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Politiszkos Žinios.

Sziaurini Amerika.
Amerika niekaip *ne gali 

užbaigti tųsynių su Turkija 
už 100000 dol. atlyginimo už 
isznaikyta^ laike armeniszkų 
skerdynių amerikoniszkas mi
sijas. Ant gazdiuimo Turki
jos šaitano Amerika iszsiuntė 
į Smirną kariszkns laivus. 
Laivų oficierus priėmė labai 
szirdingai, liet pinigų Turki
ja visgi ne nori iszmokėti, 
kadangi ji gerai žino, jog tie 
amerikoniszki laivai ne drys 
bombanluoti Turkijos mies
tų. Angliszki laikraszcziai 
gi tvirtina, buk Turkija kal
bina ne pasiduoti Amerikos 
reikalavimui Maskolija. Ži
noma, 100000 dol. nėra tai 
teip dideli suma, kokios Tur
kija ne galėtų iszmokėti, bet 
jeigu užmokėtų tuos pinįgus 
Amerikai, tuojaus atsilieptų 
su tokiais jau reikalavimais 
Maskolija. Prancūzija, Vo
kietija ir Anglija, kadangi 
mat laike armeniszkų maisztų 
ir tų krasztų misijos likosi 
isznaikytos; o kad tų krasztų 
misijų isznaikino daugiaus, 
tai atseitų užmokėti didesnį 
atlyginimų.

Ant salos Kubos susitvėrė 
jau komitetas ant apdirbimo 
kraszto tiesų. Į komitetų, a- 
part dviejų Amerikos drau
gų, likosi iszrinkti vien jos 
l>rieszai. Matyt, jog ant Ku
bos nesidaugina |kaitlius 
Amerikos pritarėjų, bet ma- 
žinasi.

Ant Filipinų salų karė 
traukiasi savo keliu. Angli
jos laikraszcziai perstato ame
rikonų padėjimą ant Filipi
nų kaipo labai sunkų ir ne 
vertų pavydėjimo. Ginklų 
filipiniecziams ne trūksta, 
priveža jiems slapta nuolatai 
daug naujų. Ant perkirti- 
mo privežimo reikėtų skait- 
lingesnės negu amerikoniszka 
laivynės. Ir filipiniecziai, juo 
toliaus, juogeriaus iszmoksta 
su amerikonais kovoti, susi
rėmimuose juo mažiaus žmo
nių žudo. Ginklus filipinie
cziams gabena isz angliszkų 
valdybų Hongkong. Ame
rikos randas net atsiliepė į 
Anglijos randų, reikalauda
mas užkirtimo ginklų prive
žimo,. bet gavo atsakymų, jog 
niekur ne galėjo rasti ežia fi- 
lipiniszkų ginklų prekėjų. 
Dabar vėl raszo, buk ginklus 
gabena isz portugaliszkos 
valdybos Macao.

Pasinaudodami isz sauso 
metų laiko, amerikonai da
bar vėl traukia toliaus nuo 
pakranezių ir nuolatai turi 
mažus susirėmimus su filipi- 
uieczių pulkeliais. Pagal 
Amerikos kariaunos virszinį- 
ko raportų, ant salos Panay 
amerikonai pereitų sanvaitę 
nužudė 5 kareivius, fiilipinie- 
cziai gi 5 užmusztus, 7 pa- 
szautus ir 40 paimtų. Ant 
salos Luzon amerikonai nužu
dė 3 kareivius, filipiniecziai 
gi 15. Pagal tų raportų, at- 
siszaukia dabar daug filipi 
nieczių, kurie pasiduoda a- 
merikonams. Ir pirma vie
nok teipjau garsino, bet tie 
sykį pasidavę, prie progos 
vėl traukdavo -į kariaujan- 
czių eiles.

Tien Tsin iiasiliktų svetimų 
krasztų kariauna, teiposgi 
Pekine ir tūlose vietose terp 
jūrių pakranezių ir Pekino. 
Svetimiems krasztanis priį>a- 
žįsta atlyginimą 700000000 
taelių, kuris butų iszmokėtas 
Į 60 metų. Ciecorius sutin
ka nubausti ir tuos nors 
augszcziausius urėdu įkils ir 
mandarinus, kurie Įiasirodė 
ne prilankiais sveti m ta u - 
ežiams.

das dabar tų ir daro. Turė
tų tų daryti ir Anglija Indi- 
jose, bet nėra isz ko dauginti 
ežia kariaunų, kadangi veik 
visi tinkanti kam nors an
gliszki kareiviai turi kariauti 
su būrais Afrikoj ir tai dar 
jų pasirodo j>er mažai. Jeigu 
Maskolija sutrauks ant rube
žiaus Afganistano tiek ka
riaunos, kiek reikia ant ka
rės su Anglija, tai žinoma, ji 
ne duos Anglijai laiko su
traukti ežia savo kariaunų.

