprendė 
juos visus ant prsszalinimo nuo 
tarnystes valezcziuje; kitokios 
bausmės ne uždėjo.

Jo* kaimynas, 
tikėdamas, kad 
geriau užderės 
ne paisyti ant

Isz Pinsko, Minsko gub.
Neseniai ežia buvo szitoks atsi

tikimas. Pas vieną akuszerę at
kako naktyj du vyriszkiai su už
dengtais veidais ir papraszė va
žiuoti pas gimdanezią moteriszkę. 
Kaip tik akuszerė sėdo į vežimą, 
važiuojanti drauge vyriszkiai ap- 
refezkė, kad turi jai užriszti akis, 
ką ir iszpildė; akuszerė isz bai
mės ne dryso szaukti pagelbos. 
Paskui važiojo ją porą valandų ir 
ant galo sustojo ir nuvedė į 
kokius namus. Kada jai nuėmė 
ratsztį nuo akių, tai kambaryj, į 
kokį ją įvedė, ant lovos gulėjo 
labai jauna moteriezkė, o prie 
lovos stovėjo su uždengtais vei
dais du vyriszkiai; gimdanti tei- 
posgi turėjo liczyną ant veido; 
kambarys buvo puikiai papuosz- 
tas, isz ko matyt, kad gyvenanti 
ežia buvo turtingi. Pagimdytą 
vaiką anie vyriszkiai tuojaus pa- 
mė ir iszvežė, nežinia kur. Aku- 
szerei už jos darbą ir baimę gerai 
užmokėjo ir užriszę akis, parga
beno atgal į jos namus. Nors 
mieste beveik viens kitą pažįsta, 
bet akuszerė ne žino, kur ją buvo 
nuvųžę, tiek žino, kad ji buvo.ne 
mieste. *

Isz Radoszkowicų, Vil
niaus gub.

Pabaigoj kovo mėnesio szitose 
aplinkinėse siautė smarki sniego 
dargana, paskui vienok, užstoju
sios sziltos dienos, sniegę e u tarpi
ne). Kaip beveik kiekvieną pava
sarį, teip ir szįmet smarkiai pra
dėjo siausti sziltinės ir tymai, 
nuo kurių diktai žmonių mirszta. 
Garniai parlėkė 1 d. balandžio, 
taigi vėliau negu kitais metais. *

Kaime Surentuose, neteli Ra- 
doszkovicų, pasimirė staiga ūki
ninkas Czerepavyczius. Palaido
jo jį ant katalikiszkų kapinių be 
jokio tirinėjimo. Dabar Vileikos 
policija gafo skundą, buk Czere- 
pavyczia likosi nunuodintas. Kū
nas likosi atkastas ir daktaras 
žarnose ir pilve rado isztikro nuo
dus. Nužiūri velionio paczię ir ji 
likosi jau suaresztuota.

Isz Kėninierno,Latvijoj.
Kemmerne yra gydanezio van 

dens szaltiniai, vieta ta yra 40 
viorstų nuo Rygos. Porę metų 
atgal parengė ežia maudynes,} ku
rias vasaros laike suvažiuoja 
daug sveikų ir serganezių, ypacz 
suvažiuoja ežia daug turtingų 
Lietuvos gyventojų. I«z pradžių 
per metus atsilankydavo ežia 
daugiausiai 1500 žmonių, dabar 
gi skaitlius pereina 3000, o tune 
skaitliuje j atkanka isz Lietu
vos. Maudynės pasekmingai gy
do reumatizmę ir kitokias ligas. 
Apart gydanezio vandens szal- 
tinių yra ežia teiposgi gydanezio 
durpinio purvo, tokio kaip Aus 
trijoj, plotai. Rengia ežia dabar 
atsakanczias įtaisas ant gydymo 
ligonių ir su purvu. Be aliejo- 
nės skaitlius sveczių szį metę bus 
dar didesnis negu k t.is me
tais.

Isz Peterburgo.
7 d. balandžio, pagal masko- 

hszkę kalendorių,Peterburgo Lie- 
tuviszka Savitarpinės Paszelpos 
Draugystė parengė Literatiszkai 
dramatiszką vakarę Kononovo 
salėj. Atlosztos buvo komedi
jos: Aukso Veisz:a ir Dėdė atva
žiavo, verstos isz lenkiszkos kal
bos. Apart to buvo pamokinan
ti skaitymai ir lietuviszkos dai
nos. Sziuom kartu afiszai buvo 
maskoliszki, vien vardę komedi
jų daleido atspausti lietuviezkai 
lotyniazkoms literoms.

Naujas geležinkelis.
Maskoliszka kelių ministerija 

davė jau daleidimę ant pradėjimo 
darbų prie dirbimo naujos gele
žinkelio linijotfpLietuvoj. Nauja li
nija bėgs nuo Vitebsko į Žlobinę, 
perkirs dalį Vitebsko ir Minsko 
gub. Kelias tas jau seniau pa
ženklintas inžinierių, dabar 
aidės tik darbai. Linija ta 
metu bus pabaigta.

pra-
1 dui

Isz Rygos.
Netoli Rygoe, įtaigose pervaly- 

mo keroeino Oeiricho užgimė 
baisus gaisras, kuru ne tik isznai-

Metas IX

■ ■■■ =?= 
kino minėtas įtaisas, bet iszsipla- 
tino ant aplinkinių kaimų. De
gantis kerosinas platino 
neiszpaaakytu greitumu. 
9 kaimai.

ugnį su 
Lzdėgė

užstojo ' 
payasa-

Isz Grodno.
Nuo 10 d. balandžio 

Grodno gubernijoj tikras 
ris. Dienos sziltos, sziluma su 
v‘su sutarpino sniegą nuo -laukų 
ir ledus nuo stovinezių vandenų. 
Kada nekada puola sziltas lytus. 
Želmens ant dirvų pradeda žilti. 
Žieminiai javai iszrodo pusėtinai, 
iszszalusių vietų ant diivų matyt 
mažai.

Nuo ko paeina miegas 
ir sapnas?

Kodėl žmogus miega? Kiekvie
nas atsakys, jog todėl, kad reika
lauja atilsio, kadangi ne tik žmo
gus, bet nieks ne gali be peratoji- 
mo darbuotieji visę anižį, juk net 
garinėms maszinoms kada nekada 
duoda pasilsėti. Tas viskas tei
sybė, bet toks atsakymas ne isz- 
aiszkįs mums priežasezių, kurios 
gimdo miegę.

Prancuziszkas moksiinezius 
Gouyet viename atsitikime letar- 
giszko miego užliko tūlas per
mainas, anormaliszkumus tre- 
cziame galvos smegenų griežinyj 
ir nusprendė nuomonę, jog tos 
permainos smėgenyse ir yra tik
roms priežastims miego. Perei
tuose metuose Paryžiaus ligonbu- 
tyj Salpetriere pasimirė 18 metų 
mergina, iszbuvusi 7 mėnesius le- 
targiszkame miege. Atidarius 
galvę, pasirodė ant smegenų to
ki jau anormaliszkumai, permai- > 
nos tose smegenų dalyse, kuriose 
pirma užtėmy jo permainas Dras 
Gouyet Ant galutino iszriszimo 
klausymo ar isz tikro toe smege
nų permainos gimdo miegę, darė 
ant žvėrių visokiusexperimentus, 
bandavones Dras Raphael Du- 
bois. Isz savo bandavonių szitas 
moksiinezius persitikrino, kad 
galvos smegenyse yra vieta arba 
centras, nuo kurio paeina miegas 
Jeigu kraujuose susirenka daug 
gazo anglerugsztie*, tas smegenų 
centras tampa apsvaigintas ir tę- 
«yk lygiai kiti gyvūnai, kaip ir 
žmonės užmiega. Miegant, an- 
glerugsztis renkasi ir toliaus ir 
per tai ir užmigęs vis labiaus ir . 
labiaus, sunkiaus įmiega. Ant 
galo gazo to prisirenka daugiaus 
negu reikia ir jis suerzina tę sme
genų dalį; tęsyk žmogus pabun
da. Taigi pasirodo, jog miegas 
paeina nuo smegenų, o smegenys, 
su drigsnių pagelba, valdo kitas 
kūno dalis.. Miegant vienok pil
vas sunaudoja paimtę pirma valgį, 
nė kvėpavimas, nė kraujo tekėji
mas ne pasiliauja, bet tas atsibū
va palengviau, todėl miegant,kū
no sziluma pasimažina. Kad 
miegas paeina nuo smegenų, ma
tyt isz to, kad dėl ilgos nemigos 
žmogui rodod visoki ne būti 
daiktai, j;s klejoja.

Daugelis lietuvių tiki į sapnus 
ir sapnininkuose jieszko iszrei- 
szkimo sapno, tiki, kad sapnas 
turi įtekmę ant ateities žmogaus. 
Nuomonė tokia vienok yra be pa
mato. * *
, Miegas su sapnais parodo vien, 

kad užmigus žmogui, jo mislys 
dar ne užmigo, bet darbuojasi, tik 
n u žudžiusi oš kontrolę, szokinėja 
nuo vieno daikto ant kito. Kaip 
kada prie sapno mislies darbas 
būva teip smarkus, kad jis pri- 
verezia darbuotiesi ir kitas kūno 
dalis, todėl tai pasitaiko, kad 
miegantis vaik»zcsioja, atlieka 
visokius darbus. Liunatikai vaik- 
szczioja be baimės ant staezių sto
gų. Isz tikro vienok liunatikai, 
vaikszcziojantį ant stogo, mato, 
kur eina, kadangi turi akis per 
pusę atidarytas, tik kad ne 
męsto savo darbo, tai ne turi bai. 
mės, todėl drąsiai vaikszczioja po 
tokias vietas, ant kurių ne mie- 
godapiĮne drystų laipioti.

Drucsiai įmigęs žmogus, jeigu 
nieks ne ardo miego, paprastai ne 
turi nė jokių sapnų. Bet kaip 
tik kokios nors priežastys ardo 
ramybę, tęsyk prasideda visoki 
sapnai. Jeigu priesz atsigulimą 
iazgeraime diktai svaiginanezių 
gėrynių, kurie suskubina krau‘
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tekėjim?, jeigu dėl negero gulėji
mo bus apsunkintas kvėpavimas, 
arba jeigu pre-z atHgulitn? ap
sunkinsime pilv? sunkiai porviri- 
namais valgiais, tęsyk drigsnės 
erzįs smegenis ir mislis ir per 
tai atsiras sapnai.

Tankiai sapnuojime, buk la 
kiojame ant oro, bet bkiojimas 
atsako kvėp.vimui ir paeina nuo 
krutėjimo krutinės- Sapnai apie 
puolimu į koki? gili? duobę arba 
tarpkalnę p teina nuo suskubinto 
kraujo tekėj<mo į koki? nors kū
no dalį, kuri pirma buvo pri
spausta ir į j? kraujas buvo su
laikytas.

Sapnas visada riszasi su papro-, 
ežiais ir rupeseziais sapnuojan- 
czio. Mokintiniams rodosi, j<>g 
stovi priesz mokintoją ir nemoka 
užduotos lekc jos; kareiviui už
pultam rodosi, kad ne gali rastj 
ginklo ir ne gali nuo priešių pa
bėgti ir lt. Prispaudimas kruti
nės ir stoka oro gimdo sloguczius 
ir tt. Sloginamas paprastai pa
bunda isz baimės, prie to ezirdis 
smarkiai plaka, bet tas pae na 
ne nuo baimės tik nuo ne gero 
gulėjimo. ,

Deganti liampa. deganezio.* 
malkos ir jų braszkėjimas erzina 
ak>ų ir ausų drigsne* ir t»s g>m 
do atšaka n ežius sapnus, p;, veiks
lai), tę*yk'sapnuojame apie gais
ru, apie muszį, girdime dainas. 
Vi u* tuos sapnus pagimdys ži 
banti liampa arba bn<szkėjimas 
deganez ų malkų.

Pabudus,mums rodosi, kad s:-p 
n vinie p*r vs? naktį. b»t isz 
tikro sapnai mus lankė tik trum 
p? valandėlę: mat miegantis ne 
gali gerai laiko iszrokuoti, ka 
daugi, m eg> nt, ne visos smegenų 
dalys protauja, kitos jų dalys il
siai, miega. Sapnuodami apie 
baisius daiktus,stengiamai bėgti, 
bet ne galime, norime szaukti pa 
gelbos, bet iszrėkti ne galime ir 
ant galo pakylame, szaukiame, 
liet pabudę užmirsztame, kas atsi
tiko, nesuprantame, kodėl paki
lome isz guolio.

Sunkius ne ramius sapnus gim
do valgymas priesz atsigulimu 
sunkių valg ų, teiposgi ir alkis, 
persidirbimas ar tai protiszku ar
ba fiziszku darbu?

Taigi mat sapnus gimdo kokios 
nors paszalinės priežastys, sapnai 
ne turi įtekmės ant musų atei
ties, nėra todėl reikalo iszreiszki- 
mo sapnų jieszkoti sapnininkuose, 
kadangi iszaiszkinimo jų prasmės 
juose nieks ne ras. Sapnus gim
do priežastys, kurios ne tmi nė 
jokio susiriszimo su ateinanezia 
laime arba nelaime žmogaus.

Isz Amerikos.
Leisniais ant gerynio svaiginan- 

cziu gerymu.
Littlf. Rock, Ark. Senatas 

sztetu Ark*n*»s legislaturos už 
gyrė leisnius ant gėrymo svaigi- 
nanezių gėrynių. Kiekvienas no
rintis geiti degtinę, alų ir kito
kius svaiginanezius gėry mus turi 
iszsipirkti leisnius, kurie kasz- 
tuos ant metų po 5 dol. Kas 
gertų tokius gėrymus ne turėda
mas Leisnio, turės mokėti 15 dol.

Suareaztuotas paėsto vlrssinin-. 
kas.

Tarpon Springs, Fla. Czia- 
nyksztis paczto virszininkas pra- 
neszė, buk į paczto biur? įsiver
žė vagiliai, i» žardė su dinamitu 
pinįgų szėpę, paszluvė 1000 dol. 
paczto pinįgų. Ant iszti rimo at
siuntė inspektorius, kurie isztyrė, 
kad pinįgus paėmė isz szėpoa pats 
paczto virszininkas ir ant pr>-sza 
tinimo nužiūrėjimo, su dinamitu 
iszardė szėp?.

Pinigu dirbėjai
Peru ind. Czianyksztė policija 

susekė ežia gerai suorganizuotu 
draugystę netikrų pinigų dirbėjų. 
Trys sanariai minėtos draugystės 
likosi eusre-ztuoti; virszininku jos 
buvo koksai Robert Lobentbal. 
Dirbo sidabrinius puedoliarius 
ir doliariue. Diihimo draugystė 
turėjo nemažai netik r ųį pinigų į 
svietę paleisti, kadangi ji darb.vo 
si per isztisua metus.

Nelaimes ant geležinkeliu.
San Antonio, Tex. Nesusek- 

li dar nekszai, netoli Davenport 
iszmeiė isz rėlių bėgantį į pietus 
pasažierinį trūkį International & 
Great Northern geležinkelio. 
Prie to pęczkurys likosi ant vie
tos užmusztas. trūkio vedėja* 
mirtinai apkultas; isz pasaiierių 
penki likosi apkulti, bet ne pa 
voj ingai.

Dayton Oh. Netoli Johanson 
stacijos iszszoko isz rėlių trūkis 
Cincinnati Hamilton & Dayton Li 
mited geležinkelio. Lokomotyvą, 
bagažinis ir rūkymo vigonai nu
sirito nuo augslo kelio į grabę; 
prie to trūkio vadėj s irpeczku- 
ris likosi ant vietos uiinuszti; 
si/nkiji sužeistų pasažierų yra 10; 
turs reikėjo gabenti į ligonbutį; 
lengviau apkultų yra daugiau.

CaMBRiDGE Oh. Neto'i nuo ežia 
iszszoko irz rėbų anglinis Pen- 
siivanijo*geležinkelio trūkis. Prie 
to trūkio vedėjas likosi ant vietos 
užrnusztas, o važiuojantis trukiu 
telegrafistas sunkiai, gal mirtinai 
apkultas.

Grand Rapids, Mich. Netoli 
Sunfield, ant Pere Marųuette ge
ležinkelio iszszokoisz rėlių trukia. 
Prie to 5 pasažierai likosi sunkiai 
apkulti.

Explio*lja.
South MoAlister, Ind. Ter. 

Anglių kastynėse McAlister Coal 
Co., Andersone, atsitiko baisi ex- 
pliozija, kurios penki darhinin 
kai likosi ant vietos užmuszt'1, o 
septyni sunkiai sužeisti. Trūksta 
dar kelių darbininkų, su kuriais 
nežinia, kas atsitiko. Kada už
gimė expliozija,* oloje buvo 125 
darbininkai. Ar terp užmusztų 
ir sužeistų nėra lietuvių, to ne 
žinome.

Gaisrai.
Dalias, Tex. Sudegė ežia di

delis operos teatras. Direktorių 
teatro su dideliu vargu Jiszneszė 
isz deganezios triobos. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 100 
000 dol.

Latroba, Pa. Sudegė ežia 
visos kastynių įtaisos Dorothy 
kastynių ir kokso pecziai Ameri
can Steel & Iron Co. Blėdį ugnie* 
padaryt? skaito ant 150000 dol.

Sniego lavina.
Port Townsend, Wash. At

kakę ežia isz Al akos,- ant gar 
laivio “Senator”,pasaž eriai atga- 
tano žini? apie baisi? sniego la
vinę nusiritus ? ant miesto Sun 
rise City, Alaskoj, kuri daug bl'ė 
dies ir nelaimių pridirbo. Mies
te 20 žmonių likosi užmuša*ų, 
sniegus pagriebė daug triobų. 
kurias, žinoma, sugriovė.

