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Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidentas McKinley va
žinėja tolinus įk> visokius 
Amerikos sztetus. Atkakus 
prezidentui į San Francisco, 
apsirgo jo pati teip, kad at
sėjo i>erkeisti vis:} kelionę. 
Sergancziiį moterį prezidentas 

^iszgabeno pas jos tėvus. Ke
lionę ji iszlaikė gerai. Ar 
prezidentas keliaus kur to
linus, tas paeis nuo to, ar jis 
galės apleisti sergancziiĮ pa
ežiu.

Amerikos laikraszcziai gar
sina, buk dalis kubieczių su
tinka priimti Amerikos ran
do reikalavimus, kadangi ki
tai p Kuba pastotų Amerikos 
kolionija tokia jau, kaip Por- 
torieo, kurioje didesnė pusė 
darbininkų kenczia tokį ba
rt^. kokio ne kentė niekada, 

. būvant salai po Iszpanijos 
valdžia. Prezidentas pažadė
jo kubieczių pasiuntiniams, 
kad nė jokiu budu Amerikos 
randas nesikisz į vidurinius 
Kubos reikalus, ne stabdys 
paskyrimo Kubos konsulių į 
svetimus 'krasztus. Įsikisz į 
tos salos reikalus vien tąsyk, 
kada ant Kubos rengtųsi už
pulti kokia svetima vieszpa- 
tystė. Visi tie vienok prezi
dento pažadėjimai ne turi 
vertės, kadangi, jeigu Ameri
ka turės tiesą kisztiesi kada 
nors į reikalus jos neva isz- 
liuosuotos salos, tai gali kisz
tiesi ir tada, kada toks įsiki- 
szimas visai ne bus reikalin
gu. Priežastis ant iszteisini- 
mo 'įsikiszimo visada suras, 
nors jos butų ir neteisingos. 
Paprastai ant svieto teip yra, 
kad kas turi mažas tiesas, 
stengiasi jas- iszplatinti, o 
Amerika, beplatindama savo 
tiesas ant Kubos, ne apsisto
tų, kol jos ne paverstų į savo 
valdybą. Jeigu dabar duo
da sziokius tokius pažadėji
mus kubiecziams, tai vien dėl 
to, kad ne nori gimdyti pasi
kėlimo kubieczių, kuriuos su
valdyti, kaip parodė per ei
les metų besitraukianti

- maisztai priesz Iszpanijos val
džią. ne butų teip lengva. 
Taigi, ko ne gulima padaryti 
ant syk. tą Amerikos randas 
tikisi nuveikti isz palengvo.

Ant Filipinų salų daugina
si skaitlius pasiduodanczių 
pasikėlėlių, bet visgi yra dar 
gana bėsiprieszipanczių. Di
džiausios pasikėlėlių pajiegos 
yra pietinėj dalyj salos Lu- 
zon. Y ra gana dar iiasikele
lių ir kitose provincijose, bet 
ten jie iszsidalinę į mažesnius 
pulkelius. Paimtas į nelais
vę Aguinaldo mažai iszeina 
isz namų, o jeigu iszeina, tai 
vien su tvirta sargyba. Vir- 
szininkas amerikoniszkos ka
riaunos sako, jog ne leidžia 
Aguinaldo be sargybos vien 
todėl, kad apsaugoti jį nuo 
užpuolimo szalininkų jenero- 
lo Luna ir kitų prieszų; isz 
tikro vienok ne leidžia jo 
vieno vien isz baimės, kad 
jis ne pabėgtų, arba kad ne 
susitinktų su agentais pasi
kėlėlių, kuriems galėtų pra- 
neszti amerikonų paslaptis.

Amerikos laikraszcziuose 
paskutiniuose laikuose yra 
daug siundymų ant Vokieti
jos. Anglijos laikraszcziai 
tvirtina, kad tie siundymai 
turės neužilgio pagimdyti ka
rę terp Amerikos ir Vokieti
jos. Gal tas ir atsitiks, bet 
turbut dar ne dabar. Rodo
si Amerika daugiau turi 
priežasczių pyktiesi su Mas- 
kolija negu su Vokietija.

Chinai.
Apie sumą, kokios reika
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leuti nuo Chinų, imanczių 
dalyvumą suvaldyme pasikė
limo krasztų pasiuntiniai vis
gi, iki sziol ne gali susitaiky
ti. Reikalaujamą sumą jie 
sumažino jau iki 325 milijo
nų dol., bet rodosi, kad ir tą 
reiks sumažinti, kadangi Chi
nai ne turi tiek atliekamų pi- 
nįgų. Reikalaujamus pinį- 
gus atseitų parūpinti tiems 
patiems krasztams, žinoma, 
ant gerų nuoszimczių, kurie 
reikalauja atlyginimo. Chi
nų ciecorius atsiuntė rasztą 
Li Hung Czangui, prisakyda
mas remti atlyginimo sumą 
ant pakeltų muitų ant sveti
mų tavorų. Tas szaltinis vie
nok ne gali atgabenti tiek 
pelno, kad svetimų krasztų 
reikalavimai galėtų būt už
dengti. Su paskola kiti krasz- 
tai nesiskubina, kadangi, kol 
ciecoriaus valdžia silpnai .t- 
kosi, kol jis ne gali sugrįžti į 
savo sostapilę, kol nėra tvar
kos vieszpatystėj, nieks ne 
nori Cbinams skolinti pinį- 
gų. Isz tikro dabar nieks 
ne žino, kokią valdžią turi 
ciecorius - arba' ciecorienė, 
nieks nežino, kas ir katro isz 
tų valdytoji} kraszto klauso.

Susimnszimai terp svetimi} 
kariaunų ir chinieczių vis at
sitinka tai viename, tai kita
me kraszte. Laikraszcziai 
pranesza apie smarkesnį pasi
kėlimą Mandžurijos priesz 
maskolius. Mat juo ilgiau 
maskoliai valdo tą krasztų, 
juo labiaus jų ne kenczia vie
tiniai gyventojai. Tas ir su
prantama: kas genaus mas
kolius pažįsta, tas jų mylėti 
ir jiems tikėti ne gali. Pa- 
siprieszinti maskoliams nėra 
kam. Anglija siundo vien 
kitus krasztus, pjudo juos su 
maskoliais, o pati visame 
jiems nusilenkia. Pirma 
siundė ir erzino japonieczius, 
bet Japonijai ant karės trūks
ta užtenkanczių pajiegų, y- 
pacz gi trūksta pinigų, o be 
jų ir karės vesti ne galima.

Maskolija kitiems krasz
tams teisinasi, jog ji ne nori 
imti nuo Chinų nė jokios 
provincijos ir nuo kitų reika
lauja tokio jau pasižadėjimo. 
Tuom tarpu ji ne tik nesiren
gia pasitraukti isz jos užim
tos Mandžurijos, bet dar 
reikalauja nuo Chinų vakari
nio Tibeto ir Kuldžos, kurią 
priesz karę su Turkija buvo 
užėmusi, bet dėl pasiprieszi- 
nimo chinieczių, turėjo ati
duoti, laukdama geresnės 
progos. Apart to, reikalau
ja dar atidavimo visų aukso 
ir kitokių mineralų plotų 
Mongolijoj, kurie yra di
džiausiais turtais to kraszto. 
Ar geru, ar piktu, ar su pri
tarimu, ar be pritarimo Chi
nų, ji užims tuos krasztus, 
kurių reikalauja. Ant to ji 
rengiasi, nors apie tai ne gar
sina Didysis Siberijos ge
ležinkelis jau beveik pabaig
tas, ne pabaigta dar dalis 
vien bėganti per Mandžuri- 
ją, bet kad Porthą Arthuro 
nori atiduoti Ja}>onijai, tai 
dabar nėra reikalo skubintie- 
si su pabaigimu tos kelio al
kūnės. Užtai skubiai bai
gia kelią prie rubežių Mon
golijos ir Mandžurijos. Jei
gu Chinai: ne norėtų pristoti 
ant Maskolijos reikalavimų, 
ji gali ir be jų pritarimo už
imti reikalaujamus krasztus; 
naujai padirbtu geležinkeliu 
gali į vieną ar dvi sanvaiti 
sutraukti kelis szimtus tuks- 
tanczių kareivių, priesz ku
riuos Chinai • ne turi ką pa
statyti.

Pietine Afrika.
Pabaigoj pereitos sanvaitės

isz Londono praplito žinios, 
jog virszininkas angliszkos 
kariaunos pietinėj Afrikoj, 
lordas Kitchener, praneszė 
angliszkam randui, kad nėra 
vilties su toms pajiegoms, ko
kias turi, jiergalėti būrų, ka
rė gali trauktiesi dar gana il
gai, kas kasztuos daug. Kit
chener parodyjo angliszkam 
randui parodyti didesnį nuo
lankumą būrams, pripažinti 
jiems lygias tiesas su angli- 
jonais, iszpildyti jų kitus rei
kalavimus iszėmus vien vi- 
siszkos neprigulmystės Trans- 
vaaliaus ir Oranijos republi- 
kų. Rods Anglijos randas 
apreiszkė, buk tas paskalas 
yra neteisingu, bet karės lai
ke randų užsigy minams ne 
galima tikėti. Nėra durnų 
be ugnies, nėra ir paskalų, 
kurie ne turėtų kokio nors 
pamato. Ir paskale apie nuo
monę Kitchenerę kaslink pa
dėjimo anglijonų pietinėj Af
rikoj yra kiek nors teisybės. 
Gal pats randas tyczia pagar
sino panaszią nuomonę, norė
damas persitikrinti, ar būrai 
ne sutiks ant Kitchenero už-, 
manytų iszlygų. Ir iki sziol 
tarybos terp būrų ir anglijo
nų ne būrų buvo pradėtos 
bet anglijonų; ir dabar jie, 
turbut, labiaus už burtis gei
džia pasibaigimo kovos, ka
dangi ji anglijonains daug 
daugiau kasztuoja negu bū
rams.

Anglijonai tikėjo, kad 
Jiems pasiseks paimti į ne
laisvę būrų vadovą Delarey, 
kuris su 5000 būrų stovėjo 
sziaurrytinėj dalyj Transvaa 
liaus. Ant apstojimo jo at
siuntė visas atliekamas an- 
gliszkas Įiajiegas. Tuom tar
pu Delarey, iszardęs Delagoa 
geležinkelį, padalino savo ka
reivius į kelis pulkus ir isz- 
siuntinėjo juos į visus krasz
tus; pats nutraukė į pietus. 
Taigi mat Delarey nesidavė 
paimti, nors anglijonai tikė
jo, kad jis jiems ne isztruks. 
Susirinkimas vienoje vietoje 
5000 buri} aiszkiai parodo, 
kad anglijonai ne gali ap> 
stabdyti būrų pasikrutinimų: 
jeigu ant atsiekime kokio 
nors mierio reikia į kokią vie
tą sutraukti daugiau karei
vių, būrai gali tą padaryti, 
neveizint ant visų angliszkų 
vadovų besistengimų.

Garsus DeWett, kurį an
glijonai garsina kaipo bepro
tį, ir apie kurį tikėjo, kad 
daugiau ne reiks su juom ro- 
kuotiesi, kadangi buk aplei
do jį visi kareiviai, vėl atsi
rado ir tai su gana dideliu 
pulku geriausių kariautojų. 
DeWett su 2000 būrų jiersi- 
kėlė isz Oranijos į Transvaa- 
lių. Szitas būrų vadovas lyg 
ant juoko laiko angliszkus 
jenerolus ir nežiūrint ant di
džiausio dabojimo, pasirodo 
ten, kur nieks netikėjo jį pa
matyti. Sugrįžęs isz anglisz- 
kų valdybų, jis padalino sa
vo kariauną į mažus po kelias 
deszimtis būrų dalis ir nuro
dė jiems vietą, kur turi susi
rinkti. Ten jie isztikro susi
rinko. Matyt, kad ant kelio 
mažoms dalims anglijonai ne 
daug pikto padarė, kadangi 
skaitlius DeWetto kareivių 
ne sumažėjo: kiek jų buvo 
sugrįžus DeWettui isz an
gliszkų valdybų, tiek yra ir 
dabar. Pats angliszki jene- 
rolai tvirtina, jog jeigu iki 
rugsėjo mėnesio ne pasiseks 
suvaldyti būrų, karę reiks 
vesti dar mažiausiai vienus 
metus. Nėra vienok didelės 
vilties, kad anglijonams į teip 
trumpą laiką pasisektų kovo
tojus už laisvę suvaldyti. Da
bar iszsiaiszkino ir priežastys

pasigyrimų angliszkų jenero- 
lų, kurie pranesza vis apie 
paėmimą po kelis arba ir po 
kelias deszimtis būrų. Mat 
jenerolas Botha visiems silp
niems būrams, negalintiems 
iszlaikyti greitų ir ilgų kelio
nių, liepia pasiduoti, kadan
gi jie stabdytų tik pasikruti- 
nimus ir jiersikėlimus isz vie
tos į vietą, kas dabartinėj ka
rėj, kur ant vieno būro iš
puola 20 anglijonų, yra svar
biausiu. Anglijonai garsina 
ir apie paimtas kanuoles, bet 
isz tikro būrai visas sunkes
nes kanuoles užkasė į žemę, 
kadangi jos stabdytų tik 
umus persikėlimus būrų pa
jiegų isz vienos vietos į kitą, 
o musziuose su 20 kartų skai
tlingesnio prieszu teijiosgi ne 
daug išgelbėtų. Jeigu an
glijonams patenka kanuolės, 
tai jas jie užtinka užkastas, 
bet ne atima nuo būrų.

Vokietija.
Angliszki laikraszcziai pra 

nesza, buk Vokietijos ran
das užmezgė tarybas su Eu
ropos kietžemio vieszpatys- 
tėms. Vokietija užmano su
sijungti terp savęs visoms Eu
ropos! tautoms ant ekono- 
miszkos kovos su Amerika, 
kuri kenkia visiems kitiems 
krasztams. Mat Vokietija 
norėtų sutverti tokį jau susi- 
riszimą Europon tautų priesz 
Ameriką, kokį 100 metų at
gal Napoleonas buvo sutvė
ręs priesz Angliją. Ar tas 
vienok }>asiseks? Jeigu isz
tikro pasisektų, tai isz tokio 
susiriszimo Europos priesz 
Ameriką ir Lietuva turėtų ne 
mažą pelną, kadangi pati 
Vokietija ne turi namieje 
tiek javų, kiek reikia ant 
maisto gyventojams. Susiri- 
szus Europai priesz Ameriką, 
pakeltų muitus ant visų 
Amerikos tavorų, o sumažin
tų ant atgabenamų isz kitur, 
taigi ir isz Lietuvos; prekės 
rugių ir kitokių javų musų 
tėvynėj tuojaus Įiasikeltų.

Turkija.
Turkija baisiai pradėjo 

persekioti Macedonijoa gy
ventojus. kadangi mat bijosi 
jų Įiasikėlimo priesz sultano 
valdžią. Kiekvieną nužiūrė
tą suszaudo. Albanijoj tei- 
}>osgi nėra tvarkos, tik alba- 
niecziai smarkesni, Jie nesi
duoda savę skriausti. Alba
nijoj buvo jau keli smarkus 
susirėmimai ginkluotų alba- 
nieczių su turkiszka kariau
na, kuriuose kelios deszimtys 
žmonių tapo užmusztu ir pa- 
szautų.

Apart maisztų, Turkija su
sierzino su kitoms tautoms. 
Mat Turkijoj, kadangi vieti
nis pacztas ne tvarkoj, 
visos didesnėsės vieszpatys- 
tės, kiekviena skyrium, turi 
ežia savo pacztą. Sultanas 
užsimanė panaikinti svetimą 
pacztą, muitininkai pradėjo 
atidarinėti ir konfiskuoti atė
jusius isz užrubežių siunti
nius- ant svetimų pacztų, ne 
aplenkė nė ambasadorių siun
tinių, koki ne gal būt sulaiky
ti. Ambasadoriai pakėlė pro
testą, bet vietoj iszsiteisini- 
mo, gavo reikalavimą panai
kinimo svetimų paczto įtaisų 
ir tai asztriuose žodžiuose. 
Ambasadoriai tą palaikė už 
įžeidimą ir pertraukė su Tur
kijos randu susineszimus. 
Kaip tie nesutikimai pasi
baigs, katrai pusei reiks nu
silenkti, dar negalima įspėti.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Rinkimai naujų miesto rodos- 
sanur.ų, ant laiko nuo 1901—1 905 
metų, a Laibus Vilniuje 17 d. ge
gužio. Nežinia dar, ką iszrinke. 
Iki ?ziol lazrilikti katalikai nieka
da ne dryso užstoti už miesto rei
kalus. jie buvo vien tarna s mas- 
koliszko miesto virszininko. Tar
navo visada maskoliams dėl ’gsz- 
biszko biznio.

Maskoliszkas randas atsiuntė 
Vilniaus palatai prisakymu ne 
pardavinėti daugiau? žmonėms 
senų maskoliszkų mierų, dar ne 
l^rduotas sulaužyti ir medegę 
parduoti per licitaciją. Mat Mas- 
kolijoj likosi įvestos pruneuzisz- 
kos mieros, todėl senosios masko- 
liszkos jau nereikalingos.

Maskolrizkos parubežinės mui- 
tinyežios Vilniaus apskriezio at
siųs Vilniaus miesto uždėtai ir 
užlaikomai aukcijonų salei ant 
pardavimo visokius parubežinių 
sargų suimtus tavorus. Žinoma, 
suimtų lieluviszkų knįgų ežia ne 
atsiųs, kadangi tokio tavoro ne 
parduoda, bet naikina.

Vilniuje atsirado vagiliai va
gianti telefonų dratus. Kas būt 
L etuvoj, jeigu ten ūkininkai savo 
(sukus aptvertų dratais, kaip tai 
daro Amerikos fermeriai? Tur
but į porą sanvaiezių isz dratinės 
voros liktų lik stulpeliai? Dalį 

pavogtų dratų policija rado pas 
ūkininkę Kazinevyczių, kuris isz 
to drato pridirbo savo paežiai 
špilkų, kitę gi dalį pardavė už 50 
kap. vienai iydelkai. Pavogtę 
dnttę rado pas žydelkę dar ne 
parduotę.

Maskoliszka iždo ministerija 
atsiuntė Vilnims a k ežy žios už
vaizdai prisakymą ne priiminėti 
dauginus ant nė jokių vietų ak- 
czyžios tarnystoj pavaldinių sve
timų krasztų, bet vien maskolisz- 
kus pavaldinius. Iki sziol tar
naujanti nkczyžioj galėjo būt ir 
pavaldiniai svetimų krasztų.

Vilniuje nuo spaudos užveis- 
dos v'ai užlaikytojai skaitinyczių 
gavo prisakymę praszalinti isz 
skaitinyczių didesnę dalį rasztų 
garsaus maskoliszko ra^ztimuko 
Leono Tolstojaus.
. Balandžio mėnesyj Vilniuje 
buvo sekanezios prekės visokių 
produktų: pūdas ruginių miltų

Szlakuotoms įšilti nėms: Vil
niaus pav., kaiiie Koniuchuose 
szv ežiai apsirgo 3,Gvenauskiuose 
1, Vsesviatskiuo e 2, Dailidžiuo- 
se apsirgo 4, serjanezių buvo 25, 
pasimirė 5.
Rauplėms: mies 

szviežuH apsirgo: 
patvarkė Vandri 
dineziuose 1, Ba-anavicziuose 1, 
Vežikiszkiuose j.Dianospav.,kai 
me Balakonuose apsirgo 3, numi
rė 1; kaime Boi (kove apsirgo 1, 
Szutoj 1, Ostevic 
pav., kaime Marcinkaneuose ap 
sirgo 21, numirė 4.

elyj Mei^zagoloj 
. Aszmenų p»v., 

’ venduose 1, Me-

ziuose 11. Trakų

ienų pav., kaime

Preke pįnįgų.
Baskas rublis po.................  53c
Prusiwkos markės po........... 24jc

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 80c. ant paėstoko?z>

Tymais: Asznu
Augustove apsirgo 1, numirė 1; 
kaime Janczaruose apsirgo 9, nu
mirė 9; kaime lorkuose apsirgo 
1, buvo serganezių 3; miestelyj 
Voložine apsirge 27, ižgijo 17, 
numirė 4;miesUlyj Viszneve ap
sirgo šviežiai 16 
13, numirė 1.

buvo serganezių

užėjusi ant už- 
srutinės duobės, 
įsitraukė ję vos

Netoli Vilniai s, kaime Solta- 
niszkiuose, 3 mitų duktė ūkinin
ko Natareviczio, 
dengtos lentoms 
įsmuko į duobę.
gyvę po valandai, bet jau iszgy- 
dyti ne buvo ga ima: ji duobėj 
pritraukė liek vxhngų guzų, kad 
į porę valandų [asimirė.

sargas liūte 
rado vienę ka

tame palaidotas

Inz Liepoj aus, Kurszej 
Velykų naktyj 
raniszkų kapiniu 
pę atkasię; kap i
buvo pereitę vai arę miręs garsus 
Liepojaus nuomininkas N., kuns 
paliko mieste k« lis namus ir apie 
20000 rubl. 
Priesz mirtį, 
jis davė padirbd ii 
gubu dugnu ir 
gyvas būdamas,
Apsirgus n uotui linkui, pas ji at
silankė dvi miel iszirdystės sese
rys, kurios buk į>uvo persiredžiu- 
siais vyriszkiais; jos norėjo sergan
tį nuomininkę pdiuoeuoti nuo pi. 
nįgų, bet tas i 
tėmyjęs atkastę 
vė žin:ę palicija . Atkakę polici
ja ntai susekė, kad grabas dar ne
sudaužytas ir ni mirėlis isz duo
bes neiszimtaa; 
ne spėjo savu
Ant kapinių rado vien vienę ka- 
lioszę, kurio bė} antis piktadarys 
ne spėjo paimli 
saao piktadarių 
ne susekė.

| atavų pinįgą- 
kai p žmonės kalbėjo,

nti grahę su dvi- 
>uk į grabę, dar 

kavojo pinįgus.

nepasisekė. Už 
i kapę, sargas da-

mat piktadariai 
darbo pabaigti.

