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Amerika.
Prezidentas McKinley užsi

manė važinėti po visokiu* 
štetua; matomai randui rei
kalinga* 
kokiuose 
Atkakus 
Meksiko
EI. Paso, Texase, atkako pa
sveikinti McKinleyą delega
tai kaimyniszkos republikos 
Meksiko. Pats to kraszto 
prezidentas iszsiteisino, jog 
ne gali pats atkakti pasvei
kinti Suvienytų Valstijų pre
zidentą todėl, kad turi daly
vauti nacijonališkoj šven
tėj ir būti uamieje ant atida
rymo kongreso. Iš tikro 
jis ne atkako todėl, kad Mek
sika ne per daug turi užsiti- 
kėjimo ant galingesnio kai
myno. Amerikos laikraš- 
cziuose pasitaiko net per tan
kiai užmanymai priskirti, ži
noma be gyventojų noro, 
Meksiką prie Suvienytų Val
stijų. Mat po paskutiniam 
lengvam pergalėjimui Išpa- 
nijos daugeliui amerikonų 
apsisuko galva, jiem* rodosi, 
kad užtenka Amerikai tik pa
norėti, o ji gali visą svietą 
užkariauti. Ne įstabu todėl, 
jeigu senas užsitikėjimas Su
vienytoms Valstijoms isznyko 
ir visi kaimynai su nepasiti
kėjimu ir nemeile žiuri ant 
per daug godaus kaimyno ir 
j ieško kelių, kaip nuo godu
mo apsisaugoti. Rods nė 
prezidentas McKinley, nė jo 
m misteriai ne nori dabar 
griebti Meksiką, bet ir jie ne 
turi galės pasipriešinti val
dantiems kraštą milijonie
riams, kuriems tarnauja di
desnė pusė laikrašczių. Jei
gu tie milijonieriai užsima
nys užimti kokį kaimyniszką 
krasztą tai per papirktus 
laikraszczius jie gali gyven
tojams įkalbėti, jog reikia tą 
daryti. Prieszais neva tau
tos norus ir prezidentas eiti 
ne gal. Amerikos globos nė 
vienas kaimynas ne geidžia, 
kadangi ji, ypacz užimtuose 
ar užkariautuose kraštuose 
ne geriausia pasirodo. Jos 
paskirti urėdnįkai į užka
riautus krasztus net per tan
kiai pasirodo aplenkiancziais 
teisybės kelius.

Neteisybė kariaunos maisto 
prižiūrėtojų pasirodė ir ant 
Filipinų salų. KelPoficierai 
pateko po sudu. Ar šiaip 
ar teip nuspręs sūdąs, iš to 
nė kareiviai, kuriems gal 
kaip kada ne priteko maisto, 
nė Amerikos iždas, kuriam 
daugiau reikėjo iszleisti pinį
gų ant maitinimo kareivių, 
ne turės didelio užganėdini- 
mo. Be reikalo išleisti tau
to* ))inįgai ne sugrįž.

Maištai ant Filipinų salų 
puola. Pereitą sanvaitę pa
sidavė amerikonam* vienas 
iš svarbesnių pasikėlėlių va
dovų, jeneroilas Tino. Susi
mušimai rod* dar kur ne 
kur vis atsitinka, bet besi
priešinanti jau ne gali turė
ti vilties priversti ameriko
nus pasitraukti. Numano tą 
gerai ir Amerikos randas, 
todėl jis nusprendė sumažin
ti skaitlių laikomos ant Fili
pinų kariaunos iki 40000 ka
reivių. Liuosnorių regimen- 
tai bus sugrąžinti namon. 
Ar tvarka ant suvaldytų sa
lų viešpataus ilgai, apie tai 
nieko ne galima pasakyti; tas 
paeis labiaus nuo to, kokius 
viršininkus siųs ant Filipinų 
Amerikos randas.

tautos parėmimas 
jo užsimanymuose.
prezidentui ant 

rubežiaus į miestą

Chinai.
Chinuose kaip virė, teip ir 

verda. *’ Tuom tarpu kares

išnaikintame krašte milijo
nai žmonių badą kenezia, o 
badas, kaip kiekvienas nu
mano, neprisideda prie užlai
kymo tvarkos. Nuo išnai
kinto krašto dalyvavusios su- 
valdyme maištų viešpatys-, 
tės reikalauja dar atlyginimo 
siekianezio 375 milijonų do- 
liarų. Chinai pinįgų ne tu
ri. Ką todėl darys reikalau
janti atlyginimo? Be abejo
nės terp tų vieszpatysczių yra 
tokios, kurios, vietoj pinįgų, 
velytų griebti kokį Chinų že
mės šmotą, bet ne drysta su 
tuom atsiliepti, kadangi tą
syk darytų tą patį ir kitos 
viešpatystės ir kaip be ma
tant, Chinai butų iszdraskyti 
teip, kaip su viršum szimtą 
metų atgal išdraskė Lenkiją. 
Angliški laikraszcziai buvo 
pagarsinę, buk reikalingus 
ant užmokėjimo atlyginimo 
pinįgus apsiėmė parūpinti 
Maskolija, bet kad ji pati «e 
turi pinįgų, tai kalbino Pran
cūziją. kad ji pinįgus duotų. 
Prancūzija vienok ne panorė
jo viena, ant patarnavimo 
Maskolijai, tiek pinįgų rizi
kuoti, ji užmanė, kad pinį- 
gus ant išmokėjimo atlygi
nimo parūpintų Chinams vi
sos viešpatystės reikalaujan- 
ežios atlyginimo. Užveizėto- 
jas Chinų m uiti n y ežių, an- 
glijonas Hari, užmano ant 
surinkimo reikalingų pinįgų 
ant išmokėjimo atlyginimo 
pakelti muitus ant svetimų 
ta vorų atgabenamų į Chinus. 
Ne įstabu, jeigu ant to už
manymo nesutinka svetimi 
krasztai, kadangi remiant at
lyginimą ant pakeltų muitų, 
jį a teeitų užmokėti tiems pa
tiems kraštams, kurie reika
lauja atlyginimo.

Tuom tarpu badas priver- 
czia gy ventojus rištiesi į plė
šikų bandas, kurios užpul
dinėja teip ant savųjų, kaip 
ir ant svetimų, naikina teip 
gerai chiniškus kaimus, kaip 
ir krikszczioniškas misijas. 
Rods tūli laikrašcziai Euro
poj garsino, buk dabartinius 
maištus Chinuose sukėlė 
misi jonięriai; bet sugrįžęs 
dabar iš Pekino amerikonisz- 
kas pasiuntiny^ Conger, misi- 
jonierius perstato visai ne 
kaltais. Sunku todėl įspėti, 
katroj pusėj yra teisybė.

Londono laikraszcziai vėl 
pranesza apie mušiu*, ir tai 
gana didelius, chinieczių su 
maskoliais Mandžurijoj, kur 
gyventojai datfesr smarkiau* 
pasikėlė priesz maskolius. 
Viename mūšyje buk 300 
maskolių likosi užmuštų ir 
paszautų, pašautas likosi ir 
jeųerolas Cierpicky. Nesu
tikimai Maskolijos su Japoni
ja. iszdilo; tą patvirtina ir 
amerikoniškas pasiuntinys 
Conger. Maskoliai pasiūlė 
japoniecziams portą Arthuro, 
kurį maskoliai pavertė į t vi r- 
tynę. Iš Mandžurijos jie 
ketina pasitraukti, kaip tik 
bus ežia tvarka. Tas gal vie 
nok niekada ne atsitikti: jei
gu ne norės, ras maskoliai vi
sada priežastį ant pasilikimo. 
Už neužtviriinimą pirmuti
nės sutarties nuo Chinų mas
koliai dabar reikalauja Kul- 
džos ir Vakarinio Tibeto, tei- 
posgi atidavimo aukso kasty- 
nių Mongolijoj ir Mandžuri
joj. Taigi ir pasitraukusi 
iš Mandžurijos Maskolija isz 
dabartinių maištų visgi dau
giau pelnytų negu visi kiti 
krasztai. Pasilaikymui da
bar reikalaujamų kraštų, 
apart Anglijos, kiti kraštai 
nesiprieszintų.

Pietine Afrika.
• Pietinėj Afrikoj didesniu
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mūšių dabar nepasitaiko, 
mažesnių gi būva gana. Kur 
yra didesnės būrų pajiegos, 
nežinia. Pereitą sanvaitę į 
būrų rankas pateko vėl tru
ki* gabenantis maistą ir amu
niciją Angliškose gi val
dybose be mažo ne pateko 
būram* patsai kaltininkas 
dabartinės karės, garsus Ce- 
cil Rhodes. Būrai buvo pa
stoję kelią, bet sulaikė ne tą 
trūkį, kuriuom važiavo Rho- 
dės. Lordas Kitchener vis 
pranesza apie pergalėjimą 
būrų ir paėmimą į nelaisvę 
vis naujų būrų, bet priva- 
tiško* net angliškuose laik- 
rašeziuose patalpintos žinios 
paduoda, jog Kitchener prie 
paimtų nelaisvių priskaito 
senelius, moteris ir vaikus, 
ramiai gyvenanezius ant savo 
farmų, kurios dar išliko lyg 
per užmiršimą,neišdegintos.

Pagal privatiškas žinias, 
būrų vadova* Delarey su 
5000 geriausių kareivių stovi 
kalnuotoj vietoj Transvaa- 
liaus, prie rubežių portuga- 
liszkų valdybų ir laiko visus 
perėjimus. Įsiveržti į tuos 
kraštus anglijonam* labai 
sunku.’ Kur yra Botha ir 
kiek jis turi kareivių, lordas 
Kitchener, turbut, pats neži
no. Apie tarybas su jenero- 
lu Botha vėl nieko ne girdėt, 
turbut, angliškas viršinin
kas bandė prikalbėti Bothą 
prie užmezgimo naujų tary
bų, ant prikalbinėjimo at
siuntė Bot h o* paezią, bet tur
būt būrų vadovas, netikėda
mas nieko gero iš tarybų, 
Kitchenero užmanymą atme
tė. Kur yra DeWett—apie 
tai anglijonai nežino, ne ži
no, kur dingo jo kareiviai, 
ar prie DeWetto pasiliko dar 
kiek žmonių, ar visi iszsi- 
skyrstė, sugrįžus jam iš an< 
gliszkų valdybų. Ne girdėt 
nieko nė apie prapuolus} an
glišką jenerola Frenchą. 
Kitchener savo raportuose, 
atsiųstuose į Londoną, pamini 
apie nuveiktus darbus kitų 
angliškų jenerolų, bet apie 
Frenchą nieko nuo seniai ne 
pranesza. Kas su šituom 
jenerolų atsitiko, tas iki sziol 
neišsiaiškino, apie jį jau 
nuo kelių mėnesių Kitchener 
nė jokių žinių ne atsiunezia.

Londono laikraštis “Daily 
Express” pranesza, jog pul
kauninkas Dennison, ištrau
kęs su patrole pozicijų tiri 
nėtojų, pateko su visais žmo
nėms į būrų rankas. Kaip 
ta kariaunos dali* pateko į 
nelaisvę ir kur būrai nusive
dė nelaisvius, to anglijonai 
ne žino, jie ne turi vilties 
juos išliuosuoti. Gal pa
prastus kareivius pats būrai 
paliuosavo.

Sugrįžę iš Transvaaliaus 
vokiški, prancūziški ir ame- 
rikoniszki liuosnoriai, karia
vę būrų pusėj, vienbalsiai 
tvirtina, jog būrų padėjimas 
nėra teip be vilties, kaip an
glijonai paduoda. Amunici
jos ir ginklų būrai turi už
tektinai, daugiaus negu rei
kia, galėtų Jie apginkluoti ir 
daugiaus žmpnių, negu yra. 
Maisto teiposgi turi daugiaus 
negu anglijonai, kuriems 
sunku ką nors privežti, ka
dangi būrai laiko kelius. To
kiose sanlygose karę būrai 
gali tęsti dar per metų eiles. 
Anglijonai susirinkę tik prie 
geležinkelių, o toliaus visa 
turtingiausia republikų dalis 
būrų rankose, iš kur jie vi
sada pakaktinai gauna mais
to produktų.

prezidentui Kruegeriui, kad 
jo nė oficijališkai, nė neofl- 
cijališkai ne gali priimti, to
dėl Krueger ne reikalauja Į 
Ameriką keliauti. Jis vie
nok, rodosi,nė ne tikėjo, kad 
McKinley jį širdingai pri
imti}.

Vokietija.
Vokietijos ciecoriui ne pa

sisekė pervaryti užsiinanymo 
sujungti dideles upes, kana
lais. Randas, matyt 
kad seimas ne pritars
nymui ir neužgirs ant to mie- 
rio reikalingų pinįgų, užda
rė seimo sesijas ir paleido 
seimo pasiuntinius. Cieco- 
rius norėjo seimą su visu pa- 
leisti ir pagarsinti naujus 
pasiuntinių rinkimus, bet 
kad nėra vilties pelnyti ran
dui pritarėjų, tai ministeriai 
prikalbėjo ciecorių to ne da
ryti. Už negalėjimą nuveik
ti užsiinanymo, ciecorius už
pyko ant ministerių ir keli 
ministeriai turėjo pasitrauk
ti. Pasitraukė: iždo ministe- 
ris, vidurinių reikalų ir žem- 
darbystės ministeriai. Ne- 
prilankus ciecorius ir dabar
tiniam kancleriui Buelowui. 
Laikraszcziai mena, jog cie- 
corius Buelową prie pirmo* 
progos praszalįs nuo urėdo ir 
paskirs kancleri ura vieną isz 
ciecoriszkos giminės kunį- 
gaikszczių. Tąsyk visa augsz- 
cziausia valdžia butų cieco
riaus rankose. Kad Wilhel- 
mas gali to norėti, nėra rei
kalo abejoti; bet ar per tai 
jo valdžia susidrutintų, ar 
greicriauB pervarytų savo už- 
simanymus — tai jau kitas 
klausymas. Ant įkunyjimo 
visokių užsi manymų, o jų 
ciecorius Wilhelmas turi be 
galo daug, reikia pinįgų, jų 
ciecorius ne duos isz savo 
turtų, bet reikia iszmelsti 
nuo parlamento. Tas gi grei- 
cziaus duos ant praszymo 
kanclerio ne stovinezio gimi
nystėj su ciecorium, negu 
ciecoriaus giminei, kadangi 
vdkiecziai ne nori sudrutini- 
mo asabiszkoe ciecoriaus val
džios. Jeigu nepasiseka mi
ni steriams iszderėti parla
mento pritarimą rando mie- 
riams dabar, tai dar didesnį 
neprilaukumą rando miš
riame parodys parlamentas 
tada, kada ministerių perdė- 
tinis bus ciecoriaus giminai
tis.

Londono laikraszoziai gar* 
sina, buk prezidentas McKin
ley pranešė Transvaaliaus

Maskolija
Pakilę studentų ir darbi

ninkų maištai Maskolijoj ne 
nusimalszino iki šiol, nors 
randas visokių būdų griebia
si ant jų numalšinimo, ka
dangi, kol traukiasi viduri
niai maištai, Maskolija ne 
gali tvirtai statyti savo reika
lavimų užrubežiniuose reika
luose, o tie reikalai Maskoli
joj iš tikro yra gerose ran
kose. (Randas, pamatęs, kad 
Jaunuomenė ir darbininkai 
gazdinimo, bausmių ir kazo
kų ne nusigando, parodė tuo
jau* didesnį nuolankumą, bet 
tuom studentai nepasiganė- 
dino. Dabar vėl apsieina 
asztriaus, vėl griebėsi areš
tavimų. Jaunuomenei prita
ria daugumas maskoliškos 
inteligencijos. Kad tie maiš
tai užkilo netikėtai ir kad 
jų randas bijosi, matyt aiš
kiai iš ne vienodumo rando 
padavadyjimų; jis pats neži
no

apkalbėjimo kokiu svarbesniu įve 
dimu paminėti tas sukaktuves. 
Daktaras Stanievicz užmanė pa
rengti Vilniuje ligonbutį ant patal
pinimo ir gydymo serganczių lim
panczioms ligoms vaikų, nora ant 
15 arba 20 vietų. Nors Vilniuje 
yra apie 30000 vaikų nuo 1-10 
metų, bet mieste nėra nė vieno 
ligonbuezio ant gydymo vaikų, 
kituose ligonbueziuose nėra nė į 
taisymų tinkanezių vaikams, nė 
tinkamos prižiūrąs, todėl į miesto 
ligonbuczius mažų vaikų virai no 
priima. Sąnarys Chominski užma
nė paskirti po 600-1200 rubl. ant 
šelpimo beturezių. Simonas Za- 
blocki užmanė parengti stipendij? 
po 300 rubl. ant metų prie Vil
niaus reališkos mokyklos vai
kams tirnaujanesių kaipo* samdi 
ninkai miesto rodos biuruose.Mon- 
tvila užmanė 'parengti Invalidų 
fond?, iš kurio gautų pensijas 
nužudę sveikat? miesto rodos sam
dininkai. Yra tai svarbiausi už 
manymai ant pažymėjimo 25 me
tinių sukaktuvių Vilniaus miesto 
autonomijos. ,

3d. balandžio, ant Kurcziojo 
tarpulyczio Vilniuje rado baisiai 
nimuszt? jaun? žyd?. Nugabeno 
jį į Saviczo ligonbutį, kur jis, ne 
ištaręs nė žodžio, pasimirė. Ki
šenių je jo rado daug pinįgų, iš- 
ko matyt, kad ne plėšikai jį 
sumušė, kadangi jie ne butų pa
likę pinįgų kiszeniuose. Kas yra 
sumusztaais ir kas jį sumuszė, iki 
šiol nežinia. Visas kūnas ir galva 
buvo subadyta, iš ko matyt, kad 
užpuolikas buvo ne vienas.

Nuo 5d. balandžio, salėj “Pas- 
saž”, sąnarys gyvulių draugų 
draugystės Czarnowski pradėjo ei
les pamokioanezių preiekcijų apie 
sveikat? ir kaip j? užlaikyti. Pro- 
lekcijos paskirtos mažai apšvies
tiems. Pelnas už prelekcijas eis 
ant sutvėrimo fondo parengimui 
prieglaudos namų pereenusiems 
ir raissiems visokiems naminiams 
gyvuliams. Panašių prieglaudos 
namų Vilniuje iki sziol nėra žmo
nėms, o toki, rodosi, butų reika
lingesni.

1d. balandžio, neseniai susitvė
rusi Vilniuje Žuvininkystės drau
gystė, ant savo susirinkino nutarė, 
ant prūdų prigulinezių dabar Vil
niaus Labdaringai draugystei, o 
pirma prigulėjusių kunįgams mi- 
sijouierams, parengti žuvių augi
nimo įtaisas, o toliaus draugystė 
ketina parengti specijaliszk? žu
vių auginimo mokyki?. Labdarin
ga Draugystė sutiko savoprudus, 
iš kurių dabar nė jokios naudos 
neturi, pavesti ant žuvių augyni- 
mo. Ant pradžios bus parengtos 
karpių ir sudakių auginy ežios, o 
paskui priveis prūduose ir kitokių 
veislių žuvių. Apart to, Vilniaus 
žuvių augintojai nutarė pasamdy
ti kokį nore, netoli Vilniaus ėdan
tį ežar?, ant užvedimo paveikslin- 
go žuvių auginimo.

M apsirgo 4, Kulį 
toove 2, Taliuszeva r_T________
4, Ruczejuosc 2, Baltramiejuose 1.

Tymais apsirgo: Vilniaus pav., 
kaime Radencziuoae 16, iszgijo 7, 
numirė 2, kaime Gorniakuoee ap
sirgo 13, iszgijo 7^ numirė 2; 
Aszmėnų pav., kaime Augustove 
apsirgo 5, iszgijo 3. į

Vilniaus pavietyj, Nemenczino 
valazeziujeatsirado įvirtai susiri
šusi srklevagių organizacija^ kas 
svarbiausia, kad pavogtų arklių 
ue pasiseka surasti. 1 d. balandi'o, 
miestelyj Dulnicoj, dvarponiui Ja- 
strembskiui iszvedė iria geriausius 
arklius. 2 d. balandžio,-dvare He- 
lennvo pavogė arklį kertės 300 r. 
Apart arklio, pavągė dar ka- 
riet? ir 6 )>orae plėšikių, o vagi
lių policija nepatėmyjo. Tik į tre 
czi? dien? dvaro administratorius 
atrado pavogtu arkiįlVilniuje, ant 
priemieaczio Naujas 'Svietas, kur 
yra tikras srklevagių lizdas. Su 
policijos pagalba pasisekė suimti 
ir du arklevagiu; jais pasirodė 
miesezionys katalikai Bielavski ir 
Paviovicz. Pavogt? arklį, karief? 
ir plėszkes pasisekė ptgauti.