Karė Chiriuose
Laikraszcziai pagarsino, 

buk Chini} ciecorius atsiszau- 
kė į svetimų krasztų ambasa
dorius; savo raszte jis prane- 
sze, kad priima svetimų 
krąsztų reikalavimus: sutinka 
nukabti t.ytr/ir arba iczias

\tin-

Ar tas laikraszczių pagar
sintas Chinų ciecoriaus atsi
liepimas yra teisingas ar ne, 
tikrai nežinia. Bėt iki sziol 
dar ir terp visų ambasadorių 
nėra sutikimo kaslink to, ko 
galima reikalauti nuo Chinų. 
Iszėmus Anglijos, kitų krasz
tų ambasadoriai buvo jau su
sitaikę kaslink iszlygų, kokių 
reikalauti nuo Chinu; an- 
gliszkas ambasadorius teisi
nosi, jog jis ne turi instruk
cijų, kada gi jos atėjo, tai 
pasirodė, jog Anglija ne su
tinka ant apdirbtų kitų 
krasztų - iszlygų; ji padavė 
naujų užmanymų, priimti ku
rį vienok kitų krasztų amba
sadoriai ne turi tiesos ne 
paklausę savo randų. Per 
tai tarybos vėl užsivilko, kol 
ne ateis instrukcijos 
ambasadoriams kitų krasztų. 
Atsiųstose instrukcijose vėl 
gal atsitikti kas tokio, ko 
angliszkas ambasadorius pri
imti ne galės. Tokiu budu 
pradėjimas tarybų su chi- 
niszkais komi šoriais turės už
sivilkti. Chinų gi randas to 
ir geidžia, per užsivilkimų ta- 
rybi/jis įgauna daugiaus lai
ko ant pasirengimo į karę. 
Nors Chinų randas neva pas
kyrė komisijų ant užmezgimo 
tarybų su svetimais ambasa
doriais, bet cbiniszka kariau
na artinasi isz visų krasztų 
prie užimtų europieczių ap- 
skriezių. Prieszais iszstum- 
tas į pietus prancuziszkos ka
riaunos stovyklas susirinko 
10000 gerai apginkluotų chi- 
niszkų kareivių. Prancūzai 
pareikalavo pasitraukimo 
chiniszkos kariaunos, bet 
chiniszki jenerolai ant to ne 
paiso. Renkasi didesnės chi
niszkos pajiegos ir priesz vo- 
kieczių stovyklas aplinkinėse 
Tien Tsin. Matyt isz visko, 
kad karė Chiųnose dar ne 
greitai pasibaigs, ypacz kad 
terp paežių kariautojų nėra 
sutikimo: nors neva visi 
k ra sz ta i kariauja priesz Chi- 
nus, bet isztikro viens kitam 
pavydi, viens kitų norėtų į 
kokį dumblynų įklampyti. 
Maskoliai antai užėmė prigu
lintį anglijonams geležinkelį 
ir visai ne paiso ant protesto 
angį i jonų, sako, kad geležin
kelį atiduos anglijonams tik 
tųsyk, kada svetimos kariau
nos su visu pasitrauks isz 
Tien Tsin aplinkiniu. Terp 
mažesnių europeiszkos ka
riaunos dalių ir chinieczių, 
lygiai pajūriuose kaip ir 
Pekino aplinkinėse, atsitinka 
gana tankiai susirėmimai.

Angliszki laikraszcziai, no
rėdami nugazdinti Maskoli- 
jų, pradėjo garsinti, buk Af
ganistano valdonas suszaukė 
po ginklu visus galinezius 
juos neszioti pavaldinius ir 
rengiasi į karę su Maskolija. 
Tuom vienok pagarsinimu 
kuo geriausiai patarnavo 
Maskolijai, kuri jau seniai 
jieszkojo progos ant sudruti- 
nimo kariaunos stovipezios 
ant Afganistano rubežiaus. 
Maskoliszki laikraszcziai tei- 
posgi neva patikėjo palei
stam angliszkų laikraszczių 
paskalui ir reikalauja su
traukimo maskoliszkos ka
riaunos į Turkestanu. Ran-