Nė jokio pėd- 
palicija iki sziol

80—95 kap., rugių 70—75 kap., 
kvieczių 90 kap.—1 rubl., miežių 
80—90 kap., žirnių 70—80 kap., 
grikų 80—90 kap., avižų 70—80 
kap., miežinių kruopų 1,20—1.40 
kap.,grikų kruopų 130—150k a p., 
pūdas szieno 40—45 kap. Svaras 
kvietinės duonos 4j—5 kap., II 
surto 4 kap., ruginės 2 kap. Mė
sos pūdas: 1 sorto 5 rubl. 50 kap. 
—6 rubl., 2 sorto 4 rubl. 50 kap. 
—5 rubl., 3 sorto 3 rubl.—8 rub. 
60 kap. Pūdas nesūdyto sviesto 
12—12| rubl,, sūdyto 12 rubl.

Provę Vilniaus barzdaskuczio 
žydo Blondeso, apskųsto už norę 
papjauti krikszczioniszkę tarnai* 
tę Grudzinskiutę, perkratinėja 
antru kartu. Vilniaus tiėsdarių 
butas buvo nusprendęs Blondesę 
ant atėmimo tiesų ir ant ilgo ka
lėjimo, bet tę nunprendimę 
tas panaikino ir prisakė 
perkratinėti antru kartu, 
nia dar, kaip antru kartu 
das nubaus.

Zemiszkos taisos Lietit-
Vjoj 

komitetas prie 
rijos Peterburge

sena 
provę 
Neži
li «u-

Specijaliszkas 
vidaus mitiist* i 
nuo 4 d. gegužib pradėjo perkra
tinėti klausymą 
k ų įtaisų Liet u v oj. Žinoma, pro
jekto apdirbėjai 
tus perdirbo, ktd vietiniams gy
ventojams tose 
mose įtaisose bekeik nėra vielos. 
Žemiszkas įtaiss» valdytų gulier- 
nętoriai su ur kini n kai s, per jų 
cenzūrą žmonių 
pereitų. Isz lo eių įtaisų Lietu
va nė jokios m ūdos ne gali sn- 
laukti, nuo žmc nių reikalaus vien 
daugiau pmįgų ir ant to viskas 
pasibaigs. Viržzininkus žemisz- 
kų rodų paskirt 
nės. Žemiszkode įtaisose vien ca
ro sznipukams i laskoliams atsiras 
sailtoe vietos, u laikyti juos atseis 
Lietuvos žmoni ms. I»x įvedimo 
tokių įtaisų L etuva naudos ne 
sulauks, o jeigi

įvedimo žemisz-

teip visus įsta-

Lietuvoj rengia-

norai niekaip ne

randas o ne žmo-

jų dar ne įvestų

Pasimirė lietuviszkas par
lamento pasiuntinys.

Tilžėj pasimirė Jonas Smalakys, 
vienaitinis lietuviszkas. pasiunti
nys Vokietijos parlamente. Jo
nas Smalakys gimęs 7 d. berželio 
1832 m. kaime Trumpeicziuose, 
Prusu Lietuvoj. Jaunystėj jis ke
liavo po visą Vokietiją, Belgiją, 
Prancūziją, Iszpaniją, Egiptą; 
buvo ir Italijoj. Paliko penketą 
vaikų, isz kurių tik jaunesniejie 
moka lietuviszkai. Žinoma, da
bar Pakalnės pavietyj reikės rink
ti,vietoj pasimirusio musų tautie- 
czio, naują parlamento pasiuntinį. 
Lietuviai privalo pastatyti visas 
savo pajiegas ant iszrinkimo lietu
vio pasiuntimo. A. a. Smalakys 
paskutiniuose metuose,nuo atsira- 
ditbo “Auszros”, įgavo meilę lie
tuvystės ir buvo karsztu lietuvisz- 
ku patrijotu, nors pirma buvojau 
beveik suvokietėjęs, kalbėdavo 
namieje'vien vokiszkai, per tai 
ir vyresniejie vaikai ne moka 
lietuviszkai.

Isz Kauno.
Kaune pradėjo siausti rauplės. 

Sveikatos užveizda dabar užsiima 
dezinfekcija tų gyvenimų, kuriuo
se gyveno rauplėms serganti arba 
nuo įų pasimirę, namų gi savinin
kams prisakė atnaujinti tokius na
mus, iaztepti juos itznaujo kal
kėms lygiai isz vidurio, kaip ir 
isz lauko.

Oras dabar Kauno gubernijoj 
sziltas. Žieminiai javai sužėlė gra- 
žiaif rugiai tankus, pievos jau ža
liuoja. Jeigu neužeis szalcziai, 
galima ežį metą laukti gražaus 
užderėjimo laukuose. Dabar bent 
viskas iasrodo gražiai.

Isz Radoszkovicų, Vil
niaus gnb.

Darbai laukuose prasidėjo nuo 
17 d. balandžio; daržus pradėjo 
arti nuo 23 d. balandžio. Bulves 
jau beveik visur atsodino, atsėjo 
jau žirnius, avižas ir raiežus; vien 
linai dar ne atsėti. Oras-gražua, 
lytaus ne trūksta, todėl pasėti 
grudai sužėlė gerai.

Kaime Olechnovyczuose norėjo 
parengti pramonės mokyklą, bet 
kad valszczius atsisakė sudėti rei
kalingus ant užlaikymo mokyk 
los pinįgus, o randas nieko ne
duoda, tai ne galima ją parengti.

Isz Suvalkų.
Varszavoe jeneral-guberpato- 

riaus laikrasztis “Varszavskyj 
Dnevnik” garsina, jog Suvalkų 
gubernatorius atsiliepė į augsz- 
cziausią Maskolijos kalėjimų už- 
veizdą su praszymu, idant Len
kijos kaliniai butų paliuosuoti 
nuo priverstino skutimo galvos ir 
barzdos. Priežastis tokio pra- 
szymo yra ta, kad, kaip guberna
torius sako, kaliniai prieszinasi 
tam padavadyjimui ir geru nesi 
duoda skusti, darant gi tęisu prie
varta, galima gerklę perpjauti.

Isz Rygos
Skaitymas lekcijų Rygos poli- 

techniszkame institute, kuris dėl 
paskutinių studentų maisztų bu
vo uždarytas, jau vėl prasidėjo. 
Rygos lai kraszczai pranesza, jog 
Dorpato univers tete iki pabaigai 
mokslo metų lekcijų neskaitys. 
Gegužio mėnesyj bus egzaminai 
ant perėjimo ant augsztesnio kur
so. Kas ant paskirto laiko ne pri
bus ant egzamino, turės pasilikti 
ant to paties kurso sekaneziuose

ir Prūsų Lietuvoj, lygiai žieminiai 
javai kaip ir vasariniai, dėl pas
kutinių szalczių.iszrodo labai pras
tai. Tulese vietose kviecziai sužė
lė teip prastai, kad reiks iszarti 
ir užsėti vasariniais javais. Rugiai 
iszrodo vidutiniszkai, bet ir jų ge
ro užderėjimo negalima laukti.

Įsa Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 4-11 d. balan-

—blėdies ir ne >us, verkti ne bus metuose, iszouvę gi du metu, bus 
k°« a visai praszalinti. x

džio Vilniaus gub.buvo apsirgimų 
visokioms limpanczioms ligoms:i 
Vilnioje: pilvinėms sziltinėms 
naujų apsirgimų buvo 15, szla- 
kuotoms 15, kitokioms limpan
czioms ligoms 20.

Paviecziuoee gi apsirgo: pilvi
nėms sziltinėms: miestelyj Dol- 
ginove5, Vileikos pav., kaime 
Sloniukuoee 12, Kurenėliuose 3, 
dvare Heronimovicziuose 2. Asz- 
menų pav., kaime Grigeliunuose 
2, Geistunuose 7, serganezių bu
vo 15, Simeriszkiuoseszviežiaiap 
sirgo 13. Szvpntėnų pav., kaime 
Gaiduszisskiuose apsirgo 8. Dia
nos pav. kaime Veraszejuoee ap
sirgo 8.

Iszeiįvyste-
Užstojus pav įsariui, vėl dau- 

giaus lietuvių, 'pacz isz Vilniaus 
gubernijos ir b dtrusių kraustosi 
į Siberiję. Ke iauli ten kalbina 
žmonės ne tik ’ 
ir caro tarnai.
rengiasi į Jen nejaus gub. Ką 
gi jie ten veiks!
darbystės oras j 
si kraustą į sz 
Siberijos ir tai 
maskoliai sugr žo atgal, kadangi 
pagarbintoj Sil arijoj be mažo ba
du ne numirė.
pinįgus be joki m naudos. Lie
tuviai tegul apžisaugoja nuo mas 
kolių iszgį amps Siberijos.

i įšoki agentai bet 
Daugelis iszeivių

■ kadangi ant žem- 
ter szaltas? Isz- 
Itesnius krasztus 
iu rando paszelpa

Sukisto ten visus

Isz Slucko, Minsko gub.
26 d. balandžio, Slucke, Min

sko apskriezio sūdąs perkratinė
jo provę užmuszėjų Dro Sinaiskio 
ir jo dukters, daktaro tarnų Ra- 
dzuko ir Morozo. Daktaras ir jo 
duktė likosi užmuszti pereitą va
salą. Sudės rado Radziuką ir 
Morozą kaltais ir nusprendė ant 
20 metų prie sunkių darbų Sibe
rijos kastynėse; drauge su jais 
apskųsta daktaro virėja Margoli 
na likosi sūdo iszteisinta.

Isz Prūsų Lietuvos-
Berlyno laikrasztis „Berliner 

Tageblatl” garsina, buk visuose 
rytiniuose Prūsų krasztuoee, tame

Isz lietuviszkų Įnik- 
raszczių.

Pereitos sanvaitės “Saulė’' už
mano, ant praszalinimo užgimu
sių dabar laikraszcziuose erzini
mų ir vaidų, susivažiuoti lietuvisz
kų laikraszczių iszleistojams ir 
redaktoriams ir padaryti kokią 
nors sutartį.

Kad musų hiikraszczių vaidai, 
ypacz gi asahiszki, neturinti suai- 
riszimo su vieszais reikalais, nie
kinimai yra nenaudingi, ne reika
lingi yra sąvitarpiniai vadovų 
partijų vartojami koliojimai, tas 
teisybė, bet ar tą gali praszalinti 
susivažiavimas laikraszczių iszlei- 
stojų ir jų redaktorių? Sutarti ką 
nors ne sunku, sunkiaus yra pil
dyti padarytą sutarimą ir jo ne
laužyti. Kokią vertę gali turėti 
sutarimas, kurio susitarę ne pil
do? Amerikoj terp lietuviszkų 
laikraszczių yra daugiaus 
sziurkszczių polemikų, pravar
džiavimus! negu kritikos, o tame 
kaežin ar ne **Saulė'’ kitus toli 
užpakalyj palieka. Kunįgų laik
raszcziai užmeta liberaliszkiems 
netinkanezią sziek tiek apsitaazu- 
siems žmonėms polemikų formą, 
bet isztikro kunįginiai mėgsta la
biau pravardžiavimus ir kolioji- 
mus negu jų niekinami liberalais 
Užtenka paimti tūlų kunįgų leib- 
organą “Žvaigždę”, o joje rasime 
gana netinkanezių spaudoj asa- 
biszkų pravardžiavimų ir niekini
mų. Jeigu liberaliszki laikraaz- 
cziai nesibjaurėtų pravardžiavi
mais, tai jau seniai butų tu
rėję atsirasti nauji žodžiai Ame
rikos lietuviszkų laikraszczių žo
dyne, toki kaip: romiaiai, her- 
mofroditai ir kitoki.

Argi susivažiavimas ir nutari
mai, nors juos priimtų susi važia
vę laikraszczių redaktoriai, užda
rys burną musų kunįgams, kurie 
mėgsta koliojimus pamoksluose ir 
prakalbose ant susirinkimų, ne 
vien laikraszcziuose? Kasgi lieka 
niekinamiems daugiau?, kaip 
griebtiesi to paties ginklo ant isz- 
niekinimo erzintojų? Kad tas nė
ra geru, tą mes matome, bet kaip 
tą praszalinti? Ant to reikia, kad 
mes pats pasistengtume augsz- 
cziau pasikelti, labiaus apeitaszy- 
ti, apsicivilizuotL Be to nė joks 
susivažiavimas neisznaikys vaidų 
ir savitarpinių musų besikolioji- 
mų, jis ne aptaszys mėgstanezių 
koliojimus.

Reidą dar pridurti, kad terp 
musų laikraaztininkų yra per 
daug veidmainiavimo, nesziojimo 
ploszcziaus ant dviejų peczių. 
Czia paminėsime tik apie kunįgą 
laikrasztininką, vieną isz svar
biausių apginėjų p. Baczkausko 
garbės sanarystos. Jau po pri
pažinimui garbės raszė jis mums 
laiszkę, kuriame sziteip iszsitaria: 
“Dėlkogi szitoje valandoje, kad 
galima nutildyti Baczkauską, nes 
jis jau pats supranta, kad vary
damas savo laikrasztį tokioje dva
sioje, nustos prenumeratorių, dėl
kogi kasame tarp savęs vis dides
nę duobę”. Argi tame nėra veid
mainystės? Medegos parodan- 
czios veidmainiavimą daugelio 
musų kunįgų turime diktai.

Kol mes, ant iszniekinimo * 
mums nepatinkanezių ypatų nesi
drovime griebtiesi melo, sziurksz- 
tumo, koliojimų, kol mus pykiną 
kritika musų darbų, kol mes 
veidmainiausime, kol asabiszkus 
reikalus statysime už Dievo pri
sakymus, susivažiavimas vietoj 
sutaikyti, turi pasėli dar dides
nius piktumus, u jų jau ir dabar 
yra daugiau negu galima kęsti.

• ;
Kunigas Kaupas pereitos aan- 

vsitės “Tėvynėj” pagarsino lietu- 
vi»zkai visuomenei, jog eurado 
tikrą priežastį dabartinių vaidų 
Susivienyjime. Priežastis ta yra ' 
Ui nė negalinti kvapo atgauti dėl j 
Suaiv. prezidento cenzo™*



minga “Tėvynė” ir tai tik todėl, 
kad ji iszeina kas sanvaitę. Už
tenka “Tėvynę” perkeisti į mėne
sinę, o visi vaidai iszdils, vilkai 
ir avys be baimės galės gerti 
drauge vandenį isz to paties šal
tinio. Iš tikro szitę iszradimę 
galima užpatentuoti patentų biu
re.

Yra mat ant svieto žmonės, ku 
rie, anot Krilowo pasakos, patė- 
myja mažus vabalėlius, bet dide 
Ii į akis ne puola. Yra mat žmo
nės besilankanti kurapkų budo, 1 
kurios, pamaeziusios vanagę, ki- 
sza vien galvę į sniegę, kad bent Į 
baisius prieszo ne matytų. l.„ 
“Tėvynė” kelia vaidus “Susiv.”; i 
nors ji isžeitų sykį ant metų, ar
ba visai ne iszeidinėtų, vaidai ne r*‘)r ežero sudegėpasažierinis gar- 
isznyks. Tikrų priežasezių pri- l*;vys “Bon V oyage’. Lgms 
derėjo kun. Kaupui jieszkoti vi- teip greitai platinosi, kad ne ga-

Gaisrai.
Augusta, G a. 8 d. gegužio 

siautė czia didelis gaisras, kuris 
isznaikino daug triobų ir parda- 
vinyczių ir medvilnės krautuves, 
kuriose sudegė 10000 balių med
vilnės. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant pusės milijono do
liarų.

Ottava, Ont. Kanadoj. Sude
gė czia kotelis ir nakvynės namai 
Savipnier. Prie to sudegė ir trys 
žmonės.

Delaware, Oh. 10 d. gegu
žio trenkė perkūnas į czianykš- 
czię biptistų bažnyczię ir ję už
degė. Bažnyczia eu visu sudegė.

Hought.in, Mich. Ant Supe-

gai šitoj pusėje. Terp savo san lima buvo nuleisti vaišių. Žliū
draugų tas priežastis butų grei- n*s nuo la'vo iszgelbėjo, iszėmus
cziausiai atradęs. šeimynos Allmano, kurios ke- 

į turi sauariai sudegė.
VVilmington, N. C. Sudegė 

czia tavorų krautuvės Nurth Sta
Co. Blėdį ugnies

Susivienyjimę, kaip matyt isz 
paskutinio numerio “Tėvynės”, 
terp paežių centraliszkų virszinin- ,e 
kų užgimė nesutikimai. Sekre padarytę skaito ant 150000 dol. 
torius kritikuoja jau smarkiai pa
davadyjimus kun. Kaupo ir per
statų jį kaipo laužytoję konstitu- 
cijos. Gaila, kad p. Astramskas 
tik dabar tę pamatė, o pirma bu
vo vien nužemintu tarnu kun. 
Kaupo ir jo draugų. Todėl kiek 

•vienas turi tiesę paklausti, kada 
p. Astramskas teisyl»ę skelbė: 
dabar, kritikuodamas kn. Kaupo 
pasielgimę. ar pirma, kada raszė 
straipsnius jį apginanezius? Ar 
ilgai vėl norės būti teisybės apgi 
nėjumi?

Dr. Szliupas raszo į “Zgodę”, 
jog lietuviai liepos mėnesyj be a- 
liejonės galės pradėti darbę prie 
iszleidimo iaikraszczio “Free- 
dom”.

“Saulė" nr. 38 užmano susiva- 
žiavimę katalikų tokį, kokį da
bar rengia lenkai ir ant jo nutar
ti praszyti popiežiaus, kad butų 
Amerikoj paskirtas lietuviszkas 
vyskupas, su kuriuom žmonelės 
galėtų susikalbėti. Dieve padėk! 
Tas butų labai reikalingu, kadan
gi musų bažnytiniuose reikaluose 
isztikro reikia geresnės tvarkos. 
Reikia sykį griebtiesi iszvaljftno 
Agijosziaus tvartų. Prie ai
riškų vyskupų puola ne tik baž- 
nyczios reikalai bet ir tikėjimas, 
kadangi mat airiai nežino,kas de
dasi lietuviszkose parapijose. Už
gimus nesutikimams parapijose,ai- 
rys laiko visada kunįgo pusę, 
nor^ tas kasim kaip skriaustų pa- 
rapiję. Svetimtaucziams - vysku
pams ne lengva surasti teisybę.

Glad-tonne, Mich. 8 d gegu
žio siautė ežia didelis gaisras,kurs 
isznai kinoScotto departamentali- 
škas pardaviuyczias, Hoyto gro- 
ceriję, Nicbolaso geležies parda 
vinyezias, operos teatrę. Blėdį 
ugnies padarytu skaito ant 100000 
dol.

Detkoit. Mich. Iszdegė dėdės 
nė dalis priemiesezio Delray. Blė-' 
dį ugnies padarytę skaitė ant 1 
milijono doli irų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Clinton, Ino. Netoli nuo ežia, 

Nashvile Limited trūkis susimu 
szė su tavorimu. Prie to keturi 
vagonai likosi sudaužyti ir pen
kios ypatos tapo sunkiai apkul
tos.

Paduckah, Ky. Greitasis trū
kis Illinois Central geležinkelio, 
netoli Kuttawa iszszoko isz rėlių 
ir išėmus vieno, visi vagonai par
virto. Trūkio gedėjas prie to li
kosi užmusztas, peczkurys mirti
nai sužeistas; sunkiai sužeistų yra 
daugiaus trūkio tarnų ir pasažie- 
rių.

Joplin, Mo. Netoli Passum 
Kollow iszszoko isz rėlių tavori- 
nįs geležinkelio trūkis. Prie to 
trūkio vedėjas ir peczkurys likosi 
ant vietos užmuszti. Susidaužė 
keturi tęvorais prikrauti vago 
nai.

Huntinoton, Pa. Netoli nuo 
ežia, ant Huntington & Broad 
Te p geležinkelio, ant bėganezio 
tavorinio trūkio expliodavo gari
nis katilas. Iszlakscziusių katilo 
szukių ir garo likosi užmuszti ke
turi trūkio tarnai.