Vilniaus gubernijoj,ypacz krasz 
tuose turincziuoee daug girių, 
daug priviso vilkų, ^urie jau bu
vo beveik isznaikintį. Kitais me 
tais vilkai išeidavo isz girių tik 
žiem?, dabar jie ir tauros laike, 
net dienoius.aUilankp į kaimus ir 
miestelius. t ,

Netols miestelio Nemenczino, 
Vilniaus pavietyj, aiit kelio rado 
uimurat? žyd?. Szkle užmušto 
buvo vežimas ir arklys. Kad ui- 
muszėjai buvo neplėpzikai, matyt 
isz to, kad užmuszįto kiszeniuje 
rado daug pinįgų. Ulmuszėjų iki 
sziol ne susekė. Kalba, buk užmu
šėjai buvo netolima kaimo gy
ventojai, kurie buk| su kuolais 
bandė nubausti žyd? užtai, kad 
jis važiavę per kaimo piev?.

Vandenų karaliene.
1 d. balandžio i»z miestelio 

Suianų, 
cziaus 
30

Isz Kronos, Trakų pav.
Gyventojai skundžiasi, kad ap

augę kuom nors neranda arti 
daktaro. Rods mieste yra fel- 
czeris, bet jis apie svarbesnes ir 
sunkesnes ligas nedaug iszmano, 
todėl nedaug gali pagelbėti. Pir
miau s Žižmariuose buvo daktaras, 
bet jis iškeliavo kitur, dabar viso
se aplinkinėse nėra daktaro. Lie
tuviai daktarai skundžiasi, kadtė 
vynėj duonos neturi ir pertai pri
versti keliauti į Maskolij?. Argi 
jie negalėtų apsigyventi Kronėj 
arba Zyžmariuose? Jeigu daktarai 
žydai arba lenkai ir kitokį svetim 
taueziai gali be vargo pragyventi, 
argi tik lietuviams tas yra nega
limu, ar lietuviai reikalauja ant 
pragyvenimo daugiau už svetim- 
tauezius?' Tegul lietuviai neuž
miršta, kad jeigu jie kraustysis į 
Maskolij? pyragų jicszkoti, jų 
viet? tėvynėj užims svetimtaueziai. 
Juk tik per lietuvių ar neraugu- 
m?, ar per jų godum? teip įsi 
vieszpatavo svetimtaueziai Lietu
voj.

mat ką daryti.

Isz Lietuvos.

si laivai. I-z abiejų pusių ma
tyt piecliiniai kalnai, o toliaus 
matyt akmenys, medžiai ir kito
kį daiktai, kokių mes nė Lietu
voj, nė Amerikoj ne matėme. 
Kanalu musų laivas plaukė 18 
valadų ir priplaukė į miest? Suez, * 
kur pasibaigia kanalas. Miestas 
tai labai navatnas. Po 8 valan
dų stovėjimo, įplaukėme į Rau
donąsias jūres ir plaukėme Ara
bijos pakrantėmis. Keturias die
nas plaukėme szale tų kalnų, 
kur Maižiešius gavo priškymus. 
Kraštas kalnuotas ir akmenuo
tas, akmenys dideli ir navatni, 
medžiai, kokių aaz niekur dau
giau nemaeziau, kaipi nendrės su 
dideliais lapais (turbui tai buvo 
datelinės palmos. Rd.). Iš Rau
donųjų jūrių išėjome į lodink? 
ooean?; laivas musų plaukė 16 
parų, kol prisigriebėme į port? * 
“Colombo”, ant prigulinezios 
Anglijai salos “Ceilon”. Czia 
musų laivas išstovėjo 48 vai. 5 
Nuo czia vėl plaukėme 8 dienas 
iki kitam prigulineziam Anglijai 
portui “Singhtpore”. Czia matė
me visokių na va to i ų daiktų, ko
kių musų tautieczių daugumas 
nėra matę. Iszstovėjome jame 
8 vai.; paskui iszplaukėme 
į Chiniszkas jūres. Kelionė trau
kėsi 8 dienas, kol musų laivas 
pasiekė Filipinų salas. Laivas 
atplaukė į port? Msnillę. Iš
lipus ant kranto, davė mums 12 
vai. pasilsėti; ant rytojaus gele
žinkeliu iszgabeno mus į miest? 
Digupin. Neprivažiavus miesto, 
iszgirdome szuviua. Trūkis su
stojo ir paleido mus kaip avk ant 
lauko, po valandai gavome smu- 
nicrj?, po 150 šūvių į dirž? ir 
ištraukėme į muszius. Per vi*? 
laik? nuo 4 d. sausio iki 13 d. 
vasario turėjome nuolatai susitiki- —* 
mus su filipiniecziais. Dabar 
stovime ramiai mieste Lingian; 
nieks mus neužkabina. Mūšiuo
se ir vienas musų brolis, Vincas 
Rusickš, galv? padėjo. Paėjo jis 
iš Kauno gub.

Juozas Szaukie.

Isz Rygos.
Ledai ant Dauguva nuplaukė 

paskutinę dien? kovo mėnesio. 
Kadangi pereit? žiem? sniego ne 
truko, tai Dauguva ir kitos upės 
šį met? užtvino labiaus, negu tai 
būdavo kitais melais. Paupiuose 
visos žemesnės vietos buvo van
dens užlietos. Tvanai tie padirbo 
dikezai blėdiee laukams. Kuršėj 
upės jau teipjau paleido. Ir Kur
šėj šį met? buvo tvanai ir iszsi- 
lieję vandens teiposgi nemažai blė- 
d;es padirbo. Sniego ant laukų 
jau niekur nėra, kadangi dienos 
gana sziltos, tai greitai nutirpo 
ledai ir nuo stovinėsiu vandenų. 
Želmens ant dirvų pradėjo jau žel
ti ^žieminiai javai visur išrodo ne 
blogiausiai. Rods yra kaip kur * ir 
nuplikusios vietos, bet tokių yra ne 
daug.

Nemenczino valsz- 
Vilniaus į pavietyj, 

metų A I Szestakaus- 
szėjo žvejoti > ant ėsan- 

czio netoli miegelio ežėro. Vė
liaus atkako žvejoti dHUgiaus ūki
ninkų iu aplinkinių • kaimų. Jie 
rado Szestakauck? be žado gu
lintį ant kranto. ; Parnešė jį 
namon, kur j s tik po dviejų die 
nų atsigavęs, papasakojo raitoki? 
istorij?. Beis ejod.< pamatė 
jis atplaukianczi? anl luoto pui
kiai apsirėdžiusi? mergių?, kuri 
prisiartinusį prie jo, paprašė vie
no plauko nuo jo m&zkerės. Per
sigandęs Szestakauskus, laikyda
mas j? už neger? dvasi?, užkei
kė. Potam lygiai valtis kaip 
ir mergina prapuolė,ne žinia kur, 
ant vandens Szest^kauskas pa
matė tik apvalias Minis, kaipi 
nuo įmesto akmens. Toliaus jau 
jis nieko nežino, kadangi isz bai
mės apmirė. Turbui jam tik pa
sirodė tas viskas, ko; isz tikro ne 
buvo. Matym? nebūtų daiktų 
vadina haliucinacijoms ir jos at
lanko gana tankiai ^pacz ligūs
tus žmonis. Szestakauskas vie
nok pirma niekada į haliucinacijų 
ne turėdavo ir buvo; visu sveiku. 
Matomai jos jį atlankė urnai, ne
tikėtai.

Kelione ant Filipinų salų.
Pereituose metuose asz pasi

daviau į amerikoniszk? kari u menę 
ir ant laivo “Kilpatrik” likau 
išvežtas ant Filipinų salų. Isz 
New York’o iszplaukėme 13 d. 
lapkriczio pereitų metų. Laivas 
musų atplaukė, perplaukę< sker
sai vis? Atlantik?, į prigulintį 
Anglijai port? Gibraltar?. Szi- 
tame porte musų laivas iszstčvė- 
jo 28 valandas. Gibraltar yra 
tai labai drūta tvirtynė uždaranti 
įėįim? iš Atlantiko į Terpžemi
nes jūres.. Plaukdami nuo Gi
braltaro, patikome daug visokių 
tautų žėglinių laivų, krantas bu
vo matyt per dvi dieni, matyt 
buvo Išpani jos kalnai, samanoms 
apaugę. 30 d. lapkriczio atplau
kėme į prigulintį teiposgi Angli
jai sudrutintę poitę vadinam? 
La Valetta. Porte radome 9 an
gliškus kariszkus laivus ir ame 
rikonišk? “Kentucky”. Išlipo
me ant kranto apžiūrėti miestę. 
Miestas gražus, tik ulyczios labai 
siauros. Žmonės vai kszczioja ant 
ulyczių basi teip kaip ir musų 
tėvynė|, veidas jų labai tamsus. 
Po 12 vai. stovėjimo, musų lai
vas iszplaukė toliaus. Krantas 
buvo matyt per vis? dienę. Ke 
lionėj patikome daug visokių tau
tų laivų, o terp tų ir vien? pran 
cuziszk? kariszk? lai v?. Dienos 
buvo gražios ir šiltos kaip vasa
ra. Ant galo priplaukėm Egip- 
t?. Oras buvu šiltas ir gražus 
tik miestai ne szvariai užlaikyti, 
žmonės ant gatvių gyvena eip, 
kad mums'sunku buvo ulyczioms 
pereiti. Nora buvo jau žiemos 
laikas, bet caia buvo šilta, žmo
nės basi vaikszcziojo, medžiai ža
liavo. Gyventojai mahometonys, 
visi vaikazezioja su raudonoms 
kepurėms, apsirėdę teip kaip tie, 
kurie Christų kryžiavojo, kaip 
tai parodyta ant abrozdų. Pas
kui laivas musų įplaukė į ganų 
Suezo kanalų, nukąst? prancūzų 
ant sujungimo Terpžeminių su 
Raudonoms!otns jūrėms. Kanalas 
tas ne labai platus bet gilus teip, 
kad juom gali perplaukti didžiau

Vienas chemikas isz Hano- 
vero,Vokietijoj, iszrado bud? pa
vertimo branduolių paprastų lau
kinių kaštanų j miltus, isz kurių 
galima kepti maiting? duoti? ir 
kitokius valgius. Kadangi kaszta- 
nai yra aitrus, tai aitpum? iš
traukia,mirkydama kasztanų bran
duolius spirite- Paskui juos džio
vina ir iszdžiovintus sutrina j mil
tus ; juos galima vartoti ant viso
kių valgių taipjau kaip ruginius 
arba kvietinius miltus. Valgiai isz 
kasztanų miltų yra gardus ir labai 
maitingi. Iki sziol, jeigu žmonės 
paprastus kaštanus ir sunaudoda
vo ant ko, tai jais szerdavo vien 
kiaules; daba* pasirodo, kad juos 
ir žmonės gali, ant maisto vartoti.Isz Vilniaus gubernijos.

Per sanvaitę nuo ^7d. kovo iki 
4d. balandžio Wilniausgubernjoj 
buvo naujų apsirgimų visokioms 
limpanczioms ligoms — Wilniu- 
je: szlakuotoms szihinėms 4, pil
vinėms 1, tymais 7, difteritu 1. 
Paviešiuose gi bavo naujų apair- 
girnų:

Szlakvotoms Sziltinems, kai
me Koniuchi, Vilniaus pa v.,apsir
go 4, iszgijo 1, kaime Deimiuose 
apsirgo 28, iszgijo 13, numirė 6. 
Szvontėnų pav., kaime Gaducisz- 
kiuoee apsirgo 1, iszgijo 1. 
Aszmėnų pav., kaimo Geistunuo- 
se šviežiai apsirgo 7, iszgijo 8, 
serganczių buvo 16, kaime Gri- 
czilėnuose apsirgo 4, iszgijo 2.

Krupu : Aszmėnų pav., mieste
lyj Voložine apsirgo 29, iszgijo 
17, numirė 4; miestelyj Viszne- 
ve šviežiai apsirgo 15. iszgijo 10, 
numirė 1; kaime Goncztruose 
apsirgo 9, iszgijo 8, numirė 1; 
kaime Burkuos e šviežiai apsirgo 
4, iszgijo 2.

Rauplėms: Vilniaus pav., ap
sirgo: miestelyj Meiazagoloj 1; 
kaime Kiemeliuose apsirgo 6, isz 
gijo 5; Asamėnų pav., kaime Me
dikuose apsirgo 4; kaime Barano- 
vyežiuose 1; kaime Vežikinėliuo 
se 2, palivarke Vondrivoniuoee

Isz Vilniaus.
Ant paminėjimo 25 metinių 

kaktuvių autonomijos miesto, su
sirinko sanariai miesto rodos ant j 2; Dianos pav., kaime Bulakuo-

su-

Isz SmorgonesJ Vilniaus 
gubernijoj.

Neseniai atsibuvo czia rinkimai 
miestelio viršininko, arba teip 
vadinamo stsrostos. j Išrinko žy- 
d? Brudn?, bet tas Vilniaus gu
bernatoriaus likosi atmestas todėl, 
kad jis žydas. Tuom tarpu mie
stelyj yra tik du krikszczionys 
ir tie netinka į sUroįlaa, lai gy
ventojai nežino k? daryti ir k? 
rinkti. Be al>ejonės gubernato
rius primes ui sturoM? kokį mas- 
koliszk? Deriimordov?. Buvęs 
pirma miestelio starbsta Ipolitas 
Pankevyczia likosi nuo urėdo 
praazalintas, kadangi mat jis ne 
gali iszsirokuoti iš' prigulinezių 
miestui 1019 rubl. 98 kap., kurie 
nežinia kur dingo. ; Ant pasku
tinio mieeczionių susirinkimo li
kosi vienbalsiai nutarta buvusį 
starost? atiduoti po sudu. Neži
nia iratikro, ar tuos > pinįgus bu- 

starosta į pasisavino,

*.* Vienas iaz sandarbininkų 
laikraszczio “English Mechanic” 
pagerino paprastu fonograf? teip, 
kad, paveikslan,nuimant fonogra
mą giesmės arba muzikos, kur 
gieda arba griežia daugiau muzi
kantų, voleliai nuima bals? kiek
vieno žmogaus arba instrumento 
skyrium. Per tai giesmė ir mu
zika ant szitų pagerintų fonogra
fų iszeina daug aiszkiaus, iszrodo 
teip visai, kaipi kad žmonių cho
rai giedotų. Pagal nor^skaitlių 
giedanczių galima sumažinti, ant 
to užtenka išimti negeistinus 
volelius.

Gyvenantis Buffaloj Dras 
Gayloid suradoJbakterijas gun
dančias lig?wvėžį. Bakterijos tos 
duodasi auginti, prie auginimo 
galima jas apailpoyti. Dras Gay- 
lord su tom* bakterijoms daro 
bandavones aut iszradimo- tikro 
vaisto nuo vėžio, kurio daktarai 
iki šiol ne mokėjo išgydyti.

•*» Vokiškas inžinierus Hart 
iszrado nauji povandeninę valtį, 
su kuria dabar atlieka bandavo- 
nes Schafhausene. Valtis raita pas
kirta ant isztinmo dugno upių 
’r ežerų, jieszkojimo paskendusių 
daigių Ir prigėrusių žmonių.



Kę reiksztų tas krau- 
kur jis yra, asz neži-

Isz Amerikos
Stebuklas.

Menominee, Mich. Terp cz»- 
nykszczių lenkų daug padarė 
triukszmo koksai stebuklas apsi- 
reszkęs namuose lenko Czarnec- 
kio, pn. 900 Wells str. Iszėjus 
visiem- į bažnyczię, kada Czar- 
neckis,atsiklaupęs priesz abrozdę, 
pradėjo namieje melstiesi, isz a- 
brozdo isz kojų rankų ir szono 
Jėzaus, pradėjo kai pi kraujas te
kėti. Laszai eina per stiklę ant 
sienos, kur juos galima matyti. 
Davė žinię kunįgui, o tas prane
šė vyskupui. Buvo ežia ir kunį- 
gų komisija, bet jie nieko ne pa
sakė. Priesz namus renkasi dau
gybė žmonjų, bet į vidų ne visus 
leidžia. Szitę abrozdę asz pats 
maeziau. 
jas ir isz 
nau.

McKinley daktaru.
Senatas Harwardo universiteto 

vienbalsiai pripažino prezidentui 
McKinleyui diplomę garbės dak
taro tiesų mokslų. Vardas dak
taras reiszkia mokytę. Tuom 
tarpu McKinley prie mokytų ne 
priguli ir apie tiesų mokslus 
turbut ne daug iszmano. Na ge
rai, jeigu ir universitetuose isz- 
sivieszpatauja politika. Bažny- 
czia ir universitetas ne gal būt 
politikierių įnagiais.

Paskendo angliniai laivai.
Evansville, I n d. Velkantis 

garlaivys“Raymond Horner”trau- 
aė ant virvės 13 anglims pri
krautų laivų ir su jais užbėgo 
ant įkaltų polių. Visi traukiami 
laivai paskendo. Anglių pražu
vo isz viso už 45000 dol.

J. Gendrolius.

Su sprendimais apie stebuklus 
reikia palaukti, kol tas ne bus 
prideraneziai ištirtu, kadangi 
tankiai nestebuklingi apsireiš
kimai pasirodo ant pirmo požvil
gio stebuklingais. Keliolikę me
tu atgal pilna buvo Varazavos 
laikrašcziuose aprašymų apie
stebuklus apsireiškusius ne toli 
Varazavos. Ir ten kalbėjo, buk 
iš pastatyto prie kelio kryžiaus 
pradėjo kraujas laszėti. ' Iš Var- 
šavos iszsiuntė komisiję, kuri 
pribuvusi, teiposgi pamatė lyg 
kraujo lašus tekanezius iš kry
žiaus, bet kada pasistatė kope-
czias ir prilipo prie vietos, isz 

- kur neva kraujas tekėjo, tai pasi
rodė, kad kraujo visai nėra, tik 
įkautus nuo saulės smalingam kry
žiaus medžiui, iš vidurio sunkė
si sutirpę sakai. Toks tai buvo 
garsus stebuklas. Porę metų po- 
tam, pavarazaviuoee pasirodė ki
tas stebuklas: apsireiškė Moti
na Szvencziausia. Iš Varszavos 
iszsiuntė komisiję. Atkakę aut 
vietos tirinėtojai,parodytoj vietoj, 
ties retos giraitės kampu isztikro 
terp medžių šakų pamatė baltę 
paveisklę kaipi Motinos Szven- 
cziausios. Pradėjo tirinėti ir ant 
galo susekė, kad tę paveiklę pa- 
doro šviesos spinduliai einanti per 
tarpus vieno medžio szakos. Nu
kirtus szakę, prapuolė ir stebu
klingas Motinos Szv. paveikslas. 
Beniaus ant svieto buvo daugiau 
stebuklų, bet tas paėjo be abejo
nės nuo to, kad seniaus žmonės 
mažiau tirinėjo, o daugiaus ti
kėjo, kiekvienę nesuprantamę 
apsireiszkimę be tirinėjimo už 
stebuklę pripažino. Ar tekėji
mas kraujo isz abrozdo Czarnec- 
kio yra stebuklu, tas pasirodys 
tik isz tirinėjimų. Red.

Gaisrai.
versville, N. Y. 2 d. ge

gužio siautė czia didelis gaisras, 
kuris isznaikino su visu brolių 
Robinsonų skurų krautuves. Blė
dį ugnies padarytę skaito ant su 
vi ražu m 1100000.

Oshkosh, Wis. 2 d. 
sudegė czia augsztesnių 
mokykla. Blėdį ugnies 
ta skaito ant 80000 dol. 
uiasekuruota buvo tik 
000 dol.

Ashland, Me. Sudegė czia 
lentų pjovinyczios Ashland Ma- 
nufacturing Co. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 200000 dol.

Carbundale, III. Javų krau
tuvės Carbondale Milling Eleva- 
tor Co. likosi ugnies išnaikintos. 
Sudegė piie to 78000 buszelių 
kvieczių. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 100000 dol.

Marshalltown, Ia. 3 d. ba
landžio išdegė beveik visas 
miestelis Twort.» Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant $150000.

Muskegan, Mich. 
czia iszdegė 
W ertmano. 
paežiai parsinešti vandens, neži
nia kokiu budu užsikrėtė ugnis; 
sugrįžus jai, visi namai buvo jau 
ugnies apinjti. Sudegė ne tik vi 
si farmerio krutanti turtai, bet 
ir ketvertas vaikų.

