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Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidentas McKinley, dėl 
netikėtos ligos savo moteries, 

' turėjo pertraukti kelionę po 
visokius Amerikos krasztus*, 
kurią jam kiti įkalbėjo, kad 
atliktų ją su tokioms iszkil- 
mėms, kaip kitur atlieka des
potai svieto užkariautojai. 
Sziuom kartu politikierių 
pliauą suardė netikėta liga. 
Isz syk net daktarai rie daug 
turėjo vilties iszgydyti prezi
dento paezią, bet dabar ji ei
na geryn ir yra jau viltis, jog 
galės iszgyti ir galės parva
žiuoti į Washingtoną, kur 
prezidentas priverstas sugrįž
ti. Prezidentas gavo san- 

x jausmo telegramos nuo An
glijos karaliaus, nuo Prancu- 

f*zijos prezidento if nuo dau
gelio kitų Europos valdonų.

Dauguma Kubos reprezen
tantų priėmė Amerikos rei
kalavimus, kadangi sugrįžę 
isz Washingtono delegatai 
paaiszkino, jog prezidentas 
pažadėjo nesikiszti į Kubos 
savistovystę ir jos be reikalo 
ne stabdyti, įsikisz tik tąsyk, 
jeigu ant Kubos rengtųsi už
pulti svetimi prieszai, arba 
jeigu czia užgimtų anarchija. 
Kita vienok kubiecziij dalis 
persergsti lengvai įtiki nerius 
vientauezius ir nurodo, kad 
Amerika reikalauja sau salos 
Pines ir kelių portų ant sta 
cijų savo kariszkai laivynei. 
kas ne reikalinga, jeigu Ame
rika nemislyja kisztiesi ir 
stabdyti Kubos savistovystę. 
Ne reikia dar užmirszti, kad 
Amerikos randas, nerasdamas 
vieti} namieje, apdovanojo 
visokiais urėdais ant Kubos 
ir tai geriausiai apmokamais, 
daugelį amerikoniszkų politi
kierių ir tai ne geriausios 
veislės. Jeigu tie politikie
riai jšsiliktų ant Kubos, juk 
tai ne galėtų būt nė kalbos 
apie kokią nors savistovystę. 
Visai tokiu budu amerikonai 
pasielgė su Ha vai saloms 
Atka:kus ten keliems szim- 
tams amerikonų, jie praszali- 
no karalienę isz cziabuvių, 
amerikoną Dole įspraudė už 
prezidentą apgarsintos Ha vai 
republikos. Tas valdė su 
amerikonų pagelba visas sa- 

* las teipjau despotiszkai kaip 
ir Maskolijos caras ir ant ga
lo, žinoma ne dykai, pasiūlė 
Amerikai užimti salas kaipo 
savo valdybas. Prezidentas

> McKinley ir pasiskubino isz
pildyti praszymą neva salų 
gyventojų, o isztikro reikala
vimus 2000 amerikonų.

Nuo Filipinų salų ateina 
dabar vien žinios apie pasi
davimus filipiniszkų pasikė- 
lėlių. Teisybė, daug pasikė- 
lėlių pulkelių pasiduoda, bet 
yra dar vis keli tukstaneziai, 
ar gal dar daugiaus besiprie- 
szinanezių. Pereitą sanvaitę 
pasidavė amerikonams filipi- 
i^eczių jenerolas * Macardo. 
Kadangi pasiduoda daug va
dovų be tikrų priežasezių, tai 
reikia manyti, kad filipinie- 
cziams nusibodo ir teip jau 
per ilgai besitraukianti kova, 
arba gal būt, kad paėmus 
Aguinaldą, nėra kito teip 
įtekmingo, kuris galėtų kovą 
ilgiaus palaikyti. Pereitą 
sanvaitę atlankė Aguinaldą 
vieno laikraszczio reporteris. 
Filipinieczių vadovas ne 
daug ką pasakė, jis aiszkino, 
jog būdamas nelaisviu, ne 
turi ką kalbėti. Tuom tarpu 
amerikoniszkos kariaunos vir- 
szininkas teisinasi, kad laiko 
prie Aguinaldo sargybą vien 
ant apsaugojimo jo nuo prie- 
azų, bet saugojamasis sako, 

Į' kad jis apginėjų ne reikalau-

ja.Czia turbut Aguinaldo pa
sakojime bus daugiaus teisy
bes, amerikoniszki virszinin- 
kai vien giriasi savo žmonisz- 
kurnu, nors ant praktikos 
taukiaus nežmoniszkas pasi
rodo.

Azija.
Virszininkas ainerikonisz- 

kos kariaunos, kuris, nemo
kėdamas laikyti liežuvio už 
dantų, ne kartą suerzino vir- 
szininkus geriaus apsitaszu- 
sius svetimų kariaunų ir pas
kui turėjo įžeistus perpraszi- 
nėti, galutinai prisakė savo 
kareiviams susirinkti į mies
tą Taku. Czia kareiviai bus 
perkelti ant laivų ir pergabęs 
juos ant Filipinų salų. Pran- 
cuziszkas pasiuntinys Pichon 
iszkeliavo teiposgi į tėvynę. 
Pats grafas VValdereee ketina 
iszkeliauti 14 d. berželio. 
Grįžta namon ir didesnė dalis 
prancuziszkos kariaunos.

Chinų randas sutinka ant 
užmokėjimo svetimiems krasz
tams atlyginimo, tik kad ant 
to pinįgų ne turi, tai ne gali 
užmokėti ant syk, bet iszmo- 
kėjimą stengiasi nutęsti ant 
30 metų. Daugiaus kaip po 
10 milijonų ant metų ne gali 
mokėti. Ant surinkimo tiek 
pinįgų turi uždėti muitus 
ant svetimų tavorų. Dalis 
vneszĮštysczių aut to sutinka, 
bet kitos nžsitęsimui iszrao- 
kesezio ne pritaria.

Svetimi ambasadoriai veda 
tarybas toliaus, bet ir jie ne 
gali susitaikyti, kadangi rei
kalavimai vieszpatysczių yra 
ne vienoki, tankiai prreszingi 
viens kitam. Per tai ir tary
bos turi užsivilkti.

Maskoliszkas randas ūuola- 
tai garsina, kad ne nori 
griebti nė jokios Chinij pro
vincijos, vienaitinis, girdi, 
Maskolijos siekis Chinuose, 
yra padėti to kraszto cieco- 
riui užsilaikyti ant sosto, pa
dėti jam suvaldyti maisztus. 
O vienok Maskolija nesiren
gia pasitraukti isz Mandžuri- 
jos. Mat maskoliai, nors be 
Chinų rando pritarimo, nori 
teip ilgai laikyti sayo ran
kose tuos krasztus, kuriuos 
užsimanė apvaldyti ir pri
skirti prie savo valdybų, kol 
ne pasitrauks isz Chinų sveti
mų krasztų kariaunos. Pas
kui atgaus vėl liuosybę ir 
mokės priversti Chinų cieco- 
rių, kurio persistato apginė- 
ju, oficijaliszkai atiduoti sau 
Mandžuriją ir kitus reikalau
jamus krasztus. Neesant sve
timų kariaunų, nieks Masko- 
lijos godumo ne stabdys ir už 
tai ne apreiksz karės. Mas
kolija nuo seniai panasziai 
elgiasi Azijoj. Jeigu ant syk 
patinka per smarkų prieszta 
ravimą ir be karės ne gali 
geidžiamo kraszto užimti, tai 
pasitraukia, nusilenkia. Lau
kia geresnės progos, o tokiai 
atsitikus, vėl panaujina savo 
seną reikalavimą, kol ant ga
lo ne gauna be karės to, ko 
geidė. Karės Maskolija ne 
mėgsta, kadangi karė, nors ir 
pasekminga, be pinįgų ne 
apsieina, o jų Maskolijoj nė
ra per daug. Ant galo pra
sidėjus karei, Maskolija ne 
gali įstengti prideraneziai da
boti savo reikalų kitur; kaip 
dabar, įsipainioti į karę butų 
net pavojinga, kadangi laike 
karės galėtų pakilti revoliuci
ja paezioj Maskolijoj, rando 
skriaudžiamų ne galima būt 
teip.lengvai suvaldyti.

Angliszki laikraszcziai gar
sina, buk Persijos szachas 
pavojingai serga. Jeigu jis 
numirtų, be abejonės Persi
joj pakiltų viduriniai maisz- 
tai. Lakraazcziai tvirtina, 

jog Maskolija laukia to su 
nekantrybe ir turi jau su
trauktą kariauną ant Persi
jos rubežių. Pasimirus Per
sijos szachui, maskoliszka ka
riauna įsiveržtų į Persiją ir 
užimtų visą tą puikų ir vai
singą krasztą.

Pietine Afrika.
Už dviejų sanvaiezių pieti

nėj Afrikoj užstoja žiema. 
Dabar didesnės būrų jšjie- 
gos stengiasi prisigriebti į 
sziaurrytinį kampą Transvaa- 
liaus, kur jų, dėl neprieina
mų kelių,ne gali pasiekti an
glį jonai. Czia kariautojai už 
laisvę galėtų per žiemą atsil
sėti ir sziek tiek atsigauti. 
Anglijonai siunezia visas sa
vo pajiegas ant nedaleidimo 
būrų į tuos nors vaisingus 
bet ne prieinamus krasztus 
Czia traukia su savo karei
viais ir jenerolas DeWett, 
kuris, kaip dabar anglijonai 
pranesza, turi ne 2000, bet 
5000 geriausių ir narsiausių 
vyrų. Jeigu jo anglijonai 
ne įstengė įveikti, kada jis 
turėjo tik 2000 kareivių, tai 
dar mažesnę viltį jie turi ne- 
daleisti keliauti ten, kur jis 
nori,turint jam 5000 žmonių. 
Kada reikia, jis moka iszda- 
linti į laiką savo Įjajiegas ir 
atskiros dalys jiersigriebia 
per tarpus anglijonų teip, 
kad tie nė ne pajunta, kada 
tas atsitinka. Jeigu gi an
gį i jonams ne pasiseks sulai
kyti traukianezių į sziaurius 
būrų, tai jie per žiemą ne 
prieinamuose apskrirziuoee 
labiaus susidrutys ir galės 
traukti kovą mažiausiai dąr 
vienus metus. Kadangi ka
rė anglijonams neiszpasaky- 
tai daug kasztuoja, tai ji An
gliją gali nustumti į banRru- 
tystę. Netekusi pinigų, An
glija ne galės karės vesti ir 
noroms ne notoms turėtų pri
pažinti būrų republikoms ne- 
prigulmystę. Karė juo to- 
liaus, juo labiaus' nusibosta 
patiems anglijonams,i dideli 
kasztai reikalauja daug pinį- 
gų, reikia ant gyventojų 
sprando dėti didesnius mo- 
kesezius, kurie gyventojams 
iszrodo per dideliais. Kada 
gyventojams nusibos didina
mi nuolatai mokeseziai, jie 
gal iazversti Salisburio ir 
Cham berlaino m i nisteri j ą. Jei
gu būrai gal dar tęsti kovą 
per ilgesnį laiką, jie gali pri
versti angli jonus visiszkai pa
sitraukti isz savo kraszto. Jie 
Afrikoj bando visokių būdų 
karės vedimo net nedaleistų 
civilizuotiems krasztams. Jie 
ima į nelaisvę moteris ir vai
kus, kariaujanezius ir ne ka- 
riaujanezius, naikina farmas 
ramiai gyvenanezių būrų. 
Dabar lordas Kitchener pri
sakė iszdeginti nuo karszczio 
iszdžiuvusias pievas, kad bū
rų arkliai, netekę paszaro, 
iszstiptų. Bet teip darant, 
Kitchener naikina ne kariau- 
janezių gyventojų turtus, kas 
pagal terptautiszkas tiesas, 
priimtas visų civilizuotų 
krasztų, yra uždrausta. Ar 
tas padavadyjimas suskubįs 
pasidavimą būrų, sunku įspė
ti. Jeigu per iszdeginimą 
pievų būrų arkliai ne teks 
maisto, tai jo ne turės ir an
glijonų arkliai, o tų yra 
daug daugiau. Privežimą 
paszaro sunkina būrai, užstoję 
visur kelius. Angliszko va
do ne žmoniszkas, kvailas pa- 
davadyjimas gali kreiptiesi. 
ne tik priesz borus, bet ir 
priesz anglijonus. Didesni 
būrų pulkeliai atsirado an- 
gliezkose valdybose, vienas 
isz jų yra į sziaurius nuo 
Transvaaliaus, kitas gi į pie
tus. Jie czia iszplėszė kelis 

m i estus. Pacziose būrų re- 
publikose iszilgai geležinke
lio yra daug iszmėtytų buri) 
pulkelių ant sunkinimo pri- 
vežimo maisto, amunicijos ir 
arkliams paszaro angliszkai 
kariaunai. Didžiausias isz 
tų pulkelįų ne turi daugiaus 
kaip 800 vyrų, bet jie iszme- 
tyti teip, kad atsitikus reika
lui, gali sueiti į krūvą ant 
nuveikime kokio nors svar
besnio mierio.

Sugrįžęs isz Prancūzijos 
Anglijos ministerių pirmsė- 
dis Salisbury, vienoje įsz sa
vo kalbų iszreiszkė, kad nors 
karė su būrais reikalauja 
daug pinįgų ir daug žmonių 
gyvasezių, bet ji buvo reika
linga ant parodymo svietui 
Anglijos galybės, kadangi, 
girdi, kitur tikfijo, kad galy
bė ta puola. Isz tos Salisbu
rio kalbos visur juokiasi, lai
ko Ją ne tik už melagingą, 
bet už pritinkanezią bepro- 
ežiui, o ne ministeriui, ka
dangi isz tikro tik karė su 
būrais, kurių teip ilgai ne 
gali įveikti, nors visas būrų 

kariauna. Albaniecziai rei
kalauja platesnės autonomi
jos. Kadangi Macedonijoj, 
teiposgi tūlose azijatiszkose 
Turkijos provincijose yra tei
posgi maisztai, tai sultano 
valdžioms reiks iszpildyti ai- 
banieczių reikalavimus. ’

Hombtirge, Vokietijoj, kai p 
laikraszcziai garsina, uzią va
sarą f*uaivažiuoH svarbiausi 
Europos valdonai: Anglijos 
karalius, Austrijos ir Vokie
tijos ciecoriai ir maskoliszkas 
caras. Bereikalo valdonai ne 
rengia susivažiavimų. Tur
but czia atliks jie kokias 
svarbesnes tarybas, .bet ko
kias, dar nežinia.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Maskvos Gamtos tiri nė tojų 
draugystė pavedė ant toliaus Gi
liai Misunienei daryli geologisz- 
kus isztirimus Vilniaus gubernijoj, 
ir rinkti kolekcijas.

Nuo gegužio mėnesio Vilniuje
I matavimo 

liallH angHwko» kariallūos biun.-, kuri^
keno nors, už atsakantį užmokės- 
nį, atliks iszmatavimus girių, da
rys plianus girių ir tL,

Maskoliszkas ministerių komi
tetas užgyrė naujus įstatus- apie 
rengimą pamokinanezių prelekci 
jų. Pagal naujus įstatus daleidi- 
mus laikyti prelekcijas isz i uodą 

apkaustytą trūkį ir iazardė gubenaloriuf^ kuris, net davęs 
jį bu dinamitu. Prie to ma- daleidimą, jeigu jam nepatinka 
joras Heath likosi užmuBZtas. prelegento ypaU, gali pertraukti 
Kiek pražuvo Įšprastų karei- pr«l«kciją. Risziai paskirti ant 
vių, Kitchener ne paduoda

skaitlius ne jjereina skait- P*r®‘>gt»« girių

itasiųstoe į Afriką, parodė 
visą Anglijos silpnybę; priesz 
karę visi Angliją laikė už 
daug galingesnę, negu ji iš
sirodo.

Netoli stacijos Sloting, 
Transvaaliujek būrai sulaikė

skaitymo turi pereiti cenzūrą di- 
Irektbrių mokslinių direkcijų. 
Kadangi tie ponai ne moka lie 
tuviszkai, tai žinoma, jie bandys 
stabdyti ir neda'eisti lietuviszkų 
prelekcijų.

1d. gegužio ant Kalvarijos plia- 
ciaus atsibuvo sziaudų ir szieno jo- 
markas. Sziaudus pardavinėjo po 
23-25 kap. už pūdą, szieną gi po 
36-38, kap.

Vienaitiniai Vilniuje katalikisz- 
ki prieglaudos namai, parengti ir 
užlaikomi prie Szv. Onos parapi
jos vokieczių katalikų, priglaudė 
pereitu' se metuose 16 ypatų, 8 gi 
davinėjo paszelpą. Ant užlaikymo 
namų iszleido 2307rubl. 86kap.

Kapitalas Vilniaus Nemeczių 
Nusidėjėlių kolionijų draugystės 
pereituose metuose susidėjo isz 
1272 rub. 94 kap. gatavais pini
gais ir 61850ruh. procentinėms po- 
pieroms. 1900 m. įplaukė isz bau
smių suduose, nuo sąnarių ir au
kų 37348rub. 7kap. gatavai? pi
nigais ir200rub. procentinėms po- 
pieroms. Iszleido gi per metus 38- 
297rub. gatavais pinįgais ir 19750 
procentinėms popierorns. Pataisy
mo nemeczių nustdėjelių kolionioj 
Valiucėnuose buvo 11 vaikų tudų 
paskirtų į IČoliouiją.

Balkanų pussalis.
Nesutikimai Turkijos su 

kitoms vieszpatystėms už 
pacztą dar galutinai ne Išsi
baigė. Kitos vieszpatystės I 
buvo pavedusios Prancūzijai 
perplaukti per Dardanelių 
jūrių siaurumą su kariszkais 
laivais ir pareikalauti nuo 
Turkijos užganėdinimo. Da- 
sižinojęs apie tai Turkijos 
augszcziausias urėdninkas Di
dysis Vezyras, atailiepfi prie 
visų svetimų ambasadorių 
perpraszydamas juos už su
laikymą svetimo paczto siun
tinių ir praneszė, jog svetimų 
krasztų pacztas gali pasilikti. 
Dalis vieszpatysczių tuom iš- 
siganėdina, ne pasiganėdi- 
na vienok dar Prancūzija, 
Austrija ir Anglija. Todėl 
dar vis nežinia, kaip tie ne
sutikimai pasibaigs. Be abe
jonės Turkijai atseis dar to
liaus nusilenkti. Prancūzija 
reikalauja ne vien pripažini
mo svetimo paczto, bet ir už
tikrinimo, kad Turkijos 
urėdninkai nesi k isz į paczto 
reikalus ir 
siuntinių,

Serbijoj, 
laikraszcziai, 
nesutikimai karaliaus szeimy 
noj terp senos karalienės ir 
jauno karaliaus. Sena kara- 
linė norėjo karalių prigauti: 
ji neva apsirgo ir pagimdė 
sosto įpėdinį. Tuom tarpu 
pati būdama ne vaisinga, su 
tūlų ministerių žinia, paėmė 
savo sesers vaiką ir ji persta
tė karaliui kaipo savo pagim
dytą sosto įpėdinį. Priga- 
vystė vienok iszėjo į aiksztę 
ir isz to kilo nesutikimai terp 
karaliaus ir jo paezios. Ka
dangi karalienė dabar isz tik
ro serga, tai dar ne žinia, ką 
su ją padarys. Karalius rei
kalauja, idant ji butų iszvy- 
ta isz Serbijos arba kad jį 
perskirtų su nekeneziama jo 
paezia.

Maisztai Albanijoj keliose 
vietose vėl apsireiszkė. Bu
vo keli smarkesni susirėmi
mai albanieczių su turkiszka

ne .sulaikys jo Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 20 - 27 

landžio Vilniaus gubernijoj buvo 
apairgimų visokioms limpan- 
czioms ligoms, Vilniuje: szlakuo 
toms sziltinėms 9, pilvinėms 2, 
tymais 4, difteritu 1, rauplėms 4, 
kraujine 1. Paviecziuose ir po 
kaimus apsirgimų buvo:

Szlakuotoms sziltinėms: Vil
niaus pav., kaime Koniuchuose 
apsirgo 2, buvo serganezių 8, kai
me Dailidžiuose apsirgo 10, isz- 
gijo 4, numirė 1.

Pilvinėms sziltinėms: Vilniaus 
p»v., kaime Juknancziuose apsir
go 30 žmonių, iszgijo 1, numirė 
4; A»zmėnų pav , kaime Geistu- 
nuo>e apsirgo 5, buvo serganezių 
8; Lagumovlesiuose apsirgo 15, 
iszgijo 8, numirė 4; Dianos pav., 
kaime Verelepuo^e apsirgo 24, 
iszgijo 15, numirė 3,kaime Pustu- 
uuose apsirgo 3, buvo serganezių 
9, numirė 1; Szveutėnų pav., 
kaime Potaoznia apsirgo 9, numi
rė 5.

Rauplėms: Vilniaus pav., kai
me Mednikuose apsirgo 1; Dtsnos 
pav., kaime Bulackuose 1, kaime

ba
kai p pranešta 
užgimė dideli

Szatuose 2, kaime Sziszine 7, kai
me Lizovkoj 7, Ivankuose 1, Li- 
czupkuose 19, Vianužine 5; Asz 
menų pa v., kaime Mezike 1, Ba- 
raoovycziuose 1, Vežikinėliuose 
2, Gerdunuose apsirgo 4, numirė 
2; Lydos pav., kaime Norkūnuo
se apsirgo 6, numirė 1, Žemai- 
cziuose apsirgo 2, kaime Drozdo- 
ve apsirgo 4, numirė 1.