Kare Atrikoį.
Prezidentai Krueger lanko

si dar vis Holandijoj. Kara
lienė neseniai nžsipraszė jį 
ir Transvaaliaus pasiuntinį 
Leydeų ant pietų. Kaip 
laikraszcziai garsina,
masknliszkas caras sutiko pri
imti Kruegerą. Kada jis ke
liaus į Maskoliją, dar tikraį 
ne žinia. Tas, žinoma, An
glijai labai ne patinka, bet 
ji nieko priesz tai ne gali |ia-, 
daryti, ant jos piktumo tuom 
tarpu Maskolija ne paiso, 
kadangi Maskoli jai ne 
daug pikto gali padaryti. 
Rodosi ir Amerikoj meilė an- 
glijonų pradeda nykti ir tai 
ne tik terp susidedauezių isz 
visokių tautysezių gyventojų, 
bet ir terp rando reprezen
tantų, ką geriausiai parodė 
senatas. nuspręsdamas ne 
Įiaisyti aut pažadėjimo duoto 
pirma Anglijai, jog Nicara- 
guos kanalas, jungiantis At- 
lantiszką oceaną su Pacifiku, 
kurį Amerika rengiasi savo 
karatais nukasti, ne ture* ap
gynimui tvirtynių. Senatas 
nusprendė, ant apgynimo ka
nalo parengti tviriynes ir tai 
prieszais pirma padarytą su
tarimą terp Anglijos ir Ame
rikos. Nors prezidentas 
McKinley ir labiausiai butų 
prilanTus Anglijai, bet jis 
nieko ne gali padaryti, jeigu 
tautos reprezentantai nu
sprendžia kitaip. Tame at
sitikime tautos reprezentan
tai aiszkiai Įiarodė savo ne
prilankomą Anglijai. Tūli 
Europos laikraszcziai dar ne 
nustojo vilties, jog atsiras 
užtektinai vieszpatysczių, ku
rios iszdrys įsikiszti į tarpą 
kariaujanezių Afrikoj angli- 
jonų ir būrų su užtarimu už 
paskutinius ir kad prie tų 
vieszpatysczių prigulės ir 
Amerika, nors jos preziden
tas ir nžrubežinių dalykų mi- 
nisteris ir labiausiai norėtų 
padėti anglijonams. Ir Vo
kietijoj daugumas laikrasz
czių smarkiai peikia ciecorių 
ir randą už nepriėmimą 
Kruegerio, kuom tik padidi
no terp gyventojų simpatijas 
būrams; lygiai ciecorius, kaip 
ir randas gali būti priverstais 
kitaip žiūrėt ant būrų ir ant 
Kruegerio ir prie kitos pro
gos gal ir ciecorius ne atsisa
kys priimti 
prezidentą.

Pasitraukus 
karės lordui 
ėmus jo vietą
nėr, į vieną sanvaitę anglijo- 
nūs pasiekė gana dideli ne
pasisekimai, kurie jeigu ir 
ne turės didelės svarbos ant 
paezios karės, tai visgi pa
kels nupuolusią būrų dvasią, 
suteiks jiems daugiaus drą
sos. Jenerolas Delarey, ku
ris turėjo vos 1000 kareivių, 
netikėtai po Magaliesberg 
sumuezė isz&ųstą jį gaudyti 
jenerolą Clements; paėmė an- 
glijonų stovyklas ir 20 an
gliszkų oficierų ir 555 karei
vius į nelaisvę. Clements ti
kėjo, jog paims į nelaisvę 
Delarey’ą, bet tam atėjo pas
tiprinimas ir Jis sumuszė an- 
glijonus, privertė Clementsą

Transvaaliaus

nuo vedimo 
Roberte ir už- 
lordui Kitche-

grįžti į Rietfontein, iki tam | 
miestui vijo jį būrai. Mu-|| 
szyje krito 654 anglirakų ka
reivių ir oficierų. Czia bū
rams pateko daug ginklų. 
Isz paimtų į nelaisvę anglisz
kų kareivių, būrai paskui pa
leido 316 paprastų kareivių 
ir 5 oficierus; kitus pasilai
kė. į

Ant to ne pasibaigė angli- 
jonų nelaimės, 
būrams ] 
120 angliszkų raitelių ank- 
sztoje terpkalnėj ir paimti 
visus į nelaisvę. Raiteliai 
tie prigulėjo prie divizijos 
jenerolo Brabanto. Dabar 
abidvi kariaujanezios pusės 
labiaus subruzdo; pereitą 
sanvaitę būrai užpuolė ant 
kelių anglijonų laikomų mie
stų, bet paimti miestus ne jus sutiko nuo neturtingų imti 
įstengė. Atsirado gana skai- p * - J ----
tlingi būrų pulkeliai ir ap
linkinėse Pretorijos. Angli- 
jonai garsina, buk būrų aug-, 
szcziausias vadovas Botha 
kalbina burna pasiduoti an
glijonams. Kadangi jis jiata 
nepasidavė iki sziol su savo 
kareiviais, o jų turi po savd 
vadovyste su virszum 2000, 
tai turbūt ir Įiaskalas,buk jis 
kalbina burus pasiduoti, yni 
tik anglijonų iszmislu.

Garsus De Wett vėl isztru- 
ko isz jį apstojusio jenerolo 
Knoxo nagų. De Wett pa
dalino savo pajiegas į dvi 
dali: viena dalis nutraukė i 
pietus, kita gi į vakartis. 
Viena būrų dalis įsiveržė į 
angliszkas Capo valdybas, f

Lordas Kitchener laiko da f 
bartinę angliszką kariauną 
Afrikoj už* neužtenkanezią 
aut pergalėjimo būrų. -Jis 
reikalauja atsiuntimo ma
žiausiai 5000 raitelių. Mie
ste Plymouth viena dalis an
gliszkų raitelių, paskirta ant 
iszsiuntimo į Afriką, pasi- 
prieszino ir ne norėjo keltis 
ant laivų.