Jacksonnille, Fla. 3 d. ge
gužio siautė czia didelis gaisras, 
kuris ieznaikino'su virszum 130 
namų. Blėdį ugies padarytę 
skaito ant 15 milijonų doliarų. 
Terp sudegusių triobų yra: trys 
koteliai ir vienas teatras, 
gė su visu 14 bliokų. 
žmonių ne teko pastogės 
tų.

gegužio 
mokslų 

padary- 
Viskas 

ant 13-

Netoli nuo 
namai farmerio 

Iszėjus farmierio

Iszde- 
15000 

nė tur-

Evpliozlja.
Monterey, Pa. Netoli 

czia, prie Naahville & Knoxville 
geležinkelio, vietoj vadinamoj 
Oates Camp, atsitiko baisi dina
mito expliozija, kurios dvi žmo
gystos likosi ant vietos užmusz- 
tos, o kelios sunkiai sužeistos; 
terp jų yra ir mirtinai sužeisti.

nuo

Skruzdeles kaipo lalgU.
Medžių kirtėjai Minneaotoj, 

apart kitokių valgių, ant maisto 
vartoja teipoagi skruzdėles. Sai
tuos gyvuolėlius pirmiausiai pra
dėjo vartoti ant valgio szvedai, 
dabar gi ne niekina jų ir darbi
ninkai kitų tautų. Kaip sako, 
valgis isz skruzdėlių yra gardus, 
sveikas ir maitingas.
Saliunai nedėliotus turi būti už

daryti.
Kansas City, M o. Ardymas 

saliunųj kę darė garsi moteris 
Nation,išdavė ežia vaisius. Mies
tas iszdavė policijai prisakymę 
daboti, kad visi saliunai per visę 
nedėlios dienę butų uždaryti.

Pakilo cukraus prekes.
New York. Prekės visokių 

šortų cukraus pakilo ant 10 centų 
nuo 100 svarų. Kadangi prekes 
cukraus normuoja New Yorke, 
lai visoj Amerikoj cukrus bus 
brangesnis.

Nelaime ant geležiu kelio.
Trenton, Mo. Netoli Union- 

ville, la., ant Chicago Rock Is- 
land & Pacific geležinkelio susi
daužė trūkis. Prie to daug žmonių 
likosi užmusztų arba sužeistų.

dirb- 
laiko 
2300

kasanti

LIETUVA

5 M'heellno, W. Va. Czia- 
nykszcziai kastynių darbininkai 
susitaikė su darbdaviais ir sugrį
žo vėl prie darbą

Milwai kee, Wia. Maszi- 
nų dirbtuvės AtHs Co. bus pa
didintos. Paskui priims 5000- 
6000 darbininkų viršaus.

5 Miffun, Pa. 
Brick Co. pastatys 
plytnyczias.

Boston, Mas.
sztraikę jungėjai elektriškų dra-

Sztraikuoja 400 žmonių.

Homestead 
ežia dideles

Pakėlė ežia

tų.

ISZ
Lietu viszku dirva.

Isz darbo lauko.

Darbai

Darbai

5SSSHSSSS

Bridgeport, Con.
nykazesiui kontraKtoriai triobų 
etatymo, teip kaip dailidės ir mū
rininkai reikalavo, priėmė 8 dar 
bo valandas ant dienos. Dailidės 
gaus už darbo vMandę po 35 c., 
mūrininkai po 75 c.

Dayton, Oh. Dėl nesutikimų 
su molderiais, užveizda czianykss- 
czų National Cash Register 
tuvių nusprendė aut tūlo 
uždaryti dirbtuves. Per tai 
darbininkų liks be darbo.

*[ Lester, W. Va. Kaatynė- 
se Weaver Coal Co. darbininkai 
pakėlė sztraikę, kadangi kompa
nija reikalauja daugiaus darbo, o 
ne nori daugiau mokėti.

1 Hartford City, Ind. Dar
bininkai czianykszczių stiklo dirb
tuvių pakėlė sztraikę todėl, kad 
dirbtuvių savininkai nep ripažį*ta 
unijos.

5 San Francd-oo, Cai.. 2000 
virėjų ir jų pagelbininkų caia- 
nyksteziose restauracijose pakėlė 
štraikę. Jie reikalauja pripaži
nimo unijos ir sutrumpinimo dar
bo laiko.

5 Asztabula, Oh. Dęrbai prie 
dirbimo naujų ulyczinių geležin
kelių linijos apsistojo, kadangi 
United States Steel Co. neprista
tė į laikę reikalingų szėnių.

•1 Pouohkeepsie, N. Y- Darbi
ninkai dirbanti prie triobų staty
mo rengiasi pakelti straikę. J te
reikalauja 8 darbo valandų ant 
dienos ir užmokesnio po 12.50.

Philadelphia, Pa. Pakėlė 
czia sztraikę duobkasiai
duobes ant palaidojimo numirė
lių. Jie reikalauja didesnio už 
darbę užmokesnio.

Salt Lake, Utah. “Humb” 
sidabro kastynes nupirko J. 
Dubois ir Genter, ir pradės kasi 
mę su didesniu darbininkų akait- 
liumi.

Buffalo, N. Y. Czianykš- 
cziai maszinistai nutarė reikalau
ti 9 darbo valandų ir to paties 
užmokesnio, kokį gaudavo dirb
dami 10 valandų ant dieiios.

Altoona, Pa. Darbai eina 
czia pusėtinai. New York’o ka
pitalistai rengiasi pastatyti nauję 
szilkų dirbtuvę, kurioje ras darbę 
300 darbininkų.

1 Banksville, Pa.
eina czia gerai. Norinti dirbti 
prie mašinų arba po pikiais gali 
visada gaut darbę.

Malovskis.
1 Helena, Mont. Dirbtuvės 

American Smelting and Rafine- 
ry Co. likosi uždarytos, kadangi 
800 darbininkų nesutiko dirbti 
už numažintę užmokestį.

5 Racinb, Wi«. Pakėlė štrai 
kę czianykszcziai mūrininkai ir 
dailidės; per (ai darbai prie trio
bų statymo su visu apsistojo.

East Liverpoql, Oh. Czia 
nykszcziai pi um bėriai pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja didesnio 
už savo darbę užmokesnio.

New York. 1000 czia
nykszczių duonkepių pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja 10 dar
bo valandų ant dienos.

Colvmbus, Oh. 600 czia- 
nykšczių mūrininkų pakėlė 
sztraikę, norėdami priversti kon- 
traktorius priimti nauję užmo
kesnio tabelę.

1 Grand Rapids, Mich. Pri
gulinti prie unijos czianykszcziai 
plumberiai pakėlė štraikę; rei
kalauja jie didesnio ui darbę už 
mokesnio.

Hazleton, Pa. Nesutiki
mai darbininkų su darbdaviais 
Marble anglių kastynėse pasibai
gė ir darbininkai sugrįžo prie 
darbo.

Bridgeeort, Oh. Pittsbur- 
go kapitalistai szitose aplinki
nėse pirko 11000 akrų žemės su 
anglimis ir parengs czia kelias 
naujas kastynes.

1 Eest Liverpool, Oh. — 
Sztraikai darbininkų czianyksz
czių drato dirbtuvių pasibaigė. 
Abidvi pusės nusilenkė ir darbi- 
ninkai sutiko grįžti prie darbo.

Beaver Falls, Pa. Dar
bai American Steel & Wire Co. 
dirbtuvėse pasiliovė visai. Tose 
dirbtuvėse dirbo daugiausiai slo
vakų ir lenkų.

*1 Elizabeth, N. J. Ciia- 
nykszcziai mūrininkai pakėlė 
štraikę. Jie reikalauja užmo
kesnio po 4 dėl. ant dienos.

^1 Yonkerb, N. Y. Pakėlė 
štraikę czianykszcziai mūrinin
kai ir gipseriai. Jie reikalauja 
didesnio už darbę užmokesnio.

Bctler, Pa. Bus czia pasta-

Crested Butte, Col. Czia- 
nykszcziose kastynėse dirba kas
dienę, bet reikia sunkiai dirbti, 
uždarbiai maži: moka tik po 65c. 
nuo tonos. Žmonės turi atlikti mu
lo darbę, turi stumti karus. Lie 
tuvių czia nėra. Buvo atkakę du, 
bet padirbę kiek, prasišalino. 3d. 
gegužio pridrėbė czia tiek sniego, 
kaip kitur būva per Kalėdas.

Lietuvis
5 Indianopolis, Ind. Darbi

ninkai dirbanti geležinius darbus 
prie triebų statymo pakėlė štrai
kę, kadangi kontraktoriai nesuti
ko pakelti ant 25% užmokestį, 
ko darbininkai reikalavo. Savi
ninkai stiklo dirbtuvių nutarė 
nuo 11d. gegužio uždaryti dirb
tuves. Pertai 18000 darbininkų 
ne teks darbo.

Chicago, III. Peczkuriai 
ir mašinistai Hausler & Lutz 
Towing & Dock Co. South Chi 
cagoj pakėlė sztraikę. Maszinis
tai Illinois Central geležinkelio 
reikalauja 9 darbo valandų, o 
kad geležinkelio kompanija ant 
to nesutinka, tai maszinistai keti
na sztraikę pakelti.

Zanesville, Pa.
eina czia gerai. Dabar stato 
tris naujas dirbtuves: Eastern 
T u be Co. stato dūdų dirbtuvę, 
kurioje ras darbę 1000 darbinin
kų; Curtis Sheet and Corriga- 
ting Co. stato dideles dirbtuves, 
o Hartman Window Glass Co. 
naujas stiklo ditbtuves.

5 Akron, Oh. American Head 
Ruber Co. ir American Cereal Co. 
renka iš visų Amerikos krasztų 
išlavintus darbininkus ir nori 
padidinti produkciję, kad galėtų 
iszlaikyti konkurenciję su Great 
Western Cereal Co. irPeopleHnrd 
Rubber Co.

•I Scranton, Pa. Maszinistai, 
katilionai, kalviai, vagonų dir
bėjai ir paprasti darbininkai var
stotų ir geležinkelių pareikalavo
9 darbo valandų prie to užmokes
nio, kokį gaudavo dirbdami po
10 valandų ant dienos.

1 PiTTrBVRG, Pa. Susitvėrė 
czia United States Coal Co. ir nu
pirko 5000 akrų žemės su angli
mis aplinkinėse Sawmil ir Lik 
Cun Vallay, prie Ohio upės, kur 
neužilgio parengs kelias naujas 
kastynes. ,

■[ Buffalo, N. Y. Sztraikę 
laivų maszinistų galima laikyti 
už pasibaigusį. Union Steam- 
boat Co. ir Lehigh Valley Tran
sportation Co. priėmė darbinin
kų reikalavimus. Be abejonės 
priims reikalavimus ir United tytoe naujos stiklo dirbtuvės, ku- 
States Steel Corporation. riose ras darbę 300 darbininkų.

Ar laikas jau uždėti kas- 
dieninį laikrasztį?

Pereitos šnvaitės “Katalikas” 
užmano uždėti lietuviszkę kas
dieninį laikraštį ir klausia, kaip 
kiti ant to užmanymo žiuri?

' Kad kasdieninis lietuviškas 
laikraštis reikaliugas ir ne butų 
be naudoe, apie tai nieks ne gali 
ginezytiesi. Jeigu daugumas A- 
menkoj gyvenanezių tautysezių 
turi kasdieninius laikraszczius, 
net slovakai nuo neseniai pradėjo 
išleidinėti tokį laikrasztį, lenkai 
turi jų jau penkis, tai kodėl lietu
viai ne galėtų turėti? Klausy
mas tik ar mes įstengtume tokį 
laikrasztį užlaikyti ir ar jis atga
bentų tiek naudos,kiek laukiame? 
Mums rodosi, kad dabartiniai 
šnvaitiniai lietuviški laikrasz
cziai ne po daugiausiai turi abo
nentų ne todėl, kad jie šnvaiti
niai, bet todėl, kad terp lietuvių 
nėra daug mėgstanezių skaityti; 
Lietuviai dirba vien sunkius dar
bus. Argi žmogui pailsusiam, 
parėjus nuo darbo, rupi skaity
mas, ypacz jeigu prie to ir teip 
ne su dideliu noru griebiasi? 
Daugumas lietuviškų "Ikiknraz- 
ežių abonentų perskaito laikraš- 
czius tik nedėliotos, šiokioms 
dienoms jų ne ima į rankas, lietu
viai ne pratę dar kasdienę skaity
ti laikrasztį. Tie gi, kurie šię
dien skaito laikraszczius svetimo 
se kalbose, skaitys juos ir turint 
kasdieninį lietuviszkę laikraštį, 
ant tokio Isikraraczio kaip ang
liški ne isztesės nė musų raštiš 
kos pajiegos, nė turtai.

Lenkų yra Amerikoj drazimtis 
kartų daugiau negu lietuvių, bet 
ir lėnkiszki kasdieniniai laikrasz 
ežiai laikosi silpnai. Ge
riau aprūpinti, o per tai geriau 
apdailinti, tik kunįgų iszlei- 
džiami. Visi vienok numauo, 
kad kunįgui, uždėjus laikrasztį 
ant atsiekime savo mierio, leng 
viaus išmesti šimtinę negu ki
tiems kvorterį;juk kunįgų ranko
se yra be kontrolės parapijos ka
sa, kurioje pinįgų ne trūksta. 
Isz neprigulmingų nuo parapijos 
kasos lenkiškų laikrašczių vien 
Milwaukees “Kurjer” stovi tvir- 
cziaus; szitas vienok yra seniausiu 
lenkišku laikraszcziu, o pirma jį 
palaikė gerai apmokami oficija- 
liški apgarsinimai.

Ne lengva būt sugrupuoti, su 
rinkti prie kasdieninio laikraszczio 
užtektinai tinkamų rasztiškų pa 
jiegų. Sanvaitiniams rasztus pa
rūpina redaktoriai be pašalinių 
sandarbininkų. Rods ateina ko- 
respondenpcijos, bet ant apdirbi
mo, kad tiktų į laikraštį, dau
gumos tokių korespondencijų rei
kia daugiau darbo negu ant pa
rašymo korespondencijos. Prie 
tokių «anlygų darbo vieno redak
toriaus .prie kasdieninio laikrsš- 
esio neužtektų, vienas ir darhaz- 
cziausias žmogus neįrengs parų 
pinti kasdieniniam laikraszcziui 
raštų.

Rods no vienas gali pasakyti, 
kad pajiegos iszsidirba bedirbant. 
Ištikro vienok su tuom yra ki 
taip: laikraštystė ne tveria lite
ratų, bet juos naikina. Laikrasz- 
tininkui nėra kada viskę pride- 
raneziat apdirbti, jis turi višda 
skubintieji. Matome tę juk ir 
dabar ant musų laikraszcziu, ku
riuose apdirbimas, forma rasztų 
stovi daug žemiau negu europi
niuose. Amerikos raštininkai 
ne turi laiko aut nudailinimo, 
ant prideranezio apdirbimo rasz
tų, prie tokio neužbaigto szkica- 
vimo rantų pripranta ir paskui 
toliaus raštininkui sunku kę gero 
paraszyti. Nors kitų tautiszkų 
gaivalų raštininkai ir laikraš
tininkai stovi daug geresnėse 
sanlygose, bet ir pu tuos matyt 
bloga įtekmė laikraštystės ant 
iszsidirbimo literatiškų pajiegų. 
Isz viso svieto krasztų, Amerikoj 
yra daugiasiai laikraszcziu, bet 
užtai tikrai literatiškos vertės 
rasztų czia išeina mažiau negu, 
paveikslan, turinezioj vos 3 mili
jonus gyventojų Szveicarijoj. 
Nieks ne sakys, kad amerikonai

ne turėtų literatiszko gabumo, 
bet tas ne geistinas apsireiszki- 
ma» paeina vien nuo to, kad ge
resnes rasztiszkas pajiegas 
patraukia laikrasztystė, o ji 
ir gėriausius literatus į niekus 
paverczįf?

Mums todėl rodosi, kad kas
dieninis lietuviezkas laikraštis 
dar ne gali terp lietuvių užsilai
kyti ir jis isztikro ne atgabęs tiek 
naudos, kiek galima geisti. Ka
da daugiaus lietuvių pripras prie 
skaityme sanvaitinių, paskui ga
lima bus jiems parūpinti kasdie
ninį. Dabar ant palaikymo kas
dieninio ne užteks skaitytojų.

Susivienyjimo reikaluose.
Susi vienyjime paskutiniuose 

laikuose pakilo smarki karė tar
pe kunįgų ir svietiškųjų, visi 
lietuviški laikraszcziai užimti tik 
“Susiv.” barniais.

Nesutikimai kilo už nelegalisz- 
kę iszmetimę dviejų sąnarių isz 
“Suaivienyjimo”, kuriuos, kiek 
galima buvo patėmyti isz laik- 
raszczių,iszmetė tik dėl ypatisz- 
koB neapykantos tūlo kunįgo ir jo 
aklo tafno. . Ar minėti sanariai 
peržengė ar ne peržengė “Susiv." 
konstituciję, visgi, pagal šventę 
teisybę ,yra kalta “Susivienyji- 
m o” vyriausybė.

Dėlko ji neisztyrė viskę ant 
vietos. Kodėl nedaleido pasi
teisinti nubaustai pusei? Dėlko 
•lepia denuncijantus? Czia vis
kas rodosi teip, kad “Susiv.” vir- 
Bzininkai užsimanė išbraukti isz 
“Susiv.” visus, kurie drystų pasi- 
prieszinti despotizmui ceutralisz- 
kų virszininkų? Ant galo dėlko 
nelaipino paežių sąnarių atsilie
pimų, ir pasiteisinimų “Tėvynėj”? 
Keriėl netalpino ne vieno priesz- 
taraujanezio centr. viršininkams 
raazto? Todėl, kad “Tėvynę” 
visi sąnariui mato ir skaito, tai 
galėtų pamatytį, katroj pusėj yra 
teisybė. Ar negalima kaltinti 
“Susiv.” vyriausybę, nors ji susi
dėtų isz kunįgų? Juk “Susivie- 
nyjimas yra tautiška organizaci
ja o ne keno privatiszkas bizniu 
Ant apgynimo tikėjimo yra baž 
nyczia,savo gi luomos apgynimui 
visi kunįgai turi savo locnus arba 
papirktus laikraszczius.

Kn.Milukas tvirtina,buk mažai 
už isz m ratus sąnarius protestuo
ja, o talpinant visus protestus, jie 
“Tėvynėj” ne sutilptų! Geriau
siai todėl visai netalpinti,talpinti 
tik kun. Miluko ir "Kaupo 
vienpusiszkus pasiteisinimus. Bet 
isz tų pasiteisinimų niekas negali 
žinoti,ar nubausti sanariai teisin
gai ar neteisingai. Czia teip iš
rodo: pats apskundė, pats ir nu
baudė, o pęsiteisinti ne valia.

Apskundžia laikraszczius “Lie
tuvę” ir “Vienybę” už tai, kad 
talpina nuskriaustų atsiliepimus 
ir pasiteisinimus, laikraszcziai tie 
ėsę bedieviški užtai, kad drysta 
atvirai garsinti kunįgų blo
gus darbus. O “Saulė”, “Kata
likas,” “Žvaigždė” ir “Tėvynė” 
to viši nedaro, netalpina nieko, 
kad ir blogiausiai kunįgai elg
tųsi.

Jeigu meta isz “Susiv.” ardy
tojus, ir kelianczius tikėjimiszkus 
vaidus, dėlko nemeta isz “Sus.” 
kun. Pautienių, kuria visada eina 
prieš'‘Susiv.”? Juk po XV sei
mui atitraukė nuo “Susiv.” 104 
sąnarius. Būvant kun. Burbai 
prezidentu, atkalbinėjo vieszai, 
kad nieks prie “Susiv.” nesira- 
szytų, prisiraszusius kalbino pa
mesti ir agitatorius persekiojo. 
Kodėl jį neisztneta ir niekas pu
se lupų neprotestavo priesz tokį 
ardytoję “Susiv.”? Ar todėl, 
kad jis kunigas? Kę daro szię- 
dien kun. Milukas, važinėdamas 
po lietuviškas naujokynas kaipi 
koks misijonieriussu prakalboms, 
rinkdamas aklus tarnus važiuot 
ant seimo, ir gint kunįgų negerę 
vedimę “Susivienyjimo” reikalų?

Minersvilies kuopa jau ramei 
gyvuoja nuo 6 metų, nekėlia nė 
jokių vaidų nė tikėjimiszkų nė 
priesztikėjimiškų. Kam jis at 
silankė 29 dienę balandžio ję 
draskyti? Juk mus kuopa, laiky
dama 12 dienę balandžio susirin
kimę, iszrinko ir delegatus ant 
seimo legaliszkai, leidžiant per 
balsus. Žmonės nerinko tokius 
aklus kunįgų tarnus,isz kurių vie
nas rodė net dviem ypatoms gau
tus tikietus uždykę važiuoti, o 
kitas švo kasztais apsiėmė. 
Mes nekalti, jeigu vienas du bal
su gavo, o kitas tris. Rasi juos 
pažino kaipo pardavikus lietuvių 
tautoė. Matydami,kad jų ne isz- 
rinks ir kad reikės liktiesi namie
je su tikietais,kreipėsi į virszinin- 
kę “Susiv.”, kad pavelytų antrę 
syk szaukti kuopos susirinkimę; 
to neįstengdam>ikreipėai prie kn. 
Miluko, kad tas pagelbėtų. 
To ir reikėjo kun. Milukui ant 
didesnio erzinimo žmonių. Jis

užmanė sutverti nauję kuopę, 
kad galėtų savo ištikimus tarnus 
pasiųsti ant seimo. Po išrinki
mui delegatų, tvėrė nauję drau
gystę, ir renka ant delegatų tuos, 
tūrių reikalavo, o žmonės Berin
ko*).Ar tai nebegėdiškąs darbas, 
ar tai no skirstymas žmonių į par
tijas, ar tai ne sėjimas vaidų? 
Mes žinom gana gerai, kad tiems 
žmonėms nerupi tautos’ pakėli
mas, bet privatiszkas biznis. 
Girdėjau ir apie sutvėrimę naujų 
kuopų kitur, kurios vien darbuo
jasi ant atmainymo “Susjv.” kon
stitucijoj ir ardymo “Sujdv.”, tos 
vienos isz geriausių orgąnizacjų, 
galinczios pakelti musų tautę.