Isz Lietuviszko Minsko.
Susztraikavoczia aptiekorių pa

galbininkai, kokių yra apie 50. 
Jie už 5-10 rubl. ant mėnesio tu
ri dirbti po 16 vai. ant dieno-*, o- 
dar ir naktyj ne turi liuoso laiko. 
Bindė ežia įvesti dvi pagelbinin- 
kų atmaini, bet daugumas aptie- 
korių ant to ne sutiko.

Pagal Miusko apskriezio sūdo 
atskaitą, 1899 m. gubernijoj pa
pildyta 611 kriminaliezkų nusidė 
jimų, ui kuriuos sūdąs nubaudė 
711 vyriszkių ir .119 moterių. 
Terp nusūdytų daugiausiai buvo 
pasikėsinusių ant gyvasties arty- 
mo.ues 278, už vagystę 169, nusi- 
dėjimų priesz randą 54, prasižen- 
gūsių urėduinkų 24, pavogusių 
rando piningus 16, nusidėjimų 
piesz tikėjimą 15.

Minsko žydai netoli miesto 
rengia iemdarbystės mokyk1? ir 
prie jos pasimokinimui iemdarby- 
stė-*, specijaliszk? Griną.

Inz Baltstogės (Belos toko), 
Grodno gub.

10 d. balandžio, ant geležinke
lio stacijos Belostok darė banda- 
vones su iszradimu vietinio gy- 
ventojaus, Jono Szustiekio. Jis 
padirbo ypatiszką automobilių, 
ant kurio varymo ne i reikia nė 
garo, ne elektriko*, bet vežimą 
varo jame sėdintis, spausdama? 
pedalą. Vežimas iszrodo prastai 
padirbtas, kadangi mat iszradėjas 
ne turtingas, jis pats dirbo ratu*, 
juos apkaustė; bandavoaės gana 
gerai pasisekė. Pagerinus, dir
bant dalis apecijabatams, automo
bilius toks isztikro butų naudin
gas. Szusticki tvirtina, kad jis 
gali padirbti auiomatiszką valtį, 
kuri gali ne lik plaukti ant 
vandens be garo ir irklų, bet ir 
cziuožti ant ledo. *

Isz Vileikos, Vilniaus gu
bernijoj.

28 d. balandžio apvogė a'ovin- 
czius ant stacijos geležinkelio va
gonus atėjusius su tavomis. Isz 
vieno vagono pavogė kelias siu
vamas maszinas ir kelis pudus 
vilnų. Vagonų užraktai ir 
plombos buvo nusukinėtos, isz ko 
matyk, kad vagiliai turėjo ne 
mažai laiko. Panaezus atsitiki
mai czia būva gana tankiai. Ne
seniai prie krovimo vagonų pa- 
ezlavė kelis tavorų pakus, užtai 
keli geležinkelio tarnai ne teko 
vietos, bet pavogusių tavorus ne 
surado.

Isz Lietuwlszko Branto.
13d. gegužio iszdegė dal s 

miesto L:etuviszko Brasto. Gy
ventojai uždegusios miesto dalies 
neteko nė turtų,* nė pastogės. 
Lietuviszkaa Brastas yra Grodno 
gubernijoj, turi apie 50000 gyven
tojų. Yra tai droeziauma Maskoli- 
jos tvirtynė Lietuvoj, ji uždengia 
kelią ant Maskvos. B rast e sudegė 
laike paskutinio gaisro 152 namai 
ir 190 pardavinyczių. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant 11 milijonų 
rublių.

Isz Prūsų Lietuvos.
Nebeniai, naktyj, į arklininkus 

vieno dvaro netoli Kaukfimių, 
Prūsų Lietuvoj, įsiveržė trys atė
ję isz Maskoliazkos Lietuvos dar
bininkai ir norėjo papjauti mie- 
ganezius arklių dabotojus, ant 
kurių už ką ten turėjo asabiazką 
piktumą. Užpulti gynėsi, bet 
visgi užpuolikai vienam su britva 
perpjovė giliai gerklę, kitą gi 
lengviau sužeidė į kaklą. Pada
rę tą, iszėjo ir du isz užpuolikų 
tą paezią naktį perbėgo per rube
žių atgal į Maskoliją, treczią gi 
feuėmė Prūsų žandarai. Be abe
jonės ne isztruks ir sugrįžę į Mas- 
koliją, kadangi Prūsų valdžios cija į namus vieno maskoliaus ir 
vardus jų praneszė maskolisz- 
koma. . ,-fc

Isz Kadoszkowicų.
Aplinkinėse ezito miestelio bu

vo szį metą jau antru kartu tva
nai. Upės Guiba ir Vezinka, te- 
kanezios per miestelį, susiliejo į 
vieną ir užliejo visas žemesnes 
miestelio dalis; užliejo skurų isz- 
dirbinyczią, galvijų pjovinyczią ir 
daug namų. Moteris ir vaikus rei 
kėjo valtimis ir trotais gabenti 
isz užlietų namų į augsztesnę mie
stelio dalį.

Dėl stokos paszaro miestelyj ir 
jo aplinkinėse, reikėjo gyvento
jams paleisti ant ganyklos savo 
galvijėlius nuo pradžios balandžio, 
nors, žinoma, ant laukų žolės ir 
dar ne buvo.

Kaime Maksimovka nesiliauja 
sziitinės, kurioms daug žmonių 
serga; miestelyj teiposgi ne trūk
sta sziltinėms serganezių.

Isz Peterburgo.
28 d. balandžio (pagal masko- 

liszką kalendorių) Peterburgo 
Lietuviszkai- Žemaitiszka Labda
ringa draugystė parengė teatrą ir 
koncertą ant savo naudos. Duo
tos buvo dvi komedijos: “Sziau- 
ežius ir jc szeiminiszkis”, Korte 
niovrakio, versta isz lenkiszko ir 
“Abejotina ypata”. Po teatrui 
lietuviszkas choras, po derekcija 
p. Pranaiczio, padainavo sekan- 
cziafl lietuviszkas dainas: Labs 
ryta, Vai tu kleveli. Už jūrių už 
marių ir Jojau per girią. Ant 
afiszų tik vardai komedijų ir 
dramų ir komedijos veikėjų bu
vo atspausti lietuviszkai, pravar
dės aktorių buvo jau maskolisz- 
kai.

Apdovanoti kunįgai.
Terp maskoliszko rando aįido- 

vanotų kunįęų Lenkijoj, patinka
me ir du kunįgu isz Suvalkų gub.: 
orderį Vladimiro III laipsnio ga
vo sąnarys kolegijos Seinų diece
zijos kun. Antanavyczius; orderį, 
Szv. Stanislovo III laipsnio gavo 
Sudargo prabaszczms kun. Daili
dė. Ne už darbus ant lietuvisz- 
kosdiįvos szitie lietuviai kunįgai 
maskoliszko rando apdovanoti or
deriais.

Pasimirė lietuvių mokiu* 
tojas. ;

9 d. balandžio Kelcziuoses,pie- 
tinėj Lenkijoj,pasimirė buvęs per 
ilgus metus mokintojumi lotynisz- 
kos kalbos Suvalkų gi m naz. Kon
radas Gąsiorowski.Pradėjo jis tar
nystę kaipo gimnazijos mokinto
jas Vilniaus moksliniame apskri
ty]. Po lenkmecziui likosi per
keltas į Suvalkus, kži tarnavo 
iki pabaigai tarnystes, taigi kol 
pripažino jam pensiją. Daugelis 
lietuvių buvo jo mokintiniais.

Paukszczių observatorija.
Prūsų Lietuvoj, žemdar- 

bystės ministerija prie Kur- 
sziszkos jūrių kojos, ne toli kai
mo Rozitų, rengia paukszczių ob
servatoriją, kuri tėmys iszlekian- 
czių paukszczių kelius, kuriais 
jie iszlekia ir parlekia; vietas, 
kur jie apsistoja pasilsėti, teipoa- 
gi apie vodingumą ir naudingumą 
žemdarbiams visokių paukszczių. 
Jie visi dalykai iki sziol dar pri- 
deraneziai neisztirti, o žinoti apie 
tai ne tik mokslinczisms bet ir 
žemdarbiams butų naudinga.

Isz Szkotijos.
Terp czianykszczių lietuvių ma

žai gero girdėt, terp jų yra daug 
tokių, kurie nežino, kuom jie yra; 
daugelis laikosi lenkiszkos uode
gos, yra terp czianykszczių lietu
vių net toki, kurie, nemokėdami 
pats gerai lenkiszkai, netnamieje 
su savo vaikais kreveziojalenkisz
kai (yra tokių gana dar ir Amen 
koj. Rd). Apie apsivedusius su 
lenkėms nėra jau nė ką kalbėti: 
tų vaikai visai ne moka lietuviaz- 
kai,kadangi nėra kam juos isznao 
kyti. Toki vienok lenkberniat 
ne atsižymi dideliu dorumu.

Sztai neseniai czia net vietinis 
me sude buvo bjauri prova. Vienas 
toks lenkbernis atėjo net su poli-

rado lovoj aavo paezią. Tojė li
kosi paimta į cypę. Atsiszaukė 

ji į sūdą, reikalaudavo perskyri
mo su vyru. Sūdąs vienok ją pri- 
sudyjo’pirmutiniam vyrui ir jai 
atsėjo numylėtą maskolių apleisti. 
Nesidžiaugs turbut vyras isz tokio 
priverstinai sugrąžinto gyvo ta- 
voro. Szitojė moteriszkė gana 
apazviesta, ji baigė net tris klia- 
aas gimnazijos (turbut jos vyras 
ne turi atsakanezio apszvietimo, 
o per tai ir nusibodo apszviestes- 
nei moteriszkei.' Tti p ntlj g • a i i pr 
viestų porų nėra niekada suti
kimo ir meilė ilgai nebūva. Juk 
žmogusjmyli žmogų ne vien dėl - 
jo kūno, tik dėl ypatybių budo ir 
proto. Kuniszka meilė greitai 
atszala, jeigu numylėta ypata nie
ko apart kūno gražumo daugiaus. 
ne turi. Rd.)

Terp tikrų lietuvių tokių ne 
gražių* atsitikimų ne pthitaiko. Ir 
sziaip jie gražiau pasielgia už 
lenkbernius. Ypacz gražiai el
giasi tie lietuviai, kurie skaito 
lietuviszkas* knįgas ir laikrasz- 
czius. Szitie^mat praleidžia lai
ką ant skaitymo, tai ne turi laiko 
m išlyti rpie blogus darbus, ne tu
ri laiko blogai elgtiesi. Skaitliui 
skaitanezių knįgas ir laikraszczius, 
nors palengva, visgi didinasi.

Naujų Metų dienoj czianykez- 
cziai lietuviai parengė balių. Dau
gelis skundžiasi, kad ant baliaus 
ne buvo tvarkos. Gal tame yra 
dalis teisybės. Mat mes dar ne
pratę prie rengimo visokių pasi- . 
linksminimų. Toliaus gal iszmok- 
sime ir netvarkos daugiau ne bus. 
Ir tas jau gerai, kad vietoj stum
dyti esi kur publike, bandome 
gražesnių pasilinksminimų, ant 
kurių gali ateiti ir musų mergi
nos ir moterys, kurios iki sziol jp 
nežinojo kaip atliekamą laiką pra
lėkti. Rods ir jos galėtų grieb- 
tiesi skaitymo, bet dar prie to ne 
priprato. Su laiku gal ir jos 
griebsis skaitymo.

Lietuviai.

Ar kapinės vodingos gy
viems? -

Daugelis daktarų prisilaiko 
nuomonės, kad dabartinis numi
rėlių laidojimo būdas, taigi užka
sant numirėlį į žemę, yra ne ure> 
kas, kapinės, kur laidoja daug pa
simirusių nuo visokių limpanczių 

g5*1’ hut tikru szaltiniu Ir pa
laikytoju epidemijų terp gyvų 
žmonių. Teip sprendžia daktarai; 
ant parėmimo tos nuomonės ir 
lietuviszkoj kalboj iszleista knįgu- 
tė p. a. “Kaip geriausiai laidoti 
numirėlius", kurioje rodyje, vietoj 
laidoti numirėlius užkasant į ka
pus—juos deginti. Ar nuomonė 
ta tėisinga, apie tai gulima persiti
krinti tik isz tirinėjimų; tirinejimai 
ne visada paremia greitai sutver
tą nuomonę. Tirinėjimai ne pare
mia ir nuomonės apie vodingumą 
gyviems dabartinių kapinių, ant 
kurių užkasa daug numirusių nuo 
visokių limpanczių ligų.

Londono daktaras Klein darė 
eiles tirinėjimų ant persitikrinimo 
apie įtekmę kapinių ant įsisunku
sio į žemę vandens. Dras Auf- 
recht darė eilee bandavonių ant 
jūriųkiaulaiezių, kurioms jis skie
pijo bakterijas visokių limpaezių 
ligų; jis persitikrino, kad'ligų 
bakterijos, užkastuose į žemę ne
gyvuose kūnuose, ne turi tos tvir
tybės kaip gyvuose ar negyvuose 
kūnuose ant žemės pavirsziaus. 
Kūnuose negyvų jūrių kiaulaiezių 
įskiepytos bakterijos, jeigu tokį 
kūną užkasti į žemę, užsilaiko 
neilgai: jau po mėnesiui visokių 
ligų bakterijos nužudė ne tik ga
lybę užkrėsti liga ką nors, bet nu 
žudė gyvybę. Kadangi gralms že
mėj gali iszgulėti nepagadytas il
giau kaip vieną mėnesį, tai bakte
rijos, ėsanezios numirėlių kūnuose, 
negali ligoms užkrėsti požeminių 
vandenų; apart to dar likosi isz- . 
tirta, kad gimdytojai ligų, ėsanti 
numirėlių kūne, isznyksta pirma 
negu gali pereiti per odą numini 
šio kūno. Dras Klein, o su juom • 
ir daugeli? kitų tirinėtojų, prisi
laiko nuomonės, kad žemėj užge
nu kova terp pudanezių bakteri
jų ir gimdanezių ligas ir pirmuti
nės pergnli anlrasias, arbageriaus 
sakant chemiszki procesai prie 
puvimo kūnų iaznaikina lygiai R.
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gas gimdanozias, kaip ir puvimo 
bakterijas.

Sziltinių bakterijos teiposgi 
greit išnyksta žemėj; rods nevai
singoj žemėj jos iszbuva ilginus, 
bet žemėj, kur yra daug kitokių 
bakterijų, tos isznaikina ligas 
gimdanezias arba bent atima joms 
galybę užkrėsti ky nors liga.

Rods tirinėjimai dar neužbaig
ti, bet ir isz to, kas iki sziol isztir 
ta, aiszku, kad kapinės, nors ant 
jų laidotų ir daugiausiai pasimi 
rusių nuo limpanczių ligų žmo
nių, negali užkrėsti požeminių 
vandenių ir aplinkinių szuliių; 
gali į saulinių vandenį patekti li
gas gimdanezios bakterijos bet ne 
isz palaidotų numirėlių kūnų, tik 

• isz oro. Kiti tirinėtojai dar pirma 
ištyrė, kad ligas gimdanezios 
bakterijos negali iszeiti isž žemės 
ant pavirsziaus. Taigi isz tirinėji- 
mų aiszku, kad kapinės negali 
kenkti gyviems, kadangi isz kapų 
ligas gimdanezios bakterijos ne
gali iszeiti ant pavirsziaus, nė pa
tekti į požeminius vandenis ir 
persisunkti į šulinius.

Isz Amerikos
Kraujo praliej ma:.

Albany, N. Yf Aut suvaldy
mo sztraikuojanczių ulyczinių ge
ležinkelių tarnų atsiuntė milicijy, 
kuri pereito ketvergo dieny pra
dėjo szaud^ti į pulkus susirinku
sių žmonių. Vienas isz pašautų, 
prekėjas \Valsh, pasimirė, kitas 
dar yra gyvas, treczias posz.iutas 
ne pavojingai. Paszauti ne pri
gulėjo prie sztraikierių, jie stovė
jo prie savo pardavinyczių ir pri
guli prie įtekmingesoių ir turtin
gesnių miesto gyventojų. Gal 
jų draugai pamokys kariaunos 
virszininkts žmoniškesnio elgi
mosi. Ant darbininkų balso tie 
ponai mažai paiso, tuos laiko už 
gyvulius, į kokius ant iezbandy- 
mo karabinų, liepia szaudyti ka
reiviams.

Nenorėjo valgyti szunienos.
Topeka, Kans. Ant tarybų 

apie parceliavimy žemės,, atkako 
pas žalczių giminės indijonua kon- 
gresmanas Curtis ir senatorius 
Quarlis. Atkakus šitiems Ame 
rikos rando pasiuntiniams, indijo- 
nai apvaikszcziojo valgymo szu- 
riienos szventę. Prie tokių vai 
gių pakvietė ir atkakusius sve- 
czius. Cur .isir Q tai lis atsisakė nuo 
valgymo szunieno-ipiiidijonai ty kurios visi namai likosi iszgriau-
palaikė už įže.dimy ir atisakė 
nuo tarybų su įžeidusiais juos 
Amerikos rando pasiuntiniais. 
Tiems reikėjo grįžti su tuszczioms 
rankoms.

Kas užniusze?
Wa‘Hington, D. C- Viena

me czianykszcziame hotelyj rado 
ne gyvy 20 metų Jamesa Ayrea 
isz Port Arthur, Mich. Kaip ma
tyt, jis buvo nuszautas-, kadangi 
kūne jo buvo kelios kulkos. 
Kraujo laazus rado lygiai ant lan
go, kaip ir ant kopėczių nutiestų 
nuo virszutinių lubų ant žemės. 
Vienas kaimynas pasakoja, jog 
jis girdėjo szuvius ir paskui matė 
iszlipant per hotelio langę jauny 
moteriškę, kuri kopėczioms nu
lipo ant žemės ir nežinia kur din
go-

Nenori laukt teip ilgai.
Birmingham, Ala. Czianyksz 

cziame kalėjime sėdi 28 metų nu
sidėjėlis Mueller, už žmogžudys
tę nuspręstas ant pakorimo. Jis 
turi būt pakartas 28 d. berželio. 
Kadangi jam nusibodo teip ilgai 
laukti, tai jis užsimanė pats laikę 
suskubinti. Apliejo j»s savo lovy 
»t drabužius su keroJnu ir atsigu
lęs ant- lovos, uždegė. Sargai 
vienok buvo pasirengę, jie palei
do czirszkynę cnt lovos ir ugnį 
užgesino ir Mueller ne spėjo su
sideginti.

Sniegas.
Grand Fork N. D. 12 d. gegu

žio šitose aplinkinėse snigo per 
visy dieny. Užstojo šalcziai. Jei 
gu vėjas neatsikreips nuo pietų, 
užstos szalnos, kurios gali nuszal- 
noti javus ant laukų, kurie czia 
gerai sužėlę.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kansas City, Mo. Bėgantis 

į vakarus tavorinis trūkis Union 
Pacific geležinkelio, užbėgęs ant 
pagadyto tilto, iszszoko isz rėlių. 
Prie to lokomotyvą ir keli vago 
nai nupuolė į upę. Trūkio ve
dėjas ir peczkurys likosi užmusz- 
ti; nupuolė į upę ir prigėrė du 
paszaliniai vyriškiai, kurie laike 
atsitikusios nelaimės stovėjo ant 
tilto.

Hazelhurst.La. Netoli ntoezia 
iszszoko isarėlių bėgantis isz Chi- 

cago trūkis Ir susidaužė. Prie to 
paczto urėdniukas ir peczkurys li
kosi užmušti ir du trūkio tarnai 
sunkiai sužeisti.

Kastynės Ii- 
ir jose pasiliovė

kunlngas.
Vienuose namuo-

IndĮJonu žeme kolionlzacljai.
Pietinėj Dakotoj dar eziy va

sary bus atidaryta kolionizacijai 
indijon ų rezervacija Gregory pa- 
vietyj, prie Nebraskos rubežių. 
Plotai tie užima 11 milijonų ak
rų puikios žemės. Be abejonės 
bus gana norinezių gauti ir besi- 
varžanezių tas žemės. Žemė vai
singa, yra girios ir upeliai, ku
riuose ne trūksta visokių žuvių.

Užsidegė kastynes.
Milwaukee, Wis. Netoli Iron 

Beit, szaftoj No. 2 Atlantio kas- 
tynių, 16 gegužio užgimė ugnis. 
Kada pasirodė ugnis, oloj dirbo 
150 darbininkų, kurie su dideliu 
vargu iszsigelbėjo, 
kosi uždarytos 
darbai.

Negyvas
New York.

se ant 9 avė. rado jau pagedusį 
kuny negyvėlio, kurį pripažino 
už katalikiszky kun(gy S. Philips 
isz Hazletou, kuris laike paskuti
nių sztraikų Pennsylvanijoj, stojo 
darbininkų pusėj. Policija nu
žiūri užmuszysty ir suaresztavo 
namų stvininky, kuris ne turi ge 
ros garbės mieste.