Nauji aukso plotai AlapkoJ.
Kaip laikraszcz'ai paduoda, 

dislr.kte Eldorado Creek,Alaskoj, 
rado naujus aukso plotus. Du auk
so jieeskolojai vien? tik dien? su
rinko ežia aukso už 13030. Kiek
viename žemės šamote yra vidu- 
tin įsakai už 50dol. aukso. Šamo
tai sverianti vien? uncij? pasitaiko 
gana tankiai. <

Mažas vaikas.
War*aw, lud. Gyvenanti čia mo 

teriszkė Ch^verell pagimdė vai
kę, kuri* svėrė vos du svaru ir tai 
ne pilnu. Va kas . turi vos 12 co
liu .Igio ir papras)? nuo pirszto 
žied? galimajam užmauti ant ran
kos iki alkunei. Neturint ant sa 
vo mažumo,-a-.iikas yra sveikas ir 
be abejonės gklės gyventi.

Laivai varomi elektrikos.
Cleveland, Oh- Czianykszcziai 

kapitalistai sutvėrė kompaii'j? ir 
parengs nauj? pasažiennių Imvų 
biiij? terp Toledo it Ciuc:nnati. 
La vus varys elektriszka pajiega, 
per k? laikas kelionės susitrumpįs 
ant treczdalio.

Giriu gaisrai.
.Vland. Wis. Netoli Meilei) siau- 
czia baisus girių gaisrai. Ugnis 
isznaikino jau apie milijon? pui 
kių egl ų. Dega girios ant b dėlių 
ploto pietinio kranto Superior e- 
žėri o. Girių gaisrai užgimė ir 
-ztete Michigan.

Nelaime dirbtuvėse.
Beaver Falls, Pa.’ Dirbtuvė 

se Penn Bridge Works sveriantis 
35 tonas plieuo szmotas nupuolė 
ant dirbanezių darbininkų. ' Vie
nas darbininkas likosi aut vietos 
užrnusztas, o du mirtinai sužeis-

Paroda Bufl'aloJ.
Buffaloj likosi atidaryta 

visos Amerikos paroda, kuri 
trauksis iki spalių mėnesio. 
Paroda parengta puikiai, be abe
jonės pasiseks kuo geriausiai. >

Shamokin, Pa. Henry Clay 
anglių ■ kastynės. prigulinezios 
Phdadelphia Reading Coal Co. 
likosi ant dviejų mėnesių uždary
tos. Per tai 1600 darbininku ue 
teko darbo.

Hony Point, N. Y- New 
Yorko kapitalistai stato ežia nau
jas geležies dirbtuves. Darbinin
kai jau traukia isz kitur, tikėda 
mi gauti durb? naujose dirbtu 
vėse.

• 1 Waukegan, III. Darbai 
eina ežia gerai. American Steel 
Co. dirbtuvėse dirba gerai ir kas 
tik nori dirbti, darb? ežia gali 
greit gauti.

Carnegie, Pa. Darbai 
bziuom tarpu eina prastai: dėl 
didelių tvanų dalbai daugelyj 
anglių kastynių visai sustojo: jei
gu katrose ir dirba, tai labai silp- 
nai.. A-

•| MtVernon, Oh. Dirbtuves 
Coxey Steel Casting Co. baigia 
jau rengti. Prasidės jose darbai 
nuo liepos mėnesio. Patilps ežia 
prie darlio 400 darbininkų.

Youngstjwn, Oh- Repub 
lic Iron & St ei Co. stato ežia 
naujas diibtuves, kuriose nuo 
pjutės mėnesio prasidės darbai

Wa8Hinoton, Pa. Tylero 
dūdų dirbtuvėse p įkilo darbiniu 
kų sztraikas, per tai diibtivės li
kosi uždarytos.

1 Syracuse, N. Y. Ouonda- 
ga Pottery Co. pakėlė 400 vy- 
riszkų ir 100 inoteriszkų darbi
ninkų uždarbį.

Enslky, Ala. Tennesse Coal 
Co. stato ežia nauj*s geležies 
dirbtuves, kurio-e nuo berželio 
mėaesio prasidės darbai.

Bridgeport, Oh. American 
Steel Co. didina savo dirbtuves; 
paskui priims prie darbo dau
giau darbininkų.

T Benwood, W. Va. Natio
nal Tube Co. pastatys ežia naujas 
dūdų dirbtuves.

•J Monessen, Pa. American 
Tin Pinte Co. didina czianyksz- 
czibS savo dirbtuves.

Isz darbo lauko.
Pitt-blrg, Pa. Rengiamas 

sztraikas vagonų stabdėjų ir kon
duktorių Mc Keesport geležinke
lio ne galėjo bul pakeltu, kadan 
gi organizacijos virszininkai ne 
davė pritarimo. Geležinkelio 
kompanija pažadėjo priimti algai 
pirma praszdmtus trukių tarnus, 
ir ant lo pasibaigė visi nesuti
kimai.

Wheding, W. Va. Kalna
kasiai ka-tynių: Belmont, Har- 
rišo n, Jefferson sztete Ohio, 
Brooke ir Hancock, Vakar.nėj 
Virginioj, pakėlė sztraik?. Dar
bininkai reikalauja teisingesnio 
už savodarb? užmokesnib. Šatrai 
kuoja dabar 5000 žmonių, bet be 
abejonės prie sztraiko pristos dar

ISZ
- Lietuviszku dirvų.
Tverkime Daumanto Man* 

tos Nzakas!
Viena isz svarbiausių priderya- 

czių lietuviszkos visuomenės J ra 
szelpimas besimokiuanezios jau
nuomenės, kadangi • kiekviena 
tauta neatbūtinai turi iszdirbti 
isalavintus visokioi-e mokslų sza. 
koše vadovus. Užsiimanti tuom 
draugystė "Daumanto mantos yra 
Europoj, liet daugumas Ameri 
kos lietuvių ne žino jns antraszn 
ir kaip matyt, ne žino kur siųsti 
ant tomieno paaukautus pinįgus. 
Per tii mažai aukų plaukia isz 
Amerikos ant teip svarbaus mie- 
rio kaip szelpimna lietuvių einan- 
ežių į augszt-snes mokyklas, nors 
jie laitai reikalauja paszelpos ant 
pabaigimo mokslo. Man todėl 
rodosi, kad mums, Amerikos lie
tuviams neatbūtinai reika sutvert 
szak? arba kuopę Daumanto

bajusmės.arbi turės atsėdėti kalė
jime 30 dienų už kiekvien? sykį. 
Turinti iszpirkt? leisnj gaus „ blė- 
tinius ženklus torielkos didumo. 
Ar tas Arkanso senato užgyri
mas sumažįs girtuokliavimas, a- 
pie tai galima abejoti.

Vėtros.
St. Paul, Min. Pietinėj Da- 

kotoj siautė smarki vėtra, kurios 
daug farmų likosi iszgriautų. 
Vėjas nesziojo piešk? ir 
LŽbėrė daug besigananezių ant 
lauko galvijų. L aike tų vėtrų 
mieste Aberdeen buvo 90° szi- 
lumos. Laukų ir sodų- vaisiai 
daug nuo tų vėtrų nukentė, dide
li laukų plotai tapo pieska už 
nėszti.

Užgriuvo kautynėse.
• Springfield, Mo. Netoli Au
roros užgriuvo ola Rosebud ang
lių kastynių ir užbėrė penkis dar- 
biuinkus. Darbininkai tie dar 
gyvi 5 oloj. Dirbanti netoli 
olose stengiasi užgriuvu
sius atkasti, bet reikia mažiausiai 
trijų dienų darbo, kol galės prisi
kasti prie užgriuvusių. Kaip 
pranesza laikraszcziai, užgriuvu
sius pasisėkė atkasti, hz jų vienas 
buvo užrnusztas.

Žvaigžde su uodega.
Žvaigždė su uodega, arba ko

meta, kokia pirmiausiai pasirodė 
Australijoj, o paskui pietinėj Af
rikoj,dabar per žiūronus likosi pa- 
tėmyta ir isz Yerkeso žvaigždžių 
tėminyczios Williams Bay. Nors 
žvaigždė yra netoli saulės, galima 
jau j? patėmyti ir iiosomis aki
mis. Toliaus, kada ji ateis dar ar- 

-cziaus, bus matoma genaus.

400 darbininkų ne teko darbo.
Sarna Lake, N. Y. Sudegė 

ežia lentų pjovinyczios Brancho 
ir Calhhęno. Blėlį ugnies pa
daryt? skaito ant 150000 dol.

Lovel, Mas. Sudegė ežia dirb
tuvės Gilver & Gai Co. Blėdį ug
nies padaryt? skaito ant 100000 
dol.

Fond du Lac, Wis. Sudegė ežia 
įtaisos Gurvey Refrigerator Manu- 
facturing Co. Blėdį ugnies pa
daryt? skaito ant 100000 dol.
• Moteris plesziku vadovu.

Kenosha, Wis. Atsirado ežia 
graži, 30 metų moteriszkė, kuri 
suorganizavo plėszikų bandę. Už
puldinėja ji ant pardavinyczių ir 
pnvatiszkų gyvenimų, bet paimti 
j? ne pasiseka ir policija nežino, 
kas ji yra. Ji su savo vyriokais 
pagalbininkais iezplėszė mieste 
daug pardavinyczių.

Girinis žmogus.
LaCros8E, W i s. Aplinkinėse 

La Croase ir Viragna slapstosi gi
riose pabėgę* isz beproezių namų 
beprotis. Iszeina jis kaip kada 
isz girių ir jo baisiai bijosi visi 
aplinkiniai farmeriai, kadangi jis 
yra ueiszpasakyto didumo ir la
bai drūtas. Nors jo po girias 
jieszko, bet surasti ne gal.

Linu amaras.
Linų augintojai sziaurvakarinių 
Amerikos sztetų, ypacz Dakotos, 
skundžiasi, kad ant auginamų 
linų užpuolė amaras, kuris daug 
blėdiee pridirbo.Profesorius Balley 
isztyrė, kad linus naikina mikros- 
skopiszki, neužmatomi 1 luošo
mis akimis grybelai.

daugiaus.
Wiu£Esbarre, P a. Sztrai 

ka* kalnakasių Prospect kas’ynė- 
se, prigulineziose Lihigh ValJey 
Coal Co., pasibaigė. Darbininkai 
sugrįžo prie darbo ne iszkovoję 
nieko. Sztraik? mat darbininkai 
pakėlė be susižinojimo su unijos 
v'rsziniukais.

1 Connelsville, Pa. Pereit? 
sinvaitę degė szitame apskrityj 
19968 kokse pecziai, stovėjo gi 
1479 pecziai. Prie visų peczių 
dirba piln? laikę, o prie peczių 
Semet Solvray ir Dunbar Furnace 
Co. nė nedelioms darbai ne apsi 
stoja.

Scranton, Pa. Audėjai 
Sanųuist szilkų dirbtuvių priėmė 
pasiūlyt? ant 8—12% didesnį'už
mokestį ir liuosę aubatoe dien? 
po pietų vasaros laike* ir nutarė 
grįžti prie darbo. Minėto«e 
dirbtuvėje dirbo 4000 darbi
ninkų,

5 Pitt-burg, Pa. Didesnė 
dalis czianykszczių stiklo dirbtu
vių sziuose metuose ne paliaus 
darbų nė vasaros laike, o katros 
bus uždarytostai ne stovės il
giau kaip du mėnesiu.

•} MoKee-port, Pa. Dirbtu
vėse Deewer Wood Co. pasiliovė 
darbai todėl, kad jos likosi van
dens užlietos. Kaip tik vandens 
nupuls, prasidės tuojaus darbai 
visose dirbtuvių dalyse.

Buffalo, N. Y. Darbinio 
kai czianykszczių spaustuvių pa
kėlė sztraikę. Jie reikalauja di
desnio už savo darb? užmokės- 
nio.

Mantos Dr. Užduotė Amerikos 
komiteto butų: surinkus kiek pi
nįgų, nusiųsti Europos Komi te 

rtui arba ir tiesiog szelpti užsi- 
nartavusius tautieczius baigian- 
czius kur nors augsztesnių mok
slų įtaisas, o peszelpos reikalau- 
janezius. Asz nenorėcziau tikė
ti, kad Amerikoj atsirastų lietu- 
vys arba lietuvė, kurie pasigailė
tų keletos centų ant szelpimo ei- 
nanezių į mokai? vaikinų arba 
merginų, kadangi juk mes visi 
suprantame, kad reikia mums la
bai mokytų vadovų. Asz pasi
žadu kas mėnesis paaukauti .po 
keliolik? centų ant teip svarbaus 
mierio kaip szelpimas besimoki- 
nanezios jaunuomenės. Pasitikiu, 
kad atsiras ir daugiaus tautieczių, 
kurie mano užmanymui pritars ir 
ne atsisakys nuo aukų ant teip 
svarbaus mierio.

Rods Amerikoj yra kunįgų su
tverta “Motinėlės" draugystė tu
rinti už mierį szelpti besimokinan- 
ėsius. Žmoma, geriau* butų, jei
gu visi azelptume szii? draugystę. 
K» gi vienok daryti, jeigu 
as galima susitaikyti. Juk 
kunįgai pats skirsto lietuvius ir 
jų ne garbinanezių spaugai už 
gerus ir piktus darbus į Motinė
lės draugystę visai ne priima. 
Motinėlė todėl yra ne lietuviss- 
ka, bet vien kunįginė draugystė. 
Jeigu ji bijosi kunigams ne pri- 
tarianezių sąnarių, tai reikia šu
nyti, kad ji nori su maža pagelba 
besimokinantiems terp lietuvisz
kos inteligencijos priveisti padė
tųjų ir užtarėjų kunįgų reikalų, 
taigi kad per Motinėlės draugystę 
jienori padidinti vien skaitlių są

vo tarnų. Ar tuos mierius dabar 
jau turi,to mes ne galime sikyti, 
bet Motinėlės įstitai teip sutaisy
ti, kad kiekvienam turi pulti į 
mislį toki nužiūrėjimai.

V. Sabonis.

Isz Minersvllles, Pa.
13 d. ba'andžio, ant pakvieti

mo draugystės "Lietuvos Sese 
rų”, aGilunkė Dr. SzLupas ir lai 
ke prakalbę ant užbaigimo XIX 
szimtmeczio. Ant paskirto la<ko 
sunirinko geras skaitlius žmonių, 
kaip vyrų teip ir moterių, kurios 
pirma net salės paminėjimo bai
dėsi. Sziędien isznyko biimė ir 
terp moter ų, ne ž urinl’ ant ko 
kių nedabrendėlių i-zniekinimo, 
griebiasi jos pr'e 'auti-zao d ubo, 
prideda savo gra*zius, szelpia 
tautiszkus reikalus, ir parengi* 
prakalbas. Su*irinkimę atidarė 
virsz ninkė p. Merkeviczienė, ir 
savo trumpoj prakalboj meldė ra
miai užsilaikyti laikė kalbos Dr. 
Szliupo; baigdama eavo prakal
bę, užpraszė Dr. Sdiupę.