Dabar kyla klausymas, ar gali
ma tokius delegatus pri
leisti prie balsavimo, 'artis vedi
mo seimo reikalų, kurie Bėra pil
nais sąnariais, ne turi tieios prie 
posmertinės per 6 mėnesius, to
dėl jiems ne galima pavesti gas- 
paduraut* ir ant “Susiv.” tur
tų. Juk konstitucijoj tę ir nėra. 
Ar galima pasitikėti ant tdkių 
sąnarių; kurie užsimokėję į vieti
ne kuopę paskutinę mokpstį, pri
stoja ant visų nusprendimų, o 
nieko neįmokėję naujoj kuopoj, 
galėtų būti delegatais naetsilyginę 
arba neišpildę tiesų pisk utinio 
kuopos nusprendimo? i Ar gali 
būti toki delegatai, kuriuos vie
tinė kuopa palieka tik su dv.em 
balsais? Ar gali sustabdyti kuo
pos užrinktus daugumu balsų de
legatus ant seimo? Ar galima 
daleisti būti delegatais tokiems 
sąnariams, kurie ardo ramybę ir 
tvarkę, dalina sąnarius į terp sa
vęs kovojanezias partijas?

Szituos klausymus užmanau 
busiantiems seimo delegatams. 
Prie tokio bjauraus besielginso 
“Susiv.” viršininkų, mes turime 
apsvarstyti, kę turime, daryli. 
Ar laukti rankas nuleidus, kol 
kunįgai iszdraskys “Susivienyji- 
mę"?

Pagal kun. Miluko mųomopę, 
neliktų rašyti į “Lietuvę” ir 
“Vienybę”,nes tie yra bedieviški. 
(Mat pagal kun. Miluko die- 
viszkę mokslę: intrigos, erzinimai, 
pjudymai organizacijų saparių yra 
tai “caci” dievišku dariai. Rd.). 
Bet kad “Tėvynė” yra po despo
tiška cenzūra kunįgų, ir joje 
tik spangai kunįgus garbinanti 
raštai gali patilpti, kitus visus 
meta į kakalį, nors
teisybę aprašytų, tai tukime ap
leisti iszleidžiamę už musų pini
gus organę. Melstume dar pamo
kinimo kun. Miluko: kas yra be
dievis? Ar kas viešai teisybę 
garsina, ar tas kas ję slepia dėl 
asabiškų mierių?

Reikia todėl apsvarstyti, ar 
priimti ant seimo kunįgų įbruk
tus tokius delegatus naujų kuopų, 
koki neturi mažiausios, tiesos 
prie seimo ir “Susiv.” reikalų 
pirm išėjimo 6 mėnesių? To
kių delegatų, be abejonės, kunį
gai atsiųs iš kiekvienos parapi
jos po kelis. j,

Ramanaubkas.
*) CatraliukM “Susiv." sekretorius, 

matomai su kitai* virseininkais susita
ręs, kuopas, negalincaiaa siųsti delegatu, 
kalbina duoti plianipotencij| Feliksui 
Malulevycsiui, sąnariui 52 Minersvilles 
kuopos. Kj tas reisakia—mes nežino
me. Gal tai yra sukalbi* centraliszkų 
vimininkų ant atsiekime paalaptų jo 
mierių? Kad tai .ne iazmislas^ tę galime 
darodyti. , Red

snt Grand str. parengė Dry 
Gooda storę. Vertėtų lietuviams 
remti aavo tautietį, o ne gabenti 
savo pinįgus žydams. Reikėtų 
uždėti ir daugiau? lietuviszkų 
pardavinyczių.

Sallunininkų yra czia daugiau 
negu reikia, bet iš jų tik du ga
li bet priskaityti prie gerų tautie- 
czių ir tų saliunai gerai laikosi. 
Lietuviszki laikrašcziai yra, ro
dosi, tik pas Draugelį ir kiekvie
nas, atėjęs į galiūnę, gali skaity
ti, kiek tik nori. Saliunininkas 
pats kalbina atsilankiusius pas jį 
lietuvius užsiraszyti laikraszczius 
ir knįgas. Kad teip visi darytų, 
be abejonėsdaugiaus laikraszcziai 
turėtų skaitytojų.

Nemunas.

tarėjo pasiduoti ir mokėti po 
tiek, po kiek lenkas norėjo. Kas 
nepasidavė kunįgo norams, tas 
ne gavo kvitelės ir išpažinties 
atlikti ne galėjo. Buvo ežia ir 
Lokių, kurie kę tik pribuvę isz 
Lietuvos, kitigi, nors nuo seniau 
ežia gyvena, bet pinigų ne lurė" 
jo, tiems lenkas kunįgas kvitelių 
ne davė ir tokių lietuvys kunį
gas prie rszpaiinties ne priėmė ir 
per tai tie vargšai ne galėjo ti- 
kėjimiszkų pareigų atlikti.

Taigi, kaip visi mato, kunįgas 
Szimkeviczia atkako ežia ne liek 
su mieriu patarnauti savo vien- 
taueziame lietuv.ams, suteikti 
jiems galėjimę atlikti tikėjimisz- 
kas pereigas, ko reikia ant dva
sios išganymo, kiek ant patar
navimo savo sandraugui lenkui 
kunįgui, ant palengvinimo tam 
surinkti į savo kiszenių lietuvių 
doliarius. Ar toks darbas yra 
geras ir doras, mes apie tai ne 
kalbėsime; tegul apie tai spren
džia pats lietuviai. Kaip ant to
kio pasielgimo vieno lietuviszko 
kunįgo žiuri kiti lietuvių fiuszių 
ganytojai?
Komitetas Dr-tės Szv. Kazimiero.

gryniausię

Isz Brooklyn'o, N. Y-
Terp czianykszczių lietuvių vy- 

risskių supratimas kyla,: jie jau 
šiędien nesibaugina apšvietimo, 
bet užtai moterėlės dar vis tiki 
tik į gelsvį, kaip barsukas į kar
vės teszmenį. Terp czianykš- 
czių moterių pažįstu tik penkias, 
kurios skaito “Lietuvę”, .“Vieny
bę” ir “Ateitį”, kitos viši nieko 
ne skaito. Merginos stovi dar 
žemiau, kaip girdėt, terp^ jų yra 
perdaug bu dievaite Venera susi
giminiavusių. Argi tokioms gal 
rupėt musų tautiški reikalai, 
apszviotimas? Kunįgui Milukui 
labai nepatinka, jeigu kat mote
ris pavadina pataitėms, todėl mes 
norėtume ižzgirsti mokyto kunigė
lio pamokinimę, prie kokio sky
riaus tas venerines merginas pri- 
skaityti?

Su vyrais dalykai stovi daug 
geriau. Neseniai susiorganizavo 
czia lietuviszkų kriauezių unija. 
Unija laiko gana tankiai susirin
kimus su prakalboms, ant kurių 
daug kriauezių susirenka'ir pri
stoja prie unijos. Unija ketina 
politiszkuose reikaluose laikylie- 
si su soči j alintai s.

Apskritai imant, Brooklyn’o 
lietuviai stovi ne blogiausiai; sto
vėtų jie dar geriaus, jeigu grieb
tųsi prekystes. Dabar nyo lietu 
vių žydai didelius pinįgua suren
ka. Argi lietuviai ne galėtų ap
linkinėse Grand str. parebgti ko
kias visiems reikalingų 
pardavinyczias?

daiktų 
uskas

unijos
Jis

28 d. balandio Brooklyne, ant 
Draugelio salės, pn. 73. Grand et., 
ateibuvo susirinkimas, kriauezių 
.unijos. Kaip visada ant mėne
sinių susirinkimų unijos teip ir 
dabar, galėjo ateiti kiekvienas,ne
tik kriaueziai. Buvo užkviestos 
moterys ir merginos, bet, nors jų 
yra pusėtinas būrelis, ant susirin
kimo atkako tik viena; sziaip 
žmonių susirinko pusėtinas būre
lis. Buvo ir keli geri kalbėto
jai.

Susirinkimę atidarė 
prezidentas p. Balcziunas. 
pakvietė kalbėtojus.

Pirmiausiai kalbėjo p. Lapas. 
Jis savo kalboj aiazkino ne vien 
kriauezių, bet visų darbininkų 
reikalus, iszrodė jų silpnumę dėl 
stokos vienybės ir nesupratimo 
skriaudų. Antras kalbėjo p. Bu 
czinakas. Szitas kalbėtojas isz
rodė, kokię galybę gali turėti su
si vienyję darbininkai, jie galėtų 
turėti viskę, kę tik panorėtų, ka
dangi vien jų rankos atlieka viso
kius darbus. Kalbino moteris ir 
merginas nesiszalinti nuo susirin
kimų; iszrodė blėdį, kokię pa 
czioe moterys apturi dėl stokos 
moterių organizacijų ir dėl jų ne 
supratimo.- Treczias kalbėjo p. 
Dumsza. Jis gailestavo, kad ant 
unijos susirinkimų ateina mažai 
klausytojų; aiškino ir priežastis 
tokio negeistino apsireiškimo. 
Ketvirtas kalbėjo p. Balcziunas 
apie kapitalistus ir darbininkus, 
apie jų tiesas ir nuveiktus darbus 
per kelis paskutinius metus. 
Penktas kalbėjo p. Vencius. Jis 
ragino darbininkus prie vienybės, 
ptie pastovumo ir tvirtumo. Ai- 
szkino, kaip bosai stengiasi dar
bininkus papirkti ir su pinįgais 
iszardyti vienybę darbininkų, ku 
rios labiausiai bijosi, kadangi, ei 
darni isz vien visi darbininkai, ne 
siduoda savę skriausti kapitalis
tams. Szesztas kalbėjo p. Tolu 
ba. Jis kalbėjo apie unijas, iš 
gyrė geras, kurios ne iszduoda 
paslapczių, peikė bjaurius bosų 
pagelbininkus ir sznipukus, koki 
atsiranda terp paežių darbininkų, 
koki ųž boso pagyrimę iszduoda 
jiems savo sandraugos, pranesza 
viskę bosams. Septintas kalbėjo 
delegatas žydiškos unijos. Szi
tas, nemokėdamas lietuviszkai, 
kalbėjo maskoliszkoj kalboj. Jis 
darodinėjo, kad darbininkai tik 
per savo paežių kaltes turi kęsti 
visokias skriaudas nuo kapitalis
tų, turi sunkiai dirbt už mažę už
mokestį. Sziędien, kad nėra dar 
terp darbininkų tokios vienybės 
ir supratimo, kokia turėtų būti, 
juos darbdaviai užlaiko bjauriau 
už savo arklius, kadangi apie rei
kalus arklio bosai visada rūpina
si, o apie darbininkus, kraujau- 
cziua jiems turtus,visai nesirūpina.

Kalbos traukėsi apie keturias 
valandas, jos susirinkusiems labai 
patiko, kas buvo matyt isz gau
sių rankų plojimų. Unistas.

Isz Cincinnati, Oh.
Lietuvių padėjimas ežia ne 

blogiausias. Uždirba jie nuo $8 
—15 ant sanvaitės, tik vargas, kad 
terp jų nėra vienybės, daugelis 
visai nesirūpina apie tauliszkus 
reikalus, ne skaito nė laikrasz 
ežių, nė knįgų.

Yra ežia viena lietuviszka 
draugystė po vardu Sz. Kazimie
ro, tik prie jos ne visi priguli, 
daugelis lenda prie lenkų ir per 
tai lietuviams sunku pasikelti.

Pereitę sanvaitę atsilankė ežia 
kunįgas Szimkeviczia isz Dubois, 
Pa. lietuvys, ant iszklausymoczia- 
nykszczių lietuvių velykinės iš
pažinties. Kunįgas Szimkevy- 
czia ne priėmė lietuvių pne iš
pažinties, bet nuo visų reikalavo 
kvitelių nuo lenkiuko kunįgo, 
kuria prie lietuvių visai ne pri
klauso ir lietuviai su juom nė jo
kių reikalų ne nori turėti. Ka
dangi daugelis czianykszczių lie- 
tavių nuo Beniai ne turėjo progos 
atlikti iszpažintie%tai noroms ne
norams turėjo eiti prie lenkų ku
nįgo melsti kvitelių. Tas gi 
ėmė tiek, kiek norėjo ir lietuviai

Isz Baltimorc’s, Md.
Ant pereito mėnesinio susirin

kimo M. Koperniko Draugystės 
buvo apsvarstyti tūli tautiški 
reikalai; terp kitko buvo 
svarstoma: paremti ar ne pi- 
nįgiszkai iszleidžiamę suvieny
toms nuskriaustų tautų pajie- 
goms laikrasztį “Freedom”?

Buvo įneszta paaukauti isz 
Dr-tės iždo 15.00 arba 110.00 ant 
metų ant palaikymo to laikrasz- 
czio. Atsiradus sąnarių kitokių 
nuomonių,likosi nutarta atsiliep
ti per laikrasztį į užmanytojus to 
laikraszczio su reikalavimu pa- 
aiazkinti tulus klausymus, kaip 
antai:

1) . Mums ne aišku, Kodėl 
užmanytojai nesirūpina sutver
ti centrališkę komitetę su išti
kimu kuierium iš lietuvių?

2) . Kokię naudę gali atnešti 
minėtas laikraštis?

3) . Ar negeriaus butų, kad lie
tuviai sunaudotų tuos pinigus ant 
įsteigimo lietuv szkų mokyklų A- 
merikoj?

4) . Koks skirtumas terp laik- 
rasezio “Freedom” ir socijaliz- 
mo?

5) . Kodėl užmanytojai neatš- 
ko ant “Ateities” daromų užmėti
nėji mų, kuri ne pritaria “Freedo- 
m’ui”. Ar tyli dėl to, kad per 
mažai yra priešų, ar kad nėra kę 
atsakyti?

M. Koperniko Draugystė s&n- 
jauezia visiems tautiškiems rei
kalams ir mielai, pagal iszga’ę, 
rūpinasi juos paremti, bet nori 
žinoti, kame yra reikalas.
Vardan M. Koperniko Dr tės, 

Sekr. V. Karalius.
Isz tikro jeigu jau kam, tai 

lietuviszko skyrius Komitetui se
niai buvo laikas placziau viskę 
paaiszkinti; jis vienok, lyg ant 
juoko lietuviszkę visuomenę lai
kydamas, tylėjimu nori viskę at
likti. Tas darbuose ant vieszos 
naudos visai ne tinka ir tę gali 
padaryti, kad visas Pittsburg’o 
nutarimas nugis ant niekų.

Rd.

Isz Waterbury'o, Conn.
Naktyj isz 28 j 29 balandžio 

l901m. Jonas Jadkauckas nuslydo 
tr epais žėmyn, ir teip apsikulė, 
kad apie^tę valandą ryto atsisvei
kino su šię aszarų pakalne. Pali
ko jaunę paczię ir 1 sūnų. A. a. 
Juozas buvo doras, teisingas lie
tuvis. Prigulėjo į kelias paszelpi- 
nes Dr-tes ir į “Susiv”. Id.gegu- 
žio atsibuvo iszkilmingas palaido
jimas kūno.

Atsilankius paskirtim kun. 
Kaupo “Sudebnam Sledovateliui”, 
kun. A. Milukui, ant isztirimo 
nuodėmių M. J. Damijonaiczio ir 
J. Tarailos, pasirodė, kad antaffi- 
davitų buvo prikalbinti kun. Sau- 
rusaiezio: p. Pov. Kupstas, Fr. 
Skystimas, ir p. Kruszas, dar ir 
tie teisinosi, kad ne siraszė, ir ne 
žinojo(p. P. Kruszas), Neprašy
tas “Sledovatelius” tę viskę sten
giasi užslėpti. Vietinė litą Susiv. 
kuopa davė atspaudinti ateiazau- 
kimus, kur i uos i sesi u n ti nėjo į visa s 
kuopas.

Ramusis.

Alsiszaukimas f musų 
seseris.

Linksma yra išgirsti apie dar
bus brolių lietuvių ant tėvynės 
labo, ant labo visos musų tautos, 
bet isz kitos pusės liūdna yra ma
tant, kaip mažai musų seserų pri
sideda prie tokių darbų, dar liūd
niau, jeigu iszgirsti, kad dauge
lis musų seserų ne kenezia tokių 
darbų, ne kenezia apszvietimo ir 
lietuvystės, kaip įmanydamos,
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Htabdo vyrų darbus. Juk tauta 
ne gali susidėti iš vienų vyrų, 
turi būt ir moterys. Jeigu vyrai 
atjauezia reikalus savo tautos, ko
dėl musų seselės snaudžia, kodėl 
jų teip mažai prisideda prie tau- 
tiszkų darbų? Moterys juk yra 
pirmutinės vaikų augintojos ir 
mokintojo*, kokią sėklą jos pašė 
ja, ko iszmokina savo vaikus, tą 
vaikai ilgiiu-iai palaiko. Moti
nos pamokinimai didžiausią turi 
ant vaikų įtekmę. Mylinti savo 
tautą ir tėvyrę motina gali ge
riausiai tokią meilę įkvėpti vai
kams. Mylinti apszvietimą ir 
mokslą motina užaugįs be abejo
nės tokiais ir savo vaikus. Mo
terims todėl pirmiausiai priderė
tų persiimti meile lietuvystės, 
meile szviesos ir viso gero ir pa
gyrimo verto. Kodėl to visko 
terp musų moterų teip mažai ma
tyt ? Kodėl teip toli užpakalyj 
pasilieka seserys lietuvaitės? 
Per tai ir vyrų darbas ne issduo 
da tokių vaisių, kokius iszduotų, 
jėigu atrastų padėtoje, pritarėjas 
ir paramintojas terp seserų; tą 
syk ir vyrai dirbtų su d dėsniu 
pasišventimu, su didesniu noru. 
Tuom tarpu tokių seselių teip 
mažai yra, kad sunku kur tokią 
patikti.

Sztai Lawrence yra diktai iie 
tuvaiezių, bus jų ežia kelios de
šimtys, bet nėra terp jų supran- 
taoczių tautiszkus reikalus, nėra 
mylinezių tėvynę ir atjauezian- 
czių jos vargus, o kas liūdniau
siai, kad ne matyt ne norinezių 
pažiūrėti į szv i esą, norincz ų su
prasti tuos reikalus, kad ingi be
veik nėra tokių, kurios mėgtų 
skaityti laikraszczius ir knįgas. 
Dtugumas seserų lietuvaiczių ne 
nori žinoti, kas yri musų tauta, 
ne turi meil's tėvynės, nė szn 
jausmo jos vargams ir kentėji
mams. Liūdni ir psmislyti apie 
musų seseris t imsybėse skęitan 
ežias, kurios ne gali alsicirti doro 
nuo nedoro, pagyrimo verto nuo 
peiktino darbo. Jei?u katra 
stengiasi pasikelti, stengiasi apsi- 
^zviestri, * tai kitos, neiszmanan- 
czios tokią laiko už bedievę, o to
kia jų akyse bjauresnė už palei
stuvę. Tamsus debesis uždengęs 
musų seteris lietuvaites.

Kelkimės, mielos seserys, isz ii 
go miego, bėgkime iš tamsos į 
szv i esą, stokime į eilę prie darbo 
su dirbaneziaia musų broliais, bu
kime mes jų tikroms seserims ir 
sandraūgėms, teip kaip Dievas 
prisakė. Tąsyk galės džiaugtiesi 
visa Lietuva, jog pabudo ir jos 
dukterys. Tąsyk, atbudus mums, 
atsigaus musų tauta, per prisi
dėjimą lietuvaiczių pasidaugįs 
skaitlius besidarbuojanezių darbi
ninkų, mes savo paveikslu pa
trauksime prie darbo visus musų 
brolius. Juk musų galėj yra pa
kelti ir musų brolius! Reikia 

.mums vien parodyti gerą pa
veikslą. Dirbdamos ant savo 
tautos labo, užsipelnysime tikrą 
meilę savųjų ir paguodonę sve- 
timtauezių, kurie šiądien mus 
ui nieką laika Kibkime prie 
apsišv.etimo, prie skaitymo gerų 
laikraszczių ir knįgų, tąsyk ge 
riau pažįsime musų skriaudėjus 
ir geradėjus. Dirbant lietuvai. 
tėra s su lietuviais isz vien, musų 
pajiegos teip sustiprės, kad nė 
joks priešas mus ne įveiks, ne 
isznaikys lietuvystės nė joki ca
rai, nors jų galybė butų szimtą 
kartų didesnė negu dabar. Ko
vokime ui teisybę priesz visokius 
skriaudėjus, vis tiek, kas jiis ne 
butų: ar svetimi, ar saviejiė, ar 
svietiszki, ar dvasiszki.