Nelaime ant parodos
Buffalo. N. Y. Ant pan ame

rikoniškos parodos pliaciaus, 
v en • V| ata. Martinas Kiefig, li
ausi elektr szko drato užmusztas; 
du jo draugui, Kazimieras Stram- 
plevicze ir Andrius Kozickis, l»e 
sistengdami iszgelbėti savo drau
gę, likosi pavojingai apdeginti.

Nelaime ant garlaivio.
Bemidja, Min. Laike apvaik- 

szcziojimo sukaktuvių neprigul- 
mystės Norvegijos, ant garlaivio 
“Sjadow”, ant kurio buvo su
krauti fejerwerkai, atsitiko baisi 
explioz'ja, kurios 11 žmonių li
kosi sunkiai sužeistų, o vienas su
žeistas mirtinai. Dalis buvusių 
ant laivo nupuolė į vandenį ir isz 
tų viena ypata prigėrė.

Paskendo garlaivvys.
Grand Tover, III. Netoli nuo 

czia paskendo upinis garlaivys 
“City of Paducah”. Ant jo buvo 
35 žmonės. Isz viso iszgelbėjo t k 
7 pasažierius, kiti gi visi prigėrė. 
Terp prigėrusių buvo 15 negrų 
darbininkų.

Explioz(jos.
Akron, Oh. Namuose pn. 220 

JohNSON str. East Akrone, ku
riuose gyveno policistas Bruner, 
atsitiko baisi dinamito expliozija, 

ti. Bruner, jo pati ir vaikai li
kosi expliozijos isz lovų išmesti. 
Keli aplinkiniai namai drueziai 
pagadyti. Mena, kad dinamitę 
po namais turėjo ant kerszlo pa
dėti miesto vagiliai.

Scranton, Pa. 16 d. gegu
žio, geležies dirbtuvėse ant 
Green Brige atsitiko smarki ex- 
pliozija, kurios keturi darbiniu 
kai likosi sunkiai apkulti, o vie
nas iš jų apkultas mirtinai. Terp 
apkultų lietuvio nėra.

Petrikis.
Tarmington, W. Va. Kastynė 

se George Creek Coal and Gran 
Co. atsitiko baisi dujų explozija, 
kurios 6 darbininkai likosi užmusz 
ti, o trys mirtinai sužeisti.

Champion, Mich. Champion 
kastynėse expliodavo parakas.Ex- 
plozijos vienas kalnakasys likosi 
ant vietos užmusztas, c 7 sunkiai 
apkulti.

Gaisrai.
Walnerville, Ont., Kanadoj. 

Sudegė czia didelės briežiukų 
dirbtuvė'. Blėdį ugnies padaryty 
skaito ant 120000 dol.

Perth Ambot, N. Y. Sudegė 
czia International Clay Manefac 
turing Co. Blėdį ugnies padary
ta skaito ant 200000 dol.

Brooklyn, N. Y. Sudegė czia 
parvų dirbtuvės Masary & Co. 
ant Plymoulh str. Prie to audė 
gė ir 2 žmonės, o 2 likosi sunkiai 
sužeisti. Blėdį ugnies padaryty 
skaito ant 200000 dol.

Evansville, Ind. Netoli Cal 
bann. Ky. užsidegė velkantis me
džių trotę garlaitys “Ovensbo- 
ro”. Kapitonas ir maszinistas iš 
sigelbėjo,du peczkuriai ir du dar
bininkai Budelė; sudegė suvisu 
ir patsai garlaivys.

Hooksett, N. H. Sudegė czia 
didelės krantuvės Hooksett Mfg 
Co. Blėdį ugnies padaryty skaito 
ant 100000 dol.

Isz darbo lanko.
- Houghton, Mich. Czia 
nykszczios tarnaitės sutvėrė uni- 
jy. Jos reikalauja geresnio už
mokesnio, trumpesnio darbo lai
ko, dauginus szvenezių ir liuoey- 
bės priiminėti pažįstamus, drau
gus ir gimines.

5 Colorado Springs,Col. Port- 
land kastynėe likosi uždarytos ir 
l»er tai 700 darbininkų atsirado 
be darbo. Priežastis uždarymo 
kastynių yra ta, kad kastynių sa 
vininkai ne galėjo susitaikyti au 
darbininkų unija apie praszalini- 
my nuo darbo ne prigulinezių į 
unijy darbininkų.

1 New York. Organizaęija 
czianykszczių budavojimo vedėjų, 
apreiškė, kad ji sustabdys visur 
darbus prie triobų statymo, jeigu 
mūrininkai ne užbaigs szlraiko. 
Jeigu isztikro iszpildytų prižadė- 
jimy, 60000 darbininkų atsirastų 
be darbo.

•Į East Helena, Mont Dir
bai czi tnykszcziose geležies dirb
tuvėse pasiliovė, kadangi darbi
ninkai pakėlė sztraiky. Mat 
czianyksztė legisialura užgyrė 8 
darbo valandas, tai dirbtuvių sa- 
„vininkai numažino uždarbį ant 
20%.

Tampa, Fla. 6000 czianyk
szczių cigarų dirbėjų pakėlė strai 
ky. Jie reikalauja, idant dirbtuvių 
savininkai pataisytų tilty, kadangi 
daliai*, besikeliant su valtelėms į 
dirbtuves, reikia žudyti daug lai
ko. w-

•Į Tampa, Fla. Sztraikas ciga
rų dirbėjų pasibaigė; darbininkai 
sugrįžo prie darbo; miestas mat 
liepė pastatyti tuomtarpiiiį ant 
pontonų til y.

Organizacija visos Amerikos 
maszinistų reikalauja 9 darbo va
landų ir tokio užmokesnio kaip 
dabar. Jeigu tas ne bus išpildy
tas, nuo 20 dienos gegužio nutar
ta straiky pakelti.

< VVashington, D. C- Prezi
dentas Amerikos maszinistų or
ganizacijos O'CounelI susitaikė 
jau sų 3000 fabrikų, kurie sutin
ka ant pr pažinimo masziuistnms 9 
darbo valandų; tose todėl dirbtu
vėse maszinistų straiko ne bus.

•Į Albany, N. Y. Pasibaigė 
czia ir visuose aplinkiniuose mies
tuose sztraikai tarnaujanezių ant 
ulyczinių geležinkelių. Tarnau
janti iszkovojo pakėlimy užmokes
nio po 20 c. ant valandos.

Hazleton, Pa. Eberdale 
kastynesė Markle Co. darbininkai 
sugrįžo prie darbo, kadangi kom
panija pertikrino, jog praszalintas 
nuo darbo darbininkas peržengė 
darbo įstatus.

Kansas C ty, Mo. Darbi
ninkai garinių katilų dirbtuvių 
pakėlė sztraiky. Jie reikalauja 
pakėlimo uždarbio ant 12} c. ir 
9 darbo valandų ant dienos.

T Connellsville, Pa. Perei 
ty sauvaitę dėge czia 19818 kok
so peczių; stovėjo gi 1628 pe- 
ežiai. Dirbo beveik prie visų po 
5 ir pusę dienos.

5 Dayton, Oh. Kadangi czia- 
nykšezios dirbtuvės ne sutiko 
ant reikalavimo mašinistų, tai 
jie nusprendė štiaikuoti. 3500 
žmonių sztraikuoja.

Milwaukee, Wis. Kadan
gi czianykszcziai dirbtuvių savi 
ninkai nesutinka ant maszinistų 
reikalavimų, tai turės užgimti 
sztraikai. Yra czia 1600 maszi- 
matų prigulinezių prie unijos. ,

Sharon, Pa. Maszinistai czia
nykszczių plieno dirbtuvių pakėlė 
sztraiky. Jie re kalauja 9 darbo va
landų ir dide-nio ant 12% už dar
by užmokesnio.

•| Pittsbuo, Pa. Darbinin
kams czianykszczių geležies dirb
tuvių pakėlė uždarbį ant 35 c. 
aut valandos ir dirbę jie Uk 8 vai. 
ant dienos.

•j Kenosha, Wis. ' 200 darbi
ninkų Simond Mfg. Co. dirbtu
vių pakėlė sztraiky. Darbininkai 
reikalauja priėmimo naujos u žino-, 
kesnio t a belės.

•Į Troy, N. Y. Tarnaujanti 
ant czianykszczių sztntkarių pra- 
neszė miesto bulmi trui, kad jie 
sutinka grįžti prie darbo ir už
baigti sztraiky.

5 St. Joseph, Mo. Sztraikas 
darbininkų triobų statymo pasi
baigė. Darbininkai iszkovojo 
pakėlimy uždarbio ynt 2fc. ant 
valandos.

Fort Wayne, Ind. 125 
maszinistai varstotuose Wabash 
geležinkelio pakėlė sztraiky. Jie 
reikalauja didesnio ui savo darby 
užmokesnio.

5 Seatlle, Wa8H. Czianyksz
cziai maszinistai pakėlė straiky. 
Jie reikalauja 9 darbo valandų ir 
tokio užmokesnio, kokį gaudavo 
dirbdami 10 vai.

1 T arentum, Pa. Dirbtuvėse 
Pittsburg Plate Glass Co, užgimė 
sztraikai. Darbininkai reikalau
ja tokio užmokesnio, kokį gauda
vo 1893 m.

New York. Didesnė dalis 
czianykszczių dirbtuvių sutiko 
ant darbininkų reikalavimų. Isz 
12000 maszinistų 8000 nereika
laus sztraikuoti.

5 St. Albams, Vt. Maszinis- 
tai ir tūli apdirbanti metelių dar
bininkai varstotų Central Ver- 
mont geležinkelio pakėlė sztr&i-

Ma-Nf.w Haven, Conn.
szinistai Hartforde, Bridgeport, 
Desley, Ansonia, Norwalk, Wat- 
terbury, New Britain ir kituose 
miestuose pakėlė sztraiky.

•J St. Louis, Mo. Dirbtuvių 
savininkai susitaikė su maszinis* 
tais, todėl czia ne bus reikalo 
sztraikuoti.

•Į South Monaco, Pa. Susi 
tvėrė czia kompanija, kuri pasta
tys szitame mieste naujas plieno 
dirbtuves.

5 Įkimbi.e, Pa. Kapitalistas 
Blower pirko szito?e aplinkinėse 
1000 akrų žemės su anglims ir 
parengs naujis kastynes.

5 Readino, Pa. Sztraikuoja 
czia 1200 darbininkų Reading I* 
n n Co. ir Bello dirbtuvių.

• I
Homestead, Pa. Darbinin

kams Open Health Mill numaži
no uždarbį iki 33 c. ant dienos. 
Darbininkai ant to nesutinka ir 
ketina sztraiky pakelti.

5 Toledo, , Oh. Matrosams 
ezianykšezių laivų sumažino už
darbį ant 40% ; jie ant to nesuti
ko ir pakėlė sztraiky.

Sharpsburg, Pa. Dirbtu
vėse brolių Moorhead pakėlė pu- 
dlerių užmokėsiu iki 5 dol. ant 
dienos.

® Charleroi, Pa. Darbai eina 
czia gerai. Tas tik ne dirba, kas 
dirbti ne nori. Visos dirbtuvės 
dirba pilny laikę.

1 Reading, Pa. Czianyksz- 
czias drato dirbtuves ketina su 
visu uždaryti.

Cleveland, Oh. Sztraikas 
garlaivių mašinistų pasibaigė ir 
jie sugrįžo jau prie darbo.

Speincfield, 111. 100 ma- 
szinistų Wabi»b geležipkelio pa
kėlė sztraiky.

Eliza b rr h, N. J. Maši
nistai New Jersey Central gelė- 
žinkelio pakėlė sztraiky.

Boston, Mas. 
nykszczių maszinistų 
sztraiky.

1500 czia- 
pakėlė

ISZ
Lietuviszkų dirvų.

Ihz Nashiid N. H-
Džiaugsmas ima, jeigu skaity

damas laikraszcziut .atrandi straip 
snelius raginanezius prie tautisz
ko darbo. Musų mokintesąi va- 
d<>vai užmano darbus, o vyrai su 
mažesniu mokslu iszpildo užma
nymus. Lietuviszkas skyrius 
ant Paryžiaus parodos ne butų 
yvykęs, jeigu ne rinkėjai aukų, 
kurie, nesigailėdami laiko, ger 
klės ir akių, kaip įmanydami aiš
kino savo broliams, bedugninėse 
tamsybėse tunojantiems, reikaly 
aukų. Szelpimas kankintinių ir 
neužmestas į šalį, aukos, nors ne
didelės, bet vis plaukia. Ant laik- 
raszczio “Freedom” musų redak 
cijos garsina eiles vardų aukauto
jų. o vis ta; vardai tautieczių pra- 
kaituojanezių dirbtuvėse. Kodėl 
musų dvasiszki tėvai, gaudami 
gausų pinįgy nuo tų paežių pra 
kaituojanezių, nesiskubina su au
ka ant “Freedom”? Aukaudami 
bent po kiek, pakarsztintų ir tuos 
prakaituojanezius, bet musų tėve 
liams tas, turbut, ne rupi, jie rū
pinėti apie sukėlimy parapijose 
vaidų ir iszgerų žmonių ir katali
kų stato pamatus ueprigulmin- 
goms parapijoms arba veisia be
dieviui Teipgi nuo svietiszku 
intelegentų baido aveles;laikrasz- 
czius, o ypacz “Vienybę” ir “Lie 
tuvy”, apszaukė už bedieviszkus ir 
traukte traukia isz ranku; ty ku
nigėliai atlieka per prakalbas ir 
pamokslus. Turbut musų kuni
gai pats ne moka atskirti die- 
vuotumo nuo bedievystės? Musų 
žmonės ir prie tokių asnlygų su
pratime žymiai auksztyn palipo 
ir nė jokios cenzūros dvasiszkijoe 
jų nesulaikys. Ant to atsiliepia 
laikas, kuris perkeiezia ir žmo
nių nuomones. Geriausiai pada
rytų ir'dvatiszki tėvai, jeigu ne- 
maissytų tikėjimiszkų dalykų su 
tautiškais, kad ne remtų visko 
ant savo reikalų, o isz vien dar
buotu*!, tada darbas spareziau ei
tų, isznyktų ir piktumai ir visokį 
apkaltinimai kunįgų. Apie rin- 
kimy aukų ant visokių musų rei
kalų, galima sakyt,kad isz tų ko
lonijų, kur yra parapijos su baž- 

nycziomis, mažai plaukia aukų, 
nes žmonės visokioms pagalvėms 
apkrauti nuo bažnyczics, eksploa 
tuoj amt dvasiszkijos.

Szirdisdžiaugiasi,kad lietuviai, 
apskritai imant,aukų ant tėvynės 
labo nesigaili. Man perėjus per 
musų miesto lietuvius, gausiai au 
kavo ant “Freedom”, moterys ir 
merginos neatsisakė nuo aukų. 
Viso sukolektuota 19,70c. Pinį- 
gai nusiųsti į “Lietuvos” redakci- 
jy (vardai aukautojų buvo pakvi
tuoti pereitame numeryj). Užsu
kąs aukautojams sudedu szirdin- 
giausiy aeziu.

A. Ramanauckas.

Isz Newark, N. J.
Lenkiszkas laikrasztis “Ame 

rika” paduoda, buk ant paminė 
jimo 100-metinių sukaktuvių pa
garsinimo konstitucijos 3 gegu
žio, kuri ir paežiai Lenkijai nie
ko gero ueatgabeuo, kadangi ne 
buvo kam jy pildyti: fanatisz- 
kiems kunįgams ji buvo per daug 
valnamaniszka, liberalams gi per 
mažai liberaliszka, czianyksz- 
cziai lenkai ir lietuviai (turbut 
lekberniaif) nutarė sutverti len- 
kiszkai —- lietuvišky valszczių. 
Szita organizacija turėtų už mie- 
rį suvienyti visas lenkiszkas ir 
lietuviszkas draugystes į vieny 
lenkiškai - lietuviszky susivie 
nyjimy ant rengimo visokių ap- 
vaikazeziojimų, tautiszkų pami
nėjimų, platinimo apšvietimo 
(ar ne vien ant lenkiszko tautisz- 
ko pamato?), szelpimo lenkiszko 
tautiszko “Skardo'’, ateivių namo 
ir aprūpinimo naszlaiczių ir be- 
turezių. Kad lenkai tuos visus 
reikalus turi ir privalo turėti, to 
mes neužginame, bet tegul tuos 
reikalus aprūpina savo kadetais. 
Kokiy užduoty gali tame valsz- 
ežioje turėti lietuviai—ty sunku 
suprasti. Lenkai juk niekur mu
sų tautiszkų reikalų niekada ne 
parėmė ir no paremia, ant plati
nimo apszvietimo ant lietuviszko 
pamato dar lenkai skatiko ne 
davė, bet tokį darby lietuvių,kaip 
įmanydami, stabdė ir stabdo. Su 
lenkai-,kovoje su musų visų pris
paudėjais, mes galime eiti isz 
vien, bet ant to lietu
viams nėra reikalo tverti vienas 
su lenkais organizacijas, kuriose 
lietuvius lenkai stengiasi vien į 
savo tarnus paversti be lygių kal- 
biszkų tiesų. Juk vokiškuose 
arba maskol įsakuose laikrasz- 
cziuose gre caiau patinki perkra- 
tinėjimus lietuv szkų rasztų negu 
lenkiškuose; lenkai minų kalbos 
mxt ne nori pasimokyti.

Gimimo dienoj.
Aš pritariu užmanymui p. Sa

bonio, kuris užmanė parengti tau- 
tiszky lietuvišky szventę arba gi* 
mimo dienoje paaukauti dienos 
uždarbį ant tautiszkų reikalų. 
Mano gimimo diena isspuolė 8 d. 
gegužio. Asz todėl, pritardamas 
augszcziau paminėtam užmany
mui, siuneziu į '‘Lietuvos” redak
ciją |l, taigi mano dienos uždar 
bį ir praszau mano auky aziteip 
padalyti: 50c. ant naudos lietu 
viazkų kankintinių, maskoliškų 
valdžių i-ztremtų isz tėvynės; 25 
c. ant laikraszczio “Freedom” ir 
25 c. Viszteliui ant tabako. Kvie- 
cziu ir kitus brolius daryti ty pa
tį- Kaingi mums savo uždarbiu 
penėti szinkoriua arba visokius 
svetimtauezius! Nors dalį pinį 
gų, kokius upvereziame aut nie
kų, kokius supilame svetimiems, 
kurie mums niekuom ne atsilygi
na, apverskime ant savo tautos 
labo! Paszvęsdami vienos dienos 
uždarbį ant tautiszkų reikalų, ant 
naudos motinos tėvynės, pats ne 
pavergtume, to nepajustame, ka
dangi juk dauginus iš'eidžiame 
ant visai nereikalingų daiktų, o 
su tuom mes suszelptume musų 
tautiszkus reikalus.

Stanisl. Valiackas.
Pittsburg, Pa

Isz Lošt Creek, Pa.
Terp czianykszczių lietuvių 

mažai gero. Laikraszczius ir knį- 
gas mažai skaito, o neturint k; 
veikti, skverbiasi į galvy visokios 
m i slys, kurios priveda ir prie ne 
gerų darbų, ypacz kad daugelis, 
per savo tamsumy, ne gali atskir
ti blogo nuo pikto. Ir musų 
moterys ne .ant gražiausios gar
bės užsipelno, ypacz pas svetim
tauezius mažai jos turi godonės. 
Sztai vienas cz>a gyvenantis lie
tu vys metai atgal isz Lietuvos 
parsitraukė pacziy su dvejatu 
vaikuczių. Moterai vienok ne 
patiko pas vyry, jį pkmetė ir isz- 
dumė į Connecticuty; 29 balan
džio, i-zėjus vyrui į darby, rizvedė 
ir vaikus. Sugrįžęs nuo darbo 
vyras, rado virai tuszcziy gyveni- 
my. Žinoma, kad toki atsitiki
mai ne pakelia garbės lietuviszkų 
moterių.

Pereity mėty vienas lietuvys 
užsidėjo paslapty karezemy (to k g 
darbas yra taipjau bjaurus kaip 
ir vagysta, kadangi szinkuojantis 
be užmokesnio, apvagia ! visy 
kraszty. Paslaptį szinkoriai ne 
užsipelno ant užtarimo. Red.). 
Užtėmyjo ty kitas tautietis ir ap
skundė paslapty szinkorių. 6 d. 
gegužio prasidėjo prova, apskųs
to. Skundėjas turėjo advokatę, 
turėjo samdyti ir apskųs'asis. 
Žinoma, advokatai dykjai neri- 
darbavo, jiems reikėjo gerai už
mokėti. Mat ant ko eina lietu
vių pinįgai! - M.

kalbėtojų, terp jų buvo ir len
kiszkas kunįgas isz Pittsburgo. 
Szitas Dievo tarnas, meilės ir tei
sybė* mokintojas,aiszkino susirin
kusiems, kaip tai lenkai stojo ap
gynime viso svieto, tik girdi, lie
tuviai į lenkų tarpy maiszosi ir 
lenkų garbę gadina. Mat tokį pri- 
lankumy ir teisybę rodo lietuviams 
lenkiškų duszių ganytojai.

