
Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidentas jau apleido San 
Francisco ir su serganczia pa- 
czia grįžta namon, į Washing- 
toną. j Kelionę po Utah, Ari
zoną ir kitus kalnuotus szte- 
tus ligonė iszljnkė gerai. 
Sveikata prezidento paczios 
ant tiek pasitaisė, kad dabar 
jau pavojaus nėra, yra jau 
viltis, kad ji iszgis. Prezi
dentas ir jo ministeriai savo 
kelionėj prie kiekvienos pro
gos stengiasi aiszkinti, kad 
visame jų darbai yra geriau
si (žinoma, kiekvienas pats 
savo darbus laiko už geriau
sius). Apie Chinų reikalus 
prezidentas ir jo ministeriai 
aiszkino, kad rando protestas 
priesz per daug dideli atlygi
nimą nuo Chinų, kokio rei
kalauja kiti krasztai, buvo 
teisingas, kadangi, girdi, 
teip daug pinigų Chinai ne 
gali surinkti, kad galėtų už
mokėti tą, ko reikalauja Eu
ropos vieszpatystės; atseis, 
girdit imti nuo Chinų, vietoj 
pinigų, žemės krasztus. At
metimas Amerikos reikalavi
mo sumažinti atlyginimą ma
tomai užgavo prezidentą ir jo 
ministerius, ypacz kad jiems 
rodėsi, jog užtenka ką Ame
rikai užmanyti, o kiti krasz
tai tuojaus parems tokį už
manymą. Iki sziol Amerikos 
randas net }>er daug savo už
manymų padavė kitiems 
krasztams, dalį tų užmanymų 
kiti priėmė Tnrųn tarpu vi
si supranta, kad statant per 
daug užmanymų, reikia tikė
ti, kad ne visus kiti priims. 
Todėl ir atmetimas paskuti
nio Amerikos užmanymo kas- 
link atlyginimo nuo Chinų 
ne galėjo randą pasiekti ne 
tikėtai, nors prezidentas tvir
tina, jog atmetimo visai ne 
laukė. Amerika Chinuose 
turėjo labai mažai kariaunos, 
tai ir kasztų mažai turėjo, 
kitiems ant karės su bokse
riais atsėjo daug daugiau au
kauti. Ne dytai todėl, jei
gu kiti ne sut/nka su Ameri
ka reikaluose/ kasztų.

Kubos konstitucijos dirbė
jai ne susitaikė, net Ameri
kos neva/szalininkai ne užgy- 
ro visų Amerikos reikalavi
mų, bet juos teip perkeitė, 
kad kuo mažiausiai reikalau
janti naudos turėtų. Nieko 
iki sziol galutinai neužgyrė. 
Nežinia dar kaip ilgai tąsy- 
nes ir komedija trauksis. Isz 
syk buvo matyt, kad Ameri
kos randas ne mislyja nuo 
Kubus pasitraukti, veidmai
niavo su kubiėcziais, garsino 
pažadėjimus vien ant neda- 
leidimo pasikėlimo, kol 
maisztai ant Filipinų ne su
valdyti. Suvaldžius filipi- 
nus, pastatys didesnius rei
kalavimus ir kubiecziams.

Ant Filipinų salų vėl kelis 
amerikoniszkus oficierus at
sėjo suaresztuoti už darbus 
nepakelianczius garbę ameri- 
koniszkos kariaunos. Isz 
Amerikos siunczia dabar ant 
Filipinų 700 mokintojų. 
Klausymas tik ar tie mokin
tojai moka filipinieczių kal
bą. Nemokanti kalbos ame- 
rikoniszki mokintojai ne 
daug naudos atgabęs filipi- 
niecziams. Amerikonai grie
bėsi prikalbinėjimo tvircziau- 
šių . pasikėlėlių vadovų Gai
lies ir Murgas, kurie užėmė 
Aguinaldo vietą, kad jie pa
siduotų amerikonams. Ta
rybos vienok nuėjo ant nie
kų. Ifilipiniecziai skundžia
si ir ant amerikonų paskirtų, 
su skriauda vietinių gaivalų, 
audžiu ir tūli įtekmingi fiili-

piniecziai pranaszauja antrą 
pasikėlimą, jeigu amerikonai 
teip darys kaip dabar. Taigi 
dar vis nežinia, kada ameri
konai galutinai suvaldys Fi
lipinų salas.

Azija.
Kaip isz tikro stovi reika

lai svetimų vieszpatysczių 
Chinuose, tikrai ne galima 
žinoti. Amerika užmanė ki
toms vieszpatystėms sumažin
ti reikalaujamą atlyginimą, 
kad Chinams ne reikti} už
traukti skolos. Tą užmany
mą vienok kiti krasztai atme
tė. Daugumas ambasadorių 
reikalauja tokios sumos, ko
kia seniaus buvo pagarsinta. 
Chinų komisoriai ant galo su
tiko ant reikalaujamos su
mos, tik nežino isz kur pini
gus paimti. Vienaitiniai Chi
nų rando įplaukimų szalti- 
niai yra muitai ant svetimi} 
ta vorų. Pakelti muitus Chi
nų randas norėtų, bet ant to 
ne sutinka tie krasztai, kurie 
reikalauja atlyginimo; Ame
rika Chinams pritaria, ' ka
dangi jai gabenimas tavorų į 
Chinus mažiau kasztuoja, bet 
Europa ant to ne sutinka, 
kadangi isz tokio atlyginimo 
budo vien Amerika ir Japo
nija, o isz dalies ir Maskolija 
turėtų naudą, už tai kitoms 
vieszpatystėms atseitų pa- 
ežioms karės kasztus užmokė
ti. Maskolija iki sziol tikrų 
mierių ne parodo, ji savo ro- 
kunduose padavė didžiausius 
kasztus, bet už tai Chinams 
aiszkina, jog jį iszsižadėtų pi- 
nįgiszko atlyginimo, p vietoj 
pinįgų, pasiganėdintų to
kioms Chinų provincijoms, 
kokios Maskolijai butų reika
lingiausios.

Vokiszki laikraszcziai gar
sina, jog karė Chinuose ir 
Vokietijai nusibodo. Ją už
manė ir palaikė iki sziol vien 
ciecorius, bet dabar buk ir 
ciecorius ^Vilhelmas mato, 
kad isz maiszaties Chinuose 
ne daug pelnys, kadangi mat 
yra per daug norinezių pasi
pelnyti, su tais mat reikia ir 
Vokietijai pelnu dalytiesi. 
Ant galo iszpuola teip, kad 
visiems per mažai patenka, o 
dar besidalinanti lengvai la- 
biaus gali susipykti, ko visi 
saugojasi. Vokietijos lai
kraszcziai, o tame ir esanti po 
rando įtekme, vėl garsina, buk 
VValdersee ir didesnė dalis vo- 
kiszkos kariaunos pasitrauks 
isz Chinų berželio mėnesyj. 
Pirma randolaikraszcziai gar
sino, jog nė Waldersee, nė 
vokiszka kariauna ne pasi
trauks isz Chinų teip ilgai, 
kol ciecorius ir visas Chinų 
randas ne sugrįž į Pekiną.

Terp Vokietijos ir Ameri
kos ir iki sziol nebuvo dide
lės meilės; Amerikos laik
raszcziai nuo seniai siundo 
Ameriką priesz Vokietiją. 
Randus iki sziol dar ne pasi
sekė supjudyti, bet už tai 
meilė terp vokieczių ir ameri
konų seniai atszalo, mat laik- 
raszczių siundymai iszdavė 
vaisius. Pekine ameriko- 
niszki ambasados sargai szau- 
dė į vokiszkus kareivius. 
Amerikonai tvirtina, buk vo- 
kiszkas ofiei eras pakėlė kardą 
priesz amerikoniszką kareivį 
ir buk vokiszki kareiviai 
szaudė į amerikonų sargybą, 
amerikoniszkas kareivis, sto
vintis ant sargybos, ant szu- 
vio atsiliepė szuviu ir kulka 
pataikė vieną vokiszką karei
vį. Toki atsitikimai, nors 
kiekvienas isz jų, skyrium 
paimtas, ne turi didelės svar
bos, bet kad ir pirma meilės 
terp tų tautų ne buvo, tai 
pakelia vien dar labiaus savi
tarpinį nesikentimą. Isz ne-

sikentimų ateitėj reikia lauk
ti karės, kadangi ir be siun- 
dymų terp Vokietijos ir 
Amerikos yra daug nesutiki
mų ir pavydėjimų, siundy- 
mai laikraszczių gal vien karę 
suskubinti.

Pietinė Afrika.
Angliszki laikraszcziai, ne 

žinia jau kelintą kartą, gar
sina, buk būrams karė nusi
bodo ir jie galutinai nori pa
siduoti angį i jonams ir už
baigti karę. Tas isz dalies 
tik gal būt teisingu: karių 
juk nieks be reikalo, vien 
ant pasilinksminimo ne veda, 
noriai ją užbaigtų teįp ge
rai būrai, kaip ir anglijonai, 
jeigu isz tokio užbaigimo 
kraujo praliejimų turėtų ko
kią nors naudą. Karė yra 
tai eilės žmogžudy sesių, o 
žmogus ne ant to yra, kad be 
reikalo norėtų artyiną už- 
muszti. Jeigu anglijonai 
būrams suteiktų tą, už ką jie 
kariauja, žinoma, jie tuojaus 
karę pabaigtų. To vienok, 
ko reikia ant užbaigimo ka
rės, taigi liuosybės būrų re- 
publikų, anglijonai ne nori 
palikti nė szeszėlio. Kol vie
nok būrai neatgaus liuosybės 
ir kol bus galinti kariauti, 
tol visos kalbos angliszkų 
laikraszczių apie nusibodimą 
karės būrams bus be pamato. 
Dabar angliszki laikraszcziai 
garsina, buk vyriausias va
das Transvaaliaus būni, je- 
nerolas Botha, nori pasiduoti 
ir buk tam prieszinasi tik pa- 
kvaiszęs DeWett. Botha buk 
užsipraszė De'Vettą susiva- 
žiuoti ir nori jį prikalbėti ant 
pasidavimo, perstatyti jam 
visą padėjimą, parodyti, kad 
nėra ne mažiausios vilties ant 
iszkovojimo liuosybės. Gal 
būt, kad Botha užpraszė De 
Wettą, bet angliszki laikrasz
cziai ne gali juk žinoti, ant 
kokio pasikalbėjimo szitie 
vadovai nori susi važiuoti. 
Jeigu Botha isz tikro matytų 
būrų jiadėjimą be jokios vil
ties, tai juk apie tai ne pa
sakotų angliszkų laikraszczių 
reporteriams. Todėl visos 
kalbos angliszkų laikraszczių 
iszreiszkia ne tikrą dalykų 
stovį pietinėj Afrikoj, bet 
greieziau vien geismus paežių 
anglijonų, kuriems karė isz 
tikro nusibodo ir jie ją norė
tų pabaigti kokiu nors budu. 
Laikraszcziai, garsindami ži
nias apie norą būrų {>a si duo
ti, ramina vien angliszkus 
skaitytojus, kad jie ne rody
tų ne kantrybės ir ne rūgo tų 
per smarkiai ant savo rando. 
Paskutinės lordo Kitchenero 
atsiųstos į Londoną žinios ne 
mini nieko apie norą būrų 
pasiduoti. Angliszkas karės 
vedėjas pranesza vien apie 
smarkesnį būrų subruzdo- 
jimą.

23 d. gegužio gana dideli 
būrų pulkai Užpuolė net dvie
jose vietose ant geležinkelio 
trukių, vežanezių valgio pro
duktus. Prie vieno tokio už
puolimo terp Vinteradorp ir 
Potchefston keturi angliszki 
kareiviai likosi užmuszti, o 
32 paszauti. Taigi matyt, 
kad muszis buvo gana smar
kus. Kitchener sako, buk 
būrų užpuolimas likosi nu- 
musztas ir trūkis prisigriebė 
į paskirtą vietą. Apie nu- 
muszimą užpuolimo, kaip ma
tyt isz skaitliaus užmusztų ir 
paszautų anglijonų, ne galė
jo būt kalbos. Turbut trū
kiui pasisekė vien isztrukti, 
gal būrai pasivėlino su užė
mimu kelio ir per tai trūkis 
galėjo isztrukti.

Būrų pulkai Kritzinger’o, 
Vau Reenen o ir Fouche’s pe

rėjo geležinkelio liniją ir per 
Oran i jos upę įsiveržė vėl į 
angliszkas Kapo valdybas. 
Visi tie būrų pulkai traukia 
pietų link,veržiasi įtirszcziau 
šiai apgyventus ir vaisin
giausius angliszkų valdybų 
distriktus. Kitoms dalims 
būrų, kariaujanezioms angli- 
szkose valdybose, trūksta 
maisto, bent teip paduoda 
angliszki laikraszcziai. Va
dovystę aut szviežiai į an- 
gliszkas valdybas įsiveržusių 
buri}, kaip sako, apėmė vėl 
DeWett.

Į Londoną atkako jau gar
sus Milner, vienas isz tikrų 
priežasezių dabartinės karės 
pietinėj Afrikoj.

Iszpanija.
Laike paskutinių rinkimų 

daugelyj vietų Iszpauijoj bu
vo pakilę maisztai, ant kurių 
suvaldytno reikėjo szaukti 
kariauną. Susimuszime mi
nių su kariauna net kelios 
deszimtys žmonių likosi su
žeistų. Didžiausi maisztai 
buvo Barcelionoj ir kituose 
Katalionijos miestuose. Tūli 
laikraszcziai smarkiai užsi
puola ant rando. Net sve
timuose krasztuose laukia pa
sitraukimo dabartinės minis
terijos ir dar didesnių maisz- 
tų Iszpauijoj.^

Per senatorių rinkimus isz- 
rinko 120 dabartinės ministe
rijos szalininkų ir 30 jos prie- 
szininkų. Tas vienok ne pa
rodo, kad tauta butų prilauki 
dabartiniems ministeriams. 
Maisztai ir kraujo pralieji
mai buvę per rinkimus aisz- 
kiai rodo, kad randas stengė
si su prievarta pervaryti sa
vo kandidatus; tas ir }>agim- 
dė maisztus.

Pagarsėjęs per paskutinę 
karę su Amerika iszpaniszkas 
admirolas Cervera prauaszau- 
ja pasidalinimą Iszpanijos į 
daug mažų vieszpatysczių ne 
prigulinezių viena nuo kitos. 
Žinoma, isz to ne butų dar 
teip didelės bėdos, kadangi 
iszėmus trijų sziaurinės Isz- 
panijos Baskų provincijų su 
1| milijonais gyventojų, li
kusios dalys vien iszpanijonų 
apgyventos. Tos dalys, nors 
dabar ir atsiskirtų, pasidalin
tų, su laiku vėl susijungtų Į 
krūvą, kadangi dabar visos

Tikras pavojus caro despotiz
mui pasirodė tik tąsyk, kada 
prie studentų prisidėjo dar
bininkai. Nežiūrint ant vi
sų besistengimų valdžių, jos 
ne įstengia suvaldyti darbi
ninkų maisztų. Studentai 
sziuom kartu, nors vis dar 
valdžioms ne pasiduoda, bet 
Jau naujų maisztų ne kelia, 
policija saugojasi juos erzin
ti. Už tai studentų vietą 
užėmė darbininkai, tie varo 
darbą pirmutinių pradėtą. 
Darbininkų maisztai užgimė 
Peterburge, paskui perėjo į 
pietinę Maskoliją. Laikrasz
cziai tvirtina,buk tie maisztai 
buvo priesz žydus, bet iszti- 
krogreieziau darbininkai kėlė 
demonstracijas priesz val
džias. Laikrasztis “Novoje 
Vremia”, už užtarimą už dar
bininkus, likosi valdžių su
stabdytu ant dviejų sanvai- 
czių.
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Isz Lietuvos.
Ibz Vilniaus.

Vilniaus miesto rodoj vėl per- 
kratinėja klauaymę priskyrimo 
priemieszcio Zvierincziaus prie 
miesto. Savininkas to priemies- 
esio Martenson, apart pinįgų, rei
kalingų ant pastatymo tilto, duo
da miestui 9 desiatinas žemės ant 
parengimo rinkos ir ulyczių. Per 
priskyrimu to priemiesezio vertė 
pliacių ant syk pasikeltų, o isz 
to Martenson turėtų didelę naudę. 
Todėl Ui jis nuolatai meldžia 
miesię isz jo pasiūlymo pasinau
doti.

Maskoliszkos kareiviszkos val
džios atliks szį metę triangulia
ciją, darys topografiszkus plianus 
ir astronomiszkus tirinėjimus Vil
niaus ir Grodno gubernijose.

Prie vaikų prieglaudos namų 
Vilniuje parengė varstotus ant 
pasimokiuimo priglaustiems ama
lų: mergaitėms prie I prieglau
dos namų parengė mokyklę rankų 
darbų, siuvimo ir sukirpimo tuo- 
tariszkų drabužių. Prie II prie
glaudos namų parengė varstotus 
sziauczystos ir darymo isz karklų 
gurbų.

Žydiszki prieglaudos namai pe
reituose metuose davė priglaudę 
195 y patams. Geležinis kapitalas 
namų yra25OOOrub. Ant užlaiky
mo tų namų pereituose metuose 
miesto žydai sudėjo 37507rnb. 49 
kap. Mat pas žydus yra daugiau 
artymo meilės negu pas Vilniaus

4 d. gegužio, ant Szvento Jur
gio ulyczios prasidėję, kaip būva 
kiekvieną pavasarį, kvietkų jo 
markas. Vietiniai sodauninkai 
ant jomarko atgabeno diktai 
kvietkų ir pardavinėjo ne bran
giai, bet pirkėjų buvo ne daug. 
Ypacz kaiminioczių, kuriems, ro
dosi, priderėtų labiausiai my’.ėti 
kvietkas, ant atsibuvus o jo
marko visai buvo ne matyt.

Nuo pradžios gegužio užstojo 
vėl azalcziai. 2 d. gegužio ties 
Vilnium puolė gana dideli ledai, 
3 d. gegužio pusėtinai pasnigo, 
o naktyj buvo szalnok teip dide . 
lės, kad stovinti vandens užsiden
gė ledu. Ar tie sząlcziai neuž 
kenks laukams, ne galima įspėti.

4 d. gegužio ant .priemiesezio 
Antokoliaus sudegė mūriniai 
Eisenstadto narnai ii* stovinezios 
ant kiemo medinės triobos. Nė 
namai, nė kitos sudegusios trio
bos niekur, ne buvo asekuruotos.

Užveizda I vyriszkos gimnazi
jos Vilniuje szį metę nutarė at 
likti mokintinių pasivaikszczioji- 
mus po visokius aplinkinius krasz
tus po mokintojų Į vadovyste. 
Pasivaikszcziojimuose ims daly vu- 
mę visi mokintiniai, iszėmus pir- 
m oš ir paskutinės kliasų. Mokin
tojas Serebriakow su mokintiniais 
VIII kliasos atlankys geležinke
lio varstotus, miesto įnuzejų, ar 
chyvę; su mokintiniam 7kl. atlan 
kys dalgių dirbtuvei Vileikoj. 
Mokintojas Turcevi^z su mo
kintiniais (iki. atlankyk Trakus, o 
su mokintiniais3kl.at|ankys Zam 
kinį kalnę.

7d. gegužio, ant priemiesezio 
Saipiszkių užsidegė Somacho ta
bako dirbtuvės. Blėdys ugnies pa 
darytos labai didelės,
neapskaitytos. Sudegė visos me
dinės triobos, įtaisys ai ir daug 
tabaką

bet jos dar

Ibz Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje balandžio mėne

sio Vilniaus gubernijoj buvoiszvi- 
80 20 gaisrų, kurie u gimė: nuo 
neatsargumo 5, nuo n įgerai įtai
sytų ir nuvalytų kaminų 5, nuo 
padegimo 2, nuo neii lomų prie- 
žasezių 8. Visuose tuose atsitiki 
muose ugnelė pridirbi • blėdies ant 
13675rubl.