Taigi seserys lietuvaitės ir tos, 
kurios esate jau motinoms, stokite 
į darbą ant labo tėvynės, ant labo 
nrusų tautos. Ypacz jus, kurios 
turite vaikus, įkvėpkite j ems, 
ypacz mažoms dukrelėms, meilę 
gero, meilę tėvynės Lietuvos, ra
ginkite jas prie darbo ant moti
nos tėvynės labo. Tadi užstos 
nauja gadynė, prisigriebi saulėlė 
ir į musų langelį.

M. P. Lietuvaitė.

Isz visur.

| Europoj 1 d. gegužio darbi
ninkai apvatkšciiojo kaipo savo 
szventę. Apvaikšcziojimai atsi
buvo ramiai. Berlyne ant viso
kių susirinkimų buvo 350000 
darbininkų. Hamburge, Hallej, 
Ijeipcige ir kitur kantraktoriai 
namų statymo apreiškė darbi
ninkams, jog jų ne priims prie 
darbo, jeigu jie dalyvaus 1 gegu
žio šventėj. Tą patį pagarsino 
darbininkams kariszkų 
dirbtuvių porte Kiel.

drys teip begėdiszkai skriausti, 
kaip skriaudžia dabar.

Mokslas apie gyvus

Pagal pro f. Nusbaumą

laivų

audžiu 
Mažai 

gūdžios

| Niekur gal ant svieto 
resztuoja tiek žmonių, kaip pie
tinės Maskol jos meiste Odesoj. 
Pereituose metuose palicija saa- 
resztavo ežia 48408 vyriszkius ir 
7604 moteris, tiigi isz viso 55012 
žmon ų. Tokiu budu septinta da
lis miesto gyventojų turėjo il- 
giaus ar trumpinus sėdėti arės z te. 
Tame Bkuitįiuįe 37901 vyriszkis ir 
5388 moterys sėdėjo arešte ne 
ant sūdo, bet ant administratijos 
paliepimo.

nesua-

H Turkijos sostą pilė j, mieste 
Konstantinopoliu), apsireiškė azi- 
jatiszkas maras. Ant priemies- 
czio Galata pasimirė viena ypa- 
ta; ligą, nuo kokios ji numirė, 
daktarai pripažino už marą. Apie 
tai pagamino jau oficijališkai. 
Be abejonės apsitgimų buvo dau
giu. __________ ___

Į] lupanijoj, susztraikavę kal
nakasiai Agaiias kastyuių pakėlė 
maisztus. Sstraikierini šaudė į 
dabojaneziue kautynes policijan- 
tus, tiems į pagelbą atsiuntė 
žandarus. Susimuszime vienas 
darbininkas tipo užmuštas, o 
keli sunkiai sužeisti.

| Anglisskaa laikraštis ‘‘Dai 
ly Expree* pranešu apie maiši 
tus ir musatynes atsitikusias pe
reitos sanvaitėe ketverge mieste 
Bircelonoj (Iszpanijoj). 200 anar
chistų įs.veržė į salę, kur katalo- 
niecziai turėjo susirinkimą. Užgi
mė muszib, kuriame peiliai ir re 
volveriai buvo darbe. Isz abiejų 
pusių daug žmonių likosi už- 
musztų ir sužeistų.

| Terp kareivių stovinezių Me- 
co (Alzatijoj) tvirtinėj apeireisz 
kė šiltinės. Viename tilt bava
riškame regimente nuo šiltinės 
pasimirė 16 kareivių, o 281 ka 
reivis dar serga. L’ga platinasi 
pasibaisėtinai ir kituose regimen- 
tuose.

A i ■...

| Laike paskutinio gyventojų 
suskaitymo, atlikto pereituose 
metuose, Anglijos aostapilėj, 
mieste Londone, buvo išviso 453 
6034 galvų, taigi daugiau negu 
višs lietuvių skaitlius. Londonas 
yra didžiausias miestas ant v’boh 
žemės.

|| Australijoj, kolionijoj Victo- 
ria,pereituose metuose atliko gy
ventojų suakaitymą. Skaitlius 
gyventojų toj tirsacziausiai ap
gyvento] kolionijoj pasirodė isz 
viso 1195774 galvų.

H Mieste JCremenczuge polici
ja suaresztavo staeziatikišką zo- 
koninką, kokį ten Czudovą, už 
rinkimą aukų neva ant. kliošte- 
liaus. Pasiuntė telegramą į 
kjiosztorių su užklausimu ir pa
sirodė, kad minėtas zokoninkas 
iš klioštoriaus pabėgo ir aukas 
rinko ant savo naudos. Surinko 
jis į trumpą laiką su viršum 
25000 rubl.

| Mieste Bruxellėj, Belgijos so- 
st įpilė], važiuojant karalienei, ve
žėjas pervažiavo einantį senelį ir 
teip sunkiai sumankė jį, kad nuo 
to pasimirė. Kadangi už tarnus, 
pagal Belgijos tiesas, atsako po
nas, tai karalienė-likosi apskųsta 
į sūdą už neatsargų važinėjimą. 
Kaip nuspręs sūdąs, dar nežinia.

3 26 d. gegužio, netoli kaimo 
Kaczaronka, pietinėj Maskolijoj, 
besikeliant per upę Dneperą 
moterims, knrios buvo kitoj upės 
pusėj milžti karves, apv rto valtis 
ir moterys su vaikais supuolė į 
vandenį. Prie to 100 moterių 
ir 70 vaikų prigėrė.

| Berlyno laikraštis “Likal- 
anzeiger” praneša, buk masko
liškos valdžios susekė Lenkijoj 
nihilistų sukalbį. Suareštavo 
600 žmonių, o isz jų* 200 perga
beno į Varšavos citadelę, 
tai So4nOwicai, Siedlecai, 
browa pagarsinti po karės 
tiesoms.

Mies
Dom-
laiko

D Plocko gubernijoj,mieste Se- 
rock, antrą Velykų dieuą siautė 
gasras, kuris iszuaikino 13 namų 
ir 20 negyvenamų triobų. Sude
gusių namų gyventojai nužudė 
beveik visus savo krutajnczius tur
tus, Kaip pasirodė, ugnis užgi
mė nuo padegimo, bet padegėjų 
ne susekė.

| Nauju apšvietimo miaiste- 
ris Maskolijoj, jenerolas Van- 
novsky, ant užbaigimo studentų 
maisztų, parodyjo carui paliuo- 
suoti studentus nuo bausmių, pa
leisti ir paimtus į kariumenę. 
Kaip laikraszcziai paduoda, caras 
ant to sutiko ir davė jau miaiste- 
riui savo pritarimą.

| Užpereituose metuose 
koliszkš randas uždarė ant Kau 
kazo 320 armeniszkų mokyklų, 
pereituose gi metuose panaikino 
visas dragystesturinezias už mierį 
szelpimą besimokinanezios jau
nuomenės, uždarė armėniškas 
skailinyczias. Ką daro randas, su 
caro pritarimu, su armenieczaisr-tą 
patį daro ir su gruzinais. Tokiu 
budu mat carpalaikio valdžios 
platina Maskolijoj apšvietimą 
terp nemaskoliškų gaivalų! Argi 
ne laikas todėl susijungti į vieną 
krūvą visiems skraudžiamiemsval
džių Maskolijos gaivalams? Susi
jungus į krūvą visiems, carai ne

mas-

su-
ge-

|| Mieste Ludwigshafen 
areštavo mergų darinėtoją, 
ležinkelio darbininką Ludviga 
Grafą, kuris iki azioi papjovė ir 
iszdarinėjo 16 mergų. Suareš
tuotas prisipažino ir kaipo prie- 
žistį paduoda, kad jis nuo mergų 
gavo neišgydomą ligą ir už ją 
visoms mergoms norėjo atker
šyti.

| Sialkut distrikte, Indijose, 
vėl cziabuviai pakėlė maisztus. 
Suerzino juos padavadyjimai svei 
kates užveizdoa. Cziabuviai iš
griovė kelis anglijonų parengtus 
ligonbuezius ir užmušė daug li
gonių dabotojų.

| Belgijoj susitvėrė kompanija, 
prie kurios priguli ir karalius, su 
milijardu frankų kapitalo, turinti 
už mierį sujungti visus Belgijos 
didesnius miestus linijoms elek 
triškų geležinkelių.

| Bado asiltinte ir badu Besa
rabijoj, pietinėj Mškobjoj, ket
virtą dalį gyventojų į kapus nu
varė. 70% gyventojų nužudė 
arklius ir kitus naminius gyvu
lius, ne turi kuom užsėti laukų.

| Per paskutinį liaudės suakaity- 
mą Serbijoj pasirodė 2535066 gy
ventojų. Krašte aostapilėj, mies
te Belgrade, buvo 70000 gyven
toji- . .

| Einsiedel, Seksuose
(Vokietijoj),sudegė Kempės dirb
tuvės. Prie to sudegė ir keturi 
darbininkai.

Vietines Žinios.
— Pas kriminaliszką sudžią 

Holdona perkratinėjo provą len
ko Doliuskio, kuris buvo apskųs
tas už užmušimą mvo svainio 
Lisles. Budas rado Dolinską kal
tu ir nusprendė ant pakorimo.

— Szleto Illinois senatu užgi- 
rė pakelti algas Chicagos 
iki 10000 dol. ant metų, 
yra ant bvieto vietų, kur 
turėtų teip dideles algas.

— Granito taišytojai prie sta
tymo naujos paeito trio bos pakėlė 
ratraiką, kadangi kontraktorius 
ne duoda jiems pagelbininkų 
ant padėjimo nutaszytų akmenų 
į paskirtą vietą.

South Chicagoj, pn. 9316 
Marųuette str. pereitos nedėliot 
naktyj užsidegė mediniai namai. 
Ugnis teipgreitai platinosi,kad ne 
vist gyventojai galėjo išsigelbė
ti. Sudegė keturi sanariai szel- 
mynoa Ziko ir trys Cooley. Su
žeistų ir tai labai, sunkiai yra 7 
y pa t os.

— ’ Ant Union dypo, prie lau- 
kianezios trūkio Idos Ferguson 
priėjo jauna moteriškė ir papra
šė palaikyti kūdikį. Ferguson 
ant to auti ko,bet padavusi kūdi
kį motina jau ne sugrįžo, pado
vanojo ji švo vaiką.

— Ardant namus pn.139- 143 
ant Lincoln park Blvd. netikėtai 
nugriuvo kraštinė siena ant dir 
banezių darbininkų ir sunkiai su- 
sužeidė 8 dirbanezius pne ardymo 
uiobos darbininkus. Didesnė da
lis sužeistų yra italijonai.

— Pereitos pėtnycz’os dieną 
pjoviuyęziose Armour & Co., 
“Beef” dalyj, siautė smarkus gai
sras, kuria pridirbo blėdies ant 
$100000 su viršum. Gesinimas 
buvo labai sunkus, kadangi, dėl 
prisirinkusių į degauezią triobą 
amonijako garų, ugnasargisi ne 
galėjo įeiti.

— Pereitos subatos dieną, 
Stockyardų distrikte sudegė 
Friedtnano buterinos dirbtuvės^ 
B ėdį ugnies padarytą skaito ant 
200000 dol. Gesinimą ugnies 
sunkino užsidegę taukai ir pa
dirbta jau buterina.

. —- Chicagos lietuv.ška Liuo 
sybės Draugystė ant 26 d. gegu
žio rengia prakalbas. Aut kalbė 
tojaus užai kvietė Drą Sali ūpą.

Beimąs.
Broliai Laisvamaniai! Rinkkites ant 

Laisvamaniu Seimo, kuris atsibus 2 d. 
bortelio (Jone) 1901, 1 po pietų, 134 Wy- 
oming are., RaubHall, Soranton, Pa. 
Visos kuopos teiksis isssiusti pasiunti
nius. nes jau po vienu metu gyvavimo 
Busivienyjlmo L. L. bus ant apdirbimo 
daug dalyku.

• Leonas Kremines, 
' Centr. Prezidentas.

519 E. 5th Bt. New York.
Skranton, Pa. Sąnarius vietines kuo

pos "Tėvynės Myl. D-tee" ir visus kitus 
Uutieczius kviecziamo aat susirinkimo, 
kuris paskirtas nedelioj, 19ta diena ge
gužio 6:30 valanda vakare. Leonardo 
salėj, 111 W. Market str.

Komitetas.
Philadelphia, Pa. Pranoezame visiems 

Philadolphijdė Lietuviams kad mes už
de jome Draugyste vardu* ‘Pirma Lietu- 
vlarka Bubavojimo ir paskolinimoDrau- 
gysta", kurios mišriai yra tojei jau, 
kaip ir kiekvienos kytoe tokios draugys
tes arba bankos. Chartsris jau indlrb- 
tM ir turima 100 fszpirktu szeru. To
dėl norintis suezedyti uu nors maža pi
ningu suma, tegul perka ežerus ant kat
rų aplaikys ne maža procentą, nes kiek
vienas ežeras atnešu 1300. Perdetzim- 
tl metu, arba greieziaus, teip kaip bus 
ant kiekvieno nero po 8300 00, Ui prasi
dės apmokėjimu szeyu. Bzita Draugys
te yra užtvirtinu gubernatoriaus ir joje 
negali pražūti nei vienas centas, kadan- 
gi jos darbai prižiūrimi yra keturis sy
kius ant metu valstijos kontrolierių. 
Kutentus randui po kanclja 85000. De- 
pozltoriai gali atsiimti savo piningus ka
da tik pareikalauja. Draugyste skolina 
piningus aat pirkimo namu, per Ui 
kiekvienas puiskoltnes iu draugystes ir 
mokedamu szerus, gali tapti locnininku 
narna. Todėl norintiejie tesikreipia prie 
ezltoe draugystes, kurion susirinkimai 
esti pirmame panedeiyj kiekvieno me
nesio, 7:30 vakare, po nr.943 8. 2nd uL

Kazimieru Unikas, sekretorius, 
37 Christian st. Philadelphia, Pa.

Balius Baililh.
New BriUln, Oonn. Pirmas didelis 

bailus, su dainom^ prakalboms ir de- 
kliamacijoma, parengtas' lietuviszkoe 
jaunuomenes, bus 18 d. gegužio 1901 m. 
Tuner s^ej. Arch at. Prasidės 7:80 
vakare. Pelnas nuo baliaus eis ant Uu- 
tiuku reikalu. Užžtvieeziaia visus vie
tinius ir iu apimkioiu miestu lietuvius 
atsilankyti. Ant 9 vai. prasidės "Grand 
Marcb”, potam 3 vai. merginos izokts 
vyrus. Inženga vyrams 25c. moterims 
ir merginoms dykai. Užkvieczia visus 
meilingai. Jaunuomene.

Pajieszkojlmai.
Pajinkau savo brolio Jooo Kvietkaua, 

Kauno gub., Baaeinių pavieto, viensė
džio Gervinąs; taikais šiai laukti ant sd-

. Om Jakštiene,
1132 Lloyd >tr. . Bcranton, Pa.

Pajiesikau eavo puMteerae Marei Uu- 
csiliutee, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., gmino Karkliniu parafijoa Ketur
valakių. JI pati ar ku kae kitas teiksis 
daoli žinia ant adreso:

Draugyscziu Reikalai

Willi*m CiMMMviesitu,
222 Berry iir. Brooklyn, N. Y.
Pajfeukau*•*vo tavogerio Slmano Ka- 

Uuekto, paeina In Kauno gub. Raaelnlu 
pav!t sodos Gtriniku, ir Antano Unoa, 
kurs pirmiau gyveno Partt City, Utah. 
Tegul paira ar kna kitas pranesza ant 
adreso:

stomias, turi besitęsiantį nuo apatinio žando 
ilgą siūlą, užbaigtą išduodančiu šviesą bum-

| Ties pietinė Afrika 
jau antra žvaigždė su 
Dabar ežia matyt ant 
dvi tokios žvaigždės.

pasirodė 
uodega, 
dangaus

| Itališkas laikrasztis “Faoful- 
la” garsina, jog gegužio mėnesyj 
isz Italijos keliaus į 
40000 išeivių.

Ameriką

J Pietinėj Amerikoj 
gaus pasirodė puiki 
(žvaigždė su uodega), 
miestu Santjago de Chili kometą 
mato visi liuoępms akimis.

ant dan- 
kometa 

Ties

| Mieste Havanoj, ant salos 
Kubos, ap»iretszkė geltonasis dru
gys. Ar liga ta yra ir kituose 
Kubos miestuose, dar nežinia.

| Visokiuose Maskolijoe mies
tuose vėl buvoaresztavimai. Pe
reitos sanvaitėa ketvergo naktyj 
Peterburge policija darė kratas 
500 namų. -

| Vokietijoj rengiasi sujungti 
Hamburgą su Berlynu elektriš
kais geležinkeliais. Trukiai ant 
tų geležinkelių bėgios su greitu
mu 200 viorstų per valandą.

| I« rando pągarsintų žinių 
mstyt, kad 1900 m. Prancūzijoj 
buvo 902 sztraikai, 1899 m. bu
vo jų tik ”40. Pereituose me
tuose v'' Prancūzijoj 222714 
darbinio , ouvo be d»rbo.

| Gubernatorius angliukų vai. dievina|d sl06 grekUlM 
kll YMnilKAa A ♦ Ir /ve era «■ a n Anas A vdybų pietinės Afrikos praneez^ į 

Londoną, jog mieste Cape Town, 
teiposgi Mafekinge, kur ne seniai 
maras apsireisskė, iki L d. gegu
žio nuo maro pasimirė isz viso 
519 žmon ų, kuriame tai skaitliu- 
je 135 europiecziai.

bažnyctioj įgriuvo lubos. Prie 
to 17 žmonių tapo užmusztų, o 
daug sužeistų.

f Ant Szlezijos rubežiaus mas 
koliszki rubežiaus sargai szaudė 
į besistenginnczius pereiti į Pru 
sus lenkiškus darbininkus. Vie
nas darbininkas likosi ant vietos 
užmuštas, o keli sunkiai ir pavo
jingai sužeisti.

| Vengrijoj, kaime Kapolya, 
czigonai, ant keršto gyvento
jams, pribėrė į saulinius 
Nuo užnuodinto vandens 
rė 15 žmonių.

nuodų, 
pasitni-

[! Mieste Manillėj, aut Filipinų 
salų, amerikonai atliko gyventojų 
suskaityraą. Hado ežia išviso 244- 
732 galvų.

Oar IMsiauLMnU n

Kadangi didelėse gilumose nėra tekėji 
mų, vanduo visada ramus, tai gyvenanti jo 
se gyvūnai ne reikalauja drūtų kojų, todė 
tai jie turi ilgas įr laibas kojas ir čiupinėji 
mo usus; ypač tas duodasi patėmyti ant tūli 
gyvenančių didelėse gilumose vėželių; su to 
kioms laiboms ir trumpoms kojoms tekan 
čiuose vandenyse, arba krutinamuose vėjo 
gyvūnai ne galėtų persikelti iš vietos į vietą, 
ramiuose gi didelių gelmių vandenyse, kur 
beveik nėra nė jokio vandens krutėjimo, il
gos ir laibos kojos tarnauja gyvūnui kuo ge
riausiai. Slankioja jis kaip ant stiebų po 
jūrių dugną, ant’kurio,dėl ramumo vandens, 
yra labai stora dumblo eilė. Kadangi di-

Veželis. Nematocareinus, išgriebtas iš gilumos 
vieno viorslo.

delėse gilumose nėra visai,arba yra labai ma
žai šviesos, tai gyvenančių jose gyvūnų arbą, 
visai sunykusios arba menkai išsivysčiusios 
akys, kadangi tamsybėse visgi su joms gyvū
nas ne gali matyti, todėl jis išsidirbo ilgas 
kojas ir čiupinėjimo organus, kuriais čiupi
nėja aplinkui; čiupinėjimo siūleliai ir ilgos 
kojos yra tokiems gyvūnams dasilytėjimo or
ganais.