Pietine Amerika.
Kolumbijos randas pagar

sino vėl svietui, jog aplinki
nėse Panamos revoliucijonie- 
riai likosi su visu sumuazti 
ir dabar buk revoliuciją gali' 
ma laikyti už galutinai su
valdytą. Ir pirma randas 
per savo konsuline garsino 
tokias jau žinias, bet jos pa 
si rodė melagingoms, re volių- 
cijouieriai laikosi jau antri 
metai ir kaip kada jiems pa
siseka sumuszti didesnes ran
do ant jų suvaldymo iszsių* 
etas pajiegas. Ir dabar pri- 
vatirakos žinios visai ne su
tinka su žinioms rando garsi
namoms. Randas mat isz 
baimės, kad dėl ilgo užsitrau
kimo maisztų, neįsikisztų 
kaimynai, tyczia leidžia į 
svietą melagingas žinias. Pa
gal privatiszkas žinias, aplin
kinėse Tumaco musziai terp 
rando kariaunos ir revoliuci- 
jonierių prasidėjo 4 d. gruo
džio, bet revoliucijonieriai, 
nors pasitraukė, nę tapo 
iszskirstyti. Dabar pats ran
das bijosi, kad revoliucijo
nieriai ne atskirtų rando ka
riaunos ėsanezios terp Colon 
ir Buena Ventura. Telegra- 
fiszki susineszimai terp vidu
rių kraszto ir pajūrių likosi 
pertraukti. Musziai tankiai 
pasitaiko kraszto viduriuose, 
bet kaip jie pasibaigia, neži
nia, kadangi randas uždrau
dė garsinti. Matyt, kad jam 
negeriauslai sekasi, kadangi 
kitaip ne slėptų, bet skubin
tus! pasigirti.

imės. Netoli Zastroni '•k< 
pasisekė apsiausti 
inkų raiteliu ank- *°

• Isz Lietuvos.
Ibz Wilniaus.

Kadangi atsirado jau gana 
rinezių klausyti lekcijas fiziszkos 
geografijos ir mechiniszkos fizi 
ko«, tai ir tų mokslų lekcijos, 
kaip buvo užmanyta, bus skaito- 
mos Wilniaus I gimnazijoj. Pir
ma lekcija fiziszkos geografijos 
buwo skaityta 29 d. lapkriezio; 

įaitė ję gimnazijos mokintojas 
įieders. 23 d. lapkriezio pradė- 
► skaityti lekcijas ifr.ijoliogijos, 

anatomijos ir hygienos; skaito 
jis mokintojas Bara^zkov. Ant 
fizijoliogijos prelekcijų susirenku 
daugiausiai klausytojų. Kadangi 
tūli neturtingi kursų lankytojai 
pasiskundė, jog jiems aut syk už 
visę prelekcijų eilę sunku užmo
kėti pilną mokestį po 2į rubl., 
tai komitetas rengiantis prelekci-

Prekė pinįgų.
Ruskaa rublis po......................52}c
Prusiazkoe markės po........... 24 jc

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant oaczta kaįzs

no-

užmokesiiį dsliiuis, nereikalauti 
nuo jų ant syk užmokesnio už 
visas lekcijas isz kalno.

Pigioj walginyczioj lekcijos 
jaunų daktarų turi daugiausiai 
lankytojų. Nuo 6 dienos lapkri
ezio Dras Makover ežia pradėjo 
skaityti lekcijas ap:e psicholiogi- 
ję waikų, arba apie jų dvasios 
apsire'szkimus.

Wilniaus miesto teatre pradė
jo rengti perstatymus, ant kurių 
leidžia be jokio užmokesnio mo- 
kintiniu? wisų miesto mokyk'ų. 
27 d. lapkriezio buwo p rmutinis 
toks mokintiniams perstatymas. 
Davė gėrę koinediję p. a. Rewi- 
zor, parjszytę mažrusio Gogolio. 
Terp aktų mokyklų mergaitėms 
dalino saldumynus. Tuom mat 
stengiasi prie maskohszkų teatrų 
patraukli Wilniaus mokyklų vai
kus. Komedija Revizor vienok 
isz tikro yra gera, be jokios poli- 
tiazkos tendencijų i.

19 d. lapkriez o, ant priemies- 
czio Poplavų, sudegė dideli na
mai. Namai būva mediniai, to
dėl isz jų liko tik pamatai.

20 d. lapkriez o, ant priemies- 
czio Antokoliaus sudegė namai 
Mikolvs Szpakovskio teip, kad 
tik pamatini te liko.