Netikėtų mirezių
Užmuszystų 2. Negyvėlių rado 3. 
Vagystų papildyta 17, 
vogė už 1727rubl., pi lįgų 67rub. 
Arklių pavogė: Viln aus pav. 5, 
Trakų 5, Lydos 2, S e ve u te n ų 1 
ir Vileikos 5, isz viso

Rieszanų valszczh je, 
miestelio Rieszos, koki turbut be- 
proeziai, ant einanezi) į Wtlk-

buvo 11.

daiktų pa-

18 arklių.
netoli

vienos kilmės tautos, supras
damos, kad tik krūvoj yra 
galybė, jungiasi į tokias krū
vas. Bet isz apsilpnytos per 
pasidalinimą Iszpanijos be 
abejonės pasinaudotų kaimy
nai ir stengtųsi užgriebti po 
savo globa silpnas vieszpatys- 
tes. Ir dabar antai gyvento
jai turtingiausios Iszpanijos 
dalies, Katalionijos, labiaus 
pritaria kaimyniszkai Pran
cūzijai negu savo randui. 
Atsiskyrus szitai provincijai, 
ji greitai atsirastų po Pran
cūzijos įtekme.

katalikus. Katalikai turi tik vie
nus prieglaudos namus, bet ir 
tuos užlaiko pr.e Ssventos Onos 
bažnyežios ne vietiniai katalikai, 
bet vokiecziai. Katalikiszki vokie

13 d. gegužio Vikyje prasidė
jo rinkimai mies

czių prieglaudos namai pereituose 
metuose priglaudė tik 16 
ežių. ’

Rinkimuose 
ti mies 
dar neuž*

rodos sąnariui 
gali visai dalyvau- 
gyventojai, kur,e

mokėję prigulinezių ra n 
^u’ esezių. Prekėjsi vienok, 
tu^'fnti namus ir pastatyti kaipo 
H andidatji isz prekėjų, nors ant jų 

t namų butų skolos randui, turi

Maskolija.
Galingas neva caras ir j 

vienvaldystė remiasi vieno 
ant molinių kojų, menk 
priežastis molines kojas ga 
sutrupinti ir visas valdži 
despotizmas griūtų. Paski 
tiniai studentų maisztai, ui

/ tiesę rinkti miesto rodos sąnarius, 
gali būt ir iszrinkti. Kas per

kilę netikėtai, baisiai iszgąa . 
dino caro sznipukus, kuriem * 
rodėsi, kad jie pirm laik , 
viską žino ir per tai gale 
kiekvieną pasiprieszinimą Kįf. 
valdyti. Tuom tarpu 
rodė, kad ką jie laiMg uį 
menką daiktą, ką iikgjOsi 
gazdinimu ir bausmėms su
valdyti, pasirodė svarbesniu 
ant numalszinimo r»įaįMtų ir 
kazokų kaneziai Parodė ne 
užtenkaneziu vaistj^ Maisz
tai traukiasi jau fgana ilgai.

sziųmetinius rinkimus pereis, 
pirm laiko ne galima pasakyti; be 
abėjonės iszrinks didesnę dalį bu
vusių miesto rodos sąnarių. Da
bar renkami sanariai ant laiko 
nuo 1901-1905 m «

Degtinės leidėjų komitetas Vii
niaus žemdaibių draugystės, terp 
kilų reikalų, atsiszaukė į iždo 
ministeriję su praraymu, idant 
randas, pirkdamas degtinę nuo jos 
leidėjų, už degtinę 40° mokėtų 
leidėjams 60 c. nuo viedro,kadan
gi pigiaus Lietuvos leidėjams 
negalima degtinę pardavinėti. *

Voki et y s Amsterdam Vilniuje 
parengė cikorijos dirbtuves, ku- 
siose ras darbę apie 20 darbinin
kų. Miestas davė jau daleidimę. 
Nauja dirbtuvė bus Kazubskio 
namuose, ant Vilkmergės uly 
ežios.

mergę nuo Vilniaus 
pradėjo ardyti tiltus. Jie papjovė 
pahikanczius tiltus p/bus ir nu 
pjautas dalisV''ieipo8į į ėsanezias 

ztų barijei as nusivežė.
imė dar kad tiltai su važiuo- 

; aneziais ne įgriuvo į
tokio baprotiszko darbo ne v enę 
nelaimė butų patikusi. Ant lai 
mės vienok papjautus | 
tai patėinyjo ir uždari
Piktadarių ilgai negalėjo susekti, 
bet ant galo ir juos iurado. 
riadniukas pas du ukii
kaimo netoli Rieszos liado sukapo
tus jau į malkas tilt j polius ir 
barijeras. Malkos būvio sukrautos 
į vežimus ir parengtos ant iszve- 
žimo ant pardavimo į Vilnių.

Isz Rygos, r
Rygoj yra ne rande 

vietos isz geriausių 
palitechmszkas instiljulas. 
giausięi pinįgų ant užlaikymo in
stituto duoda miešti.s ir beržės 
komitetas. Užveizca instituto

vieazkelio

upę, o usz-

polius grei- 
visai tiltus.

U 
ninku vieno

užlaikomas, 
Maskolijoj, 

Dau-

priežastį? paduos caro tarnai.
Jeigu miestas ir beržės komite

tas atimtų paszelpę, institutas tu
rėtų būt uždarytas, kadangi ran
das ant jo užlaikymo pinįgų ne 
duoda.

Isz Grodno.
Czianykeztė miesto rodą atsi

szaukė į apszvietimo minhteriję 
su praszymu parengti Grodne re- 
aliszkę mokyklę. Miestas duoda 
treczdrlį reikalingų ant pastaty 
mo triobos mokyklai pinįgų ir 
pliacių vertę] 30000 rubl. Gu
bernatorius isz žemirzkų pinįgų 
ant to mierio duoda 25000 rubl. 
Apait to, žada duoti paszelpę ir 
Grodno gubernijos bajorija. Vil
niaus mokslinio apskriezio virezi- 
ninkas teiposgi pritaria miesto 
praszymui ir savo nuomonę per
siuntė jau apszvietimo ministeri
jai Todėl gal būt, kad Groduas 
neužilgio sulauks real szkos mo
kyklos, o ji yra reikalinga.

IszSzIaulių, Kauno gub.
Czianykszcziai maskoliai užsi 

manė pastatyti mieste puikų sta- 
cziatiszkę soborę. Jie tikisi, kad 
tas duosis į trumpę laikę nuveik 
ti. Ypacz karsztai darbuojasi 
maskolius Jachontow. Jis užsi
manė rinkti aukas ant to mierio, 
paskyrė aukų rinkėjus. Žinoma, 
tie ne pasiganėdys aukomis nuo 
maskolių, kadangi jų ne užtektų, 
bet rinks ir nuo katalikų. To
kiuose atsitikimuose ypacz dvar
poniai, katalikiszki kunįgai ir 
turtingi prekėjai nesigaili aukų 
ant palaikymo maskolystės ir 
staeziatikystės.

Isz Trakų, Wilniaus gub.
Neseniai maskoliezkss randas 

padirbo nauję plianto liniję vadi- 
namę Panemunįne. PI i autas eina 
pro Traku?. Atsiradus geres
niam keliui, kaimiecziams pasi
lengvino atvažiavimas į miestę su 
visokiais reikalais lygiai vasara, 
kaip ir pavasario laike, kada kiti 
Lietuvos keliai būva neiszvažiuo- 
;ami. Dabar ant jomarkų ir utar- 
ninkais suvažiuoja daug daugiau 
žmonių negu būdavo pirma. Pa
dirbus pliantus ir į kitus Lietuvos 
miestus, galima būt sziek tiek pa
kelti prekystę dabar veik užmi- 
gusię musų tėvynės miesteliuose 
ir miestuose.

Isz Radoszkovicų, 
Vilniaus gub.

Aplinkinėse szito miestelio ga
na tankiai pasitaiko užmuszystos. 
Naktyj 1d. gegužio ūkininkas 
Minsko gubernijos Modnik, neto
li kaimo Kamenec, užmuszė žino- 
mę Vileikos pav. vagilių. Mod- 
nik pasakoja, buk užmusztasis už
manė jam papildyti vagystę, bet 
Modnik nesuliko.Užtai terp drau
gų užgimė barnya, o paskui peš
tynės, laike kulių Modnik drožė 
su kuolu prie zę į galvęteip, kad 
tas atliko ant vietos. Užmuszėjas 
teiposgi ne turi geros garbės. Jis 
likosi suaresztuotas.

Ibz Vileikos,Vilniaus gub.
Isz visų aplinkinių renkasi ežia 

darbininkai, tikėdami gauti dar- 
bę prie statymo rengiamos ežia 
gydinyczios, bet ne visi prie dar
bo patelpa, kadangi mat yra 
daug daugiau jieszkanczių darbo 
negu vietų, kur galima jį gauti. 
Dėl stokos darbo ant vietos, dau 
gelis bežemių ūkininkų rengiasi 
szį metę į Siberiję. Bet ar ten 
ras jį ir ar rastas bus geresnis— 
apie tai galima abejoti.

rėdx8 ne visiems patinka. Kunį- 
gas dabar žada uždėti prie jo su- 
tvertos draugystės skaitinyczię, į 
ję parsitraukti knįgų ir laikrasz- 
ežius, tik ne pasjko kokius. Už 
mano sutverti fendę ant szelpimo 
pagelbos reikalaujanczių, rūpinti 
darhę jo neturintiems, priglausti 
ateivius. Tas viskas labai gra
žiai iszrodo, bet kas rupįs darbę, 
isz kur imsime pinįgus ant szel
pimo pagelbos reikalaujanczių 
arba priglaudimo ateivių? Juk 
dabar draugystė ne įstengia nė 
tiek surinkti, kiek kunįgas reika
lauja algos ant sanvaitės.

Loudonietis.

susideda isz rando, paskirtų caro 
tarnų, kurie dėl sav|> fantazijos, 
kada lik jiems patinki 
kia skaitymę lekcip 
kas, žinoma, turi kenklių labiau
siai bosimokinantiemt. Toki per
traukimai lekcijų p< r tankiai at
sitinkanti nepatiko ja i ir institu
to užlaikytajame. Dabar antai 
Rygos miesto valdžipe ir beržės 
komitetas sykiu atsiszaukė į in
stituto užveizdę reikalaudami isz 
aiszkinimo priežasezių, kurių dėl 
teip tankįai pasitaiko pertrauki 
mai lekcijų. Nežinia, kokias

a, perlrau■ 
ų instituto,

Ibz Londono. Anglijoj.
Nesutikimai neseniai susitvėru

sioj lietuviazkoj parapijoj nesi ma
žina. Jeigu teip eis toliaus, su 
tokiu vargu sutverta parapija ga
li vėl iszirti. Keno tame kaltė, 
mes ne norime spręsti; grrieziau 
kaltos bus abidvi pusės. Geriaus 
butų kaip nors susitaikyti, jei2u 
reiktų, nors praszalinant ardyto
jus tvarkos ir sutikimo.

Kunįgo sutverta parapijinė 
draugystė turi jau apie 100 sana 
rių. Tai visgi ne daug. Jeigu 
draugystė ne auga kaip reiktų ir 
ant j06 oe galima remti ateities 

imusų parapijos, Ui turbut jos

Ibz kitų laikraszczių
“Saulėj” apsigarsino naujas jos 

redaktorius p. Leonavicze. Sa
vo atsiliepime naujas redaktorius 
sako, jog saugosis vaidų ir pole
mikų teip su ypatoms, kaip ir su 
kitais laikraszcziais. Toliajs ai
szkina, jog: “atmeta kulturę ir 
progresę lietuviszkę". (Jzia re
daktorius jau pats sau prieszta- 
rauja: jis žada saugotieji vaidų, 
kokių nesi saugojo, bet jų jieszko- 

; o priesz jį buvusi ‘ Saulės” re
dakcija; saugoj imasi gi tu-zezių 
vaidų, ypacz gi karezeminių ko- 
liojimų, kokius teip mėgo “Sau
lė”, yra juk tai ženklu kultūros 
ir progreso.

Tokį programę, kaip jį ne va
dinti, peikti ne priderėtų, jeigu 
tik jo laikysis “Saulės” naujas 
redaktorius. Ir priesz jį buvusi 
redakcija ne kartę tokius paža
dėjimus garsino, bet pati juos vi
sada laužė. Velyjame todėl nau
jai redakcijai prisilaikyti pasto
vesnių nuomonių. Ne kenktu 
nieko, jeigu ir kalba pasikeltų 
ant kulturiszkesnio laipsnio. Ne
tinkamus ,ne lietuviszkus žodžius 
patinkame atsiliepime paties re
daktoriaus. Žodžiai “darbszavi- 
mas” tinka kokiam žargonui, bet 
ne kalbai. Lietuviszkas žodis 
yra darbas, tai kaip isz jo naujas 
redaktorius sutvėrė žodį darbsza- 
vimę? Yra naujo redaktoriaus 
atsiliepime ir daug prasižengimų 
priesz lietuviszkos kalbos gra- 
matikę.

“Saulė” nuo ate nanezių Naujų 
Metų žada pradėti iszleidinėti 
kasdieninį lietuviszkę laikrasztį 
Pennsylvanijos lietuviams. Nau
jame laikrasztyj busę ir straips
niai angliszkoj kalboj. Taigi 
reiklų manyti, kad laikrasztis 
bus dviejose kalbose, turbut, ant 
sumažinimo kasztų, kadangi mat 
Amerikoj yra biznieriai parūpi
nanti ne turtingiems anglisz.kiern< 
iszdavėjams czielas laikra*zczio 
dalis ir tai keliems ant syk. Dvi
kalbių laikraszczių bandė daug 
iszleidinėti ne tik Amerikoj, bet 
ir kitur, bet jie ne turėjo pasise
kimo. Ar “Saulei” geriaus pasi
seks ir kokię naudę stovintis ant 
pamato “mixtum compositum?’ 
laikrasztis atgabęs lietuviams, tę 
pamatysimo, kada laikrasztis pa
sirodys.

• • •
“Žvaigždė” tvirtina nr. 16, buk 

“Vienybė” ir “Lietuva” apgina 
blogus darbus. Jeigu tę prireik-- 
tų darodyti, butų gal gana sun
ku. Musų kunįgams ir jų tar
nams ne reikia mat darodymo, 
užtenka jiems apjuodinti ne pagi- 
rianezius kunįgų despotizmę, o tę 
tikinti turi už teisybę priimti, nes 
kitaip kunįgai prie iszpažiuties 
ne priims. Tokia jau mat mu?ų 
klerikalų dora. Nėra todėlkę pai
syti ant “Žvaigždės” žaunų, ka
dangi ji pati ne atskiria doro nuo 
ne doro darbo. Juk priežodis sa
ko: szunų balsas neina prie Die
vo, nors szunes ir garsiausiai lo
tų. Musų gi klerika'ai nė loti 
originaliszkai ne moka, bet pri
ima ir lojimo formę nuo Ameri
kos lenkiszkų sandraugų.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po................  55®
Prusiszkos markės po..»... .24jc 

Prie kie£wieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 80c. ant paėsto kasa.
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Iszmislus ligonis.
Charleston, W. Va. Netoli 

nuo ežia gyvenantis farmeris sir
go reumatizmu, kuris ne davė 
žmogui ramybės. Farmeris gir
dėjo, jog reumatizmę galima isz- 
gydyti su elektriką, o kad jos na- 
raieje turėti ne galėjo, tai užsi
manė pasinaudoti isz elektrikoe 
telegrafo dratų Catawba gele
žinkelio. Jis ant telegrafo dratų 
užkabino savo dratę ir galus jo 
laikė rankose. Ar dratų elektri
ką jį iszgydė nuo reumatizmo, 
nežinia, bet per savo prietaisę jis 
sulaikė geležinkelio telegramus, 
kę patėmyjo ant stacijų. Iszsiun 
tė peržiūrėtojus linijos ir jie užti
ko farmerį besigydantį telegrafų 
dratų elektriką. Užtai jį sua- 
reaztavo ir atseis jam dar priesz 
suię atsakyti.

Indijonu inaisztai.
Londer, Wro. Užgimė indi- 

jonų maištai Shashone rezerva
cijoj. 600 Arapnhoes indijonu 
užgina rando agentai Nicholso- 
nui tiesę stabdyti jų tautiszkus 
apvaikszcziojimus. Tas ir pa
gimdė nesutikimus. Shashone 
indijonai dar ne pristojo prie be- 
siprieszinanczių. Rando agentas 
reikalauja kariaunos, kadangi 
jis bijosi pasikėlimo visų indijo- 
nų. Greicziaus indijonus numal- 
szintų praszalinimas nemokan 
ežio su jais žmoniškai pasielgti 
rando agento. Tas kasztuotų 
daug mažiau negu siuntinėjimas 
kariaunos.

Raupuotu kolionija iszardyta.
Louisianosszteto valdžios,neto- 

Ii New Orleanso pirko žemės plo
tus ir ant jų norėjo parengti ko- 
lioniję raupais sergantiems. Daži- 
noję apie tai aplinkiniai gyvento
jai ne tik pakėlė smarkų protestę, 
bet žadėjo isznaikinti įtaisymus 
ir iszvyti raupais serganezius, 
jeigu valdžios bandytų juos atga
benti. Valdžioms ne liko nieko 
daugiau, kaip nusilenkti priesz 
gyventojų reikalavimus.

Vėtros ant didžiųjų ežeru.
Bay City, Mich. Ant ežerų Mi- 

chigan, Huron ir Erie vi*ę naktį 
24d. gegužio siautė smarki vėtra. 
Anglinis garlaivys “Baltimore”, 
prieczais Au Sable, perskilo pu
siau ir paskendo. Prie to prigėrė 
13 žmonių. Vėtra užklupo žiburių 
dabotojų laivelius ir valantį dug- 
nę garlaivį. Prapuolė nuo tų lai
velių 6 žmonės, kurie turėjo pri
gerti. Laike tų vėtrų pražuvo ir 
daugiau laivų.

Suakmeneūusi giria.
Arizonoj rado dabar didelius 

plotus suakmenėjusios girios. 
Medžiai pavirtę į akmenį. Plotai 
tie turėjo būt vandens apsemti, 
vandenyj tame buvo daug mine- 
raliszkų medegų, jos prisisunkė į 
medžius teip, kad tie per ilgę lai- 

nužudė savo ypatybes kaipo 
medžiai ir pavirto į akmenį. To
kių suakmenėjusių girių yra Ame
rikoj ir daugiau.

Graži alga.
New York. Salomons Colo 

vey, kaipo prezidentas American 
Locomotive Co. gauna 100000 
dol. algos ant metų ir apart to 
už 500000 dol. akcijų. Kaipo 

-r-^irszlninkas Vanderbilto shtemo 
gauna 40000 dol. ant metų, 
tuos pinįgus gražiai iszmislų 
darbininkų szeimynų.

Dega kastynės.
* Cheyenne, Wyo. Dega kasty- 

nės Aladin, Crock pavietyj. Visas 
skyleshermetiszkai uždarė,tikėda
mi tokiu badu ugnį užtroezkyti. 
Maža Vienok yra viltis greito už
gesinimo ugnies. Dnrosi nauji 
plysziai, per kuriuos prisigriebia 
oras ir palaiko ugnį.

Paskendo garlaivys.
Detroit, Mich. Terp Detroito 

ir Fish Point paskendo nežinomo 
vardo garlaivys. Nežinia dar, kiek 
prie to žmonių prigėrė. Išsiuntė 
į nelaimės vietę gelbėtojas jiesz
koti skę.tanczių žmonių.

Noręjo iszmesti in padanges.
Madisonville, Ky. Namai, 

kariuose gyveno 5 neprigulinti į 
uniję darbininkai, likosi iszmeeti 
į padanges su dinamitu. Namai 
likoei sugriauti, bet žmonių ex- 
pliozija neužgavo. Kas dinami- 
tę .padėjo, nežinia.

Nugriuwo tribūna su žmonėms.
MadI8ON, Wi8. Ant arklių pa

rodos atsitiko czia nelaimė. Užė
jus ant tribūnos apie 500 žmonių, 
J neiszlaikė tokios sunkenybės ir 
su visais ant jos stovineziais nu
griuvo žemyn. Prie to penkios y- 
patos likosi sunkiai apkultos; isz 
viso apkultų yra net kelios de 
szimtys.

Meszka suėdė trejątų valku.
Job, W. Va. Trys vaikai Pe- 

terheldo, iszėję į girię rinkti pa-

vasarinių kvietkų, likosi užklupti 
didelio meszkino, kuris visus tris 
vaikus pagavo, sudraskė ir suė
dė. ' Kaimynai paskui parengė 
medžionę ir meszkinę nuszovė, 
bet, žinoma, suėstų vaikų gyvas
ties ne sugražino.

Audra su ledais.
Springfield, Iix. Aplinkinė

se szito miesto siautė 23 d. gegu
žio audra su ledais. Spriogfiel- 
de vejas išvartė daug medžių. 
Netoli stacijos Curran vėjas su
griovė Mc Rnbertso pardaviny- 
ežias. Nupuolę ledai daug blė- 
dies pridirbo laukams.

Ashville, N. C. 21d. gegužio 
aplinkinėse szito miesto siautė 
audra su debesų praplyszimais. 
Mieste užgimė tvanai, vanduo 
apsėmė namus, o kaip kur siekė 
antrų lubų. Tiltai visi . vandens 
apsemti, per juos negalima nė pe
re ti, nė pervažiuoti. Elektriška- 
stacija vandens užlieta ir žiburiai 
aut ulyczių nedega. Upės Freneh 
Broad ir Tanauva iszsiliejo per 
krantus ir užliejo didelius laukų 
plotus. Blėdys tvanų padarytos 
labai didelės.