Kadangi didelėse jūrių gilumose! nėra 
visai šviesos, truputį augščiau prisigriebia 
vien žali saulės spinduliai, todėl parva gyvū
nų,gyvenančių didelėse gilumose, tankiausiai 
yra tamsiai palsza, tankiai rausva arba tam
siai geltona. • Kadangi raudonus ir tamsiai 
geltonus šviesos spindulius paima stori van-

Žuvys Eustomias obseerus, iŠ gilumos 1500 sieksnių, 
taigi trijų viorstų. ižduodanėios foaforiškj Šviesą, 

buru, kaipi apibertu šviečiančiais bumburė- 
liais. Visos tos prietaisos yra kaipi žiban
čios liana pos, kokias žuvys visada su savim 
nešioja, kurioms jos apšviečia sau kelią ir 
baido savo priešus. Gelmių žuvys didesnėj 
dalyj priguli prie draskančių, turi labai di
delius nasrus su žandais pilnais aštrių,tvirtų 
dantų, turi didelę gerklę ir pilvą. Žuvis 
SaccopharynB pelecanoides turi ilgą kūną pa
našų į žalčio ir labai didelius, prilyginus prie 
storio kūno, galvą ir nasrus, panašius į peli-

Žuvis 8accopharynx pelecanoidet, išgriebta iš 
gilumos 1300 sieksnių.

Atšaukimas.
Chicago. Goodotiooms I)r*ugyitem«, 

kurios buvo užprašytos ant lt dienos 
siio menasio į sale Kas. Ltaudanskio 
ant prakalbu Ir luvyniojimo Lietuvies- 
kos Vėliavos, pranesaam, kad tas ta die
na neatsibus iss priežasties apsirikimo 
Komi toto, k u ris ta darba turėjo sustatiti. 
Mes apvaikasesojima parengsime ant ki
to sykio.

Su godone, vardan S. Daukanto D-stes 
B. Abromavlcsia, Prezidentas 

M6 33rb str.
tuvyniqjiinaa lietuviškos 

vellavoa.
Chieago. Dr-to Liuosybes turės apvalk- 

sseziojima issvyniojlmo savo naujos 
tautiszkos vėliavos 26 d. gegužio, 1901 m 
National salėje, 586 Centro avo., kerte 
18tos ui., ant kurio bus gori kalbėtojai; 
deklamacijos, dainos ir muzika. Todėl 
visus lietuvius ir lietuvaites ssirdingal 
kvieczia atsilankyti.

Dr-te Liuosybes.

Balius bus 19 d. Gegužio.
Chicaoo Lietuviszkų "Kudirkos“ 

Giesmininkų Drsts laikys didelį balių 
nedalioj, 19 d. gegužio, 1901 m. Salėje 
Freiheit Turner Hali, 3417 8o. Halsted 
st. Prasidės 3-.30 vai. po pietų.

Komitetas.

Chicago, — Dr-te Teisybes M t lėtoj u 
turėt savo metini susirinkimą nedelloj, 
12 gegužio, K. Ltaudanskio salėjo, 8301 
8. Morgan. st.,ant kurio visus draugus 
ir nortnezius prisiraszyti kvieczia pribū
ti. Naujiems i natoj t mo mokestis tik 81.

J. K. ChmĮelauskas, sek. 880 . 33rd st.

Plkniukas! Piknlnkas!
Chicago, Dr-to szv. Kazimiero Kar. tu

rės savo pikninka nedelioj, 2 d. Berželio, 
Bchuth'o Parke. 22nd st. ir Desplaines 
River, Riverside, III. Prasidės 9 
ryto. Inženga vyrui su moterie 
Imkit Metropolitan Ekvatori iki 
aveM o ten La Grange streetkari.
lipkit ant Desplaines avė. ir įsa ten eit 
kit tik 2 blokus in niaurius Iki par
kui. Ant pikninko bus restau
racija ant parsamdymo, isz kurias ga
lima padaryti gera bizni. Todėl norinti 
ja parsamdyti atsiszauklte pas M. Bzva- 
ranavieziu, 45 W. 25th st. Chicago, Iii. 
Visus lietuvius ir lietuvaites szirdlngai 
užkviecziame ant musu pikniko.

Komitetas.

Lake Bhore, Oolo.
Pajieszkau save brolio Ignaco Bendi- 

ko. paeina isz Kauno gub. Raseinių pav. 
Joneliu sodos Jis gyveno pirmiau West- 
ville. Iii paskui Rock Springs, Wyo. Tu
riu labai svarbu reikale pas ji,todėl kas 
ji žino, arba jis pats te ateiliepia ant 
adreso:

Msteuszas Bendikas,
Box 99 Hartshorne, Ind. Ter.
Pajieszkau savo draugu Juozapo Dir- 

vanakio. Jono Rivario ir Piiipo Preibfo, 
paemaneziu isz Palangos miestelio; Jie 
patys ar kas kitas tegul duoda žinia ant 
adreso:

Krank Vieiavicze.
Box 175 Pueblo, Oolo.

Pajieszkau savo tikro dėdės Kazimie
ro M aks vi ežio, Teisiu pav. Salantu para
pijos. Jis pato ar kas kitas teduoda žinią 
ant adreeo:

Presas Bertažas,
27 Tludson avė., Brooklyn, N. Y

Pajieszkau Juozo Mauroges, Liolių 
para p, Raseinių pav., kur isz ošia iš
bėgo. Jis yra 0 pėdu augsi tas, juodbru
vas, rauplėtas ir ant kaktos karpa turi. 
Kas ji užtėmis, teiksis duoti žine 
adreso: D. Raszinskas,

Himrod, III.

ant

Pigiai ant pardavimo gera Groserne 
su Bucurnia. Geras biznis, vietoje ap
gyventoje lietuviu ir lenku. Parduodu 
isz priežasties ligos.

J. Btyczyaski,
3239 8. Morgan st. Chicago.

vai. 
25c 
48th 
Isz-

(B-to
Maš mitingas.

Visus Lietuvtezkur Demokratu Klubus 
prs&zome susirinkti ant apsvarstimo 
svarbiu dalyku, ir tie, katrie yra persta
tyti ant miesto darbu, pribukite neatbū
tinai nedalioje 12 gegužio, apie 1 vai. po 
pietų pn. 70 W. 25th st., kampas Royne 
are. Bu guodone,

Bilinskis, Lyges Vice-prezidentas.

Didelis Balius.
Brooklyn, N. Y. Draugyste ^Lietuvos 

Sunu, parengia Ima metini bailu ant su
batos, 18 gegužio, Svetainėje Caecilla 
Hali. 101-103 Grand str. Prasidės 7:30 
valanda vakare. Tikietai vyrams 25 c 
merginoms 15 c. Užkvieczia visus kuo- 
skaltlingiausiai susirinkti.

Liet Sunu Dr-ste.

Jei nori dar syki pamatyt 
Europa.

Kun. F- Kabelkajn Milwaukee, Vis, 
nuiro savo draugui kun. Jonui Reck, 
Francis Creek. Wia: "Atmesk viską ir 
pradek vartoti gyduoles, kurtas ežia Uu 
pasiuneziu". Kun. Roch setai ka apie 
tai raszo: "Kada buvau Vlndobonoje 
1899 m. sunkiai apsirgau ir mano liga tę
sęsi 8 menesiua liras Gust gydytojas 
prie kar^|iszkos špitoles, nežinojo paga
li aus neką duoti man kad iszgydyti. 
Drebėjau.visas, apetito neturėjau ir ne 
galėjau miegoti. Ant galo patarta man 
keliauti į Amerika <M atmainos klima
to, bet ir tas negelbėjo. Mano liga dar 
labiau pasididino; iszdaviau ant to daug 
piningu, bet vis be Jokios pasekmes Ant 
galo pagalios kn. Kabelka prisiuntė man 
bonka Trinerio kartaus vyno ir iszgerus 
to vyno tris boukas issnyko nemiga, su
grįžo apetitas ir dabar, aoeiu Dievui, ga
ilu visas bažnytines pareigas atlieti be 
jokiu sunkumu. Meldžiuos dabar, kad 
ponsdievs suteiktu guod. Jos. Trineriui, 
799 So. Ashland avė., Chicago, III. ilga 
amžių už jo stebuklinga vyną, teip kad 
galeeziau sulaukti valandos, kada jo tas 
vynas bus pripažintas kaipo geriausia 
gyduole nuo visu liga".

Kartusis Trinario Vynas yra gesiausia 
gyduole nuo pilvo, kepenų ir inkstu/li
gų, priduoda apetite ir valo krauju. Ga
li gaut visoee aptiekoee, tik reikia tė
ra y t, kad ne įbruktu jums kokiu vodln- 
gu imitacijų, Pavasaryje tas vynas 
tuoml labiau yra naudingaa, kadangi ap
saugoja nuo visokiu pavasario ligų.

Gelmių leiijo*: li-Peaucrinus; 2-RhizocrinuB; 
. 3-Baihycrinuft.

dens sluogsniai ir|toki spinduliai ne gali pri
sigriebti į gilumą, tai gelmėse raudonos ir 
tamsiai geltonos parvos gyvūnai, kur prisi
griebia vien žali šviesos spinduliai, išrodo 
juodi, ir ta parva įmažai apšviestoj vietoj da
ro Juos beveik visai ne matomais. Tokiose 
gelmėse be šviesos, arba su neužtenkančia 
šviesa,augmenys ne gali augti, bet už tai yra 
čielos tankios girios gyvūnų panašių į au
gmenis, kaip antai jūrių pinčių ir jūrių le
lijų; tuose tankumynuose gyvena daugybė 
visokių prisitaikiusių prie gyvenimo didelė
se gilumose gyvūnų, kaip antai: korelių, vė
žių, moliuskų, baisių galvakojų su ilgoms 
užaugome ir daugybė žuvių, visi tie gyvūnai 
visoj savo organizacijoj skyriasi nuo giminin
gų Jiems gatunkų gyvenančių negiliose vie
tose, arti vandens paviršiaus. Antai tūli 
vėžiai, prisitaikę prie gelmių tamsos, nužudė 
visai arba iš dalies akis; tūlos žuvys yra tei- 
posgi apaugos arba turi silpnai išsivysčiusias 
akis; kitos gi, gyvenančios vietose, kur yra 
mažai šviesos, turi akis, ypač gi jų lėlės la
bai dideles teip, kad kuo daugiausiai šviesos 
galėtų patekti į akį; tokias dideles akis turi 
antai žuvis Macrurus globiceps. Tali gelmėse

D. Draugystė augmenų ir gyvūnų arba 
symbioza.

Tankiai tūli gyvūnai arba terp savęs,' 
arba su augmenims sutveria kai pi kompani - 
ją, draugystę ant tokių pamatų, kad gyven
dami drauge, viens kitam suteikia šiokią to
kią naudą. Tokią draugystę mokslinčiai va
dina Symbioza.

Teip, paveikslan, kūne tūlų kirmėlių 
veisiasi tūlos viencelių maurų ’(augmenų) 
veislės, turinčios chlorofilių, taigi medegą ža
liai parvuojančią augmenis. Iš tokios drau
gystes teip duodančios priglaudą kirmėlės, 
kaip ir priglausti maurai turi naudą, kadan
gi augmenėliai turi gerą pakavonę po oda 
gyvūno; turi pakaktinai anglerugšties,kurią, 
kaipo nereikalingą, išpučia prie kvėpavimo 
gyvūnas, augmenėliai gi, asimiliuodami ant 
savo naudos anglis, suteikia gyvūnui išva
lytą ozygeną. Per asimiliaciją, kaip žinote, 
augmenys padalina anglerugštį į anglis iroxy- 
geną, anglis augmenys pasilaiko, o prašalina 
oxygeną teip reikalingą kiekvienam gyvūnui. 
Maurai, asimiliuodami daug anglių, padirba 
daug organiškų medegų, kurių atliekamą da
lį prašalina į kirmėlės kūną, kuris tokiu bu- 
du apturi be darbo sau reikalingą maistą.

Panašią draugystę tūli augmenys turi su 
skruzdelėms; tokią draugystę mokslinčiai va
dina myrmecafilia arba meile skruzdėlių. To
kį susidraugavimą su skruzdelėms turi dau
gelis augmenų. Kokią naudą augmenims 
atgabena skruzdėlės, o kokią skruzdėlėms su 
joms susidraugavę augmenys, tą išaiškįs že
minus aprašyti paveikslai.

Teip, paveikslan, tulus šiltesnių kraštų 
augmenis, kaip antai: Rosa Banksia arba 
medžius Acacia spadicigera ir Cecropia pelta- 
ta nuėda tūli vabalų kirminai, sliekai, vaba
lai. Ant apsisaugojimo nuo tųnuėdančių la
pus neprašytų svečių augmenys sueina į 
draugystę su tūloms piktoms, skaudžiai kan- 
džiojančioms skruzdėlėms, kurios pasWja 
sargais augmenų. Ant prisiviliojimo skruz
dėlių augmenys ant prielapių turi bum bute
lius su saldžiais syvais, kokius labai mėgsta 
skruzdėlės. Apart to, kelmuose ir kamie
nuose tokių medžių būva skylės, kuriose 
skruždėlės gali apsigyventi kaipi skruzdėly
nuose. Skylės tos yra kaipi koteliai, ku
riuose skruzdėlės gali dykai apsigyventi: to
dėl ne žingeidu, jeigu jos, turėdamos ant 
lapų parengtas maisto krautuves, o kelmuo
se ruimingus gyvenimas, pulkais lankosi ant 
tokių augmenų ir juose apsigyvena. Už 
maistą ir ruimą skruzdėlės atsilygina, nai- 
kindamos augmenies prieszus, nuėdančius 
lapus; ne tik kanda ir drasko tokius augme
nims kenkiančius vabalus, kirminus ir slie
kus. bet dar juos apčirškia graužiančiu skys
timu — skruzdėline rūgščia. Tokiu budu 
skruzdėlės ir augmenys, gyvendami drauge, 
viens kitam padeda ir tarnauja.

Pietinėj Europoj auga vosilkų veislės: 
Centaure# alpina ir Serratula lycopifobia. 
Žiedų bumburus šitų augmenų, kol Jie neiš- 
siskėtę, dėl saldžių uždengiančių žiedo bum- 
burą makštų naikina labai vabalai giminingi 
musų karkvabaliams, vadinami Oxytkyrta fu- 
nešta. Šitie vabalai pragraužia bumburo 
makštis, prisigriebia į bumburą, išgraužia 
skyles teip, kad žiedas ne išsivysto ir ne iš
duoda vaisiaus?

Žuvis Macrurus globiceps, gyvenanti didelėse 
Jurtą gelmėse.

gyvenanti vėžiai, ypač gi tūlos žuvys, nors 
akis turi ne dideles, bet išduoda fosforinę 
šviesą, tokią kaip nuo fosforinių briežiukų, 
taigi mat kaipi sh likterna apšviečia pačios 
gelmių tamsybes; Prietaisos išduodančios 
Šviesą yra labai naudingos^ didelių gilumų 
gyvūnams. Vienos žuvys turi iš kraštų eiles 
išduodančių šviesą kaipi guzikų, kitos turi 
išaugas iš galvos išduodančias šviesą; žingei- 
džiausios gi yra tos, kurios, kaip antai Eu-

į
1

Bumburai Serratula lycopifolia. ginami skruzde
lių nuo vabalą Oxythyrea funesta.

,, . (Toliaus bus.)

7 Z. '' ' ■■ *



LIETUVA
Pigios Farmon Wisconsine!

Jeigu kuris >sz lietuviu norėtu įpirkti 
farma tegul atsiszaukia pas manejsnes 
ass esi u farmu agentu.

Jos. Urba,
3316 Auburn avė., ^Chicago, III.

<441)

Temykite Baltimores Lietuviai
Dabar galite gauti pirkti visokiu kny

gų ir iaikraazcziu pas L. Gawli. 2018 N. 
Washington st. Baltimore Md.

Knygn Katalogas.
Knygos sawos spaudos.

A.kyvi Apsirelszkimai 8wiete, ant kurtu itno 
aee nuolatos žiuri, bet ju gersi nesuprasta;

.su? abrozeliai*. Naudlngiause knygele aat 
■ visto J**ižlnojimul Isz ko darosi žal 
bal, griausmai, Uetes ir *n 1****; kas yra 
debesiai D ant ko jie laikosi............... 3Oc

Ajltmetlka. Knlga teasinoktnimeirokundu. .
Preke.........................................................«Sc

Isz ko kyla melai Ir visokios skriaudos žmo
nijoje Parnase kn. Denib.ki*. Szi kni
sa paduoda nrarbiaana* ititrauka* isz 
szvootos Biblijos, karias perskaitė inpra- 
sIL kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėms < ‘

.letu*i*zko* Pasako*. MMega Ii*tuwl»rkal m» 
tologljal. Surinkta Pro J. Hasaua»te ziau* 
Cila telpa 14 seniausiu lteluwtszku mylohi _ n__ ____ t___ t_ t—_ ,.i . i.

Balius Balius.
Užpraszau visu* lietuviu* ir lieutvai- 

te* atsilankyti ant musų baliaus, kuri* 
bus 11 gegužio subatos vakare, po 70 W. 
25 str. kerte Hoyne avė. Grajys puiki 
lietuviszka muzika, balius prasidės tuo
jau* po 7 valandai vakare. Su guodone,

- J. Stefankeviczius

HYGIKNA. Daktariszka knyga arba mokslas 
kate užlaikyme *weikatoa. isz kurio* gali be 
pagalbo* daktaro iszslgydyti nuo daugybe* 
figų- Brite knygete pri**1o rasti* kiekune- 
nuoaanamuoee, ne* ka* ja su atyda perskal- 
tys, patalkys a paine a goti nuo tukstenoziu vi
sokiu Ilgu. patalkys užlaikyticzielybeje eawo 
streikam, pailginti »awo amžl ir moka* uiau-

- ginti •w£lkal* ir tirirtei* *awo waikeUua- 
Preke........................... .............. t---............. »»<>

•kžltyt..................... 1*°
l*z kor «km«Bjrz zzt muzu laakz ztzlrzdo? 

Goollo<1>zkM Latuvo* IsstjrrinapmM. 
nandizgz mokallzzkz knygele............. lOo

Istorija Earopoz *u mapoma SOo
Istorija eržilo* Katruko* “ “ lOe
Glorija Užtaiko Franouzu wzlnoa atatUka- 

•lo* Afrikoje . . SOo
Iitorlja arba apcakyma* apie Llatuwoa praei- 

*»■ Parazze 2anawyks*. ' .

“Lietuvos” agentai.
NKW YORK. N. Y.

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

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

Stanislovas Rinkevriczius, 73 Grand n. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K, Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

BHENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 447 W. Linest.

MT CARMEL, PA. •
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, OONN.
Jonas Tareila, 677 Ri ve raide st.

PITTSBURG, PA.
K. Gediminas, 1718 Carson st.

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas,

1740 Nay Aeg Avė.
. BALTIMORE, MD.

L. Gaw)is, 2018 N. Washington st.
MLietuvos” keliaujanti agentai 
Wincas Kudarauckas,
Jurgis K&zakewiczia.
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 viaokes knįgaa 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Lietuvos" Iszlęistuve.

Apie turtu issdirblma. Parosi* Bebram; verte 
8. M. Velkate* gvildenantis polltisskąją eko
nomiją. Kokiais keliai* issidtebą turtai, 
kaip Ji* susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. .......................... 85c

Geografija art* žemu aprusyms*. Pagal Gel- 
kie, Nalkovskl ir kitus, sulai** Ssernu. Yra 
tai naudingiausia tes visu sulvgsstol Užėju
siu Uetevissku knygų. Altskisl ir supran
tamai apraišo visa musu žeme, jo* pavidalo, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardu, 
augsiti, vulkanus metanolius iss savu ugni: 
isz kokiu žeme sluoksniu susideda, kur ir 
klek joj" yr» augliu, geležies, aukso, drus-

1 kos Ir kits gervbmf kiek mariu, ažūre, uplu, 
ju vardai, plotis, gyliu; koki kuriuose van
denys: suras, preul, saldus, ar kartus, ko
ki joou gyvūnai gyvena ir lt Žeme apra
išyta dalimi*. Įsiskaityta* visde vienpatys
te*, karalyste*, kunlgaikistystes, respubU- 
ko* ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
jų: koki ju tikėjimai, kalbos, paproczlai, už
siėmimai. pramonei, Itsdlrbiai ir tteaoa; ko
ki mieitaL su klek gyventoju, fabriku, pra 
monlu; kur koki orai; azalozlal ar karoz- 
czlai, lietu ar giedro*; kur koks ilgi* dieno* 
Ir naktie*; kur visada yra lygi diena ir ūk
ti* kur (aule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8i« ooliu. 
480 pualapiu, ant gero* siandtloi peplero* 
spaudinis, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt..—............t:”"

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti pęra- 
ssal ant nugaros ir srono. Preke . $U 50 

Istorija Suvienytu Wal*tiju Szlauriae* Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbu atrado Ame
rika. koki czia tada žmonų gyveno, koki 
žmones pirmiausiai iss Europos pradėjo va
žiuoti ln Amerika, kokio* kares buvo, už ka 
karewo Ir kokiuose mętuoue; kiek pr.-$dea*ą 
buvo, koki ir kiek kun* gero padegi istel 
žemei. O ant pat galo talpinaai KaMtituoUa 
Suvienytu Wsl*tiju, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmo«ul 

aLZa^. a —.vvsNnenzavlam liIlAnt
suprastu koke* ji* czia tiesu turi, kaii jam 
jga valedaryti. ku ne vate. Turi P^1^“

Drūtuose, grarii'.Os* apdaruose...............$1-35
Denkai ir Lietuviai nuo IŽSB Iki 1430m. Parasse 

pagal leakiuku istoriku Žemkalnis. Iss- 
letste "Tevynns Mylėtoju Draugystes".-*Yr* 
tai sprutynu Lietuvos su Lenkija susivle- 
nyjimo Ir jo pasekmes. Czla alukiai yra ap- 
rusyte lenku politika kaip jie pasielgė su 
.Istuvo* kunigaikszcilais: Keistuolių, Vy- 
autu ir kitai* Iu uios knygele* skaityto

ju šitokiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar btedlnga..............15c

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie peleko po valdai* persu Parasze Lie-

Intakme Sooijalistiezku sanlygu tat visu kultū
ros suku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint stiro būvi  ..........Uc

Ka daryti*, kad butam* sveiki ir ilgai gy- 
vuntumem.................................................. 10c

Kaaktes, Hutu visiko* dainos su "natomis, 
sutaisyto* ant 4 balsu dėl vvru CaUs 1. Ko

Kaukte*, lietuviuko* dainos 4 balsams vy- ' 
» risaktem* sutaikyto*: parūpino Dr. V.