Dldžiosla kauuole.
Wa8Hikoton, D. C. Rando ka- 

nuolių dirbtuvėse Watervliet, N. 
Y. likosi nulieti didžiausia ant 
svieto kinuolė, kuri neužilgio 
bus nugabenta ant parodos į Bu- 
ffalo. Skylė szitos kanu oi ės turi 
16 colių diametru. Ji yra 49 pė
dų ilgio, svers 130 tonų. Szau- 
dys isz jos kulkomis sverianezioms 
2370 svarų. Ant iszmetimo kul
kos reikia 576 svarų beduminio ir 
1177 svarų paprasto parako. 
Kiekvienas szuvis kaštuos porę 
tukstanezių doliarų. Kulka lėks 
20 angliszkų mylių.

Pabėgo kunigas.
Guadalajara, Meksiko. Iš 

czia prapuolė katalikiszkas kunį- 
kas Amado. Jis buvo parapijos 
ir daugelio bažnytinių draugys- 
czių kasierium. Iš parapijos ir 
draugysezių kasos paėmė 100000 
dol. ir dukterį vieno turtingo 
mek-ikono, kurios buvo spavie- 
dotojum ir iszdumė, nežinia kur. 
Paliko jis kasoj latszkę, kuriamu 
savo perdėtiniams praneszajogsu 
visu iszkeliauja isz miesto. Su 
100000 dol. ir jtuua meksikone 
ne nuobodu bus jam ir kitur.

Auksas Labradore.
Harwardo universitetas išsiun

tė pereituose meluose inokslin- 
czių expediciję į prigulintį An
glijai Lobradoię ant tyrinėjimo 
to kraszto. Mokslincziai- tirinė- 
tojai isztyrė, jog ant Labradoro 
yra ne tik dideli plotai grafito, 
bet ypacz pajūriuose yra teiposgi 
aukso plotai ir tai turinti dau
giau aukso negu Alaskos aukso 
laukai.

Nelaime kaatynese.
La troba, Pa. Kastynėse Mil- 

wood Coal Co., besileidžiant dar
bininkams žemyn, nupuolė leidi
mosi prietaisa. Prie to 8 darbi
ninkai .likosi sunkiai apkulti. 
Terp jų yra mirtinai apkulti. Ne 
laimė atsitiko per ne apsižiurėji- 
mę mašinisto, kuris klaidžiai nu
statė leidimosi prietaisę.

Nugriuvo platforma.
OiL City, Pa. Ant parodos 

“Merchants Rvilroad” nugriuvo 
platforma su rezervuotoms sėdy
nėms, ant kurios bnvo keli azim- 
tai žmonių. Prie to apie 12 žmo
nių likosi lengviaus ir sunki aus 
apkultų. Terp sumankytų dvi 
ypatos turį nulaužtas kojas ir 
rankas.

Isz Amerikos
Indijonu vaikai lankanti moky

klas.
Indijonų biuras Suvienytose 

Valstijose pagarsino ant szių me
tų 8tati*tiszkas žinias apie skait
lių indijonu vaikų lankanezių ran
do parengtas mokyklas. Dabar 
tokias mokyklai lanko 23368 vai
kai abiejų lyczių. Skaitlius iodi- 
jonų. lankanezių dabar mokyklas 
yra didesnis negu kada nors per 
paskutinius 10 metų. Czia ne pri- 
skaityti vaikai lankanti misijonie- 
rių užlaikomas mokyklas, o tokių 
yra su virszum 10000. Amerikoj 
indijonu yra isz viso vos 270000 
galvų, taigi beveik tiek, kiek yra 
lietuvių szitame kraszte. Tuom 
tarpu kas žin ar rastume 300 lie
tuviszkų vaikų lankanezių Ame
rikos mokyklas? Tokiu budu pa
sirodo, kad indi jonai szimtę kartų 
didesnį turi palinkimę prie moks
lo negu lietuviai. O vienok mes 
indijonus nuožmiais vadiname.

Filipinų kuningai protestuoja.
Filipinų salų kunįgai isz vieti

nių gyventojų nusiuntė popiežiui 
protestę priesz ‘ padavadyjimus 
popiežiaus paskirto vyskupo Cha- 
pelle, kuris visus augsztesnius 
bažnytinius urėdus atiduoda ame- 
rikoniszkiems kunįgams, kurie vi
sai ne pažįsta vietinių sanlygų. 
Filipinų kunįgai reikalauja pa
skyrimo ant bažnyczių virszinin- 
ko archivyskupo Nozaledo. Mat 
filipiniezki kunįgai daug daugiau 
turi patriotizmo už musų kunįgus 
Amerikoj.

Žvaigžde su uodega.
Nokthfikld, Mik. Žvaigždė su 

uodega, kuri pirmiausiai pasiro' 
dė ties pietine Afrika ir ties Aus
tralija, per žiūronus likosi patė- 
myta jau ir isz Northfieldo žvaigž
džių tėminyczios. Direktorius 
tėminyczios, Dr. Wils)n, tvirtina, 
jog į kokię smvaitę tę žvaigždę 
galima bus matyti liuosomis aki
mis ir Sziaurinėj Amerikoj tuo
jau! po saulės nusileidimui.

Ottumwa, Ia. Netoli Thayer 
s u Simu szė du trukiai. Prie to 5 
ypatos likosi užmusztos, o 33 sun
kiai sužeistos.

Pittsburo, Pa. BrucKtone, 
pereitos subatok dienę susimuszė 
du į priešingas pusės bėganti 
karai. Prie to viena ypata liko; 
si užmušta, o 3 sunkiai sužeis
tos.

Expliozljos.
Ludinoton, Mich. Laike pa

rodymo abrozdų su pagelba ma
giškos likternos Arabes Town- 
ship mokykloj atsitiko smarki ex- 
pliozija, kurios viena žmogysta 
likosi mirtinai apkulta, o kelios 
nors sunkiai bet ue mirtinai.

Atkakę ateiviai.
Per visę balandžio mėnesį į New 

Yorkę portę garlaiviai atgabeno 
iš viso 54279 ateivius, taigi ant 
16000 daugiau negu per tokį jau 
laikę pereitų metų. Daugiausiai 
Ateivių atkako iš: Italijos, Aus
trijos ir Maskolijos (lietuvių ir 
lenkų). Vokieczių atkako 
3426.

Išvirė alaus katile.
Troy. N. Y. Vienai isz czia

nykszczių milijonierių ir didžau- 
sių alaus leidėjų, Samuel Bolton, 
atėjęs į savo alaus ledinyczię, ne
žinia kokiu budu, įpuolė į alaus 
katilę ir jame suvisu išvirė. Ka
da jį užtiko, kunas'buvo jau suvi- 
su išviręs. Skrybėlę ir laikrodėlį 
rado šalę katilo ant žemės.

Juodas lytus.
St. Paul, Mlv lO.d. gegužio, 

laike smarkios audros, puolė ap
linkinėse Lakota, Sziaurinėj Do- 
kotoj, juodas kaip juodytas lytus. 
Pasiliovus juodam lytui, puolė isz 
debesų paprastas. I«z kur atsi
rado juodasis lytus, tas dar neisz- 
tirta.

tik

T Vinghampton, N. Y. 400 
cigarų dirbėjų czianykszczių 
American Tobaco Co. dirbtuvių 
paliovė dirbę, kadangi kompanija 
.teip numažino užmokestį, kad 
darbininkai ue gali uždirbti dau
giau kaip po 4 dol. ant sanvaitės.

Albany, N. Y. Tarnaujan
ti ant ulyczinių karų miestuose: 
Albany, Troy, Cohoes, Water- 
vliet ir Renselaer pakėlė sztraikę. 
Jie reikalauja pripažinimo unijos 
ir praszaliniino nuo vietų nepri- 
gulinczių į uniję.

Kansas City, Mo. 500 ma- 
szinistų ir kalvių czianykszczių 
mašinų dirbtuvių pakėlė sztrai
kę. Darbininkai reikalauja 9 dar 
bo valandų ir ant 12% didesnio 
užmokesnio.

Louisville, Ky. 3000 dar
bininkų dirbanezių prie triobų 
statymo pakėlė sztraikę.

Sckanton, Pa. Darbininkai 
Delaware & Lackawanna geležin
kelio pakėlė sztraikę.

Elwood City, Pa. 
man Mfg Co. ketina czia 
nauję rodmillę.

Connelsville, Pa.
sanvaitę degė šitose aplinkinėse 
19919 kokso peczių.

Shakon, Pa. Prasidėjo dar
bai Wilkinso dirbtuvėse, dabar 
dirba visose dalyse.

Sheboyoan, Wib. Sztraikas 
triobų statymo darbininkų 
baigė.

titUOM

kelia.

Hart- 
ps styti

Pereitu

skundimus nuskriaustų 
laikraszcziuose, kaipo tai u Vieny
bėj”, ir “Lietuvoj”, minėti is laik- 
raszczius kaltina ir niekinį, buk 
jie bereikalingai vaidus
Centrališkas Komitetas r įpinasi 
apie mėtymę neva bedievi |, o sa
vo reikalų ne mato, ir<“Ti ’ 
ne garsina musų draugys< zių su
spendavimų. Kunigui ] litukui 
velycziau gerai skaityt “V enybę” 
ir “Lietuvę”, tai gal pramoktų 
kiek teisybės, tęsyk ne 
savo kalczių kitiems ant shrando.

Balat dėlis

vynėj1

krautų

Cumberland, Md. Lentų pjo- 
vinycziose Glade Farm išlėkė j 
padanges garinis katilas. Prie 
to pjovinyczių savininkas ir vie
nas darbininkas likosi ant vietos 
užmuszti; sūnūs gi pjovinyczių 
savininko ir du darbininkai sun
kiai apkulti.

Wilkebbarre, Pa. Henry kas
tynėse Lehigh Valley Co. atsiti
ko baisi pakako expliozija, kurios 
penki donininkai likosi mirtinai 
sužeisti

Uniontown, Pa. Dennis disti- 
lerijoj expliodavo garinis katilas. 
Iszlakscziusių katilo šukių likosi 
užmuszti: vienas darbininkas ir 
vienas distilerijos savininkas. 
Kada atsitiko explozija,kiti darbi
ninkai buvo ant pietų iszėję, jai- 
gu tas butų laike darbo atsitikęs, 
daugiau žmonių butų užgautų.

Tvanai.
Wheelling, Wis. Szitose ap 

linkinėse 10 d. gegužio siautė bai
si audra su debesų praplyszimais, 
kurie pagimdė netikėtus tvanus, 
upės pasikėlė ant 10 pėdųiriszsi- 
liejo per krantus. Prie to turė
jo prigerti daug žmonių, bet pri
gėrusių skaitliaus dar ne žino. 
Debesų praplyšimai buvo ir ap
linkinėse Tarentum. Pa. Užtvi- 
nęs vanduo apsėmė czia daug na
mų, ne mažai blėdies pridirbo 
laukuose.

Isz darbo lauko.
1 New York. Atsibuvo ežia 

susirinkimas kapitalistų ir darbi- 
ninkiszkų organizacijų virszinin- 
kų. Subrinkę iszreiszkė viltį, jog 
ateitėj na bus sztraikų, kadangi 
kapitalistai susitaikys su darbi
ninkais ir abidvi pusės dirbs su
taiko]. Gražus žodžiai, bet pa
prastai kapitalistai gyvenime pri
silaiko visai kitokių principų.

Harrisbubg, Pa. Pennsyl- 
vania Steel Works dirbtuvės pa
garsino, jog nuo 1 d. berželio su
gražina tokį už darbę užmokesnį, 
kokį mokėjo sausio mėnesyj szių 
metų, taigi kad jį pakelia ant 
10%. Minėtose dirbtuvėse dirba 
7000 darbininkų.

5 Great Falls. Md. Repera- 
cijų varstotai Great Northern ge
ležinkelio likosi bu visu uždaryti 
ir per lai 100 darbininkų ne teko 
darbo. Tas atsitiko todėl, kad 
darbininkai reikalavo pakėlimo už- 
mokesmo, o geležinkelio kompa
nija ant to ne sutiko.

Clncinnati, Oh. Krakmolo 
dirbtuvių trustas,dėl augsztų kor- 
nų prekių, ketina su visu ant tū
lo laiko uždaryti dirbtuves.

1 WiiEELiNG,W.VA.Czianykš- 
ežiose liejinycziose pakėlė sztrai
kę visi darbininkai. Sztraikas už
gimė todėl, kad dirbtuvių savi
ninkai praszalino be priežasties
3 darbininkus.

* Toledo, Oh. Kanton Hard- 
vare MfgCo. dirbtuvėse 125 dar
bininkai iškėlė szlraikę. Likosi 
ežia mat superintendentu paskir
tas iszpauijonas Robert, o po juom 
darbininkai ne nori dirbti.

McKees Rocks, Pa. Mašini
stai Pressed Steel Car Works 
sztraikuoja. Priežastis sztraiko 
yra ta, kad dirbtuvių savininkai 
praszalino 6 maszinhtus vien to
dėl, kad jie priguli prie unijos.

•J Eabt St. Louis, III.. Gise- 
riai „Šeivele Harrison & Howard 
Iron Co. pakėlė sztraikę. 6d. ge
gužio buvo czia susirėmimas šeri 
fo su darbininkais.

< Hazleton, Pa. Ehervale 
anglių kastynėse, prigulinczi«>se 
Markle Co. darbininkai pakėlė 
štraikę už tai, kad vienas jų 
draugas likosi be priežasties nuo 
darbo prašiliutas.

5 St. Loub, Mo. 600 darbinin
kų czianykszczių Terra Cottos 
dirbtuvių sugrįžo prie darbo, Jie 
iškovojo pakėlimę uždarbio iki 
11.50 ant dienos.

Ellsvorth, Pa. Neseniai 
susitvėrusi kompanija pirko szi
tose aplinkinėse 15000 akrų že- 

1 mės ir parengs czia nauju itnglių 
kastynes ir kokso peczius.

Youngs>town, Oh. Dirbtu
vės National Steel Co. praszali
no 150 darbininkų dirbanezių szė- 
nis. Tę dirbtuvių dalį ketina 
perkelti į Chicagę.

' • St. Louis, Mo. 800 darbi- 
ninkųczianykšczių akmenų ir 
pustų plytų dirbtuvių pakėlė 
sztraikę. Darbininkai reikalauja 
ant 10% didesnio užmokesnio.

Kenosiia, Wis. Suratraikavo 
czia giseriai Šimoni Manufactu- 
ring Co. Darbininkai nesut nka 
ant sumažinto už darbę užmokė- 
snio.

Ma8ONTOwn, Pa. Indiana 
Steel Co. pirko šitose aplinkinė
se 1000 akrų žemės su anglims ir 
neužilgio parengs czia anglių 
kastynea. r

5 Hazleton, Pa. Lehigh Val
ley ir Case Bros uždarė uvo kas 
tynęs Lennsvilley ir Stacktone. 
Per tai 500 darbininkų ne teko 
darbo.

Mt Pleasant, Pa. Szitose 
aplinkinėse bus atidarytos naujos 
kastynės ir kokso pecziai. Rei
kalinga žemė su anglims jau nu
pirkta.

La Crosse, Wis. Tarnaujan
ti ant czianykszczių ulyczinių ka
rų pakėlė sztraikę. Jie reikalauja 
didesnio užmokesnio.

•J Elizabeth, N. J. Suštrai- 
kavo czia 400 akmenų skaldyto
jų. Jie reikalauja užmokesnio po
4 dol. ant dienos.

T Toledo, Oh. Darbininkai 
prie triobų statymo laimėjo sztrai
kę ir nuo dabar gaus jie po 12.40 
ant dienos.

San Franoisco, Cal. Pritar
dami sztrasuojantiems virėjams, 
pakėlė štraikę czianykszcziai 
duonkepiai.

Columbia, Oh. 400 atalio- 
rių pakėlė sztraikę. Jie reikalau- 

' ja užmokesnio po 13.20 ant die 
nas. i

Youngstown, Oh. Ulyczių 
klovėjai pakėlė štraikę. Jie 
reikalauja didesnio už darbę už
mokesnio.

, 1 Yonkers, N. Y. Sztraikuo-
ja czia mūrininkai ir jų pagelbi- 
ninkai.

•[ Lowel, Mass. Sztraikuoja 
czia darbininkai dirbanti prie 
triobų statymo.
' 5 Portland.Mk. Pakėlė ntrai- 

kę darbininkai dirbanti prie trio
bų statymo.

Isz Haverhill. Mas.
Neseniai czia susitvėrusi lietu

viška draugystė drutinasi ir au
ga ne žiūrint ant visokių stabdy- 
tojų, kuriais yra ne koki svetimi, 
bet musų paežių lenkberniai, ku
riems rodosi, kad būti lenku yra 
didesnė garbė. Mes vienok mar
žai paisome ant tų stabdytojų, 
bet norime dirbti ant musų tau
tos labo, kiek tik musų pajiegos 
ištesės.

29 d. gegužio musų draugystė 
rengia balių. Meldžiame kaimy
nų ant tos dienos ne rengti a^vo 
balių, bet susirinkti ant musisz- 
kio. Įžanga vyrams bus 25 c., 
moterims dykai.

J. Laikovski.

Isz Ashland, Wis.
30 balandžio atsilankė kn. M. 

Pėža, kurį pakvietė szv. Jurgio 
Dr-tė ant aprūpinimo czianyksz
czių lietuvių dvasiszkais reikalais. 
1 d. gegužio kn. Pėža po miežių 
pasakė pamokėlę ir užpraszė lie
tuvius susirinkti į salę szv. Ag- 
nieszkoe ant 7 vai. vakare. Po 
pietų kn. Pėža atlankė kiekvieno 
lietuvio gyvenimę ir praszė susi
rinkti į salę vakare. Atėjo pusė
tinas būrelis, nės kiekvienas norė
jo žinoti, kas ten dėsis. Kn. Pė
ža kalbėjo apie vargus musų tė
vynės Lietuvos, priminė apie 
skriaudę, kokię kenezia nuo mas
kolių ir lenkų, kurie stengiasi Lie
tuvę isznaikinti. Nupeikė tuos 
lietuvius, kurie parsiduoda kit- 
taueziams; tūli girdi, net baidosi 
lietuviškų laikraszczių bei knį- 
gų. Toliaus aiszkino nesuprati- 
mę lietuvių apie savo reikalus. 
Ant galo kalbino mylėti tėvynę 
ir būti lietuviais, kokiais buvo 
inusų didvyriai: Keistutis, Vitau- 
tas ir tt. Ragino visus laikytie- 
si vienybės, rištis į organizacijas. 
Ant galo kalbėjo apie musų ra»z- 
tininkus: Vysk upę M. Valanczių, 
S. Daukantę, K. Donelaitį, J. 
Szliupę ir kitus gabius rasztinin- 
kus. Kalbino susirinkusius prisi
dėti prie iszleidimo rasztų vys
kupo M. Valancziaus. Ant rin
kimo aukų iszleidimui rasztų V. 
M. V. iszrinkti į komlietę: A-Į 
lekaindra Ruteliouis ir Vincas 
Ragaiszia, ant sekretoriaus V. S. 
Jokubinas, ant kasieriaus Motie
jus Lutkis.

Po tam V. Jokubinas trumpoj 
kalboj kalbino lietuvius prie šu
kavimo, idknt pasirodytume lie
tuviais akyse svetimtauezių. A. 
Rutelionis padėkavojo kn. Pėžai 
už jo darbštumę, iszrodiuėjo rei- 
kalingumę šukavimo ant rasztų 
V. M. V.

Nežinia kas bus su tuom šuka
vimu,kaip su tuom nusiduos. Juk 
Szvento Jurgio Draugystė buvo 
paskyrusi komi tėtę rinkti aukas 
ir ant Paryžiaus lietuviszkos pa
rodos 1900, bet komitetas savo 
darbo ue pradėjo. Ar užmany
mas kn. Pėžos turės pasekmę, ne
galima įspėti.

Sziuose metuose pas airių ku 
nigę buvo geresnė tvarka negu 
pernai peš lenkę. Dabar lenkai 
su savo kunigu szuairuoja ant 
musų, kad mes be jo, bet su pa- 
gelba airio parsikvietėme lietuvį 
kunįgę. Lenkų kunįgas gardi
ns, jog ir laike ligos atsakys sa
vo pagelbę lietuviams. Tūli žmo 
nelės bijosi ir žada neszti 15.00 
ant persipraszymo lenko. Gry
ni juokai! Lietuvos Artojas.