Gaisrai.
Marseilles, III. 22 d. ge

gužio sudegė ežia popieros dirb 
tuves Bayce Paper Mills Co. 
Blėdį ugnies padaryt} skaito ant 
200000 dol.

Denver, Col. Sudegė ežia 
javų krautuvės Eaton Ritchelt 
Co., blėtos dirbtuvės ir keli ap
linkiniai namai. Prie 
keli ugnasargiti likosi 
sužeisti. Blėdį ugnies 
skaito ant 150000 dol.

Torrina, Mex. Sudegė ežia 
didelės “La Union” muilo dirb
tuvės. Blėdį ugnies padaryt} 
skaito ant 250000 dol.

EzpllozlJa.
Lisbon, Oh. Slopn anglių ka- 

stynėse expliodavo maszinos kati
las. Prieto 4 darbininkai likosi 
pavojingai užgauti, o daug yra 
nuplikytų ir užgautų ne pavojin
gai-

Vėtra.
Charlotte, N. C. Aplinkinėse 

Fort Mill, S- C. 21d. gegužio 
siautė baisi vėtra, kuri neiszpasa- 
ky tai daug blėdes pabirbo. Vėtra, 
ar geriaus sakant sūkurys, pakilo 
nuo upės Catawba ir siaura juo
sta nutrakė Mountain Island link. 
Triobos Charlotte Betek Co. ir 
daug kitų triobų likosi sugriautų. 
Mountain Islande trys dideli na
mai likosi sugrauti, o daug yra 
drueziai pagadytų. Ant laimes 
prie tu žmonių ne užmuszė.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Albany, N. Y. Ant czianyksz- 

ežio elektriszko geležinkelio susi
mušė du pilni žmonių karai ir 
susidaužė. Prie to 5 žmonės li
kosi užmuszti; sužeistų gi yra 
daug, o terp tu du sužeisti mir
tinai.

Princeton, III. Netoli szito 
miesto susimusze du geležinkelio 
trukiai, prie ko viena lokomoty
vą likosi sudaužyta, o penki žmo
nės sunkiai sužeisti.

Tvanai.
Nashville, Ten. Po visas ap

linkinės Elizabelhtown užgimė 
tvanai, kuriuose trys žmonės pri
gėrė, o 62 namai likosi sugriauti. 
Trūksta dar daug žmonių, su ku
riais nežinia, kas atsitiko. Eli 
zabethtowne 250 szeimynų ne te 
ko pastogės. Blėdį tvanų pada
ryt} viename tik Carter pavielyj 
skaito ant 1 milijono doliarų.

Dideli tvanai užgimė ir aplin
kinėse Richmond, Va., kur dvi 
žmogystos prigėrė.

Fort Worth, Tex. Panhandle 
distrikte per visę sanvaitę lijo be 
paliovos, nuo to užgimė dideli 
tvanai. Didelis tarpas Denver & 
Fort Worth geležinkelio vandens 
apsemtas. Ant Wichita geležin
kelio trukiai paliovė bėgioję, ka
dangi kelias vandens apsemtas, 
vanduo gesina ugnį pecziuje 
komotyvų.

T Msszinietų sztraikai Suvie
nytose Valstijose, rodosi, ne užil- 
gio pasibaigs: dabar dar ant viso 
Amerikos ploto sztraikuoja apie 
30000 maszinisąj. Didesnė pusė 
susitaikė su darbdaviais ir sugrį
žo pne darbo. Daugiausiai sztrai- 
kuojanezių yra sztetuoee prie Pa- 
cifico ir sztete Ohio.

5f Indiajs^£olis». Ind. Drato 
jungėjai czianykszczių ulyczinių 
karų kompanijos pakėlė štraikę. 
Jie reikalauja 9 darbo valandų ir 
ant «% didesnio užmokesnio. 
Telefonų dratų jungėjai reikalau-

5| Connellsville, Pa. Dar- 
bai ežia eina vis gerai. Pereit} 
sanvaitę szitame apskntyj degė 
19795 kokso pccziai, stovėjo gi 
1652 pecziai. Prie visų dirbo pil- 
nę laikę, taigi po 6 pilnas die
nas.

5f Philadtlphia, Pa. Dides
nė dalis ezianykšezių dirbtuvių 
susitaikė su maszinistais. Sztrai 
kuoja ežia tik 1000 maszinistų, 
bet yra viltis, kad ir tie susitai
kys ir sugrįž prie darbo.

5| Aluance, Oh- Morgan 
Engineering Co. susitaikė su ma
szinistais. Kompanija pakelia 
užmokesnį ant 10% ir pripažįsta 
55 vai. darbo ant sanvaitės, o už 
ilgesnį darbę apsiima skyrium 
užmokėti.

5f Darbininkaii Illinois Terra 
Cotta Co.PulImane pakėlė straikę. 
Jie reikalauja 8 darbo valandų ir 
11.50 mažiausiai ant dienos už sa
vo darbę.

5[ Pitt.-burgPa. Weslinghou- 
se Machine Co. dirbtuvėse Kast 
Pittsburge sutrumpino darbo lai
ko nuo 10 ant 9val. prie to paties 
užmokesnio, kokį mokėdavo dir
bant po 10 vai.

5f Darbininkai White E agi e a- 
laus ledinyczių, pn. 800 S. Ash
land avė. pakėlė straikę. Jie rei
kalauja užmokesnio pagal unijos 
tabelę. ,

T Hamond, Inu. Darbininkai 
Lira plės Railway Application Co 
ir Bartlett Frazier Co. pakėlė 
straikę. Jie reikalauja po 25c. už 
darbo valandę.

5 New York. Darbai prie Ra- 
pid tunelio pasiliovė, kadangi 
mat uolų skaldytojai pakėlė sztrai- 
kę. Jie reikalauja užmokesnio po 
2.75 už 8 darbo valandas.

« Minonk, III. Czianyksz- 
ežios kastynės ne dirba. Nežinia 
kada prasidės darbai. . Dalis dar
bininkų iszkeliavo kitur darbo 
jieszkoti.

5 Chicago, III. Illinois Cen
tral Co. geležinkelis siūlo ma- 
szinistams, reikalaujantiems 9 
darbo valandų, pakėlimą užmo
kesnio ant 5% ir pensijas ant se
natvės.

51 Darbininkai alaus leidiny- 
czių Bostone, Mas., Spokane, 
Wash-, Fort Worthe4 Tex. isz- 
kovojo 9 valandų darbo laikę.

5 Milwaukee, Wis. Harvrest 
Co. dirbtuvės nuo 1d. liepos bus 
ant tūlo laiko uždarytos. Per tai 
1300 darbininkų ne teks darbo.

5 Chk aoo. III. Czianykszcziai 
maszinistai sutiko nesutikimus su 
darbininkais pavesti ant iszriszi- 
mo santaikos sudui. Iszrinkti sli
džios susirenka Grand Pacific ho- 
telij.

1 Milwaukee, Wis. Pakėlė 
sztraikę metalinių dirbtuvių dar-' 
bininkai. J:e reikalauja 9 darbo 
valandų ir ant 10% didesnio už
mokesnio.

5[ Shamokin, Pa. Excelsior 
anglių kastynėee 600 darbininkų 
pakėlė sztraikę. Priežastis sztrai- 
ko yra ta, kad kastynių savinin
kai nesilaiko iszmokėjimo laiko.

5Į Shamokin, Pa. Sztraikai 
darbininkų Ecesior kastynėee 
pasibaigė. 1000 darbininkų nuo 
panedėlio nutarė grįžti prie dar
bo. ' *

5| St. Francisco, CąI“ Dėl 
sztraiko maszinistų ir fortSerių 
czianykszczios Fuller & Mc Cor- 
micko geležies dirbtuvės likosi 
uždarytos.

5Į Paterson, N.Y. Sztraikas 
darbininkų A. & M. Levino szil- 
kų dirbtuvių pasibaigė. Abidvi 
pusės susitaikė ir 1000 darbinin
kų sugrįžo prie darbo.

5f New York. Darbai Wort- 
hington Hydraulic Works į ta išo
šė pasiliovė dėl maszinistų sztrai
ko.

5 St. Louis, Mo. 500 darbi
ninkų oziauykgzczių oblinyczių 
pakėlė sztraikę. Jie reikalauja 
9 darbo valandų.

5 St. Louis, Mo. Darbinin
kai * czianykszczių plytnyczių 
sztraikuoja. Jie reikalauja ant 
10% didesnio už darbę užmokės- 
nio. ’> -

5| Yonkbrs, N. Y. Czianyksz- 
ežiai mūrininkai, akmenų dėtojai 
ir važiotojai plytų, dirbanti prie 
triobų statymo, užkovojo 8 va
landų darbo laikę. *

5 Lebanon, Pa. Pudleriams 
ir pagalbininkams czianykszczių , 
American Iron & Steel Works i 
pakėlė užmokeenį. Pakeitę už- 
mokesnį pradės jiems mokėti nuo 
3 d. berželio. * •

5f Derby, Con. Sztraikuoja 
darbininkės czianykszczių marsz- 
kinių dirbtuvių.

51 Neit York. Pasiliovė dar
bai visose aplinkinėse plytnyczio- 
se ir per tai apie 15000 darbinin
kų ne teko uždarbio.

51 Waldham, Mas.
uždarytos csianykuczios medvil
nės dirbtuvės. Per tai 1000 dar
bininkų ne teko darbo.

1 Dayton, Oh. National Cath 
Register Co. praszalino nuo dar
bo 300 darbininkų už prigulėjimą 
prie unijos.

5f Sztete Hansas reikia 20000 
darbininkų ant nuvalymo kvie- 
czių nuo laukų.

5| Carneoie Pa. Prasidėjo 
darbai naujose Columbia Bridge 
Co dirbtuvėse.

51 Kenosha, Wis. Skurų isz- 
dirbinycziose Allens Sons pakėlė 
500 darbininkų uždarbį.

5 PlTTBBURG, Pa. Mc 
vay Co. stato dideles 
tuves ant 48 ui.

51 West Washingtgn, 
Prasidėjo darbai naujai ežia 
rengtoj stiklo dirbtuvėj.

5| Whesland, Pa. Prasidėjo 
nuo 27 d. gegužio darbai czianyk- 
azeziose dirbtuvėse.

5 Cincinnati, Oh., 15 dirb 
tuvių susitaikė su maszinistais.
- 51 Buffalo, N. Y. 22 czianyk- 
ązezios dirbtuvės susitaikė 
maszinistais.

ISZ
Lietuviszku dirva.

L. A.
>16 Seimas atsibuvo 
trukszmingas, seimijanti 
siskyrė į dvi pusi. Tiesos
laikanti delegatai, negalėdami 
gauti rodos su kunigais ir jų 
spangais pritarėjais, apleido Kun- 
cos salę ir seimę atliko Stumps'o 
salėje, kur susirinko 46 delegatai 
ir vienas garbės sąnarys. Seimo 
prezidentu tapo išrinktas K. 
Draugelis, o rasstininkais P. Mi 
kolainis ir V. Ambrozevicze. Nu
tarti daug nebuvo galima, nes 
nebuvo jokių Susiv. raštų nė 
knįgų, kunįgai tykojo pa
grobti ir viskę reikėjo praszalin- 
ti. Net mandatų, nė kuopų įne- 
szimų neatidavė iszeinantiems. 
Abelnai nusisekė dar labai gerai, 
kad nesusimuszė (atsiskiriant su 
Miluko aklais pritarėjais. Milu
ko seimas pasibaigė utarninko 
vakare nuo 4 iki 6 vai., kuris da 
paspėjo Kaupę padaryti garbės 
sąnariu, iszmeet isz Susiv. Miko- 
lainį ir 1200 paskirti ant Valan- 
cziaus rasztų.

Iszėjusiejie nuo Kuncos salės 
seimavojo visas 3 dienas, kaip 
paprastai ir iazrinko Susiv. Cent. 
Komitetą isz sekanezių ypatų:

Prezidentu M. Totorius, 
1 Willowst

Plymoutb, Pa. 
Vice-prez. — V. Kauna’, 

Box 211
Newburyport, Mase.

Sekretorium —. T. Astramskas, 
416 S. 4tb st.

Philadelphia, Pa. 
Kasierium — T. Pauksztys, 

138 N. Mainstr.
Pittston, Pa. 

Apiekunais kasos:
J. Kazakevyczia,
K. Unika, 

Knygininku — V. Daukszys. 
Seimas 17 nutarta laikyti Boe-

tonOj^Miss.
Kaip dalykai nuvirs, nežinia. 

Matysime,^Rįr>ai pusei sūdąs pri- 
pažįs kasę, knį 
“Tėvynė” turbut n 
sūdo nusprendimui, 
vininkams teks nema 
o tai yra vaisius kunįgų 
Paskalas skraido, buk kunįgai 
reikalausę visę Šusiv.kasę, a 
14000, kad netektų socijalistams^ 
kaip pavadino visus tuos, kurie 
laikėsi tiesos. Kunigai jaueziasi 
visiškai sumuszti, nes sulaužė 
czarterį, konstituciję ir pasielgė 
teip ne dorai visame, kad reik 
nukalt nauję žodį jų pavadini- 
mui. Net kunįgai stumdėsi ir 
viens kitam nedavė kalbėti. 
Dailų mat paveiksi} pasielgimo 
parodo jų vedamiems žmonė- 
lems!

Reiktu nupeikti atsiskyrusi} 
pusę, bet czia visę kaltę reikia 
primesti provokuojaneziai pusei, 
o isz kunįgų pusės provokavi
mo ne stokavo. Provokacijoms 
atsižymėjo labiausiai kunį- 
gas Milukas. Tokiose sanlygoee, 
žinoma, darbuotiesi vienybėj ne 
galima. Persiskirti reikėjo.

Seimininkas.
. k
Isz Brooklyno, N. Y.
Pernai czia susitvėrusi Lietu

vos Sūnų Draugystė, dabar turi

jau 85 sąnarius, per kiekvienę su- 
sirinkimę prisiraszo vis daugiau 
sąnarių. Musų draugystė yraliuo- 
m nuo visokių vystyklų, į ję kiek
vienas sveikas ant kūno gali pri
sirašyti, vien kareiviai visai ne
priimami.

Dragystė laike ligos moka 6d. 
ant Mnvaitės, o posmertinės 100 
dol. iš kasos ir po vienę doliarę 
nuo kiekvieno sąnario gauna pa- 
pasimirusio naszlaicziai. Apart 
paszelpoe, draugystė turi už mierį 
platinimę socijalistiškai darbinio- 
kiszko mokslo. Draugystės nutar
ta, idant vyriausi mitrai nebūtų 
niekada permainyti, nors ir visa 
draugystė to geistų (negalint per
mainyti draugystės mierių, to rei
kalaujant visiems, arba nors dau
gumui sąnarių, ji turėtų iširti. 
Rd.) Prie draugystės ne gal pri
gulėti nė joks sąnarys ginkluotų 
organizacijų, kaip tai reguliarisz- 
ki kareiviai, buvę ir tarnaujan
ti štetų miljeijoj. Jeigu toks už 
sanarį pasiduotų, tai ant pirmo 
susirinkimo turi būt išbrauktas, 
kadangi kareiviai, koki jie nebu 
tų, ant kapitalistų reikalavimo, 
kaip į zuikius szaudo į darbinio 
kua i

Jeigu šita draugystė, dėl ko
kių nors priežasezų isznyktų, tai 
jos turtai turi būt apversti ant 
išleidimo aiškinanezių darbinį- 
kų reikalus knįgų.

Į trumpę laikę savo gyvenimo 
šita draugystė išmokėjo posm< r 
tinę už draugo Ivaszkevycziaus 
moterį, parengė kelis didelius 
darbininkiškus susirinkimus, ap- 
vaikszcziojo 20 met. sukaktuves 
nužudymo Ignoto Grinevecko, o 
1d. gegužio apvaikszcziojo terp- 
tautiškę darbininkų šventę. Tę 
.dienę parengė balių.Viskas atsiba 
vo ant p. Draugelio salės. Nors o 
ras buvo lytingas, bet žmonių 
prisirinko pilna salė.

Kalbėjo p. Lapas, draugystės 
prezidentas. Jis aiszkino ženkli
ni mę 1d. gegužio šventės. Pasi
baigus kalbai, nepažįstama mer
gina iš publikos suteikė draugys
tei gražų kvietkų vainikę ir isz- 
reiškė gerus linkėjimus. Minėtai 
merginai ištariame szirdingę a- 
ežiu.

Ant baliaus jaunimas puikiai 
linksminosi, nesutikimų ir vaidų 
nė jokių ne buvo.

Iki 1d. liepos įs'tojanti moka 
tik po Idolįstojimo, vėliaus įsto
jimo mokestis bus pakelta pagal 
konstituciję.

J. Naujokas. *

vienybėj. Tęsyk peiksime piktę, 
vis tiek kas tę piktę ne dįarytų, o 
girsime gėrę ir-tę remsime, vis 
tiek, kas prie to nė kalbintų. Tę
syk isznyktų terp mus lifomiszka 
kova, kovotume vien priūez pik 
tę, o ne priesz luomas; fęayk ne 
butų terp mus bedievių ir kunįgų, 
bet butų vien geri ir pikti ir bu 
paskutiniai/ visi isz vien kovotu
me. Tę ne sunku *>ut įvikdyti, 
jeigu tik daugiau doros ' prisilai
kytume.

(p. Grinius ir p<rtna buvo jau pa
garsėjęs nepastavumu savo prin
cipų, urnoms permainoms pažiū
rų, reikėjo todėl Brooklyno libe
ralams jo į savo tarpę ne priimti. 
Atirirę prieszę, jeigu jis kovoja 
isz persitikrinimo, galima godo
ti, veidmainiaujantis, pardavinė
jantis nuomones godonės ne ver
tas. Rd.). Pradėjęs tarnauti ku 
nįgams, tegul jų skverno ir lai
kosi, liberalai tokių padėtojų ne 
reikalauja. Waterburietis.

A. Rutkauskas.

. Dirbkime isz vien.
Paryžiaus paroda pasibaigė. 

Ant jos ir mes galėjome sziaip 
teip pasirodyti. Tautiecziai bun
da ir keliasi isz miego. Kyla 
tautiszkas supratimas, kyla ir 
protas lietuvių, daugelis lietuvių, 
kurie pirma savę lenkais vadino, 
sziędien žino, jog jie yra lietu
viais. Ant pakėlimo supratimo 
tautieczių reikėjo ne mažai darbo. 
Daug nuveikėme, bet ant to ne 
galima apsistoti, reikia darbuotie- 
si toliau ir žengti pryszakin. 
Apilsti mums ne valia, turime 
dirbti, jeigu norime, kad kiti 
mus ne sumindžiotų. Sztai lai kr a- 
sztis „Freedom” seniai jau užma 
nytis, bet jis ne turi szelpėjų ir 
pritarėjų tiek, kiek reiktų; dau
gelis ne nori ant jo aukauti, ka
dangi jis ne lietuviszkas, Ui, gir
di, lietuviai ne galės jo skaityti. 
Kiti sako, kad toks laikrasztis 
mažai naudos atgabęs. Spręsti 
pirm laiko nieko ne galima, juk 
vaisiai pasirodo isz darbo, t Ir 
“Freedomo” nauda pasirodys tik 
isz darbo. Nedirbant,arba dirbant 
be noro, žinoma, kad tas laikra
sztis didelės naudos ne atgabęs. 
Argi motina, penėdama savo vai
kę, daug naudos padaro, kad ne 
duoda vaikui numirti, kad jį sau
goja? "'Vaikas t#syk visai dar ne 
supranU, kokię isz to turi naudą, 
nauda isz užauginto vaiko tik vė
laus pasirodo. Tas pats visai 

ir su laikraszcziu “Freedom”. 
Ipkime jį, stengkimės, kad jis

lėtų būt kuo geriausiu, o tęsyz 
r nauda isz jo pasirodys. Be 
ūkų ir darbo, žinoma, kad nė jo

kios naudos ne apturėsime.
P. Sabonis kalbina tverti Ame

rikoj Daukanto Mantos Szakas. 
Asz tę užmanymą paremiu ir at 
siuneziu 50 c. ant to mierio ir 25 
o. mėnesinės. Dirbkime tik vie
nybėj, remkime gerus užmany
mus, kas tokius ne užmanytų, o 

taisyk daug daugiaus negu iki 
Ut0M nuveiksime. Rods sziędien 
mes galime susitaikyti, ėda- 
mėsi savęų stabdome viens 
kito da ua *r" užmanymus, bet 
asz turiuV^^i’ kad raus'* protas 
ir doriszK 
ant tiek 
vodingumę'; musų 
neužsikentiuP^i f .
stengsimės ia",.kytiesi krūvoj,dirbti

Isz Maino ir New Hamp- 
shire Valstijų,

Beveik kiekvienąjne miestelyj 
Maino valstijos galima I rasti po 
kelis, kelias deszimtis, net po ke
lis szimtus lietuvių. Daugelis jų 
jau supranta tautiszkus reikalus, 
yra šimtai tokių, kurie ir savo 
galvas dėtų už lietuvystę, jeigu 
alseitų reikalas, bet visgi yra dar 
daug tokių, kurie nežino^ kaž jie 
yra, tie skęsta tamsybė-ej ir nesu
pranta savo reikalų ir padėjimo. 
Ypacz žemai stovi lietuvių supra
timas ir protiškas iszsiląvinimas 
ten, kur lietuviai su lenkais susi- 
maiszę. Visi lenkberniai yra di- 
džiausiais šviesos stabpytojais, 
jie labiausiai kenkia lietuvystei ir 
lietuviams, tie yra didžiausiais 
prieszininkais iszsilavinimo lietu
vių.