Darbai eziuom kartu eina ne 
blogiausiai. Czianykszcziai lietu
viai rengiasi tvert t antiezk y drau-

A. Sirokaitis.

Isz Elizabeth,,9( .J.
12 d. gegužio czianykszcziai 

lenkai apvaikšeziojo Konstituci
jos 3 Gegužio szventę, aut jos už
kvietė ir lietuvius. Susirinki
mas atsibuvo ruimuose' Library 
Hali. Žmonių susirinkd daug ir 
tai, galima sakyti, kad lietuvių 
buvo daugiau negu lenkų.

Atidarius svsiriiikimyipirmiau
siai kalbėjo Dr. Zalewjki. Jis 
aiszkino, kaip kaimynai Iszdraskė 
Lenkijy, kaip Lenkija nepuolė 
per prisidėjimy kunįgijds, -ypacz 
gi jėzuitų. Toliaus aiszkino 
priapaudimy, kokį keuc^ia lenkai 
ir lietuviai, paminėjo garsius lie
tuvius ir lenkus. Dar kklbėjo a- 
pie darbininkus ir kapitalistus. 
Pasibaigus Zilewskio kalbyi, len 
kai užprašė p. Makauokęų kuris 
trumpoj kalboj "paaiškino pras
mę spvaikszcziojimo. į

P. Grodeckis kalbėjo apie len
kus ir lietuvius, aiszlęin^, kaip 
jie viens kito ne kenėzia, kaip 
viens kitam nepadeda, szelpia 
žydus ir kitokius svetimtauezius, 
o ne savuosius. Kalbirio atmesti 
savitarpinį pavidėjimy^

Parkui norėjo kalbėti : vienas 
žydas, bet tūli lenkai, stovinti 
prie durų, kalby jo pertnįukė ir 
nedavė kalbėti.

12 d. gegužio pasiinirč czia 
Tamošius Sasnauskas, turintis 
73 m. Amerikoj isz£yteno jis 
apie 30 metų. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimiero Dr. Brooklyneį 15 d. 
gegužio minėtos draugystės kau
tais likosi palaidotas ant katali
kių kų kapinių.

Vietinis.

Isz Shenandoab, Pa.
Darbai eina czia pusėtinai, dir

bs po 4 d'enas ant sanvaitės.
Lietuvių net per dideli dalis 

girtuokliauja po senovei^ o pasi
gėrę, peszasi, tankiai irięna kitam 
antausius apdaužo. Dkbęr vienok 
jau ir czia truputį gerpruę, kadan
gi daugiaus lietuvių griebiasi 
skaitymo laikraszczid ir knįgų. 
Yra vienok dar gana ioltių, kurie 
skaitymy laiko ne tikį už visai ne 
reikalingy, bet už vodmįgę daik- 
ty. Tokių lietuvių namuose vieš
patauja be konkurencijoj alus ir 
degtinė. Geria vyrai !ir moterys. 
Daugelis tokių per daug mėgs
ta u cz tų svaiginančziUs gėrymus 
moterių turi vaikus, turi jau su
augusias dukteris. Kokį pa- 
veikslę ir kokius pamokinimus 
nuo tokių motinų gali ap
turėti jų dukterys, kiek
vienas pats supranta. į Argi įsta
bų. jeigu ir daugelb merginų ne 
gali pasigirti gražiais , pasielgi
mais. Mat duktery4 seka pė
doms savo motinų.

Geištarlstkėnas.

Inz Torrington, ( onn.
Prie czianykszcziųį į lietuvių, 

nors palengva, het vii»gi griebiasi 
spindulys szviesos, ky (Dalyt ant 
viso jų pasielgimo. ' Pradeda at
skirti jau gėry nuo blogo ir sau
gojas! blogų pasielgimų, pradeda 
pasirodyti jau ir su gerais dar 
bais. Garbė už tai įpusų tautie 
ežiams! Jie verti pagyrimo. Po 
kiliai atsibūva jau be vaidų, o 
kaip kada antrokių pokilių bū
va pakelti ir pagyritio verti už
manymai ir išpildyta

Šatai 5 d. gegužio pas vieny 
czianykštį lietuvį buyo krikšty
nos, ant kurių susirinkę gražiai 

Besi inksminant, 
ų i perskaitė 
a|)ie reikaly

į linksminosi.
1 vienas isz susirinkus 1 

straipsnį laikraštyj 
aukų ant tautiškų r rikylų. Sj-

. sirinkę laikraszcziui pritarė ir 
nutarė pakolektuoti terp susirin 
kusių ant naudos mųsų kankinti
nių isztremptų iš tėvynės, ky 
tuojaus ir išdarė. , Susirinko

. 13.60. Pinįgus prisiuneziu Kan-
, kintinių komiteto karteriui. (Au

kautojų vardai ir jų aukos buvo
, pakvituotas jloreitatoe “Lietu

vos” nr. A.!Stoczkus.

, Isz J oi n t, Alledieny Co.
I t pa. •; I

5d. gegužio czianykncziai len
kai apvaikszcziojo isz|ilmingai pa- 
paminėjimy pagarsini no konstitu
cijos 3 gegužio. Suvažiavo daug 1

pritarė

vimo Pitlsburge redaktorius lai- 
kraszczio “Freedom”, p. Jablon
skį, baisiai užpyko ant sąnario ru- 
siniszko komiteto, kun. Bonczevs- 
kio, kad tas dryso pareikabuti 
tūlų iszžiszkinimųir paklausė,ko
kius iszsirinko tris nuo rusinu san- 
darbinįnfcuk laikraszczio be žinios 
rusiniszko komiteto. Taigi mat 
lenkai, užgirtę trijų tautų laik
raštį, laiko už savo savastį, re
daktorius renkasi sau tokius san- 
darbininkus, koki jam patinka. 
Dailus tai bus prispaustų tautų lai- 
krasztis! Dar laikraszczio nėra, o 
jau lenkai stengiasi jį lenkiszku 
padaryti. Isz pagarsintų nutarimų 
isz syk galima buvo patėmyti, kad 
dėl jų neaiszkumo turės užgimti 
nesutikimai ;musų delegatai ir ne 
non duoti reikalingų paaiškini
mų,lyg kad laikraszcziui vi*ai ne 
reikėtų pinįgu nuo visuomenės ir 
jam lietuviszkų laikraszczių pa
rama ne butų reikalinga. Ant su
sirinkimo musų delegatai pavedė 
vadovystę lenkams, argi todėl į- 
stabu,jeigu jie iszto tikrai lenkisz
kai bando naudotiesi?

Vardan teisybes.
Skaitytojams gal jau nusibodo 

skaityti apie Philadelphios lietu
vių vaidus. Matė jie nr. 12 “Lie
tuvos” protesty 10 Susiv. kuopos, 
kuri stengiasi kitiems primesti 
savo kaltes. Juk savo proteste 
kuopa pati prisipažįsta, jog apie 
parinkimy ruimo “Tėvynėi” nie
ko nežinojo. Nr. 14 “Lietuvos” 
patilpo vėl atsiliepimas 10 Kuo 
pos, kuri stengiasi primesti visy 
kaltę kun. Kaupui (Kiti už visus 
pakilusius Susiv. ergelius apkal
tina kun. Miluky, kun. Kaupy 
perstata kaipo įnagį kun. Milu
ko. Rd.), kad susitvėrė Philadel- 
ph'oj antra Susiv. kuopa ant Rich- 
tnondo, bet ne iszaiszkina kaip ir 
kada ta kuopa susitvėrė, sako 
vien, buk ant jos susitvėrimo pri
sidėjo kun. Kaulakis su savo už
tarėjais. Juk 10 Kuopa visai ne 
pažįsta Richmondo lietuvių, o 
vienok juos stengiasi išniekinti. 
Richmondas juk tai yra rytinė 
Philadelphios dalis. Bet isztikro 
kam ir kaip szita kuopa atsirado?

Ant paprasta susirinkimo Ge
dimino Kliubo sekretorius aprei
škė, kad sanariai, kurių yra 
164, o Kliubo turtas siekia 1600 
dol., norėtų kad Kliubas duotų 
posmertinę. Užmanymas tas li
kosi atmestas, Vietoj to likosi nu
tarta, kad norinti gaut posmerti- 
uę, gali priairaszyt prie Susiv. 
Ant įkunyjimo to nusprendimo 
užprašėme kun. Kaulakį ir p. 
Astramsky, bet jie ne pribuvo, 
pribuvo vien kun. Milukas, kuris 
musų praszymy išpildė ir likosi 
sjltverta kuopa po vardu Gedimi
no Kliubo Kuopa, nes Kliubo sa
nariai teip nutarė, likosi ir tie 
pats Kliubo virszininkai: prezi
dentu — Kazakauckas; Sekreto
riam—S. Bairunas. Prie kuopos 
prisiraszė 8 nauji sanariai, kiti 
persikėlė isz 10 Kuopos, dabar 
Gedimino Kliubo Kuopa turi 32 
sąnariu. 10 kuopa mus vadina 
užtarėjais kun. Kaulakio, jo pa- 
gelhininkais. Musų Kliubas ne- 
sikieza nė į jokiy provy parapijos 
su kunįgu, 
provotiesi. 
na provų 
dauginus, 
vien svetimtaiicziai naudy sau 
traukia. Jiems lietuviai pinįgus 
nesza. Mes provų ne norime, 
kadangi isz jų apart advokatų 
nieks ne pelno, o jau mažiausiai 
turi pelno pats besiprovojanti.

Gedimino Kliubo Sekr. 
Bairunas.

ne norime su nieku 
Ir be to ežia yra ga- 

ir turbut bus jų dar 
Isz provų lietuvių

Drugiai (maliarija) Ir mos
kitai.

Europiecziai, persikraustę į szil- 
tesnius arba į karštus kraštus 
paprastai apserga maliarija, kuri 
juos labai kankina ir daug jų į 
kapus nuvaro. Dėl maliarijos eu- 
ropieczini ne gali apsigyventi 
karštuose krazstuose, ji juos be
veik išnaikina; kenkia ji ne ma
žai ir vietiniams gyventojams. 
Dėl maliarijos tūluose krasztuose 
žmonės skursta ir nyksta; todėl 
tie krasztai labai retai apgyventi, 
kas gali, bėga isz tokių vietų, lie
ka tik varguoliai, .kurie ne turi 
pinįgų ant iszsikraustymo ir ab- 

T,-ftigyvenimo kitur. >
Kadangi ant praszalinimo pikto 

reikia pirma žinoti, kas pikty 
gimdo ir platina, tai daktarai pra
dėjo jieszkoti kaltininkoplatinan- 
czio maliarijy. Jie susekė, kad szi
ta liga viešpatauja tik ten, kur 
yra daug uodų ir moskitų; szitie 
teip maži sutvėrimai isznešioja 
ligy, j-e savo ilgu snukucziu į- 
skiepija jy žmonėms į kraujy. Taigi 
iaznaikinus uodus, turėtų išnykti ’ 
maliarijos teip daug kenkianezios 
žmonėms.

Susekus sykį priežastį plati- 
naneziy ligy, krasztuose, kur la
biausiai siauezia maliarijos, randai 
griebėsi naikinimo uodų, ir isz- 
naikinus juos, siautusios pirma 
miliarijos isznyko.

Į šiaurius nuo pr.gulinczios I- 
talijai salos Sardinijos yra nedide
le sala d’Azinara. Dėl s autusių 
czia maliarijų gyventojai persikė
lė kitur, Italijos randas czia laikė 
sudų nuspręstus aut amžino kalė
jimo kriminalistus ;saly apgyvena 
vien kriminalistai ir jų dabotojai. 
Maliarija labiausiai viešpatavo 
pietinėj salos dalyj, kur yra dau
giausiai stovinezių vandenų. Dras 
Fernis ir Tonzini rado tuo*e van
denyse daug uodų kiauszinių ir 
kirminų. Saulinius ir prūdus pri
pylė kerosino ir iszsėmė jucs kas 
15 dienų. Gyvus gi uodus nai ky- 
no su pagelba naikinanezių vaba
lu^ dulkių ir chlorinių kalkių. 
Nusidėjėlių miegatubėse įtaisė 
szydines duris ir langus teip, kad 
uodai isz lauko negalėtų įeiti. Iszė- 
jus isz kambarių nusidėjėliams, 
laistė grindis sumaiszymu kalki
niu ch oro ir sietinės rugazties. 
Tokiu budu nusidėjėlių kamba
riuose isznyko nodai, o drauge su 
tuom ne buvo daugiaus apsirgi- 
mų maliarija. Per isztisus metus 
maliarija apsirgo tik 9 ypatos, 
iš kurių 6 atsinaujino liga, o trys 
atsigabeno jy isz kitur. Ant v»e 
tos naujų apsirgimų ne buvo nė 
vieno, išnaikinus uodus.

Priesstai terp nusidėjėlių pasi
taikė 99 apsirgimai. Taigi aišku, 
kad per ieznaikinimy uodų likosi 
isznaikyti drugiai.

L etavoj drugiai maliarijos tei
posgi kaip kada gana smarkiai 
siauezia; pasitaiko jos teiposgi 
paprastai szlapioee vietose, kur 
uodų daug yra. Ir Lietuvoj, isz- 
oaikinus uodus, galima ligy su
visu isznaikinti. Platintojais mat 
drugių maliarijų yra vien uodai. 
Žinoma, ne jie jas gimdo, bet jie 
įskiepyje žmonėms ir tokiu budu

platina terp žmonių. Drugius 
gimdo bakterijos, bet jos be uodų 
pagelbos negali prisigriebti į 
žmonių kraujy; jas uodai įskiepy
je ir jie yra tikrais drugių palai- 
kintojais ir platintojais.

Isz kitų laikraszczių.
K»ip visi žino, isz “Susiv.” li

kosi suvisu išbraukti VVaterhurio 
kuopos sutartai Tareila ir Darni jo 
naitis neva už bedievystę. Centra- 
liškas komitetas, iszbraukdamas 
šituos sąnarius, rėmėsi ant st-> ų 
stų jiems isz Waterburio affidavi 
tų. Nors vardus pasiraszusių po 
jais slėpė, bet ant galo jie iszėjo 
į aikštę. Iš pasiraszusių du, p. 
Kruszas ir Baltrušaitis, per“Vie
nybę” vžsigina ir tvirtina, kad jie 
paraszo ne dėjo.

Kas tai yra? Padėjimas svetimo 
parat-zo ar po vekseliu ar po jeib 
kokiu dokumentu yra kriminalisz* 
ku prasižengimu. Už pasinaudo- 
jimy isz jų pravardės minėti vyrai 
tari tiesy jų paraszų dirbėjus skų
sti į kriminaliszky sudy. Lietu- 
viszka visuomenė turi tiesy rei
kalauti iszaiszkinimo to dalyko. 
Mes, teisybė, musų savitarpinėse 
kovose pasinaudojame net per- 
tankiai isz nedaleisto ginklo, bet 
falszavimų ir mes ne galime da- 
leisti. Kas dirba svetimus para
stus, ar jis butų kunįaru, ar ki
tokiu, turi būt nubaustas, juk to 
liaus jiems gali užeiti noras ir po 
vekseliu svetimy paraszy padėti. 
Teip žemai dar mės turbut ne nu
puolėme, kad net falszavimus tu
rėtume toleruoti. Ky gi verti tie, 
kurie tokius darbus proteguoja ir 
slepia? Argi jie jau teip doriškai 
nupuolę, kad negali nė atskirti 
dory nuo ne doro darbo? Kam gi 
stumti žmonis į nedoros klampy
nes? Preke pinĮpj.

Ruskas rublis po...................... 530
Prūsiškos markės po............24jc -

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio‘Gazeta Pittsburgska” prane
ša, jog išrinktas ant susivažia-



Isz visnr.
|| Varszavoj tarnaitė tarnavo 

vienuose namuose kelis metus, 
paskui apsivedė. Bet ir apleidu
si tarnystę, tankiai atlankydavo 
savo buvusius ponus. Vienę va
karę, grįžtant jai namon, sargas 
rado ant kiemo pamestę kudykį; 
jis gazdinimu privertė buvusię 
tarnaitę paimti vaikę. Persigan
dusi, kad ne paimtų ant policijos, 
jaunamartė paėmė vaikę ir parsi- 
neszė namon. Czia nutarė su vy
ru atiduoti radinį į pamestų vaikų 
namus. Bet to Varszavoj ne ga 
Įima teip ūmai atlikti, atsėjo vai
kę laikyti namieje. Motoriszkė 
užsimanė jį iszmaudyti. Iszrė- 
džiusi, ant krutinės rado konvertę. 
Atidarius konvertę, viduryj rado 
tris tukstanczius rublių ir laiszkę 
su praszymu priglausti vaikę ir do 
kumentus, pinįgus gi sau pasilai
kyti kaipo užmokesnį už augi- 
nitnę. Jeigu sargas butų žinojęs 
apie pinįgus, žinoma, butų juos 
sau pasilaikęs.

U Palestinoj, netoli Jeruzoli- 
mos, ant vietos isšnykusio Sala
mo no miesto Lachota,prancuzisz- 
ki mokslincziai, užsiimanti kasi
nėjimu, užtiko net 11 miestų pa
statytų ant viens kito. Pirmuti
nis, t ūgi giliausia i ėsantis, buvo 
apgyventas 2000 metų priesz 
Christaus gimimę, taigi 4000 me
tų atgal, vėliausias gi, taigi vie
nuoliktasis 400 metų priesz Chris- I 
taus gimimę. Seniausiame mies 
te triobos statytos isz nedegintų 
molinių plytų, bet randa czia 
daug visokių metalinių iszdirbi- 
mų, kas rodo, kad miesto gyven
tojai stovėjo jau ant gana augsz 
to kulturiszko laipsnio. Antra
me mieste yra jau ir pecziai; tre- 
cziame mieste rado jau rasztus, 
suraszytus trikampėms raidėms, 
tokioms, kokias vartojo babilio 
niecziai, rasztai tie yra ant mo
linių toblyczių. Penktame mies 
te rado maszinas dirbimui vyno.

| Mieste Antverpene, Belgijoj, 
pardavinėjo neseniai czia priveis 
tus visokius žvėris. Už vienę 
porę retų anczių veislių paėmė 
po 300 markių, už porę baltų 
gulbių 300 markių. Už visokių 
veislių beždžiones užmokėjo po 
12 iki 160 .markių. Už mala- 
jiszkę meszkę 260 markių, už 
mažę Kpngo leopardę 240 markių, 
už didelį įleopardę 580 mr.; už 
juodę panterę 560 markių; už pri- 
savintę ir iszmokytę zebrę 2400 
markių,kangurę 600 markių, už 
pauksztį kazuarę 540 mr., už po 
rę kondorų 440 markių, sztrau- 
sę 440 markių, erelį 88 markes, 
antilopę 220 mrk., lamę 260 
mark.,' porę verbliudų 1200 mrk.

f ____________ _____
| Maskoliszkos valdžios nesi

liauja aresztavimų ir kratų po na- 
mifs. Pereitę sanvaitę Peterbur
ge suaresztavo apie 500 žmonių, 
Terp aresztuotų yra ne tik stu 
dentai ir darbininkai bet ir įtek- 
mingesni maskoliai. Suaresztavo 
rasztinįkę Maksimę Gorkį, redak
torių Vengerovę ir jo seserį. 
Aresztavimai tie vienok nesulru- 
tina caro valdžios, bet gimdo vien 
didesnį jo nekentimę, suaresztuo- 
ti atranda dauginus pritarėjų. Ca 
ro di«potizmas ant silpnų stovi 
kojų ir ankszcziau ar vėliau tu
rės griūti.

|| Indijose badas nesiliauja, da
bar 381000 žmonių gyvena vien 
isz rando pagelbos, bet be abejo
nės skaitlius baduojanezių dar la- 
biaus pasididįs. Badas, apie ku-. 
rio praszalinimę teip mažai rūpi
nasi angliszkae randas, gali su vi
su palaidoti Anglijos valdžię In
dijose. Reikia tik vienybės vie
tinių gyventojų ir jų pasiprieszi- 
nimo, o Anglija ne įstengtų pasi
kėlimo suvaldyti. Gyventojai ir 
teip jau per ilgai kenezia nemie- 
laszirdingę isznaudojimę Angli
jos.

H Paryžiuje, parke Bois da 
-Boulogne 16 d. gegužio atsibuvo 
terpt iutiszkos bicyklistų lenkty
nės. Svarbiausios lenktynės bu
vo terp amerikono negro Tayloro, 
kurį iki sziol laikė už geriausię 
ant svieto bicyklistę, kadangi jis 
niekur ant terptiutiszkų lenktynių 
nesidavė savę pralenkti ir pran
cūzo Jacųuelino. Sziuom kartu 
amerikonui ne pasisekė: dviejuo
se bėgiuose prancūzas lengvai a- 
merikonę pralenkė.

D Ant Lenkijos geležinkelių 
susekė dideles urėdninkų priga- 
vystes, per kę geležinkeliai nu 
stojo 21 milijono rublių. Mat 
urėdninkai padavinėjo mažesnę 
vogę persiuneziamų tavorų. Vien 
Varszavoj 8 n are sz tavo 40 geležin
kelių urėdninkų.