Daktiras kalbėjo apie XIX 
szimtme’į, kurs daug atneszė 
naudos draugijai, o teip gi ir 
musų tauta per paskutinius 15- 
16 metų žymiai pakėlė literatur?. 
Bet nelaimė musų, kad nėra 
terp mus sutikimo ir v enyliės, 
kuri mums labiausiai reikalinga. 
Buvo j iu kiek aptykę per kelis 
metus, liet dv ejuose pnskuiiniuo 
se metuose vėl lyg kokia audra 
visk? iumaiszė, ir vėl pradėjome 
skirstytis į par ijas ir ne sutikt: 
dievuoeziai su dievui-ežiais, be iie 
viii su Itedieviais, biznieriai su 
biznieriais, dabar vėl beveik nie
ko nėra apart vaidų ir iszjuoki- 
mų: tai tas bažnytinis, tai tas 
•zliupini*. Vai tai tie nieko gero 
neatnesza, vien tautę silpnina, 
dalina, ► kr si o jos pajiegaa. Ir 
moterių draugjstai susitvėrus at
sirado prietz*i, aurie užsimanė 
tverti prieszingę, kad užliėgti 
keb? asilai. Vienok neretais 
nusigąsti, bet reikia dirbti pradė 
t? d»rh?, kadangi teip yra ne tik 
Minersville’j bet ir kitur. SzUi 
susitvėrė motelių draugystė Ply- 
mouthe, bet ir ežia atsirado prie 
asai; tas pats buvo Pitutone ir 
Serantone, nes teip vadinami mu
sų vadovai akitsto mus į partijas. 
Sziędien visgi jau yra kitaip, 
negu buvo keliais melais atgal. 
Jau galima pereiti per miesto 
gatvę, nieks ne užkabina, sziędien 
galima susieiti aut salės ir pra
kalbas laikyti ir jų klausyti ir 
numirusį laidojant, nepastoji ke
lio, kaip būdavo pirm kelių me
tų. Toliaus nurodė, kad reikia 
lavintieei apszvietime ir kelt sa
vo tautę drauge ir darbininkų 
luomę, kuri reikalauja lygybės ir 
brolystės. Net ir kunįgai viso
kių tikėjimų, susivažiavę New 
Yorke, pripažino, kad reikia ly
gybės ir brolystės. Ant nelai
mės,!? jie piipažįsta tik lu|M>mi*, 
darbais gi eina iszvien su didžtur- 
czų luomą. Toliaus aiszkino, 
kad jis, Szliupas, ne kovoja priesz 
tikėjim?, bet kovoja vien priesz 
iszkraipym? tikėjimo, priesz da- 
rymęjo asabiszku kunįgų įnagiu. 
Pasakė, kad niekada nesiprieszin- 
tų tikėjimui, jeigu jį kunįgai
rėmių ant nvirbiausio Dievo pri
sakymo: “Mylėk artymę lygiai 
ksip pats savę*’. “Vietoj mei
lės vienok mus parduoda 
kraujageriams lie musų va
dovai- Antai 12 num. “Te 
vynėa Sargo", iszleidžiamo 
Lietuvos kunįgų Prūsuose, atvirai 
liepia lenkti galvas priesz car? 
ir jo deepotiszkę valdi'? kaipo 
Dievo leist?, kuri, mes žinome, 
nėra nuo Dievo tik paežių žmo
nių paskirta. Argi mes galime 
pasakyti, kad kunįgai kelia tau- 
t?, jeigu jie pats atvirai pasirodo 
paisidavėliais carui? Žetnaiczių 
vyskupas Motiejus Valanczauskas, 
kuriam sziędien stato paminki? 
Amerikos lietuviai (apie tai mes 
ne girdėjome. Rd.), ne užsitar
navo ant paminklo. Jeigu sta
tyti paminklus tautiecziains už 
gerus darbus, tai reikia statyti to
kiems, kurie yra užsitarnavę ir 
teip nesutepę savę blogais darbais. 
Kodėl mes nestatom paminklo S. 
Daukantui, kuris dirbo visę savo 
amžį ant labo musų tautos? Kodėl 
nestatom Dr. V. Kudirkai, kuris 
ir savo gyvastį paszventė, norė
damas prablaivinai ir prikelti sa
vo brolius isz miego; ant galo 
kodėl nestatom paminklo K. Do- 
nelaiesiui, kuris savo poemoj 
apraszė visus vargus ūkininkų ir 
kitų beturczių. Ant galo yra ir 
daugiau pasidarbavusių ant tautos 
labo. Bet tuos užmirsztam, o 
statome tam, kuris buvo pardavi- 
ku musų tautos. Vyskupas Va
lančiau kas yra paraszęs daug 
knįgelių dvasiszkos įtalpos, terp 
kurių yra ir gerų, vertų }terskai- 
tymo, y pa taigai “Žemai ežių vys-

kupyi-tė”. Bet jis buvo pardavi- 
kas tautos,caro tarnas ir prisidėjo 
prie atėmimo lietuviams spaudos, 
o užmanytojas prisiulyt bėtu- 
viims graždank? (Ufmanyto- 
jais buvo Hilferding, Mikuckis, 
o ne Valanczfus. Rd.). Jis maiszto 
metuose 1863 iszdavė į maskolių 
rankas savo brolius, ir 1 epė ak 
lai car? garbinti, ir lenkt priesz 
jį galv?, nors jis mums v.skę isz- 
plėszė,uždarė Vilniauj universite- 
t?, atėmė spaudę, i*zplėszė musų 
muzejus ir l'eluviszk? metrikę, 
uždarė didesnę dalį pradinių 
mokyklų, žodžiu sakant, atėmė 
visk?, k? lietuviai turėjo. O vys
kupas Valanczauskas tam vsim 
pritaiė(?) Ar užtai lietuviai {pri
valo garbintį szi’ę vyskup?? To
liaus kalbėjo apie smarkų judėji- 
m? Maskoijos jaunuomenės, ir 
v sų prispaustų tautų Euroįpoj, 
kaiptai latvių, suomių, czėkų, 
rusinu. Priminė apie persekio 
jim? lietuvių Vokietijoj, kur dar- 
visgi sziek liek liuksmiaus, {.ka
dangi nors dvasiškai neteip bai
siai surirzti, ežia nors laikrasz- 
czius ir knįgas daleidiia spaudin- 
ti lietuviszkoj kalboj, kas Rosi 
joj yra uždrausta. \ Baigdamas 
savo kali*?, Dr. Szliupas pa ra
mi uo M nei'av.lles meter-ų Df-tę. 
kad nois jos tarpe buvo nesukiki- 
mai, bet vėl pakels sugadyi? var- 
dę, jeigu tik ivrtai laikysis.

Reikia pripažinti Lietuvos D. j 
Dr tei garbę, už parengim? pra
kalbų, ir aukavitn? savo skatikė- 
l*ų ant lautiszkų reikalų. Užsi
mezgimas draugystės buvo Ubai 
cunkui, kad ingi tverianezios-. 
draugystę buvo persekiojamos, ir 
iszjuokiamos. Nežiūrint vienok 
ant vi ų kliuezių, Mineisvillės 
moterys pralenkė vyrus: kada tie 
tąsosi, įbridę į savitarpinius vai
dus ir per tai nieko negali nu
veikti ant pakėlimo savo tautos, 
musų moterys paszvenczia. ant 
pradžios XX szimtmeczio lietu
vių apszvietimui |13 00. Pini
gai tie yra iszdalinti sziteip: ant 
kankiutinių|5 00,iszIeidimui knį- 
gos “Pajiega ir Medėga” $6 00, 
terptautiszKam laikiaszcziui į$2. 
Ar galima daugiau* reika
laut nuo kelių moterių ir drau
gystės, nuo kurios užsimezgimo 
nėra vienų metų? Ne vytam*, 
pagal tiesę, pridera juofctieai, 
bet moterys turi lie*ę juoktiesi 
isz vyrų, kurie davėsi moterims 
savę pralenkti.

Pasilieigus kalbai, buv0 de- 
kliamuotos eile* Ažio: Ant užbai
gos sztraiko; dekliamavo jauna 
mergaitė Elžbieta Tampaucjriutė, 
kuri visus patraukė paklausyti. 
Mmersvilliecziams pridera ieztar- 
ti moterių draugystei aeziu.

J. Ramanauskas.
P. S- Draugystė L. D. S,; isz- 

taria kuoszirdingiausię aržių 
Dr. Szliupui už nepatingėjimę at
silankyti su prakalba.

“Dr tės L. S.” Komitetas.

Isz Lawrence, Mas*.
Ant iszklamymo Velykines i*z- 

pažinties pribuvo ežia isz Brock 
ton, Mas., kunįga* K. Matulai
tis. Apie parsitraukimę kunįgo 
pa*irupino czianyksztė lietuvisz- 
ka Szvento Prauciszkans parapija.

savo tiesas priesz visokius skriau
dikus. Baigdamas kalbę, ragino 
visus laikytiesi vienybės, skaityti 
gera*, pėmokinanezias knįgas ir 
laikraszczius, nes tik per apszvie- 
timę ir tbokslę žmogus gali pasi 
kelti, pagerint} savo būvį. Vi
siems kunįgo Matulaiczio kalba 
labai patiko. Už ję mes isz t arta
me jam szirdingę aeziu.

Pasibaigus kalboms.p. A.Szim- 
konis užmanė pakolektuoti terp 
susirinkusių ant kankinlinių nau
dos, pirmiausiai pats metė į skry
bėlę savo aukę, o paskui ir kiti 
susirinkę; kuu. Matulaitis įmetė 
1 dol. ir 1 dol. paaukavo Arlaus
kas. Isz viso susirinko 15.68. 
Pinįgus prisiuneziu Kankintinių 
komiteto kasieriui.

M. Kondraitis.

Džiaugsmas ims skaitant laik- 
raszcziuose žinias apie tauliszkę 
krutėjimę lietuvių Amerikoj, apie 
jų darbus ant tėvynės labo. Vie
ni, skaitydami knįgas ir geres
nius laikraszczius, stengiasi apsi 
szviest, kiti gi, platindami tokius 
raszlus, stengiasi apazvietini? isz- 
platinti, i-zhlaszkyti tamsybes, 
kokiose lietuviai skendo per il
gas metų eile*. Bet isz kilos pu
sės perszulys apima szirdį.mat mt, 
kad gera sėkla ne visur iszduoda 
viisius. Sztai ir L-twrence, Mas., 
ne stokuoj* dar iszgamų. kuiie 
neužkenezia knįgų ir laikraszczių 
ir ne tik kad pats nieko ne skai 
to, liet ir kitus nuo skaitymo 
stengiasi nubaidyti.' Draugystes 
turinezias už mieiį plctinim? ap- 
szvietimo niekins ir apkalba vi
sokiais budais, sąnarius jų ap- 
rzaukia bedievia'8 arba szliuptar 
uiais. Labiausiai jie neužkenezia 
knįsryno. Mat knįgyno mieris 
yra plat'nti apszvietimę, ko jie 
labiausiai ne užkencz a. Tiems 
iszgamoms geriausiai patinka bo 
lės ir kazyros, o apszvietimo jie 
jieszko sali u nuošė, kur prigėrę 
ypati*zko apszvietimo, paskui 
peszasi, už k? ant rytojaus atsei- 
na užsimokėti korte. Jie ne pai
so, kad tokiais darbais-žemiu a vi
sų lietuvių garbę.

Szitos veislės iszgamos mėgsta 
visokias denuucijacijas. Sztai 
vienas isz jų neseniai užvedė po 
liciję aut vienos moteriszkės, ku
ri, pasigailėjusi jo, nors ne turėjo 
tiesos, pardavė stiklinę degtinės 
neva ant vaistų. Tojė moteri*z- 
kė likosi sūdo nuspręsta ant už 
mokėj mo 50 dol. bausmės. 
Rods pardavinėjimo degtinės be 
leisiro ne galima pagirti, bet dar 
mažiau ant pagyrimo užsipelno 
denuucijantai. Buvęs sude.

Isz WHterbury’o, Conn.
13 d. balandžio pasibaigė ežia 

fairas, kuris traukėsi per isztisę 
sanvaitę, parengtas Sūnų Lie 
tuvos Draugystės ant į-teigimo 
lietuviszku smuikorių kuopos 
sz ame mieste. Pirm? vakarę at
sibuvo paroda trijų lietuviszku 
draugysezių, kurios su muzika 
numarszavo į svetainę pipuoszt? 
amerikoniszkoms ir lietuviszkoms 
vėlavoms. Pirm? vnkar? atsibu
vo iszkilmingas pokilis (balius). 
Aut r? vakai? Ž’uponaitė Stasz- 
kiutė padainavo por? tautiszkų

“Tėvynė* Sarg?” padarė vieszę 
pažadėjim? būti irztikimiausiais 
caro pavaldiniais! PAskutinis 
vakaras posibaigė Uogavimu vi
sokių daiktų, kuriuos buvo pado
vanoję ant naudos Sunu Lietuvos 
draugystės geros valios tautiecziai 
ir kiti. Vis* szi iszkilmė atsili
ko ko puikiausiai ir Sunu Liet, 
draugystei suteikė ger? pelnę, 
kadangi ant fairo atsilankė daug 
publikos. Svetis.

Hartshorne, Ind. Ter.
Lietuvių yra ežia 15 jrzeimynų, 

pavienių bus apie’ keturis*yk 
tiek. Nors yra, kaip skaitlinės 
parodo, dikt*M lietuvių būrelis, 
bet gero terp jų nėra. Laikrasz- 
czių nė knįgų neskaito, apie tau
tiszkus reikalus nesirūpina. Ap
sivedę laikosi v enybės; iszėmus 
kelių gerų žmonių, kiti savo 
boardingienus laiko kaip szunis. 
Nesps vedę girtuokliauja, o pas
kui peszasi. 20 d. balandžio pas
v en? lietuvį susirinko beveik visi
vaikinai ir gėrė 4 adinss. Besi- 
skirstant, vienas isz drauge gėru
sių, turėdamas piktumę, patyko
jo ant einanezio namon B. Matu
ko, užpuolė ant jo ir butų gal 
ptrduręs, k mat tas į laikę spė
jo rauk? pakelti, tai perdūrė 
vien rauk?. •

Jau “Lietuvoj” buvo paminėta, 
jog netoli Hartj-horno, miestelyj 
Giltai ton, Velykų naktyj likusi 
perszautas lietuvy s saliuntnkas 
Saba* ir jo boardiogierius Masze- 
I;i8; perkovė gi juos boso sūnūs 
už tai, kad Sabas liepė eiti lau
kan ir nedavė pasileidėliui bu- 
ęziuoli savo podukrę. Ž nogžu- 
džio dar ir dabar ne suėmė. Lai
dotuvės užmusztų atsibuvo antrę 
Velykų dien?, jose dalyvavo be
veik visi lietuviai. Kada ant ry- 
tyjaus jie atėjo į darb?, tai botas
vi aus lietuvius atstatė. Jie pra
ncūzė apie vis? atsitikim? kom
panijai, kuri atsiuntė tiriuėtojus 
ant isztirimo. Kompanijos at- 
biųt-tas tirinėtojas, pen-itikriuęs 
apie teiringum? lietuvių skundo, 
bos? ir visus jo szunis pavarė nuo 
vietos, o lietuviams liepė eiti prie 
darbo. A. A. Z.

14 d. balandžio buvo parengtas 
susirinkimas su prakalboms, aut 
salės pn. 288 E-sex st Pirmiau
siai kalbėjo parapijos prezidentas 
Taui°SI'U8 Jerukevycz'a apie pa
rapijos reikalus. P. Kudaraus- 
kae aiszkiuo, kad reikia turėti 
Lawrence savo kunįgę. Ant ga
lo kalbėjo kunįgas Matulaitis. 
Kunįga* Matulaitis kalbėjo apie 
bažnyczi? ir bažuyczios reikalus, 
?pie meilę tėvynės, kaip j? kiek
vienas lietuvys privalo įnylėl. 
Paskui kalbėjo apie darbininkų 
reikalus, jų varging? padėjim? 
ir skriaudas; apie kapitalistus. 
Prilygino szi?dieninį darbininkų 
padėjim? prie buvusios senisus 
baudžiavos ir iszrodė, jog dabar
tinis kapitalo prispaudimai yra 
daug sunkesnis už liaudžiai ?, tik 
kad daugumas darbininkų dabar 
dar nesupranta visų skriaudų, 
kokias kenezia. Girdi,nors laike 
baudžiavos žmonės snukiai dirbo, 
bet tiek vargu ir alkio nekentė 
k? dabar, ėsant po kapitalistų 
jungu. Seniau, jeigu darbinin
kui pritruko duonos, tai , ponai 
turėdavo duot sziokį tokį maist? 
savo baudžiauninkams; sziędien, 
jeigu darbininkui, kraujateziam 
milijonus kapitalistui, pritruks 
darbo ir valgio, tai gali su visa 
savo szeimyna badu numitt, ka
pitalistai ne duos duonos, ir isz 
tikro tukstaneziai žmonių. civili
zuotuose k rašaluose mirszta nuo 
bado. Toliaus kalbėjo apie soči- 
jalistus, jų siekius ir partijas, 
apie jų darbus ir uzahzkino, kiek 
gero socijalistai padarė darbinin
kams ir pridūrė, kad kiekvienas 
darbininkas priyalo kariauti už

dainų,o Bendoraicziutė dekliama
vo eiles į darbinįkus. Treczi? 
v* k t r? vietinė teatraliszka kuopa 
atloszė teatr? “Nesiprieszyk”, 
komedij? viename akle. Perststy 
mos nusidavė pusėtinai gerai, ak
torius už jų gabum? galima vien 
pagirti; ypatingai atisyžimėjo 
Kanaporius tikru aktoriszku 
gabumu. Kelviit? vakar? at*i- 
buvo prakalbos. Kalbėtojais bu
vo: p. J. Kazakeviczia isz Pitt- 
ston. Pa. ir P. Mikolainis, ‘?Vin 
nybės” redaktorius,isz Plymouth, 
Pa. J. Kazakeviczia kalbėjo 
apie lietuvių lietargiszk? mieg? ir 
dabartinį tautiszk? ir protiszk? 
stbudimę. Toliaus pagyrė Wa- 
terbury’o lietuvius už jų tautisz
kus darbus, ir aut galo ragino 
moteris ir merginas sutverti tais 
vę tautiszk? draugystę. P. Mi- 
kelainis ilgoje savo kalboje kal
bėjo apie lietuvių skriaudas ežia 
Amer.koje lygiai »r Lietuvoje. 
Nurodė, kad didžiausiais lietuvių 
skriaudikais yra kunįgai, ir carai; 
visi budeliai neįstengtų suturėti 
kylanezios žmonių dvasios, jei 
neatsirastų iszdaviksi, judosziai 
isz tarpo paežių tautieczių. Ku
nįgai, žinodami visas žmonių slap 
tybes, iszduoda dispotiszkai val
džiai ir paskui toki drąsuoliai,ku
rie non numesti panezius nuo 
savo sprando, būva persekiojami 
baisiausiu Hudu. Toliau nurodė, 
kiek Europos ir Amerikos ban- 
kose žūsta pinįgų sudėtų lietu- 
viszkų kunįgų, kurie turėtų būti 
apversti ant žmonių apszvietimo 
kaipo jų paežių aukos. Ant galo 
nurodė, kad kunįgai yra tikri ca
ro tarnai, kurie per savo organ?

Isz Suterville. Pa.
Lietuvių yra ežia 2 szeĮmynos, 

pavienių gi 9 ypatus. Nesutiki
mų terp jų nėra, visi gyvena 
gražiai.

Pereitos nedėlios dien? vien? 
lietuvį patiko nelaimė. I*z Scoth 
Haven atėjo į Sutervillę keli lie
tuviai ir žinoma, ežia atvykę, 
linksminosi sali u nuošė. Gerai 
užsitraukę, ėjo namon geležinke
lio szėni mis. Įs'sznek ėję, ne gir
dėjo atbėganezio trūkio, kuria 
pagriebė vien? ir užmuszė ant 
vietos. J. B.