Kudirka, II dalis.............\7..7................... SOo
Ksll žodžiai apie Auginimą, perusjrtl J. S. 

Kuokszczlo. Labai naudinga knygele 
tėvams, nuristiem* Užauginti uvo val
kus ant sveiku, doru u naudingu draugi
jai vyru.......................................................... lOe

Kaip Įgyti* pinigu* ir turte „ 10c
Kaip apsiginti nuo kolero* ir kiti naudingi 

skaitymai , , , , 10c
Kristijonas Duonelaitis „ „ . lOo
Kas yra. o kas bu* n „ lOe
Krumpliu Jonas pasaka „ lOo
Kalėta* Sodžių apie lietuvius ir nuodingi pa

mokinimai dėl Lietuvo* žmonių. |Oo
Kataliku Bažnyosla ir mokslas pagal Zabn'a 

verte kn. A.Įninku.........................  IBc
Kristijono Doneiaiozio Rastini.................I... 40c
Kapai Didžiu Kualgalksueslu IrKaraliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorą, parasta N. Yra 
tel Istorissku iiutnlpiaelimat apie VU- ' 
niaus praeiti pagal paminklu*, uulliku- 
tlus ant grabvleoslu D. L. Kunlgaiksa- 
otiu ir Karalių...... .. ................................. lOo

Krituollai Mvtesoa bei abrosal Butais* Bevar
di*. Keliolika labai akjrvu abrosu perkra 
tenoriu talui tikejlmisskus dogmatus.... SOo

Kabalų talpinantis uvyjs visokius užmtni- 
mus Ir ant ju rulkalaujanti atsakymai. lOo

Kelios Istoristkos delno*. Greita* ir svarbios a- 
pie Lietuvo* praeitie, jo* lletavtszkus ku • 
nigaikszcsius, Kražių skerdyn* Ir tt. lOo

Keistuti*, tragedija 5 aktuoeedėl teatru............>0c
Keletu žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingumą ...................... lOo
Keletu rustu apie Kražius, paraityta D. Butke- 

ratosio. A Įstatai aprgsso pjovyne Kražiuose, 
kaip tu viaku atsitiko, klek ir koki žmones 
buwo areestuoti. klek sužeistu, kiek už
muštu, kiek nusudy'u ir tu .............16c

raganų ir raganius: Apie Deives, Laima ii 
Laumes: Apie Dali: Apie Giltine; Apie Arai- 
» ir įšalti; Apie vėjus. Apie ntiltluus: A pl

ėšiui ir smakus: \pie wllktekius arba 
vtlkaloku* Yra tai juokingiausios pas* 
ko* girdėtos nuo seniausiu laiku in keres dar 
ir sslądlen daugybe lietuvis tiki buk tel wis 
buvus teisybe.............................................. fil.fitic

Mukollal 1611 metuoee arba Jurgis Mltes- 
lavskis..........................................................4Oo

Medejo pasakojimu. 8*1 knygute yra naudinga 
kiekvienam ant perakaltyteo, nes asla sp
ręsto atsitikimus vieno Medijo sa visokiais 
žvėrimi* po svetimus krutins svieto. Yra 
tai akyvu ir pamokinanti* apsakytus* su 
trimis ebroselial* . . . lOo

Markus ir Aarelloaal, apisaka 1*1 pirm* am
žių krlkssczionytce*........................................ lOo

Mythal. Pasakot ir Legendos Žemaicziu. su
rinkto* Kd. Veckenstedt'o, verte J. 8slia- 
pu M. D. D. I. Yra tel akyvtauslos ir 
Juoklng:»u«io* **aovl*sko» pasako* apte 
visokius stebuklus ir prajovus apie dar

kuriuos senovu lietuviai tikėjo ir ssia- 
dlun dar nekuriu tiki. Ku viMg Iss tu 
^uaku^perskaitys panorės ir visu skai-^ 

Nedorybe Rymo Člecoriaus, istorija Iss laiko
ponsvojlmo Nerono ..... 400

Negirdėtas daikte* Ir gero* rodo* musu mo
terėlėms ., 6c

Juosupu Koniussew*kls, arba kankinimas
L'sijotu po valdžia mukoliau .Uc

J no Ir i u gu pasakojimas apie Htaltebuisius
Ir du gražus straipsniai iu ukinlkyste* 6c 

Idėja ant messlvno Apysaka muu dienu.
Auksuju broliam* lietuviam* Musn.........10c

Istorija gralio* Magelano* 16c.
Istorljaseptyniu Mokytoju • “ SOo

dvi labai akyvo* pasakaite* . .. ............ 10
Pukuilnvs tuiszioe. ilsi lenkitsko). Paukš

i*s atsitikimo mleyttku klioeztariuje ... 10 
^ajudlnkimr wyr»l žeme. Labą!graži pūsis 10 
*awogti arkliai ir Meudell* Didgalvis D«i

gražio* pa»*ketee 10c
•lunktno* abrozeliai. Sseszlo* naujos.label

graSlos parako* , , 80i
•ajauta Llsdeiko* duktė arba Lietuva XIV

•simtiuetyl*. labai graži pasaka.................?*>
tmokslai Gražiu Žtuoulu.. para-tyil kn.

Totoriau* (T*l*re»). Yra Kreklo* ir la
bai p* mokins uosio- pasako* ,, C0

Dr. Leonard Landės,
Lietuwusz)uiH Dalctara*.

\ 134 E. 24 UI., New York.
Gsreingas gydytojas wyriszkij ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardfitiniu moks- 

| lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
roepital College ir 1.1.

UaZtikrini* InZordyma* 
wi*ų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

Į plauczlų, kepenų, skaudeiimę vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

I.ijn** LytiaZku Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienai, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas liga* gydau pasekmin- 
gai, ir įlepemas liga* užlaikau slaplyM-

Dr. Leonard Landės,'
134 E.24th 8t-,Cor.LexinKton Av. 

Ofliso valandos:|
I Ned*lloal*:nuoBikilOHval.rylo;auotlkltvel.

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug' nar^u ir 

liotu ant kiekvienam prieinamu isziygu. 
Atsiazauklte pas: ,

8. Mauki
212 First St.. • Elizabeth, N. <’

Užprašydami gydyklas priaiuakite #1.00 
HTJeigu sergi, ui paraszyk kiek turi 

metų, kiek avreri ir aprašyk uvo ligą, o 
uz prisiuaiu gydyklų kuriomia iauigy- 
dyai

tikimu iss Lie<uwo* lietu visiku parūpi

•»veikliai Paršu* Žemaite. Graži pasaka 
np>* vaikius Ir jauną mergina ir ju susi- 
puezlavimą................................................... I6<

menko* Lieta- 
SOo

Lengva* budos paeitam per save* pramog- 
tie raitytis, dėl nemokanotiu * 10c

Liemyritakoo dainos iss visur surinkto*, 
anaple keturi suimtai dalau “ U.00
Lietuviukai Albumu. Laida I. Istartuko* ir

-ggt —--------  w -■

ietuviszka Dirbtuve

lietuviu psSUCTjZSM* vrarv « — — _
tau gimimu......... ............. OOc

Kaip Maskolita persekioja Lietuva. Pagal L‘op- 
preaeion rusee en Lithuaate supte*** ku*. ▼. 

Dembskis.................................................. lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli! Riestiny* Dro 

L. Wehlam. Isz angliuko iszgulde kun V. 
Dembeku...................................................15c

Ar Tawo peczius Į 
reikalauja pataisyino?

Jeiga teip. Ui pirk wi*us reikalingi* prie 
pecziaus daiktus pa* j

Ontlet Foroiton i Stove ;Co., 
3248 8. Morgan St, i 

o jie autaisv* uwo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę wi*okiųpeczių 
už pigiauaię prekę, pigiau kaip fabrike

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 
paredų; teipogi dej draugysezių: Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt.. Norėdami savo darbu suszelpti 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai 
atliktas, ataiszaukite pas:

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

L1ETUWIU DAKTARAS

MARJA DOW1ATT
Kauno gub. Saauliu pa svieto.

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

Telefoną#: Canal 78.
Telefonuot galima iš k iri e bos 

aptieko*.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugijiazkai- 
politizzki. gKntra laida su priedu. 211 
puslapiu...............................................SOc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
musu žeme* augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveiksieliu, 129 pusla
piai................................. 35c.

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

Istorija Chicago* Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raszcziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato.aiszkausdruko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraueziu- 
no, “Lietuvos" iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Cbicagos 8z. Jurgio lie- 
'uviszkos bažnyczioe. PopHroa apdė
tais..................................................$2.00.

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

Szias visas knygas galima dabar gauti 
“Lietuvos” redakcijoj.

Kraziu Skurdyn*.Aprasso ana balsu atsitikima 
kada IBS* m. maskoliai užpuola ant bažny
czioe miestelyje Kražių, mus**, siaudė ir pjo
vė nekaltus žmoni*. užgriovė altorius ir už- 
pecietijo bažnyczia. Aiszklauslai apraszo 
ta visa atsitikima..................................15c

Dietuwt*zka* Lumentonu* su poteriais, kate
kizmais Ir mistranturu.........................15c

Moklina apie Žemą Ir kitu* svietus, ju būvy ir 
pabaiga. Apr***o ku yra žeme, tes ko ji su
sideda. *nt ko laikosi Ir kaip sukau: ka* 
rra saule, iwaigide*.n»enulls; kaip toli yra 
m kita* žvaigždes; ku yra plianetoe, kome
tos ir kito* retai matomo* žvaigžde*. Su 30 
utronomi*sku abrosellu, turinti Zt6 pusi* 
pins. Yra tel vienatine knyga, iss kurio* 
Ukrai žmogus gali apetssviesti....... 75c 

Drutcoee, gražiuose apdaruose...,... $1.00 
MLindaugi* Lietuvo* Karalius, Istoriszka* pa

veikslu penkiuose aktuose. Le n kitikei pa
rasse Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vincu Kepu* (Dru Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. tž5e

N sujausi* Lletuvisskas Šapai sykas, surinkta* 
ir suredlt. iss daugel svetimteutiszku sapnl- 
ayku ir surėdytu pagal tikra Purėtos*si 
Kgiptissk* sapninyka.—sullO altzkiu abro- 
aeliu,—su apruzymu planetų ir poslapei i s 
kokiu senove* žniove* vartojo fnspejlmui 
ateita*.—Geriau**! iszguldo visokias
sapnu*............................................................. 5Oc

05c‘ Apdaryta*.
OUtypa. apysaka b* laiko terpeawt*zkoe karo* 

ladljoao Adnerikoa.........................., HSc
E*aikl l*tori> ape Kaatria Alaoa,karl per S me

ru wzik*zcziod*ma po »*1eta, daugyba
Leda ir wargt> kaatrel bzkantajo.........SOo

Pamokslai Iszniaties ir Teisybes uzguldineU

Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
nanetiu įkaitimu tegul nusiperka sziąknin- 
gele. o gardžiai pasijuoks, žmones* ture* ką 
papasakoti ir aut kiekvieno užklaušimo mo 
kesduoti iszmintingą atsakymą........ ..5Oc

riu. Telpa ežia grąžui paveikslai su trum
pais aprastymai* žymiausiu Lietuvos vietų, 
[•įdirbimu ir naminio darbu, kaip tai: Al
torius Austro* Vertu su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvenczlauslo* Vilniuje: Griu
vėsiai Mindauglo romo Naumieatelyj: Griu
vėsiai Lydo* pilie*; Griuvėsiai Krevo pilies. 
Llezkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medlai 
ku pilies; Gelgaudlsskb; Griuvėsiai Gede 
mino pilie* Vilniuje; Perkūno •įventlsjratla 
Kaunr Kėdainiai, M ir, Vysokte Litevskle; 
Kretinga: Kražiai: Rakisakio bažnyczia. 
Kapa* Blmano Daukanto, Birute* koplyeaia,

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Aitorius.katellkiszka maldė ks; 

gete. Maldos yra rytmetines, vakarines, |__ 
•peviednes, komunijos, mtezie. misz^aru ir 
daugybe kitu; mlszie maldos su abrozellals: 
miszparai giedami ll«tuwlazki ir loUniszkl: 
daug lotynluke giesmių giedamu prie iszete 
tymo SS. Sakramento, procesija, nakraplni- 
mo Ir tL Yra S litanijos: psalmes Si. Marijos 
P. ir Karaliau* Dowido; aktai, ražanciiai. 
stacijos, karunka. keliolika .iwente giesmių 
irtt Yra tel naujausia ir gražiausia k*yreis 
i*s irisą lletuviszzu maldaknygių, daili, nei
ta, slidi poplera, stambus, atsaku* družna 
Mitra 3UZ4H oolial. Szlte knygeliu apdarai 
ir prekes yra sskancrlo*;

F.P.Bradchulis
Attorney and Connselor at Law. 

kpnr{, I CUmber of Commerce Bldg. Room 709. 
- Į g. E. Coroer IteSalle A W*shingtoii sts.

CHICAGO. ILL.
Telephone Main 3642.

IVienintaiis lietuvy* advokatas, baigę* 
mokslą jurisprudencija*czion Amerikoj. 
Wed* prova* kaip ctviliszka* teip ir 
kriminalisska* visuose suduos*.
Ken. 1<M W 18th Cor. Union 8L 

• Telephone Canal 788.

Nonntiejie padidint 
savo paveiksią,

ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau e- 
ke Kauno gub,: tolinus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Aprasiymas paveikslu dviejose Žaibo 
•e— lietuvlszkoj ir angliszkol Preke.. .50**

Lietuvos Tėvynė* Damos, paraszyto* kn. Avte- 
uo Wtenotin*ko. Labai gražio* dainos SOo

Lietuviai amžių gludumuose Czla talpinusi ty
rinėjimai apie lietuviu*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knlgele verte yra per
skaitymo kiekvienam lietu vi ei 10c

Litvtni i Polony Lenklszkoie kalboj*. 1 išrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padare Ir 
*r turime su tenkals laikyti* ar nuo ju 
•zplintl*............................      .lOo

Laisvo* Valanda* Eile* Paraižė Vincą* 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cuayra sūri n

nes laz jos gali nubosti apie

Lietuvisakas Sziuptey*. II Laida. Konradu* 
Valtenroda* ............................................ Kte

Lietzviazlri IMisisi pradžioj XIX tzimlne- 
czio. Kllszhzkži taztlaska* pervjodda*

Lieteviszki raistai ir raazUnlakal. raszlia- 
risska peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas ir darbai Czla seraazytl gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k* 
nors gero parasse Heturiazkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Basanavlezies. Ivinskio,

Lietuvos Kankles, turinezios 71 naujas dal-

ai* issradim*. galima ssvelst su sseprcilsi* arba 
masgot. Bitkta nereikia. Juodo dažo t dol , 
Resvo 1 dol. Netu alissko. kurt issrodo kaip 
gyvas. 4 dol. Blurdemi aprassykl*. spalva akle, 
plauku, drabužiu ir tt

Ui u v tu it oei maasinoa naujo*, neleidžia
mu virsiu*, su SMalotukai* gvarsnlnojamoe

Tisrsi vnenatln* gydykis ant ugželdini- 
mo plauku ant praplikusiu galvuį teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku *l|nkimą, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų guduole: M tįsu gy
duole nustabdo Dantų skaukejinja į kė
lė* minuta*. Me* sawo Gyduoles gwa- 
rant*wojam. Preke lik 20c. |tnant6 
bonkute* #1.00. Siuncziam Paėsta ir| 
*wety m a* azalis. Budas kaip jasįwartoli 
yra parodyta* kelioee kalbose. į 
Nortdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M BRUND^A CO.,

' Box 2361. New York. U «A.

o 1. Mažu Aukso Altorių, prastais drū
tais apdarais, auksintai* krasstala,be ap 
kalimo..............................r...................... BOc. I»i>l»iero« visokio*.

Del Nerganeziu vyru.

Dr. O. C. Hęine,
DENTI8TAS

Kerte 81st ir Halsted uĮicziu, 
wirssui Aptiekoe. Chicago.

J1 ttunko liekaraivu Gydlkitee uaturallszks gy- 
uote, <f toji yra ‘'šunena.keri yra srvrst Ir ku- 

I ri peskutininm* laike Mpo pripažiete per guro*- 
I ela* daktaru, kaipo gydanti *u dldkiauie pa 
I *ekn>* daugybe ilgu, kuriu net eu Jokioms Ite- 
I kareivom* negalima laivo Issgydyt.
I “Klektroa .
I daugelis, o kuriu 
Į gausite, galima yra 

kaip su >i naudoti*. 
E g iugydo in 30 dienu.

osto* buvo Ir yra perduodamo* 
t mes aptarei* agentūra, lieeh

Na a. Maža* Akso Altorius, pra*tais,dru- 
tei* apdarai*, auksintai* kresnai*, ap- 
kaaatytoms briaunoms pasidabruotomis 
btetetemis. su kabute ..................... 75c.

>1 ucMBtss" su kuriat Itiaigyde 
vardas, ateissaske pas mus 

m pas mus gaut su spmazvntu 
la, o keri yra gvarantaotema 

I diena. Tokios Etoklriklae* 
s parduodamo* pi S ir 10 dol., 
įgentura. tiesiog iss dirbtuves 
t. dėl sapaiindimo Lietuviu su

nlu. parduosime per trumpa lai 
ris. pakol ne ;>ars>duoe 100 toki

veiklaus*! parsitraukti. Adresuokite teip: 
Mu*rent JksAriinsrC'o <'h*rlere>i l,»

AR ESI KURCZIA
vhl kartikiai ir sunkus r -----

(gydomi su pagalba aauį_ ____
ik kereliais gimė ne gali būt isigj

■si eauvai vanosi ruimus). Appassyk su
iro liga, issegcaminaaimas Ir rodą dikat. Gali 
Klys name Iszsi ydyti su irisai maaaii kaastais.

DaJtoū’s Aurai lūstitite.^įfį^r

STATE 
MEDICAL

Dispensary
(Bnes ponr. 76 E. Midison St)

SF 66 Van Buren St., Chicago, UI.
Klausk rodos pas seną Daktarą,^
Tyriausiais attestatai* užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme hlaptu nerwi8zku ir chroniNzku ilgu. Tuk- 
<tancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražinta* 
įiem* wyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^7y™“^^^Su^: 
niiiitlK, neapkentinutN (iraugystes, prastota energija. prleszlatkiniM 
aiiNikupriniinait, nieNzlungih bei abelnait ntiKilpnęjirnah. vištai yra pn- 
tekmems jaunystes isz<tekumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadtume, bet atminkit, kad ju* spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
velu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

Limpanežios ligos,I ~ įname, antrame Ir treczianie,puwtman
gerkles, nONes ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi Ir aeklott te k tr
inari, išbėrimas ir mehzlungia, pasekmes newalystes ar iszdykavimo bur 
veikiai iszgydytos. Mes gydome wir*zmin6tas liga* teip, kad netiktai ja* wei 
kiši praszalinnme, bet ir wi*i*zka sveikata ligoniui sugražibame.

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 9 tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj.
tai raižykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes me* gydome 
ieipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įataakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokio* žingeidysto* paazaliniu ypatų.