Naujas agentas,
Centraliszkas Susivienyj mo ko

mitetas, ant teisinimo avęs ir 
gaudymo spangų pritarėją, palei
do iszlavintę agentę, kuris važi
nėja po visas lietuviškaf 
nijas ir varo agitaciję te ] 
partijų papirkti poliriszki 
toriai. Kadangi Cent 
komiteto virsziųinkas iš tikro 
turi ant saužinės ir ne vei tus pa
gyrimo darbus, tai jo agentas 
juos gina, visaip niekindamas 
tuos, kurie tokius neverti s pagy
rimo darbus išvelka į aik iztę ant 
persergėjimo lietuviszkot 
menės. Už agentę, act 
nesutikimų ir agitavimo už visus 
užsimanymus dabartinių 
virszininkų, jie sau iszsiripko isz- 
tikro tinkamę ypatę, ktin. An
tanę Milukę. Jis turi tiarai ku- 
nįgiškę ar gal, geriaus „sakant, 
žydiszkę drę-ę: kur jo -ne ken
ezia, ten jis lenda kaip įįsvetimę 
daržę. Yaikszczioja po gįrinezias 
an^ visokių ptikalbinėjinįų žmo
nių,neva rinkdamas sukalant isz
leidimo rasz'ų vyskupo’ Valan- 
czit’js. Net ne norincziu* aukau
ti moka prikalbėti, isękaulina 
paskutiniua pinįgus, paaiškinda
ma*, jog isz paaukautų^ pinįgų 
turės trigubę naudę, kadangi at
siųs paskui tiek knįgų, iiz kurių 
pardavimo tyrės daugiau pelno 
negu yra aukavęs. Mat Įteip jau 
nuo Dievo leista, kad kunjgui da
vęs, visada keleriopai atgausi, tik 
ne reikia žiūrėti, ant ko tie pini
gai, ne reikia reikalauti i iszsiro 
kavimo, juk ir kunįgas,riekdamas 
aukas, ne klaupia ar liks dar tan 
kiek namieje ant maitinta o. szei 
mynos. Liepia duoti kel is dole
rius ir ne varginti ilgai ‘šventę 
ypatę. , .|

Su kokia misija augozetiau mi
nėtas Centrališko Susivj Komi 
teto agentas važinėjo 30 d. ba
landžio po Luzernos pav.l o 1 d. 
gegužio atsilankė į Pittslonę? 1 
d. gegužio Szv. Cecilijoj drau
gystė kėlė balių, ant kurio 
skverbte įsiskverbė kun. jlilukas 
už kalbėtoję. Apie 10 Vai. va
kare moterys pradėjo viena kitai 
kalbėti persergėjimus, kafi kun. 
Milukas neiškirstų moterims ko
ki špoaę, kaip tai 1899 m. pada
rė ant Susiv. kuopos baliaus Wa- 
terburyj, kur atkako su prakalba, 
o paskui pareikalavo 110 do|. 
(Rods per “Lietuvę” jis protesta
vo priesz pagarsimmę to, Het pro
teste tik patvirtino tę, kę įapie tę 
10 dol. buvo rašęs Damijonaitis). 
Pabugusios šposo, atsakė kunįgui 
Milukui, kad jis pasisamdytų kur 
svetainę, o ten galės laikfti pra
kalbas kol ne užkims. T43 kunį
gui ne patiko. Jis pradėjo derė
tieji ir.aut galo prikalbėjo mote
ris suteikti 10 minutų lajko ant 
kalbos. Savo kalboj isz^eiškė, 
jog dažinojęs, kad czia tūlį kriau- 
cziai rengiasi skvernus kirpti, at
kako pažiūrėti tų kriauezių (taigi 
mat gerai žinojo, kad Lsia jo 
nieks ne geidžia, o vienok lindov 
lyg norėdamas lietuvius supjudy
ti); toliaus kalbėjo apie lįonelai- 
tį, kurį išvadino bambizaJ Kal
ba ne patiko susirinkusietas, del
nais plojo vien dudoriu* ęr viena 
moteris.

Vaikšcziodamas po gr nczlas, 
kalbino ant ateinanezio “ Susiv.” 
seimo siųsti kaipo delegatus tik 
tokius, kurie stotų apgynijme ku
nįgų švvalioe; iszleido paslaptę 
paliepimę spangiems kunįgų tar
nams susivažiuoti ant 20 dį gegu
žio ir tęsyk bus jiems paduotas 
plianas, kę daryti ir kaip plgtiesi 
ant seimo; 21 d. gegužio, kaip 
pagarsinta “Tėvynėj”, fetsibus 
Suūv. seimas. Kunįgų _ tarnai 
gaus nakvynę ir valgį idykai; 
toks yra paslaptas agento pada- 
vadyjimas. Kaip matyt, ant šių
metinio Susiv. seimo kunigėliai 
rengiasi atloszli gražię kbifiediję! 
Ar komedija pasiseks, tę peužil- 
gio pamatysime. Kunį<za.i; aut in
trigų ir paslaptų sukalbiy, ant 
patraukimo visokių savo Samdi
ninkų pinįgų nesigaili. Dabarti
niai Susiv. viršininkai rengia 
mat tvirtę brizgilę ęnt pažaboji
mo Susiv. šnarių, kad galėtų su minti apie musų brolius isztrem- 
jais teip važinėti, kaip j tams pa- tus į Maskolijos gilumę, mes vel

ijimo ne priima tinka. h—* ■--------- < —-
matydamas pasi-1 Buvęs ant Moterių Boliaus, terp švęs.

pasi-

ISZ 
Lietuviszku dirva.

Susivienyjimo reikaluose.
Ž urint į tę, kas sziędien daro

si terp lietuvių, tai net ne smagu 
darosi. Ne gana kad musų tam- 
sunai veidmainiauja, liet ir teip 
vadinami suprantanti tsutiecziai 
ne paliauja veidmainiavę. Isz ti
kro nežinia nė kę mislyti apie tuos 
veidirainiaujanczius vadovus,: 
ar trūksta jiems proto, ar doros?

Susivienyjimo organe “Tėvy
nėj" nr. 17 pilna pritepliota m u 
sų neva sandarbininko anttautisz- 
kos dirvos, kn. A. Miluko, kuris 
savo raporte nori išsiteisinti 
pnesz visuomenę, kad iszmetimas 
isz Susivienyjimo p.p. Djmijonai- 
czio ir Tareilos buvo teisingu. 
Vienog pati- kn. A. Miluko pai- 
szinys paiodo jo vienpusyslę ir 
veidmainystę. Jeigu kn. Milu
kas teip greitai skubinasi iszpil- 
dyti Susivienyjimo konstituciję ir 
ant nužiūrėtų neva bedievių 
szoka visoms keturioms, kodėl a- 
pie savo draugus, taigi kunįgus, 
laužianczius konstituciję tyli? Ar 
gi toks elgimąsi yra teisingu ir 
doru? Juk tę«yk ir bjauriausiu žmo
gų, besiremiant ant kn. Miluko 
principo, jeigu jis yra kn. san
draugų, nieks ne galėtų kaltinti 
ir bausti. Mahanojui pereituo
se metuose susitvėrė nauja drau 
gystė Sz. Jono Kriksztytojo, ir 
pats kn. S. Paulienius ragino ję 
prigulėt prie Suaivientjimo, kę 
draugystė ir padarė. Toliaus 
suorganizavo vaikų draugystę po 
vardu Sz. Stanislovo, ir tojė pri
gulėjo prie Susivienyjimo; abidvi 
draugystės mokėjo prigulintį mo
kestį į Susivienyjimo kasę. Po 
15-tini seimui, parvažiavęs, kunį 
gas apreiškė draugystėms,jog Su- 
sivienyjimas jau iszkrypęs isz tie
saus kelio, ir tspo su visai ne ge
ras; sudėtus pinįgus antiszmokė- 
jimo į Susivienyjimę liepė pasi 
laikyt ir jų ne siųst. Matyt, kad 
musų kunįgui ant seimo kas ne 
patiko. Nuo vaikų, taigi Sz.Sta- 
nislovo dr tės,pats pinįgus rinko, 
tai niekas ne žino, kur juos padė
jo. ar siuntė Susivienyjimui ar ne. 
1900 Lspkriczio l dienę vakare 
musų kunigas sušaukė susirinci- 
mę ir apreiškė,kad vakare 8 vai. 
busęs kn. Milukas su prakalboms 
apie Susivienyjimo dabartinį pa
dėjimu. Susivienyjimo kunpos ir 
prigulinezių draugysezių sęnariai 
pribuvo ant prakalbų. Kn. Mi
lukas kalbėjo apie bedievius, ku
rie buk nori sugriaut Susivienyji
mę ir juos ėsa gerinus praszalint, 
nes jie nori padaryt Susivienyjimę 
ne katalikiszku; toliaus,girdi,rei
kia neapsileist; ar ankszcziaus ar 
vėliaus įdėsime į vardę Susivieny
jimo raidę “K", kuri ženklįs, 
Susivienyjimę Katalikiszkę. Ta
da bedieviai (gana jau su tokiu 
dievotumu!) turėeę nosis nuleisti, 
nes jie bus iszmesti isz Susivieny
jimo, kaipo jo ardytojai.

Ant tokios kunįgo Miluko kal
bos vienas Susivienyjimo draugas, 
pas i praaręs balso, pasakė, kad kn. 
S. Pautienius yra Susivienyjimo 
skriaudiku, nes dvi draugystes 
nuo jo atkalbėjo. Apie tai kun. 
Milukas ne girdėjo.

Apsvarstyk skaitytojau, kur ežia 
teisybė? Man rodėsi, kad skriau
dėjo ne slėps ir kad jis bus nu
baustas pagal konstituciję. Bet 
kur tau! varnas varnui akių ne 
kapoja. Tegul seimo delegatai 
kunįgų intrigas ir sukalbį pride- 
ranesiai apsvarsto ant ateinanezio 
seimo, ir tokius .skriaudėjus ir jų 
užtarėjus tegul pasistengia iš
mest isz musų tautiszkos organi
zacijos. Iki sziol tylėjome, ka
dangi ir teip daug vaidų yra terp 
mus, laukėme, ar ne pranesz kun. 
Milukas apie tai Centraliszkam 
komitetui, kad skriaudikai butų 
praszalinti. Kun. Milukui vis
kas nuėjo pro ausis. Centrališ- 
kąs Komitetas elgiasi visai des- 
potiazkai. Korespondencijų rei
kaluose Susivienyjimo ne priima 
į ‘(Tėvynę”, o i
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Isz Spriug Valley, III.
Darbai czia sumažėjo, dirba 

tik po pusę dienos; per tai ir už
darbiai sumažėjo.

Iki sziol terp czianykszczių lie
tuvių buvo tyku, bet dabar už
kilo nesutikimai terp kauniškių 
ir suvalkieczių. Sztai 1 d. ge
gužio buvo czia vestuvės vieno 
kauniškio, ant kurių atėjo ir ke 
Ii neprašyti. Veselninkai pra
dėjo mėtyti su bonkoms į nepra 
szytus sveczius. Tie nuėjo į sa- 
liunę it ten laukė veselninkų. 
Tiems atėjus, prasidėjo muszty- 
nes ir szaudymai. Pašauti, tei
sybė, nė vieno ne paszovė, bet 
vienas tapo nekaltai sumusztas. 
Sumuštas likosi p. Venckus. 
Ant rytojaus prasidėjo aresztavi- 
mai ir tūliems atsėjo užsimokėti 
po 9 dol. Antros provos dar ne 
buvo.

Visi tie musų nesutikimai pa
eina nuo musų tamsumo ir gir
tuokliavimų ir per tai, kad dau
gelis musų brolių ne moka at 
skirti gėrę nuo blogo. Juk visi 
supranta, kad ne reikia lysti ten, 
kur ne prašo, ne gražu ant ves
tuvių ir kitokių jvokilių suėjus 
stumdytiest Teip ne daro nie
kur apszviestesni, ne daro to nė 
apnviestesni lietuviai.

Czia jau seniai ne buvo tokių 
šaudymų kaip dabar. * Kas to
liau atsitiks, dar negalima žinoti. 
Dabar mat mažai dirba, mėgstan
ti pesztynes turi užtektinai laiko, 
o pinįgų yra mažai, tai ne užten
ka ant kazyravimo, todėl mat jie 
elgiasi kitaip. Seniaus buvo terp 
lietuvių visokį pravardžiavimai, 
dabar išnyko, kadangi mat tam- 
sunų neužkeneziami jų praminti 
szliuptarniat nesiduoda įtraukti į 
pesztynes. Gėda mums iš ti
kro, kad mes,vietoj laikytiesi vie
nybės, ėdamėsi terp savęs, mu- 
šarnės, paskui tęsomės po sudus. 
Vietoj aukauti centus ant labo 
musų tautos, mes neszame dolia- 
riu8 svetimtaueriams; vietoj atsi-

kam i pinįgua lojeriams ant provų 
F r j Eismont.

Isz Baltimores, Md.
7 d. gegužio czianykszcziai lie

tuviai atloszė teatrę; duota buvo 
istoriška drama Slovackio, p. a. 
Mindaugis Lietuvos kunigaikš
tis, versta isz lenkiško Dro Ku
dirkos. Paklausyti teatro susi
rinko apie 500 1 etuvių, kitus su
laikė rinkimai, arba gerinus sa
kant, politikierių alus. Merginų 
ir moterių ant teatro susirinko 
diktai, isz ko tik džiaugtiesi rei
kia. Susirinkę užsilaikė gražiai. 

Baltruszaitis.

llypiiotizmaR ir girtuok
liai.

Hypnotizmę vartoja tankiai ant 
išnaikinimo visokių blogų pa
linkimų, su hypnotizmu bando 
pataisyti tinginiaujanezius mo
kintinius, isz tinginių padaryti 
darbšezius, gerai besimokinan- 
czius. Tokius mokintinius įvaro 
į hypnoiiszkę miegę ir prisako 
jiems gerai mokintiesi, ne tingi
niauti. Prikelti isz miego, sten
giasi paękui išpildyti tę, kas 
jiems hypnbtiszkame miege buvo 
pasakyta. Darytos su mokinti
niais bandavonės Prancūzijoj, 
Norvegijoj ir Szvedijoj daugume 
atsitikimų davė gerus vaisius. 
Taigi, jeigu su pagelba hypuo- 
lizmo galima pataisyti mokinti
nių ne gerus palinkimus, kodėl 
ne galima būt pataisyti kitų? 
Žmonių su ne gerais, vodingais 
palinkimais ant svieto yra daugiau 
negu eu gerais. Jeigu jau ne ban
dyti su hypnotizmu naikinti visus 
blogus palinkimus žmonių,lai ko
dėl ne bandyti naikinti nors svar
besnius, daugiau žmonijai fflė- 
dies atgabenanezius? Vienu isz 
vodingiausių ir bjauriausių palin
kimų yra girtuokliav<mai, kurie 
daugiausiai žmonijai blėdies at
gabena, kadangi, .kaip visų 
krasztų surinktos stat s’iszkos ži
nios parodo, daugiausiai krimi
nali szkų prasižengimų papildo 
girtuokliai. Isztikro daugelis 
daktarų bandė vartoti hypnotiz
mę ant atgrasinimo girtuoklių 
nuo svaiginanezių gėiymų. Ne
seniai ant susirinkimo Peterbur
go Daktarų Draugystės D ras Ri- 
bakov skaitė pranešimę apie 
vaisius, kokius iszdavė jo bandy
mai gydyti girtuoklius su hypno- 
tizmo pagelba. Ribakov tvirti
na, kad nepažįsta geresnio už 
hypnotizmę vaisto ant atpratini- 
mo giituoklių nuo svaiginanezių 
gėrymų. Jau po 1 arba dviejų 
bandymų galima nžtėmyti pasek
mes hypnotizmo ant girtuoklių, 
tik labai mažas nuoszimtis girtuo- 
khų-ne pasiduoda hypnotizmo į- 
iekmei. Tokiu budu atpratinti per 
trumpę gydymo laikę nuo gir
tuokliavimo po mėnesiui tankiai 
grįžta prie seno paproezio; gy
dant ilgiau, žinoma, ilgiaus gydo
mi szalinasi nuo gėrymų. Ant 
visiško išgydymo, taigi ant iš
naikinimo ant višda palinkimo 
prie svaiginanezių gėrymų, kaip 
tvirtina darę bandavonee, rei
kia apie vienų metų gydymo, o 
paskui palinkimas prie gėrymų 
jam niekada negrįžta, nuo jų di
džiausias girtuoklis atpranta 
ant visada, Per penkis metus 
Dr. Ribakov gydė 237 girtuoklių 
su hypnotizmu ir po trumpam gy
dymo laikui isz jų 20.8% per iš
tisus metus ne gėrė viui nė jokių 
svaiginanezių gėrymų;-apie dau
gelį gydytų Dras ne galėjo gauti 
nė jokiu žinių, bet visgi jis tiki, 
kad iš gydytų su pagelbą hypno
tizmo apie 70% per ištisus me
tus negėrė svaiginanezių gėrymų. 
Prie paprasto gydymo, neduo- 
dant giotuokliams gėrymų, jie į- 
gauna visokias ligas: skaudėji
mus visokiose kūno dalyse, vėmi
mus, sunkumus, silpnumę, apsilp- 
ninimus širdies, neramumus; gy
dant suhypnotizmo pagelba tokių' 
apsireiszkimų ne būva. Tokius 
jau vaisius iszdavė hypnotizmas 
vartojant jį ant .išnaikinimo ki
tokių blogų palinkimų, kaip tai 
rūkorių ant atpratinime nuo rū
kymo tabako; morfinistų nuo 
vartojimo morfinos, ir kįtokių vo- 
dingų sveikatai palinkimų.



Isz visur.
|| Isz visų svieto valdonų, dau

giausiai laiszkų ir laikraszczių gau
na popiežius: jam kas dienę isz 
paczto atnesza po 22000 laiszkų 
ir laikraszczių. Žinoma, kad vi
sų tų laiszkų popiežius ne gali 
perskaityti; juos peržiūri ir atsa 
ko 35 sekretoriai. Toliau dau
giausiai laiszkų ir laikraszczių 
gauna Amerikos prezidentas, ka
dangi mat amerikonai labai mėg
sta savo nereikalingoms kores
pondencijoms sunkinti savo bal
sais iszrinktę prezidentę. Prezi
dentas McKinley gauna kas die
nę 1400 laiszkų ir apie 4000 laik
raszczių, žiu omą isz Amerikos, ka
dangi isz svetur ne labai kassiun 
ežia McKinleyui laiszkus. An
glijos karalius,turintis 450 milijo
nų pavaldinių, gauna kas dienę 
apie 1000 laiszkų ir apie 3000 
laikraszczių. Caras gauna kas 
dienę 650 laiszkų, Italijos kara
lius 500 laiszkų. Holandijos ka
ralienė apie 100 laiszkų. Ta pa
ti gali jau savo laiszkus perskai-’ 
tyti.

U Kaip paduoda vokiszkas 
“Chemiker Zeitung”, pietinėj 
Afrikoj, Transvaliuje, užtiko nau
jus kerosino szaltinius, kurie gali 
iszduoli tiek kerosino, kad jo už
teks ant aprūpinimo reikalų visos 
pietinės Afrikos. Vokiszki inži
nieriai rado teipjau didelius kero
sino szaltinius aplinkinėse Bagda
dą, Azijatiszkoj Turkijoj.

|1 Prancuziszkas grafas St. 
Quen de Pierrecourt užraszė mies
tui Rouen 10 milijonų frankų ir 
reikalauja, idant isz nuoszimczių 
nuo tos sumos kas metę hutu ap
dovanota 100000 frankų viena 
apsivedanti augalotų ir tvirtų jau
navedžių pora.

H 2 d. gegužio Napolėj (Itali
joj) prasidėjo kongresas ęlbauie- 
czių. Mieriai kongreso yra: su
rasti kelius ant kulturiszko, do- 
riszko ir ekonomiszko pakėlimo 
albanieczių. Užmanytojuin kon
greso yra garsus Crispi, kuris 
pats yra tikras albanietis.

Nauji iszradimai.
*e* Neseniai atliko bandavo- 

ues telefonavimo terp Floridos ir 
Havąnos, pasinaudojant isz dratų 
pavandeninio, nukloto ant jūrių 
dugno, telegrafo. Ant kalbėjimo 
vartojo naujus pagerintus Bell’O 
telefonus- Bandavonės vienok 
iszpuolė ne suvisu pasekmingai: 
galima buvo susikalbėti vien kal
bant labai palengva, kalbant 
greieziaus, žodžių ne galima bu
vo suprastu Paskui darė banda- 
vones su nauju, iszrastu vieno 
Kolumbijos universiteto profeso
riaus telefonu ir jos buvo su visu 
pasekmingos. Szitę iszradimę 
tuojaus nuo iszradėjo nupirko te 
lefonų kompanija. Dabar, kaip 
tvirtina Amerikos laikraszcziai, 
galima bus lengvai susikalbėti 
terp Amerikos ir Europos, pasi
naudojant isz dratų povandeni
nių telegrafų, arba nuklojus ant 
jurių dugno specijaliszkus telefo
nų dratus.