II Radomiaus gubernijoj, pieti
nėj Lenkijoj, iszdegė didesnė da
lis miestelio Kozieglovv. Sudegė 
czia isz viso su virszum 200 trio- 
bų. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant netoli 100000 rublių; už 
sasekuruota gi viskas buvo vos 
ant 8000 rublių. Ugnis užgimė 
laike joraarko, bet susirinkę kai- 
miecziai ne norėjo gelbėti dega n- 
ežio miestelio. Toki mat tie 
dievobaimingi lenkeliai—

0 Szį metę neiszpasakytai pasi
didino iszeivystė rusinu isz Gali
cijos. Hamburgo laivų kompani 
ja į trumpę laikę iszsiuntė 6000 
szifsknrczių rusiniszkiems ūki
ninkams, kurie dar szį .mėnesį 
rengiasi keliauti į Sz’aurinę Ame- 
rikę. Ne gerai turbut rusinama po 
globa lenkiszkos administracijos, 
jeigu tokia daugybė žmonių ant 
syk kraustosi kitur geresnės duo
nos jieszkoti?

|| Laike paskutinio gyventojų 
suskaitymo Italijoj, didžiausiu 
miestu pasirodė N a pole, jame bu
vo 700000 gyventojų; Medijola- 
ue 490000, Ryme 462000 (laike 
Rymo ciecorystės buvo czia 3 mi
lijonai gyventojų), Turine 335- 
000, Genuoj 235000, Venecijoj 
151000 (laike Venecijos patval
dystės mieste buvo 800000 gy
ventojų. jis buvo turtingiausiu ir 
gražiausiu miestu aut svieto).

U Miestelyj Hoszcza, Voly- 
niaus gub., pradžioj szių metų 
prapuolė jaunas vyriszkie ir mergi
na. Jie buvo įsimylėję, bet tė
vai ne duleido apsivesti. Visi 
tikėjo, kad szitie jauni žmonės 
iszbėgo kur į užrubežius ir ten 
apsivedė. Nuplaukus ledams, 
upėj Iloryniui rado abudu prigė
rusiu; buvo jie susikabinę. Teip 
juos ir palaidojo.

D Mieste Kalgan, Chinuose, 
vokiszkos kariaunos užimtose gin
klų krautuvėse atsitiko smarki 
explozija, kurios trys kareiviai li
kosi į szmotus sudraskyti, o vie
nas oficieras ir keturi kareiviai 
mirtinai užgauti. Vokiecziai tiki, 
jog explozijp chiniecziai tyczia 
pagimdė.

U Upes EI bos įtakoj į Sziauri- 
nes jūres žvejai vėl pradėjo sem
ti genlarę, kuris vėl, nežinia ko
kiu budu ir in kur, czia atsirado. 
Dabar gentarę graibo tik Baltiko 
jūrėse. Pirma rasdavo ir Sziau- 
rinėse, bet buvo czia jau isznykęs, 
dabar vėl ir czia pradeda atsiras 
ti; matomai jūrių vinys turėjo 
iszgraužti krantę, kuriame buvo 
daug gentaro.

g Szį metę į Jerozolimę atka
ko labai daug pelegrimų. Dėl 
stokos lytaus ir neiszpasakytų 
karszczių ,terp pelegrimų platina
si visokios ligos. Viso šzvento 
miesto aplinkinės, pievos ir dir
vos, visai nuėstos lakiojanezių žio
gų teip, kad matyt tik juoda 
žemė.

II Mieste Ekaterinoslaviuj, pie
tinėj Maskolijoj,neseniai pasimirė 
katalikiszkas kunįgas Aloizas 
Krinicki. Kunę pakavojo ant 
vietinių katalikiszkų kapinių. Da
bar pat ėmyjo, kad kunįgo kapas 
atkastas ir grabas su kunu rszim- 
tas. Kas tę padarė ir kur padėjo 
kunę, to iki sziol ne susekė.

0 Garsus ameiikoniszkas mi
lijonierius Carnegie paaukavo 
miestui Glasgow’ui, Szkotijoj, 5 
milijonus doliarų ant parengimo 
ežia vieszos bibliotekos. Carne
gie mat paeiua isz Glasgoivo, 52 
metai atgal jis isz czia iszkeliavo 
j Amerikę, kur pastojo milijonie
rium.

B Bendzine, Pietinėj Lenkijoj, 
užgriuvo kastynių olos ir i/Sbėrė 
buvusius okj darbininkus. 
Kiek isz viso prie to žmonių pra
žuvo, dar nežinia. Isz užgriuvu
sių olų isztraukė 21 negyvėlį, bet 
turi dar būt daugiau užmusztų, 
trūksta dar daug darbininkų.

II Peterburge, ant Viburgo Pu
sės, medvilnės dirbtuvėse užgimė 
darbininkų maisztai. Paszaukta 
kariauna griebėsi tikrai masjto- 
liszko suvaldymo darbininkų bu
do. Prie vaikymo darbininkų 
daug jų likosi užmusztų.

d Italijoj, netoli Potenza, nu
skilęs nuo kalno didelis uolos 
szmotas nupuolė ant kaimo Sto- 
esenza ir sugriovė didesnę dalį na
mų. Isz po triobų griuvėsių isz
traukė iki sziol 15 negyvėlių, bet 
užmusztų yra daugiau*.

| Prūsų randss terp kitų tau- 
tyszczių,iszvijo isz Prūsų ir ketu
ris amerikonus.

|| Ant salos Maltos, priemenioj 
gyvenimo czianykszczio k atšil
ki sz k o archi vyskupo expliodavo, 
nežinia keno pamesta,dinamitinė 
bomba,kuri vienok nedaug blėdies 
pridirbo; žmonių neužgavo.

|| Prancūzas Godard rengiasi 
ateinaneziuose metuose ant orlai
vio keliauti isz Paryžiaus į Ame
rikę, taigi apie 6000 kyliometrų. 
Orlaivys jo galės paimti 25000 ky- 
liogramų sunkenybės.

|| Amerikoniszkas milijonie
rius Carnegie padovanojo Szko- 
tijos univentėtams: Edinburge, 
Glasgowe, Aberdeen ir St. And- 
rews 10000000 dol.

O Angliszkose valdybose ant 
salos Naujos Gvineos, Australijoj, 
cziabuviai upės Fly apskryczio 
pagavo du angliszku misijonienu, 
sudraskė juos ir mėsę suvalgė.

U Nuo pradžios szių metų isz 
Lenkijos ūžėjo svetur ant uždar
bių 200000 žmonių. Daugiausiai 
jų yra Prūsuose, kiti iszkeliavo 
į Amerikę.

H 5 d. gegužio ir ant Kaukazo, 
mieste Tflise (Maskolijoj), buvo 
darbininkų maisztai. Paszaukta 
kariauna prie vaikymo daug dar
bininkų sužeidė.

U Braunszveige (Vokiel ijoj), ne 
toli Hohenkircben, kastynėse 
“Germani*’’ atsitiko smarki ex- 
plozija, kurios keturi darbininkai 
likosi ant vietos užmušti.

|| Londone 16 d. gegužio atsi
buvo licitacija (aukcijonas) senų 
knjgų ir rankraszczių. Už rank- 
rasztį Biblijos, par*>zytę 1410 m. 
užmokėjo 6000 doliarų.

H Pagal maskoliszko rando pa
garsintas žinias, nuo 1882 iki 
1899 m. isz visokių Maskolijos 
krasztų persikraustė į Siberiję 
1155095 žmonių.

į Per paskutinį gyventojų sus- 
kaitymę, kolonijoj Pietinėj Aus
tralijoj pasirodė 362595 gyvento
jai-

] Priesza>a Campo . Dolcino, 
Szveicarijoj, nusiritusi nuo kalno 
sniego lavina užmuszė 8 italijoaus.

| Astrachaniuje sudėgė laivai 
važiojanti kerosinę.Sudegė iszviso 
14 kerosinu prikrautų laivų.

d Mieste Sandomire, pietinėj 
Lenkijoj, pasimirė katalikiszkas 
vyskupas kun. Sotkievvicz.

Nauji iszradimai.
Dras Bleyer pritaikė spe- 

cijaliszkę.savo iszrastę, elektrisz- 
kę liampę ant gydymo džiovaser- 
ganezių, kokios,ne paisant ant vi 
šokių apgarsinimų apie neva ste
buklingus vaistus, daktarai visgi 
iki sziol ne moka iszgydyti. Dras 
Bleyer ant gydymo vartoja par- 
vuotę elektriszkę szviesę, teip va
dinamus chemiszkus spindulius, 
kurie pereina per žmogaus kunę, 
taigi prisigriebia ir į plauczius. 
Darytos bandavonės, teisybė 
drauge su kitokiais gydymo bu
dais, iszdavė kuo geriausius vai
sius. Isz 60 gydytų su pagelba 
elekriszkos szviesos džiova ser- 
ganezių ir tai jau su gerai užsi- 
vieszpatavusia liga, 40 ligonių su 
visu iszgijo, o likusiems 20 liga 
tapo apstabdyta. Visai ne pa
sekmingų atsitikimų ne buvo nė 
vieno.

*.* Amerikoniszkas iazradėjas 
Tesis, kaip raszo laikraszcziai, 
iszrado budę persiuntimo elektri- 
kos nereikalaujant ant to visai 
dratų. Tešla sunaudoja elek- 
triszkas vilnis, liuosai bėganezias 
per orę, ant elektriszkų žiburių. 
Tokiu budu ne reikia visai pajie- 
gos stacijos jungti su vieta, kur 
norime turėti žiburį,- elektriką 
perbėga per orę be dratų. Tešla 
padirbo jau specijaliszkas savo 
iszrastas elektriszkas lampas, ku
rių nereikia jungti drataia su e- 
lektrikos szaltiniu.

Amerikonas Tom Baldwin 
dirba nauję orlaivį ant kitokių 
pamatų negu iki sziol iszraeti ki
tur,galintį lėkti priesz vėję. Bald- 
wino naujas orlaivys ne turės ba
liono pasikėlimui, kadangi toks 
reikalauja, daug ruimo ir . per tai 
smarkesnis vėjas nustumi* jį nuo 
kelio— bet sparnus sudėtus teip 
kaip paukszczių sparnai. Szitas 
naujas orlaivys dar ne padirbtas 
ir ne iszbandytas; tikra jo vertė 
pasirodys tik prie bandavonių.

Laikrodžių dirbėjas Grat- 
teray padirbo laikrodį, kuris ant 
syk parodo valandas ir jų dalis 
ne vienoj vietoj, bet kiekvienoj 
vietoj ant svieto. Prie paprasto 
laikrodžio jis pritaikė žemlapį vi
sos žemės, padalino, jį į 24 dalis 
ir apaesioj pritaikė dirželį su pa
ženklinimu 24 vai. Dirželis tas 
sukasi ir tokiu budu parodo lai
kę kiekvienoj vištoj ant žemla- 
pio.

Amerikoj pradėjo dirbti 
popierę isz žievės medvilnės sė
klų, kokių daug atlieka nesunau- 
dojamų prie iszspaudimo isz sėk
lų aliejaus. Popier* loki* graži, 
1 >alta, nuo saulės ne gelsta, o ji 
ant j pigesnė už padirbtę isz ki
tokių medegų.

Szveicarss isz Berno,Gart- 
nėr,iszrado budę nuiminėjimo pa
veikslų ir visokių abrozdų natų- 
raliszkose parvose. Gartnero 
fotografijos teip puikiai iszrodo, 
kaipi kad butų teplioriaus nutep
liotos.

*a* Anglisakas inžinierius Ce 
cilius Varwik pritaikė Marconio 
telegr^fę be drato ant varymo 
nuo laivo arba ir nuo kranto po
vandeninių ardymui prieszų laivų 
torpedų.

Vietines Žinios.
— Augsztutinio North 

western geležinkelio trūkio 
likosi ant vietom užmusx 
tas Karolius Bisping, o Bernard 
Levy mirtinai sumankytas. Ve
dantis trūkį maszinistas;malė sė- 
dinezius ant szčnių du vyrūzkiu, 
bot ne galėjo jau trūkio sulaikyti. 
Minėti vyriszkiai norėjo pereiti į 
kitę pusę kellb ir užėjo ant elek- 
triszkos szėnies, elektriszka pajie- 
ga juos parmutzė ir apsvaigino 
teip, kad ne galėjo priesz bėgan
ti truk) pasitraukti nuo szėnių.

— Ties 82 str. alektriszas ka
ras Halsted linijos užbėgo ant 
skersai szėnių važiuojanezio veži
mo, kuriame sėdėjo 8 jauni vaiki
nai. Vežimę sudaužė ^r jame sė- 
dinezius iszmetėant ulyczios. Ptie 
to vienas vaikinas likosi sunkiai 
apkultas, kiti gi, nurs skaudžiai 
užgauti, bet ne pavojingai.

— Pereitę sanvaitę Chicagoj 
pasimirė isz viso 467 žmonės, ku
riame tai skaitliuje buvo 280 vy- 
riszkių ir 187 moteriszkių. Dau
giausiai mirezių, nes 43, buvo 
nuo džiovos. Gimimų buvo 419, 
taigi ant 48 mažiau negu mirezių. 
Serganczių limpanczioms ligoms 
sveikatos užveizdai užmelduota 
106.

— Pereitos nedėlios dienę 
Giedorių draugystė D ro Kudir
kos, Freiheit Turner halėj, turėjo 
savo pirmutinį balių. Ant ba
liaus susirinko diktai žmonių, vi 
si linksminosi gražiai. Isz baliaus 
jauna draugystė ant saVo reikalų 
surinko kelias deszimtis doliarų 
gryno pelno.

— Į Chicago atkako prancu- 
ziszkas ambasadorius Cambon, 
ant pakvietimo czianykszczio uni
versiteto. Profesoriai parengė 
kalbas prancuziszkoj kalboj ir 
pnėmė labai karsztai ir szirdingai 
atkakusį sveczię.

-- Chicagos verbavimo biuras 
renka vėl jaunus vyrus,norinezius 
pastoti į amerikoniszkę kariaunę. 
Pereitos nedėlios dienę iszvežė 
35 suverbuotus. Laivynė teipos- 
gi reikalauja jurininkų.

Draugysczin Reikalai
fn sąnariu* S. Daukanto Dr-to*, 

Chicago.
Pagal Dr-tea nutarime, įvykusi ant 

pukutinio jos susirinkimo, visi sąnariai 
8. D* ikantoDrites privalo susirinkti su 
baltom* pirsatinaitems ir Dr-tes ženkle
liais į J. Petrossiaus salę, 168 W. 18th st. 
kerteUnion, antlJ:30val. vidurdienio, 26 
dienoj gegužio, isz kur Dr-te issmarssuos 
“in cbrpore"antapvaikszcsloĮimo issvy
niojimo tautisskos vėliavos Liuosybes 
Dr-tes. Už nepildymą ssio paraginimo 
sanariai taps nubausti, kaip nutarta aut 
paskutinio susirinkimo.

Jeigu virs* minėtoje apvaikssezioji- 
mo dienoje lytu, per ka ne
būtu galim* ulyoziomis marszuoti, 
tuomet sanariai privalo susirinkti sta- 
csial į apvaikszoziojimo sale, po. nr. 
585 Centre avė., kerte 18tos ui. ant 2 vai. 
po pietų.

8. D. Dr-tes Vyriausybe

Iszvynlojinia* lietuviuko* 
vėliavos.

Chicago. Dr-te Liuosybes turės apvalk- 
sseziojima isavyniojimo aavo naujos 
tautisskos vėliavos 36 d. gegužio, 1901m. 
National saleje, 585 Centre avė., kerte 
18tos ui., ant kurio bus geri kalbėtojai, 
deklamacijos, dainos ir muzika. Ant 
ssio apvaikszoziojimo kalbės ir D-ras J. 
Szliupas isz Scranlon, Pa. Todei 
visus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvtecsia atsilankyti.

Dr-te Liuosybes.

Paazveutinimas naujo* mokslai- 
- ne*.

Chicago, 2 d. berželio, IMI, parapija 
Apveizdos Dievo iazkilmingai apvaikss- 
czios paszventinima savo naujos moks- 
lalnes prie Union ir 18tos ui y esi u, kuri 
taps apversta ant tuomlaikines jos baž- 
nycsios. Paazventinimo ceremonija at
sibus iszkllmingiausioje formoje, ims 
joje dalyvuma lietuviszkoe ir lenkiszkos 
draugystes ir daugybe kunigu, kurie -lai
ke paazventinimo sakys pamokslus. To
dėl užpraszau visus parapijonus ir pa- 
rapijonkas ir visas lietuviszkas draugys
tes susirinkti pilnoje parodoje ant 10 
vai. ryto prie senosios bažnyczios po nr. 
240 W. 18 th- st. ir isz czia prasidės pro
cesija prie naujosios mokslaines ant 
Union ir 18tos ui. Su gnodone,

Kn. Ed. Stefanavlczia, 
klebonas parap. Apveizdos Dievo.

Piknlukas! Pikninka*!
Chicago, Dr-te szv. Kazimiero Kar. tu

rės aavo piknink* nedelioj, 2 d. Berželio, 
Schuth'o Parke, 22nd et. ir Detplaines 
River, Kiverside, III. Prasidėsi) vai. 
ryto. Inženga vyrui- su moteris 35c. 
Imkit Metropolitan Elevatori iki 48th 
avė., o ten La O range Street kari.. Isz- 
lipkit ant Desplaines avė. Ir isz ten ei
kit tik 2 blokus in stiaurius iki par
kui. Ant piknipko bus restau
racija ant parsamdymo, isz kurios ga
lima padaryti gera bizni. Todėl norinti 
ja parsamdyti atslszaukite pas M. Szva- 
ranavicziu, 45 W. 25th st Chicago, III. 
Visus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
užkviecziame ant musu pikniko.

Komitetas.
(S-ZO

StiHivleuyJlmo Liet. Lalsv. 
Seimą*.

Broliai Laisvamaniai! Rink kilęs ant 
Laisvamaniu Seimo, kuris atsibus 2 d. 
berželio (June) 1901, 1 po pietų, 134 Wy- 
oniing avė., Raub Hali, Scranlon, Pa 
Visos kuopos teiksis iszsiusti pasiunti
nius, nes jau po vienu metu gyvavimo 
Susivienyjimo L. L. bus ant apdirbimo 
daug dalyku.

Leonas Kreminis,
Centr. Prezidentas.

519 E. 5th 8t. New York.

Bateli
Loveli Mas*. Dr-to D.L:K. Algirdo lai

kys 2ra metini balių subaloj, 25 Gegužio, 
Burkasaleje, 100 Middle str. Prasidės 7 
vakare. įžengė vyrams 30c.. moterims ir 
merginoms 15c. Grajis gera muzika ir 
bus pulkus pasilinksminimas. Todėl vi
sus lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir 
aplinkinius kviecziame atsilankyti.

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

turės savo treczia metini balių dienoje 
“Decoration Day”, 30 gegužio. Paine sa
loj*,* Appleton st.,Caatle Sq u a re, Boston, 
Mass. Prasidės 8 vai. vakare. Grašys D. 
L. K. Vitauto lietuviszkas bene*. Įžengs 
vyrui su moters 91.00, pavienėm* mergi
nom* 25c. Visu* lietuviu* ir lietuvaites, 
vietinius ir aplinkinius kvieczia atsilan
kyti. Komitetas.

Nashua, N.H. Dr.te Sz. Kazimiero tu
re* savo balių 18 Gegužio, Franklin Ope
ra Ilouse saleje, ant Loveli Depot. Prasi
dės 6 vai. vakare. Grajy* gera lietuviazka 
muzika. Iženg* vyrams 25c. noterims 
ir merginom* dykai. Visus lietuvius ir 
lietuvaites, vietinius ir aplinkinius szir
dingai kvieczia atsilankyti.

Ant rytojau*, 19gegužio, 12:30val.die 
no* t* pati Dr-te ture* maištinga su pra
kalbomis Saleje po nr. 63 Main str. Ant 
prakalbu yra užkviesta* kn. K. Matulai
ti* isz Brockton, Mas*. Todėl ant szio 
mitingo kviecziame kuodaugiauiiai lie
tuviu ir lietuvaicziu susirinkti. Iženga 
visiems dykai.

Komitetas.
Haverhill, Mass. 8z. Kazimiero Karei- 

viszka Dr-te ture* savo balių seredoj 29 
gegužio. 7 valanda vakare, Tanners salė
je, 24 Main str. Iženga vyrams 25c., mo
terims ir merginom* dykai. Draugyste 
kareiviszkuoee uniformuose marszuo* u- 
lycziomis i baliau* sale. Visu* lietuvius 
ir lietuvaites, vieliniu* ir aplinkinius 
kviecziame atsilankyti.

Komitetas.

Aukos ant kankintiniu.
A. Markevicsia, Giberton, Pa.

už Damijonaiczio tikietu*.............6.00
S. Mack, Elizabeth, N. J. už 

tuos paežius tikietus.....................45
Buvo kasoje 931.38

Sykiu 937.83

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslą*? Tyrinėjimai tt- 

kejimiszki, moksliszki ir draugi j iszkai- 
politiazki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu.f........................................ AOc.

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

Ar vyskupas Valanczius (Vplonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembekio. Iszleista kasztai* 
Susivienyjimo Liet. Lalsv. Am. 37 pus
lapiai.............................. 15c.

Istorija Chicago* Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno pro va su laik- 
rasseziu “Lietuva** buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato.aisskausdruko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, "Lietuvos” iszleistojo, redaktoriau* 
ir paveikiai Chicagos 8z. Jurgio lie
tu viszkos bažnyczios. Popieroa apdė
tais.....................................  «2.OO.