Isz Duryea, Pa.
21 d. balandžio geležinkelio 

trūkis pervažiavo 12 melų vaikę, 
Slavickui}. Ratai nutraukė koję 
ir rankos visas mėsas nugramdė. 
Pervažiuot? vaikę nugabeno į li
gonbutį, bet nežinia, ar galės isz- 
gyti; daktarai ne turi didelės 
vilties ant iszgydymo.

Isz Grand Rapids, Mich.
Czianyksztė draugystė Szven

to Petro ir Povilo savo salėj be
veik kas antrę nedėldienį paren
gia szokius. Muzikantams drau
gystė moka už vien? vakar? nuo 
$6.00 iki $12 00. Szokių vedė- 
jum yra p. Juozas F. Beilska, ku
ris gana gerai savo užduotę at
lieka.

Prascztokas.

Isz visur.
| Dvideszimts metų atęal iss 

miesto Theodozijos, Tauridos gu- 
ber. (pietinėj Maskolijoj), iszke- 
liavo be jokių turtų į Amerikę 
maskolius Solnikow, palikę* pa- 
czi? ir mažę mergaitę. Apie iss- 
keliavusį nieko ne buvo girdėt. 
Palikta pati, isz persi dirbimo,ga
vo džiovę ir numirė; dukterį pri
glaudė vienas dvarponis, bet ji 
isz ten pabėgo. Puldama žemyn, 
aut galo mieste Rostove atsirado 
paleistuvystės namuose. Sztai 
dabar atkako į Thsodosiję senas 
vyriszkis. kuris pasirodė Solniko- 
vu; atkako jis atlankyti paliktę 
szeimynę, bet ne galėjo džiaug- 
tiesi iss to, kę iszgirdo. Buvo jis 
Meksike ir ten pralobo, dakta
rei paskiria dalios 200000 dol. 
Žinoma, doras žmogus ir teip tur
tingos ne norės dabar vesti, ka
dangi pensijonierės paleistuvys
tės namų ne labai tinka ant apsi- 
vėdimo. Kodėl vienok tėvas ne
sirūpino apie paliktę szeimynę 
pirma, kada dar galima buvo ja 
gelbsti.



|| Laike maskoliszkų Velykų 
miestuose Taganrog ir Ekateri- 
nosltviuje, Pietinėj Maskolijoj, 
užgimė maisztai, kuriuos pakėlė 
pasigėrę kaimiecziai. Kaip laik
raszcziai tvirtina, maisztai tie ne 
turi politiškos prasmė*. Nu 
malszyli studentus ne pas'seka 
maskoliszkoms valdžioms. Mas
kvos studentai iszleido atsiliepi
mus į visus universitetus su pri
kalbinėjimu ne grįžti į universite- 
tę.kol visi suaresztuoti arba kitaip 
nubausti studentai ne bus su visu 
nuo visokių bausmių paliuosuoti. 
Socialistai viso svieto pakėlė 
smarkų protestę priesz netikusį 
pasielgimę caro valdžių: terp pa- 
siraszusių po protestu yra ir gar
sesni Amerikos socialistų vado
vai.

H Maisztai priesz jėzuitus ne
siliauja Portugalijoj. Pereitos 
pėtnyczios dienę mieste Lisbone 
buvo demonstracijos minių pa- 
keltos. Minios sudegino mane- 
kinę jėzuito ant miesto pliaciaus. 
Visi reikalauja visiszko ir ūmo 
iszvijimo jėzuitų i-z Portugalijos.

U Mieste Gostyue, Poznaniaus 
provncijoj, lenkai parengė susi
rinkimu, bet policija susirinkimu 
uždarė, nedavė uibiigti kalbų, 
kurios, kaip Prūsų rando laikrasz 
ežiai tvirtina, buvo užgaunanezios 
randi) ir urėduinkns. Susirinku
sius palicija turėjo laukan isz v a ry
ti, kadangi jie nenorėjo iszeitt.

d. Mieste Puudiab, ladijoae, 
užgimė iodieczių maisztai. Prie 
suvaldymo maszti ninku kelios 
deszimtys žmonių likosi 
musztų ir sužeistų.

ui

H Mieste Madride, Iszpanijos 
sostapilėj, pakėlė sztraikę tar
naujanti aut ulyczinių karų. Ka
rai dabar bėgioja po uždanga 
raitų žandarų.

T, Antprigulinczių lazpanijai Ka 
nariazkų salų baisioi vėtros daug 
blėdes padirbo. Prie to 12 žmonių 
likosi užmusztų.

|| Angliški laikraszcziai garsi
na, buk caras ant gulo sutiko aut 
tszvijimo garsaus maskoliszko 
rasztininko Leono To'stojaus isz 
Maskolijos. Rod* ir piimaapie tai 
garsino, bet žinia pasirodė ne teisin
ga, caras pabūgo ir ne dryso patvir
tinti vidaus ministerio užmanymę

* iszvyti įtekmingiausię Maskolijoj 
žmogų. Po paskutinių studentų 
maisztų.Tolstoj para^zėcarui laisz 
kę,smarkiai nupeikdama valdžias, 
ko carui užteko ant patvirli ūmo 
dekreto iszvejmcziosziię rasztinin 
kę suvisu it-z Masko lijos.Matdėl jo 
įtekmės ant žmonių, labai bi
jo caro valdžios, kurių Tohtoj 
ne pagiria; jis turi Maskolijoj dt- I 
desnę įtekmę negu pats caras.

H Netoli Frankfurto ant Mai 
no iszlėaė į padanges *'Gries- 
heimo Mechaniszkai-chemi szkos” 
dirbtuvė®. Po espliozijai užgimė 
baisus gaisras. Kaip laikrasz- 
cztai paduoda, prĮe to apie 
žmonių likosi užmusztų arba 
žeistų.

H Nelei i Berno, Moravijoj, isz- 
degė miestelis Brejina. Ugnyje 
pražuvo ir 6 žmonės. Blėdy* 
ugnies padarytos labai didelės.

200 
su-

H Mieste Manheime, Badene 
(Vokietijoj), besikeliant per upę 
Neckarę, apvirto valtis ir 5 žmo
nės prigėrė.

ii Pietinėj Maskolijoj, Dnepero 
pavietyj, kaime NoVo Troick, 35 
metų motei i-zkė,Oaa B ūda re n k o, 
pagimdė vaikę, kuris turėjo dvi 
g«lvi, keturias rankas ir tiekjau 
kojų, liet vienę krutinę ir szirdį. 
Pagimdžiusi tę vaikę moteriszkė 
numirė.

, || Australijoj ir pietinėj Afrikoj 
ant dangaus psirodė szvieai didelė 
žvaigždė su ilga uodega arba 
kometa.

0 Motiwijoj (*ziaurinėj Aus
trijoj) iszdegė miestelis Prosz 
ka. /Prie to sudegė ir 6 žmonė*.

H Po amerikonų globa, iszliuo- 
suota nuo i-zpanijonų Kuba,puo
la materijaliszkai. Įplaukimai 
nuo muitų per sausio ir vasario 
mėnesius szį metę buvo ant 
226000 dol. mažesni negu peraa i. 
Iszgabenimas Kubos tavorų szį 
metę sumažėjo ant 8000000 dol., 
pardgabenimas amerikoniszkų 
tavorų p.isi nažmo ant 7O0J00O 
dol.

U Londono laikraszcziai padu o 
d*, buk mieste Bakaresde, Ru
munijos sostapilėj, suaresztivo 
kokį ten Petrovę, kuris stengėsi 
įs veržti į karaliaus palocių su 
mieriu užiuuszti Rumunijos k ara
bų.

Ateinaneziuote metuose pri- 
į Peterburgo kelių institutę 

Prie eg •

U 
ims 
150 virszaus -Indėnių.
zaminų bus pri e sti tik būgę
gimnazija-: 1899 m.; baigusių 
gimnazijas 1900 ir 1901 su visu 
ne priims į szitę in-titutę.

Nauji iszradiuiai

mat 
ji ue 
*zitų 
kvie

H Turkijoj, kadangi randas ne 
turi užtektinai pinįgų ant pride 

ranezio maitinimo kariaunos, ka 
reiviai apleidžia kariaunę, orga
nizuojasi į plė*zikų pulkus ir už- 
puldinėj i ant kaimų ir maže-mių 
miestų. Tokiose sanlygose sol 
tano sostas negali ilgai uis laiky
ti: arba Turkija grius, arba turės 
įsikisztj kaimynai aut įvedimo ko
kios nors tvarko*.

|| Geležinkelio trūkis, bėgantis 
isz Pekino į T en T*iti.i-z.<zuko isz 
rė iu ir susidaužė. Prie to 11 
chinieczių likosi užmusztų, o 40 
chiuieczių ir 20 amerikonų sužeis 
tų; vienas isz sužeistų amerikonų 
ne gali iszgyti.

*,* Reikalas pimdo visokius 
išradimus. Amerikoj, skietuose 
Sziaurinėi ir Pietinės Ddkatoe nė
ra nė girių, nė anglių kautynių ;, 
užtai ežia augina daug kvieczių, 
kurių šiaudai iki dabar būdavo 
ne eunaudojami, kadangi 
žemė czia dar neišliežta, 
reikal tuja niėszlo. Dabar 
-ztetų gyventojai uždmanė
ežių sziaudus paversti į kūtę ir 
tas išdavė kuo geriausius vai
sius. Persitikrino,kad drueziai su
presuoti sziaudai ir iszdžiovintoa 
žolės išduota prie kur oi no dau
ginus šilumos negu anglys, o 
toks kuras yra daug pigesnis už 
anglis. Susitvėrė jau kompanija 
turinti už mierį dirbti kūrę isz 
aziaudų.

|| Tūlose vietose Enropoj**, 
kaip antai ant snjų Guernsey, 
Szveicarijoj.Italijoj ir Portugalijoj, 
teipgi Turkijoj, davėsi jausti še 
mes drebėjimai.Smarkiausi drėbė 
jimai buvo mieste Algarve.Portu- 
galijoj, kur nuo žemės drebėjimo 
daug einaneztų ulyczioms žmonių 
parpuolė ant. žemės ir daug liko*i 
sužeistų. Czia uemažai triobų tapo 
sugriautų.

Į] Mieste Spremberg, Vokieti
joj, sudegė didelės gelumbių dirb
tuvės Bergmano & Preitscho. Prie 
to pražuvo ir du darbininkai. 
B'ėdį ugnies padarytę skaito ant 
kelių milijonų markių.

D Pereitame “Lietuvos” 
meryj įneš pranešėme apie 
pjovimę 5 vaikų farmierio Br ero^ 
netoli Ch-trtres, Prancūzijoj. 
Dabar pasirodė, kad vaikus pa
pjovė patsai jų tėvas, o ne koki 
plėszikai.

nu-
pa-

Gyvenantis mieste Mm- 
chester, Conn., lietuvy* Cvirka, 
dirbantis audinycziose Cheney 
Bros., per tris metus besidarbuo
damas, iszrido automatisžkę apa- 
ratę ant suliikymb staklių, nu
trukus siului. Araratas tas yra 
daug geresnis už visus dabar kur 
nors vartojamus. Cvirka atsi- 
szaukė jau į VVashington’ę su 
mieriu užpatentuoti savo i-zra 
dimę. — Priderėtų palengvinti 
jam iszsidirbimę patento.

H Sziaurinėj Afrikoj, prancu- 
ziszkoj valdyboj Algier, pulkas a- 
rabiszkų plėszikų -užpuolė ant 
miesto Marguente. Ant apgyni
mo miesto atsiuntė žandarus. Sa- 
simusziine 7 ballveidziai civilislai 
ir 3 czi įbuviai likosi, užmu^zti, 
trys of eierai ir keli žandarai tapo 
sužeisti. Užpuolikų pažeis'ų ir 
užmusz'ų skaitlių paduoda ant 
100-

|| Pietinėj Azijoj, t ęs sostapile 
B r m os (esanezios po Anglijos v>r- 
szinmkyste) Mandalay, siau
tė baisi vėtra ir lytus, kur e pa
gimdė netikėtus tvanus; juose 
prigėrė 12 žmonių. Vėtros su
griovė daug triobų.

|| Iszpanijos sostapilėj, mieste 
Madride, ant 500000 gyventojų 
yra 98 kliosztoriai su daugybe 
zokoninkų, kuriuos gyventojai 
turi užlaikyti. Kadangi zoko- 
ninkai daug reikalauja ant pragy
venimo, nežingeidu todėl, jeigu 
jų žmonės ne kenezi*, kadangi 
ant jų penėjimo reikia per daug 
aukauti.

| Brazilijoj, sztete Maraanhto, 
ind'jooat užpuolė ant krikezczio- 
nių ballveidžių ka'iomjų. Užgi. 
mė muszis liesiginanczių 
czionių su indijonais, 
200 krikszczionių likosi 
tų.

krik*z- 
kuriame 
uimutjz

Londone, ruimuose “Crys- 
tai Palace”, yra liaujas orlaivys 
panaszus į cigarę. Turi jis 17 pė 
dų ilgio ir 3 j pėdos diametro. Y- 
ra tai modelis. Tikras orlaivy* 
bus 100 pėdų ilgio ir 30 pėdų 
diametro, galės js pakelti sunky- 
nybę 7000 *varų. Aut varymo 
pryszakin bus szriubai tur.nti 6 
pėdas ilgio. Ar szitas naujas or
laivys bus geresnis už kitus, apie 
tai galima bus spręsti tik po 
bandavouių su tikra prietaisa, o 
ne su modeliu.

H Laikraszcziai pranesza, buk 
ant vietos pakelto į kardinolus 
popiežiaus delegato Wa-hingtone, 
Marlinelio,popiežius nori paskirti 
dabartinį delegatę prie Holandi- 
jos rando, vyskupę Tarnassi.

*•* Gyvenantis Sztete Iowoj 
Fr. D. Pearne iszrado nauję prie- 
taisę, kuri pritaisyta prie raszomos 
maszino*, kiekvienam turineziam 
tokię mastinę suteikia galėjimę 
siųsti telegramas iki 400 angįisz
kų mylių ir ant to ne reikia visai 
jungti vietų dratais. Pearne 
• ivo iszradimę jau užpatentavo.

|| Ant priguliuczios Danijai sa
los Islandijos, netoli Nowd Fjord, 
užtiko labai didelius anglių plo 
tus.Islandijos gyventojoms, kadan 
gi girios ežia ne auga, buvo labai 
sunku sugriebti kūrę; atradus an 
glis, ir pradėjus jas kasti, ver
tė tos salos ir jos gyventojų mate 
rialiszkas būvis be abejonės žymiai 
pakils.

|| Pietinėj Amerikoj,republi koj 
Kolumbijoj,priviso daug suorgani
zuotų plėsziaų pulkų. Plėszikai 
užpuolė ant kelių geležinkelių 
stacijų ir jas iszplėazė; prie to 
kelios deszimtys žmonių likosi už- 
musztų.

Direktorius V indo bu no s 
spangų instituto, Keller, iszrado 
nauję budę mokinimo spangų skai
tyt ir pieszti. Daro tę su pagelba 
visokių parvų szviesos ir spangį at
skiria szviesę. Keller mokina spau
gus nė tik skaityti, bet matyti.

|| Vakarinėj Australijoj iszdztu- 
vusių krūmynų gaisrai neiszpasa- 
kytai daug blėdes padarė. Ugnis 
isznaikino laukus ir farmas ant ke
lių szimtų tukstanezių akrų; pra
žuvo daug besigananezių galvijų. 
Ar pražuvo prie to kiek žmonių, 
dar nežinia.

H Ant Serbijos rubežiaus, ne
toli Podgoricoa, susimutzė serbai 
su turki jo* albaniecziai*. Susi
ni usz iru e 17 žmonių tapo užmusz
tų, o dar daugiaus sužeistų.

|| 200 angliszkų karai iszkų 
strielczių mieste Cork, Irlandijoj, 
atsisakė eiti ant parodos. Ant su- 
valdinio nepaklusnių kareivių rei, 
kėjo siųsti isz kitur karaunę.

Mieste Cannes, pietinėj Pran
cūzijoj, stovyklose prancuziszko* 
kariaunos užgimė gaisras.Prie to 
8 artileristai sudegė, o daug jų Ii 
kosi sužeistų.

| Auglių kastynėse Mons, Bel
gijoj, atsitiko baisi expliozija, 
kurios 13 darbininkų likosi ant 
vietos užmusztų, o 10 sunkiai su
žeistų.

B Arabijos pakrantėse pasken
do tarki sz kas transportinis laivas 
“ Aslar”. Prie to prigėrė 200 imo-

| Kastynėse Glueckshilf.Szlezi- 
joj, besileidžiant į szaftę darbinin
kams, nupuolė leidimosi prietaisa. 
Prie to 16 darbininkų likosi sun 
kiai sužeistų.

•,* Profesorius Coeffler ir Dras 
Uhlenruthe iszrado vaistę pasek
mingai. saugojantį arklius nuo 
plauto. Vaistus tas, įczirksztas 
arkliui, saugoja jį nuo užsikrėti
mo plautu per du mėnesiu.

Kaip laikraszcziai prane
sza, gyvenantis Brazilijoj, mieste 
Rio Janeiro tiesdarių buto pa
siuntinys Augustas Serero iszrado 
nauję orlaivį, kuris gali 
priesz vėję.

Nauji rasztai.

Ūkti

irPasikalbėjimai apie Dangų ■ 
Žemę. Verte isz svetimu kalbu 
P. A. Plymouth, Pa. Spauda ir 
kaaztai “Vien y bes Lietuvninku”. 
1901 m. 81 pusi.