įj Visuose civilizuotuose krasz 
tuose besimokinanti jaunuomenė 
turi daug vargo pakelti, kol pa
baigia mokslę augsztesnėse moks 
liszkose įtaisose, didžiausię vargę 
turi kęsti neturtingi studentai. 
Sz ved i jo j jie tokio vargo ne ken- 
ežia kaip kituose krasztuose: ežia 
jie užasekuruoja savo gyvastį 
asekuracijos draugystėse ant at 
sakanezios sumos. Polisas užsta
to turtingiems, kurie noriai jas 
priima, kadangi isz draugyscziu 
atgauna savo pinįgus; jie noriai 
duoda besimokinantiems pinįgus 
ant pabaigimo mokslo. Budas 
tas isz tikro vertas pagyrimo ir 
jo priderėtų griebtiesi ir kituose 
krasz tuose.

|| Mieste Maskvoj, Maskolijoj, 
koksai rudgalvis vyriszkis daug 
vaikszcziojanczių mergaiezių nuo 
15—16 metų su peiliu sužeidė, 
kelias nudurė. Policija suaresz- 
tavo visus rudgalvius, bet tikro 
kaltininko iki sziol ne surado.

|| Ant salų H«vai, naujų ame- 
rikoniszkų valdybų, vietinė legis 
latura nutarė pareikalauti nuo 
prezidento McKinleyo, idant tas 
praszalintų savo įstatytę guber
natorių Dole, kadangi tas stabdo 
darbus legislaturos.

Peterburge, techuoliogisz- 
kame institute, atliko neseniai 
bandavonės su prietaisoms iszras- 
toms inžinieriaus Loszmakovo 
ant visiszko sudeginimo durnų 
prie apkurimo peczių visokioms 
deganezioms medegoms. Pritai
sius Loszmakovo prietaisę prie 
pecziaus, kūrinant, dūmų visai 
ne būva,vis tiek kuom ne kūrintų 
pecziuje, durnai sudega ir per tai 
užsiezėdyja kuro. Banda- 

.vonės iszdavė kuo geriausius re
zultatus. Loszmakovo prietaisu 
pritaisyta prie 70 dirbtuvių Mas
kolijoj.

Amerikos konsulius Brazili
joj, Eugenius Seeger, atsiuntė ži
nias apie apsigyvenusius Brazili
joj ateivius svepmtauczius. Pa
gal tas žinias Brazilijoj dabar gy
vena ateivių: 390000 vokieczių, 
1300000 italijouų, 800000 portu- 
galiecaių, 80000 lenkų, iszpanijo 
nų 100000, prancūzų 10000, an- 
ghjonų 5000, amerikonų 5000, 
kitokių tautysezių 100000. Isz 
to viso ateivių skaitliaus 98% yra 
Brazilijos ukėsais.

į Laikrasztis “Daily Chronicle” 
pranesza, jog popiežiaus delegatas 
esantis dabar mieste Bombay, In
duose,lietuv's isz Veliuonos Z įlev 
skis, bus perkeltas arba į Kanadę 
arba į Suvienytas Valstijas Sziau- 
rinės Amerikos.

I', Rytinėse Indijose, dėl smar
kių lytų upė Indus iszsiliejo per 
krantus ir apsėmė virę rniestę 
Glasee Khan ir jo aplinkines. 
Ar prie to prigėrė kiek žmonių, 
dar nežinia.

I1 Mieste Sajda, ^Vengrijoj, lai 
ke dievmaldystesNazaretonų baž- 
nyczioj, nežinomi piktadariai už
darė bažnyczios duris,paramstė jas 
isz lauko ir uždegė bažnyezię. 
Esauti bažnyczioj, pamatę ugnį, 
pradėjo veržtiesi laukan, bet už
remtos durys neleido, reikėjo jas 
iszversti. Prie to daug žmonių li
kosi sunkiai sumankytų.

|| Per paskutinį liaudės suskai- 
tymę Anglijoj, skaitlius gyvento
jų Anglijoj ir Walijoj (be Szkoti- 
jos ir Airijos) pasirodė 32525716, 
taigi ant 3523191 daugiau negu 
buvo jų 1891 m.

|| Maskoliszkas akių daktaras 
Tiehomiro* pradėjo gydyti skau
damas akis su pagelba visokių 
parvų elektriszkų žiburių. Bu
das toks gydymo skaudamų akių 
iszdavė kuo geriausius vaisius.

Perdėtinis sveikatos užveiz
ėtos mieste Cape Tuwn (Pietinėj 
Aftikoj), Dras. Gregoty apreisz 
kė, jog siaucziantis ežia azijatisz 
kas maras ne gal būt isznaikintas, 
kol ne bus isznaikintos žiurkės, 
kurios ligę platina po visus krasz-' 
tus Pietinės Afrikos. Kasdieną 
randa ant miesto ulyczių szimtus 
pastipusių nuo maro žiurkių. Jos 
yra .svarbiausiu palaikintojum ir 
platintojam maro ir terp žmonių.

|| Anglijoj, dėl uždėtų ant an
glių iszvežimo muitų, dėl ko, 
kaip darbininkai mena, kastynių 
savininkai bandys mažinti už dar 
bę užmokestį, sutarta sztraikę pa
kelti.

lj Hamburgo garlaivių kompa 
nija nupirko pasažierinius garlai
vius Atlas linijos. Tokiu budu 
Hamburgo kompanija dabar bus 
didžiausia ant svieto, ji turi 120 
pasažierinių garlaivių.

jį Turkijos valdžios griebiasi 
suszaudymų jiems ne paklusnių 
gyventojų Macedonijoj. Mieste 
Monastire suszaudė 24, Bertoj 14, 
Istige 19, Uskule 29. Toks pa
sielgimas valdžių gali vien su
skubinti pasikėlimę visos provin
cijos.

Į| Mieste Lvove, Galicijoj, ar- 
meniszkame banke pasirodė ne
priteklius pusės milijono kronų 
pinįgų. Pasirodė, kad pinįgus isz 
mėtė banko direktorius, katali- 
kiszkas kunįgas Mardirosewicz. 
Kunįgas likosi suaresztuotas.

| Vokiszkas ciecorius atlankė 
mieste Kiel rando laivų dirbtuves. 
Czia jam pirmiausiai puolė į akis, 
kad darbininkai jo ne garbina ir 
ne sveikina. Argi jis nieko svar
besnio patėmyti ne įstengė?

I) Miesto Tūlos aplinkinėse di
deli tvanai. Upė Upa iszsiliejo 
per krantus ir užliejo labai dide
lius plotus. Vien mieste Tūloj su- 
virszum 1000 namų yra užlietų.

H Vokiszkas garlaivys “Arena”, 
isz Hamburgo, susidaužė netoli 
salų Naujos Britanijos, Australi
joj. Visi ant jo buvę žmonės pri
gėrė.

I Maskoliszka vidurių ministe
rija nusprendė parengti prie gu
bernatorių biurų specialiszkas 
mokyklas, isz kurių iszeitų valsz- 
czių rasztininkai. Doros mokykla 
rasztininkams ne įkvėps, o ta bu
tų reikalingiausia, kadangi valsz- 
czių rasztininkai labiaus ai sude- 
moralizuoti.

|| Varszavos apekriezio sūdąs 
nusprendė daktarę Przyborowskį, 
už iszvarymę vaisiaus vienai mer
ginai, ant 4 metų į katorgę (prie 
sunkių darbų Siberijoj).

H Holandijos parlamentas nu
sprendė iszdžiovinti Suyder See 
jūrių koję, per kę plotai Holan
dijos pasididįs ant 173600 akrų 
žemės. lazdžiovinimas Suyder 
See kasztuos 95 milijonus gulde
nų, bet apturėta žemė bus dvigu
bos vertės.

H Ant salos Sicilijos, pietinėj 
Italijoj, siautė smarkus žemės 
drebėjimai, kurie beveik su visu 
iszgriovė rniestę Nicolosi.

S Indijose, ne toli miesto Bom
bay, medvilnės dirbtuvėse 
rech užgimė baisus gaisras, 
nyje pražuvo 35 žmonės.

Am-
Ug

| 7 d. gegužio Angliję atlan
kė netikėtai sniego darganos, ku
rios užkenkė laukams, ypacz kad 
priesz tai buvo dideli karszcziai 
ir želmenys gerai sužėlė.

•,* Maskoliszkas inžinierius 
Melnikov padirbo mažę ma^zinu- 
kę, kurię varo bakterijoj Mel
nikov mat užsimanė ^nt varymo 
maszinos sunaudoti kaipo pajiegę 
gazus kylanezius prie rūgimo, 
kuriuos gimdo bakterijos.Spaudi- 
mas gazų siekia 4} atmosferos. 
Masziuukė darbuojasi be persto- 
jimo per 30 valandų, taigi teip 
ilgai, kol ne pasibaigia rūgimas. 
Melnikow darbuojasi dabar ant 
sunaudojimo gazų besidaranezių 
prie puvimo visetkių organiszkų 
medegų, kę gimdo teiposgi bak
terijas.

*e* Inžinierius Ritchie iszrado 
nauję pagerintę prietaisę ant per
siuntimo toli raszto, druko, 
net fotografiszkų paveikslų. Prie
taisę tę galima pritaisyti prie 
kiekvieno telefono, kurį galima 
sunaudoti ne tik ant susikalbėji
mo, bet ir ant persiuntimo rasz- 
tiszkų dokumentų arba paveik
slų. Atliktos bandavonės su szi- 
ta prietaisa buvo suvisu pasek
mingos.

ProfeeoriusSimon isz Frank
furto ant Maino, Vokietijoj, isz- 
rado nauję telefonę, su kuriuom 
ant susikalbėjimo ne reikia visai 
jungti vietų dratais. Atliktos 
bandavonės buvo su visu pasek
mingos, bet ant didelių tolumų 
su szituom telefonu negalima su
sikalbėti. Ant galo juk ir dabar
tiniai telefonai su dratais ant di
desnių tolumų kaip 2000 viorstų 
ne tinka ant susikalbėjimo.

Li ir 
minos

| Ant rubež'aus Shau 
Tseki Li, Chinuose, nuo 
esplozijos 100 prancūzų ir 30 vo- 
kieczių likosi užmuštų.

H Wogezų apskrityj, Prancūzi
joj, visos medvilnės dirbtuvės li
kosi uždarytos.

Vietines Žinios.
— Pereitos pėtnyczioa dienę at

sibuvo prova“Lietuvo8Mi8aleistojo 
su buvusiu “Kataliko” redakto
rium p. Rusikiu, kuris likosi ap
skųstas ui melagingę apezaukimę 
Olszevakio, “Lietuvos” išleisto
jo, sekretorium ueprigulmingos 
lenkiazkos parapijos. Sūdąs p. 
Rusikį nusprendė ant uimokėji 
mo 10000 dol.

— Ties nt. 256 N. Sangamon 
ui. pereitos nėdėlios vakare užgi
mė smarkios muštynės terp lenkų 
ir italijonų. Musztyn&e vienas 
lenkas likosi pumueztas ir su pei
liu sužeistas. Vienas isz praeivių 
paazaukė policiję, bet italijonai 
ne laukė; atvažiavus patrolės ve
žimui, ant ulyczioe jau nė vieno 
ne buvo.

— Pavieczio ligonbutyj pasiro
dė koki ten nepagirtini darbai 
daktarų ir urėdnikų su ligoniais. 
Likosi paskirta komisija ant isz- 
tirimo apskundimų. Tirinėtojai 
turbut ištikto rado kę ne gero, 
kadangi jie reikalauja praszalini 
mo nuo vietos ligonhuczio direk
toriaus.

— Spingfielde likosi inkorpo
ruotas “Lietuviszkas politiszkas 
Kliubas Kunįgaikszczio Vi tauto 
Chicago Heights. Inkorporato- 
riais yra: Vostkevyczius, Palszis, 
ir Parušus (pravardė, matomai, 
perkeista).

— Ant kertes Waba»h avė. ir
19 ui. policija užtiko chinieczio 
Wah Lee užlaikomę rūkymo 
opium vietę, kur ant rūkymo su
sirinkdavo ne tik chiniecziai bet 
ir amerikonai. *

— 8 metų vaikai: John Lo- 
ney ir Chas VVil'iams, gyvenanti 
pn. 83 E. Huron str. pal»ėgo nuo 
tėvų, bet Evanstone likosi suimti. 
Jie mat užsimanė keliauti į Chi- 
nūs muszti bokserų.

— Chicago] gyvenanti noive 
gai, 17d. gegužio, ant paminėjimo 
L-zsiliuoeavimo savo tėvynės nuo 
svetimo jungo, salėse Skandia ir 
Wicker Park Hallėj rengia ap- L 
vaikszcziojimus ir tautiszkus kon- ttaku reikalu, 
certus.

— Dras. Graiczunas persikrau- j March", potam 3 vai. merginos stokis 
stė į kitę gyvenimę; dabar gyve- vyru*. Inženga vyram* 25c. moterims 

na ant Diviaion ui pn. 227L

vai. 
25c. 
48th
Isz-

PikniukM! Pikniukas!
Chicago, Dr-te szv. Kazimiero Ksr. tu

re* savo plkninka nedelioj, 2 d. Berželio, 
Sehuth'o Parke. 22nd st. ir Desplaines 
River, Riverside, III. Prasidės 9 
ryto. Inženga vyrui su moteris 
Imkit Metropolitan Elevatori iki 
avė., o ten La Grange streetkari.
lipkit ant Desplaines avė. ir isz ten ei
kit tik' 2 blokus in sziauriu* iki par
kui. Ant pikninko bu* restau
racija ant parsamdymo, isz kurios ga
lima padaryti gera bizni. Todėl norinti 
ja parsamdyti atsiszaukite pa* M. Szva- 
ranavicziu, 45 W. 251 h st. Chicago, III. 
Visus lietuviu*ir lietuvaite* szirdingai 
užkvieczlame ant musu pikniko.

Komitetas.
(4-«l)

Susivienyjlmo Liet. Lala v. 
Seimas.

Broliai Laisvamaniai! Rinkkite* ant 
Laisvamaniu Seimo, kuri* atsibus 2 d. 
berželio (June) 1901, 1 po pietų, 134 Wy- 
oming avė., RaubHall, Scranton, Pa. 
Visos kuopo* teiksi* iszsiusti [>asiuoli
niu*, ne* Jau po vienu melu gyvavimo 
Susivienyjimo L. L. bus ant apdirbimo 

į daug dalyku.
Leonas Ereminas, 
Centr. Prezidentas.

519 E. 5th St. New York.
Skranton, Pa. Sąnarius vietine* kuo

po* "Tevyue* Myl. D-tes” ir visus kitus 
tautieczius kviecziame ant susirinkimo, 
kuri* paskirtas nedelioj, 19ta diena ge-

I gūžio 6:30 valanda vakare, Leonardo 
salėj, 111 W. Market str.

* Komitetas.
Balei!

Lowell Mass. Dr-te D.L. K. Algirdo lai- 
‘ kys 2ra metini balių subatoj, 25 Gegužio. 
Burksaaleje, 100 Middle str. Prasidės 7 
vakare. Iženga vyrams 30c.. moterim* ir 

į merginoms 15c. Grajis gera muzika ir 
' bus puiku* pasilinksminimą*. Todėl vi- 
I su* lietuviu* ir lietuvaites, vietinius ir 
j aplinkinius kviecziame atsilankyti.

Komitetas.
So. Boston, Mass. Parapija Sz. Petro 

ture* savo treczia metini balių dienoje 
i "Decoration l>ay”, 30 gegužio, Paine sa- 
. leje,9 Appleton st.,Ca*t)e Square,Boctou, 

Mass. Prasidės 8 vai. vakare. Grajys D. 
; L. K. Vitauto lietuviszkas benas. Iženga 
' vyrui su moters tl.00, pavienėms mergi- 
I noms 25c. Visus lietuvius ir lietuvaites, 
vietinius ir aplinkinius kvieczia atsilan- 

’ kyli. Komitetas.
, BrOoklyn, N. Y. Draugyste Lietuvos 
Sunu, parengia Ima metini balių antsu- 

i balos, 18 gegužio. Svetainėje Caecilia 
Hali 101-103 Grand str. Prasidės 7.30 
valanda vakare. Tikietai vyrams 25 c

' merginoms 15 c. Užkvieczia visu* kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti.

Liet. Sunu Dr-ste.
New Brilain, Conn. Pirmas didelis 

balius, su dainoms, prakalbom* ir' de- 
kliamacijom*. parengta* lietuvlszko* 
jaunuomenes, bu* 18 d. gegužio 1901m. 

' Tuner salėj, A re h st. Prasidės 7:30 
, Pelnas nuo baliau* ei* ant tau- 

Užkviecziam visus vie
tiniu* ir isz aplinkiniu miestu lietuvius 
atsilankyti. Ant 9 vai. prasidės "Grand

BIOLOGIA.
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Mokslas apie gyvus daiktus.

Panai pro f. Nnsbaumą

organus, taigi kojas, kadangi gyvenant, pa- 
veikslan, pilve, nėra jeikalo bėgioti iš vietos 
į vietą, ant galo ten ir ruimo mažai; raume
nys tokių parazitų teiposgi Bušilpnėję. Tūli 
jurių sliekai, gyvenanti kaipo parazitai ant 
žuvių kūno, išsivystę iš kiaušinio ir gyven
dami savistoviai, turi kojas, '.apsigyvenę gi 
paskui ant žuvių kūno, jas kaipo nereikalin
gas nužudo. Tas tai aiškiai parodo, kad tie 
sliekai seniau turėjo kojas, bet tik vėliau, 
gyvendami kaipo parazitai ant žuvių, kaipo 
nereikalingas ir ne vartojamas, nužudė.

Prie tokio tinginiavimo, gyvenimo be 
darbo parazitų, sunyksta ir daugumas jaus
mų organų, kaip antai: akys, girdėjimo or
ganai ir kiti, kadangi parazitas, besimaitin
damas svetimu kaštu, nereikalauja medžioti 
ir jieškoti sau maisto, turi jį gatavą ant 
vietos, iš kūno, ant kurio apsigyvena; ne 
reikalauja slėptiesi, bėgti4: nuo priešų, ka
dangi, gyvendamas kūne kitų gyvūnų, nuo 
priešų kuo geriausiai apsaugotas, genaus ne
gu tas gyvūnas, aut kurio parazitas gyvena. 
Teip, paveikslan. teip vadinami sol i tėra i, gy
venanti kaip kada žmonių pilve ir parazitiš
ki sliekai neturi nė akių, nė ausų, nė dauge
lio kitų organų, nors giminingi jiems gatun- 
kai, gyvenanti liuosais, ne parazitiškai, turi 
tuos organus.

Drauge su sunykimu organu krutėjimo 
ir tūlų jausmų organų, sunykęs iš dalies 
parazitų ir drigsnių sistemas.

Tūli parazitai, gyvenanti viduryj kitų 
gyvūnų kūno, turinti užtektinai aplinkui 
maitingų medegų iš kūno savo vaišintojo,

tyfaksztys, uždengiančios žie
do bumburą, susideda iš storų kaipi žvynų, 
iš kurių teka saldus syvai, kokius labai 
mėgsta skruzdėlės, todėl pulkais apsėda žie
dų bumburus, betljiems nekenkia. Tegul 
prie apsėsto skruzdėlių žiedo bandys prisiar
tinti vabalas Oiytjiyrea, skruzdėlės tuojaus 
sustoja į eilę, nukreipia nasrus ir pirmutines 
kojas ant vabalo ir ištolo purškia ant jo 
skruzdėline rūgščia ir tokiu budu nubaido 
vabalą, nuo žiedo.

Draugystė tokia yra ir terp pačių aug
menų. Paveiksiu tokios draugystės parodo 
kerpės. Kerpių visur yra, auga jos ant me
džių, ant uolų, ant akmenų, sienų ir tt. Ker
pės būva visokio pavidalo ir parvos. Kūnas 
kerpių susideda išigrybinių siūlų, bet terp 
jų yra visada ir apvalus vienceliai vandeni
niai augmenys, įm urai. Maurai tie, vadina
mi gonidioiM, apsigyvena ant visokių kerpių 
dalių it su joms gyvena draugystėj ir viens 
kitam tarnauja: g-ybiniai kerpių siūlai su
teikia gonidioins vandenį, kurį renka iš vie
tos, ant kurios augą,drauge su minerališkoms 
druskoms, bet ker jės, kaipo neturinčios ža
lumo, ne gali naudotiesi iš anglių esančių 
ore, maurai gi gali tą padaryti ir paima jie _ .____

reikalauja, atliekamą dalį, žudo net pilvą ir nasrus, kūnas jų susideda

I ir merginom* dykai. Užkvisczia visus 
meilingai. JaunuomSbe

Nashua, N.H. Dr.te Sz. Kazimiero tu
re* savo balių l&Goguiio, Franklin Ope
ra House saleje, ant Loveli Iiepot Prasi
dės 6 vai. vakare. Grajys gera lietuviszka 
muzika. Iženga wyram* 25c. noterims 
ir merginom* dykai- Viau* lietuviu* ir 
lietuvaites, wietiniu* ir aplinkinius *xir- 
dingai kvieczia atsilankyti. *

Ant rytojaus, 19 gegužio, 12:30 vai. die 
nos ta pati Dr-te ture* maastinga su pra-

Nauja viso svieto mapa.
luternational Globė Co. Chica- 

go dabar iszleido nauja viso svie
to mapa pavidale globo. Y ra at
spausta ant abieju pusiu apskritaus 
szmoto drutoa storos popieros, 28 
coliu dtetnetro; pakabinama po • i uvre v ra |re»«* izi «■ «•“
luboms ar ant sienos. Ji parodo | kalbomis Salėje po nr. 63 Msin str. Ant 
vis a žeme ir visus vandenius. j,u- 
riu kelius ir viso svieto laika, ke 
linta kur adyna. Jos preke |2 00 
prie to ir yra duodama geografisz- 
ka knygele angliazkoje kalboje. 
Norinti ja turėti raszykite:

International Globė Co., 
Room 415,

Continental National Baak Bldg, 
Chicago, III.

prakalba yra ui k vietų* kn. K. Matulai
te isz Brockton, Mass. Todėl ant *sxio 
mitingo kviecaiame kuodaugiautiai lie
tuviu Ir lietuvaicziu iiitirinkti. įžanga 
visiems dykai.