Maino valstijoj lietuvių dau
giausiai yra mieste Lewiston, ku
ris yra kaipi viduriu, centru ši
tos valstijos lietuvių. Cdia jų yra 
apie 150. Isz kitų miestelių mu
sų tautiecziai keliauja į Lęvristonę 
ant pasilinksminimų, nes-eziayra 
lietuviszkaa kliubas, yra lietuvi- 
szki muzikantai ir daug merginų 
lietuvaiczių, kokios czia cįirba au 
dėklų dirbtuvėse. Kliubas tan 
kiai parengia balius, ant kurių 
susirenka maži ir dideli, vyrai ir 
moterys ir linksminasi gražiai. 
Verti pagyrimo Lewigtouo lietu
viai, kad jie nesiduoda lenkams 
ir lenkberniams savę už nosų va
džioti.

Yra czia ir pagelbinė draugy
stė po vardu Szveuto Baltramie
jaus, prie kurios priguli apie 30 
sąnarių, žinoma, į draugystę pri
derėtų prigulėti daugiau, bet 
daugumui czianykszczių lietuvių 
ne patinka jos konstitucija, tie 
sako,kad konstitucija szitos drau
gystės tiktų 13 nimtmecziui, o 
ne 20. Ir rėdą draugystėj dau
geliui ne patinka.

Dabar Lewistone neatbūtinai 
priderėtų uždėti knįgynę.įiaz ku
rio norinti apsišviesti lietuviai 
ne mažę turėtų naudę:
vieliniai lietuviai bet ir hplinki- 
nių miestelių galėtų imti 
ant pasiskaitymo. Czia 
juk butų atkakti isz Pėrtland, 
Ramford Falls. Lishon F. 
kitų mieetelų. Priderėtų ' 
šitų miestelių lietuviami 
dėti prie Lewistonieczių 
vien parengti knįgynę. 
tas duotųsi lengvai nuveikti.

New IJampsh re man nė pasi
taikė patikti lietuvių, bet įsvetim- 
taueziai pasakojo, kad dapg lie
tuvių dirba giriose. Nb koks 
czia vienok gyvenimas, nežinia nė 
kur yra lietuviai. Girdėjau, kad 
yra 'kiek lietuvių aplinkinėse 
Withe Mountain. Gal yra kur ir 
daugiaus terp svetimtaudzių įsi- 
maišusių, bet man ne pisicaikė 
susitikti. M. S.

ne tik

knjgas 
ne" toli

Ils ir isz 
visiems 

prisi- 
ir isz 

Krūvoj

Isz Waterbury, COnn.
Garsus kunįgo Saurusai^zio pa- 

gelbininkas G., apleido jau Wa- 
terburį,kadangi mat buvoįpriver- 
stas pasitraukti, žmonės rengėsi 
jam net kailį iszperti iiž visę 
maišatį, kokię su kunįgo prita
rimu czia sukėlė. Pats kunįgas 
Saurusaitis pabūgo tokį pagalbi
ninkę laikyti, nors toki kuinįgams 
geriausiai tinka, nes turėdami 
lankię sanžinę, gali' geniausiai 
dvasiškiems vadovams pa 
ti: keno m ienai neteisi 
turi neteisingus sau tam 
tiesi, kadangi teisingas 
niekada nerems neteis

P. Grinius persikėlė į Bfookly
ną, isz kur 1899 ar 1900 ni. turė
jo insibeezdinti, kadangi risi czia 
ant jo kaip ant yilko žiurėjo. 
Saitas lietuyiszkas veikėjas dabar 
giriasi, kad jis dirbęs ant Laudos 
liberalų (tegul dievai apsaugos 
liberalus uuo tokių padėtojų), 
kadangi jis stengėsi kunįgus su 
žmonėms liuoeesnių pažiūrų su
pjudyti, idant paskui paskutiniai 
kunįgus isz Susivienyjimo inmes 
tų. \Pinn prisiglaudimo, prie 
Saurosaicsio p. Grinius buvo ne 
va szalininku socijalistų ir-valna- 
maaių, ant susirinkimų Nei* Yor 
ko aplinkinėse galvę guldydavo 
už socijalistų ir valnamanhj sie
kius ir paskui ant syk iszkeliavo 
tarnauti kunįgai Saurusaicsiui, 
pjudyti lietuvius su lietuviais

Vardan teisybes.
Nr. 18 “Tėvynės” p. Baironas 

visai neteisingai užsipuola ant 
10 Susiv. kuopos ir ant 15 seimo 
delegatų. P. Bairunas persistato 
savę sąnariu 10 kuopos, tuom 
tarpu jis seniai isz kuopos pasi
traukė, į 10 kuopę pinįgų nemo
kėjo ir jos sąnariu ne yra, nė tu
ri tiesos tokiu savę vadinti, 
jis 30 rugsėjo perditų metų pas
kutinį sykį buvo ant kuopos su
sirinkimo. P. Bairunas sako, 
kad pro t estę patilpueį nr. 12 
“Lietuvos” surengė tik kuopos 
komitetas be žinios kuopos sana 
rių. Kaip gi p. Buranas gali a- 
pie tai žinoti, jeigu nuo 4 mėne 
šių ne buvo ant sj.-irinkimo ir 
prie kuopos ne priguli? Ar gi 
jis remiasi tik ant to, kępranesza 
denuncijantai? Mes savo prutes- 
tę raszemė ne tik su žinia, bet ir 
su paliepimu kuopos; tas buvo 
nutarta ant susitiukimo 14 d. 
sausio. Protestas buvo vienbal
siai nutartas, o ant susirinkimo 
9 d. kovo perskaityt iš ir susirin
kusių patvirtintas. Protestas kuo
pos apie ne gėrę vietę “Tėvynės” 
redakcijai buvo pagarsintas vi 
suomenei, o ne ypatoms, tai isz 
to priesz y patas mes nereikalau
jame teisratiesi. Apie neva plio- 
vones paraszytas “Lietuvoj” ir. 
“Vienybėj” ant kunįgo Kaulakio 
tegul sprendžia visuomenė. Kau 
lakio.reikalai ir parapijos.visai 
nesirisza su reikalais Susivienyji
mo, kodėl juos p.' Brirunas 'jun
gia į kruvę? Ar “Tėvynėj” cen
zūra teip jo rasztę sudarkė? 
Kodėl p. Bairunas rasztus Szv. 
Antano Dr., tilpusius “Vienybėj” 
ir “Lietuvoj” primeta 10 Susiv. 
kuopai? P. Bairunas tvirtina, jog 
ant delegato 15 seimo jis užmanė 
sių-ti kun. Kaulakį, o kuopa tę 
atmetė. Czia buvo visai kitaip: 
buvo perkratinėjams, kaip kn. K. 
gali būti kuopos delegatu, jeigu 
jis ant jos susirinkimų neateina 
ir jos reikalų ir geismų ne žino. 
Kaslink suaresztavrmo — t ii su 
tuom kuopa nieko bendro ne turi: 
ne kuopa ant Kaulakio iszėmė 
varantę bet parapijonai.

Renkant delegatus ant seimo, 
buvo svarstomi visoki klausymai; 
ko susirinkę ne priėmė, tas likosi 
atmesta ir ant seimo to nieks ne 
įueezė.

30 d. rugsėjo p. Bairunas ap
leido kuopę slapta, nori buvo jos 
finansų sekretorium, iszneszė už 
$4 20 kuopos pakvilavojimo knį- 
guczių, kurių ir dabar ne atiduo 
da. Kodėl jis teip daro, mes ne
žinome.

Komitetas: Prez.—A. Saugaila, 
Kas. -Unika, 
Fin. sek.-Dworzeckis, 
Prot. sekr.-Butkus,

Sziuomi užbaigiame ginezus 
Philadelpbioe Susiv. kuopų rei
kaluose. Besigiczyjanti remia 
ginezius ant erzinimo ypatų, o tas 
laikraszcziui ne'tinka. Laikrasz- 
czio priderystė kovoti su piktais 
darbais, o ne erzinti ypatų, isz 
ko niekam nėra naudos. Gin- 
czams vis apie tę patį mes nega
lime daug vietos paszvęsti, ka 
dangi yra ir daug kitų reikalų.

Red.

matuose pasiliko be žymių per
mainų, iszėmus vien permainų 
paeinanczių nuo matomų priežas- 
ežių, kaip antai nuo iškirtimo 
girių, iszdžiovinimo klampynių ir 
tt. Garsūs prancuziszkas moks- 
linczius A rago iszaiszkino, kad 
vidutinė metinė oro temperatūra 
ant žemės ne per įkeitė nūn teip 
gilios senovės, kaip toli siekia is- 
toriszki rasztai. Rods atsitinka 
szaltesni ir sziltesni metai, bet. 
sudėjus į krūvą eilės metų, vis£i 
apturėsime tę paczię vidutinę oro 
temperatūrą kokiame nors kraš
te, kokia ežia buvo priesz kelis 
tukstanezius metų. Diodoraa 
Siciliszkas, Rymo istorikas gy
venęs prie ciecuriaus Augusto, 
rašė apie Galiję (dabartinė 
Prancūzija): Galija labai szaltas 
krasztas. Žiemos szaltos ir apsi
niaukusiose dienose, vietoj lytaus, 
puola sniegas; saulėtose dienose 
viskę uždengia szsrtna, žemė ir 
vandens užszala. Upės užsiden
gia teip storu ledu, kad per jį 
gali pereiti kariauna su vežiiusi-1, 
o ledas ne lūžti. Strabo gi sa
ko, kad Galijoj, jeigu žiemos 
szaltos, tai ir vasaros 
Szį metę Prancūzijoj 
ir 29 d. kovo snigo, 
sniegas ežia at-ilankė 
tai ne sykį. Balandžio mėnesyj 
Prancūzijoj snigo 1849 ir 1860m., 
o 1869 m. 1 d. berželio ant Pa
ryžiaus ulyczių gulėjo sniegas. 
Toki jau atsitikimai, taigi teip 
vėlybas sniegas buvo ir seniau. 
Seni žmonės Lietuvoj atmena, 
kad laike prancūzų įsiveržimo į 
Maskoliję 1812 m. jau iszplauku- 
sius rugius uždengė sniegas. To
ki atsitikimai ant žemės buvo jau 
ne vienę kartę. Mokslincziai 
jau nuo seniai darbuojasi, jieszko 
priežasezių tokių nenormaliazkų 
pasididinimų ir pisimažinimų szi- 
lumos, bet iki sziol tikrų priežas
ezių nesurado. Tūli mokslincziai 
didesnius karszczius vasaros laike 
bandė jungti su pasirodymu juo
dų szlakų ant siūlės, kuriuos lai
kė už kraterus mėtanezius isz vi
durio karsztus garus, ir nuo to 
buk metuose, kada ant saulės 
matyt daugiaus szlakų, būva di
desni karazezui. Tėmyjant vie
nok geriau pasirudymę szlt^tų, 
persi tikri no, kad tie szlakai ne* 
turi įtekmės ant žemės klimato. 
1899 m. antai ant saulės buvo la
bai mažai szlakų, o vienok dides
nėj dalyj Europos vasara buvo 
neišpasakytai karszta. Taigi 
aiszku, kad tie juodi szlakai ant 
saulės ant žemės klimato ne turi 
nė jokios įtekmės, Didžiausię 
įtekmę ant žemės klimato, ant 
azilumos ir szalczio, ant drėgnu
mo ir sausumo turi oro tekėjimai 
arba vėjai. Vėjai yya reguliato
riais žemės klimato, jie atga
bena szilumę ir szaltį. Sziuose 
metuose šiauriniai vėjai putė su 
mažoms permainoms nuo vasario 
mėnesio, jie tai ir atgabeno szal
tį ir vėlybę pavasarį; jeigu butų 
putę pietiniai vėjai, būtame turė
ję szilumę ir ankštybę pavasarį. 
Jeigu žinotume, kada pus koki 
vėjai, galėtume pirm laiko žinoti 
koks bus oras tam ėjai ke. Žy
mesnių gi permainų Veip Euro
pos, kaip ir kitų krasztu klimato 
ne galsma patėmyti per paskuti
nius du tukstsnoziu metų: kokia 
vidutinė temperatūra visokiuose 
krasztuose buvo 2000 metų atgal, 
tokia ji yra ir dabar. Jeigu 
mokslincziai suseks tiesas ir ga
lės ant czielų metų iszskaityti, 
koki kada pus vėjai, ant czielų 
metų jie galės visiems pasakyti, 
kada bus sziltos, o kada szaltos 
dienos. To vienok šiądien dar 
mokslincziai ne žino, todėl ir oro 
pranaszai, net ant sanvaitės pra
našaudami oro permainas, tan
kiau paklysta, negu teisingai pa
sako.

au
tas 

rink- 
ogus

Ar oras dabar szaltesnis 
i negu buvo seninus?

Žmonės tankiai rugoja ir kalba, 
1 buk oras musų žemės eina szal- 
’ tyn, buk žiema užėmė didesnę 
1 dalį rudens ir pavasario, ko pir- 

ma ne budayo. Ypacs szįmet 
dar pradžioj balandžio Europoj 
gulėjo sniegas ant laukų, sultis 

i kaip kur siekė 10° pagal Cel 
. ciaus termometrą. Visi kalba, 
* jog seniau žiemoj būdavo szal- 
i ežiai, o vasary karsacziai, dabar 
i gi buk viskas eina iezvirkszcziai.

Tuom tarpu užtenka tik per var
tyti archyvus meteoro! ogiszkos 
statistikos,o pamatytume, kad to
ki jau ne tik pavieni metai, bet' 
caieloe jų eilės buvo ir seniai, net 
teip seniai, n») kaip seniai yra 
raisztai surinkti archyvuose: ir 
seniai atsitikdavo vėlybos žiemes 
ir vėlybi pavasariai. Žmonės kal
ba, buk musų žemė aušta, eina 
ssaltyn, bet isz tikro nuo senų 
laikų ne galima patėmyli žymių 
jos temperatūros permainų. Net 
klimatas atskirų krautų savo pa-

Nauji rasztai,
Tikras ženybinia gyvenimas. 

Piesrinys Idos C. Craddock. Ko- 
ninges batnyczios Joga, Verte 
Lankia. Iszleido B. Vašiliauckas.

CareyAli. Pitteburg, Pa. 
1901 m. 40 pusi.

Fiziologija meilės ir gimdymo 
yra svarbi. Svarbu yra žinoti ę- 
biem lytiems, kaip viskas atsibū
va, kaip reikia užsilaikyti. Ant pa
mokinimo musų žmonelių reikia 
imti tinkamę rankvedį, o ne jeib 
kokį. Ponas Laukis išvertė 
gi lyg tyczia mažiausiai vertę 
išvertimo; rankvedžių perkra- 
tinėjanezių tę patį mokslą yra 
daug geresnių visokiose kalbose. 
Kodėl vertėjas ne išvertė geres
nio, tę sunku suprasti. ‘Ir paties 
Vertimo galima geisti geresnio; 
visus paaiszkinitnus priderėjo pa
daryti prieinamesniais, geriau su
prantamais musų žmonėms. Ži
nantis viskę iš geresnių szaltinių 
supras irszitę p. Laukio versmę, 
nešinantis vienok mažai galės su
prasti, arba supras daug dalykų 
Viši atžagariai. ’

ne sziltoe. 
26, 27, 28 

Teip vėlai 
ir pirma ir



Žaibai be debesų.
Visi tinote, kad musų tėvynėj, 

arba jums žinomuose krasztuose 
žaibas pasirodo tik debesyse, ka
da dangus apsiniaukę?. Pasmus 
be debesų žaibo ne būva. Tuom 
tarpu karsztuose krasztuose, terp 
tropikų, žaibai gana tankiai pasi
rodo be debesų, prie giedro dan
gaus. Jeigu musų tėvynėj kas 
pamatytų ant dangaus žaibę gie
droje dienoje, kada nėra visai de 
besu, be abejones tę palaikytų 
už kokį stebuklingę atsitikimę; 
tuom tarpu antai ant Antilių sa
lų, ant San Domingo toki atsiti
kimai buvateip tankiai, kadžmo- 

, nės jau prie to priprato ir tokį 
apsireiszkimę laiko už teip pa
prastu atsitikima, kaip, pave ks 
lai, mes laikome sniegę arba le- 
dę žiemos laike. Paprastai toki 
žaibai ne panaszus į buvanczius 
laike audros musų krasztuose, 
nesidriekia vingiuotu brukszniu, 
kaip ui būva muszant perkūnui, 
bet vien žibteleja ir užgesta. 
Žlibai toki prie giedro oro būva 
tik vakarais. Prie jų ne būva 
girdėt perkūno griausmo ir jie 
yra kaipi atsimuszimu toliaus kur 
siauczianczios audros ir žaibų. 
Žybtelėjimai toki vienok pasinau- 
jina vos kelis kartus per vakarę, 
todėl jų ne galima laikyti už at- 
simuszimę žaibų, nuo kitur siau 
czianczios audros, kadangi laike 
audros žaibai atsikartoja taukiai, 
Ui ir jų atsimuszimai kitur, kur 
yra giedras oras, turėtų atsikar
toti teipjau tankiai. Taigi tuos 
žingeidžius žaibus turi gimdyti 
kitokios priežastys, jie ne yra at
simuszimu kitur ėsanczių žaibų. 
Kokios vienok tos priežastys, 
kurios gimdo tę ne paprastą apsi 
rehzkimę?

Žlibai toki ant dangaus be de
besų matyt tik vakarais terp 7-9 
vai., niekada vėliau. Tame jau 
laike pajūriniuose sziltuose krasz
tuose persikeiczia vėjai, taigi 
persimaiuo oro. tekėjimai. 
Ta oro tekėjimo permaina mato
mai ir gimdo tuos žaibus. Atsi
kreipęs isz prieszingos pusės vė
jas turi,teip sakant,pergalėti pir 
ma pūtusį. Abudu oro sluogsniai 
susistumia, nuo to pasidaro dau 
giau elektrikos ir ji pasirodo kai
lio žaibo plykstelėjimai. Atga
vus naujam vėjui tikrę pajie- 
gę, pergalėjus pirma putusj, jau 
tokių žaibų ne būva.

Isz visur.
|| Prancūzai, ant sujungimo sa

vo valdybų sziaurinės Afrikos bu 
valdyboms ėsanczioms vakarinėj 
tos žėmės dalyj, reng asi padirb
ti geležinkelį per Sacharos pieš- 
kynus. Ilgis tos linijos bus 4800 
kyliometrų. Padirbimas to ke
lio kasztuus apie 300 milijonų 
frankų. Ant padirbimo reiks 6 
metų darbo. Kadangi kelias toks 
reikalingas ant apgynimo prancu- 
ziszkų valdybų vakarinėj Afrikoj, 
ant kurių antai anglijonai gali su 
laivyne užpulti nuo Atlantiko 
pakranczių, tai prancūzai nesidai
ro ant didelių kasztų, bet rengia
si darbę neužilgio pradėti. Ne
žinia tik, kę jie iszmislys ant ap
saugojimo kelio nuo užneszimo 
pieska. Dabar ne retai pasitai
ko,kad užkilus vėjui,užaesza pieš 
ka czielas prekėjų karavanas isz 
helių szimtų žmonių, drauge su 
verbliudais ir su arkliais. Reiks 
todėl rupintiesi, kad pieska neuž- 
nesztų padirbto kelio. Kę ant to 
prancūzai apmislys, dar neži
nia.

| Iki sziol greicziausias ant 
svieto garlaivys buvo Hamburge 
“Deutschland”, dabar vienok 
prancūzai padirbo“Jeanned’ArcM, 
kuris gali lengvai Deutschlandę 
ne tik pavyti, bet jį pralenkt:. 
Jeanne d*Are yra ne pasažierinis, 
bet kariszkas laivas. Jis paskir 
tas specialiszkai gaudymui tavori- 
nių prieszų laivų karės laike, nors 
ir susitikimo su paprastais karisz 
kais laivais ne reikalauja bijoti. An
glių jis ant syk ga'i tiek paimti, 
kad jų užtenka aut perplaukimo 
Atlantiko septynis kartus be jo
kio apsistojimo, ko nė joks kitas 
garisivys atlikti ne gali. Szitę 
laivę dirbo Toulono laivų dirbtu 
vėse, pietinėj Prancūzijoj. Ant pa
dirbimo reikėjo trijų metų darbo. 
Laivas Jeanne d’Are plauku su 
greitumu 24 ang'iszkų mylių kas 
valandę, ‘-Deutschland” gi į va- 
landę padaro tik 23 mylias.

| Paryžiaus laikrasztis “Ma- 
tin” pranesza, jog ežia likosi su- 
aresztuotas popiežiaus sosto pra
lotas kun. Paul Gerain už priga- 
vystes. Jis ant visokių savo už- 
siėinimų isaviliojo nuo lengvati
kių 4 milijonus frankų.