Knjgutė szita naudinga kiek

vienam ir suprantamai paraezyta 
apie žemę, dangų žvaigžde* ir 
planeta*. Venta jį isz lenkisz- 
ko veikai ėlio. Gaila, kad ver
tėja* to nepaaiškina. Velyjatne 
kiekvienam nusipirkti szitę rasz- 
telį, o ras jame pradine* žinias, 
iszreikszta* prieinamo] formoj, 
apie pagaulę.

Istorija apie gražių Katrlukų ir 
Joa visokius atsitikimus. .Antra 
Laida. Plymouth, Pa. Spauda ir 
kasztal ‘-Vienybes Lietuvninku”. 
1901m. 32 pusi.

Knjgutė szita yra tik antru 
kartu atspausta be jokių permai
nų, pirmę gi laidę daugumas 
skaitytojų gal turi. Apysakaitė 
paraszyta gana užimaneziai, to
dėl verta perskaitymo.

Parapija ir Kunigas (Atsiszau- 
kimas iu Londono Lietuvius). įsa* 
leista privatiszkais kasztais Lie
tuviu parapijos Draugystes Szv. 
Petro. Londonas 1901 m. 19 pus. ,

Czia a p raszyta istorija tvėrimo 
lietuviszkos parapijos Londone ir 
iszait-zkinti vaidai, koki užgimė 
atkakus czia kuuįgui. Kaip vi
sur teip ir czia vaidai yra už pi- 
nįgus ir įsikiszimę kunįgo į rei
kalu* nesiriszauczius su kunįgo 
pareigoms. ’

P ra nesiima* Vilniaus Lietu
viu.

Czia dviejose kalbose, lietu- 
viszkoj ir ma*koliszkoj, paduoti 
Vilniau* lietuvių reikalavimai 
daleidimo dievmaldystos 1 etų 
viazkoj kailio j nor* vienoje Vil
niaus bažnyczioj.

Peterburgo inaskoliszkas laik 
ra*zti “Peterburgskaj'i 2 zn” pa
talpino gana platokę straipsnį a 
pie lietuvių parengtus teatrabsz- 
kus perstatymu*. Apart apra
šymo yra ir paveikslaraktorių.

ar gal lie 
Jakubov

dienę E

Vietines Žinios.
' . • i

— Buvęs pirma “Lietuvo*” re 
dakcijoj Jonas Aleki-andrevyczius 
parengė savo locnę spaustuvę aut 
South Morgan btr. pu. 3215. Ve- 
lyjamo j*m gero* klotie*.

— Ant La S šile ui. užsidegė 
namai pu. 2543. Atkakę ge-inti 
ugnį ugnaeargiai rado tris vyriš
kiu* jau visai užiro*zkusiu* nuo 
durnų ir smalkių, o tris d>r pus
gyvius, kuriuo* tu<>j tu* nugsbeno 
į ligonbutį. Terp uitr<»*zkusių 
yra, rodosi, du lenksi 
tuviai: Gandrev*ki ir 
aki.

—• Pereiios nedėto*
vanslone ant ežero matė liuo*omis 
akimis visę apskritį Carter Harri- 
*on Crib, ėsantį 20 mylių nuo 
Ev*n*lono. Paprastai ve'ę tę 
galima matyli tik su pagelba ge 
ro žiūrono, pereito* gi nedėlios 
dienę vieta ta iszrodė lyg kad bu
tų vos pusė mylios nuo Ev*n*to- 
no. Apsire-Lzkimę tokį vadina 
Fata Morgan*. Autjunų, ypacz 
gi dideliut se triume paveikslai 
než nomų mie*tų ir vietų pasiro
do gana tankiai. •

— Pn. 132 Ashland Blvd, nak 
vynės namuose Goodwino, rado 
ne gyvę, atkakusį į Ch cago isz 
Wac>>, Tex , berzė* maklerį Du- 
mnica. Atkako jis jieszkoli Chi- 
csgo* daktarų p*geibo*, bet ne 
spėjo nė pu* jokį daktarę nueiti.

— Pu. 100 M»xwell str. su
griuvo du maži nameliai. Prie 
to vienas suaugę* vyriszkis liko 
si užmusztas, o keturi vaikai tapo 
sunkiai sužeisti.

— Chicagoj užstojo jau iaztik- 
ro sziltas pavasaris, arba geriau* 
vasara, kadangi czia, galima sa
kyti, pavasario visai nėra.

— Aut Mad'son ir Rockwell *t 
siautė didelis gaisras. Sudegė ja
vų krautuvės Union Traction Co. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
100000 do'.

Draugyscziu Reikalai
Chicago, Dr-te Simano Daukante ture* 

savo pusmetini susirinkimą nedelioj, 5 
Gegužio, K. Llaudanskio saleje, 3301 S. 
Morgan st, ant kurio visu* draugu* ir 
norinciiu* prisirassyti kvieesia pribūti. 
Podraug pranesza, kad dabar in savo 
knygyną pargabeno daug nauju knygų, 
kurias sąnariams duoda skaityti už dy- 
ka, o ne sanariam* už 5c ant sanvaltea 
nuo kožno* knygos. Pasinaudokite.

A. Bijanskas, sekr. 3327 Auburn av

Prakalbos ir bailiu.
Chicago. Simano Daukanto Dr-te 

ture* iszvyniojima naujo* lietuviszkos 
vellawos, prakalbas, dekliamacija* ir 
bailu nedalioj, 13 gegužio, saleje K. 
Llaudanskio, 3201 S. Morgan st., kerte 
33 ežios ui. Prasidės 3^0 vai. po pistu, 
įžengs vyrams 15c., meterims ir mergi
nom* dykai. Visus lietuvius ir lietuvai
tes kvrisczi* atsilankyti.

Komitetas.

Bailiu bus 19 d. Gegužio.
Chicauo- Lietuviszkų “Kudirkos” 

Giesmininkų Drste laikys didelį balių 
nedelioj, 19 d. gegužio, 1901 m. Saleje 
Freibelt Turner Hali, 8417 8o. Halsted 
st. Prasidės 3:30 vai. po pietų. '

Iszvynlcjlntaa lietuvlszkoe 
velia vos.

Ohicsgo. Dr-te Liuotybes turės spvslk- 
Mcztojims Įsi vyniojimo savo naujos 
tautisakos vėliavos 36 d. gegužio, 1901 m. 
National salėj e, 585 Centre avė., kerte 
lėtos ui., ant kurio bus geri kalbėtojai, 
deklamacijos, dainos ir musika. Todėl 
visus lietuvius Ir lietuvaites siirdingai 
kvteczia atsilankyti.

Dr-te Liuosybes.

PlknlHkM! Plknlnkas!
Chicago, Dr-te szv. Kazimiero Kar. tu

rės savo pikninka 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 pikntnko bus res
tauracija ant.parsamdymo, isz kurio ga- 
hma padaryti gera bizni Todėl norinti 
Ja parsamdyt) atsiszaukite pas M. 8zva- 
ranaviczlu, 45 W. 25th st. Chicago, Iii.

Chicago. Dr-te Liuosybes laikys savo 
mėnesini ir visotina susirinkime nede
lioj, 5 gegužio, 1 wal. widurdienio, salėj 
J. Petrošiau*, 168 .18th st., ant kurio bu* 
apsvarstyti labai svarbus dalykai. Todėl 
visi sąnariai privalo pribūti. Naujiems 
sąnariams įstoima* dar 11.00

“Dr te Liuosybes.” ' \

Baltimore. Md. Czianykszcziai lietu
viai losz teatre. "M indą ugi* D. L. K. 
vieszpatave* XII amžyje,” 7 Gegužio, 
1901. Germante Maennerchor saleje, 
410—412 W. Lombard. st. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Tikintu prekes po 50c., 
35c. ir 25c. Visus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užkvieczia atsilankyti. Da
lis pelno eis ant naudos'ksnkintiniu. Ti
kintas galima gauti pas sekanezias ypa-

Gust. Bart, 620 W German »L
V. Naurinauska, 1823 W. Molber st.
K. R* 1 Irusiai t į, 041 W Ix>tnbard si.
M. BaiUviczia. 705 W. Izimbsrd st.
M. Ksbsczynskiępę.214 W. Camdeo »t. 

Komitetą*

Pittsburg. Pa. Vytauto Mokslo Dr-te 
apvaikaczioa psminejims Gegužines Dar
bininku Savan te* 5d. Gegužio, 1901 m., 811- 
ver Palace salėje, 1805. 5lh avė, Kal
bės užkviesti dsrbijiinkisiki kalbėtojai, 
taipgi Ir vietiniai. Todėl visus lietuvius 
ir lietuvaites kvieesia kuo*kaitlingiausia 
susirinkti, Komitetas.

Paįieszkojiniai. '
Pajieszksu Juozo Bražinsko, kurs gy

veno Piuston, Pa. Jis pat* ar kas kitas 
teiksi* duoti žinia ant adreso:

Mike Gegužy*.
- Box 108, Torrington, Conn.

Pajieszksu Apolinaro Petrulio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., kaimo Gatovcztu, 
gyveno Alhol, Mas*. Teiksis duoti ži
nia ant adreso:

Jonas Kurkauckas, 
620 Delhi st., Philadelphia, Pa.

Paįieszkau savo dėdės Vinco Labotal- 
czio, Kauno gub., Raseiniu pav., kaimo 
Auszgiriu. Ji* pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Antanas Galbogia,
943 8. 2nd st., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo sesers Wi k tori Jos Ber- 
natavieziutes, Wilniaus gub.,Treku pav. 
Butrimonių valstijoa,kaimoSkraiczionlu 
Girdėjau kadgivsnanti Bostone, Mas*. 
Ji pati ar kas kita* teiksi* duoti žine 
a .t adreso:

Adoma* Bemat* viezia,
Box 328, Wilmerding, Pa.
Pajieszkau savo broliu: Vinco, Juozo 

ir Antano Dubiniku, Suvalkų gub., Vla- 
dislavavo pav., gm. Lesnistvos, kaimo 
Paluobių. Jie patys ar ka* kitas teiksi* 
duoti žinia ant adreso:

Aliziu* Dubi niksi, 
16 Allens Court., W. Lynn, Mas*.

Pajieszksu savo broliu, Juozapo ir Sta
nislovo Norbutu, Kauno gub., Raseinių 
pav., kaimo Rudiszkiu. Jie patys ar 
ka* kitas teiksi* duoti žinia ant adreso- 

Simon Norbutas,
Box 63., Coketon, W. Va.

Pajieszkau savo pusbrolio Juozapo 
Lukosziaus, Laukavos parap., kaimo 
Bilioniu ir dėdės Pretro Brezanskio, Szi- 
|e)io parap., kaimu Paakmenes. Jie pa
tys ar ka* kitas teiksi* duoti žinia ant 
adreso. John Brezanskis,

Box 134, Beaumont, Wi*.

Pajeszkau SilveatroStaniavicziau*. Kau
no gub., Wilktnerges paw., kaimo Patra- 
k'u. Girdėjau buk jis tapo užmusztu 
fabrike. Teiksi* kas norą duoti žine ant 
adreso:

Dom Somas.
Box 130, Barnstable, Mas*.

Pajieszkau Jono Moticjalczio, Kauno 
gud., Szianliu pav., kaimo Jnnisskaicziu. 
Jis pat* ar kas kita* teiksi* duoti žine 
ant adreso-

R Gauba*.
293 Quarry st., Grand Rapids, Mich.

Pajieszkau Onos ir Karolinos Dumsziu- 
kiu, Kauno gub., Sziauliu pav., kaimo 
Pavartycziu. Jo* paežio* arba ka* kita* 
teiksis duoti žine ant adreso:

Ignac Zdanovicz.
515 Market st., Waukegan, 111.

8enqJ SzalelcJ <laug geriau buvo!’ 
Teip tankiai atsidusta ateiviai Į A metikę. 
Žinoma, kartas toks dejavimą* rodosi 
teisingu.bet tankiai ir visai be priežasties. 
Kita pasakoja, kad ten ir alus gerasnis,lr 
duona gardesne,.ir 11., bet nieks nega
li pasakyti, kad rastu ten geresni vyne, 
kaip kad Trinerio, tą popularisskęgyduo
lę nuo visokiu pilvo, kepenų ir inkstu il
gu, valitoję kraujo, suteikėja apetito, 
serga nuo įvairiausiu pavasario bei vasa
ros negaliu, sudrutintoja visu silpno su- 
budavojimo ypatų, silpnu moterų ir 
ligotu valku. Vieninteliu to vyno 
issdlrbeju yra Jos Triner 799 No 
Ashland avė.. Cbicago, III, ir tas 
jo issdirbtas vynas geriausiu daktaru 
rekomenduojamas yra net Europoje, ir 
ten gana placalal dabar yra vartoja
mas. Pirkti galima gaut visose aptieko- 
se, tik reikia apsisaugoti nuo bledlngu i- 
mitaciju, kadangi mat kaip kiekviens ge
ras daigtas randa imitatorius, teip ir kar
tus Trinerio Vynas nuo to neissliko. Fal- 
ssuotojai svetimu issdirbimu Europoje 
butu skaudžiai nubausti, bet Amerikoje 
ant to niekas neboja, ir tame tai atsitiki
me galima sakyti, kad senoj saaleiej 
daug geriau buvo!

Piffial ant pardavimo gera Groserne 
su Buczaroi*. Gera* biznis, vietoje ap
gyventoje lietuviu ir lenku. Parduodu 
isz priežasties ligos.

/J. štyczynski,
3239 S. Morgan st. Chicago.
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Mokslas apie gyvus daiktus.
v ■ t •
Pagal pro f. Nusbaumą

Tuom tarpu yra visai kitaip, kadan
gi šitie drugiai išduoda bjaurų kvapą, kokio 
mintanti vabalais Į paukščiai ne kenčia; be 
abejonės ir mėsa jų bjauri ir ne gardi, todėl 
nė paukščiai, nė kitoki mintanti vabalais gy
vūnai jų ne gaudė. Iš to naudojasi kita 
drugių veislė iš giltinės teptalidų, gimininga 
musų drugiams: šitie drugiai, nors turi gar
džią mėsą ir neišduoda nė jokios smarvės, bet 
turi kūno pavidalą, ir tokias jau parvas kaip 
ir smirdintiejie. Dėl to panašumo mintanti 
vabalais paukščiai įr kitoki gyvūnai ištolo ne 
gali pažinti ir laikydami už smirdinčius, ne 
gaudo ir palieka rąmiai.

Tokius jau panašumus patinkame ir terp 
visokių vabalų. I^eip, paveikslau, visi žino
te, kad širšės turi £ylį, kurio įdurimas pa
vojingas žmonėms ir paukščiams. Yra užtai 
tūlos neturinčios visai gylio musės panašios į 

x--------------sįgeĮ|ji nuo pneįų, kurie,
uses už širšes, ne tik jų

širšes ir tuom jos 
laikydami tokias
ne gaudo, bet steigiasi joms iš kelio pasi
traukti. Teip jau karštuose kraštuose yra 
ne vodingi žalčiai yisame panašus į vodingas 
gyvates, kokioms stengiasi pas i traukti iš ke
lio visoki žvėrys. ! Tuom panašumu tie ne
nuodingi žalčiai ginasi nuo priešų, kurie iš 
tolo juos laiko už nuodingus ir ne bando 
gaudyti, iš ko žaltys moka pasinaudoti ant 
geresnio pasislėpiiho.

Kaip kada, yį>ąč vabalai, paima augmenų 
pavidalą, išrodo lyg sudžiūvę rudi arba švie
ži žali lapai, šakutės, bumburai ir kitokios 
augmenų dalys. Toki vabalai slepiasi ant 
medžių ir dėl jų panašumo į šakas arba me
džių lapus ne lengva įiatėmyti ir tokiu budu 
ne greitai užtinka juos visoki priešai. An
tai ant salos Sumatros, pietinėj Azijoj, gy-

Kaili m* paraleeta su sparnai* į virių pakeltai*.
vena dieninis drugys Kallima paraleeta, ku
rio a j >a t i u ė sparnu pusė su visu panaši į pa
geltusius truputį!medžio lapus, ant jų yra 
rėželiai tokį jau kaip ant lapų išsikeroju 
sius gyslelės; jeigu nutūpęs ant medžio 
šakos toks drugys iškels į viršų savo 
sparnus, tai niekuom nesiskiria nuo medžių 
lapų ir mintabtiems vabalais paukščiams ne 
lengva užtėmyti tįėrp lapų tokį gardų kąsnį. 
Karštuose žemes kraštuose gyvena kitas žin
geidus vabalas vadinamas Phylium siccifo- 
lium, turintis viršutinę sparnų pusę visai pa-

Yra teiposgi

Phasma, vabalas panašus į 
sausas medžių Šakute*.

beržo šakutes. Gyvūną tą

Phylium Siccifolium.
našią į medžių ląpus, tamsiai žalios parvos.

gyvūnai panašus į sausas 
medžių šakutes. Prie 
tokių priguli Phasma, 
gimininga pirma ap
rašytam phylium sic
cifolium. Ne tik vi
durys kūno panašus 
Į nudžiuvusią medžio 
šakutę, bet ir sausos 
laibos kojos išrodo lyg 
laibytės išaugusios iš 
storesnės šakutės. Au
stralijoj gyvena vąba- 
lai dedanti kiaušinius 
į lizdus teip padirb
tus, kad jie panašus 
į vaisių tūlų augme
nų ten augančių, 
kuom mat pataitė sau
goja lygiai kiaušinius 
kaip ir išsivysčiusius 
jau kirminus nuo 
mintančių vabalais 
paukščių. Musų tė
vynės beržynuose ir 
elksnynuošė yra gy
vūnai panašus į beržo 
žievę, o jų kirminai 
visai panašus į sausas 

mokslinčiai vadi-

Lizdas vabalų pa n si u* į augmenų vaisių, a-čielas;
^-perpjautas iiilgai.

na vardu Amphidasis. Ne vienas gal iš skai
tytojų matė pa vasary j,giriose, kirminus vaba
lų visame panašius į elksnio šakutes, kurių 
pilna girių balose ir grabėse. Kad tai ne ša
ka, galima pažinti tik paspaudus, arba kada 
kirminas iškiša galvą iš kiaušo.