Komitetas.

jų daugiaun negu 
atiduoda kerpėmis, 
uys visai kitokių 
grybų kerpės laike 
rais ir viens kitam 
na.

Garsus Amerikosiszradėjas 
Edison padirbo nauję juodytę ra
ižymui, daug parankesnį ir geres
nį už visus dabartinius. Juodytas 
tas kietas; užtenka trupinį sutar- 
pinti vandenyj ir turėsime kuo 
puikiausię juodytę, kurio nė jo
kiais chemiszkais skystimais ne
galima iszmazgoti isz popieros; 
rasztas nepalszta ir po ilgiausiam 
laikui.

Redakcijos atsakymai.
VVilkesbarieczili. Ltikrasz- 

cziams reikalingi atsitikimai; pa
tvirtinimas seno raszto ne tinka.

Susiviknyjimo Sąnariui. “At
viras laiszkas” perkratinėjo senus 
atsitikimus, apie kokius laikrasz
cziai jau gana raszė. Atkartoti 
via tę patį ne paranku, ypacz kad 
ir be to yra straipsniai užgrie
bianti tę patį klausymę.

P Baironui. Rasztelis patilps 
sekaneziame numeryj. Į szitę 
numerį ne buvo galima sutalpin
ti.

Draugyscziu Reikalai
•e* Mieste Rio Janeiro, Brazi 

lijoj, gyvenantis laivynės inžinie
rius Jacinto Jonės iszrado nauję 
povandeninį torpedinį laivę. At
liktos bandavonės buvo teip pa
sekmingos. kad Braziluos laivy- 
nės ministerija davė jau padirbti 
kelis tokius laivus. Ar jie geres
ni už prancuziszkus, nežinia.

Inžinierius Galecki padir
bo specijalisskę prietaisę ant pa
vertimo durpų į kūrę, duodantį 
daug azilumos, o mažai pelenų, 
tokio kietumo kaip akmeninės 
anglys, ne sudrėgstanezių nuo 
szlapumo. Galeckio massina teip 
iszkasa visas durpas, kad vietoj 
buvusių durpinyczių būva prūdai 
tinkanti žuvių auginimui.

Profesorius Szvento Ignoto 
kolegijos Clevelande, Odenbacb, 
iszrado prietaisę,kuri ant 100 an- 
gliszkų mylių aplinkui mieruoja 
alektrikos (taigi žaibo) pajiegę ir 
ant tokios tolumos parodo geman- 
czię ar besiartinanezię audrę.

lazvyniojiniaa iietuviszkoe 
vėliavos.

Chicago. Dr-te L luošy bes tore* apveik- 
•icziojima iuvyniojimo savo naujo* 
tautlaiko* vėliavos 26 d. gegužio, 1901 m. 
Nailonai aaleje, 585 Centre avė.) kerte 
18to* ui., ant kurio bu* geri kalbėtojai, 
deklamacijos, dainos ir musika. Todei 
visu* lietuvius ir lietuvaite* *xirdingai 
kvieciia atsilankyti.

Dr-te Liuosybe*.

Chicago, Iii. Dr-te D. L. K. Zigman
to perkele savo mitingu* isz po nr. 4600 
5th avė. po nr. 4500 B. Paulina st. ant 
Town oT Lake ir ežia laikys pirma susi
rinkimą nedelioj, 19 Gegužio, 3 vai. po 
pietų, ant kurio visus sąnarius ir norin- 

’eziu* prisiraszyti kvieczia susirinkti.
Naujiems sanariam* įstojimas tik *100. 

Komitetas.

Chicago. Dr-te sz. Antano ture* savo 
mėnesini susirinkimą nedelioj, 19 gegu
žio, 12 vai. dienos, J. Petrosziaus aaleje, 
168 W. 18th 8t., ant kurio visus sąnariu* 
kvieczia kuoskaitiingiausiai susirinkti, 
ne* yra labai svarbus reikalai ant ap
svarstymo. Naujiems sanariam* insto- 
jimas dar *1.00.

Komitetas.

Bailiu btu 19 d. Gegužio.
Chicago- Lletuviszkų "Kudirkos“ 

Giesmininkų Drstt laikys didelį balių 
nedelioj, 19 d. gegužio, lOOlm. Salėje 
Freiheit Turner Hali, 3417 8o. Halsted 
st. Prasidės3:30 vai. popietų.

Komitetas.

Pajleszliojiniai.
Pajeszkau savo levo JocoDambraucko, 

Kauno gub., Bziauliu pav., Paszisziu p* 
rap. Asz, jo duktė, dabar tik pribuvus A- 
merikon norecziau pa* ji atvažiuoti. Ji* 
pat* ar kas kita*teiksi* duoti žine ant 
adreso:

Ona Dambrauskiute,
83 Bond Str., Elizabeth, N. J.
Pajieszkau Marijono* Januszauckiu- 

tes, Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Skraudiiuparap.; gyveno I<ondone. An
glijoj. Ji pati ar kas kitas teiksi* duoti 
žine ant adreso:*

John Alenska*.
19 Ward str., IVorcester, Mass.
Buvęs Baltimorej MotiejusMutiejunas 

jis būdam* Shenandbah vadinosi Ju<*gi* 
Gurauskas, apsistojo pas mane ir viena 
nakti sugriebęs mano . *56.00 issbego. 
Jis turi ant nosie* ženklą nuo (kirtimo 
anglio ir deszineje szalije vien* danty* 
a tai klases. Kas ji užtėmy* teiksi* duoti 
man žine.

, A. Ilgūnas,
412 Breaker str., Scranton, Pa.
Pajieszkau Juozo Maurago, Liolių 

paflkpijos Raseinių pav., Kauno gub., 
kurs ežia apsivogęs iszbego. Jis 
yra szesziu pėdu augsztas, juodbru
vas, rauplėtas ir ant kaktos karpa turi. 
Kas ji užtemia teiksis duoti žine ant 
adreso: D^aszinskas,

"Hlmrod, III.

Pajieszkau savo paegios, Magdės, kuri 
jau metai atgal kaip nuo manėsprasisza- 
lino su Jonu Gruszausku; girdėjau kad 
jie randasi Baltimoreje. Kas žino kur 
jie dabar randasi, teiksis maloningai 
praneezti.

Petras Sudžius, i
180 Ferry st.- Newark, N. J.

Pajieszkau savo brolio, Juozo Aliszaus- 
ko, Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav., 
Lankellszkio par. Jis pat* ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

SI manas Alisaauskas, 
Box 821, Kevranee, III.

Pajieszkau savo brolio, Mikolo Sut
kaus. Kauno gub., Raseinių pav., Tau
rage* vol. Jis pats ar kas kita* teiksi* 
duoti žine ant adreso:

Antanas Sutkus,
46 W. 24th Plaoe, Chicago, Iii.

Pajieszkau savo Brolio, Franciszkau* 
Sztmkevicziaus, Kauno gub., Raseinių 
pav., kaimo Jurglaukio; gyveno valsteje 
Connecticut. Ji* pats ar kas kitas teiksi* 
duoti žine ant adreso:

Hilaras Bzimkeviczia, 
(7-6) 4532 Hermitageave., Chicago, III.

Pajieszkau šapo brolio Jono Frejerio, 
Kauno gub., Raseinių pav., isz miestelio 
Tveriu. Jis pats ar kas kitas teiksiaduo- 
ti žino ant adreso:,-'

A rust Frejer.
^3338 Mospratt St., - Chicago, 111.

Tokiu budu mat augme- i 
veislių: prigulinčios prie i 
kaipi kompaniją su mau- 1 
padeda, viens kitą maiti- i 

B Be tokios draugystės teip vieniems kaip 
ir kitiems augmenėliams gyvenimas butų la- j 
bai sunkus, tiesiog negalimas. (

Panašias kompanijas ir draugystes už- ; 
laiko ir tūli skirtingų veislių gyvūnai. i 

Teip, paveikiįlan, skruzdėlės užlaiko ] 
draugystę su tūlai s smulkučiais vabalėliais i 
vadinamais Apkilvu, gyvenančiais ant aug
menų lapų ir jauiių ūgių. Šitie vabalėliai 
turi ant nugaros tnažytes dūdeles, iš kurių 
sunkiasi saldus sy4ai, kokius labai mėgsta 
skruzdėlės. Surbdamos iš tų dūdelių syvus, , 
skruzdėlės glosto? savo ūseliais nugarą a- , 
pliilijų, taigi kaipi melžia jas, todėl tai jas 
vienai mokslinčius) praminė vardu skruzdėlių 
karvių. Skruzdeles teip jau daboja ir sau- , 
goja savo karves kaip ir žmonės, kada jos 1 
išeina ant ganyk|os; laiko jas skruzdėly
nuose, kaip kada ajnt augmenų lapų rengia 
kaipi tvartus ir gafdus, taigi daro skruzdė
lės su savo karvėm^ visai teip kaip žmonės su 
savomsioms. Vabalėliai iš tokios draugystes 
turi naudą, kadangi skruzdėlės apgina juos 
nuo priešų, iščiulbia besisunkiančius sal
džius syvus, kurięj^kitaip sulipintų kojas ir 
sunkintų bėgiojimįV žiemos laike toki vaba
lėliai randa prieglaudą skruzdėlynuose, kur 
juos skruzdėlės pe^i ir augina.

Skruzdėlynuose tūlų skruzdėlių atmainų 
gyvena sau ramiai tir kitoki vabalai, kaip an
tai Claviyer teetdceus, kuris, gyvendamas 
tamsiuose skruzdėly nų tuneliuose,nužudė vi
sai akis ir teip susilpnėjo, kad be skruzdėlių 
jis ne galėtų gyventi. Skruzdėlės myli šitą 
vabalą, glosto jį, kad jis pate ne gali su-- 
rasti sau maisto, ni jį kaip mažą vaiką: 
claviger ir skruzd s suduria snukius ir išsi
žioja, skruzdėlės duoda clavigerui dalį maisto 
ką tik jų paimto, ’ maitina jį teip kaip 
paukščiai peni savo ką tik išaiperėjusius vai
kus. Rods clavijer skruzdėlėms ne daug 
naudos atgabena, >et jis iš savo kūno atida
lina tulus aromatu zkus aliejus, kurių kva
pas skruždėlėms telipjau patinka, kaip kva
pas visokių kvepylu civilizuotų tautų mote
rims. Dėl to kvepiančio aliejaus skruzdėlės 
laiko, peni ir augina skruzdėlynuose clavi- 
gerą. • .

Žmones teiposgi * augina visokius au
gmenis ir naminiuš galvijus, kadangi jie at
gabena jiems naudą. Galvijai ir auginami 
augmenys iš to turi teiposgi naudą. Po 
žmogaus globa užaugę, palikti vieni sau, ne 
mokėtų jie išlaikyki kovos su neprilankiomš 
aplinkybėms, turėtų pavirsti arba į tokius 
jau laukinius, kokiais buvo prieš prisavini- 
mą, arba turėtų su visu išnykti.

E. Prisitaikymas prie parazitiško gyvenimo.
Ant plataus svieto yra gana daug gyvū

nų ir augmenų ve4ančių parazitišką gyveni
mą, tai yra tokių, Kurie gyvena ir minta kaš
tais kitų, o už tai savo maitintojams nė jo
kios naudos ne atgabena. Parazitais terp 
augmenų yra antai pelėsiai, tūlos bakterijos, 
o terp aiškiažiedžiiį visiems pažįstami amalai. 
Gyvūnų parazitų yra dar daugiau: yra para
zitai kirmėlės, sliekai, vėžiai, vabalai, net 
tūlos žuvys. Iš d&lies parazitišką gyvenimą 
patinkame terp daugelio visokių gruppų gy 
vunų lygiai terp stovinčių ant žemesnio, kaip 
ir ant augštesnio laipsnio, net terp pačių 
žmonių. Kuom gi yra tinginiaujanti didž
turčiai, nieko ne dirbanti, didesnė dalis ari
stokratijos ir kitokių luomų jeigu ne pa
razitais tautos, kuri nieko jai gero neatgabe
nančius turi maityti? Juo daugiaus kur yra 
neuaudingų parazitų, juo daugiaus jų turi 
maitinti besidarbuojanti, juo sunkesnis turi 
būt padėjimas dirbančių. Matome tą kuo 
aiškiausiai Maskolijoj, kur tautai reikia mai- 
tyti pulkus urėdninkų. popų, kareivių, nie
ko ne dirbančių aristokratų ir kitokių dyka
duonių, kurie ne naudą, bet tankiai blėdį 
atgabena juos maitinantiems.

Žmonių draugijoj tinginiavimas, gyve
nimas svetimais kaštais priveda prie doriško 
ir fiziško nupuolimo, naikina Įgrotą ir energi
ją, teipjau ir parazitiškas gyvenimas visokių 
gyvūnų sudarko visą jų organizaciją, per to
kį gyvenimą sunyksta daug reikalingų orga
nų ir protiškų pajiegų. Organizacija gyvū
nų taikosi prie gyvenimo budo ir reikalų.

Parazitiškai gyvenantis gyvūnas prisi
taiko kuo geriausiai prie gyvenimo ant kitų 
gyvūnų, pripranta kuo geriausiai prie tin
giniavimo. Apsigyvenęs ant kūno savo mai- 
tintojaus, arba jo žarnose, pilve arba kito- 

ikioj kūno dalyj, parazitas nužudo krutėjimo

iš minkštų medegų, į kurias per odą persi
sunkia visokios maitingos medegos "iš kūno 
to gyvūno, ant kurio apsigyvena. Matyt tą 
ant solitero, gyvenančio žmogaus pilve.

Užtai jias parazitus išsidirbo kiti orga
nai, kokių joms giminingos veislės,gyvenan
čios jiačios sau, neturi; prie tokių priguli 
ypatiški prisikabinimo organai, kuriais pri
sisega prie kūno savo maitintojų; prie tokių 
parazitų išdirbtų organų priguli: vąšeliai, 
akstinai ir kitoki.

F. Prisitaikymas prie naktinio gyvenimo.
Daugelis gyvūnų ne mėgsta šviesos; die

nas praleidžia tamsiose vietose, tik vakare ir 
naktyj išlenda ant medžionės. Žinote, kad 
daugelis peteliškių, karkvabaliai lakioja tik 
naktimis, šiksnotsparniai tik nusileidus sau
lei pradeda skraidyti ant oro, naktimis tik 
girdėt vaitojimai apuokų ir daugelis kitų 
gyvūnų, paukščių ir žvėrių, tik naktimis ke
liasi iš miego.

Kodėl tie gyvūnai šalinasi nuo šviesos 
ir kaip jie prisitaikė prie naktinio gyvenimo? 
Kokią jiems naudą atgabena naktimis gyve
nimas?

Tūli silpni, beginkliai sutvėrimai tam
soj geriaus apsaugoti nuo daugelio priešų, 
kitiems tamsoj lengviaus gaudyti ant maisto 
silpnesnius gyvūnus. Bet pradėjus tūliems 
beginkliams sutvėrimams vesti naktinį gyve
nimą, tokio jau gyvenimo griebėsi ir tuil 
draskanti, kadangi ir tiems lengvesnė nak
tims buvo medžionė, jieškojimas maisto.

Apart to yra dar ir kita gana svarbi 
priežastis priverčianti tulus gyvūnus slėptie
si nuo saulės. Priežastis ta yra: kad tūli 
gyvūnai, turinti minksztą, niekuom ne už
dengtą kūną,ne pakenčia šiltų saulės spindu
lių. Teip, paveikslan, tūli musų kraštų 
nuogi sliekai, taigi neturinti dėžės sliekai 
pasirodo dienoms ant žemės paviršiaus tik 
lytingose, apsiniaukusiose dienose, kadangi 
tąsyk ne užgriebia jų kūno kaitinanti ir 
džiovinanti saules spinduliai. Šiltose gi va
saros dienose jieško sau maisto vien nakti
mis. Musų kraštų sliekai ir tūlos šiltų kraš
tų kirmėlės išlenda iš žemės tik naktimis, o 
dienoms tik laike lytaus arba tuojaus po ly
tui, kol dangus dar ne nusivalo nuo debesų 
ir kol žemė drėgna.

Organizacija naktinių gyvūnų yra kuo 
geriausiai pritaikyta prie tokio gyvenimo, 
kokį jie veda, taigi prie naktinio. Parva jų 
tamsi, tankiausiai palša arba tamsiąi ruda. 
Tūli naktiniai žvėrys turi dideles išpustas 
akis su didelėms lėlėms. Mat naktimis švie
sos yra ne daug, tai turinti dideles akis žvė
rys daugiau sugriebia jos spindulių, daugiau 
jų į akį įpuola ir jis visgi gali matyti, kas 
aplink jį yra, žvėrys turinti dideles akis nak
timis mato geriaus už turinčius mažas. Nak
tiniai gyvūnai, turinti mažas akis, prisitaikė 
kitaip prie naktinio gyvenimo. Daugumas 
tokių gyvūnų išsidirbo geresnius už kitus 
dasilytėjimo organus, su kurių pagelba nak
tyj, lakiodami, gali aplenkti visokius stab
dymus ir jaučia kur yra kas tinkančio ant 
piaisto. Tokius labai jauslius dasilytėjimo 
organus turi antai šikšnotsparniai. Dauge
lis lietuvių tiki, kad lakiojant šikšnotspar- 
niui, užtenka ant smaigo pakelti linų kuo
delį, o Šikšnotsparnis į linus įsisuka ir gali
ma jį tokiu budu lengvai pagauti. Nuomo
nė ta klaidi—šikšnotsparniai iš tolo jaučia, 
kas yra ant kelio ir nuo visko moka apsisau
goti. Ant sparnų plėvės, ant jos paviršiaus 
yra daug smulkių plaukelių, o po kiekvienu 
plaukeliu yra teip vadinamas dasilytėjimo 
kūnelis, prie kurio prieina drigsnių šakutė. 
Tūli šikšnotsparniai. apart to, turi dar išau
gas ir stulpus ant snukučio ir ausyse ir vi
suose tuose susistulpavimuose yra daugybė 
dasilytėjimo kūnelių- Dėl to visko šikšnots
parniai turi neišpasakytai jauslius dasily
tėjimo organus, o-tas jiems palengvina gy
venimą tamsoj.

Paukščiai vedanti naktinį gyvenimą ne 
gali išsidirbti teip jauslių dasilytėjimo orga
nų, kadangi to nedaleidžia plunksnos. To
dėl pas paukščius kiti organai prisitaikė prie 
naktinio gyvenimo. Pelėdos, paveikslan, 
turi geriaus už kitus gyvūnus išsivysčiusias 
ausis. Ausies skylė pelėdų yra dideli, gir
dėjimo plėvė ausies teiposgi geriau negu pas 
kitus gyvūnus išsidirbusi; tūlos pelėdų at
mainos terp ausies ir akies turi suaistulpari
mą bdos, kurios viršus apaugęs plunksne
lėms, iš vidurio gi nuogas; stulpas tas yra 
kaipi pratęsimu ausies skylės, renkančiu viso
kius balsus ir per tai pelėdos turi geriau iš
lavintus girdėjimo organus.

' (Pabaiga bus.)
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TEMYKITE!
KAS NORI NUSIPIRKT GERUS PARE 
DUS. DRABUŽIUS, SKRYBĖLĖS IR CZE 

VERYKUS UŽ PIGIUS PINIGUS
TEEINA PAS

John York’a, Dry Goods Go.
731,733,735 & 737 So. Halsted st. arti 18 ui,

Kur jums visuomet meiliai pritarnaus.
Viena preke dėl visu.

Isz daugybės dalyku parduodamu už pigiausia prekę pa
minėsime czia tik keletą.

Puikiai figūruota cirataftoj Dideles vyriszkos indigoOf^ 
stalams............................O U mėlynos skepetaitės...

Langatieses su geriau. 
sioins plunksnoms....... .O V'

Storas Dans ark abru- 
sas vertės 7c.................

Likucziai nuo 12 
to India drobele.