Wilniuje parengė jau pirmuti
nę ant pavidalo didelių miestų 
mechaniazkę skalbiuyczię “Dia 
nę", kurię vadina czii hygienisz 
ka skalbinyczia. Skalbinyczia 
užima visus ant dviejų lubų na
mus. Apaczioj yra skalbinyczios 
biurai ir dezinfekcijos peczius ant 
iezvalymo nuo visokių vodingų 
bakterijų 
skalbinių, 
maszinos.
ima ežia truputį brangiau negu 
kitose, senoviszkose skalbiny- 
cziose, bet kad iszskalbia gražiai,, 
tai visi tuitingesniejie gyvento
jai ežia duoda savo skalbinius 
skalbti.

atgabentų suterštų 
Wisę darbę atlieka 

Ui skalbimu wienok

Iljjoj, Lstigoloj, Ku ragi ne ir La- 
bųdowe. Nežinia tik, kę ■ mas- 
koliszki mokintojai parengs do 
skaitymus. Be abejonės apsiru- 
beiiuo« jie iszgyrimais stacziati- 
kystės ir maskolystfis.

Isz lietuwiszko Minsko.
22 d. lapkriezio, Minsko ap- 

skriezio sude prasidėjo garsi 
prova arkliavagių vadovų. 
Daugumas tų vadovų yra ka
talikai bajorai: Petras ir Jonas 
Židovicziai, Bronislovas ir Ed
vardas Szi-zlai, aristokratas ba
ronas Ado'fas Aschenberg; žy
dai: Leizeris Duberstein ir Ab 
romke Rukavczik. Į sudę liudi- 
nįkų paszaukta 145 isz visokių 
Lietuvos krasztų, kur minėti ar
kliavagių je n erota i turėjo savo 
kariaunos dalis. Apart vogimo 
arklių, jie neniekinp plėszimi^ 
užpuldinėjimų ant pakeliavingų; 
iszplėszė daug ūkių ir dvarų, 
bažnyczių ir cerkvių. Apie pa 
baigę pro vos ir sūdo nusprendi- 
mę dar žinių ne turime.

zen'uoja maskolius rasztinįkas, 
jeigu ne girtuokliavimo vietoms? 
Sitai maskoliszkas laikrasztis 
“Jjevero Zapadnoje Slovo” ra- 
-z<», jog pažįsta Trakų pavietyj 
tokį valszcziaus rasztinįkp,kuris, 
atkakusius į kanceliariją su reika
lais,verste verczia pirkti jam kuo 
daugiausiai al tus ir degtinės, be 
ko nė jokio reikalo kanceliarijoj 
ne galima atlikti. Jeigu ukinį- 
kui, pritruko pinįgų, rasztinįkas 
liepi * pasiskolinti nuo slarszinos, 
o tas, bijodamas uirustyti caro 
rėprezentantę, niekada ant degti
nės žmonėms paskolos ne atsiko. 
Toki yra weik visi tie neva gir
tuokliavimų stabdy tojai masko
liai Lietuvoj. Argi toki gali tu
rėti žmonių uisitikėjimę? Kas 
jiems patikės, kad jie nori lietu
vius doiiszkui pakelti, jeigu visi 
jų darbai rodo visai kę kilę?

Užderčjimas Lietuwob 
laukuose.*

Maskoliszka žemdarbystės mi
nisterija pagarsino statistiszkas 
žini iš apie užderėjimę šiuose 
metuose. Isz tos atskaitos mes 
paimame žinias apie užderėjimę 
wien Lietuvoj. Kauno guberni
joj surinko: rugių 19460000 pd., 
žiemiuių kvieczių 1974000 pd,, 
vasarinių kvieczių 313000 pūdų, 
avižų 9951000 pd., miežių 
5315000 pd., taigi visų javų 
37013000 pūdų. Wilniaus gu
bernijoj: rugių 16668000 pūdų, 
ž eminių kvieczių 524000 pūdų, 
'avižų 852000 pd., miežių 585GOO 
pūdų, arba isz viso tik 18624000 
pūdų. Grodno gubernijoj: ru
gių 14645000 pd., žieminių kvie 
ežių 1611000 pd., avižų 7275000 
pūdų, miežių 2094000 pd. arba 
isz viso 25625000 pd. Minsko 
gub.: rugių 19937000 pd., kvie
čių 861000 pd., vasarinių kvie
čių 642000 pd., avižų 12315000 
pūdų, inieių 4698000 pd., arba 
isz viso 38443000 pd. Witeb- 
ako gub.: rugių 13666000 pd., 
žieminių kvieczių 189000 pd., 
vasarinių 175000 pūdų, avižų 
8263000 pd., miežių 3942000 pd., 
arba isz wiso 26235000 pd. gru
dų. Taigi Uz tų skaitlinių ma
tyt, jog mažiausiai surinkimų tu-

Isz VVilnlaus gubernijos.
Spalių mėnesyj Wilniaus gu 

bernijoj siautė visokios 1 m pa n 
ežios hgus. Mieste Wilniuje 
szlakuotoms sziltinėms apsirgo 3 
žmonės, pilvinėms 57, kitokioms 
11; tymais 11,• kraujine 21; iš 
viso gi visokioms limpanczioms 
ligoms apsirgo mieste 120 žmo 
nių-