U Protesorius Warszavo8 uni
versiteto, Kornilo Zieniec, apskų
stas už sužagimę atėjusios pas jį 
gydytiesi jaunos mergaitės, pate
ko po sudu. Sūdąs profesorių rado 
kaltu ir nusprendė ant atėmimo 
užtarnautų tiesų ir ant atidavi
mo ant 2į metų į areeztantų 
rotas. Z:eniec į Varszavę alsių 
stas buvo ant direktoriaus neby
lių ir neregių instituto, vietoj pa- 
simirusio lietuvio Pa plona k i o. Pas
kui, nors su dideliu vargu, kelis 
kartus kitų profesorių atmestas, 
dasikrapsztė ant universiteto 
profesoriaus, nors ant to neturėjo 
stsakanezio mokslo, profesorystę 
jam suteikė protekcija maskolių 
patriotų.

D Miskoliszkas mediciniszkas 
departamentas, ant sus rinkimo 
atsibuvusio 6 d. balandžio, priė
mė projektę tiesų priverstino gy
dymo, tai gi be noro, girtuoklių, 
talpinimo jų priverstinai specija 
bszkose gydinycziose; teiposgi 
atėmimo girtuokliams tiesų pri- 
gulinczių protingiems žmonėms. 
Tegul ir L;etuvos girtuozliai ap- 
simalszys, nes jeigu szitas tiesas 
priims ministerių rodą, jos bus 
įvestos visoj Maskolijoj, teiposgi 
ir Lietuvoj, tęsyk girtuokliaujan
ti l>e noro gali ant kokių metų 
patekti į gydinyczię.

|| Italijoj, ant beveik tokio plo
to kaip Lietuva, yra 49 katalikisz- 
ki archivyskupai, 221 vyskupas ir 
76560 kunįgai, taigi vienas ku
nigas iszpuola ant 400 gyvento
jų. Jeigu tiek jau butų mokin
tojų, tai ne butų terp italijonų 
tiek nepažistanezių literų, o tę 
syk gal ne būt tiek užmuszystų 
kaip darbar, ne būt tiek vargo 
gražioj Italijoj. Daugybė kunį- 
gų nė doros mat ne pakelia, nė 
laimės ne atgabena.

| Vokietijoj darbai eina ne ge
riausiai. Daug darbininkų yra 
be darbo. Vidaus mini-terija tsz- 
siuntinėjo cirkuliarę į visus ryti
nių provincijų virsz'ninkue su pri
sakymu parūpinti darbę neteku
siems jo fabrikų darbininkams 
prie žemės apdirbimo vietoj len 
kiszkų ir maskoliszkų darbinin
kų. Be abejonės dabar pradės 
vėl isz Prūsų vaikyti laukan len- 
kiszkus ir lietuviszkus darbinin
kus, atkakusius ežia ant apdirbi
mo laukų.

t

| Darbininkų maisztai Masko
lijoj nesiliauja. 22d. gegužio Pe
terburge atsitiko smarkus susirė
mimas darbininkų Obuchovo, ir 
Aleksandrovsko geležies dirbtuvių 
su policija. 3500 darbininkų su 
akmenims patiko policistus ir 12 
jų sužeidė. Atsiųsta į pagelbę pa- 
licijai kariauna tuojaus pradėjo 
szaudyti į pulkus darbininkų. Prie 
to du darbininkai likosi užmuszti, 
o 7 sunkiai paszauti. Suaresztavo 
120 darbininkų.

H Galicijoj, kaime Drevlianuo- 
se, keturi ūkininkai įsiveržė į na
mus žydo Kohno, iszvedė jo 14 
metų dukterį, nugabeno ję į ne 
tolimę moteriukę kliosztorių, 
kurję apkriksztyjo bejos noro. 
Kaip garsina Vindobonos laikra- 
szcziai, panaszių paveržimų no tė 
vų žydelka:czių ir patalpinimę jų 
moteriszkuose klioksztoriuose bu- 
buvo Galicijoj daugiau. Pate
kusių į klioatorių tėvai ne gali at
gauti.

|| Tūluose Iszpanijos krasztuo 
se, kaip antai Barcelionoj, Sala- 
mancoj, Sevilėj, Valencijoj, Ba- 
dajuose ir Almondralejo buvo 
smalkus maisztai. Bircelionoj rin 
kimų komisorius Cubelles likosi 
su peiliu perdurtas; sužeidė daug 
kitų, terp kurių yra ir mirtinai 
sužeisti.

|| Garsus maskoliszkas raszti- 
ninkas Leonas Tolstoj isztikro 
iszvytas isz Maskolijos ir gyvena 
dabar Paryžiuj. Maskoliszkas 
randas iszdavė prisakymę visoms 
Maskolijos telegrafų stacijoms ne 
priiminėti nė jokių telegramų ant 
vardo Tolstojaus, ant persiunti
mo jų isz Maskolijos.

|| Pereituose metuose ant vish 
svieto pacztas pervežė 10 milijar
dų laiszkų. Daugiausiai laiszkų, 
nes 2600 milijonų, pervežė Ame
rikos pacztas, 1900 mil. Anglijos, 
1400 mil. Vokietijos, 1000 mil. 
Prancūzijos. Laikraszczių pacz- 
tis persiuntė: Europoj 3000 mil., 
Amerikoj 1800 mil., Azijoj 110 
mil., Afrikoj 21 mil- •

| Pietinėj Įszpauijoj, provinci
joj Audaliuzijoj, pakėlė sztraikę 
laukų darb’ninkat. Per tai darbai 
ant laukų suviau-apsistojo ir dide
li plotai vaisingiausios Iszpanijos 
provincijos ne apdirbti.

I Walijoj (Anglija), kastytėse 
“Universal”, netoli Siughenydd, 

'atsitiko baisi expliozija. Oloje dir
bo 100 darbininkų, isz kurių nė 
vienas neiszsigelbėjo. Katrų ne 
užmuszė exp)ozija, tie turėjo už- 
trokszti nuo stokos oro ir nuo pa- 
sidarus'ų po explozijai vodingų 
garų.

S Ant Atlantiko 1 d. balan
džio garlaivys “Ohio” susimuszė 
su laivu “Elizabeth”. Paskuti
nis isziro ir paskendo. Isz bu
vusių ant paskendusio laivo 15 
žmonių tik vienę iszgelbėjo, kiti 
gi, isz viso 14 žmonių, prigėrė.

| Pietinėj Ispanijoj ir Portu
galijoj 25 d. geguž o siautė smar
kus žemės drebėjimai Mieste 
Malagoj daug nanrij likosi su
griautų ir pagadytų. Provinci 
jose Bazadoe ir Grenada užgimė 
tvanai, uilvinę vandens nup'ovė 
daug kaimų.

H Londone, salėj Szv. Jurgio, 
atsibuvo ypaliszkas mitingas 3000 
vyrų, kurių moterys girtuokliau
ja. Susirinkę nutarė sutverti 
draugystę, kurios mieriai butų— 
stabdyti visokiais budais girtuo- 
kliav.mus moterių.

| Visi urėduinkai turkiszkos 
ambasados Paryžiuj jau nuo kelių 
mėnesių ne gauna prigulinezių al
gų. Dabar jie visi itsiliepė į sul
tenę praneszdami, kad apleis sa
vo vietas, jeigu užtarnautos al
gos ne bus iszmokėtos.

H Paskutines szalnos Prūduose 
labai užkenkė gerai jau sužėlu- 
siems žieminiams javams- Poz- 
naniaus provincijoj beveik pusė 
javų iszszalo* daugely) vietų rei
kėjo diįvas iszarti ir vietoj isz- 
szalusių žieminių javų, sėti vasa
rinius. _____________

|| Ant salos Javos, Pietinėj 
Azijoj, iszsiliejęs isz vulkano kra- 
tero degantis skystimas daug blė- 
dies pridirbo. Prie to 180 czia- 
buvių pražuvo. Gyventojai mie 
t to Blilar išbėgiojo, kadangi 
ant jo teka degantis skystimas.

| Paryžiaus bicyklistų Kliubss 
pripažino “Esperanto” kalbę 
(rankvedis jos yra ir lietuviszkoj 
kalboj iszleictas Tilžėj) už terp- 
tautiszkę aut susikalbėj mo visų 
kraszlų bicyklistanis. Prie Kliu 
bo Paryžiuj parengė kursus ant 
iszsimokinimo szitos kalbos.

U Ropublicoj Venezaelėj, pie 
linėj Amerikoj, smarkus žem& 
drebėj*mas atlankė miestę Cuma- 
na. Nuo žemės drebėjimo su
griuvo daug triobų, o dar dau
giau likosi pagadytų, Ar prie 
to ne pražuvo kiek žmonių, dar 
nežinia.

|| Meksike likosi iszduotos nau
jos ivsos truputį susiaurinanezios 
tiesas per daug ežia iszsivieszpa- 
tavuaių zokoninkų. Už nepildy- 
mę naujų tiesų krsszto -sostą pilė j 
Meksike likosi uždarytas minysz- 
kų karmilitomų klosztorius.

|| Italijouas Bre-ci, kuris, liepos 
mėnesyj pereitų metų,nužudė Ita
lijos karalių Humbertę ir už tai 
likosi nusūdytas ant viso amžiaus 
į kalėjimę Santo S-cfano.pasikorė 
kalinyj pereitos sanvaitėa seredoj.

D Maskoliszkas randas rengiasi 
Juodąsias su Kaspiftzkoms jūrėms 
sujungti kanalu turineziu 550 
viorstų ilgio. Visas plianas inži
nierių apdirbtas.Iszpildymas plie
no kssztuos 300 milijonų rublių.

--------------------------------- į

J Pagal apskaitymę Amerikos 
pinįgų muszinyczios, pereituose 
metuose ant visos žemės buvo 
4erp žmonių 11603000000 dolia- 
rų pinįgų, isz ko ketvirta dalis 
popierinių.'

U Pasimiręs ne seniai Varsza- 
voj milijon’orius VVeitlįeim pali
ko 100000 rubl. ant stipendijų 
studentams vietinio politechnisz- 
ko instituto.

H Mieste Taszkente, Turkesta
ne, laike porodymo užsidegė cir
kas. Besiveržiant laukan, 32 
žmonės likosi su visu sumynioti, o 
153 sunkiai sumankyti.

| 4 d. gegužio Peterburge, 
Maskolijoj, snigo per isztisę die
nę. Oras labai atszalo, naktyj 
stovinti vandens užsidengė ledų.

|| 7d. gegužio Maskvoj sudegė 
cbemiszkoe dirbtuvės Kellero. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
flOOOOOrubl.

E Finlandijoj, paupiuose Iva- 
niati užtiko turtingus aukso plo
tas. '

H Italiszki laikraszcziai garsi
na, buk pereitę žiemę Kanadoj 
suszalo daug italiszkų ateivių. 
Mat italijonai negalėjo iszlaikyti 
Kanados szalczių.

Drangyscziu Reikalai

d Kastynėse Waldenberg,Szle- 
zijoj (Prosuose), atsitiko baisi 
dujų expliozija, kurios 22 darbi
ninkai likosi užmuszti.

( Brazilijoj, indijonai užpuolė 
ant katalikiszkds misijos Marga- 
none. Papjovė 4 kunįgus, 7 mi- 
nyszl^as ir 100 vaikų.

Nauji išradimai
Vokietijos telegiafų už

vaizdą pereitę sanvaitę atliko 
bandavones, terp Berlyno ir 
Hamburgo, su nauju greito te
legrafinio oparatu, iszrastu.profe
soriaus Rowlando isz Baltimores. 
Bandavonės buvo pasekmingos: 
telegrafistas lengvai galėjo per
siųsti dusyk tiek telegramų, kiek 
besiskubindamas gali padaryti 
ant dabartinių aparatų. Vokieti
jos telegrafų užveizda rengiasi į- 
Uisyti Rowlando aparatus ant 
telegrafų terp Hamburgo, Berly
no, Kolionijos, Leipcigo ir Frank
furto.

Garsus Edison giriasi per 
kasdieninius laikraszczius, buk jis 
iszrado nauję lengvę elektriszkę 
bateriję, isz kurioa elektriką ne 
prapuola be sunaudojimo, galima 
alektrikos , pr'pildytę siunti
nėti nori toliausiai,o nė mažiausia 
dalelė alektrikos nepražūva. Edi
son sako, jog jo alektri-zka bate 
rija iszštums visai garę masziuų 
varymai, kadangi, pasinaudojant 
isz baterijos, pajiega ne kasztuoja 
brangiau.

e*c Italiszkoa laivyuės inžinie
rius Pino padirbo nauję povande
ninę torpėdinę vai; į. Valtis Pino 
turi torpėdos pavidalą, vidu
ryj jos gali patilpti du žmonės. Ji 
lengvai gali panerti iki 120 met
rų (360pėdų>giliai, galima ję po 
vandeniu sustabdyti, kada tik nori, 
gali ji plaukti pryszakin arba at
gal, į vienę ar į kitę szalį. Atlik
tos bandavooės buvo kuo pasek- 
mingiaus ioe.

Lenkiszki laikraszcziai 
giriasi, buk koksai lenkas Piorec- 
ki isarado nauję telef inę, su ku- 
riuom ne tik galima susikalbėti 
teip kaip ir *u dabartiniais,bet jis 
dar teip užraszo kalbę, kad ję 
kiekvienas gali lengvai perskai
tyti.

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dienę, 

Czekiszkoj salėj ant kertės Centre 
avė ir 18 ui. draugystė Liuusybės 
turėjo apvaikszcziojimę kzvynio- 
jimo savo naujos lietuviszkos vė
liavos, 
boma.

parengtę su prakal
busi linksminime ėmė 

dalyvumę ir jauna Dio Kudirkos 
Dainorių Dr. kuri, padainavo tris 
dainas. Prakalbas laike Dras 
Szliupas, p. Masionis, p. Brad- 
chulis, p. Bijanskas ir p. Petro- 
szius. Žmonių susirinko apie 
500. Visi užsilaikė paveikshn- 
gai, linksminosi gražiai. Ant 
salės buvo ir angliszkų lai k ra az 
ežių reporteriai.

— Ant užmanymo Chicagoe 
bankierių, visi Amerikos bankai 
rengiasi iszleisti albumę su pa
veikslais visų tarnaujanezių ban
kuose. Pabėgus su banko pinį- 
gaiš kokiam nors urėdnikui, po
licija turėtų jo paveikslę albume 
ir greieziau galėtų suimti.

— Szalininkai senovės grekiaz 
kų, teip vadinamų olimpisakų pa
silinksminimų, ant susirinkimo 
atsibuvusio pereitę sanvaitę Pary 
žiuj, nutarė atęinancziuose metuo
se tokius pasilinksminimus pa
rengti Chicagoj..

— Pn. 557 Dixon str. lenkas 
Baczynski susipeszė su savo vien- 
taucziu Rychlewskiu. Paskutinis 
iszsitraukė peilį ir dūrė savo ro- 
dakui įszonę. Sužeistę Baczyns- 
kį nugabeno į Siv. Elzbietos 
ligonbutį.

— Ant kertės 81 ir Wallace 
str. krautuvėse Cortland VVagon 
Co., kuriose buvo sudėti szluo 
toms sziaudai, užgimė didelis 
gaisras, jis pridirbo blėdies ant 
250000 dol.

—- Ant Sberman ui. pereitos 
nedėlios dienę czianykszcziai airi- 
jonys apvaikszcziojo sekmines, ir 
besilinksmindami, susipeszė.Peaz- 
tynėse viena mergina ir du vy- 
riszkiai likosi pavojingai su pei
liais subadyti.

— 23 d. balandžio Springfiel- 
de, Lelando hotelyj,pasimirė bu
vęs pirma Illinois rzteto guberna
torius Tanner, sulaukęs 57 metų.

Chicago. Dr-te Sim. Daukanto tu- 
•res savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 
2, Berželio, saleje K. Liaudanskio 3301 
Bo. Morgan st., ant kurio visus sąnarius 
ir norinozius prisiraižyti kvieczia susi
rinkti. Teipgi atminkite, kad draugys
te 8. Daukanto turi savo knygyne dau
gy bis visokiu knygų, kurias sąnariams 
duoda skaityti už dyka, o nesansriams 
po 5e. nuo egz. per sanvaitę. Todėl da
bar naudokitės.

A. Bijanskas, sekr. 3327, Auburn avė.
In sąnarius L i uosy bes Dr-stes.
Chicago. Delei tulu prieiaseziu Liuo

sy b«s Dr-te perkele savo pusmetinį susi
rinkimą isz 3 į 0 diena Berželio, kurs 
teipgi atsilaikys saleje J. Petroeziaus, 
168 W. 18th st. apie 1 vai. vidurdienio. 
Naujiems sąnariams įstojimas dar už *1.

Liuoaybea Dr-te.
Atazaukimas*

Chicago. Ant užkvietimo kn. Stefa- 
navieziaus, imti dalyvuma paszventini- 
me naujos mokslainei parap. Apvelzdos 
Dievo, Teisybes Mylėtoju Dr-te buvo 
mielai pristojusi dalivuma Jmti, bet 
kadangi tas pats kunigas, 19 d. gegužio, 
teikėsi isz ambonos iszkeikti tautiszkas 
draugystes už daryma ju tautiszku ap- 
vaikszcziojimu, tai Teisybes Myl. Dr-te 
priversta yra savo prižadejima atszaukti 
ir ant paszventinimo virsi minėtos para
pijos mokslaines neiti, idant nuo guodo- 
tlno kunigo neužsipelnyti naujo Užkei
kimo.

Teisybes Mylėtoju Dr-te.
Puzventinimas naujos niokslai-

Chicago, 2 d. berželio, 1901, parapija 
Apveizdoz Dievo izzkilmlngai apvaikzz- 
czioa puzventinima savo naujos moks- 
lainea prie Union ir 18to« ulyczlu, kuri 
taps apversta ant tuomlaikinea joa bal
ny ei los. Paszventinimo ceremonija at
sibus iszkilmlngiausioje formoje, ims 
joje dalyvuma lietuviszkoa ir lenkizakos 
draugyste* ir daugybe kunigu, kurie lai
ke paszventinimo šaky* pamokslus. To
dėl užpraszau visus parapijonus ir pa- 
rapljonka* ir visa* lietuviszka* draugys
te* susirinkti pilnoje parodoje ant 10 
vai. ryto prie senosios bsžnyczio* po nr. 
240 W. 18 th. st. ir isz ežia prasidės pro
cesija prie naujosios mokslaines anV 
Union ir 18tos ui. 8u guodone, 

Kn. Ed. Stefanaviczia, 
klebonas parap. Apvelzdos Dievo.
HiknlukMl PikninkM!

Chicago, Dr-te ssv. Kazimiero Kar. tu
rės savo pikninka nedelioj, 2 d. Berželio, 
Schuth'o Parke. 22nd st. Ir Desplaine* 
River, Riverside, III. Prasidės 9 
ryto. Inženga vyrui su moteris 
Imkit Metropolitan Elevatori iki 
avė., o ten La G range streetkari.
lipkit ant Desplaines avė. ir isz ten ei
kit lik 2 bloku* in stiaurius iki par
kui. Ant pikninko bu* restau
racija ant parsamdymo, isz kurio* ga
lima padaryti gera bizni. Todei norinti 
ja parsamdyti atsiszaukite pa* M. 8zva- 
ranavicziu, 45 W. 35th st. Chicago, III. 
Visus lietuviu*ir lietuvaite* szirdingai 
užkviecziame ant musu pikniko.

Komitetas.

vai. 
35c 
48th 
lu-

Acziu!
Chicago, Illinois. “Kudirkos Giesmi- 

nyku Dr-ste“ isztaria ssirdingą aeziu 
visom* Draugystėm* ir pavieniams, da
lyvavusiems ant musu baliaus, laikyto 
19 d. gegužio. Nemažiau esame dėkingi 
ir muzikantam* “Paderewskio Konoer- 
tinistų Kliubo“, po vadovyste Jono Va- 
lantunavieziaus, už smagi* ir gerai iss- 
lavintę muziką.