Audimo kietai* apdarais, auksi
niai* titulai*.................................92.50.

Szia* visas knyga* galima dabar gauti 
“Lietuvos” redakcilof.

IleikalingiM partneris prie lietu- 
viszko lazdelių fabriko. Czja dirbasi vi
sokio budo lazdele* perasonams, ir viso
kį kiti tam panaszu* daiktai; Szetne biz
nyje iplaukimal yra po 9100.00 ant ne
dėlios, taigi uždarbi* gera*. Partnerio 
reikalauju *u 9250.00. Apart to turi bū
ti dora*, darbeztu* ir blaivus vyras.

Adresuoki!:
H. Smith.

112 Front 8t., Brooklyn, N. Y.
(34-.5)

l’igioe Farnios WiHCOiutine!
Jeigu kuri* isz lietuviu norėtu "pirkti 

ferma tegul atsissaukia pas mans/nes 
asa esiu fermų agentu.

Jo*. Urba,
3816 Auburn ava., Chicago, IU.

L ■«-«!<

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

Mokslas apie gyvus daiktus.

Pagcu prof. Nu^baumą

Geras girdėji- 
pelėdoms atskyrimą kuo ma-

i, kaip antai gyvenanti ir tūluose Lie- 
8 kraštuose ęvento Jono vabalai, teipos-

liūs, lygiai teip jau yra ir

mes žemės gilumos,o ji aug

Ii prie žemės, tie gi, kurie ne 
ūkeisti, šaltame poliariškų 
; augėtų kalnų turėjo išnyk- 
mkelti didelio tų kraštų oro

l oro 
. ISty-

7f Jie persitikrino, jog Alpų 
.ugštjybėse 1000 metrų (3300 pėdų 
vieno vioreto) šiluma žemės yra 

Celciaus termometrą, didės- 
toj vietoj, o augštybėse 2200 
ų arba su viršum 2 vioretu) 

|jau 3,6%.
mėma šaltų kraštų augme- 

ar kitą naudą: šaltose žie-

ir tokiu budu juos saugoja 
s Šalčių, po sniegu jie guli

?rie tokių prisitaikymų pri- 
i lapų (šiltų kraštų augmenys

turi tankius plaukus kaip žvėrių kailis, kiti 
vėl turi kaipi makštis iš storų žvynų užden
giančias žieminius bumburus; kiti augmenys 
turi po žemė bulves, iš kurių, užstojus šil
tam pavasariui, lenda nauji diegai. Visi tie 
prisitaikymo budai saugoja augmenis nuo 
didelių šalčių, nuo iššalimo.

Augmenys auganti sausuose tiruose ki
taip vėl prisitaikę prie sanlygų,auganti drėg
nuose kraštuose prisitaikę kitaip. Visi mat 
augmenys, po įtekme visokių sanlygų, turė
jo atsakančiai perkeisti visą savo organizaci
ją teip, kad iš to turėti kuo didžiausią naudą.

Daug yvairesnis yra prisitaikymas viso
kių gyvūnų prie klimatiškų sanlygų.

Ar pažiūrėsime į gyvūnus musų tėvy
nės, kur visokiose metų dalyse kitokios yra 
klimatiškos sanlygos, ar kitų kraštų, tai pa- 
tėmysime pas juos kuo y vairiausius prisitai
kymo budus prie klimato.

Užstojus šiltesnėms pavasario dienoms, 
musų girios ir pievos pradeda žaliuoti, atsi
randa tąsyk daugybė vabalų, kirmėlių, slie
kų, varlių, driežų, paukščių ir žindančių 
žvėrių, kokių nė ženklo ne buvo per visą 
žiemą, kol žemė buvo sušalusi, sniegu užklo
ta, kol saulė mažai šildė žemę.

Musų tėvynės gyvūnai visokiais budais 
taikosi prie šalto žiemos oro. Daugelis paukš
čių, kaip antai: kregždės, garniai irtt. rude
nyj išlekia į šiltesnius kraštus. Kadangi ši
tie paukščiai maitinasi vabalais, varlėms, tai 
žiemos laike, kada šitų gyvūnų nėra, tie 
paukščiai ne turėtų maisto, todėl jie krausto
si į šiltesnius kraštus, kur nė vabalų, nė 
varlių ne trūksta. Paukščiai gi mintanti 
sėkloms, kadangi jas ir žiemos laike randa 
po sniegu, pasilieka ant vietos.

Žindanti žvėrys ne gali atlikti tokių to
limų kelionių kaip paukščiai. Tie todėl tu
ri kitokiu budu prisitaikyti prie žiemos šal
čių. Voverės gali rasti maistą ir žiemos lai
ke, jos ant žiemos medžių skylėse parengia 
maisto krautuves; tą patį daro tūlos gyve
nančios ant lauko pelės, kurios rengia ty
čia olas, jas prikrauja visokių grudų ant 
maisto žiemos laike. Šikšnotsparniai min
tanti lakiojančiais vabalais, kadangi tų nėra 
žiemos laike, kitokiu budu turėjo prisitaiky
ti prie neprilankių sanlygų: jie užmiega 
ant žiemos ir prisikabinę kur prie sienos, iš
būva be jokio maisto per visą žiemą.

Šikšnotsparniai ir kitokį smulkus žvėre
liai užmiega ant žiemos dėl stokos maisto, be 
tokio miego turėtų jie išgaišti nuo bado; 
laike miego kraujas palengviau teka, paleng- 
viau darbuojasi ir kiti organai ir per tai vi
si tie žvėreliai gali apsieiti be maisto, kurio 
reikia daugiau vien tąsyk, kada žvėris kruta 
ir visi organai smarkiai dirba: ant palaiky
mo mat pajiegos prie darbo reikia daugiaus 
maisto, nieko gi ne dirbant, reikia jo ma
žiaus. Ne tiktai stoka maisto, bet ir pasi- 
mažinimas šilumos gimdo žieminį gyvūnų 
miegą; jie jieško atsakančių olų, uždengtų 
nuo vėjo ir šalčio ir jose praleidžia žiemą 
ant miego.

Gyvūnai turinti šaltą kraują, kaip an
tai: varlės, rupūžės, driežai, žalčiai užmiega 
ant žiemos dėl šalčio. Šitie gyvūnai ne turi, 
teip kaip paukščiai ir žvėrys, vienodos kūno 
šilumos, bet šaltose dienose kūnas jų šaltes
nis, šiltose šiltesnis, kūno šiluma jų paeina 
nuo šilumos oro arba vandens, kuriame gy
vena. Paukščiai ir žindanti žvėrys turi kū
no temperatūrą visada vienokią, ne prigulin
čią nuo temperatūros oro, kūnas jų teipjau 
šiltas žiemą kaip ir vasarą, vien tūlose ligose 
šiluma gali labiaus įiasididinti arba pasima
žinti bet ir tai ne znaimiai. Suprantama to
dėl, kad šaltakraujai sutvėrimai, negalinti 
užlaikyti vienokią kūno šilumą, ne turinti ant 
to atsakančių organų, sušaltų žiemos laike. 
Todėl tai visi musų kraštų šaltakraujai su
tvėrimai ant žiemos įsikasa į dumblą, po sa
manoms ir kitokiose vietose ir užmiega ant 
visos liemos.

Tūli smulkus sutvėrimai, kaip antai va
balų kirminai, ne jieško ant žiemes nė jokios 
uždangos, išbūva ant oro,prisikabinę knr ant 
sienų, ant tvorų, ant medžių šakų. Šitie 
teip prisitaikė prie šalto klimato, kad jiems 
visai ne kenkia nė didžiausi žiemos šalčiai. 
Gali jie teip sušalti kaip ledas, o vienok ne 
žudo gyvybės, užstojus šiltesnėms dienoms, 
atgyja, kaipi kad visai ne butų sušalę. Kiti 
vabalai, vorai ant žiemos kavojasi į visokius 
plyšius, po samanoms, po lapais ir užmiega. 
Teip mat visoki gyvūnai visokiais budais pri
sitaiko prie oro musų tėvynės metų dalių.

Užmiega teiposgi tūli gyvūnai šiltų kraš
tų, bet daro tą ne dėl šalčio, kokio ten nėra, 
bet dėl stokos drėgnumo, ko toki gyvūnai 
reikalauja ant gyvenimo; jie todėl užmiega 
užstojus sausai metų dalei. Tą gimdo dau
gelis priežasčių: mat sausoje metų daly j 
karšti saulės spinduliai išdegina augmenis ir 
per tai mintantiems augmenimis sutvėrimams 
užstoja bado laikas; dideli karščiai kenkia 
turintiems neuždengtą minkštą kūną gyvū
nams. Dėl visų to priežasčių tūli karštų 
kraštų gyvūnai pasikavoja nuo saulės, įsika-. 
sa į žemę arba į dumblą ir užmiega ir miega 
per visą vasaros laiką. Užstojus lytų laikui, 
pabunda iš miego ir gyvena ramiai kaip ir 
prieš užmigimą.

GALAS.

maa palengvina pelėdoms atskyrimą kuo ma
žiausių sušnabždšjimų, visokių balsų vabalų 
ir mažesnių žvėri ų, kokiais pelėdos maitina
si, kaip antai pe ių. Gerai išsidirbę girdėji
mo organai pale igvina pelėdoms suradimą 
maisto ir apsisaugojimą nuo visokių priešų.

Reikia čia dįir pridurti, kad visi nakti
niai gyvūnai kruta, atsargiai, tykiai: lėkimo 
pelėdos arba šik^uotsparnio vi&ai ne girdėt; 
katės teiposgi vaikščioja tykiai, atsargiai, 
kad ne baidyti pelių, ant kurių medžioja. 
Tas išeina naktiniams gyvūnams ant naudos, 
kadangi per tai Jjiems lengviaus nepatemp
tiems iš netyčių užpulti ant mažesnių gyvū
nų, kuriuos gaudo ant maišto ir apart to, 
pats girdėdami mažiausią sušnabždėjimą, ga
li geriaus pasislėpti nuo priešų.

Yra ant svieto terp gyvūnų ir kitoki 
prisitaikymo bučiai prie naktinio gyvenimo, 
nors šitie pasitaiko rėčiaus. Apie vieną iš 
tokių būdų pakalbėsime trumpai. Tūli gy
vūnai, * 
tuvos! kraštuose 
gi daugelis vabalų karštų kraštų, teip kaip 
gelmių žuvys* išduoda fosforišką šviesą, tai
gi šitie naktiniai' gyvūnai yra kaipi gyvi, la
kiojanti žiburėlįai. Šviesa ta išeina ant 
naudos gyvunamte: su jos pagelba jie baido 
savo priešus ir geriaus. suranda viens kitą, 
kas ypač išeina :ant naudos prie veisimosi:. 
mat pataitėms sii patinais pasilengvina susi
radimas.

G. Prisitaikymai prie klimato.
Ant plataus) žemės paviršiaus, kaip visi 

žinote, ne visur! vienoks yra klimatas: vie
nur per ištisus njetus oras yra karštas, kitur 
vėl yra amžina ž(ema, kitur vėl šiluma ir šal
tis mainosi pagkl metų dalis; vienur oras 
sausas, kituę vėl drėgnas. Tas paeina nuo 
atsitolinimo vietos nuo ekvatoriaus, nuo di
desnio ar mažeinio pasikėlimo paviršiaus, 
nuo vėjų, nuo šiitų arba šaltų jūrių tekėji
mų ir nuo daugmio kitokių priežasčių.

Lygiai augmenys kaip ir gyvūnai, gyve
nanti ant plataus žemės paviršiaus, kuo ge
riausiai prisitaitfę prie tų visokių klimatiškų 
sanlygų, o kad klimatai mainosi pagal metų 
dalis, tai organiįmai turi taikytiesi ir prie 
permainų buvanfių visokiose metų dalyse.

Apie visus prisitaikymus ne kalbėsime, 
kadangi aiškinimas visko užimtų per daug 
vietos ir ne visi ! skaitytojai viską suprastų, 
tai įMtkalbėsimeįvien apie svarbesnius prisi
taikymo budus, koki tankiausiai ir lengviau
siai duodasi Įiatbmyti.

Ne vienam -Uš skaitytojų gal pasitaikė 
būti ant augštų kalnų? Toks galėjo užtė- 
myti, kad tie jlbts augmenys, koki žemai, 
slėnyse, augšti! išauga, juo augščiau, juo 
eina mažyn. Spygliniai medžiai, kurie slė- 
nyse išauga augįtai, ant kalnų viršūnių pa
virsta i krumus į augančius pažemėj. Tūlos 
gluosnių veislėj, kokios žemai auga kaipo 
augšti medžiai, įžnt kalnų viršūnių auga prie 
žemės kaip žolėL

Kaip ant aųgštų kalnų, kur šaltis visa
da yra didesnis :negu apačioj, medžiai pavirs
ta į mažus krui 
šaltuose poliari^uose lygiai šiauriniuose kaip 
ir pietiniuose kjraštuose: ir ten nėra augštų 
medžių, bet vien žemi krūmeliai.

Tas yra viėhu iš augmenų prisitaikymo 
būdų prie klimįltiškų sanlygų ir paeina nuo 
to, kad lygai aiįi augštų kalnų kaip ir polia- 
riškuose kraštuose žemė yra šiltesnė už orą, 
todėl augmenys), augdami prie žemės, teip 
kaip nušalęs ftihogus prie pečiaus, šildosi, 
naudojasi iš didesnės žemės šilumos,o ji aug 
menini neatbirtinai reikalinga. Atšalus 
šiauriniams žeiųis kraštams, augę čia medžiai 
turėjo perkeisti!Įaavo organizaciją teip, kad 
galėtų naudotieji iš didesnės žemės šilumos, 
jie ne augo į aijgštį kaip šiltesniūose kraš
tuose, bet klojc 
galėjo teip pei 
kraštų ore ir ar 
ti, negalėdami 
šalčio.

Kad ant augštų kalnų temperatūra 
yra mažesnė negu temperatūra žemės, tą 
rė mokslinčiai. 
kalnuose, ai 
arba netoli 
aut 1,5%, 
nė už šilumą o 
metrų (6600 
skirtumas sieki

Augimas 
nims atgabena 
mose augančių* prie žemės augmenis, užklo
ja sniegas su vii ir x 
nuo didelių žieį i 
kaip po patalais.

Ir musų krištų augmenys prisitaikę prie 
žiemos šalčio.
guli numetimas
ne žudo lapų |ier ištisus metus); kitų šakos

lio, Fraucisskaus

lo; gyveno valsteje 
ar kas kita* teiksi*

Paneszkpjimai.
Psjieszkau savo

Szimkevicsisu*. Ką* i* gub., Raseinių 
p*v., kaimo Jurglsuą 
Connecticut. Jis pati 
duoti tinę ant adreso:

Hilara* Szlthkeviczia,
(7-6) 4532 Hermitagc avė., Chicago, 111.

Pajiesskau savo pusbrolio, Jurgio Ga- 
brijolo isz kaimo Klauku ir Kazimiero 
Ruzgio isz kaimo I^epįrinisrkiu, abu Kau
no gub. Raseinių pa|r! Jie patys ar kai 
kitas teiksi* duoti tįhe ant adreso:

Stanislova^ Duknas, 
Box 175, i Pueblo, Color.
Mano sūnūs, Kazimiera* Auszra, 11 

asetu, isz Plymouth, Pa., pabėgo nuo 
mane* 30d. balandžio Ir bune nukeliavo į 
Hitnrod, Iii. Jeigu kas in broliu lietuviu 
tino t u Jo uisilaikymą, teiksis suteikti 
uan žinia ant adreeor

' Plymouth, Pa. III.

Pajieszkau Antano AntanaiCzio, Su
valkų gub., TCladislavavo pav. Varcziu- 
liu kaimo. Ji* pat* ar kaskit** -teiksi* 
duoti žine ant adreso: ,

Sebastijonas Antanaiti*.
3348 Fisk str., Chicago, 111.

Atidarymas naujo pikninkams 
dario.

Nedelioj, 26 gegužio Povilas Kareckas, 
758—123csia ulyczia West Pullman, III., 
ture* pirma piknink^, atidarymo 
savo naujo pikninkams daržo. Ten gra- 
jys gera muzika, bus daugybe avecziu ir 
visi ten atsilankė taps gražiausiai priimti. 
Todėl visu* aplinkiniu* ir pažystamu* 
kvieczia atsilankyti. ImkitS. Side eleva
tori arba 63 ui. Street kari u* ir iszlipkit

Pull-ant South Park ava., i*z ten We*t 
man karai davež i pati dsrža.

Paul. Kareckas,
758 - 128rd. *t. W. Pullman,

Temykite.
“Lietuvos- redakcija geriausei siun- 

esia pinigu* į visas **ieto dali*. Par
duoda szifkortessnt wisu linijų į Ame
rika ir isz Amerikos į wisasswieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime keli* szimtus geru namu pi
giai ant pardawimo. “Lietuvos’’ re
dakcijoj teippat galima gauti vrisokiu 
lietuvriszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pawinczewoniu ir gromatom* popieru. 
Raškykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad 
suokite teip:

A. Olazew*kt8,
924—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo gentž saliuna* 
arti lietuviaskos bažnyczios. Lietuvy* 
czia. gali padaryti gera bizni. Ateiszau- 
kytapas: . Jos Dama,

3338 Auburn avė., • Chicago, III.



LIETUVA

Dr-as A. M. BACEVICZE,
-----Gvvsx* fo su.-----

8839 Commerciil aie. So, Cblcųo, III.
Gydo visokias ligas be skyriaus ir viską □ klai

ko tvirtoje paslaptyje. Ui ui lietuviai, kurie 
UkUi reikalauja daktartssko* palei boa, tėvui 
kreipiasi pas savo tautos daktare, su kuriuom 
savo prigimtoje kalboje gali suszneketi ir gauti 
visa rodą.'

Lietuviai, uorintiejie gauti pagalba per gro- 
taata*. tu kitu miestu, tegul pilasi aprauso savo 
liga, o tada gaus pagelba.

Temykite Baltiniores lietuviai!
JONAS BURINSKAS, 

Brooklyn, Md., B&lthnores priemestyje.
Užlaikau czysta,gražu saliuna ir dide

le sale mitingams ir baliams, prie tekan- 
ca’o vandens. Turi gerus gėry mus ir 
geras užkandis dykai. Czia laike karsz- 
cziugeriause vieta atsivėdinti.

Knygų Katalogas.
Knygos sawos spauuos.

A.sy*l Apeireiszkimai Berieta. aut koriu žmo 
net nuolatos Stori, bet Ju gerai nesupranta; 
tu 7 ebroseliai*. Naudlngiause knygele ant 
svieto dasižinojimul ui ko darosi tai 
bei. griausmai. lietui ir miegat; katyrt 
debealallr ant ko Jie laikosi...........  3Oc

Aritmetika. Knlga iuslmokinimul rokundu.
Preke.........................................................25c

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslu 
apie užlaikymą sveikatos. Ui kurto* gali be 
pagelboe daktaro iauigydytl nuo daugybei 
ngu. Šilta knygele privalo rattit kiekvie
nuose namuose, nes kai Ją m atyda perskai
tys,patalkys apsisaugoti nuo tukitancilu vi
sokiu ligų, pataikyt užlaikytiouelybeje tawo 
sveikatą, pailginti *awo amžl ir mokėt užau
ginti sveikais ir tvirtais tavo vaikelius. 
Preke....................................................35o

“Lietuvos” agentai.
NEVY YORK, N. Y.

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

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

Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand S). 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA 
Andrius Maczis, 447 IV. Linest. 

MT. CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside st. 

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

U’ESTVILLE, ILL.
V’. S. Kreivėnas,

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas,

1740 Nay Ang Avė. 
BALTIMORE, M D.

L. Gawlis, 2018 N. Washington st. 
“Lietuvos” keliaujanti agentai. 
VVincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakeviczia, 
Juozas Petrikis, 
K. Rutkauskas,

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

"LlKTCVOe” IsZLBISTUVK.