Likucziai puikaus 
sems Ginghamo iki 12j Į
Likucziai puikaus 15c. —UKUcziai piuKaus ioc.<?1.2o vertt 
juodo atlaso iki 10 jar-UJ^ czeverykai 
du ilgio....................... ^^^i Moteriszki

o li-lOigJ riai 
•■■IZJCfe8

$1.00 vertes Crocket^ į
Kaldros. .................. Į VV

Geriausias naminis Cas-O 
tile muilas, i svaro stukis^JJ 

-- 20c. figūruotos langui f)
užlaidom................... 14 >G
Vaikams 98 c. vertes g Oi 0h
Tan czeverykai....... OvV
Mergaitėms $1.00 ver_ _ 

>tes Dongola czevery- f 
kai........................ ■ V U
Paaugusiems vaikam
$1.25 vertes ca]f Bal(lQA 
czeverykai.................V Uw
griausi $3.00 ver-^O

i czeverykai..’V*’i ■ ”
V yrama satinCalf j 
$2.50 vertes cze-W I m U 
verykai........... .

Invairiausio gatunko bei naujausios mados moteriszkos 
ir vaiku skrybėlės pigiau negu kur kitur.

Atėjęs klausk Stanislavos Zachareviczhites, musu 
'Lietuviszkos pardavinėtojos* kuri jums 

mandagiai pritarnaus.

20 c. juodo atlaso li
kucziai ..................

Knygn Katalogas.
Isz kd kyla melai ir visokio* *kri*udos žmo

nijoje. Parasta kn. Dembtkto. Szi kni- 
ga paduoda svarbiausia* Užtrauk a* tos 
szveatn* Biblijos, kurtos paraksite supra
sit, kas yra Biblija ir kodai kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt...............tbe

Iss kur akmenys ant musu lauku atsirado? 
Oeoliogiazka* Lietuvos laztyrinejimaa, 
naudinga mokallazka knygele. ...... lOo

Istorija Europos su mapoms Mte
Istorija gražios Katrukos “ “ I0o
Istorija užtaiko Frsnouze vainos atsitiku

sio* Afrikoje . : . 3Oo
Istorija arba apsakymas apie Lletuvo* praei

ga. Psratze Zanavykas.
Usganlma* vargdienio. Knigete pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenime 88c 
latekme Sooijalistiszku aanlygu ant visu kultū

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

Ka daryti*, kad būtame sveiki ir ilgai gy- 
ventumem.. ............................................... 10c

Kankles, lietuvtszko* dainos ta‘natomis, 
sutaisyto* ant 4 balau dėl vvru Cali* 1. 80c

Kankle*. Itetuviazko* dainos 4 balsam* vy- 
riszkiems sutaikyto*: parūpino Dr. V. 
Kudirka. II dali*............................  80e

Keli Žodžiai apie Auginimą, paraszyti Ji S. 
Kuokazczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems itzaugintl tavo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru....................................................  ICO

Kaip igytle pinigus ir turto „ ' 10c
Kaip apsiginti nuo koteroa ir kiti naudingi ‘ 

skaitymai , , , , 10c
Kristijonas Duonelaiti* „ ,, . 10c
Kas vr«. o ka* bus „ „ lOo
Krumpliu Joną* pasaka ,. lOo
Katėta* žodžiu apie lietuviu* ir naudingi pa-

, mokinimai dėl Ltetuvo* žmonių. 10c
Kataliku Bainyezia ir mokslas pagal Zabn'a

verte ko. A. Mitukas........................................ 15c
Kristijono Done lalozlo Rašalai........................ 4Oo
Kapai Didžiu Kunlgaikszesiu IrKarallu Vil

niuje Pagal A. Kirkoru, parašte M. Yra 
tai istoriszkas iszaznipiuejimasapte Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabvieesiu D. L. Kunigalkas- 
cziu ir Karalių.... ...................................... lOo

Krituollai szvietos bei abrorat Sutaisė Bevar- ■ 
dto. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu tulu* tikejimlazku* dogmai**.. 5Oo

Kabala* talpinanti* savyje visokiu* užmini- 
mu* ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelio* latoriazkos dainos. Gražios Ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeiti*, jos lietuviszkuoku 
nigaikszczlus. Kražių skerdyue Ir U..lOo

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

dingumą ........................................  10c
Keletas rasztu apie Kražius, parnszyta D. Butke- 

ralczlo Aiszkial apruzo pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, klek Ir koki žmones 
buvo are*/moti, kiek sužeistu, kiek už
mušėte. kiek nusudy'u ir tt........... ...15c

Kuningas. puiku* apraazymas Iaz gyvenimo 
Lte uviu paratzyta dėl Amerikos Lteta- 
wiu. . - ... 50c

Lengwas būdas paežiam per ■*««■ pramos
ite raszytte. dėl nemokanoziu 10c

.tetuvlsrko* Pasakos. M ■■dega Itetuvtozkal my- 
tologijai Surinkta DroJ. Batanavlozlau* 
C*la telpa 14 Muiautiu ltetawtozku mytote 
^zku pasakų, kaipo tai:Dtews* it vslntas, 

rkunatir vemia*. Žmogus ir velnias;Apte 
raganų ir raganius; Apte Dsirea, Laima ir 
Laumes; Apie Dali; Apie Giltine; ApteSral- 
ną ir szalti; Apte vejas. Apte milžinu*; Apte 
Miežius ir smakus; Apte wiiktakiu* arba 
srilkaloks*. Yra tai juoklagtausio* pasa
ko* girdėto* nuo seniausiu laiku in kurs* dar 
ir sziądieu daugybe listuvfn tiki buk tai wi* 
buvus teisybe.................   61.60c

Maskoliai 1012 metuorn arba Jurgi* Mllo*- 
lavski*.......................................................... 40c

Medejo pasakojims*. Szl knygute yra naudinga 
kiakvienam ant perskaitymo, ne* czia ap- 
ra*ao atsitikimu* vieno Medejo eu visokiai* 
žvėrimi* po avatlmu* krssztu* *wteto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apaakyma* su 
trimis abrozelial* . > . . 10c

Marku* ir Aurelionat, apianka lu pirmu am
žių krikszczionyste*..............  fiOo

Mythal. Pasako* ir Legendos Žamalczlu. su
rinkto* Kd. Veokenstodt o, verte J. Saliu- 
pa* M. D. D. I. Yra tai akyviauslo* ir 
juokingiauslo* *enovl*zko* pasako* apte 
visokiu* stebuklu* ir prajovus apte dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laime*. Raganius. Vilkaloku* Ir lt., in 
kuriuo* senove* lietuviai tikėjo ir tzla- 
dian dar nekurto tiki. Kas vieną Isz tu 
pasakų perskaitys panorę* ir visas skai

Nedorybe Rymo Cteooriaus, istorija isz laiko 
ponawojimo Nerono .... 40c

Negirdėtas daiktas ir garo* rodo* musu mo
terėlėms te

Juozapa* Koniussev'kto, arba kankinime* 
U a įjotu po valdžia maskoliaus . . ,26c

Juokinga* pasakojime* apie Bzaltabulzius 
ir du gražus straipsniai iaz ukintkyste* fc 

idėja ant maezlyno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliam* lietuviam* Muša.........10c

Istorija gražio* Magelano* 16c
Istorija septynių Mokytoju * ** 50c

.. ... ... -- Kvn*i (Cuinal)
dvi labai akyvo* pasakaite* ................10

Paskutines miszloa. (Isz tenkltzko). Pateka 
1>* atsitikimo ml»y*zku klloazturiuj*-.... 10 

Pajudinkite** wyr»i žeme. Labgluraži pasaka 80 
Pavogti arkliai ir Meudelta Didgalvris Dvi 

gražio* pa.akeles • Kk
Plunksnos abr»zelial. 8zetzlos naujo*,labai 

gražio* pasako* , .... 20c
Pajauta Lizdeikos dūkte arba Lietuva XIV 

•šimtmetyje, lalvl graži pa-aka.......... 76<
Pamokslai Gražiu Įmaniu . par*.uyii kn. 

Totoriaus (Tatares). Yra grąžto* ir la
bai paiuokinanczio- pasakos „ M

Parmaaona*arba baisumas Dievo rūstybe*. P* 
ru»ze Ssvenimiki* Apiak)m*ta<z Akru etai 
tikimu isz Lte uvo* lietuwi*xku parapi 
lu......................................................................IO>

Paveikslai Parssz*-Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jauną meru Ina ir ju atsėt* 
Pacai* vimą................................................... 18*

K.OO

ŪKININKAS, Lletuvros ukinįku lai 
>Kas me- 
ustrijoj 
nBjant 42i markės, Amerikon 

markes arba 1 amer.-<
VARPAS, literatūros,politikos ir mok

slo, dwimėnesinis laikrssztis, k s ši
tuo j a Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinkus ir laiszkus į Ūkininko ir Var-

Frt. Martha Saunua, 
Roką i ten, per Neukirch. 

Oat l»r. (>ermany.

Kur ’ 
atsiwedinti karščiuose.
Ant Potopsko upes kraszto, 
Tenai rasi ir be raszto, 
Grąžę viet} ,orę sveiką, 
Žalėm gojui gera laika. - 
Ten lletuviszkassalfunas
Parengta puikiai kaip bijūnas: FH 
i’ilnas gerymu puikiausiu C3 O 
Ir su užkandžiu geriausiu.
Czia vėl ant upes laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai. 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
liovintiesi nesDadja.

Antanai NarijauaKaa, 
West Port, Merylantl.

MALDAKNYGES.
Matas Ankso Altorius.katalikisaka maldų kny

gele. MaMoe yra rytmetines, vakarines, prie 
apaviednea. komunijos mi-ziu, miszparu ir 
daugybe kitu; minsiu maldo* su abroMliais; 
mtosparal giedami lietuvteski ir lotlnisski: 
daug iotyntoaku gieJmiu giedamu prie i*z*ta

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

liotu ant kiekvienam prieinamu iszlygu, 
Atsiszaukite pas: į - •

S. Mack,
212 First St.. Elizabeth, N. J

Ar Tawo peczlus 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk irisus reik ai Ingus prie 
pecziaus daiktus paa

Outlet Fnrnitnre A State Co.,
3240 8. Morgan St.

o jie sutaisys laso pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe wisąkiu peczių 
už pigiausi} prekę, pigiau kaip fabrike.

P. K. BRUCHAS.
Perkelesavo krautuve in 

nuuja dideli sztora, 
dau- 
laik-

Į a •1' r u 
dirbu ai.t orderio 
szliubinimžiedus 
geriausio aukso ir pi

giau kaip kiti. Ant pareikalavimo isz- 
siuuczia savo ta vorus expresu in visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienu orde
riu duoda savo katalioga dyka. Adresas:

P. K. BRUCHAS, 
701 .Miltvaiikee Av., Chicago, Iii.

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 
paredų; teįpogi dėl draugysczių: Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti 
savo tautietę ir kad tas darbas butų priderancziai 
atliktas, atsiszaukite pas:

‘ T. ANPRUSZeVJCZAJTe.
115 W. Division St. CHICAGO, ILL

LIETUW1U DAKTARAS |

MARJA DOWIATT. I
Kauno gub. Szauliu pawieto.

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

Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvrienoa 

aptiekos.

Jei nori dar syki pamatyt 
Europa.

Kun. F. Kabelka,isz Milvvaukee, Vis , 
raszo savo draugui kun. Jonui Reck, 
Francis Creek, Wis.: ‘ Atmesk viską ir 
pradek vartoti gyduoles, kurias ežia tau 

'■ pasiuneziu”. Kun. Rech sztai ka apie 
tai raszo: “Kada buvau Vindobonoje 
1899 m. sunkiai apsirgau Ir mano liga tę
sęsi 8 menesius. Dras Guzl, gydytojas 
prie karaliszkos szpitoles, nežinojo paga
liam ne ka duoti man kad iszgydyti. 
Drebėjau visas, apetito neturėjau ir ne 
galėjau miegoti. Ant galo patarta man 
keliauti į Amerika dėl 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 bonkas isznyko nemiga, su
grįžo apetitas ir dabar, aeziu Dievui, ga
liu visas bažnytines pareigas atlisti be 
jokiu sunkumu. Meldžiuos dabar, kad 
ponsdievs suteiktu guod. Jos. Trineriui, 
799 So. Ashland avė., Chicago, 111. ilga 
amžių už jo stebuklinga vyną, teip kad 
galeeziau sulaukti valandos, kada jo tas 
vynas bus pripažintas kaipo geriausia 
gyduole nuo visu ligų”.

Kartusis Trinerio Vynas yra gesiausia 
gyduole nuo pilvo, kepenų ir inkstu li
gų, priduoda apetitą ir valo krauja. Ga
li gaut visose aptiekose, tik reikia te- 
myt, kad ne įbruktu jums kokiu vodin- 
gu imitacijų. Pavasaryje tas vynas 
tuomi labiau yra naudingas, kadangi ap 
saugoja nuo visokiu pavasario ligų.

A. Butkus 
Ona Garalaite 
Petr. Kuczinskiute 
Ona Samaszkiene 
J- Vilkas 
J. Steponavicze 
A. Maculevicze 
J. Žydeckas

Stan. Valiackas

10c
20c
2i *c 
10c

10c

Viso $9.10 
Pittsburg, Pa. 25c

9.95
Buvo kasoje 9 35

Sykiu $19.30
Viszteliui ant tabako.

St Valiackas, Pittsburg, Pa ....... 25
Buvo kasoje 8.00 

Sykiu $8.25

Reikalingas partneris prie lietu- 
viszko lazdelių fabriko. Czia dirbasi vi
sokio budo lazdeles parasonams, ir viso
kį kiti tam panaszus daiktai. Szeme biz
nyje įplaukimai yra po 8100.00 ant ne
dėlios, taigi uždarbis geras. Partnerio 
reikalauju su 8250.00. Apart to turi bn- 
ti doras, darbsztus ir blaivus vyras.

Adresuokit:
H. Smith.

112 Front St., Brooklyn. N. Y.

Pigios Farmos tVisconslne!
Jeigu kuris *sz lietuviu norėtu 'pirkti 

farma tegul atsiszaukia pas mane/nes 
asz esiu farmu agentu.

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

(6-81 >

apie keturi zzlmtel dainų
I^tetuTlszks* Albumą*. luiid* I. Iztorizzko* ir 

•»elp jau Ltetuvo* rieto*. Parengta* ir įsi
leista* ka. Miluko ** pakelb* prenumerato
rių Telpa oai* grtauz pnreikalai zu trum
pai! apruzymal* iymtoutiu Lieturo* rietu, 
izzdirbima ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrro* Vartų zu stebėk .tegu paveik
slu Panele* Szrencztauzlo* Vilniuje: Griu- 
retini Mindauirio rūmo 5num>e*teiyj: Griu
vėsiai Lydoa putes; Griuvėsiai Krero pilies, 
Lteakava; MaujiTrakai: Griuvėsiai Medini- 
ku pilies; Gelėaudizskis; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno savenUnjrezia 
Kaune; Kėdainiai. M ir. V y sekle Llterskte; 
Kretinga: Kraitei; Rakizakio balnyesto. 
Kapas Bimano Daukanto. Hiratoa koplyczta, 
Palanga. Buomas ties k lai pėda. M lai jos ste
ni* G<s GarSdaiz. Nemunas ties Vilkija. C-

tokiu lietuviu užsiėmimą, nanuoiu padaru 
■ r tt. Apratrymas paveikslu dviejose kalbo 
se—listaviazkoj ir angliazfcoi. Preke,. . AOc

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraazytoa kn. Anta
no VVtenožinako. Labai gražio* dainos SOc

Lietuviai amžių gludumuose Cm* talpiaaal ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigeie varta yra per
skaitymo kiekvienam Detavlsi lUc

Lilvini i Polaoy. Lenkiazkois kalboje. lazrodo 
k* geto ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
*r turime su lenksis laikyti* ar nuo ju 
•žilinti*....................................... 10c

Laisvo* Valandos F.i‘es. Parašu Vincą* 
Kapsas (D-m* Kudirka). Cziayra *nrin- 
kta a mažesne* eile* garbaus mu*n poa 
to, jauname amžiuje in kapus n užaugu 
slo”. D-ro Kudirkos. Bzioae jo eiles* kiek
viena* *kaltyto>s ra* sau nusiraminimą 
ir dvasiszką naudą................................... 16c

Laima ir Planeta*. Knygele, tinkanti jau- 
nuomenel dėl amagau* laiko praleidimo, 
ne* toz jo* gali nubarti apte savo laime _ ti Aiva..--------------------------------

Lietuviszks* Sziapiny*, Ii Laida. Konradas 
Vallearoda* ..............    10c

Ltetuviaski Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
ežio. Kliasiszkfti taatiszks* perejodda* 
Parengė Jr. Jonas................................ SOc

Ltetuvtozki rautai ir raaitlniakal, raszlta- 
viszka peržvalga Ltetuvo* Mylėtojo, ju 
gyvenimą* ir darbai. Czia sulaužyti gy- 
veaimal ir darbai visa Uetuviu. kurte k* 
nors gero parašte Itetavisztoje kalboje, 
kaipo tai: Dr. Batanavtezta*. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo Voloncaiaaskio.
kn. Burbo*ir kita.........................  40c

Ltetuvo* Kankles, turinczlos 78 nauja* dak 
na*...................   15c

Ltetuvo* Istorija, paraszyta Simano Daukan
to. Dvi dideles knygos, kožna po 8160c 
arbasbi už............................................88.00

Lietuve* Gaspadlne. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, tez kurio* (ratini* Užmokti 
f erai virti valgiu* ir atsakanoziai .vesti 
ukne.............................................’ 20o

Lietnvyste* praeUlz. dabartis D ateiti*. I*to 
rusk ai socijoliogiszka* piesziny*..... ®c

Lietuviai po maskolių )«dk*. Paraaze Dr. 
Piesziny* apie prmepauda* ir persekioji
mu* Itetaviu isz zzalie* maskoluzko* 
TakUio*............   lOe

P. Ir Karaliaus Dowido: aktai, ratanciial. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
irit. Yr« tai naujausia ir grasiausia knygele 
tos irisu Ik-iuvlszau maldaknygta, daili, bal
ta, slidi poptera: stambus, atoskus druka* 
Mlera 3Ui4!4 ooltai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra aekaaerios.

teta apdarai*, auksintai* kraiztalz.be
kalimo....................................................

btetelenta tu kabute

Aukos ant kankintiniu.
Szios aukos yra surinktos A. Stoczkam. 
A. Stoczkus Torrington, Conn.- 25c 
J. Matulaitis ,, ,. 10c
M. Jutinskas „ „ 15c
F. Du Iskas ,. „ 25c
Kaz. Kirszenas ., » 15c
J. Balczius ,. ,, 10c
F. Kairiuksztis „ „ 25c
S. Gilys 
J. Vadakojis
T. Vasilauskas

, F. Vokietaitis 
S. Stulginskas 
M. Jurkevicze 
J. Grigaliūnas 
P. Grigaliūnas 
J. Paulauskas 
M. Varszauskas 
J. Petrauskas 
P. S»yrakas

Atidaryma* naujo pikniukam* 
daržo.

Nedelioj, 26 gegužio Povilas Kareckas, 
758—123czia ulyczia West Pullman, III., 
turės pirma pikninka, arba balių atida
rymo naujo pikninkams daržo. Ten gra- 
jys gera muzika, bus daugybe svecziu ir 
visi ten atsilankė taps gražiausiai priimti. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamus 
kvieczia atsilankyti. Imkit S. Sideeleva- 
tori arba 63 ui. streetkarius ir iszlipkit 
ant South Park avė., isz ten West Pull- 
man karai davež i pati daria.

Paul. Kareckas,
758- 123rd. st. W. Pullman, III Q

Maakolijo* politika su Europa Ir kataliktszka 
bsžnvcua. Izzrodyma* kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikias lietuvius ir ju 
bsžnyozto*.............................................luc

Musu mužikėli* tozdaota* ant naudo* Lietuvos

do* ukteykam* prie gero vedimo ukinykys- 
te*. ir keleto* pasaksieziu . . . lOr

Medega muu tauttezkal valstlnyky*tal. Szloje 
knigoje apraszo visa* liga*, ju vardus ko
kiai^ ja* vadina Kaunleczial ir Suveikta 
ožiai; kokais vaistais prasti žmones jaz 
gydo. ... .... 40c

Medega Šimėno Daukanto bljogrnfljai (gyve
nimai). Yra tai aaujause knigete Ir labai 
akyva, kurioje apraszyta* gymen<ma* Slma- 
noDauksnto ano pat kūdikystes iki joamer- 
tiea: kaip augo, kur mokinosi, k* veiks Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c 

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

inženga. i.zleist* Tėvynė* Mylėtoju Dr te*. 
Yra tat puikiame tragedija grajyjama lest 
ruošė.pirma syk iazventa ant lietu*toz-10e 

10c 
10c 
25c 
25c 
6oc 
25c 

__ 10c 
Viso 83.60

G. Gaubas Traverse City, Mich. už 
Damijonaiczio maszinukes tikie- 
tus..............  $3.00

J. P. L. Mahanoy City, už tuos pa 
ežius tikietus............................ $3.00

. J. J Kazokas E. SU Louis, III. už
tuos paežius tikietus.....................$1.50

Stan. Valiackas Pittsburg, Pa. paau
kavo.......................................... 50

$11.60 
Buvo kasoje 819.78 

Sykiu $31.38
Atiko* ant “Freedoni”. 

Surinktos nuo lietuviu per A. Rama- 
nauska.