Aszmenų pavietyj pilvinėms 
šiltinėms kaime Utkanuose ap
sirgo 4 žmonės; Slezkuose 2; 
Sibiriszku maru Smorgonėj užsi
krėtė 2 darbinįkai skurų išdir- 
binyczių. Rauplėms kaime Nau- 
jasodžiuose apsirgo 6, isz kurių 
2 numirė. Dianos pavietyj kai
me Prudnikuose pilvinėms szilti
nėms apsirgo 11 žmonių. Raup 
lėms kaime Adamovicuose apsir
go 2, Paszpagui se 1. Wilniaus 
pa v., dvare VVerkuose pilvinėms 
sziltinėms apsirgo 8, isz kurių du 
numirė, hz vitO gi po kaimus 
Wilniaua gubernijos limpan
czioms ligoms' apsirgo 34 žmonės.

Muskoliezka apszvietimo mi
nisterija daleido prie sekanezių 
11 piadinių mokyklų \Vilniaus 
gub. parengti pamokinanezias su
augusiems prelekcijas: Jarosse 
vicuoee, Gorodeke, Cholchelėj, 
Wladimirovkoj, Sergiejeve, Ra- 
do?zko v ienose, Choteszincuose,

Girtuokliavimai Lietu* 
tawoj.

Nors dar neseniai randas paė
mė į savo monopolių par-- 
davinėjimę degtinės Lietuvoj, 
panaikino senas karezemas, jas 
laikydamas už tikras platinimo 
glrtuoklystų įtaisas, bet dabar 
pats pamatė, jog per panaikinimę 
senų karezemų girtuokli i viniai

1 ne sumažėjo. Mažięus žmonelės 
girtuokliavo tik pirmuose me
tuose monopoliaus, kol ne spėjo 
Surasti kitos girtuokliavimo 
vietos, vietoj panaikintų kar
ezemų, dabar visi jau mato, jog 
per įvedimę monopoliaus girtuo- 
klystos ne tik ne sumažėjo, bet 
nęt pasidaugino. Kaip gi gal jos 
sumažėti no panaikinant priežaa- 
czįų verezianezių žmonis prie 
giituokl avimų? Apie panaiki
nimę prieiasezių randas visii ne 
sirupina. Žmonės girtuokliauja, 
nes nežino kitokio laiko praleidi
mo. Rods maskolių parengti 
Blaivystės komitetai neva ren
gia žmonėms pasilinksminimus, 
teatrus, prelekcijas, bet wien 
maskoliškoj kalboj, kurios lietu
viai ne supranta. Kogi jie eis 
ant tokių nesu irantamų prelek
cijų? Apart to, visu savo pasi
elgimu, skriaudimais lietuvių, 
maskoliszki urėdnįkai, kurie jra 
Blaivystės komitetų rengėjais ir 
prižiūrėtojais, seniai užsipelnė 
žmonių neužsitikėj mę. Sziędien 
jau ir tamsus žmonelės supranta, 
jog toms maskolystės putoms 
visai ne rupi doriszkas žmonių 
pakėlimas, bet jie pats, kaip 
įmanydami, stabdo lietiivių do- 
riszkę ir protiszkę pasikėlimę, kę 
a:szkiausiai rodo uždraudimas 
lietuviszkoe spaudi s, lietuvisz- 
kų prelekcijų ir teatrų ir visokių 
doresnių pasilinksminimų. Kad. 
rengiami Lietuvoj Blaivystės ko 
mitetai galėtų turėt žmonių užsi- 
tikėjimę, iaz jų pirmiausiai turėtų 
pasitraukti visi maskoliszki 
urėdnįkai, kadangi juos žmonės 
turėjo progę pažidti kaipo nie
kiausias veislės demoralizatorius 
ir doriszko žmonių pasikėlimo 
prieszus; ne turėtų būt vietos 
Blaivystės komitetuose nė jo
kiems maskolystės apasztalams, 
kadangi ir tie visi takię jau gėrę 
turi garbę kaip ir maskoliški 
urėdnįkai. Kadangi dabartinius 
Blaivystės komitetus valdo vien 
saitas veis'ėš žmonės, jų darbas 
ne gali rasti terp lietuvių^ užsiti- 
kėjimo ir visi dabartiniai komi
tetai negali turėt nė jokios įtek
mės ant lietuvių. » -

Uždarius žydiszkas karezemas, 
žmonelės perza degtinę rando 
karezemose, o -ję geria priva- 
tiszkuose namuose ;• takių gi, kur 
duoda kambarius norintiems isz- 
sigerti, nė viename miestelyj ir 
bažnytkiemyj netrūksta; norin
tiems girtuokliauti maloniai duo
da vietę net žemesni caro tarnai 
—uriadnįkai ir policijantai, ka
dangi nuo girtuokliaujanczių ir 
szitiems caro tarnams sziekjtiek 
patenka į gerklę, o jie caro gėry- 
mę labai mėgsta.