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

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

2) . Kada'reikalauji permainymo adre-1 
so. visada paduok ir senaji savo adresa. į 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- | 
dresa duok kitam, geriau mokancziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki ‘‘Money Orderi”,

4.ple turtu itidirbima. Paraitė Bebram; verte 
S. M. Veikalai gvildenanti! politi.ikają eko
nomiją. Kokiai* kelialt issidlrbą turtai, 
kaip jie tutlkrauna Ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo..........................85c

Geografija arba žeme* apraszymas Pagal 0*1- 
kie, Nalkovikl Ir kitui, lutais* Stirnai. Yra 
tai naudlngtauiia Ui vilu tulygtiiol liteju- 
siu lietuviuku knygų. Alszkiai ir supran- 
tamal apratzo vila mulu leme, jot pavidalu, 
diduma ir platuma. Jot kalnui, Ju vardui, 
auguli, vulkanui metanoliui ititavet ugnį: 
Uz kokiu kerne iluoginiu susideda. kur ir 
kiek joje yra anglių, gėlėti*!, aukio, drai
kei ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, uplu, 
Ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: suru*. preul, saldus. ar kartui, ko
ki Juoee gyvūnai gyvūną Ir tt. Žeme apra
išyta dallmu. užskaityto* viso* vieizpatyi- 
tea, karalystei, kuolgaikutyitei, respubli
kos ir tt. Kiek kurioj* žemeje yra gyvento
ju; koki Ju tikėjimai, kalbos, paproosiai. už
siėmimui, pramonei, iitdlrbial ir tiesei, ko
ki miestai. m kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: ualciial ar karu- 
czia*. lietui ar giedros; kur koka ilgis dienoa 
Ir naktiei; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka Ir tL Knyga didele 8zV coliu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popiero* 
spaudiniu, iu 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt..........................................tO-OO

Ta pati, apdarvta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti para
ižai ant nugaros ir srono. Preke *9 50

Istorija Suvienytu VVaUttju Szlaurinei Ameri
kos Apraszo kaip Kohunibas atrado Ame
rika, koki ežia tada Žmones gyveno, koki 
Žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo. uZ ka 
karevo ir kokiuose metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris, gero padare sziai 
Žemei O ant Į<ht galo talpinau Konstitucija 
Suvienytu U’alstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikosiemeje gyvenaneziam.idant 
suprastu kokes jis czia tiesas turi, kas jam 
yra wale daryti, kas ne wale. Turi puslapiu 
364. Preke.........................  6100

Drūtuose, grabuose apdaruose............. $1.33
Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Paraižė 

pagal leukiszkus istorikui Žemkalnis. Įsi
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugystei”.—Yra 
tai apra*žymas Lietuvos su Lenkija suslvie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aisikiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip Jie pasielgė su 
sietuvos kuaigalkucziais: K-lstuoziu. Vy- 
autu ir kitai*. Įsi szios knygele* skaityto

jas alszkiai supras, ar lenku prieteiyste yra 
mums naudinga ar bledlnga.............15c

Lietuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senovei 
iki jie pateko po valdžia persu. Paraižė Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turizmą puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezta* vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviupratevial Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris
taus gimimą.................. -.............. 5Oc

Kllp Maikohja persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
pression rusai en Litbuanle supiesze kun. V.

( Dembskis.................................  lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

L. VVeblam. lis angliuko iszgulde kun V. 
Dembskis.............. 15c

Kroliu Skerdyne. Apratzo ana baisu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, iszgnove altorius ir už- 
pecaetijo bažnyczla. Aiszkiausial apraszo 
ta visa atsitikima.......................... ..13c

Lietuviszkas Lementonus su poteriais, kate
kizmais ir mktranturu.................15c

Mokslas apie Žemą ir kitus svietus, ju būvy ir 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, iii ko ji su
sideda, «nt ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigides.menulis; kaip toli yra 
in kita* žvaigždes; kas yra plianetos, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigžde*. Su 30 
aslronomiszku abrozeliu, turinti 225 pusi* 
ptu*. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apslsz v lesti.. 75c

Druti'ose, graiiuose apdaruose........... $1.00
VIindaugis Lietuvos Karalius. Istonszka* pa

veikslas penkiuose aktuose. Lenkiukai pa
raižo Julius Siovacki, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Drss Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. iž5c

tai nelaikykite jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paežio gauti. Pašilai-, 
kik sau tik mažaja balta koreziukia, o 
didesneja. mėlyna prisiusk redakcijai. 
• Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia

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

Meldžiame raszeju temyti/ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiiį^bi/iu paleng- 
visite iszleistuvei darba prief faiszku at
sakinėjimo ir patys veiki/u atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Inranklai szveutos Inkvizicijoi, vartoti VI ir 
VII izlmtmeoaiuoie dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes Parausi Mso 
Donald. Labai akyva knygute........ 10c

įsi ko kyla milai Ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskis. Su knl
ga paduoda svarbiausia* Užtraukė* tas 
izventoi Biblijos kurta* perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt............... Ttc
kur akmeny* ant musu lauku atsirado? 
Geolioglszkas Lietuvos tsztyrlnejimas. 
naudinga moksUszka knygeli.................. lOo

Istorija Europos su mapoms ŽOo
Istorija gražio* Katrų k o* •• •• lOo
Istorija lis laiko Franousu valios atiitiku- 

tios Afrikoje.........................................30c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas.
Isaganimas vargdlealo. Knigele pamoki

nanti kaip pagertai savo gyvenimą 25c 
intakme 8ocljaltatlsiku saalygu ant visu kultū

ros ssaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint sawo būvi...r..... Ižo

Ka darytle. kad butams svsikl ir ilgai gy- 
ventumem . .......................................... 10c

Kaakles, lutu vlizko* dalao* su‘natomis, 
sutaisytos ant4 balsu dsl vyru Cahs I. 30c

Kankles, Iteluvtaskos dainos * balsams vy- 
riszkiems sutaikytos: parūpino Dr. v. 
Kudirka, IIdalis..... ... ...................  30o

Keli Žodžiai apie Auginime, parassyti J. 8. 
Kuokszozio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems Užauginti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru.................................................... iCo

Kaip igytie pinigus ir turte „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros Ir kili naudingi 

skaitymai , , , , 10c
Kristijonas Duonelaitis „ „ . 10c
Kas yra. o kas bus ...............................10c
Krumpliu Jonas pasaka „ 10c
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa- 

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c
Kataliku Bažnyczla ir mokslas pagal Zabn'a 

verte kn. A. Milukas............................ 15c
Kristijono Donelalczio Rasztal............. ........ «0c
Kapai Didžiu Kuaigaikszcziu IrKaraliu Vii- 
t niuje Pagal A. Kirkorą, parasse N. Yra , 

tai Istortazkaa tazaznipinejinis* apie Vil
niaus praeiti pigai paminklus, užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kunlgaiksa- 
cziu ir Karalių...................................... lOo

Krituollai szvtasoi bei abrorai Sutaisė Bevar
dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu tolu* tlkejimlszku* dogmatu*... 50o

Kabalas talpinantis savyje visokiu* užmlai- 
mu* ir ant Ja reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelios istoriszko* dainos. Gražios ir svarbios a- 
pli Lietuvos praeitie. Jo* lietuvl*zkus ku 
nigaikazeziu*. Kražių ikerdyae irti. 10c

Keistuti*, tragedijas aktuosede) teatru..........20c
Kelete* žodžiu apie Bymo popiežiau* neklai

dingumą .................................................. 10c
Kelete* rasztu apie Kražius, paraityta D. Butke- 

raiczlo. Alszkiai apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, klek ir koki žmones 
buwo areštuoti, kiek sužeistu, klek už
mautu, kiek nusudytu ir tt.... . .......... 15c

Kuningas, pulkus apraszymas isz gyvenimo 
Lietuviu paraižyta dėl Amerikos Lielu- 
vriu. ..- , 30c

Lengvas būda* paežiam per «wes prameie
tie raazytie, dėl nemokaneziu 10c

Lletuviszkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi sunitai delnu ■* 12.00

Lietuviszkas Albumas. Laidai. Istortazkos Ir 
szelp jau Lietuvos vietos. Parengta* ir iss- 
letatas kn. Miluko su pagelba prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pais aprasiymata žymiausiu Lietuvos viltu, 
iszdirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrros Vertu su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvenczlausios Vllnhij*: Griu
vėsiai M leda ūgio rūmo Naumie«t*fyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilie*. 
Llszkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medlnl- 
ku pilies. Gelgaudisskls; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szvenUnyczla 
Kaune; Kėdainiai. M ir, Vysokie Litevskte; 
Kretinga: Krežiai; Rak i sekto bažnyczla. 
Kapsi Bimano Daukanto. Birute* koplyozia, 
Palanga. Buome* ties klaipeda. Mlaijossle 
ui* tie* Garždai*. Nemunas tie* Vilkija, ū- 

_ ki lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia Jau u- 
ke Kauno gub.: toliau* line paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose geibo 
•e—Uituvlszkoj iraugliszkol. Preke. 5Oc

Lietuvos Tėvynė* Dainos, paraszytoikn. Anta
no W lenožl tiško. Labai gražio* delno* 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpina*! ty
rinėjimai apie lietuviu*, ju paėjima. Ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 10c

Litvlni l Polacy. Lenklizkoje kalboj*. Iszrodo 
k* gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
•r turime *u lenkais laikytis ar nuo Ju 
•zglintis.........................  10c

Laisvos Valandos Eiles. Parasse Vincas 
Kapsas (D-ra* Kudirka). Cziayra surin
kta 23 maž-sue* eile* garbaus musu poi 
to. Jauname amžiuje In kapus nužengu
sio. D-ro Kudirkos. Bzioie jo ellese kiek
viena* skaitytoji* ras sau nusiraminimą 
ir dvasiszką naudą........................  15c

uletnviszkos Pasakos. Medega lietuviszkai my- 
tologijal Surinkta Dro J. lla*aaawlcxi*u* 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviuku m y tolo

žaleriu* ir smakus; 4pi* vllktakiu* arba 
vtlkalokus Yra tai juokingiausios pasa
ko* girdėto* nuo seniausiu laiku inkare* dar 
ir sziądlen daugybe lietuviu tiki buk tai via 
buvo* teisybe..........................................(IJOo

Maskoliai 812 metuose arba Jurgis Kilos
ią viki*.....................................................400
kfokvlanam aut perskaitymo, n«* ozta ap
raišo atsitikimus visno Mrdejo su visokiais

trimls abroaeltai* - . . lOo
Marku* U Aurellona*. aplsak* los pirmu am

žių kriksaozlonysteo.................................... 3Oo
Mythal. Pasako* Ir Legendos Žemalozlu. su

rinkto* Kd. Vsokenstedt o, verte J. Baliu
os* M. D. D. I. Yra tai akyvisusio* D 
juokiu ginusio* senovlsako* pasako* apie 
visokiu* stebuklu* ir prajovus apie dar
bu* geru ir pikta dievu, apie Laume*. 
Laime*. Beganius, Vllksloku* irti., in 
kuriuo* senove* listuvtal tikėjo ir sria- 
dlen dar nekuria tiki. Ka* vieną isz tu 
pasakų perskaitys panorę* ir visa* skai
tyti? Preke................................ Mo

Nedorybe Bymo Cieooriaus, istorija iaz laiko

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai 
kraaztls, isxelna vieną kartą ka* m«- 
nesį, kaaztuoja Prusuoa ir Austrijoj 
2| markės, Amerikonprisiunfijant 4 
markės arba 1 ateer. dollerį.

VARPAS, literaturoa,politikosir mok
slo, dwimėnesinis laikrssztis, k»sz- 
tuoj a Prus u o* ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Plnįįus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuncziant reik toks 
adresas padėti:

Fri. Martlia Šauniu, 
Rokaiten, per Nnuklrcb,

Ost Pr. Germany.

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug n|mu ir 

Uotu ant kiekvienam prieihamu įzlygu. 
Atsiszaukite pas:

8. Mack,
212 First SL. ElUabetl

Lietuviszka Dirbtuve

N. J

T Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių 
H parodų; teipogi dėl draugysezių: Kabunu, Kukabdū, 
| Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti 

savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai 
atliktas, atsiszaukite pas:

T. ANPRUSZeVICZAITS.
115 W. Division St. CHICAGO. ILL.

terelem* „
Ju<«upes Koniuszevskis. arba kankinimas 

U B ijotu po valdžia maskoliau*
Juokingas peaakojlma, *pl-Bzaltabuimus

Aukauja broliams lietuviam* Muša........10c
Istorija gražios Magelano* ., 15c
Istorija septynių Mokytoju * “ Mo

dvi labai akyvos pakaksite* . ................ 10
PaakuUnes miszio*. (Isz teukiszko). Pasuka 

isz ateitiklmu mlnyszku klioasUrrlujr .10 
Pajudinkime wyr*i žeme. Labą) graži pasaka 20 
Pavogti arkliai ir Meud*lu Didgalvl* Dwt

y ralio* pa.akele* 10.
Plunksno*. sbrozaltal. 8ze,zlo* naujo*,labai

gražio* pasako* , SOc
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV

■šimtmetyje labai groži pasaka...............76<
Pamokslai Gražiu Žmonių., paru-zyti kn.

Totoriaus (Tatare*). Yra gražio* ir la-
Pnrmazoan*arti* baltuma. Dievo nittybe. Pa

tikimu Įsa Lb-iuwos liėtuvissku par*|>i

Paveikslai Paruge Žemaite. Graži pasaka .
ape vaikius ir Jauuą mergina ir Ju susi-
Ps-žiiavlmą.................................................... I5<-

MALDAKNYGES.
Mstas Aukso Altorius.katalikiszka maldų kny

gele. Maldo* yra rytmetines, vakarines, prie 
spavlednss. komunijos misziu. miszparu Ir 
daugybe kitu; misziu maldo* su abrozellal*: 
miszparel giedami lietuvlszki ir lotlaiszkl; 
daug lotybisaku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir U. Yra • litanijos: psalmes Si. Marijos 
P. tr Karaliau* Dovido: aktai, ražanozlal. 
stacijos, karunka. keliolika ssventu giesmių 
Ir lt Yra tai naujausia ir gražiausia Įmygei, 
isz visu liatavlszku msldaknyglu. daili, bal
ta, slidi popiera; stambus, aiszku* drukas 
Mlere 3><i4H ooilai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra seka u c įlos.

No 1. Maža* Aukso Alu-riua, prastais dre 
tais apdarai*, auksintais kresnai,.b* ap 
kalimo................................................ 5O<

Kur 
atsiwėdinti karščiuose.
Ant Potopsko upes kraszto, 
Tensi rasi ir be raszto, 
Grąžę vietą ,orą sveiką, 
Žalėm gojui gera laika. 
Ten lietuviszkasgaliūnas 
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gerymu putniausiu 
Ir su užkandžiu geriausiu. 
Czia vėl ant upes laiveliai/ 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja.

Antanan NarUauNiuM, 
Weet Port, Meryland.

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Ssauliu pavieto.

Ar Tawo peczius 
reikalauja

Jeigu taip, tai pirk 
pecziaus daiktus pu

Ootlet Fmiture S
• 3249

o jie sutaisys tavo 
turime didelę daugybę 
už pigiausią prekę, pigiau kaip

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

P. K. BRUCHAS.
Perkelesavo krautuve in 

nunja dideli sztora, 
in kuri supirko dau- 

laik rodžiu, laik-

ir 
daugybe visokiu kitu 
ta voru. Czia teipgi 
dirba ant orderio 
szliubinius žiedus isz 
geriausio aukso ir pi

giau kaip kiti. Ant pareikalavimo isz- 
siuįfczia savo tavorus expresu in visus 
Amerikos miestus. Ku kiekvienu orde
riu duoda savo katalioga dyka. Adresas:

P. K. BRUCHAS,
791 MUuaukee Av., Chicago, 111,

PASARGA.
Rosi jos valdžia panaikino dabar sziuos 

popierinius (bumaszkas) pinigus: 1-rub- 
linias, 5-rublines ir 10-rublines; o ju 
vieta užstojo auksinias ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rosijo-; 
je tik 3-rublines, 25-rublines, 100-rubli-1 
nes ir 500-rubUnes. Todėl, siuncziant 
dabar pinigus įRosiją, reikia žiūrėti kad ; 
siuneziama suma duotųsi sudaryti isz ; 
3-rubliniu, 25-rubliniu arba isz 100-rub- | 
liniu. Isz 3-rubliniu galima padaryti į 
sumas: 3, & 9, 12, 15, 18, 21, arba 24 
rublius; didesnes sumas galima imti isz į 
25-rubliniu arba 100-rubliniu. Paveiks-( 
ian: 25 rublius padarys viena 25-rubli-1 
ne, 50 rubliu padarys dvi 25-rublines, 75 
rublius padarys trys 25-rublines, 100 
rubliu padarys viena 100-rubline, bet 
norint siusti mažiau kaip 25 rublius, 
reikia imti tik tokia suma kokia duo
dasi padaryti isz 3-rubliniu. Teip: imk 
viena 25-rubline ir prie tos kiek reikia 
imk 3-rubliniu, arba imk dvi ar tris 25 
rublines ir prie tu kiek reik imk 3-rub
liniu, arba imk viena ar kėlės 10D-rub- 
lines ir prie tu kiek reikia imk 3-rubli 
niu arba 25- rubliniu.

Pssujansl* Lietuvlszkis Sspulnykis. surinkta* 
Ir suredit. Isz daugel svetimtautazku sapnl- 
nyku ir surūdytas pagal tikra Pvrsisikai i 
Egiptlizka sapninyka,—su310 aiszkiu abro-- 
želiu,—su apraszymu planetų ir pasiapczlu 
kokias sinoves žmones vartojo fupejimui 
aleite*.—Geri a Ulei iszguldo visokiu*
sa grius.......................................................5Oc
Apdarytas............. ...................................03c

I OUtypa. apysaka isz laiko terpsavinkos kares 
Indijonu Amerikos..... . ........  25c

Puiki istorija ape Kantria Alana,karl per 22 me
rus vaikszcziodama po svietą, daugybe 

, vedu u vargu kaatrel iaikentejo........ 2Oo
Pamokslai Užminti** ir Teisybes tszguldineU 

Galvucziu visu amžių. Czia yra patllpj 128 
gražiu,juokingu ir iszmintingu pasakaieziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
nanczlu skaitiniu tegul nusiperka sziąknln- 
gelą. o gardžiai pasijuoks, žmonėse ture* ką 
papasakoti ir ant kiekaieno užklausimo mo- 
kesduoti iszmintingą atsakymą.....5Oc

Rankvredis Gremžtu raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raižyti* grumstas In:pažystamus, priete- 
Uus, giminia*, myli malsiąs ir myilmuo- 
s.uz priesz a ps i ved ima, in ponu*, kuni
gus, vyskupu* ir kitas augžztal stovsc- 
czias ypatus.Pasveikinimai! pavinezevo- 
nes) ant Nauju Meta, dienoje Varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.....................................'.............50*?

j I&obinsona* Krežius, moraliszka ir žingedi 
apysaka paszvesta jaunumenei. .  25c

Senu Gadynių Isznyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 
Huuhinsjną; sutaisė Szeraas. Ji apraszo 
•rniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusiu* ant žemes dar priris žmogau* ant jos 

' atsirodlms. Bzlaadien tu sutvėrimu kunu* 
žmones kasiam! gilius szulinins, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien Įsistatyti ivai 
riuose nuzejcos*. iri kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo Jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslioczlai isi to semia bran
giausia mokslą susi pažinimo.-kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi iaz žemesniu 
in augsztesnes veisles, ir pagal storuma Ir 
senumą žemes sluogsnlu. kuriuose tu sutvė
rimu kunus rauda, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druzo, net graž.os popiero* ir spie 150 pa
veikslo ir.vairiu senu gadynių isznykuslu su
tvėrimu. Preke...................... 81.00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neri*. Trempai ir 
suprantamai apraišo visa* 5 dalis svieto. Su 
7-1 pawelk»leUa>*: mapu. žmonių, gywn iu ir 
medžiu. Tinkamiau** geografija in pradine 
mokslaing..'.....................................    125c

Vanduo ant žemes, požeme ir vifesuje žeme* 
Rusiszkai parasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Isrieido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visa* vaudens 
permaiuas ir veikmes: kaip ils persikeieria 
in gura, kyla in virszu ir tenai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvesg, keieziasi 
io vandens isszeiiu* ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurio* buvo pakilg. 
Czis nukritg dideliu* darbu* veikia: snie
gas kartais uždengia cielo* kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis U gyvulius, paskui 
tin dami nuo saules kelczlssi in vsndeni ir 
užlieja Įsukus, iszrežo ravus. upes ir upeliu* 
ir kavojssl po žeme, kur vėl veikla tą pati 
darbą kaip ir ant vlrszau* žemes.... lOc

Žmogus Nepliuszkls. Verte isz szvedllzko Ne
ri* Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekėje 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyvenu už kitu*, su turtingoms ap
sivedusiu]. 811 ta apysakėlė užima kiekvie
na Jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorj bes...........  lOc

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomonei dėl smagaus laiko praleidimo, 
ne* isz jos gali n u burti apie savo laimg 
ar nelaime, ar myli Ji žinoma mergei*, 
ar ją vaikinas myli Ir tt........................25c

Lietuviszkas Sziuplnys, U Laida. Konradas
Vallenroda*................................................ 10c

Lietuviuki Dainiai pradžioj XIX szlmtase- 
czlo. Kliasiszkai taatiszka* perejodda* 
Parengė Jr. Jonas............................... SOc

Lietueiszki resztai ir rentininkai, raszlla- 
viszka peržvalga Lietuvos Mylėtojo. Ju 
gyvenimas ir darbai Czia suraižyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k* 
nors gero parosze lietuvlszkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr Basanavieslns. Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskupo Voloncsiausklo. 
kn. Burbos ir kitu................    SOc

Lietuvos Kankles, tnriuczios 72 naujas dai
nas.......................................................   iže

Lietuvos Istorija, panszyta Simano Daukan
to. Dvi didele* knygos, kožna po ll SOc 
arba abi už............................................13 00

Lletnwo* Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Diewo dowana. isz kurios galima iszmokti 
C erai tvirti *algius ir atsakancztal eresti 

ukne ..............................................SOc
Lietuvystes proritis. dabartis Ir ateitis. Isto- 

riszkai socijobogiszka* pieszinys..... 25c
Lietuviai po maskolių jungu. Parosze Dr. 