Kudirkos Giesm. Dr-te.
Lletavtsgkaa PikninkM.

Chicago. Dr-te Apveizdoe Dievo ture* 
savo pikninka nedelioj 11 rugpjuczio, 
Raisnig*Growe, Riverside, III. Todėl 
meldžia visu kitu draugyseziu toje die
noje nedaryti balių ne plkinku.

Dr-te Apveizdoe Dievo.

SiiMivienyjlmo Liet. Lalu v. 
Seimas.

Broliai Laisvamaniai! Rink kitę* ant 
Laisvamaniu Seimo, kuri* atsibus 2 d. 
berželio (Jube) 1901, 1 po pietų, 134 Wy- 
oming avė., Raub Hali, Scranton, Pa. 
Visos kuopos teiksi* isz*tusti pasiunti
nius, nes jau po vienu metu gyvavimo 
Susivienyjimo L. L. bus ant apdirbimo 
daug rialykp. Ta paezia diena, 7 vai., 
vakare. Auditorium saleje, (trejos du
rys žemiau Lipavicsiau* saliuno.kureme 
įlanka talpina*!) bu* laikyto* prakalbos 
per tyozia užkviestu* kalbėtojus. To
dėl užkviecziame lietuviu* ir lietuvai
tes, mylineziu* 11 uosy be, ant prakalbu 
susirinkti. įžengs vyrams tOc., mote
rim* ir vaikams dykai.

Leonas Ereminsš, 
Centr. Prezidentas.

519 E. 5th 8t. New York.
Lowrence, Mas*. 8*. Laurino Dr-ste 

ture* savo balių Subatoj, 8 Berželio, 6 
vai. vakare. Music saleje, kerte Ames- 
bury ir Common 8ts. Iženga vyrams 
25c., merginoms 15c. Visus lietuvius 
ir lietuvaites, vietiniu* ir aplinkiniu* 
kvieesia atsilankyti.

Komitetas.

Numirė.
Naahua, K. H. 28 balandžio 1801 m 

pasimirė cxia Dominikai Macį i u*, Mme- 
tu. paeinantis iss kaimo Dauginio, Triša
kiu vai., Ssiauliu pa v., Kauno gub. Pa
laidotas tapo ant airiu kapiniu kasstais 
Sx. Kazimiero Dr-tes, kurios jiiai sąna
ri a buvo.

Teipgi pasimirė Juozapas Svirskis, 35 
matu,paeinęs iss kaimo Barciu,Lidos pa
rapijos, Vilniaus gub. Pergiveno Ameri
koje vos 3 sanvaites. Lietuvoje likosi pa
ti naasle su 3 vaikucziaia Ant palaidoji
mo kasztu^ukoiektavo *72.50 ir apeitas 
davė *12.00. Nuo to atliko dar *40.00, 
tai czlanykszcsiai lietuviai ketina dako- 
lektuoti iki *100.00 priduotie likusiai 
naszlei juos ant passelpos.

8z. Kazimiero Dr-ta užpirko ant airiu 
kapiniu 5 lotus, kad mirus betureziui 
galėtu suteikti už dyka vieta. Tokiu bu
ri u ir velionis Svirskis gavo ten vieta dy
kai. Yra tai pagirtinas Dr-tes darbas, už
tai ir jos saaariu skaitlius didinasi. Ant 
paskutinio susirinkimo prisirasze 16 
nau u sąnariu. A. Ramanauskas.

IŠ KUR ATSIRADO 
muso naminiu gysliui ir nuginami augmenys?

Pag ii Lunkevydu.

įŽANGA.
Kasgi ne pažįsta žmogaus auginamų vi

sokių naminių gyvulių? Nuo mažens lietu
viai matė ir prip ato prie: šunų, kačių, ar
klių, karvių, jaukių, kiaulių, avių, vištų, žą
sų, balandžių ir kitokių didesniųir mažesnių 

Su jais mes teip susiarti- 
kome už savo draugus, 
daugintojus musų turtų,

Dievo sutvėrimų, 
nome, kad juos 
padėtojus, tarnu

ArabiAkas arklys.

bet ar užėjo kam ant mislies norėti žinoti, iš 
kur atsirado tie Dievo sutvėrimai, be kokių 
ūkininkui tiesiog ne galima būt gyventi? 
Klausymas tas ga na svarbus. Todėl bandy
sime tą išaiškint musų skaitytojams.

gaidžių.

Ne

mažiau svarbus Yra ir kitas dalykas. Štai 
kasdieną valgote duoną, iškeptą iš ruginių 
miltų arba iš bal :ų kvietinių; apart duonos, 
valgote teiposgi bulves, kopūstus, svogūnus, 
ropes, žirnius, pupas, lęšiukus, grikus, agur
kus, salotas, burokus ir kitokius. Valgiai 
tie teip paprasti, kad matote juos beveik kas 
dieną ant savo stilo ir todėl prie jų teip pri
pratote, kad net nemirštate apie tuos augme
nis, kurie suteikiu tuos valgius, rodosi, kad 
atsiradus žmogui ant žemės,- Dievas jam 
brukte įbruko visus tuos duodančius maistą 
augmenis be jokio darbo, vien todėl, kad 
žmogui, sutvertain ant Dievo paveikslo, nie
kada maisto ne pritruktų. Klausymas vie
nok apie visus duodančius mums maistą ja
vus, daržoves, so^ų vaisius yra labai svarbus 
ir rodosi ne vieua> norėtų žinoti, iš kur tie 
augmenys atsirado?

Be abejonės:ne vienas norėtų žinoti ne 
tik apie tai, iš ktr atsirado žmogaus augina
mi: šunes, arkliai, karvės, avys, rugiai, kvie
čiai, kopūstai —i vienu žodžiu visi naminiai 
gyvuliai ir auginami augmenys—bet norėtų 
dar žinoti, kokiu 
be rašų ir atma 
avių, kviečių, ru ęių, kopūstų, kvietkų mer
gų darželiuose ir

Atsi mykite, 
ir atmainąs šunų, 
matyti, t 
parva: yra kunea 
delj, maži ir vic i 
ant medžionės^ 1 :iti sergėjimui namų, treti 
yra geriausiais* ladėtojais piemenų ganant 
bandą, yra šunų 
gelbėjimui skęstinčių žmonių, yra jieškan- 
čios užpustytų 
mažai yra ir arki 
tinka geriau joji 
treti prie darbo,, 
labai ne tik savo 
arba angliszkas 
pirmo pažvilgio skiriasi visu savo kūno su
dėjimu nuo vežai įčio sunkų vežimą meklem- 
burgiško arba nuskoliško teip vadinamo “bi- 
tiugo” iš Vitebsk a gubernijos, kuris nors ne 
teip dailus kaip j ^abiškas, bet už tai drūtas; 
skyriasi labai nu 
maitiški arklį ukt i. kokius visame sviete lai
ko už geriausiai irie sunkaus darbo tinkan
čius arklius; tod ši juos prekėjai visada no
riai perka, tik , 
kiek kiti kraštai 
mainų ir rasų ka 
šių; iš tos daugy 
tos labiaus skiriami nuo kitų; vienos turi to
kias, kitos vėl kitokias ypatybės.

budu atsirado tokia daugy- 
nų šunų, arklių, karvių,

tt.
paveikslan, nors visas rasas 

_____ kokias pasitaikė kada nors 
Šunes skiriasi viens nuo kito savo 

juodi, margi, rudi, yra di- 
utinio didumo; vieni tinka

veislės geriausiai tinkančios

calnuoee pakelevingų. Ne 
. ų rasų ir atmainų. Vieni 
I nui, kiti traukimui vežimo, 
ir arklių atmainos skiriasi 

i plauko parva. Arabiškas 
lenktynių arklys jau ant

> kitų atmainų ir musų že-

ų Lietuva neišaugina tiek, 
reikalauja. Daug yra at- 

i ’vių, avių, kiaulių, net triu- 
' )ėe rasų vienos mažiaus, ki-

I. Naftiniai paukščiai.
Įeikime į gei ai užlaikomą paukštinyčią, 

ant kurios paren pino ir surinkimo visokių 
veislių ir atmainų paukščių augintojas ne 
mažai pinįgų turi jo išleisti. Tokiose paukš- 
tinyčiose patiksi 
žąsų, kurkų arba 
ir kitokių gražių 
paukščių. Koks!
balti kaip sniegas, yra juodi su žvilgančioms 
plunksnoms, maigi su užriesta uodega ir rau
dona skiautere 
žvilgančia galva;
jai, kuriuos tuliiose
Belgijoj, Ispanijoj tyčia augina, kadangi 
čia gaidžių kovos 
sminimas.

Gražus yra gaidžiai lenkiškos atmainos 
su vainiku iš išsikerojusių plunksnų ant gal-

ne daugybę vištų, ančių, 
kalakutų, pentergų, povų 

’ ir ne gražių bet naudingų 
čia y vairumas parvų! Yra

gaidžiai, gaigalai su žalia 
yra čia gaidžiai kariauto- 

kraštuose, kaip antis.

yra tai tautiškas pasilink-

Grand Openlng.
Chicago. Subatoj ir nedeloj 1 Ir 2 Ber

želio darau bailu i kartuvių savo naujo 
saliuno, ant kurio grajysgera muzika, 
bus šiokiai Ir kitos gražios sobovoa. To
dėl visus aplinkinius ir pažystamus 
kvieoziu atsilankyti.

Antanas Makaras,
4510 b. Hermitage avė., Chicago,!!!.

Visokių veislių gaidžiai. 
Viriui: deAinfj pusėj—kochichmiiki, kairėj—bentamiiki. 
Viriui: paprastos rasos, kokius ir Lietuvoj augina; kairėj 

pusėj—gaidys lenkiškos rasos.
dribusią trumpą uode
gą; jie priguli prie 
didžiausių 
smulkiausi terp gai 
džių yra bentamiš- 
ki. Apart čiapami-*^ 
nėtų yra daug dau- 
giaus gaidžių atmainų 
ir rasų. Terp tų ra- 
sų verta paminėjimo 
gaidžių ir vištų atmai
na teip vadinamų so- 
kinijanoių arba slen- Galva gaidžio ispaniškos rasos.

kančių,. Šitos vištos tu
ri teip trumpas kojas, 
jog iš tolo rodosi, lyg 
kad jos visai butų be 
kojų ir lyg kad slink- 

L tų ant pilvo o ne bė
giotų ant žemės. Yra 
atmainos vištų beuode
gių. Išpašioti joms 
uodegas niekam ne • 

o i k k «. užėJ° ant mislies, Galva gaidžio hamburgiškos . . . _ . ,
raao*. jos užgimė jau be uo

degos. Be uodegėa vištos ypatiškos naudos 
augintojui ne atgabena, užaugino jis jas ir 
priveisė vien ant pasigyrimo prieš kitus, kad 
parodyti ką tai įstengė padaryti. Veislė 
vištų nuolatai dedančių kiaušinius jau iš ti
kro atgabena augintojui ne mažai naudos; ši
tos veislės vištos nuolatai deda kiaušinius, 
bet jų ne nori perėti, perėjimą jų kiaušinių 
reikia pavesti kitoms vištoms arba perinti 
reikia specijališkose perinyčiose. Terp viso
kių auginamų vištų veislių gražios yra teip 
vadinamos šilką plunksnas, turinčios baltas 
minkštas kaip šilkai plunksnas, teiposgi gar
biniuotas turinčios visaip susigarbiniavusias 
plunksnas; vištos pelenės išrodo kaipi kad 
butų pelenais apibarstytos. Ir papročiai viš
tų ne vienoki: vienos mėgsta kasti žemėj guš- 
tas, kitos to ne daro..

Apart vištų, žmonės augina ir kitokius 
pauksčiuš. Terp ti| reikia paminėti žąsis ir 
tai ne vienos atmainos ir rasos. Žąsys žmo
nių auginamos skiriasi ne tik plunksnų par
va bet ir visu savo pavidalu. Terp tų atga
benančių žmogui naudą paukščių yra visai 
balti, yra turinti ant galvos kaipi vainiką iš 
plunksnų; kitos turi plunksnas nudribusias 
iki žemei teip, kad ne galima ne sparnų at
skirti, kitos vėl turi plunksnas susigarbinia
vusias ant nugaros, kitos vėl iš kraštų. Vie
nu žodžiu patinkame visokias atmainas ir ra
sas žąsų, kurios jau ant pirma pažvilgio ski
riasi nuo kitų,

Kaip vištų ir žąsų yra daugybė veislių, 
teip jau ne vienokių veislių yra ir auginami 
žmogaus kalakutai arba kurkos. Ir terp jų 
patinkame visokio pavidalo ir didumo paukš
čius.

Apleiskime vienok paukštinyčią ir perei
kime į balandžių namus. Ir terp šitų paukščių 
atrasime kuo didžiausią yvairumą.

Auginanti tik vienos atmainos balan
džius ne norės gal ne tikėti, kad naminių 
žmogaus auginamų balandžių butų daugiaus 
gatunkų? Tuom tarpu tokių gatunkų yra 
su viršum 150, vienas gatunkas aut pirmo 
jau pažvilgio skiriasi visu savo pavidalu nuo 
kito. Skiriasi jie viens nuo kito ne tik 
plunksnų parva, bet didumu, net kaulų su
dėjimu, pavidalu galvos, snapo, krutinės ir 
kitokių kaulų, budu lėkimo ir papročiais. 
Nė viena viena kita paukščių veislė po įtek
mė žmogaus truso ne perėjo tiek permainų 
kaip balandžiai. Todėl tai apie juos pakai 
besime truputį plačiaus.

Apleiskime paprastus balandžių gatun- 
kus, nors ir terp tų yra gana žingeidus ir 
gražus, yra.terp tokių: margi, balti, juodi, 
raudoni, geltoni, mėlyni ir tt.; bet tas veis
les daugumas skaitytojų mato. Ne kalbėsi
me plačiaus nė aįMe turinčius atsikišusią pa
kaklę arba apžėlusias kojas. Tokius galima 
patikti pas kiekvieną balandžių augintoją; 
yra pas augintojus ir daug žingeidesnių at
mainų.

Terp tokių vertas paminėjimo augintojų 
pramintas Duiiš. Šitie balandžiai galvą lai
ko visada augštyn iškeltą. Šitas paukštis iš- 
tikro išrodo puikiai su atkišta krutinę.

voe; ne bjaurus yra ir 
ispaniškos rasos su di- 

Bk dėlė iškarbuota raudo-
' nos parvos skiautere 

** dvigubu pagurkliu 
snapu; gaidžiai 

hamburg° rasos turi 
‘^!f$»Bkiauterę ant pavida- 

p»1.rg.»b..r,ik*.iik. 10 MnoyBe vokišką 
vilu. į mokslinčių kepures. 

Gaidžiai kochincJUni&sos rasos turi žemyn nu-

Balandis Duti».
Jis iš tikro lyg supranta savo gražumą ir juo- 
mi gėrisi, nesusideda su kitais paprastų veis
lių balandžiais, bet pulke laikosi skyrium.

(Toliana bun.)
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LIETUVA

Aukos ant kankintiuiu.
M. Senkus,Cumbola, Pa. ...'...............25
M. Bridickaa, Lošt Creek, Pa.

už Damijonaiczio t i kietus..........4.09
J. Raulinaitis, Boston Mass.

už tuos paežius tikietus............... 6.00
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.

už tuos jau tikietus...................... 6.00
P. Žemaitis, New Britain, Conn.

teipgi už tikietus........................  2.50
P. Unika, Philadelphia, Pa., ir 

už tuos tikietus..............
Philadelphijos lietuviai ąurinko

prakalbas kn. V. R. Dillonio
. - Buvo

Viso
Aukos ant besimokinanezlos 

jaunuomenes.
K. Rutkauskas. Milvaukce, Wis...........40
Philadelphijos lietuviai surinko per

prakalbas kn. V. R. Dillionio 91.00
7.20

98.20

........ 60
per

91.00
37.83
5a. 27

Buvo 
Sykiu

paruin-Aukos D-ro Kudirkos 
klui.

M. Senkus, Cumbola, Pa.
Philadelphijos lietuviai surinko per

prakalbas kn. V. R. Dillionio 1 
Buvo

> SyKiu ‘

. .25

$1.00
20.10
21.35

Klaidos atitaisymas.
No-20‘‘Lietuvos",aukose ant kankin- 

tiniu, surinktose Torrington Conn., in- 
siskverbė szios klaidos: vietoje Matulai- 
czio turėjo būti Malunaitis ir tas aukas 
surinko ne vien A. Stoczkus, bet ir Ma
lunaitis.

Pa jiesz kojiniai.
Pajieszkau savo Brolio. Franciszkaus 

Szimkevicziaus, Kauno gub., Raseinių 
pav., kaimo Jurglaukio; gyveno valsteje 
Conneciicut. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Hilaras Szimkeviczia, 
(7-6) 4532 Hermitage avė., Chicago, III.

Pajieszkau Onos Dagiliutes, Suvalkų 
gub., Mikaliszkio gm.. kaimo Kvietisz- 
kio. Kas apie ja duos žinia busiu labai 
dėkingas. Tamoszius Mreldažis,

28 Union st., Kenosha, Wis.
-• Pajieszkau savo brolio Tadeuszo Ku
biliaus, Kauno gub., Telsziu pav.„ kai
mo Palantu; gyvena Scranton, Pa. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso:

Box 770,
Pajieszkau savo brolio Andriaus Poce- 

vieziaus, Kauno gub., b'kersnemunes
■ pa ra p., kaimo Pažeriu, 9 metai kaip 
Amerikoj. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinia aet adreso:

Jurgis Poceviczia.
Box 134, Union City, Conn.
Pajieszkau savo pusbrolio Juozapo 

Skrebio. Te atsiszaukia amt adreso;
D. škrebis,

1013 Hollket avė., Bradock, Pa.
Pajieszkau Povilo Lengvino, Kauno 

gub., Raseinių pav., kaimo Nemarsz- 
czioniu; gyveno Cincinnati, O. Jis pats 
ar kas kitas telkšistnroti žinę ant adre-

Jonas Kubilius, 
Rumford Falls, Me.

Knygų Katalogas.
Knygos sawos spauuos.

A.Vyv! Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu žmo 
nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozeliais. Naudinglause knygele ant 
svieto dasižinojimui isz ko darosi žai 
bal. griausmai, lietus ir sniegas; kasyr* 
debesiai ir ant ko jie laikosi..... .. 3Oc

Alitmetika. Kniga tezsimokintmui rokundu. 
Preke.................................. .....................