Boso prekes yra pigesnes u bet koliooficijalistoiisoj 
sialyjirtodel kiekwienam ligonini prieinamos

Afficn aHunnc11 DD010 ryto iki 4 po pieta ir ano 61118 filtre. vlllbU adjllUb. < nedalioms tik nno 10 iki 11 ryto
Ateik pats arba raszy k sziad ien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms šventoms dienoms sdinos

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 ir senąjį savo adresa. 
Jeigu pats gerai raazyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

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 
dideaneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

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

Meldžiame raszeju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Rankvedi* Gromata ra*tymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszj^ie grornata* tn: pažystamus, prtete- 
llus, giminia*, mylimaiaia* ir myllmuo- 
s.u* prieaz apsivedlma, la ponas, kusi- y 
gu*, vyskupu* ir kita* augsztal stovtn- 
cuaa y patas. Pasveikinimai (pa vinezevo- 
nee) ant Nauju Metu, dienoje varduvriu, 
gimimo ir kituose svarbiuos* atsitiki
muose............. i.......... . ............................5O<?

Itobinsoaa* Krutins, moraltsaka Ir tlngedl 
apysaka peszveute jaunumenel..... 125c

Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinsoną. sutaisė Stereo* JI apraszo 
•e niausi u gadynių įvairiu* sutvėrimu* gyve
nusius ant žemee dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradimo. Szinndten te sutvenmu kunu* 
žmones kasdami giliu* szuilnlM, kanalu* ar 
imdami isz žeme* anglis, randa giliai palai
dotu* žemeje. Talu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintu*, kanu*, užklota* eite ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sztandlen iszstetyti ival 
riuose mažėjuose, isz kuriu žmona* mokinasi 
paginti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eite keliolikos sieks
niu storio. Moksllncziai iss to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
badu gyvi sutvėrimai keliesi laz žemesniu 
ln augsrtesaeu veisles, ir pagal storuma ir 
senume žemes sluogsnln, kuriuose te sutvė
rimu tunus randa, gali be apsirisimo sprens-

Ltetevo* Istorija, paraszyte Simano Daakan
to. Dvi didele* knygos, kožna po II fiOc 
arba abi už.......................................... ....SI 00

Lietu*o* Gaspadlne. Mokina kaip pritaisyti 
Dtewo dovana, to* kario* galima tszmokti 
gerai virti valgiu* Ir etaakaneztet wwtl

Lietuvystes praeiti*, dabartis ir ateiti*. Isto- 
riszkal eocljolioglszka* pleezlny*......2hc

Lietuviai po maskolių junge. Para*** Dv. 
Pleizlny* apie priespauda* Ir persekioji
mu* lietuviu i»» •zaliee maskoitszkoa 
valdžios.........................     10c

Matkolijo* politika su Europa ir kateliklszka 
bažnyczia I*įrodymo* kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvis* Ir ju 
bažnyozla* ...... Kto

M ueu mužikėli* lazduota* ant naudo* L lėtu v o* 
Ukinykam*. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvosteutitska* kilimas. Polam ro-

No. 8. Maža* Aukso Altoriui, moroko 
•kuro* minkzztels apdarai*, apvalai* 
kampai*, auksinti k raistai, paraitai* 
D kvtotka......................................... ,$į .ąg

drūto, ant graž o* popiero* ir apie 150 pa
veikslu ilvairiu **nu gadynln liznyknslu su
tvėrimu. Preke.....................   $1.00

Medega mw*u tautlszkai wal*Unykystai. Szioje 
k eigoje apraszo wiaa* liga*, ju wardu* ko
kiai* ja* wadipa Ksunieczial Ir Suwnlkle 
ožiai, kokel* walstal* prasti žmones Ja* 
gydo. . . , . .... 40e

Nedega Simano Daukanto bljografijal (gjnre- 
nnnub. Yra tai naujau** knlgele Ir labai 
akywa. kurioje aprausyta* gymealma* Stma- 
aoDaukanto nuo pat kūdikyste* iki jo smer- 
tlee: kaip augo, kur mokino*!, k* weike ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. SOo

Neelprieazyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose au

B. F. STRZYZAUSKAS,
Lietuvihzkas Daktaras.

1028 N. Hoyne avė., kerte Frankfort st.
Telefonas We*t 724.

....CHICAGO, ILL ...
Seredoma ir nedelioma nuo 

8. vai. po pietų iki 6 vakaro 
priima ligoniua paa L. Ažu- 
ka, 8301 Auburn avė., kerte 
38czios ui.

A M.
A G E N T A

Wargonu, Pijanu, 
szinu. Cigaru ir

Matusawįczia,
Wargonu, Pijanti, Siuwar#i 

aziiiu, Cigaru ir Papieė 
Vargonus, Pljanu* ir Massina* duži 

dienu ui istmeginlmo. Jeigu per lai 
• įrodys paimtas instrumentą* negers 
brangute, ass ji atsiimsiu atgal Ir a 
niekasnekaistuos ftlikriau kad nįi 
pirksiu viską pigiau kaip wisoi A medi 
tumei gauti, nes ass vikAiui daiktui 
ožiai les fabriko ir todėl galiu plgiauįj 
duoti taip tie kurie Isz *boleaale imaj 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busit*

DENTISTJJS
809 S. Ashland Avė. 

kerte 18-tos ei. Visokios operacijos'ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.
Reguliuojame dancaiOH 

kreivai augancziUN.

74 paweik*lėliais: mapu, žmonių, gywn ia ir 
medžiu. Tinkamiau** geografija ia pradine 
mokrialug.......................................................S5c

Vanduo nnt žemes, požeme ir viraže je žeme*
• Rualszkal parzsze Rubakia’z. Verte Drugys, 

įsileido T M. Dr-le. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraišo visas vaadens 
permalsi*, ir veikmes: kaip ils persikėlei U 
in gera, kyla ia viražu ir tenai tveria debe
sius. debee'AL padangėse atves*, keleziasi 
’n vandens Isszellus ar sniego lustelias ir 
vėl krist* ant žemes, isz kurios buvo pakilj. 
Czla nukritę didelius darbus veikla: sale- alolna Iralmus Imidz —

ir kavoj**! po žeme, kur vėl veikla tąpati 
darbą kaip ir ant virssaus žemu. .<.... lOo 

Žmogus Nepliuzkl*. Verte l*z szvedlssko Ne
ri*. Gra*. apysakėte: kaip turtingo prekijo 
aunu* spelvede su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitu*. *u turtiagem* ap- 
(iveduaiuj. Bsita apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkot dorybe*............  JOc

PASARGA.
Rusijos valdžia panaikino dabar sziuos 

popierinius (bumaszkas) pinigus: 1-rub
lį nias, 5-rublines ir 10-rublines; o ju 
vieta užstojo auksintas ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rosijo- 
je tik 3-rublines, 25-rublinee, 100-rubli- 
nes ir 500-rublines. Todėl, siuneziant 
dabar pinigus įRosiją, reikia žiūrėti kad 
siuneziama suma duotus! sudaryti isz 
3-rubliniu, 25-rublinlu arba isz 100-rub
liniu. Isz 3-rubliniu galima padaryti 
sumas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, arba 24 
rublius; didesnes sumas galima imti isz 
#5-rubliniu arba 100-rubliniu. Paveiks
las: 25 rublius padarys viena 25-rubli- 
ne, 50 rubliu padarys dvi 25-rubli nes, 75 
rublius padarys trys 25-rublines, 100 
rubliu . padarys viena 100-rubline, bet 
norint siusti mažiau kaip 25 rublius, 
reikia imti tik tokia suma kokia duo
dasi padaryti isz 3-rubliniu, Teip: imk 
viena 25-rubline ir prie tos kiek reikia 
imk 3-rubliniu, arba imk dvi ar tris 25 
rubbses ir prie tu kiek reik imk 3-rub- 
liniu, arba imk viena ar kėlės 100-rub- 
linea ir prie tu kiek reikia imk 3-rubli 
niu arba 25- rubliniu.

Knygos swetiin<M spaudos.
Azegdotzi l*z*lt*rimal ir pztzrle* l*z gyweai- 

mo MDOire* Grekonu Ml Rrmloza " “ 10c 
Apie kalba pradžia ir tikro* rodo* dalapaitaugo 

jlmo auo neprleUliu tredanezla l*z tikro ir, 
i*zg*nlngo tikėjimo kelio ln prapaltv Czis

Olga Liubetovyoaiute. valadelldl** gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražu* ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Roatjoje. kaip 
mergina Olga Liubatovyosiate, prigulėdama 
in nihiiteta draegystą. daug tykiu apgavo 
rusk u s ezlnovnikus ir gaudoma gudriai i*z- 
trukoisz ju ranku................... lOc

Pavasario Balsai, naujausia dalau knygute, 
turinti 48 puikia* dainele* ir Libreto 4 
aktuoee *. 15c

Padėjimai Lietuviu tauto* Rusu vteuspoty* 
tej (sooilaliaskoe pteuzyni*) .................36c

Patarle* ir delno*................................................... Ift:
Petro Armino rasital. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų ' , . . . lOo
Praeitu Vilniau*. Apraiio nuo pat pradžia 

užatdejimo miesto Wllalaa»,kokl tame 
k lioas toriai bawo, koki Itetuvtozkl k u 
nigalkitosiai gyveno, kokio* kare* jy 
aplanku Ir daugybe kitu akyvu Lleta
vo* atsitikime....................................Ite

Pamokinanti aprastymai tos gyvenimo žmo
nių ir visokio* rodos. .... Ižo

Pradž*mok*lt* Rauko* Raisto dėl nori nosie 
Itsmoktle gražiai rarvytie 10c

Pradini* moksle* angliuko* kalbos................. 75c
Pilna* *simtsetlni* katendorie* au pilančio

mis.............................................................. 10c

No. 4. Mažu Aukso Altorių, fraaonrlsz 
ko* giuodnto* skureles apdarais apwe 
leis kampais, auksinta kw|*tka,krytiu* ir 
kruztal .......................................... $1.50

Kas prisius $8.00,
Aplaikys #10,00 įverta mazzinukj gre

mžtom* drukuotie tu geriausioms dru- 
koriszkoms įtaisoma ir au visais reika
li ngaia lietuviško! raszlawoi ienklaia, 
kaip ve: ą ų t Ir tu Antsaioa maazl- 
nukes gali drukuoti netik suaugę wyrai, 
bet ir 3 metu waikal, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo paiwilgio kiek- 
•vienas supras kaip su ja darba pradėti. 
Kas prisius #1.00 aplaikys 50 puikiu po- 
pieru gremžtoms raižyti? su puikioms 
k iri alkom s, apakaitymals ir pawincze 
vonem*. Maliau kaip ui #1.00 niekam 
neaiuneziame. Adresuoki! teip:

W. Kudarauckas, 
Box 231 Ltvnnce, liss.

A. M. MatUNawiczĮa.
208 W. Centre Si.

Mahanoy City, P|h. 

LictuwiHzkaK Baliu nagu
Jono Gudino. ,

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

sale susirinkimams ir baliam*, i

JAMF8 J. HIGGINB, 
Succesaor to M. Durning?

RedjtBjas Pagrota ir j 
BalsanujotojasKuDD.

1«7 Firat St, Elizabeth. N. J 
T».*fonas: > Dtetejoe SS B.

kamantinėjimai Biblijos Ir nekerle per- 
kratinejlmai tikėjimo dogmų. Knygele, 
sutelkianti skaitytojai daug maisto isz- 
ganinglems dūmojimam*........................ .

Hali, aksomo nugara, apkauitjrto* kria*. 
■o* aidabruotomte bletetemb, s* kabe, 
•skaisti krasztei................................... 41.<

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

Plombos auksines nuo...............

Gryno aulpo karūnėlės

>1.00 Garnituras dantų

#5,00
>15.00
.#8.00

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szvenloms 
dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

Nuo Bridgeporto imkite Morgan Street Karst Nuo Town of Lake— Ashland kara ir 
transfera per Halsted ui. Kalbame lanKiaakai Ir rU»i»tlt*i.

OFISAS ATIDARYTAS:

,t....LIETVW18ZKA8 DAKTARAS.........
772.Milwaukee avė., -------- CHICAGO, ILL.

' nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius* nuo 12 iki 1 po piet 

nuo 7 iki 9 waka re. >
Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas Jr prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodę.

—Tikrai Lietuwiwkan—

SaliliijaS.

Preke pinigų.
Ruska# rublis po. .................. 53c
Prūsiškos markės po............24}c

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paesto kasas j

lietuiriazks kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiaašiai neprieteliu, kurie *tengia*t ja 
i*uaiklntl; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo ju npeisaugotl ................................lOo

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czla 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozeliai parodo žmogau* pil
na kokio* tek girtybe* pastoja ligos 
ir paduoda rodą* k*lp nuo to i*z*lgydvti JOc. 

Abeoeln ir teip moklntuve dėl valku, sutai
syta A—ee Ir J. Sx. Yra tai geriam ta* lemen-

15c
Pasako* p»gal Krylovą. Parasse eltemi* 

Viaea* Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czla 15 pasako, paraityta elleml*.... lik:

Pirmutine pa»telpa urnai susirgt 
Kiralat alkoholiniai Ir taboka, 

uivtda parnase M. Naudinga 
knygute.......................v...,

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

ty užlaiko jm | 
Pirmos Kliasos Baliuna,

Grosernia ir Buc|ernk.
Visada ssvieže mėsa, szvieži czyslai 

užlaikomi visi kiti groseriszki t^vorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Sajiune se
niausios Arielkos, geras ahis ir tikri Ha
vanos cigarai. Geras iižkaittiis 
(Free Lunch) kas dien dykįai.

torius, nes jame rasi daug naudingu, pamo- 
kinanczts straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai.........-............................ žOo

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.............10c
Aagliszkai-ltetuviuku žodynėli*, sutaisyta* , 

ka. P. Saurnsalczio turi apie 3600 žo
džiu: angllizkl Sodžiai teaguldlaeti Itetn- 
vlsskal.................... a............................... ®c

Birute* dainos " • 10o
Budu gjrdymo. Dokteriuka knyga................40c
Dainų skrynel* „ „ 30c
Deilyde arba patarme* staliorlams. surinktos 

isz naujausiu knygų, su ISO paveikslu, 
Antano Dailides. Yra tai rnnkvedis mo- 
klnantiams ir mokantiems iialiormką 
darbą.........................    4*o

Btaotogisskoe smulkmenos. D-roJ. Baaana- 
vyczlaus Mokslisiki lietuviu praeitas 
tyrinėjimai, su viena mapa................... Z5c

Kgle talczlu karaliene ir ltzgrlowimat Kau- ! 
no pilies ĮSOS m., du paiku dramai para- 
szyti Aleksandro Gužuczio S6c

Genu Dede. Graži puaka isz szlandlenlalo 
Ltetuvia padėjimo lOo

Gyvenimu Klemenso Marijos Hofbrauero, 
ta trumpu apnkymu apie pargabenimą 
Dr-te* Atpirkejistu iss Italijon, in žiemiu 
karalyste* skersai kalnu* Alpomit va

dinamus. versta, ant lietuviuko K n.

l’naalio*. Ronrnnal, Moreliov, 
Mythsai.

Amžiau* galas Poruko Piloto, kur* buvo su- 
džia Vlestpatiet Jerau*.......................... *c

\nlma VIUs. aaujausta ir gražiausia pasaka, 
kuru akai lytoje* atsidžiaugt aegale* ,...7Sc

\ pleką Dtewo, paaasa ..........................................50c
todersono pasažo*. P. Nerio. 10 gražiu pa

teku vienoje knvgeleje..............................15c
Apie Joną Tvardant-K* uar>* berilnyka

negirdėjo. “ “ • M
Duonos ji-szkotojai, apysaka H. Senklevl- 

oztaus.......... ...................................................Kr
Du pū kus ap-aszvmal apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimu walkn............................ iOr
ivweelma* Stepo Raudančio, pasako* Uc
lytrynimas Genanaltea (G*eow«fo*). Yra 

lai labai pulki ir bemokinanti pasaka.

Ku teisybe tel nemelat. puikios aprūkei**
— iss lietuviu gyvenimo „ 16c
Kaukazo Belslsvl*. L. Tolstojaus apysakėlė. 10 
Kunigas, puikus aprstzyma* isz gyvenimo

|į II TFlii e * ********* eeusseueeeeaa ft e *
Kn A. Kubos Proiaiszki Rustai Baloj*kny

goje talpa it gražiu puaku, parassytn 
kn. Burbos, buvusio kleboną ftetuvlss- 
kou parapijos PlymoutK Pa , kurtu tel 
yra szitoklns: “Ttrmlszklu Andrius",

No. <* Maža* Aukso Altorius, baltos oalln- 
lioido* apdarai, Įseki lusto* kwletkos.su 
kauline kabute, auksinti kresnai.. $150

No 7- Malas Aukso Altorių baltos celiu
lioido, apdarai. kwlelkos ant triaso suo- 
no Įsiklotos sidabrą ir peria, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kraus

•lu* l*ztyrin*jlmu» *urz*zyt*»...................
InrzBklzl urento* Inkvizicljo*. rzrtotl VI Ir 

VII Bzimtn>eczluo»e dėl przplztlnlmo kz- Keksztu Simas ukiszk 
ne Uk graži pasaka 

' mmas pr>s ukluiuk;

Knyveliu No O kaip ir 7 kwlet 
ko* newienokioa. t>eweik kiekvrie- 
no* bnymelev Irurietku iasiu<M*gini- 
zxt*a w£* kitokia

Goru alua, seniausios arielkos, kwe- 
pianti cigarai ir cayata vieta dėl ulei- 
viu. Apart to didele ir cayata sale ant 
mitingu, balių, veaeiliu ir kitokiu aabo-

Jonas Petroszius, 
1681.18tht. Kerte Union. CMcigo. 

Telefonu: Canal 788.

Pigiau kaip kitur!
Czysto aukso, 14 ir 19 K. stliabinial žledgl; 

Laikrodžiai ir laikrodėliai pas mane pigias kaip 
edaur. Darau naujus Ir taisau sugadintus laik
rodžius Ir Isikrodefiua. žiedus, draugystėm spll- 
kebe Ir wl*oklu* auksinio* Ir aldabnaie* dalk-

THEO PR0UL1
ADVOKATUS IR KOHSUUS.

JONAS MOŽEIkA.

AssMtentag ir Notary PyMic.
ROOM 615-616 į

87-N E. lishiDgtOD st, C bteago, III. 
Thelefon: Central. 2621į 

Užsiimame civili*zkom* ir krijninnlm- 
kom* provoms. Gerinusei lizvnreme pro- 
vas už aužeidimu*. Mu*uofi*e galima su
sikalbėti visokiomis knlbomiri vertėju 
nereikalaujame.

Joną* Močeik* gyvena po nis 31 W. 
14ih pi., kur galima ji rasti i|i 9 vai.

Armoniku pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir szimtuB kitokiu daiktu galite iszairiukti ir p&rsi 
traukti, jeigu turite musu lietuviazka katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpsch, Norriko & Co.
74 Centre St, Chlcųo, 11

F. Prozanakis,
1 str. Chicago, IU.

O, kas ežia?
Puikiausios ir gražiausios popiiro* gro- 
matu raszy m ui su paveikslai* jLietuvo* 
Didžiūnu ir Rasstinlnku, padabintos su 
gražiais apskaitymais ir puikuins kviet- 
koms; tuzinas 25c.

HILLETS FOTOGRAFAS,
3452 8. Haluted St.

$2.00

r* Įnik- 
įmokės 
■tautu

raaut ‘•Lietuva" ar "Vienybe" 1? 
fiSsseAue prenomerate aplaižyti 
popieru ir i* konvertu. Adrauot#

K. GEDEMINA8/
1718 Canon »t.’ ritubiirg. Pa.
Duodu gera uždarby.

ŪKININKAS. Lietuvos ukinįku lai 
kruztis, iszeina vieną k*rt|kas<m6- 
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| marke*, Amerikon prisiunejant 4 
markes arba 1 amer. dolierį. 1 

VARPAS, literatūros,politikos ir mok-1 
šio, dvimenesinis Uikrasztis, kasi- i 
tuoj* Prūsuos ir Austrijoj Sauksi-, 
nūs, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes). 1 ____ ____ _

Pinįįua ir laiszkus į Ūkininko ir Var- Norinti gauti “samples” popieru

Puikiaiuios pawinczewonea Ir 
popieroH gromatonift.

Į Naujausiu ir gražiausiu pawinczewo- 
niu ir popieru gromatoms, importuotu 
isz Europos, su lietuwi*zkats paraszais, 
turime dabar daugybę. Prekes pawin- 

‘ czewoniu po 15c . 20c. ir 25c. Popieru 
‘ prekes: lc„ 2c. 10c. 15c. 20c. 25c. arku-

Fri. M art ha Šauniu, 
Rokaiten, per Netik iru h 

<.»Nt Pr. Germany

Norinti gauti “sampies” abieju popieru 
ir pswinczewoniu, turi prisiųsti #2.00.

■ A. OiazKWSKlS,
924 33rd 8t. Chicago, D],

■ '

kwletkos.su
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