Taigi kam.gyvūnams reikalingas tas pa
našumas į pieską, akmenis, į medžių lapus ir 
sausas šakutes? Argi tokį pavidalą jie išsi
dirbo teip sau be jokio reikalo, tik ant žin
geidumo? Ne, tas gyvūnams atgabena didelę 
naudą. Tuom panašumu į kitus daiktus tų 
gyvūnų veislė apsaugota nuo visokių naiki
nančių juos priešų. Paukščiai mintanti va
balais ne griebs vabalo panašaus į sausą me
džio šakutę, kadangi tikės, kad tai yra iš ti
kro nenaudinga sausa šakutė. Mintanti va
balais paukščiai ne les vabalų1 lizdo panašaus 
į augmenų vaisių, kadangi toki paukščiai ne
šimai tina vaisiais, besimaitinanti gi vaisiais 
greitai pamatys, kad tie lizdai ne vaisius ir 
paliks juos. Mat visokį gyvūnai, ant apsi
saugojimo nuo priešų,stengiasi juos prigauti.

C. Prisitaikymas gyvūnų prie gyvenimo 
jūrių gilumose.

Seiliaus nej; mokslinčiai tikėjo, kad di
delėse jūrių gilumose nėra nė jokių organiz
mų, kad nėra ten nė augmenų, nė gyvūnų; 
pradėję vienok tirinėti dideles jūrių gilumas, 
persitikrino, kad nuomonė ta klaidi, kadan
gi didžiausiose gilumose rado ypatiškus su
tvėrimus, kuo geriausiai prisitaikiusius prie 
gyvenimo visai kitokiose negu ant paviršiaus 
sanlygose. Ant geresnio supratimo kokio 
prisitaikymo reikia gyvūnams gyvenantiems 
didelėse jūrių gilumose, paaiškinsime, kokios 
sau lygos yra tose gilumose.

. Vidutinė giluma oceanų yra apie 
viorato, bet yra oceanuose vietos, kur gilu
ma jiereina vieną mūsiškę, lietuvišką mylią. 
Teip, Įiaveikslan, 85 mylios į šiaurius nu® 
salos Švento Tamosziaus, giluma Atlantiško 
oceano siekia 7 viorstų; ant Didžiojo oceano 
arba Pacifico yra vietos dar gilesnės. Ka
dangi vanduo ne lengvas, apie ką visi žino
te. tai suprantate gerai, kad juo giliau pa- 
nersite į vandenį, juo didesnį vandens spau
dimą turi išlaikyti kūnas. Žmogus, panėręs 
ant 4 viorstfį giliai, turėtų išlaikyti tokį van
dens spaudimą kaipi kad per jo kūną pereitų 
20 ilgų tavorais prikrautų geležinkelio tru
kių. Jeigu žmogus patektų į tokį spaudimų 
ir butų spaudžiamas tik iš vienos pusės, tai 
tokia sunkenybė suplotų jo kūną teip kaip 
medžio arba knįgos lapą ir žinoma, kad to
kiame spaudime ne išliktų gyvas, vandens 
spaudimas visą kūną sutriuškintų. Prie to
kio tai spaudimo ir turi gelmių gyvūnai pri
sitaikyti. Spaudimas ne pavojingas, jeigu 
jis spaudžia su lygia pajiega iš visų pusių 
lygiai iš lauko, kaip ir iš vidurio, jeigu spau
dimui vandens iš lauko atsakys lygi pajiega. 
spaudžianti iš vidurio, tąsyk abidvi pajiegoa 
neutralizuojasi.

Didelėse gilumose nėra nė vandens te
kėjimų, ne vilnių, vanduo ten ramus, kas at
siliepia ant gyvenanezių gilumose gyvūnų 
krutėjimo organų. * •

Apart to, į dideles gilumas ne prisigriebia 
saulės spinduliai, arba jeigu ir prisigriebia, 
tai vien žalios parvos spinduliai, todėl tai yra 
ten arba amžina tamsa arba vien žalsva 
šviesa.

Prie visų tų čia paminėtų ir daugelio 
kitų sanlygų kuo geriausiai yra prisitaikę 
gyventi jūrių gelmėse gyvūnai.

Žuvis Scolepus macrolepidatus, išgriebta iš gilumos 
viorsto. Ištraukus aut paviršiaus, dėl sumažėju

sio oro spaudimo, iš vidurių pilvas išstumtas, akys 
išpustos, žvyną,piasiliuosavę, pate byra.

Kūnas gyvenančių didelėse gilumose ža
vių teip sudėtas, kad gali išlaikyti didžiau
sią vandens spaudimą, už tai jos visai ne ga
li gyventi ten, kur spaudimas mažesnis. 
Daugelis gevenančių didelėse gelmėse žuvių 
turi minkštas mėsas, kaip košei ynos drebu
čiai, jose yra daug daugiaus vandeningų me- 
degų negu mėsose žuvių gyvenančių arti pa
viršiaus. Mėsos tos, nors minkštos, bet po 
įtekme didelio vandens spaudimo atlieka 
kuo geriausiai savo užduotę; jeigu gi tokių 
žuvį ištrauksime ant paviršiaus, kur nėra di
delio spaudimo, kūno mėsos kaipi sutirpsta 
ir žvynai pats byra nuo odos, kadangi mat 
juos laikė vandens spaudimas nuo lauko pu
sės. Kūne gyvenančių didelėse gelmėse žu* 
vių, jo viduryj yra daug visokių skystimų ir 
gazų, kurie neutralizuoja, naikina įtekmę di
delio vandens spaudimo nuo lauko teip, kaip 
tai matote antai oro pripustoj bolėj, kur pri
pustas į bolės vidurį oras naikina įtekmę oro 
spaudimo iš lauko, nors oro spaudimas tei
posgi nę su visu mažas: jis lygus 16 svarų 
ant kiekvieno ketvirtaino colio paviršiaus. 
Todėl tai jeigu žuvį, prisitaikiusią prie gy
venimo didelėse gilumose, kur yra didelis 
vandens spaudimas, ištraukti iš gelmės ant 
paviršiaus, kur spaudimas mažas, besiske- 
čianti kūno viduriuose gazai perpiešia kūnų, 
pilvą ir pūslę per nasrus išstumia laukan, 
pūslė paprastai trūksta, akys išsipučia, iš
lenda iš lomų. Viskas tas aiškiai parodo, 
kad visa žuvies organizacija buvo pritaikyta
prie gyvenimo didelese gilumose, kur van
dens spaudimas labai didelis ir tokia tuvis,
perkelta į paviršių, nors ją ir paliktume 
vandenyj ir duotume pakaktinai maisto, ne 
gali gyventi.

(Toliams bus.)



LIETUVA
•Aukos ant kankintiniu.

Y. Kandraitis, Lawrence, Mass., 
nuo prakalbu surinkta.

Už tikietus ant Damijonai ežio
drukuojamos maszinukes... $7.35

Buvo
Vyso

$5.68
Knygų Katalogas.

Knygos sawos spaudos.

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskis. Szi Sni
gs paduoda svarbiausias teztraaka, laz 
stventos Biblijos kurias perskaito supra
sit, kas yra Biblija ir kode! kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt...,........

$6.75 
$19,78

Aukos ant l>-ro Kudirkos 
paminklo.

J. Naujokas, New York ..
Buvo .

......50c 
.. $19.60

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai neeupranta; 
su 7 abrozeliais. Naudingiause knygele ant 
>wleto daslžinojimui- isz ko darosi žal 
bei, griausmai, lietus Ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi............ SOc

Ajitmetika. Kniga Iszslmokinimulrokundu.
Preke............. .............   85c

RYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
sple uilaikvnia sveikatos, isz kurios gali be 
pagalbos daktaro iszsigydytl n uodą ūgy bes 
Ilgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie-

Sykiu ...$20.10

Grand Openlng.
Chicago. S u baloj, 4 diena geguži<(7 w. 

vakare, darau balių Įkurtuvių savo nau
jo saliuno, ant kurio grajys gera, p. Ku- 
ezo muzika, bus daugybe jaunimo ir visi 
evecziai tapsgražiausei priimti.Todėl vi
sus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti. Podraug praneszu, kad turiu 
didele ir grąže sale ant mitingu, J^aliu ir 
vreseiliu. z

Frank Dubovski,
1210 Washtenaw avė., Chicago.

Pigios Farnios Wisconslne!
Jeigu kuris >sz lietuviu norėtu pirkti 

farma tegul atsiszaukia pas mane nes 
♦sz esiu farmu agentu.

Jos. Urba,
3361 Auburn avė., Chicago, III.

<®-»t>

Temykite Baltimores Lietuviai
Dabar galite gauti pirkti visokiu kny

gų ir laikraszcsiu pas L. Gavli. 2018 N. 
Washington st. Balti more Md.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK, N. Y.

Jonas Naujokas, 115 Forsyth st..
NEWARK. N. J.

. V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.
BROOKLYN. N. Y.

Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand si.
"Juozas Matutis, 112 Grand st.

K. Balcziunas. 262 Metropolitan avė.
SHENANDOAH, PA.

Andrius Maczis, 447 W. Linest.
MT. CARMEL, PA.

Petras Bieliauskas,
WATERBURY. CONN.

Jonas Tareila, 677.ltiverside st.
PITTSBURG, PA, 

K. Gediminas, 1718 Carson st.
WESTVILLE, ILL.

V. 8. Kreivėnas,
SCRANTON, PA.

Mikolas Ramanauckas,

šokiu ligų, patalkys užlaikytiozjelybejesavo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikelius. 
Preke..........................................................3»o

■Kpie turtu iszdtrblma. Parasee Sėbram; verte
S. M Veikalas gvildenantis politiszk|)ą eko
nomija. Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaipjia susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyveninio. ........-..................35o

Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gsl- 
kie. Nalkovski ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 

'tai naudingiausia isz visu sulygeziol Užėju
siu lietuviszku knygų. Atšakiai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidalu, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augazti. vulkanus metanolius isz suves ugni: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
klek joje yra anglių, geležies, aukso, drus 
kos ir kitu gerybių; klek mariu, ažeru. uplu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: turus, prėski, saldus, atkartus, ko
kliuose gyvūnai gyveua ir tt Žeme apta
škyta dalimis, užskaitytos visos vieszpatys- 
tas, karalystes, kunigaiksztystes, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už- 
•temimai' pramonet, itzdirbiai ir tiesot; ko- 
ki miestai su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu: kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
eziai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties: kurvisada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka Ir tt. Knyga didele 6z» coliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudinis, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt.....................    SU OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti P*™, 
szai ant nugaros ir stono. Preke S— -’O 

Istorija Suvienytu Walstiju Sziaurlnes Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
learevo ir kokiuose metuose; klek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare ežiai 
žemei. O ant pat galo talpinazi Konstitucija 
Suvienytu Walsti;U, kuriyfa reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje 'vvensneziam. Idant 
suprastu kokes jis czia tiesas turi, kas jam 
vra vale daryti, kas ne wah». Turi puslapiu 
J64. Preke . . .................................•! OO

Dnituose, grašiuose apdaruose.........$1-33 
Lenkai ir Lietuviai nuo I2?8 iki ItSOm. Parąsze 

pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
ieista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yrs 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszvta lenku politika kaip jie pasielgę su 
det'uvos kunigaikszcziais: Keistucziu. v y- 
autu ir kitais. Isz szios knygeles skaityto

jas atšakiai supras, ar lenku pnetelyste vra 
mums naudinga ar bledinga............ lo<*

Lietuviu prataria! Mažojoje Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko po valdai, persu. Parssze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 283 puslapius 
ir 4 dideles mapa*. panxianc./.ia* vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu prataria! Apraszo 
lietuviu padejima dar 80U metu priesz Kris
taus gimimu.....................   ..5Oc

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’op- 
pression rv.se en Lithuanie suplesze kun. V 
Dembskis..... .................... lOc-

Kaip geriausiai laidoti uumireli’ Pieszinys Dro 
• L. tVehlam. įsa angliszko iszgulde kun. V.

Dembskis........ ........................................... 13c
Kražių Skerdyne. Apraszo ana balsu atsitikima 

kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažuy- 
czios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo. 
ve nekaltus žmonis, iszgnove altorius Ir ui* 
peczetijo bažnyezia. Aiszkiausiaiapraszo 
ta visa atsitikima...............................13c

Gnolioglsskas Lietuvos Isztyrinejimas, 
naudinga mokslisska knygele.............. 10c

Istorija Eifiopo, su mapoms * 60c
Istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija įsi talko Frauoutu vainos atsitiku

sios Afrikoje .................................................... aoc
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parašte Zanavykas. . 40c
lazganimas vargdienio. Knigele pamoki

nanti kalp'pagerint savo gyvenimą 26c
Intekme Sočijalistisike ten lygu gnt visu kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbinln- 
, kams kaip pagerint savo būvi........ Itn
Ka darytis, kad butume sveiki U ilgai gy- 

ventumem. .........................  IOo
Kankles, lietuviszkos dainos sn'natomis, 

sutaisytos ant4 balsu dėl vvru Calls 1. 80o
Kankles, lietuviszkos dslnos 4 balsams vy

ri,akiem, sutaikytos: parūpino Dr. V. _ 
Kudirka. U dalia.............................. 30c

Keli Žodžiai gple Auginimą, paraižyti J. S. 
Kuokstczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems Užauginti savo val
kus ant sveiku, doru ir. naudingu draugi
jai vyru.................................................... IOo

BALTIMORE, M D.
Ik Gavlis, 2018 N. VVashington st.
“Lietuvos” keliaujanti agentai. 
Wincas 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 vtsokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Lietcvos" Iszlkistuvk.

Lietuviszkus Lementonus su poteriais kata- 
-kizmais U mistranturu. . ....................15c

Mokslas apie Žemf ir kitus svirius, ju būvy ir 
pabaiga. Apr»*zo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda. got ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yra saule, ivaigždes.menulis: kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plianeto*. kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomi'Zku abrozeliu. turinti 225 pusiu 
pius. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apslszviesti.. 75c

D’utfose, gražiuose apdaruose.......... 8l.<»O
MlnJaugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas-pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszksi pa- 
raszc Julius Slovacki. lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta y pūlingai teatro mylėtojams. U3c

Naujausia Lietuvlszkas Supu Inykas, surinktas 
ir suredit. isz daugel svetimtauUnzku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisskai 
Egiptiszka nupelnyta.—su 310 aiszklu abro- 

" želiu.—su apraszymu planetų Ir paslapcziu 
kokias senovės žmones vartojo Inspejimui 
ateitas —Geriausei iszguldo visokius
sapnus......................................................5Oc
A.pdar ytas....................................... O5c

Kaip igytie pinigus ir turtą A 10c 
Kaip apsiginti nuo koieros ir kilti naudingi 

skaitymai , , \ , IOo
Kristijonas Duonelaitis „ į „ . 10c
Kas vra. o kas bus „ . 10c
Krumpliu Jonas pasaka „ IOo
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Itts
Kataliku Bažnyezia ir mokslas pagal Zahn'a 

verte kn. A. Milukas......a................... 15c
Kristijono Doneiaiczio Rasztai.................... 40o
Kapai Didžiu Kunigaikszcziu IrKarallu Vil

niuje Pagal A. Kirkoru, parašte N. Yra 
tai istoriszkas iszszajpiuejimas apie Vil
niaus praeiti psgaT jtaminklus. užsiliku
sius ant grabvieczlu D. L. Kunigaiksz
cziu ir Karalių...................................... IOo

Krituolisl saviesos bei abrorat Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu tūles tikejimiszkus dogmatus.... 60o

Kabalas talpinantis savyjvvieokius užmini- 
mus Ir ant ju reikalnujantl atsakymai. 10c

Kelios is'oriszkos dainos. Gražios Ir svarbios a- 
. pie Lietuvos praeitin, jos lietuviszkus ku 

nigalkszczius. Kražių skerdyne ir tl..IOo
Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru..........20c
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumu ......    .IOo
Keletas rasztu apie Kražius, paraižyta D. Butke- 

raiezio. Aiszkiai apraszo Bjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskss atsitiko. Kiek ir koki žmones 
buvo ares/tuoti, kiek sužeistu, klek už- 
musztu, kiek uusudy’u ir tt................ 15c

Kuningas. pulkus apraszymas isz gyvenimo 
• Lie uviu paraszyta dėl Amerikos Lietu

viu. ...- 5Oo
Lengvas budus paežiam per savęs pramos - 

tie raszytie, dėl nemoksneziu IOo
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

sple keturi szl m tai daiuu “ 52.00
Lietuviszkus A ibumss. Lsida I. Istoriszkos ir 

szeip jau Lietuvos vietos. Parengtas ir iss- 
ielstas kn. Miluko su pazelb' prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais apraszymai* žymiausiu Lietuvos vietų. 
Uždirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius A usrroe Vartų su stebuk ingo paveik
slu Paneles Szvencziausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mindaugio rūmo N'aumie*telyj: Griu
vėsiai Lydos pilte*; Griuvėsiai Krevo pilies, 
L sakava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini 
ku pilies; Gelgaudiarkis; Griuvėsiai Geda 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szvenunyczia 
Kaune; Kėdainiai, Mir, Vysokie Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Raki šakio bažnyezia. 
Kapas 8imano Daukanto. Hirutos keplyezla, 
Palanga. Buomas ties klaipeda. Minijos slė
nis ties Garždais. Nemunas ties Vilkija, ti
kę lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub : tolinus eiua paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu. naminiu padaru 
ir, tt. Aprasrytnas paveikslu dviejose kalbo 
ee—lietuviszkuj ir augliszkoj. Preke.... 3Oc