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
apie užlaikytu* sveikatos, isz kurios gali be 
pageltjoefkktero iszsigydyti nuo daugybe, 
figų. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas j| su atyda perskal- 
tys,pataikys apsisaugoti nuo tukstenozlu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytiozielybeje savo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo valkeliu*. 
Preke.........................................................8®°

Apie turtu iszdlrblm*. Parasze Bebram; verte 
S. M. Veikalas gvildenantis politi»zicjj| eko
nomija. Kokiais keliais issidirte turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo..............  35e

Geografija arba žemes spraszymas. Pagal Gęl- 
kie, Nalkovski ir kitus, sutaisė Szernaa. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygszio! Užėju
siu lietuvlszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraszo vi,a musu žeme, jo, pavidalą, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardu*, 
augszti. vulkanus metaneziu, isz savęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių: kfek mariu, ažeru. uplu. 
ju vardai, ploti*, gyli*: koki kuriuose van
deny*: eurus, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyvena ir tt. Žeme apra
usyta dalimis, Užskaityto* viso* vieszpatys- 
te*, karalystes, kunlgaiksztystes, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, psproczial. už
siėmimai, pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: szalczial ar karsz- 
cziai. lietus ar giedros; kur koke ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x» oollu. 
480 puslapiu, ant gero* standžios popiero* 
spaudini*, su 71 paveikslėliais: snapu .gyvu
liu ir tt.................... v.;t "S®-®®

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti ;ars 
asai ant nugaros ir szono. Preke... oO

Istorija Suvienytu W*lstiju Sziaurines Ameri
kos. Aprasžo kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kares buvo, už k* 
ksrevo Ir kokiuose metuo*e: kiek prezidentu 
buvo, koki tr kiek kuri* gero padare aziai 
žemei. O ant pat galo talpinau Konstitucija 
Suvienytu Wal*ti4u. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemeje „• vsrenaneziam.idant 
suprastu kokes jis czia tiesas turi, kas jam 
vra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
hM. Preke............................ 5100

tarankiai urento* Inkvisicljo*. vartoti VI ir 
Vii szlmttnecziuose d*l praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žeme*. Farasz* Mac 
Donald. Labai akyva knygute......... 10c

Isz ko kyla melai Ir visokio* skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskis. Szi kni
ga paduoda svarbiausia* isztrauka* isz 
szvento* Biblijos, kuris* perskaitė supra
sit, ka* yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt.. . ............75c

Isz kur akmeny* ant muau lauku atalrado! 
Geolioglszkas Lietuvos tsztyrinejlmas, 
naudinga mokslink* knygele............. lOo

Istorija Europos su mapoms 50c
istorija gražios Katrukos “ “ 10c
Istorija isz talko Francuzu vainos atsitiku

sios Afrikoje ”, . . 30c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas. . . *0c
Iszganima* vargdienio. Knlgele pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 26c
Intekme Socijallstiszku sanlygu ant visu kultū

ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo būvi............ 16c

Ka darytie, kad butume sveiki ly ilgai gy- 
ventumem . ..............................................10c

Kankles, hetuviszkos dainos su Tusiomis, 
sutaisytos ant 4 balsu dėl vvru Calts 1. 80c

Kankles. Hetuviszkos dainos 4 balsams ' vy- 
riszkiems sutaikytos: parūpino pr. V. 
Kudirka. II dali*......77.. ..........  30c

Keli Žodžiai apie Auginimą, p* raszytl J. S. 
Kuokszozio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems iszauginti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru.......................................................... iCo

Kaip igytie pinigu* ir turtą . „ 10c
Kaip apsiginti nuo kolero* tr kiti naudingi 

skaitymai , , i , 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 Zahn'a

verte kn. A. Milukas....:.........................  lic
40o

Drūtuos*, gr**:uo*e apdaruose............. $135
Lenkai ir Lietuviai nuo 1238 iki 1430m. Parasze 

pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. įsi
leista "Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*”.—Yr* 
tai apraszvmas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap- 
raszyte lenku politika kaip jie pasielgė so 
sietuvos kunigaikszcziais: Keistucziu. Vy-

- autu ir kitais. Isz szios knygeles skaityto
jas aiszkiai supras, ar lenku prietelyste vra 
mums naudinga ar bledinga...... .......loc

Lietuviu pratevtai Mažojoj* Arijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdžia persu. Parasze Lie
tuvos M vieta Jas. Knyga turistą puslapius 
ir 4 dideles mapas. paradanczlas vietas, kur 
senovėje gvveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 80U metu priesz Kris
tau* gimimą..............  SOc

Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L’op* 
presrion russe en Lithuanie supiesi* kun. V. 
Dembskis............................................... lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 
L. Weblam. Isz angliuko iszguld* kun V. 
Dembsku..................... 13c

Kraštu Bkerdyne. Apraszo ana balsu .atsitikima 
kada 1883 01. maskoliai užpuolė antbažny- 
czio* miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
va nekaltus žmonis, iszgnov* altorius ir už- 
panzeUjo bažnyczla. Aiszkiauslal apraszo 
te visa atsitikima....... .........................15c

Ltetaviszkas Lementonus su poteriais kate
kizmais ir mistranturu......... ..............15c

Mokslas api* Žema ir kitu* svistus, ju būvy ir

n®
Lietuvlszkos Pasako*. Mmleg* lietuviszkal mv- 

tologijai Surinkta DroJ. Hasanavioziau's 
Cite telpa 14 seniausiu lietuvlszku m v tolo

Jonas Buinis,
1514 Ross zve., Scranton. Pa.
Pajieszkau Jokūbo Geleželes, Tamo- 

sziaus Stankūno ir Juozo Plungio, jie vi
si trys gyveno Chicagoje. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

John Blonski, Mace, Idaho,
Pajieszkau savo brolio Jono GvazdaiJ 

ežio, angliszkai vadmajis save John 
Wood. Girdėjau kad jis gyvena kur ant 
farmų. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti man žiue ant adreso:

Chas Gvazdaitis,
63 Hudson avė., Brooklyn, N. Y. . 

(7—6)

Reikalauja žmogaus prie duonkepio 
iszvažiojimui duonos. Tegul atsiszau- 
kia toks, kurs jau ta darba yra dirbės.

2928 29th st., Chicago, 111.

Pigios Farmos Wisconslne!
Jeigu kuris >sz lietuviu norėtu pirkti 

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

Jos. Urba,
3316 Aųburn avė.,- Chicago, 111.

(•-M)

Pigiai ant pardavimo geras galiūnas 
arti Hetuviszkos bažnyczios. Lietuvys 
czia gali padaryti gera bizni. Atsiszau- 
kyte pas: Jos Dama,

3338 Auburn avė., Chicago, III.

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y. 

Jonu Naujokas, 115 Forsyth st.
NEVVARK, N. J.

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

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

SHENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 447-AV. Linest.

MT. CARMEL, PA. 
Petru Bieliauskas,

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside st. 

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

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnu,

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas,

1740 Nay Ang Avė. 
BALTIMORE, MD.

L. Gawlis, 2018 N. VVubington st. 
“Lietuvos” keliaujanti agentai. 
VVincas Kudarauckas,
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis,
K. Rutkauskas,
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gvli pu juos užsiraszyti "Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos taipgi galima gauti visokes knįgu 
ui tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

"LntTVvoe” Iszlsistuvb.

sideda, *nt ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; ka* yr* plianeto*. kome
tos ir kito* retai matomo* žvaigždes. Su 30 
astronomiszku abroneliu, turinti 325 pusią 
pius. Yr* tai vienatine knyga, isz kurio* 
tikrai žmogus gali spslszviesti............ 7K«*

D’ utiose, gražiuos* apdaruose............ 91.00
Mlindaugi* Lietuvos Karalių* Istoriazkas pa 

veikslas penkiuose aktuose. Lankiszkai pa
raižo Julius Slovaeki, lietuviszka! verte 
Vincas Kapsas <Dras Kudirkai Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. HSv

Nsujaush Llatuviszka* Sapnlnykas. surinkta* 
ir suredit. isz daugel svetimtautiszku sapnl- 
nyka ir surėdytos pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka rapniuyka.—su 310 suskiu abro- 
zeliu.—su apraszymu planetų tr paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo Inspejimui 
ateitos.—Geriau**! Iszguldo viaokius
sapnus......... ...................................................SOc
-A-pdarytas.......................  05c

OUtypa. apysaka isz laiko terp*awtezkos kares 
Indijonu Amerikos...........

Puiki istorija ap*Kantria Alana.kuri p*r 23 me
tus vaikszcziodama po sviete, daugybe 
Leda ir vargu kantrel isriceatejo.. SOc

Pamokslai Iszmlntie* ir Teisybes iszguldUM>U 
Galvocziu visu amžių. Czia yra patilpą iš
grosiu, juokingu ir iszmintlngu parakaięziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu įkaitimu tegul nusiperka szią knln- 
gele. o gardžiai pasijuok*, žmones* turės ką 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo 
ke*duoti Uzmiutingą atsakymą..... SOc

Packvedis Gromate raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raazytie gramates in; pažystamus, prlete- 
liūs, giminias, mvlimaisias ir mylimuo- 
s.cs priesz apslvedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kita* augsztai stovit- 
czia* ypata* Pa»veiklnlmal(pavinozawo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo Ir kituoae svarbiuose atsitiki 
tnuose.............................................. SOc

Koblnioaas Krutins, morallszka ir žingedl 
apysaka paszveate jaunumenei..... iJSc

Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hutcbinsoną; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jo* 
■tsiradlma. Sziandien tu sutvėrimu kunus 

, žmones kasdami gilius szulinlus, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tuiu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes Tie strasti 
žemeje kūnai yr* sziandien iszstetytl ivai 
riuose mažėjuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jo* eite keliolikos sieks
niu stono. MoksilMZiai Isz to semia bran
giausia mokite susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitesi isz žemesniu 
in augartesnes veisles, ir pagal storuma Ir 
senumą žeme* sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 870 puslapiu stambaus 
druko, act graž.oa popieros Ir apie 1W pa
veikslu tmvairiu senu gadynių ismykusiu su
tvėrimo. Preke.............................. *1.00

‘Trumpa Geografija. Butais* Neris. Trumpai Ir 
saprantemarapraszo visas 5 dali* svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gyv» lu ir 
medžiu. Tinkamuose geografija in pradine 
mokslainą.............................?............... 08c

Vanduo ant žemes, po žeme ir vlrazuje žemes. 
Rusiszkal parasze Rubakin’s. Verte Drugys, 
įsileido T M, Dr-te. 8zi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas vandens 
permainas ir veikme*: kaip ii! persikėlei te 
fn gar*, kyla in viražu ir tenai tveria debe
sius, debesį*!, padanges* atvašą, keieziasi 
■t> vandens teszellu* ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, Isz kurio* buvo pakilf

- Czia nukritę didelius darbus veikla: snie
gas kartais uždengia oielus kaimus ir teidt- 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvuliu* paskui 
tirpdams nuo saules keicztesi in vandeni ir 
užlieja Įsukus, iszrežo ravu*. upes ir upelius 
ir kavojasl po žeme kur vėl veikia tą pati 
darbą kaip ir ant virszaus žeme*.........lOc

Žmogų* Nepliuszki*. Verte isz szvedlszko Ne
ri*. Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingems ap
sivedusiu]. Hz Ha apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszkos dorybes.................... .................  AOc

Kristijono Donelalczio Rasztal........................
Kapai Didžiu Kunlgslkszozlu IrKaraliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorą, parasze N. Yra 
tai l*tori*zka* isuznlpiaejimas apie Vll- 

, niau* praeiti pagal pam.nklu*. užsiliku
siu* ant grabvieoziu D. L. Kunigalkss- 
ozju ir Karalių........................................

Krituolisi ssvieso* bei abrorai Sutaisė Bevar
di*. Keliolika labai akyvu abrozu perkre- 
taneziu tulus tikejlmlszkus dogmatu*.... 50c

Kabalas talpinanti* savyje visokius užmlnl- 
mu* Ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 1 !0o

Kelios istoriszko* dainos. Gražio* ir svarbios a- 
pie Lietuvos praeitie, jo* lietuvlszku* ku 
nigaikszcziu*. Krežiu skerdyae ir tt,.10c

Keistuti*, tragedijas aktuose dėl teatru...........20c
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus nsklal- 

dinguma................................ 10c
Keletas rasztu apie Kražius, paraižyta D. Butke- 

raicrio. Aiszkiai aprsszo pjovvne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, kišk ir koki žmones 
buvo aresztuoti. kiek sužeistu, klek už- 

, musztu, kiek nusudy'u ir tt.................... 15c
Kuningas. pulku* aprasayma* isz gyvenimo 

Lieiuviu paraižyta dėl Amerikos Lietu
viu. .... ... 50c

Lengva* būda* paežiam per save* pramos- 
tie raszytiė, dėl nemokaneziu 10c

Lie:uwi*zko* dainos Isz visur surinkto*, 
api* katuri szl m tai dalau “

Lle uviszka* Albumas. Laidai. Istoriszko* Ir 
szeip jau Lietuvos vietos. Parengta* ir isz- 
lelstas kn. Miluko su pagelb* prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai su trum
pai* apraszymai* žymiausiu Lietuvos vietų. 
Iszdirbim* ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Vartų su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvencziausios Vilniuje: Griu
vėsiai Mindaugio rūmo Naumiestelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Liezkava; Nauji Trakai: Griuvėsiai Medini- 
ku pilies: Gelgaudiszkis; Griuvėsiai G*de 
mino pilie* Vilniuje; Perkūno szventinyczia 
Kaune; Kėdainiai, Mlr, Vysokie Lltevskie; 
Kretinu*: Kražiai; Rakirakio bažnyczla. 
Kapsi Bimano Daukanto. Birutos koplyczia, 
Palanga. Buomas tie* klaipeda, Mlnijosste 
ni* ties Garždais. Nemunas tie* Vilkija. U- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub : toliau* eiua paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo 
*e—lietuviszkoj ir augliszkul. Preke... SOv

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižyto* kn. Anta
no VVienožinsko. Labai gražios dainos 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Czia ta) pi naši ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paej'ma, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Kmgele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuvi*! 10c

Lltvim i Polacy. Lenklezkoje kalboje. Iszrodo 
k* gero ar blogo lenkai lietuviams padera ir 
•r turime su'lenksis laikytis ar nuo ju 
•z*bntis...............................  ,10c

Laisvo* Valando*. Kl ės. Paraaze Vincas

ragana* ir raganius: Apie Deives, Laima ii 
Laume*; Apie Dali; ApleGiltine; Apie Šul
nį ir *ulti; Apie veju*. Apie milžinu*; Apie 
žalcziu* ir smakus; Apie vllktakiu* arba 
vtikalokus. Yra tai juokingiausios pau- 
ko* girdėto* nuo seniausiu laiku in kure* dar 
ir szlądien daugybe lietuviu tiki buk tai vi* 
buvus teisybe.............................................. 91.60c

Maskoliai 1618 metuose arba Jurgi* Mikai
la vikis............................................... -.... 406

Medėjo pasakojimas Szl knygele yra nsudlnga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne* ozta ap
raišo atsitikimus vieno Medėjo su visokiai* 
žvėrimis po svetimus krasztu* svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymo* su 
trimis abrosellal* 10c

Marku* ir Aurelionas, aplsaka isz pirmu am
žių kriksaczionyste*...................  Ko

Mytbai. Parako* Ir Legendos Žemalcziu, su
rinkto* Ed. Veckenstedt'o, verte J. Bzliu- 
pas M. D. D. I. Yra tai akyviausios ir 
juokia glausto* senovlizko* pasako* apie 
visokius stebuklus ir prajovus ant* dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Vilkalokus irti., in 
kuriuos senove* lietuviai tikėjo ir szla- 
dl*u dar nekurie tiki. Kas vieną isz tu , 
pasakų perskaitys panorai ir visa* skai
tyti. Preke......... .........   60o

Nedorybe Rymo Cleooriaus, istorija iss laiko 
ponavojimo Nerono .... 40c

Negirdėta*daiktas ir geros rodo* musu mo
terėlėm* ,, . 6c

Juonupa* Koniuszevskl*, arba kankinimo*
Unijotu po valdžia maskoliau* . .25c

Juokinga* pasakojimas apie dzaltabnizius
ir du gražu* straipsniai isz ukinikyste* 6c 

idėja ant mtozlyno Apysaka musu dienu.
Aukauja broliams lietuviams Mvu...i..l0o 

Istorija gražio* Magelano* ,, 15c
istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Pavargėlė ir kaip gyvena Kynai (Chinai).

dvi labai akyvos pasakaites ................ „.10
Paskutines miszio* (Isz ienkiszko). Paraka

isz atsitikimo miujrszku k)io*ztoriuj« . ...10 
Pajudinkime vyrai žeme. Labui graži paraka K 
Pavogti arkliai ir Meudells Dtdgalvi* Dvi 

gražios pa>aketee 10c
Plunksnos abrozelial. Szeszlo* naujos,labai

gražios pasakos , , , , . 20c
^ajauta Lizdeikos dūkte arba Lietuva XIV 

szimtmetyje. lnb»i grsži pasaka...... . 75
Jamokslai Gražiu Žmoulu.. para-zyii kn. 

Totoriaus (Tatares). Vra gražio* Ir la
bui pa mok Ina nevio- parako* .. ., f0

’armazonas arba baisumas Dievo nutylu**. Pa
rasze Szventmikis Apsakymai l-z tikru ati
tikimu isz Lle>uvo* lietuvlszku parūpi 
tu...............................................;.......................... H>

‘aveiksial Parsis. Žemaite. Graži pasaka 
apie vaikina ir jauną mergina ir ju susi- 
pas-ziavim*.................................................... I5<

91.00

MALDAKNYGES.
Maža* Aukso Altorių*.katalikiszka malda kny

gute. Maldo* yra rytmetine*, vakarine*, pri* 
■pavledne*. komunijos mlsziu. miszparu tr 
daugybe kitu: mišriu maldo* «u abrozelial*; 
miszparai giedami lietuvtszki tr lotimszkl. 
daug lotynlsaku gieantlu giedamu prie l*z*ta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pekrapiai- 
mo ir tt. Yra 6 Htanijo*: psalmes Ss. Marijos 
P. tr Karaliaus Dovido, aktai, raganosiai, 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
irti Yru tai naujausia ir gražiausia knygele 
isz visu itetaviszku mtldaknyglu. daili, bal
ta, slidi popiera; stambu*, alszku* druka* 
Mtera 3Uz4K coliai. Szltu knygeliu apdarai 
ir preke* yra sskanezios.

No 1. Mažas Aukso Altorius. prastais drū
tai. apdarais, aukaintali krasUali.be ap 

kalimo......................................................įu

Dr-as A. M. BACEYICZE,

Knygos swetinios spaudos.
Anegdotai iszsitarimal ir patarles Isz gyveni

mo senovės Grekonu bei Rvmionu “ ” 10c
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* dėl apsisaugo 

jitno nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro ir 
iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia' 
raszejas nurodo kurto* yra seniausio* ant 
svieto Kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznaiklntl: ant galo paduoda rodąs kaio 
nuo j* apsisaugoti.................................. lOo

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybe*. Czia 
apraszo ka* yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozelial parodo žmogaus pil
vą kokio* isz girtybes pastoja Ilgo* 
ir paduoda rodos kaip nuo to iszslgydrti.ŽOo.

Abroela ir teip mokintoje dėl valku. Sutai
syta A—e* U J. Ss. Yra lai geriausia* lemen- 
toriu*. ne* jame rasi daug naudinga, pamo* 
kiną nosių straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai................................. 20c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio...;.... 10c 
AngHszkal-lietuvIszka* žodynėli*, sutaisyta* 

kn. P. Saurnsaiozlo tari aple36<0 žo
džio: angliszki žodžiai tezgaldiaeti lietu- 
visskni............ ......................................  30o

Birutes dainos “ “ 10c
Badas gydymo. Daktariszka knyga..'............. 40o
Dainų skrynele ,a „ 20c
Dallyde arba patarme* stalioriams, surinkto* 

isz naujausiu knyga. *u 120 paveikslu, 
Antano Dailide*. Yra tai rankvedi* mo- 
kinantiema ir mokantiems *tallor»zka 
darbą........ . .............................  '. ■ žOc

Eteologiszko* smulkmenos, D-ro J. Basana- 
yyczinus. Mbksllszki lietuviu praelte*

8839 Commercial ne. So. Chicago, III.
Gydo visokiu ilgu be skyriaus ir vilks užlai

ko tvirtoje paslapty)*. Vi tai lietuviai, koris 
tiktai reikalauja daktariszkos pagalbos, tegul 
kreipiu! pu savo tautos daktaru, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali sušnekėti ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, aorlntajie gauti pagelba per gro- 
uatis. isz kitu miestu, tegu! pilnai apruzo tavo

Kgl« žalcziu karaliene ir liigrtowlmai K»u- 
■o pilie* 1363m., dn paikai dramai para
ižyti Alektendro Gužuozio , ŽSc

Genu Dede. Graži pateka isz izlaadlanlnlo
Lietuviu padėjimo..................................... IDo

Gyvenimai Klemenso M.rijo. Hofbrauero, 
M trumpu apukymu apie pargibenlrn* 
Ur te. Atptrkejiitu iii Italijos In žiemiu 
karalyitei skersai kainus Alpomli va

dinamu!. virsta, ant lletavlsako Kn. 
PetroSaurasaiczlo K*« nori turėti dva- 
ilszka nauju pasiikatlmu tegul nusiper
ka szf kningelj ...............................: ... 30o

Gyvenimai Jėzaus Kristau., pagal aaejau- 
siui isztynnsjimss suraižytas..u... 15c

UKININKAS, Lietuvon ukinįku lai 
kranztin, iszeina wieną karta kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikonprisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros, politikoair mok
slo, d*imėnesinislaikrasztin,kaac- 
tuoja Prusuoa ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur priaiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinkus ir laiszkuB į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toki 
adresas padėti:

Fri. Martha Saunua,
Rokalten, per Neuklrch, 

O»t Pr. Germany.

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant patdavimo daug $ainu ir 

-Uotu ant kiekvienam prieinamu'iszlygu. 
Atsiszaukite pas:

8. Mauk, j
212 Firot St.. Eltzabeth, N. J

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kitų visų bažnytinių ' 
paredų; teipogi dėl draugysezių: Karunu, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti

Kur 
atsiwCdinti karščiuose.
Ant Potopsko upes kraszto, 
Tenai rasi ir be raszto, 
Grąžę vietą ,orą sveiką, 
Žalėm gojui gera laika. 
Ten lietuvlszkassaliunas 
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gėry m u puikiausiu 
Ir su užkandžiu geriausiu. 
Czia ve] ant upes laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesilauja.