L. Treinavicze Nashua, N. H. 50c
Z- Gudaitis , „ ,, 50c
V. Kvaraceju „ „ 50c
1). Dvareckas „ „ 25c
Ig. Tamulevicze „ 25c
Juos. Tamulevicze „ 25c-
J. Balevicze ,, „ 25c
A. Ramanauskas „ „ 25c
J. Kaszelinas „ 25c
Klemen Kaazeliniene ,, „ 25f
M. Kaszelinas „ „ 25f
T. Bakanauskas „ „ 10c
G. Treinavicze ,, ,, 10c
Lud. Treinavicziene ., • „ 10c
Antonina Svekliute ,, ,, 10c
J. Jaskelevicze „ „ 10c
M. Plokščia ,, „ 10c
M. Senkevicze „ „ 10c
V. Meszkinis ’ ,, „ 15c
J. Juszkevicze '•— I,-' „ 10c
J. Zalanskas „ „ 10c
K. Mazikevicze A „ ' „ 10c
M. Szczesnulevicze „ „ 25c
K. Grigas ,, „ 10c
J. Treinavicze „ „ 25c
J. Jezukevicze ,, 25c
J. Kaszeta ,, ,, 25c
A. Czepaviecze „ „ 25c
J. J. Tamulevicze „ • „ 25c
V. Tamulevicze ,. 25c
M.! Meszkinis ,, „ 10c
A. Uzdanavicze „ , ,, 25c
8. Žilionis „ 10c
A. Galinis ,r „ 10c
J. Grigas ,, „ 10c
K. Gaidis „ „ 15c
V'. Aleszkevicze „ „ 25c
J. Sedlevicze „ ,i 25c
A. Paplauckas , „ 10c
Iz. Gudaitis ,, 20c
Ona Gudaitiene 10c
K. Jedkevicze 10c

“Lietuvos” agentai.
' NEW YORK, N. Y. 

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

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

Stanislowas Rinkevviczius, 73 Grand si. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunss, 262 Metropolitan avė. 

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

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas, >

WATERBURY, CONN, 
Jonas Tareila, 677 Riverside st. 

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

WE8TVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas, 

SCRANTON, PA.
M i kolas Ramanauck|g,

1740 Nay Ang Avė. 
BALTIMORE, M D.

L. Gavrlis, 2018 N. VVashington st. 
“Lietuvos” keliaujanti agentai. 
VVincM Kudarauckas,
Jurgis Kazakevviczia, 
Juozas Petrikis, 
K. Rutkauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokfiti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“LlKTCVOe” ISZLKIBTUVK.

PulkiauHios pa Kinese wonea ir 
popieros groniatonis.

Naujausiu ir gražiausiu pawinczewo- 
niu ir popieru gromatoms, importuotu 
isz Europos, su lietuwiszkais paraszais, 
turime dabar daugybę. Prekes pawin- 
czeivoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: 1c., 2c. 10c- 15c. 20c. 25c. arku- 
szas. Norinti gauti “samples” popieru 
ar p&winczewoniu, tegul prisiunezia 81. 
Norinti gauti, “samples” abieju popieru 
ir pawmczewoniu, turi prisiųsti $2.00. / 

A. OUZBW8KIS, 
924—33rd St. Chicago, Ilk

Dr. Leonard Landės,
Lietuwifzka« Daktaras.

1.34 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo 

teriszl<iį ligų. Mokinosi universiteto 
New Yotke; praktikavo ligonbucziuose: 
VViodniuje, Berlyne, karaliszkoj* mo
kykloj* Londone, buvopardCtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir L L

UvZtikrinm laZfrydymss
visij slaptų Ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą tridurių, 
galvos.nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerurisskų ligų 

‘&Oc. naudot elektriklnias prietaisą*.

iazgydytiu į kėlės dienu, teipogi Il
gu pi)iro, uždegimą žarnų, tezdžiuvri- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Lu- 
gydyma užtikrinu kiekvriename ataitiki
me. Cnroniuku ligų gydau paaekmin- 
gai, ir alepemu ligų užlaikau alaptybė-

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

7Sc.

•kuro* mteksstais apdarau. apwatela 
kampsla. aukilnil krantai, --------- '*•-
ir kvrtetka................................... •l.U«

NedeUoalcaao 8 Iki 10% zral.rjrto;naot iki 4 vai. 
po pteL

Rodą* ix»r Grom»ta* I>jr ui
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 81.00 

tW~Jsigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
met^, kiek svreri ir apraišyk savro lig}, o 
ass prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

F.PBradchulis
Attorney and Cotinselor at Law.

Chimber of Commerce Bldj. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A TVashington sta.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3842.

Wienintelis lietuvrys advrokatas, baigęs 
mokslf jurisprudenciloscsion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduovs.
Res. 1(W W18(h Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Tigrai vricnalinė gydykla 
md plauku ant praplikusiu 
į trumpa 
ir praazalina visokia neezista

Gerinusia dantų guduole: 
d uote nustabdo 
lea minutaH Mes sawo 
rantavrojam. Preke lik 
bonkutea $1.00. 
»wetymaa azaliz. Budas 
yra parodytas keliose 
Norėdami pasiklaust 
adresuokite: The J.V.

Boi 2361. New York.

uUeldinl- 
teipgi 

slinkimą.

Musu gy- 
į ke-

Imant 6

vvartoti

laiazkua, CO., 
,s. A.

Dr O. C. Heine
DENTT8TA8.

Kerte 31st ir Halsted ulieziu, 
tvirezui Aptiekos. ~£Qhicago.

:— AR ESI KURCZ1AS7?
Wi>| kurtiniai ir sunkus girdėjimas dabar yra 

isigydomi su pagalba nauju asas* tozradlm*. 
Tik karcziais aim* n* gali būt iszgydyti. Vži- 
■ai ualvoj vzizui rasRZUMAMi. Apreszyk sa
ve liga. Iszegzaminavima* ir rodė dykai. Gali 
Klys name iszsi ydytl tu visai mažai* kaaztai*.

'. Dalton’s Aini

A M. Matnsawiczia,
AGENTAS

War<onu, Fijauu, Siuwamu Ma- 
HElnp, Cigaru ir Papieronu.

te argonas, Pijauu* ir Mastines duoda ant 80 
dienu ant issmsginimo. Jeigu per ta laika pa
sirodys paimta* Instruments* negeru, ar per 
brangum, *•* ji atsiimsiu atgal Ir ež ta laika 
nieke*nekasztuo* Užtikrinu kad ano msne- 
Rlrkslte viską pigias kaip vtooi Amerikoj gale* 
imt gauti, ne* ass visokias daiktas imu sfa- 

oziai isz fabriko Ir todėl galiu pigiau juo* par
duoti <alp tie kane Isz vhotetale itaa. Meldžiu 
tik jmmegtnti, o ažtlkrinu kad besite užganė

A M. Matii8awiczia.
208 W. Centre St. i

Mahanoy City, Pa.

t
 STATE 

MEDICAL
Dispensary

(Bures ponr. 76 LladisonSL)
66 Van Bnren St., Chicago, III.

Pietvakarini* kampas Stata ir Van Buran ulycziu.

Klausk rodos pas seną Daktarą,., 
geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijabstu gydyme slaptu nertviszku Ir chroutazku ilgu. Tuk- 
Mancsiai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems wyriszkumas ir tewyst«slaime.

Prastotas wyriszkumas,»jy«“”^^jįj"jj5"i»: 
mintis, neapkentiman draugyste*, prastota energija, prieszlaikinls 
aiiKikuprinintas, ineszlungis bei abelnaS nusilpnęjimas, vristai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu wyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą davjo to, kad jau buwo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!
I ii 111 DM 11 (*71 OS 11 P'OS kaip sifili® wlsuose sawo stadiumuose: pir- 
UlllipailV^lVO u&uoWnie, antrame ir trecziame,puwima» 
gerkles, nonea Ir kaulu, Blinkiman plauku, kaipogi Ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir tueszlungis, pasekmes newalystes ar iszdykavrimo bus 
weikiai isžgydytos. Mes gydome vrirszminįtas ligas teip, kad netiktai jas wei- 
kiai praszaliname, bet ir rrisiszka svreikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvrarantuojame iszgydyti kiekwiena liga, kokia 
“jlik apsiimam gydyti. Jeigu jus gywenate toliau, ne Cbicagoj, 

tai raazykite mums gromata reikalaudami klausymu lieto, nes mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuncziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

; Noso prekes yra pigesnes m bet kokio oficijalisto tisoj 
sralyj ir todėl kiekilenini ligoniui prieinamos.

<_______________________________________________ >
OfficA adunnc* l nuo 10 ryto Iki 4 po pietį ir nuo 6tki8vikire.
UlllbU dUJllVb. f Kedelioms tik no 10 iki 11 ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms savventoms dienoms adinos tos paezios kaip oedelioms.

D™ Stanislaw Heimar, 
DENTISTHS.

S 809 S. Ashlud Avė.

kerte 18-tos ai. Visokios operacijos ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
pagal naujausia metodą.

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

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

wirUBU«si Plakto aptiekos,.

Reguliuojame dauezius 
kreivai augancziti*.

Gryno aukso karūnėlės nuo... .^5,00 uį 
...50c Virszul. ir apatine eile dant... 115.00 m 

.81.00' Garnituras dantų.......... ........... 88.00 ai

ofisas »TinA»VTia. 5 Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms OFISAS ATIDARYTAS. į dienom nuo 8 iki 3 pietu
Nuo Bridgnporto Imkit* Morgan Street Kara. Nuo Town of Lako— Ashland kara ir

Olga Llubatovyeziute, vaizdelis ta* gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus Ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Roatjoje, kaip 
mergina Olga Llubatovyeziute, prigulėdama 
in nihilistu draugyntj. daug sykiu apgavo 
raško* ezlnovnika* Ir gaudom* gudriai i*z- 
trukoiaz ju ranku.................................. lOc

Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 
turinti 48 puikia* dainele* ir Libreto 4 
aktuose . , . iže

Padėjimas Lietuviu tauto* Rusu vteszpaty* 
tej (socltaltszkoa ptaszynts)..................3fic

Patarle* ir dainos. ............................................10c
'Petro Armino raaztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų .... 10c
Praeito Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžia 

diaidejlmo miesto W Ilsiau*, koki jame 
klioaztorial buvo, koki lietuviszki ku- 
nigaikszczial gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu «kywu Lietu
vos atsitikimu..................  10c

Pamokinanti »pra*zymai toz gyvenimo žmo
nių ir visokio* rodo*................................ I5o

Pradžemoksii* Rankos Raszto dėl norineztu 
iszmoktle gražiai raesytte < lOo

Pradini* mokais* angliuko* knlbo*................. 75c
Pilnas szimtmetinis kateadoriu* su pllaneto- 

mi*............................................. ,..J.......... 10c
Pamatei Tikėjimo. Paraižė V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos ir nekuria per- 
kmtlnejimai tikėjimo dogmų. Knygele, 
sutelkianti skaitytojai daug maisto toz- 
ganlngiem* dūmojimam*....................... 15c

Pasako* pagal Krylovu. Paraszo eitemto 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
czia 15 pasakų, paratzyta eilėmis....... 10c

Pirmutine psszelpa urnai susirgs*, teipogt 
gėralai alkoholiniai ir taboka, jiagsl O. 
Buivida paraaze N. Naudinga žmonėm* 
knygele....................................................... 10c

1‘aanltoa. Romanai, ^tovelioa, 
Mythtti.

Amžiau* galas Pontko Piloto, kur* buvo su- 
dils Vteszpaties Jėzaus.......................... 5c'

Anima Vilto, naujausia ir gražiausia pasaka, 
knna skaitytojas atsidžiaugt segate* ...,78c 

t pisk* Dievo, pasaka.............. ........................50c
kudenono pasažo*, P. Nerio. 10 gražiu pa

sako vienoje knygelėje............................ 16c
_Apie Joti* TvardaucK* g*r«u burtinyka 

Ir jodarbu* sykiu tu apraszymate apie bur
tus ... ... 26c

Jtewaiito, apysaka salo* gadjn.ee. . ra tai 
gražiausia pasaka, kurio* itetniviai dar 
neglrdojo. " “ • 6(

Duonos jietzkotojal, apysaka H. Senktevi- 
cztao*....................................... .......... ......... 33<

Du puikus apraszymai apie nedorybe žydu fr 
pikta auginimą valku ........................... 50

Gwenima* Stepo Raudnoslo, pasako* Iže
Gyvenimas Genovaitės (Genowefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti panaka.

d . . . . ift
Ka* teisybe tai Mmetes, puikios apysakėlė* 

iss Itetavla gyvanfrno 18c
Kaukazo Itelalsvia. L. Tolstojaus apysakėlė, 10c 
Kunigas, ^pulkus apraszymas tos gyvenimo 
Kn.A. Bubo* Prozaisziti Rasstai. Szioje kėr- 

goj* talpa 18 gražiu pasakų, paraasyt* 
kn. Burbo*, buvusio klebone fietuvisz- 
koe perapiūe Plymoutb, Pa., kūno* tai 
yra *zltokio*: ‘-Tlrmtozklu Andrius“, 
"Ssarieaale", • Drąsybe jr užminti. Smo
gą**", "Apibarta »vis” - Tėvo paska
tiniai Aodžial". "Nanlatenki* isz prie
varte*". "Sesuo", "US tėvynė* meile ’, 
"Burtininke* tos Cuougvano Austrijos”, 
"Sodžiaus elgeta ’, "W«teio iszpežintto", 
"Smerttoant nosies"............................... 80e

Keksztu Simas ukisaka apyMka. Szl yra 
n* tik graži pasaka bet ir gera* pernok i- 
nlmes pr>e ukialnkyata*.....................lito

No. A- Mažas Aukso Altorius, franeurtoz- 
koa gluodmot skuretes apdarais apva 
teis kampai*, aukalnta k visiką, kryžių* ir 
kraaztai.............................................

JTo- 0. Matas Ankso Altorius, baltos o*llu- 
lioldos apdarai, Užkilusio* kwletkot.se 
kauliu* kabate, auksinti kraastal...tl-0O

o. T. Matas Aukso Altorių* beito* oeliu- 
lioldos *|>darai, kvlalko* ant vieno *so- 
noisskloto* sidabru ir perta, m> d iriem 
kaulinėmis kabuteato. aukaintl kren
ta*..............................................................ts.oo

> wt« aitoKJ*-

Kas prisius $8.00,
Aplaikys 810.00 įverta maszinuk; gro- 

matoms drukuotie su geriausioms dru- 
kdriszkoms įtaisomi ir su irisais reika
lingais lietuiriszkoi raszlairoi ženklais, 
kaipwe: | ų ž ir tt. Ant irios maszi- 
nukes gali drukuoti netik euauge wyrai, 
bet ir 3 metu iralkai. mokslo prie to ne
reikalauja, snt pirmo pažwilgio kiek- 
wienas supras kaip su ja darba pradėti. 
Kas prisius 81.00 aphiikys 50 puikiu po- 
pieru ^romatoms rassytie tu puikioms 
kirietkoms, apskaitymais ir pawlnęze* 
vronema Mažiau kaip už 81.00 niekam 
neaiuneziame. Adresuokit teip:

W. Kudarauckas,
Boi 234, Livnnce, lūs.

Lietuwthzka8 galiūnas.
Jono Gudino.-

MitchelSt., Braceville, III.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

JAMES J. HIGG1NS,
SuccessortoM. Dūmina.

Rėdytojas Pagrabn ir
Balsamnotojas Kūno.

(•teigto* 18S8 metuose.
107 First St., Elizabeth. N. J

......... L1ETUWISZKAS DAKTARAS..........
2271W. Division st. --------- CHICAGO, ILL.

{nuo 8 iki 10 ryto
nuv 12 iki 1 po piet 
nuo 7 iki 9 wak«re.

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

—Tikrai Lietuwiszkas—

SaliUijaS.
Nfo S- Mala* Aukzlo Altorių*, apdėta bal 

tat* ilontau* knateliai*, zu 8 medalik*- 
Ual*, akaomo nog*a. apkauatyto* kriaa- 
no* aidabruototnlt bteteleml*, au kabe, 
aukltetl kraaitai -..........................SI. B O

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta ineta dėl užei- 
wiu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, weseiliu ir kitokiu zabo- 
wu

Jonas Petroszius, 
1681. lltlt. brt« OdIoi. ChlCMo 

Telefonas: Canal 788.

Pigiau kaip kitur!
' C(T*to aukso. 14 ir 18 K. *»ll*bteiai Stedsl; 
Laikrodžiai ir laikrodėliai pa* mane plato* kaip 
tei.nr. Darau nauja* D taisau zuiradfata* laik
rodi!** Ir teikrodelte*. žtedu*. drauttyatem zpil- 
k*l** ir wi*okiu* auksiniu* ir sidabriniu* daik
tu* pi<lau kaip wtel Ir «t*a darb* gwarsntaoji>.

F. Prozanskis,
084-33 str. Chicago, III.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3402 8. Hafeted 8t-

<2.00

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

ar UŽLAIKO :! 

Pirmos Kliasos Saliuju, 
Groseęnia ir Buozerne. 

Visada szvieže mfta, ssvieži ir czysta! 
užlaikomi visi kiti groserisski tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu, galiūne se
niausios Arielkos, geras alus irtikri Ha
vanos cigarai. Gera* užkandis 
(Free Lunch) kaa dien dykai.

THEO PROULK
ADVOKATAS IR KONSDUS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 615-616
87-89 E. l&sįliigton st, Cbicago, III.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civiliszHbmi ir knminalisz- 
komi provoms. Geriame! įsivarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Možeika gyvena po njf. 81 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

O, kas ežia?
Puikiausios ir gražiausios popieros gru
mstu raszymui su paveikslais Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasztininku, padabintos su 
gražiais apskaitymais ir puikioms kviet- 
kotns; tuzinas 25c.

rasstl "Lietuva" ar “Vienybe" ir užaimoke* 
*9 metine prenumerata aplaikys-U minėta 
popieru ir 18 koavertu. Adresuokite teip:

K. GEDEMIN A8,
1718 Carson at, Pittsburg, Pa.
Agentu reikalauju kožname mieste. 
Duodu gera uždarby.

UYKA1 Ateikit pažiūrėt, paziurejimt nieko ne kaezt
Dabar mes paleidžjatne turgau genausi laikrodėli: tikka lantniuiA |<K 

>u dvigubais paauksuotais luksztals. ausuke užsukamas ir nustatoma*. vyrtozkaa ar moteriszkas' 
•u tikus AiMtimu, maszinzku*. pilnu akmenų, R R gvarantuotas, alke Ii uote i. viduriai. 
I.įduodame raityte ovaoamcu* axt 20 nrrv; pagal iazveitda ir geruma toki laikrodėli visado. 
gali lyginti prie H0 v butu, auk*o laikbodblio Visiem* puikiu laikrodėliu mylėtojams mes d no 
slm* bėgyje 00dienu puikius prezeotas: i. ntmnmrrrorrnr su didele galvoke Ir ginta
riniu oi buku, vertei SI.M; I grynu n am v putu cioabktczia. vertes Tie.; I nikeline bkibžvkaks 
pkžutk. tkc; l dailu auksinuota Dickbmu LBactven-t iu Cameo kabute, 11 .60; t puikia auktinuo 
ta aaucm. Si 00: I pora puikiu AvsKamv dalaantai, • dlntu, U 00; I puikia artina įsuodinta 
brangakmeniais. 00c; 1 pora paauksuotu kolionikn su pannuterio virszal*. 40o: 1 pora rankovėms 
gusta®. su permutertaia apuosta, tie: t kateteriams gotikų, parmuterio apaczlos. sSV; ir 1 puikia 
In krutins sagute su dailiu akmeniu TSo. Laikrodėli ir 14 dovanu siuncatame C O I> ui 

apmokėdami taipgi ir etpreso kultus; siuntini galite iszegzaminuoU ant ėtprėao ir tei 
nepatiktu, sugrožiakite mums atgal musu kautais Kur nesiranda Ezpreao om*a*. gi 98 turi būt 
pnaiunat. drauge su orderiu. Jeigu kas prisluns pinigus drauge su orderiu, gaus dar extra dora 
na puiku lakstau nn.1: daiktas mes pasiunortame tada per paeita, utrrgtotrave savo kaaztato 
8 laikrodėlius gausi YIĖMA LAIKRODĖLI ŠūlisoifDfiVilbis DYKAI.’ Paraižyk. ar 
laikrodėli ar motoriuką. Jeigu moOariazka. tad vyrtozzo Diekens tenciugelio mes neatanaime mm“ 
teriszka W oollu auksinuota Lorgnette lenelugell. Raižyk nandten, pakol istperdavimu nel.uli 
baigei Adresuok: ATLAg JEWELRY OOMPANY, irf Metropolitan Block, CHKJAOO. ttX

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu lenehumlin tiedu ir atimtus kitokiu daiktu galite iazeirinkti ir S 
traukti. Jeigu tunte musu lietuviezka katalioga. kuri Jri- 

siuncziame kotnam dykai ant pareikalavimo
Kelpsch & Co.

Buce. tu Kelpsch, Norrlko & Co.
... HCmtnSL,

kraiztalz.be
kwletkot.se
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