Kuomgi dabar yra valszczįų
kanceliarijos, kuriose carę reprž-jtų 51746000 pūdų, arba ant

13303000 pūdų daugiaus negu 
surinkta. Witebsko gub. turėtų 
reikalauti 36069000 pūdų arba 
ant 9834000 pūdų daugiaus negu 
surinkta.

Kitais metais nepriteklių gru
dų uždengdavo žirniai, bulvės ir 
grikai, bet szįmet tie Lietuvos 
laukų produktai neužderėjo. Tai
gi isz visko matyt, kad Lietuvą 
atlankė sunkus metai. Reikia 
dar pridurti, kad antai Wilniaus 
gub. ir žolė neužderėjo, nėra to
dėl nė kuom maityti naminių gy
vulių.

Žinoma,szJųmetinio užderėjimo 
ne galima laikyti už normali-zkę, 
bet ir prie normaliszko užderėji
mo, besidauginant gyventajame, 
prie sziędieninio ukiavimo budo 
ne visada užteks ant gyventojų 
reikalų. -Kad Lietuva nereika
lautų baugytiesi nepritekliaus 
maisto gyventojams, neatbūtinai 
reikia metti į szalį netikusią tri
laukę ūkę r griebtiesi dauglau- 
kinėa, vartojamos Wokietijoj ir 
gereaniuose Lietuvos dvaruose. 
Prie dauglaukinio ukiavimo bu
do žemės iszdavimę galina būt 
pakelti jeigu jau ne dvigubai, tai 
nors ant trerzdalio.Prie dabartinio 
netikusio ukiavimo lietuviams 
namieje duonos ne užteks, o kad 
ežia apie pakėlimu iszdirbystės 
nėra kam rupintiesi, tai sunku 
žmonelėms rasti maistą namieje.

Palengwinimai gabenant 
per rubežių druknoja- 
• mas niaszinas.
Maskolijoj, iszčmds turinczių 

rando daleidimę spaustuvių, mo
kam ne walia laikyti drukuoja- 
fįų maszinų, nė jų isz uirubeiių 
parsigabenti; atėjusių isz uirube
iių tokių maszinų, jeigu adresuo
tas ne buwo iszsidirbęs nuo spau
dos uiveizdos daleidknu, tututi-— 
nyczios jų neiszduodawo net tu
rintiems rando daleidimę ant lai
kymo spaustuvės; ant parsiga- 
benimo kiekvienos naujos ma- y 
szinos reikėjo iszmelsti nuo ran
do atskirą daleidimę. Dabar tę 
apsunkinimu ant tiek numaiino, Į 
kad wisos sykį gavusios nuo ran- * 
do daleidimę spaustuvės ir lito
grafijos gali iszgauti isz muitiny-

rčjo Wilniaus gubernija, o dau- CZ‘M atsiųstas isz uirubeiių mt-
szinas, dauginimo įnagius, akme
nis ir visokias dalis; ant to 
ne reikia jau nors išsidirbti kiek
vieną sykį naują spaudos uiveiz
dos daleidimę.

37013000 
wietintų

pd., tai 
reikalų 

guberni- 
4593000

giausiai Minsko gub., bet pasku
tinė yra didžiausia terp wisų lie 
tuwisskų gubernijų. Wisoj gi 
Mt<skolijoj surinko nuo laukų 
2691108000 pd. grudų.

Isz wiaų lietuwiszkų gubernijų, 
Wilniaus gubernijos užderėjimo 
neužtenka ant jos gywentojų rei
kalų. ji turi pan-igabenti grudų 
isz kaimyniszkų. Wilniaus gu- 
bernija turi sz>ędien 1691912 gy 
wentojų; ant jų iszmaitinitno rei
kia 21693000 pūdų grudų; tuom 
tarpu surinkta tik 18629000 pd., 
taigi trūksta 3064000 pd, kuriuos 
reikia isz swetur parsigabenti. 
Kauno gub. turi 1599444 gy w.; 
ant maibta reikia 20142000 pd., o 
kad surinkta 
atlieka nuo
16871000 pd. Grodno 
joj j ra atliekamų grudų 
pūdų, Minsko gub. 10414000 pd., 
Witebsko gub. 6698000 pūdų at
liekamų grudų. Ant kiekwieno 
gywentojo gal wos apskaityta ežia 
po 13 pūdų grudų neaibutinai 
reikalingų žmogui ifnt maisto. 
Bet kad apart žmonių, grudai ei
na dar ant maisto gywuliams, tai 
jeigu Lietuwos ukinįkai norėtų ir 
sawo gyvulius ne jau gerai, bet 
pusėtinai užlaikyti, tai reikalawi- 
mę grudų ant wietinių reikalų 
reiktų pakelti iki 24 pūdų ant 
gywentojo, kaip tai yra antai 
Wokietijoj. Prie tokio reikala- 
wimo pasirodys, jog Lietuwos 

1 laukų užderėjimo nė vrienoj gu
bernijoj neužtenka ant gyvento
jų reikalų, o jau apie iazwežimę 
svetur ne gal hut nė kai bok.