Antano* NarlJauHKas, 
West Port, Meryland.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisyto?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas;

Ootlet Fuiitore i Stote Co„
3240 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dyka. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike

P. K. BRUCHAS.
Perkelesavo krautuve in 

nauja dideli szlora, 
in kuri supirko dau- 

laik rodžiu, Isik-

!><■ ' įsoklu kitu 
'avTu ( zia leipgl 
d irti* ant orderio 
szliubinius žiedus isz 
geriausio aukso ir pi

giau kaip kiti. Ant |>*reikalavimo isz- 
siunczia savo tavorus expresu in visus 
Amerikos'miestus. Bu kiekvienu orde
riu duoda savo kaulinga dyka. Adresas:

P. K. BRUCHAS,
7W1 Mtlwaukee Av., Chicago, III.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 Ui., New York.
Garsingu gydytoju teyriazkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuose: 
VViedniuje, Berlyną, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hoapital College ir t. L

VTaZtiksrinss luZszytiynm
wiių slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszku ligų ir ne
vaisingumą: Gydymui nerwiszkų ‘ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisu.

tB
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Sudrutinima* plaukji.
Tiarai vienatinė gydykla ant pžželdini- 
mo plauku ant praplikusiu galitu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku įlinkimą, 
ir.praszalina.visokia neezizla siįtema.

Geriausia dantų gyduole: Ausu* gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantavojam. Preke tik 20c.! Imant 6 
bon k ules 91.00. Siuncziam Bucztuirį 
svety maa szalis. Budas kaip jis vartoti 
yra parodytas kelione kalbose. I 
Norėdami paaiklauat rodps peilaiszkus, 
adresuokite: The J.M.BRUNpZA CO.,

Box 2361. New York. U |S.A.

Dr O. C. Heine,
DEJTVSTAiS.

Kerte 31st ir Halsted plicziu, 
wirezui A pliekos. ^-Chicago.

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

T. ANPRUSZeViCZAITe.
; 115 W. Division St. CHICAGO, ILL ; i

LIETUWIU DAKTARAS $

MARJA DOW1ATT, |
Kauno gub. Szauliu pawieto.

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

Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

STATE 
MEDICAL

Dispensary
(®a,cs P° nr- *a(^son St)

££ §6 yan Buren St., Chicago, III.
Pietvakarini* kampa* Stot* ir Van Buren ulycziv.

klausk rodos pas seną Daktarą.,,™" 
ėmusiais attestatnis užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au- 
orium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chronisrku lign. Tuk- 
tancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbcti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
iems wyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^"»s^r^^ 
nlntis, neapkentiinas draugystes, prastota energija, prieszlaikinis 
iiisikiiprininias, ineszlungis bei abelnasnusilpnėjimas, teistai yra pa- 
rkmemsjaunyste* iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir- 
nam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
i’gul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
li jaunu wyru, nes*rūpindami apie sateo padėjimą da^jo to, kad jau buteo per- 
■velu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

I iimnanmos k»'Ptai sifilis teisuose»awo stadiumuose: pir-IjlUlĮiaiiU^lVO -11^Viy,||ia|ne> antrame ir tremiame,puwinias 
rerkles. noses ir Haulii, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir mesžluniris, pasekmes newalystes ar iszdykateimo bur 
veikiai išgydytos. Mes gydome wirszminėtas ligas teip. kad netiktai jas teei 
uai praszaliname, bet ir teisiszka sweikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gtearantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
' tik apaiiunam gydyti. Jeigu jus gywenate toliau, ne Cbicagoj. 

tai raszykite mums grvmata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paeita, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles me* supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, thip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos puzaliniu ypatų.

to, jauname amžiuje in kapus nužengu
sio. D-ro Kudlrko*. Užlose jo eilese kiek
vienas skaitytojas ra* sau nusiraminimu 
irdvžsiazk|naud|...............   15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti jau 
nuomenel dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes isz jo* gali nuhurti apie savo laimp 
ar nelaiinf. ar myli ji žinoma mergei*, 
ar jf vaikinas myli ir tt...................... 2Sc

Lietuviszkas Sziuplnys, Ii Laida. Konradas
Vaiienroda* ................................................... 10c

Lietuviuki Dainiai pradžioj XIX szimlme- 
c*k>. Klia*i*zkai tautiszka* perejodda* 
Parengė Jr. Joną*................................... 40c

Lieturiszki ra»ztai ir rasztiniakal. raszlia- 
viszk* peržvalga Lietuvos Mylėtojo, ju 
gyvenimas Ir darbai Czia suraazyti gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurie k« 
nors gero paraižė Itetuvlsikoje kalboje, 
kaipo lai: Dr. Basanaviezius. Ivinskio. 
8. Daukanto, vyskupo Voloncziauskio. 
kn. Burbos ir kitu.......... . ....................... 40o

Lietuvos Kankles, turinezio* 72 naujas dai
na*.............................................   15c

Lietuvos Istorija, paraižyta Simano Dankan- 
to. Dvi didele*, knygos, kožna po ll.bOc

Lietuvos Gupadlne. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo doorana. isz kurio* galinta užmokti 
frrai virti valgius ir atsakanczlai *e.tl 

u k ne...................................................3Uc
Lietuvyste* praeitis, dabartis Ir ateitis. Iiio- 

riszkai socijobogiszka* piesilny.......25t-
Lietuviai po maskolių jungu. Paraižė Dr. 

Pieszinys apie priespauda, ir persekioji
mu. lietuviu i.z .zalie* ma.koll.zko. 
raldžio*..................................   10c

Maskolijos politika su Europa ir katalikiszka 
bažnyczla. Ir z rodymo* kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuviu* ir ju 
bažnyozia* . *. , . . . .10c

Musu mužikėli* lazduotai ant naudo* Lietevo*

dos ukinykams prie gero vedimo ukinykys 
tęs, Ir keletas paaakalczlu . . . lite

Medega musu teutiszkal vaistlnykystei. Szioje 
knlgoje apraszo visas ligas, ju vardu* ko
kiais jas vadina Kauntaczial Ir Suvalkie- 
czlai. kokeis vaistais prasti žmones jas 

gydo. .... 40c
Medega Simano Daukanto bijografijal (gyve

nimui). Yra tai naujau** knlgele ir labai 
akyva, kurioje apnuzyta* gymen1 mus Šimė
no Daukanto uuo pat kūdikystes iki jo smer- 
tie*: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c

Nesiprieszyk. Komedija grajyjama teatruos* lOe 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuoseau 

inženga. hutelstg Tėvynės Mylėtoju Dr te*

ruoš*.pirma «j k Užversta ant lietuviu
ko* klibos Wlnoo Kapeo.................................25c

Olga Llubatovyeziute, vaizdeli* isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražu* ir užimantis apsa
kymas isz gyvenimo nihilistu Rosijoj*. kaip 
mergina Olga Llubatovyeziute, prigulėdama 
In aihiitetu draugy»tą. daug sykiu apgavo 
ruskus czinovnlka* ir gaudom* gudriai už
truko isz ju ranku..................................lOc

Pavasario Baisai, naujausiu dalau knygele, 
turinti 48 puikia* dainele* ir Libreto 4 
aktuose . . 15c

Padėjimas Lietuviu tautos Rusu vieszpatys 
tej (soclteliszko* pteszyms)..................36c

Patarle* ir dalno*.................................................. 10c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų , 10c
Praelte Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžia 

užsidejiiuo miesto Wilni*us, koki jame 
kllosztoriai buvo, koki lietuviszkf kn- 
nlgalkszczial gyveno, kokio* karas jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu...................................10c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmo
nių ir visokio* rodo*................................ 15c

Pradžemoksli* Rankos Raszto dėl norineriu 
iszmoktl* gražiai rasvytie 10c

Pradini* mokslas angliuko* kalbo*.................76c
Pilna* szimtmetlnls kalendorius su pilančio

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

kamantinėjimai Hlblijo. ir nekuria per- 
kratinejlmai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skaitytojui daug maisto iss- 
ganingiems dumoiimams....'......................... iže

Pasaito* pūgai Krylovą. Paraaze eilėmis 
Vincas Kapsas (D-ras Kudirka). Telpa 
ožiais pasakų, paraižytu eilėmis....;.. 10c

Pirmutine paszelpa urnai susirgus, teipogi 
gėralai alkoholiniai ir taboka, pagal O. 
Buivlda parasz* N. Naudinga žmonėms 
knygele..............   10c

Pasakos, Romanai, NoVeliov, 
Nlythai. 

tmžiaus galas Pontko Piloto, kurs buvo su- 
džra Vieszpaties Jėzaus.................  5<

tnima Vilis^naujsusia ir gražiausi* pasaka.
kana skaitytojas atslūžiaugt negales ....714

t pleke Dlewo, pasaka ........................................ 5C,
. hdersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

seku Vienoje knygelėje................................15<
,ple Jone Tvnrdauck* g*r<u burtlnyka

Ir jodarbus sykiu su eproszymsi* apie bur-

levaltis, apysaka szios gadyne*. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurio* lietuviai dar 
negirdėjo. _ •• •• .• t

nonos ji szkotojal. apysaka H. Senklevi- 
cztao*............................................................... K

u pu k>i* apraazvmsi apie nedorybe žydu tr 
pikta auginimą valku...... ........................ 5<

vvenlmas Stepo Raudnosio, pasako* 15.
yveuim*s Genavatle* (Genow<-fo«). Yra 

tai labai puiki Ir paniukinanti pasaka, 
si.ie kuria.lietuatal jau daug kertu gir- 
d-to.......................................................... 50

Kas teisybe tai nemelas, puikios apysakėlė* 
tss lietuviu gyvenimo „ 15c

Kaukazo Belaisvi*. L. Tolstojau* apysakėlė. 10. 
Kunigas, pulku* aprasayma* isz gyvenimo 

h*iuvlu......................................................... 50c
Kn.A. Kubos Prozaiszki Rasstat. Szioje kny

goj* telpa 12 gražiu pasakų, p.raszytu 
kn. Burbos, buvusio kleboną lietavlsz- 
ko* parapijos Plymonth. Pa., kurios tai 
yra sritokio*! ■ Tirmiszkiu Andrius”, 
--Szviessle",* Drasyb* ir uzmintis žmo
gaus”, "Apiburta avis" --Tėvo pasks 
t ima! žodžiai". "Naujalėakl* isz prie 
vartos”, "Sesuo". "Už Ievyne* meile' 
“Bartinlnka* l*s Cueugvano Austrijos' 
"Sodžiaus elgeta *'We)nio iszpažlntl*' 
"Smertlsaut nosies '.......................

Kekiztu Simas ukiszka apysaka. Šri yr

.Wb

tais apdarais, auksintais kraszials, ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotomis 
bJetelemu. su kabate ................  75c.

No, 8. Maža* Aukso Altoriai, moroko 
skaros minksztel* apdarais, apvalei* 
ksmpni*. auksinti krantai, parastai* 
ir kvietka........ ......................... L7.. 81.08

No. 4. Mate. Kokso Altorius, francarl.z- 
ko. gluodnlo* .kūtele, apdarais ap*a 
kis kampais, aiksima k*i«tka,kryžfas ir 
taaaziai.....:..................   •!. SO

No 5. Matei Aukšto Altoriai, apdėta bal
tai! slontaus kaileliai!. su 3 medallke- 
liali, aksomo nugara. apkauatyto* kriau
nos sidabruotomis bletolemla, su kabe, 
auksinti k ras z tai............................91,00

No- <1. Mažas A akio Altoriai, baltos o*llu-
lioldo* apdarai, teskilusios kvmtkos, in 
kauline kabota, auksinti krautai.. .61.50

No 7- Matei Aukso Altorius balto* oeliu- 
Uoido* apdarai, kvielko* ant vieno tto- 
no lt įklotos sidabru ir peria, su dariem 
kantinėmis ksbutamis, auksinti kra*s-

noa knygele, kv 
mas wia KiloKLa*

iszgydyziu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilwo, uždegimą žarnų, iszdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, *- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydyme užtikrinu kiekwiename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir siepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th Nt.,Cor. Lerinjfton Av.

Offiso vraiandos l ’3rto lkl ’ P° P1*’ v,ruso ) asuSpo ptetiki Sw.k»ro
Nad*llomls:aao t Iki 1OH wsl.ryio;n*ol Iki 4 vai. 
popiet

Iltxl» i>«>r Grotu*!*. I>y ai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 91.00

t>~Jeigu sergi. Ui paraszyk kiek turi 
metų, kiek s*eri ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydj klas kuriomis iszsigy- 
dysi

Whl

Musu prekes yra pigesnes už bet kokiooficijalistoiisoj > 
suljj ir todėl kiekwienam ligoniui prieinamos į

advnAC* l mo 10 ryto iki 4 po pleta ir nno 6iki8iiktre. VllIbU dUJllUb. J Hedelioms tik nno 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziad ien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms szventoms dienoms adinoa tos paezios kaip nedelioms.

F.PBradchulis
Attorney and Coonselor at Ui.

Chimber of Commerce BldA. Room 709.
S. E. Corner LaSalle & TVzshington ztz.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wieninteliz lietuvys advokatas, baigęs ' 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip civiliszkas teip ir f 
kriminaliszkas visuose suduota.
Re*. I(WW 18th Cor. Union St. .

Telephone Canal 788.

A M. Matusanficzia,
AGENTAS

Wargonu, 1‘ijanti, SiiiuiMiiu Ma- 
eginii, Cigaru ir Papifrortu.

žargonus, Pljanu. ir Ms.zinas < 
dienu ant iazmeginimo. Jeigu per 
•irody. paimtas instrumentą, neg. 
brangum, asz ji atsiimsiu atgal I 
niekas nekasztu. s. Užtikrinu kad

l.K
tumei gauti, ne* ass visokius daiktu* Imu *ta- 
cziai Isz fabriko ir todėl galiu pigia* juos par
duoti gaip tie kurie isz vholesale imA. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad baigė užganė

A. M. Matusinviczia,
208 W. Centre St.

Mahanoy City, Ifra.

IDihž Stanislaw Heimar 
DENTIST^IS.

809 1 Ashland Avė.
) kerte 18-tos nl.

wir**um Plltto aptiako*.

Visokios operacijos ‘ant dantų at
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
jiagal naujausia metodą.
Reguliuojame dauezius 

kreivai auganeziua.
Plombos cementines, porcelnni Gryno aukso karūnėlės nuo... .95,00 

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

OFISAS ATI DARYTAS: 1 ?.uo 9 vaL r*to lki ® val‘ vak*f°- Sxvento,n8 
f dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

transfara per HaJsted ui.

Kas prisius $8.00,
Aplaikys 910.00 sverta musinukę gro- 

matotns drukuotie su geriausioms dru- 
koriszkoms įtaigoms ir su wisais reika
lingais lietuwiszkol raazlavoi ženklais, 
kaipwe: ą ų i ir tt. Ant szios musi
nukes gali drukuoti netik suaugę wyrai, 
bet ir 3 metu waikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažwi)gio kiek
vienas supras kaip su ja darba pradėti. 
Kas prisius 91.00 aplaikys 50 puikiu po- 
pieru gromatoms ruzytie su puikioms 
kvrielkoms, apskaitymais ir pawincze* 
wonems. Mažiau kaip už 91.00 niekam 
nesiuneziame. Adresuoki! teip:

W. Kudarauckas,
Boi 231, Lorence, liss.

LietuwiNzkaH Sali ilties.
Jono Gudino. >

MitcbelSt., Bracevfle, III.
Užlaiko geriausius gėrimus Ir czysta 

ule susirinkimams ir baliams.

Tomykite Baltiinorea lietuviai!
JONAS BURINSKAS,

Brooklyn, ld., Btltlmores priemestyje,
_____ •______ Į

Užlaikau czysta,gražu sali u n į ir dide
le ule mitingams ir baliams, prie tekan- 
cz'o vandens. Turi gerus gėry mus ir 
geras užkandis dykai. Czia laike karsz- 
cziugerisuse vieta atsivėdinti. '

—Tikrai Lietuwiszkas—

SalidijaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta wieta dėl užei- 
teiu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, weaeiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius, 
1181. llUt. bite Oslu. Chicago 

Telefonan: Canal 788.

A. L. GRAICZUNAS,
....!. LIETUWI8ZKA8 DAKTARAS.........227i W. Division st. -------- CHICAGO, ILL. i

nuo 8 iki 10 ryto 
nuo 12 iki J po piet 
nuo 7 iki 9 wak»re.

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

Priima Ligonius

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

HF UŽLAIKO Į

Pirmos Kliasos Saliuna,
Grosernia ir Buczerne.

Visada szvieže mėsa, szvieži ir czystai 
užlaikomi visi kili groseriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausios Arielkos, geru alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Geras užkandis 
(Free Lunch) kas dien dykai.

Pigiau kaip kitur!
Csysto aukso, 14 ir 18 K szllubluial žiedai: 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai pas mase plaišu kaip 
vvtear. Darau naujos ir taisau sasadlatus laik
rodžius ir laikrodėlius. žiedus, draugystėm spll- 
kule* ir visokiu* auksiniu* ir sidabriniu* daik
tas pigiau kaip wls! ir wite darba gwaranluoju.

F. ProzanRkis,
054-33 str. Chicago, III.

THEO PR0ULK
ADVOKATAS IR KORSULIS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 615-616
87-39 E. Iishington st, Chicigo, 111.

Thelefon:Centr<l. 2621.
Užsiimame civiliszkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozei ka gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai. 
kas rytas. .

L/- A I •* P*'*'“ dovanu! lokio pigumo dar ni*k*<los nag<rd*tal 
Į J Y Ateikit pažiūrėt, psiiurajimi msko nokasztuojal

Dabar mes paleidžiame turgau geriausi laikrodėli: tiko* sHiniKiezKA. 14K. 
su dvigubais paauksuotais luksztais, ausuke užsukamas ir nustatomas, vyriszkas ar moteriszkas, 
su TIKU AMKHIKIBZK* aasziKKBU*. pilnu akmenų, R R. gvaraniuotas, nikeliuotais viduriais, 
iszduodame raszvt* uvanaNcua axT 20 arrc; pagal iszveizda ir geruma toki laikrodėli visada* 
gali lyginti prie *40 v sartu avkso laikkodzi.I'i Visiem* puikiu laikrodėliu mylėtojam* mes duo
sime begvje 60 dienu puikius pruzentus: I. vikmk* asaitr reru ftvkc su didele galvuke Ir ginta
rini* cibuku. verte*31.50: l grynu Mante fctvciuaterrcu*. vertes 7»e.; I nikeline nniužcnaM* 
nnžuTB. tbc; 1 dailu auksinuota Dickkn* enicetvacu su C*m«o kabute, gi .10: l pulkla-aukslnuo > 
ta saooTK. 31 00; I pora puikiu AvsKsnif deimantais * dintu, 31 00: 1 puikia »rtLK* iszaodlnta 
brangakmeniai*. 4te; 1 pora paauksuotu koiiouiku su parmuterio viražais. 40o: 1 pora rankovėms 
guziku. su permuterinla apvožia. 25c; 2 keimeriams guzik*. parmaterio apaezios, &0o; ir 1 puikia 
In krutinę šapui* su dailiu akmeniu 75o. Laikrodėli ir 14 dovana siuneziame C- O. iŠ. už 
$4. t»N apmokėdami teipgi ir ezpreso k sartus; riuatim galite iszegzaminuoli ant ei preso ir jei 
nepa’iktarsugraiinkite mums atgal mu*u katėtais. Kur nesiranda Kxpreso offlsa*. 3< ag tari būt 
prtsiunsti drauge su orderiu. Jeigu kas prlaiuns pltygus drauge su orderiu, gaus dar extra dova
na pulku lskktiki niLi: daiktus mes paslnucriame tada per paeita, užregistravę savo kantais

VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOMS DYKAI. ^Tv?LK 
laikrodėli ar motertsnka Jeigu mot*ri»zka. tad vyriazeo Dičke n s lenciūgėlio me* paiinniime no- 
tenszka 50 oollu auk*inuota borgoette lenolugeli. Raižyk szendien, pakol iszpardsvlma* neiizai- 
batge. Adresuok: AT L AB JEWELRY OOMPANY, 16 Matrppolitan Black, CHICAGO. ILL.

O, kas ežia?
Puikiausios ir gražiausios popieros gro- 
matu raszymui su paveikslais Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasztininku, padabintos su 
gražiais apskaitymais ir puikioms kviet- 
koms: tuzinas 25c.

HILLE'S FOTOGRAFAS,
34A2 S. Ualated St.

S2.00

ruszti”■ Lietuvi" ar "Vienybe” ir uteimokei 
' 33 metise prenamerat* aplaikys 13 minėtu 

popieru Ir lt konvertu. Adresuokit* teip:
K. GEDEMLNA8,, 

Box 78, Woodmere, Micb.
A<«*tu reikalauju kožname mieste.
Duodu gera uždarby.

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo. F
Kelpsch & Co.

Succ, to Kelpsch, Norrlko & Co.
HCotnSt, Chlcign, U

krasUali.be
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