Pieszinys ap(» priespauda* Ir persekioji
mu* lietuviu isz szalie* maskoliszko* 
valdžios...........................................  lOc

Maskolijo* politika »u Europa ir katalikiszka 
bažnyczla. Issrodyma* kaip maskoliai per
sekioja. kankina D naikina lietuvrius ir ju 
bažnyozia* ...... 10c

Musu mužikėli* lazduota* ant naudo* Lietuvos 
Ukinykams. Czia randai! trumpai apsaky
ta Lietuvos tautl*zka* kilimą*. Po tam ro
do* nkinykam* prie gero vedimo ukinykys- 
tes, ir keletas pasakaieziu . . lOc

Medega musu tautiszkai vaisUnykystai. Szlojs 
knigoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais Ja* vadina Kaunieeziai ir Suvalkie- 
cziat. kokels vaistais prasti žmones jas 
gydo......................................................... SOc

Medega Simano Daukanto bijografijai (gyve
nimui). Yra tai naujau** knigele Ir labai 
akyva, kurioje apraszyta* gymen‘mas Slma- 
noDauksnto nuo pat kūdikystes iki Jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi, ka velke Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. SOc 

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

ioženga. Užleistą Tėvynės Mylėtoju Dr te*. 
Yra tai puikiause tragedija grajyjama teat 
ruošė,pirma >yk Užversta ant lietuvlsz- 
kos klibos Wlnco Kapso..................  .26c.

Olga Liubatovyeziute. vaizdelis Už gyvenimo 
nihiliste. Yra tai gražus Ir užimaniu apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rusijoje, kaip 
mergina Olga Liubatovyeziute, prigulėdama 
In nihilistu draugystę, daug sykiu spgavo 
ruskus ezinovnikns Ir gaudoma gudriai už
truko isz ju ranku...............................lOc

Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 
turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose . 15c

Padėjimas Lietuviu tunto* Rusu virszpžtys 
tej (socijaliszko* pieszjrnu)............ . ..36c

Patarles ir dainos............. . ................................10c
Petro Armino rasztal. Knygele turinti 51 pu i 

kiu dainų .... 10c
Praeit* Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Wllniaus, koki Jame 
kliosztorial buvo, koki lietuvUzkf ku- 
nigalkszczial gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akywn Lietu
vos atsitikimu......... .......................10c

Pamokinanti apraižymai isz gyvenimo žmo
nių ir visokio* rodos............................. 16c

Pradžemokslis Rankos Raisto dėl norlncsin 
iszmokti* gfažial raerytie 10c

Pradinis mokslas angliszkos kalbos......... ....75c
Pilnas szimtmetlnis kalendorius su plianetp-

tais apdarais, auksintai* kresnai*, ap
kaustytom* briaunom* pasidabruotomis 
Metėtomis, su kabute ........ . ................7f

0.8, Maža* Aukso Altorių*, storoko 
■kuro* mioksstui* apdarau, apvalei* 
kampai*, auksinu kresztal. paraosda 
Irkvletka............................................

ko* gluodntos įkurele* apdarai* apwa 
Jei* kampais, auksinta kwi«tka,kryžfu* ir 
knuztal ”- ■50

“Vienybe Lietu vnikn” 
iszeina kas aereda jau 15-tas 
metas, Plymouth, Ra., ir pra
nešu svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuo ja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pini
gus reikia siųsti ant tokife 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,- Pa

Knygos 8wetini<M/ipaudoft.
Anegdotai iszsitarimni ir putarles isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Brinkinu “ ** 10c
Apie kslbu prsdžis ir tikro* rodo* delipiitaugo 

jimo nuo neprieteliu vednnczlu 1*1 tikro ir 
uzgnningo tikėjimo kelio in propultv. Czia 
rnszejas nurodo kmrioi yro seniausios aut 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuviazka kalba yra seniausia Ir kad turi 
danginusiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalklntt: ant galo paduoda rodąs kaio 
nuo Ju apsisaugoti . 10c

Arielka yra anodai paeinanti isz girtybes. Czia 
apraszo kas jrra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozellal parodo žmogau* pil
vą kokios isz girtybe* pastoja ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to iszilgydvti.SOo.

Abeceia ir teip mokintu** dėl valku, sutai
syta A—ei )rj. Sz. Y r* tai geriausia* lemen- 
lorlus, nes jame rasi daug naudingu, pamo
kinančiu straipsneliu, pris pabaigos gi po
teriai ir prisakymai.. .. ......................... 30o

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio........... 10c
Angiisskai-lieturinkas žodynėlis, sutaisytas 

k n. P. Saorusaiczio. turi apie 33CO žo
džiu: anglisaki žodžiai iizguldlneil lietu
viszkai..........................  30o

Birutes dainos “ " 10c
Budas gydymo. Daktarlszka knyga.............40c
Daina skrynele ,, „ SOc

mis................................................................ 10c
Pamatai Tikėjimo. Parasze V. V. Yra tat 

kamantinėjimai Biblijos Ir Dekane per- 
kraUnejlmal tikijimo dogmų. Knygele, 
sutelkianti skaitytojui daug maisto iss- 
ganlngiems dūmojimams....................  llc

Pasako* p«*gal Krylovą Parasze eilėmis 
Vinea? Kapsas (D-re* Kudirka). Telpa 
czia 15 pasakų, peraszylu eilėmis... 10c

Pirmutine paszelna urnai ansirgus. taipogi ■, 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Bulvida parasze N. Naudinga žmonėm* 
knygele.................................................. 10c

Pasakos, Romanai, lovelio**. 
My tinsi.

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kur* buvo lu
ditą VleszpaHes Jėzaus....................... 6c

Inlma Vili*, naujausia ir gražiausia pasak*, 
• kana skalurtoje* aisldžlaagt negnlea ,...75c 
i pleke Dievo, pasaka  ................................50c
tnderoono pasako*, P. Nerio. 10 gražiu pa

seku vienoje knygelėje.......................... 15c
Apie Jena Tvardančia garsu burtinrka 

Ir jodarbu* aykiu *u apra*rym*i* apie bur
iu*. .... . , , 26c

bevaiti*. apysaka szioa gadyne*. Yra tat 
gražiausia pasaka, kurio* lietuviai dar 
negirdėjo. “ •• *10

Duonos Jb-szkotoJal, apysaka H. Benklevi- 
cziaus....................................................... 36c

Da pulkus apraszymsi apie nedorybe žydo ir 
pikta auginimą vaiko..........   ,. ..60r

Nfo. 5. Maža* Anksto Altorius, apdėta bal
tais sionlsu* kauleliais, su 3 medallke- 
ItaU, aksomo nugare, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemi*. su kabe, 
auksinti krasztal ................... 81.50

O. Maža* Aukso Altorius, balto* Mllu- 
hoidos apdarai, inkilėlio* kvietko*. su 
kauline kabate, auksinti krasztal...81.00

Puikiausios pawinczewoues ir 
po p ie ros g-romatotus.

Naujausiu ir gražiausiu pawincsewo- 
niu ir popieru groznatoms, importuotu 
iaz Europos, su lietuwisikais paraszais, 
turime dabar daugybę. Prekes pawin- 
czewoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: 1c., 2c. 10c- 15c. 20c. 25c. arku- 
aias. Norinti gauti “samples” popieru 
ar.pavvincaevroniu, tegul prūiuncua SI. 
Norinti gauti “samples” abieju popieru 
ir pawinczewoniu, turi prisiųsti 82.00.

A. OLSZEW8KIS,
924—33rd St. Chicago, III

Dailyde arba patarmes staJioriams, surinktos 
isz naujausiu knygų, su 120 paveikslu, 
Antano Dailide*. Yra tat rauk vedi* mo- 
kinanUems Ir mokantiems statloristką 
darbą........................................................ 40c

Etnologiszkoe smulkmenos, D-ro J. Basana- 
vyesiaua Moksliszki lietuviu praeit** 
tyrinėjimai, s<i viena mapa................... 25c

Bgle žalosiu karaliene ir iszgriovimas Kau
no pilie* 1362m., du puiku* dramai para
szyti Aleksandro Gužuozlo . 86c

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

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrouero. 
su trumpu apsakymu apie pargabenimą 
Dr-te* Atpirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kalnus Alpoml* va

dinamus. versta, ant lletuviszko Kn. 
PetroSaurusalezlo. Kas nori turėti dva
sinki nauju nasiskatlmu tegul nuslper- 
Ita nį kningelf.........................: ... 30c

Gyvenimą* Jėzaus Kristaus, pagal naujau- 
■— siu* iszlynnejimu* suresiyta*................» 15o

Gyvenimas Stepo Baudnnsio, pasako* 15c 
Gyvenimas G*navaites (Geaovefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kurta.lietnvial jau daug kartu gir
dėjo. 50c

Kas teisybe tai nvmelas, puikios apysareles 
isz lietuviu gyvenimo „ 16c

Kaukazo Belaisvis. L. Tolstojau*apysakėlė. 10c 
Kunigą*, pulku* apreszyma* itz gyvenimo 

lietuviu....... . .... ..................................... 50e
Kn.A Bobos Prozatszkl Basztal. Szioje kny- 

pje telpa 12 gražiu pasakų, psraizytu 
kn Burbo*, buvusio kleboną lietuvi**-

-ko* parupijus Plymouth, Pu., kurio* tai 
yra *zitoklo*: • Tirmiizkin Andrius”, 
-'Szviesule”,* Drąsybe ir užminti* žmo
gaus". "Apiberta avis”. "Tėvo pasku
tiniai žodžiai", "NaujalenkU iaz prie
vartes”, "Sesuo”, "Už tėvynės meile'', 
“Burtininkas tas Cueugvano Austrijos”,

Sodžiau* elgeta ', "We)nio UzpažiotU”, 
"Smerti* ant nosies*................................... 80c

Keksztu Simą* ukiszka apysaka. Bzl yra 
ne Uk graži pasaka bet ir geras pamoki
nimą* pr>e ukinlnkyste*....... .............. lUc

No 7. Mažas Aukso Altorius balto* ouHu- 
lloido* apdarai, kvietko* aat srieno luo
šo Įsikloto* sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krosą 
tai......................  8».OO
Knygeliu No 0 kaip ir 7 kwiet- 

ko* nerelenokioo. beveik kiek.wie- 
noa knygele* kwletku iaaznmraln** 
maa tris Kitokia

Dr. Leonard Landės,
Lictumi&zka* Daktaras.

134 E. 24 UL, New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke, praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks
lo Lebauon, Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.t.

UaZtikrina IeZ*cy<fyznn 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvot,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot eiektrikinias prietaisas.

I^isgaa LytiaZku Uvliu
iszgj dysiu į kėlės dienas, taipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nuslojimą pajiegų ir tt. Isz 
gydyme užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134E.24thSL,Cor.Lexington Av.

Ottiso valandos- i 01,0į( anoSpo piet Iki 8vikaro 
Nedellomis aao * iki 10H val.rytoinao t iki 4 vai. 
popiet.

Ro*i* i»er Gromatak I7y ai.
U žp rasi y darni gydyklas prisiuskita $1 00 

tyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir spraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

Sud rutininiai
Tigrai vienatinė gydykla ant urpeiuiui- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Gerisusia dantų gyduole: Mtuu gy
duole nustabdo Dantų skaukejinaa į kė
lės minutes. Mes sawo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkūtes $1.00. Siuncziam Paistu ir į 
svety mes szalis. Budas kaip jas (vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
NorMami puikiausi rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M BRUNDŽA OO., 

Box 2361. New York. U .sĮa.

Dr. O. C. Heine,
DEN T YSTASi J

Kerte 81 st ir Halsted ulieziu, 
wirszui Aptiekos. Chicago. ____________________ į___ K

AR ESI
Wi.t kurtiniai ir

Tttkurczlai*

F.PBradchulis
Attorney and CoDūselor at Law.

Chamber of Commerce BldA- Room 709.
8. E. Corner lASalle A IVashington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephoue Main 3642.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą Jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliaskas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduota.
Rea. 168W 18tli t or. Union St.

Telephone Canal 788.

Kas prisius $8.00,
Aplaikys *10.00 verta muzinukę gro- 

matoms drukuotle su geriausioms dru- 
koriszkoms įtaisoma irtu visais reika
lingais lietuviszkoi ranlawoi ženklais, 
kaip ve: ą ų i ir 11. Ant szioa musi
nukes gali drukuoti neįik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienas supras kaip su ja darba pradėti. 
Kas prisius #1 00 aplaikys 50 paikių po
pieru gromatoms rūsy tie su puikioms 
kvielkoms, apakaitymais ir pavineze' 
vonems. Mažiau kaip už tl.OO niekam 
neaiunesiame. Adresuoki t teip:

W. Kudarauckas,
Box 234. kTrence, liss.

A M. Matusawiczia,
AGENTAS

Wargonu. Pijanti, 8iuwani<i Ma- 
Hzinu, Cigaru ir Papieropu.

W argonu*, Pljanus ir Masaluos duodu ant 30 
dienu ant itzmeginimo. Jeigu per ta te|k* pa
sirodys paimtas instrumentas negeru, ar per 
brengum, nsz Ji atsiimsiu atgal ir už Ja laika 
niekas nekoszutcs Užtikrinu kad nucjmane-- 
pirksit* visk* pigiau kaip visoj Amerikc* galės 
t u net gauti, nes asz visokius daiktas li*u sta- 
eztal isz fabriko ir todėl galiu pigiau Jus* par
duoti saip tie kurte Iss vholesale irau. Beldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite ižtgaue 
dinuT

A. M. Matusawiczia.
208 W. Centre St.

Maiianoy City, Pa. j 
--------------------------------------------

LietuwbtzkaH HaliunaA. į
Jono Gudino.

Mitchel St., Braceville, 311.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

—Tikrai Lietuviszkas—

SalldijaS.

Gera* altu, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užel- 
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu sabo- 
vu

Jonas Petroszins,
1681.18tht. Kerte Union. CNctgo.

Telefonas: Canal 788.

Pigiau kaip kitur!
Czysta uukeo, 14 ir 13 K szllublnial žiedai; 

Laikrodžiai ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip 
vl.ur. Darau naujus ir taisau sugadintus laik
rodžiu* ir laikrodėliu*. žiedus, draugystėm špil
kele* ir visokius auksinius Ir aldebrinlu* daik
tus pigiau kaip visi ir vis* darba gwarantaoju.

F. Prozanskls,
984-33 str. Chicago, IU.

HILLE’S F0T0GRAFA8,
8432 8. Halsted St,

Kalina paikiau fotografijas; už tarimą tikta* 
$2.00

AM vmflta ir kttokta reikalu Mima tMocm*

JAMES J. HIGGIN8, \
Sučcessor to H- Durning. Į

Rėdytojas Pagrtbo ir
Balsamootojas Kūno,

įsteigtos 18M metnoee.
107 Finit 8t„ EUzabeth. Si, J

Titanas: ]į£į“,toBOeį H

....................... į

A. Zekas ir K. Kabelis, -
1193 So. Oakley avė. Chii ago. į

w UŽLAIKO !

Pirmos Kliasos Saliuna, • 
Grosernia ir Bucze^ne.

Visada azvieže mėsa, szvieii ir czi-stai 
užlaikomi visi kiti groseriežki tavofai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliude se
niausios Arielkos, geru alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Genui užkandi* 
(Free Lunch) kart dlen dykai.*

THEO PR0ULX | ‘
ADVOKATE IR KOHSULIS.

JONAS MOŽEIKA.
ir Notaru Public.

ROOM 615-616
87-89 E. UashiDgtoū st, ChlcigC III.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civiliškom* tr knmin^lieš
koma provoms- Oeriausei įsivaromai pro- 
vu už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonu Moėeika gyvena po nr. 81; W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai. 
ku rytas.

■ , --------------—..f

O, kas czia?
Puikiausios ir gražiausios popierosi gro- 
matu ruzymui su paveikslais Lietuvos 
Didžiūnu ir Ruztininku, padabintas su 
gražiais apskaityiSais ir puikioms lęviet- 
koms; tuzinu 25c.

Fa na rfin t Kas pas mene eSsiresiy, laik- 
raini "Lietuva” ar "Vienybe” ir užeirnokes 
33 metine prenumerata aplaikys 13 rainetu 
popiero ir lt konvertu. Adresuokite teip:

K. GEDEMINAS,
1718 Canon st. Plttabarg, *Pa.
Agento reikalauju kožname mieste. 
Duodu gera uždarby.

STATE
MEDICAL

Dispensary
(Botos po nr. 76 E. Madison St.)
66 Van Bnren St., Chicago, III.

Pietvakarinis kampa* State ir Van Buren ulycziu.

Klausk rodos pas seną Daktarą.c«:;-
geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chrouiszku ilgu. Tuk- 
stancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems vyriszkumas ir tevystas laime.

Prastotas wyrisžkumas,^""x;1nMrw^“ult 
mintis, ueapkentinias draugystės, prastota energija, prieszlaikinis 
susikūprinimas, meszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos siadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegu! klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

Limpanczios ligos?** ui ?wo1 o ’mame, antrame ir trecziame, puwimas
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kai po g i ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo buf 
veikiai iszgydytos. Mes gydome wirszminėtas ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
? tik apsiitnam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

tai raszykite mums gremžta reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paczta. jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame jatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystoe paszaliniu ypatų.

; Musu prekes yra pigesnes uz bet kokio oflcijalisto wisoj i 
sialyj ir todėl kiek vienam ligonini prieinamos į

< JL____________________ ___ _______I*___ [
Aflicn aHvnnc1 Į nuo 10 ryto IU 4 po pieta tr doo 6iki8 įdare. UlllbU dUjllUb. | Nedeiloms tik nuo 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszy k sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms sxwentoms dienoms idinos tos paezios kaip nedelioms.

D™ Stanislaw Heimar 
DENTISTfIS.

809 S. Ashland Avė.
kerte 18-tos ai.

wirszum Platto aptiekos.

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

kreivai auganeziiiH.
Plombos cementines, porcelani Gryno aukso karūnėlės nuo... .<5,00 

nes arba sidabrines...... ......50c Virszut. ir apatine eile dant...<15.00
Plombos auksines nuo................. 11.00 Garni t u rae dantų........................$8.00

OFISAS ATIDARYTAS: j entomg
( dienom nuo 9 ryto iki a po pietų.

Nuo Bridgeporto imkite Morgan Street K era Nuo Town ofLake— Ashland kara ir 
transfera per Halsted ui. Kalbame icnkinzkai ir rtiaisakai.

......... LIETUWISZKAS DAKTARAS..........
2271W. Division st. -------- CHICAGO. ILL-

' nuo 8 iki 10 ryto
’ nuo 12 iki 1 po piet

nuo 7 iki 9 wakare.
Ateik pats arba gali paazaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodį.

Priima Ligonius

T"'\X7’T/r’ A T 14 puikiu dovanul Tokio p gumo d«r niekados negirdėta!
Į J Y IX. J. Ateikit |>aziuret. paziurejima nieko ne kasztuojal

Dabar mes paleidžiame tuntą n gena u si laikrodėli: TIKO* amtauzKA. I4K. 
su dvigubais paauksuotais luksztais. ausuk* užsukamas ir nustatoma*. vyri*zh*s *r moteriszkas, 
su rūta* AasstiKiMK* ■*szixziuja. pilnu akmenų. R B. gvaraatuotae, alkelluotaU viduriais, 
iszducdam* raižyta ovaasacu* axt 30 >btv; pagal lazvetzda ir geruma toki laikrodėli visados 
geli lyginti prie 340 risiu sūkio laikbodzuo. Visiem* puikiu laikrodėliu mylėtojam* mes duo
sime bagyje 00 dienu puikiu* presentus; 1. v»xxa aaBic rtmr rrru su didele relvuke ir glata- 
rinlu olbuku, vertes*).M; l grynu aauu fotu ctossurrczia. verte* 76c.; I nikeline aaiažvaaKa 
pzžura. 35c; 1 dailu nukainuota Diegia* lbucivobli su Cameo kabute, (1 60: t puikia auksinuo 
ta eaotrTB. *1 00: I pora puikiu AuaaaBiv deimantai. * dtntu, *1 00; 1 puikia ertuta iazaodiata 
brangakmeniais. 40c; 1 pora paauksuotu koliouiku su parmuterio viražais, 40c: I pora rankovėm* 
guziku. su permutertnia spaczta. 25c: t Žalnieriams guziku, parmuterio apaozio*. Wc; ir 1 peikta 
in krūtine sagute su dailiu akmeniu 75c. Laikrodėli tr 14 dovanu siunoziame C O. 1>. už

prislunsti drauge su orderiu Jeigu kas prisluns pinigus drauge su orderiu, gaus dar eztra dova
na pulku likbttki retu: daiktu* mes pasluncriam* tada per paczta. užregistravę savo kaistais 
6 laikrodėliu, gausi V1ĖIA LAIKRODĖLI Sū VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar moteriuke. Jeigu mothriszka. tad vyriuko Diokvns lencingelio mes pasiuntime mo 
teriszka M ooilu auksinuota Lornette lenciugeli Raszyk szendlen. pakol iszpardavlma* neistai- 
batges. Adresuok: ATLA8 JEWELRY OOMPANY, tfi Metropolitan Block, CHICAGO. ILL.

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.^_“*” 
Kelpsch & Co.

Succ. to Kelpsch, Norrlko & Co. 5-—-
74 Centre St., Chicago, II
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