Lietuvos Tėvynės Dainos, panuzytoskn. Anta
no tVienož'insko. Labai gražios dainos 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinusi ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paej;nia. ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per- 
skaitymo kiekvienam lietuviui.^ga* lOe

Litviui i Polacy. Lrnkiezkoje kalboje, lyzrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviam* padare ir 
ar turime su lenkais laikytis arenoje 
azglintis................. 10c

Laisvos. Valandos El'es. Parnase Vincas

ūtotusvtezkoa Patakoa. M"«t"ea ll"’uwterkal mt 
toloKl>l Surink', Dro J. ItaMneukirtau, 

*C>ta telpa l< teniuu,iu lte*uwtevku nutolo 
Raku panku, kaipo tai: Db-*„ Ir vriula, 

rkudnir ve nia,. Zm<tru, ir w-lnia,; Apb 
rasena, ir rainnin,; A pi- IMv-,. Laimi ii 
Laumei; Api-!>aii; Api Gioine: A pi- Svai
ne ir ,zaltl: Apie we)u,. Apie milžinu,; Api' 
žalezlu, 1* ,uiakh,; A pie elikiakiu, 
wiika)<'ku. Yru 'ai juokingiau,to, pan
ko, girdei©, nue nniau.iu laiku ta kure, dar 
ir iZiedi-n daugy be lietuviu ilki buk tai wte 
buwu, teitvbe................................... 51.50c

Malkeliai 1018 metuoae arba Jurgi, Milo*- 
lavaki,...,.............................................. 40o

Medei© pankojima, Szl knygele yra naudinga 
kiekvienam ant penkaitymo. ne, nata ap- 
raszo atsitikimu, vieno Medėjo ,u viaokiala 
žvėrimi, po ,vetimu, kruzliu ,vieto. Yra 
tai akyva, ir pamokinanti, apaakyma, au 
trini, abrozellal, 10h

Marku, Ir Aurelionaa, apiutka l,z pirmu am
žių krikaaczionyatea.. ..........  *>0

Mythal. Panko, ir Legendo, temaiozin. ,u- 
rlnktoa Kd. Veoseuatedt o, verte J. Bzlla- 
paa M. D. D. I. Yra tai akyvtauato, ir 
)uoklngiau,loa aeaovtezkoe panko, apie 
vteoklu, atebuklu, ir prajom, apie dar
bu, geru ir piktu dievu, apie Laumei, 
Laime,, Rairaniu,. Vilkalokua Irtt., in 
kuriuo, eeuove, lietuviai tikėjo ir ,zla- 
dlendar nekurto Ūki Ka, vien* laz tu 
panku penkaitya panorę, ir vtea, akai- 
tyU. Preke......................................... 58o

Nedorybe Rymo Cteooriaua, tetorija laz laiko 
ponavojimo Nerono .... 40c

Negirdėta, daikte, ir (aro, rodo, muiu mo
terėlėm, ., 5c

Juoaupa, Koniuazevakte. arba kankinime, 
V n įjotu po valdžia maikoltau, . ,85c

Juokinga, pankojima, apie Bzaltabulziua 
ir du gražu, •traipanlai i»z ukinikyate, 6c 

tdeja ant meni yno Apyvoka mnau dienu.
Aukauja broliam, lietuviam. Mum........ 10o

latonja gražio, M agelonoe ., 15c
I,tori>,eptyniu Mokytoju • ■** 50c
Pavargėlė ir kaip gyvena Kynai (Chlaal) 

dvi labai akyvo, pasakaite,.............10
Paakullne, mlazioa. (I,z lenki,zko). Puiks 

tez ateitlkimo mluyizku klioaztoriuje...
Pajudinkime wyr*l žeme. Lab*i graži paaaka £0- 
Paivogtl arkliai ir Meudeli, Didgnlvi* Dvi 

gražio, penkete, 10c
Plunkiu©, ebrozeliel. Szeazio, neujoa.lebal 

gražio, pasako, , , , , 20c
Pajauta Lizdeikos dūkte arba Lietuve XIV 

•zimtmetyje. labet graži pasaka........ 75c
Pamokslai Gražiu Ž’iiooiu.. pa r*, žyli kn. 

Totoriau, (Tatare.I. Yra gražio. Ir la
bai pernokiame,!©- panko, .. .. t”0

PartCona, a rita bitteuma* Dievo rūstybe,. Pa 
rasze Savenunikte Apnkimai »/ tikru a1 ri
nkiniu tez Lb-iuvua Iteluviaaku parapl 
tu . ...s........  ilk

Paveikslai 1'ar.sz- žemaite. Graži rusk, 
apie vaikina ir )uun| lu-rgiua ir ju ,uai- 
paczlavlms..............................................>5r

Dr. Leonard Landės,
LMtuuiszkaz Daktarai.

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

terhzkų ligų. Mokinosi universiteto 
Nev York*; praktikavo ligonbucziuose: 
Wiednluje, Berlyne, karaiiszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtlniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

UaZtikrina luZgydyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvo*,nepomietį, apalpimą, skauduliu*, 
žaizda*, tynimą,_motori*ska* liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nėr visikų ligų 
reikia naudot elektrikinia* prietaisas.

Litfa* LytiaZKu Daliu 
iszgydysiu į kele* dienas, teipogi li

ga* pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosie*, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iss- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnronizzka* ligas gydau pasekmin
ei. ir *lepema* ligas užlaikau slaptybė-

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

OfflK) vaiando. J
N*4eliomlt:auo I Iki 10% *sl.ryto;auot iki 4 vai. 
popiet.

Rudu per O romui a* Dy ai
Užprassydami gydykla* prisiuskite $1.00

O‘Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metųTkiek sveri Ir apraazyk^savo ligą, o 
asz prisiusiu gydykla* kuriomis iszsigy- 
dysi

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug naimu ir 

Uotu ant kiekvienam prieinamu iszlygu. 
Atsiszaukite pas:

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

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingu* prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fmitore i Stote Co., ■
324V S. Morgan St.

p jie sutaisys tavo peesiu dykai.i Teipgi 
turime didelį daugybe visokia peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

vienas skaitytojas ra, sau nuriranunim| 
irdvasiszkf naudf................................,... 15c

Laima ir Planetoa. Knygele, tinkanti jau 
ouonieoel dėl smagaus laiko praleidimo.

F.PBradchulis

TEMYK1TE!
Knyga Istorija Chicagos Lietuviu ir 

kn. Kraucziuno prova jau gatava. Ku
rie turėjote už ta knyga isz virszaus į- 
mokeja pinįgus, priduokite savo dabar
tini adresa, kad žinotumėm į kur jums 
knyga prisiųsti.

“Lietuvos” iszleistuve.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiAzki, moksliszki ir draugi j iszkai- 
politiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu............................................... 5Oe.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai ................................  3oc.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
czyta Kn. Dembskio. Iszleista kasztais 
Susi vieny j i mo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai........................ 15c.

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raszcziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato,aiszkaus druk^ Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, “Lietuvos” iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos Sz. Jurgio lie
tuviszkos bažnyczios. Popieros apda
rais...................................................$2.00.

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

Szias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos” redakcijoj.

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

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

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

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be' “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažaja balta koreziukia, o 
didesnėj*, mėlyna prisiusk redakcijai. 
• Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

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

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

vai te iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Olitypa. apysaka isz laiko tarpaavtszkoa kares 
Indijonu Amerikos............................ U5c

Puiki istorija ape Kantria Alana.kurl per 22 me
rus vaikszeziodama po svietą, daugybe 
vedu ir vargu kantrel iszkentajo..2Oc

Pamokslai Itztnintie* ir Teisybes iszguldlnetl 
Galvocziu visu amžių. Czia yra patlipf 1» 
gražiu,juokingu ir išmintingu paaakaieziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nusiperka azifkuin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės kį 
pai*>sakotl ir aut kiekvieno užklausime-mo 
kės d uotl iszmin An g* atsaky tuį.....3Oc

Rankvedis Gromatu raszymui. Yr» labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reiz 
raszytie gromatas In:pažystamus, prieta- 
lius, giminias, mylimaisias ir mylimuo- 
s.us priesz apslvėdinta, in ponus, kuni
gus, vyskupus Ir kitas augs?tal stovsc- 
czias y pa tas Pasveikinimaifpavinczevo- 
nesj ant Nauju Metu, dienoje varduiriu, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose......... ...........................:..........3Oc

Robinsonas Kražius, morallszka ir žingedl 
apysaka paszvesta jaunumenei.....W3c

Benu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsanf; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradima. Bzlandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien užstatyti ivai 
riuose n.uzejcose, Isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Moksllncziai isz to aemia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitesi laz žem-suiu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu, kurtuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
tl. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi S73 puslapiu stambaus 
druko. act grąž os popieros ir apie 160 pa
veikslu invairtu senu gadynių istnykusiu su
tvėrimu. Preke.............    81-00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neria. Trumpai ir 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveik'leiiais: mapu. žmonių, gyvo tu ir 
medžiu. Tinkamituse geografija in pradine 
mokalaioį....................................... ..  M3c

Vanduo ant žemes, po žeme ir virszuje žemes. 
Rusiszkai psrasze Rubakin's. Verte Drugys, 
įsileido T M. Dr-te. 8zi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas vandens 
permaina* ir veikmes: kaip Us persikeiezia 
In gara. kyla in viražu ir tenai tveria debe
sius, debesiai, pndangese atvėsę, keicziaai 
1d vandens laszelius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilę 
Czia nukritę didelius darbus veikia: snie
gas kartais uždengia cielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tirodama nuo saules keicziaai m vandeni ir 
užlieja laukus, iszrežo ravus. upes ir upelius 
ir kavojasi po žeme, kur vėl veikia 4 pati 
darbf kaip ir ant vingaus žemes.... IOo

Žmogus Nepbuszkls. Verte Isz szvedlszko Ne
ris. Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekei© 
sūnūs ans.rede su varginga mergina ir lai- 
micgiau'gjnreno už kitus, su turtingems ap- 
stvedusiuj. Balta apy"akele užima kiekvie
na Jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorybes...........  žOc

Lietuvlszkas Szlupiays, II Laida. Konradas
Vallenrodas .............................................. IOo

Lietuviazkl Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
ežio. Kliaaiszkai tautiszkas perejoddas 
Parengė Jr. Jonas..............................  40e

LietuviszKi rasztai ir rasitiniakai. raszlla- 
vlszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas ir darbai Czia suraszyti gv- 
venimat ir darbai visu lietuviu, kurie k* 
nors gero paraižė Betuvlszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr Basanaviesius. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo Voloucuauskio
kn. Burbos ir kitu...................................... 40e

Lietuvos Kankles, turinesion 72 naujas dai
nas...................-........................... -....... Ito

Lietuvos Istorija, paraižyta Simano Daukan
to. Dvi dideles knygoe, kožua po ll.tOr

Lietuvon Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, ink kurion galima Hzmc
kukne ....... 20c

Lietuvystes praeitis, dabartis Ir ateitis. Isto-
rlszksi socijolioglszkas pleszinys............25c

Lietuviai po maskolių jungu. Parašte Dr 
Pieszinys apie priespaudas ir persekioji
mus lietuviu Isz saalies maskoliszkos 
valdžios..........  10c

Maskolljcs politika su Europa ir kataliklszka 
bažnycua. I.įrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius Ir įu 
bažnyezias . , . . . 10c

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos 
Ukinykams Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszkas kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero vedimo ukinykvs- 
tes, ir keletas paaakaieziu . . . lOr

Medega musu tautlszkai vaistlnykystal. Szloje 
knigoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaunieczial ir Suvaikle 
ožiai, kokeia vaistais prasti žmones jas 
gydo. ... .... 40-

Medega Simano Daukanto bijografljai (gyve
nimai!. Yra tai naujause knigele ir labai 
akyva, kurioje apraazytss gymen'mas Rima- 
noDaukento nuo pat kūdikystes tkl jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi, kn velke ir' 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. HOe 

Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

inženga. Iszleista Tėvynės Mylėtoju Dr tas 
Yra tai puikiame tragedija grajyjama tęst 
ruose.pirma syk iszversta ant lietuvlsz- 
kos kalbos Wtnoo Kap-o........ . .. ...■»

Olga Liubatovycziute. vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus Ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoje, kaip 
mergina Olga Liabatovycziute. prigulėdama 
in nihilistu draugystp. daug sykiu apgavo 
ruskus czinovnikus Ir gaudoma gudriai už
truko isz ju ranku...............................lOc*

Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele,
< turinti 48 puikias daineles Ir Libreto 4 

aktuose . . 15c
Padėjimas Lietuviu tautos Rusu vieszpatys 

tej (socljaltazkos pieazynis)................ 36c
Patarles ir dainos...........................  10c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų , . . . IOo
Praeita Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 

užaidejimo miesto Wllntaus, koki jame 
kllosztoriai buvo, koki lietuviazkl ku- 
nigalkazczial gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybeękitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.... k........................ 10b

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmo
nių ir visokios rodos. . . . . 15c

Pradžemokalia Rankos Raaztodel norincziu 
iszmoktle gražiai rasrytie 10c

Pradinis mokslas angliszkos kalbos............... 75c
Pilnas szimtmetinls kalendorius su pliaueto- 

...... .........................................................  10c

vo, ataltlklmu.

Pigiau kaip kitur!
Czyito sekso. 14 ir 19 K. ,zllubini*l žiedai; 

Laikrodžiai ir laikrodėliai pa, mane pigiau kaip 
vtanr. Darau naujus Ir taisau sugadintus laik
rodžius ir laikrodėlius. žiedas, draugystėm, pli
kėte, ir visokius auksinius ir sidabrinius daik
tas pigiau kaip visi Ir visa darbo gvaranteoju.

L F. Prozanskis,
kt>54-33 str. Chicago, III.

Knygos swetinios spaudo*.
Anegdotai iszsitarimal ir patarles Įsi gyveni

mo senovės Grekonu bei Rvmiunu “ “ 10c 
Apie kalbu pradžia ir tikros rodos dėl apsisaugo 

Ii m o nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro ir 
•zganiogo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 

raazejaa nurodo kurios yra seniausios aut 
svieto Kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stangias! ja 
teuaikintl; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo ju apsisaugoti • IOo

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybez. Czia 
apraszo kai yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozellal parodo žmogaus pu
tra • kokios isz girtybes pastoja liros 
ir paduoda rodai kaip nuo to lazaigydvti.SOo.

Abeeela ir taip moklntuve dėl valka, sutai
syta A—es !r.l. Sz. Yra tai geriausias lemen
tosios, nes jame rasi daug naudingu, pamo- 
klnanczla straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai Ir prisakymai..—...................... ZOe

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio........... 10c
Angliszkai-lietuvlszkas žodynėlis, sutaisytas 

kn. P. Saurusalczio turi apie 38CO žo
džiu: angllsiki žodžiai iszguldlnetl Itetn- 
vlszkai...................................................  30b

Birutes dainos “ “ IOo
Budas gydymo. Daktariszka knyga................ 40c
Damų skrynele ,, „ ZOo
Dallyde arba patarmes stalioriams, surinktos 

Ist naujausiu knyga, su ISO paveikslu, 
Antano Dailides. Yra tai rankvedis mo
kinantiems ir mokantiems staltortszkf 
darbf........................................................40c

Etnologtszkos smulkmenos, D-roJ. Basana- 
vyeziaue. Moksliszki lietuviu praeitas 
tyrinėjimai, ss viena mapa................. 26c

Egle žalcziu karaliene Ir lizgriovimas Kau
no pilies 1348 m., du paikus dramai para- 
szyti Aleksandro Oužuczlo 26c

Genu Dede. Graži pasaka isz szlandlentnlo
Lietuviu padėjimo................................. 10c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hotbrauero, 
su trumpu apsakymu apie pargabenimu 
Dr-tes Atpirkejlstu isz Italijos m žiemiu 
karalystes skersai kalnus Alpomls va

dinamus. versta, ant lletuvlazko Kn. 
PetroSasrzsaiczio Kas nori turėti dva-

sius taztyrinejimu, surasiytas.................. l*e
Išrankiai ,švento, Inkvizicijos, vartoti VI ir 

VII szintmeczlooae dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Banane Mac 
Donald. Labai akyva knygute........ iOo

Pamatai Tikėjimo. Paraižė V. V.' Yra tai 
kamantinėjimai Biblijos Ir nekuria per- 
kratinejlmai tikėjimo dogmų. Knygele, 
sutelkianti skaitytojui daug maistu isz- 
ganinglems dūmojimams....................  15c

Pasakos pagal Krylovu Parnase eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 15 pasažu, paraszyta eilėmis....... 10c

Pirmutine passelpa urnai susirgus, taipogi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Bulvlda paraaze N. Naudinga žmonėms 
knygele........................   10c

Panakon, Romanai, Piovelioe,
Nlyt h*i-

Amžiau, galas Ponsko Piloto, kurs buvo su- V laaznatibi ItaVtatta

kuria skaitytojas atsidžiaugt negales ....7b.
i pleką Dievo, pasaka ......................................60c
indemono pasakos. P. Nerio. 10 gražiu pa

raku vienoje knygelėje........................ 15c
tpte Joną Tvardauou* garsu bartiayka 

Ir jodarbus syk ik su apmszvmais apie bur-

iievaltis, apysaka szios gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurtos lietuviai dar 
negirdėjo. •• •• ‘60

hsonos ji-szkotojal, apysaka H. Seuklevi- 
czlaus........................................................ S6c

>u puikueapraszymsi apie nedorybe žydu ir 
j pikta auginime valku ............................ 50c
ivvenlmas Stepo Rauduoslo, pasakos Iže
iytrenimas Genovaitės (Genovefos), Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
anie kuria.lletuvlal jau daug kartu gir- 
«i-ta........................................................... tOe

Kas teisybe tai ne melas, puikios apysakėlės 
isz lietuviu gyvenimo fžc

Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10. 
Kunigas, pulkus aptaszvmas isz gyvenimo 

l.eiuvtu........................................  joc
Kn A. Bebos Prozaiszki Razetai. Szloje kny

goje talpa 1S gražiu paseku, rasotu 
ka. Burbos, buvusio kleboną rieiuvlaz- 
kos parapijos Plymouth. Pa., kurios tai 
yra szltokios: "Tirmiszklu Andrius'*, 

■Siviesule , • Drąsybe ir užminti* žmo
gaus'*, ‘-Apibarta avis" "Tėvo paakį 
timal žodžiai". “Naujalenkis ist prie 
vartas". "8esuo”, "Už tėvynės meile' 
"Burtininkas isz Cuougvano Austrijos' 
"Sodžiaus elgeta ’, *'We)nio iszpažlntls' 
"Smertisaat nosies”.........................

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szl yr

T Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių r 
parodų; teipogi dėl draugysezių: Kaeunu, Kukardu,

1 Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti
T) savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai (Tl 
(Ii atliktas, atsiszaukite pas:

T. AHPRUSZeVJCZAJTe.
[I 115 W. Division St. CHICAGO, ILL. j|j

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT, j
Kauno gub. Suuliu pavieto.

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

Telefone: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiAvienoa 

• aptiekoa.

MALDAKNYGES.
Maža, Aukao Altoriui,katallkiszks maldų kny

gute. Maldo, yra rytmetį dm. vakarine,, prie 
•pavledne,. komunijo, mtezte, mi,zparu-lr 
daugybe kitu; mteziu maldo, eu abrozellal,; 
miizparai giedami lietuviazkl ir lotlniazkl; 
daug lotynteaku gieamiu giedamu prie tezata 
tymo SS. Sakramento, prooealju. pakrnpinl- 
molrtt. Yr* 6 llianljoe: pnlme, Sv Marijos 
P. ir Karaliau, Dowido; aktai, režanczlai. 
atacijoa. karunka. keliolika szventu giesmių 
irtt Yr* tai naujausia ir gražiausia knygele 
laz vien Imtuviszzu maldaknygių, daili, bei
ta. alldl popiera; stambu,, ateiku, drukaa 
Miera 3Uz4H oollai. Szita knygeliu apdarai 
ir preke, yra aekauertoa.

tai, apdarai,, sukria lai, krasztete.be ap 
kalimo................................................... . .  oOc.

N o 9. Maža, Akao Altorių,, prastai^dru- 
tai, apdarais, auksintai, kraštiete, ap
kaustytom, briaunom* pesKlabruoiomla 
btetelemi*. su kabute................... 73c.

No.8, Maža, Ankao Altorių*, moroko 
•kuro, minkeztate apdarėte, apvalėte 
kampais auksinti kraaztal. parastai, 
ir Uvtetka............................. tl .125

o. 4. Maža, Aukso Altorius, franeurtez- 
ko, gluodnlo, skurele, apdarai, apv, 
tete kampais.aaksiaia kvtetka.kryžfa, ir 
kraaztal...............................................$U

No S. Maža, Aukšto Altorius, apdėta bal
tai, slontau, kaalelial,. su 3 medallka- 
llai,. akeomo nugara, apkaustyto, krteu- 
qp, ,idabraotomte btetelemte, ,u kabe, 
auksinti krautai ..........................$1.50

Attorney and Connselor at Lai.
143 LaSalle st. Room 410. 

CHICAGO, ILL..
Telephone Central 3066.

Wienint*lis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencito* czion Amerikoj. 
Weda prova* kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszka* visuose suduore.
Re*. 108 W IStb Cor. Union St.

Norintiejie padidint 
savo paveiksią,

Sritiuzklte mum* tavo potocraflju. o m-1 p* 
idin.inie Jei tnJrjIaio in n-mu* pairai liaujan

čia lairadlma. salima azvelst au ezeproilala arba 
maurot. Šukio nereikia. Juodo dažo t doi., 
Ru»Tu3dol. Natų aliuko, kur* iurodo kaip 
nyra*. 4 doi. Blukdami apraezyki*. (palva aklu, 
plauku, drabužiu ir tt

Miuvniito** inuoBino** naujo*, nnleidžia- 
mu riruua. >u S.taloruKai*. zvarantu-.jamoe 
ant 20 melu, apeetalna preke 421 SOo

XMiiji "Kduvnu-rv" Ižicyklri Kivi- 
r»<*a«*i> svarantuojami, Uk 5*1.6Uc.

Krautuvt knyuu, abruau, rėmu ir 
popieroa viaoklou.

____ 1 »el nergaiit'ziu vyra.
**Kenczėati ant reumatizmo. dl-sulio,turlutl tu- 
radiatu* nervu. Mauti aaailpneja lytlazkal. ta
riau (kaulina (treaa. neuaalmlnklte. ne, yra 
leauvaa l>uda» i«rrik-ydlmo, be pavojau, (uradini 
mo viduriu, kurte taškei atalunka nuo rieoklo 
uatunko iiekaietru Gydlkltee naturaltezke gy
duole. o toji yra ' ZLCcna.kun yra uvvraz ir ku
ri ik uliniame laike tapo.pripažinta pez gerea- 
nlu, daktare,, kalio gydaati (u didžiame pa- 
arkine daugybe ilgu, kuriu net ,u Jokiom, iie. 
kantrom, apgalima buvo tergjrdyt.
“Klrktro* .Vuoatm" »u kuriai tezalgvde 

daogell,. o kuriu vardu,, ateiuauke pa, m u* 
gaukite, galima yra pa, mu, gaut ,u apraazvmu 
kaip ,u Jai Baudoti,, o kuri yra gvarautuolama 
Ei*zgtdo in 30 dienu. Tokio, K tek iri t i ne,

»to, Guro ir yra pardacdam<M po 5 ir 10 doi., 
tne, apturėta agentūra, tiesiog te, dirbtuve, 

gavom pavelyjima. drl aujiažindimo Lietuviu ,u 
teip asudlngu daliku |r praplatinimo tarpu žmo
nių. parduotIme per trumpa laiku tik po3 dole
riu, pakol ne paraiduo, 100 tokio juodeliu, ve- 
.laa, parriduo* poregularl,zka preke.

Deltogi Boti o tie jie Baudoti, kao
velklauMi panltraakU. Adresuokite taip: 
Nugeni A HliilinuCo C*bmrleroL.P»-

Žingeidus swietui daly|užb.
Tiarai'vienatinė gydyki* ant $žželdini- 
mo plauku ant praplikusiu galvp, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku įlinkimą, 

Branch 256 Grand strwt, Bfookljjn, N. Y.

Geriausia dantų guduole: Musu gy
duole nustabdė Dantų skaukejikna į ke
le* minui**. Mes sawo Gyduoles gva- 
rantavojatn. Preke tik 20c. j Imant 6 
bonkutes $1.00. Siuncziam Įminiu ir Į 
svetyma* szalis. Budas kaip j*s vartoti 
yra parodyta* keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 

Box 2361. Nev York. U .B. A.

Dr. O. C. Heine, 
dentystaĮs.

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

STATE
MEDIGAL

Dispensary
(Buvęs po nr. 76 E. Madison St.)

e-£ 66 Van Burto St, Chicago, III.
Pietvakariniu kampas Stato ir Van Buren ulycziu.

Klausk rodos pas seną Daktarą.^,;;- ■»“» 
grriauaiais at tesu ta i b užbaigęs medicina, turi ilęa praktika, yra kalbininku, au
torium ir apecijaliatu gydyme slaptu nerwinzkii ir cbronisEku ligų. Tuk- 
ztancziai jaunu žmonių tapo jo isr^elbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražinta* 
jiems wyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^»;““"7^“«lu 
mintis, neapkentlmas draugystes, prastota energija, prieszlaiktnis 
siisiknpriniinas, nieszlungis bet abelnasnusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykūmo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam lig<* stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

I .i m na n mos iip,,osLk*iPt*i8ifliiswi,uose9,iwo,udiu,nu<we: pbr-UlUipailVLilvo antrame ip trecalanie,puwimaB
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, isaberimas ir meszlungis, pasekmes newalystes ar iszdykawimo bu* 
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszminėtas ligas teip. kad netiktai ja* wei* 
kist praszalinnme, bet ir wisiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia lAtui tik apsiitnam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 
tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu lieto, ne* mes. gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligoni* prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokio* žingeidystos paszaliniu ypatų.

B. F. STRZYŽAUSKAS,
Lietvviszkas Daktaras. 

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

....CHICAGO, ILL ...
Seredoms ir nedelionta nuo 

3 vai. po pietų iki 6 vakaro 
priima ligonius pas L. Ažu- 
ka, 3301 Auburn avė., kerte ’ t
33czios UĮ,

Kas prisius S8.0O,
Aptsikys $10.00 vert* tnasžinukf gro- 

m a toms drukuotie su gerinusioms dru- 
koriszkoms įtnisoms ir su visais reik*- 
lingai* liotuviszkoi rsszlnvoi ženklais, 
kaip ve: ą ų'ž ir tt. Ant szioa 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 j* darbe pradėti. 
Kas prisius $1.00 aplaikys 50 puikiu po
pieru gromatoms raszytie su puikioms 
kvietkoms. apskaitymais ir pavineze" 
vonems. Mažiau kaip už $1.00 niekam 
nesiuneziame. Adresuokit teip:

W. Kudarauckas, (:
Box 234, . Laireace, Mass.

.— AR ESI KURCZIASTT
Wl*i kurtintai ir ranku, girdėjimas dabar yra 

teagydomi ,u pageli*, nauju mu*u[ tezradimu. 
Tik kurezial, gimė ne gali būt Užgydyti. Vžl- 
■ai uėLvoz vaiaiai raaazLiKaai. A braižyk ta
vo Ilga. Itzegzaminaaimasir rodą tykai. GaH 
R lys aame i*z,l ydyti ,u wi*al m u žala kaistai,.

Dolton’s Aurai Institute,
. ' . ... 4 . ,

A M. Matusavriczia, 
, AGENTAS

Wargonu, Pijaiiii, Stuwahiu Ma- 
Kzinti, Cigaru ir Papidrosu.

W argonas, Pijauu, ir Maszina, d^odu ant 20 
dienu ant iszmegimmo. Jeigu per ta laika pa 
.ir©dy, paimta, Instruments* negeru, ar per 
brangum, a,z ji ateiimslu algai i| už ta laika 
nieką,nekaistu.', Vžtlkrinu kad puo mane-
plrkrite vi,k* pigiau kaip virai A marikėj gete, 
tumet gauti, ne, a,z visokiu, daiktij, imu ,ta- 
cziai lu fabriko ir todėl kaliu pigia, juo, par
duoti aaip tie kurie Isz vbotetale imą. Meldžiu 
tik pamėginti, o ažtikrinu kad bu,*e užganė- 
dtnuT

A- M.
208 W. Centre St.

Mahanoy City, l*a.

LietuwlMzkaN Saliun|Mt.
Jono Gudino.

MitchelSt., Bracevile, III.
Užlaiko geriausiu* gėrimu* |r czysta 

sale susirinkimams ir baliam*. ■

JAMES J. HIGGlNs, 
Succesaor to M. Durniuj.

Rėdytojas Pagrabn ir
Balsamuotojas Kūno.

įsteigto, 1868 metuoM. !
107 First SL, EMmbeth, N. J

Musnprekesyrapigesnes nz bet kokio oficijalisto ilsoj į 
szaljj ir todėl kiekvienam ligonini prieinamos. >

•* k

Afticn a d utine* l doo 10 ryto Iki 4 po pieta Ir nao 6 iki 8 vikare. 
VUlbU dUjllUč. j- Hedelioms tik nao 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyksziadien, nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms szventoms dienoms a < > > t

D™ Stanislaw Heimar 
DENTISTflS.

809 8. Ashland Avė.
lene 18-tos oi.

wirszum Platto aptiekos.

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

kreivai auganęzius.
Plombos cementines, porcelani I Gryno aukso karūnėlės nuo... .$5,00 

nes arba sidabrines..................50c'. Virszut. ir apatine eile dant...$15.00
Plombos auksines nuo................$1.00 Garnituras dantų......... .  .$8.00

OFISAS ATIDARYTAS- ^uo ® vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms or ĮSAS A-I i DARI TAS. j dienom nuo 0 ryto i|d 3 po pietu.
Nuo Bridgeporto imkltu Morgan Street Kara. Nuo Town of Lake— Ashland kara ir 

transfera per Halsted ui. Kalbame lenKi*akai ir riisiaakai.

Priima Ligonius
* ’ ' !* ’

Gal ser^i?
Viena ir geriause gyduole yra surasta 

pabaigoj devyniolikto szimtmeczio. Yra 
tai “IntlUontHzka* Balnama*”, ku
ris gydo daugybą ligų,kaip tai: taiso ape
tito, osystija krauja, stabdo skaudejima 
viduriu, pasikelima gumbo, dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Preke už 
bonkeli 50 c. Norėdami tu ar kitu gy
duolių atsiszaukite po adresu (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke):

Indian Medlcal Co-
Box 24 Sta. C Pittsburo, Pa.

No- <5 Maža, Aakso Altorius, balto, osllu- 
lioido, apdarai, teskilusio, kvietkoa.su 
kaulina kabute, aukalntl kraaztal.. .$1.50

—Tikrai Lietuwi„kaa—

A. Zehs ir K. Kabelis.
1193 So. Oakley avė. Chicago.

ET“ UŽLAIKO JE4
Pirmos Kliasos Saliutą, 

GrOSERNIA IR ButjzERNE.
Visad* szvieže mėsa, szvieži (r czystai 

užlaikomi visi kiti groseriszki tavorai, o 
preke* pigesnes kaip kitu. Sgliune se
niausios Arielkos, geras alus irltikrl Ha
vanos cigarai. Geras užkandi* 
(Free Lunch) kas dien dykai.

THE0 PR0ULK
ADVOKATAS IR KONSOUS.

JONAS MOŽE1KA.
A aistentai ir Notary Dublic.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir csjrst* vieta dėl užei- 
viu. Apart to didele Ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veaeiliu ir kitokiu šabo-

Jonas Petroszius,
1181.13tht .Iirt« Oilta Chicažu.

A. L. GRAICZUNAS,
......LIETVWI8ZKAS DAKTARAS..........

772 Milwaukeeave., ------ - CHICAGO. ILL.
nuo 8 iki 10 ryto
nuo 12 iki 1 po piet 
nuo 7 iki 9 wak»re.

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

ROOM 615-616
87-89 E. lishiDgtOD st, Cblcągo, III.

Thelefon: Central. 262Į.
Užsiimame civtliszkom* ir krtminalisz- 
koms provoms- Geriausei fuvatome pro
va* už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbom)*, vertėju 
nereikalaujame.

Joną* Mošeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji raati iki 9 vai.

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.

Buce, to Kelpach, Norelko & Co.
74 Centre St, CMctgo. II

No 7. Maža, Aukso Altoriau baltos saliu- 
iioidoa apdarai, kvtetkoe aut vieno •eo
no įsikloto, sidabru Ir perlu. ,u dviem 
kaulinėmis kabutomls, aukalntl kraus
tai.......................................... .....f».OO
Knygrelia No <3 kaip Ir 7 Iruriet- 

koa navnenokioe. beweik kiek vie
no* knygele, kwietku m margini- 
maa wia Kiloki*-

O, kas czia?
Puikiausio* ir gražiausios popieros gro
matu rassymui su paveikslais' Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasatininku, padabinto* su 
gražiai* apskaitymai* ir puikiom* kviet- 
kotns; tuzinas 25c.

1IILLE S FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted St.

$2.00

raazti "Lieiava" ar "Vienybe" ir užaitnoke, 
t* metine prenumeruta aplaikya 13 minėta 
popieru ir 13 ko,vertu Adresuokite taip:

K. GEDEM1NA8,
1718 Canon *t. Pittabtirg, Pa.

ŪKININKAS, Lietuvos uklnįku lai 
krasztis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolibrį.

V'ARPAS, literatūros,politikos ir mok-
. slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz

tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon irkitur prisiuneziant
4 auksinus (Markes). _____ ______

Pinįgus ir lai**ku* į Ūkininko ir V»r- “**• Norinti gauti “samplea” popieru 
po redakciją slunosiant reik lok* u P»wincsevoniu, tegul prisiunezia $1 
adresa* padėti:

Fri. Martha Saunas,
Rokaiton, per Neukirch,

Ost Pr. Germany.

Puikiausios pawinczewone8 ir 
popieros rroniatoms.

Naujausiu ir gražiausiu pavinesevro- 
niu ir popieru gromatoms, Importuotu 
iss Europos, su lietuviszkais paraszais, 
turime dabar daugybą. Prekes pavin
ezevoniu po 15c. 30c. ir 25c. Popieru 
prekes: 1c., 2c. 10c. 15c. 20c. 25c. arkų- '

Norinti ginti “umplea” abieju popieru J 
ir pavinezevoniu, turi prisiųsti $2.00.

924—33rd St. Chicago, Iii,

krasztete.be
kvietkoa.su
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