Skaitant po 24 pudus aut gy
ventojo, Kauno gubernijoj reikia 
37186000 pūdų grudų, tai pasi
rodo nepriteklius 173000 
Wiiniaus gub, reikalautų 
000 pūdų, taigi reiktų isz 
privežti 19576000’pudų. 
no gub. reikėtų 38828000 
arba ant 1323000 pūdų daugiaus 

į negu surinkta. Minsko gub. reik-

Užmuszti, prapuolę ir pa- 
szanti Lietuvos gyven

tojai.
Pagal pagarsintas maskoliszko 

laikraszczio “Pravitelstvennyj 
Wiestnik'’ žinias, Chinuose likosi 
paszautas gimęs Wilniaus guber
nijoj daktaras M. Schreiber, ro
dosi žydas. Užmuszti, numirę 
nuo paszovin^ų arba prapuolę 
yra sekanti kareiviai paeinanti 
isz Lietuvos: Antanas Filipavy- 
czius,paeinantis isz Kauno guber-* 
nijos, Mikola Bogdanov išz Kau
no gub., Andrius Gubanov iaz < 
Kauno gub., Ignotas Golcvig 
isz Kauno; Juozas Bogatirevicz 
isz Grodno gub., Aleksandra Ze- 
brius isz Wilniaus gubernijos; 
Antanas I vaszkevyczius isz Min
sko gub.; Mikola Melnik isz 
Minsko gub.; žydas Mausza Ko 
miniarz isz Minskogub.; Izidorius 
Danilovicz isz Minsko gub.

pūdų. 
38205- 
swetur 
Grod- 
pudų,

Isz Bellshill, szkotijoj
Terp czianykszczių lietuvių ne 

žinia kas paleido paskalę, buk 
buvęs ežia pirma kun. Warnagy- 
ris Brooklyne likosi kokių ten 
ulyczinių plėszikų užmautas. 
Net užėmęs kun. Warnagyrio 
vietę dabartinis czianykszczių 
lietuvių dvasiszkae vadovas 
kun. Waitis uždavė pote
rius už duszię kun. Warnagyrio 
(paskalas tas netesingas, kun. 
tVarnagyris, kiek mums žinoma, 
yra visai sveikas. Red. t. Žmo
nės meldžiasi, o kaip 
duoda ir ant miszių k< 
ežiui už duszię buvusio č 
ko vadovo.

Szkotijos lietuviai dabar 
naši apie paraikvietimę lieta 
knnįgo isz Lietuvos. Wieni n 
ri kunįgo, kiti g’ paraikvietimm



priessinasi, labiausiai prieszinasi 
tam dabartinis kunįgas Waitis, 
kuris nori pasilikti ant visada 
lietuviazkų duszių ganytojam. 
Jis ypatiszkai elgiasi su savo 
avelėms: kas tik su juom nesu
tinka, tuos niekina ir pravar
džiuoja. Neužkenczia draugys
tės ir parapijos komiteto; sten
giasi iszgriauti vien* ir kitę. Ui 
mažiausię patarnavimu derasi 
kaip iydas ir stengiasi nuo žmo
nių kuo daugiausiai pinįgų pri
lupti. Tas yra svarbiausiu musų 
dvasiszko vadovo uisiėtnimu.

Bellshill . lietuviszka “Szvie- 
sos” draugystė darbuojasi, kaip 
galėdama, ant praplatinimo ap
švietimo terp lietuvių. Szį 
metę ji iszplatino 400 egz. viso
kių lietuviazkų knįgų ir 3 laik- 
raszczios. 3 d. lapkriczio laikė 
susirinkimę ir sudėjo ant naudos 
kankintinių 32 stilingu, ant pa
minklo Dro Kudirkos 8 shilin- 
gus. Pinįgus iszsiuntė ant var
do “Varpo” ir “Ukinįko” redak
cijos knįginįkės. Ant Kalėdų 
rengia draugystė balių su muzi
ka ir 8u prakalboms- Apszvie- 
timas terp czianykszczių lietu
vių, nors palengva, bet kyla.

Pesztukas.

Isz Amerikos.• s

Paskendo laivas.
Ant Erie ežero, netoli Erie, Pa. 

porto paskendo laivas Charles 
Forter, gabenantis geležinę rudę. 
Prie to prigėrė kapitonas ir 8 ju- 

. rinįkai buvę ant laivo.
Nemaloni draugyste.

Pereitos sanwaitės utarninke 
atkako į San Francrito Amerikos 
transportinis garlaivys ir atga
beno 1500 kūnų amerikoniszkų 
kareivių užmusztų musziuose ar
ba pasimirusių nuo ligų ant Ha 
vai ir Filipinų salų, ant salos 
Guam ir Chinuose. Ant to pa 
ties laivo atkako 500 pasažierių 
treczios kliasos ir 50 kajutinių. 
Pasažieriains,turbut, ne labai ma
loni buvo tokios daugybės numi
rėlių draugystė.

Naktines dievmaldystos per 
Naujus metus.

Ant popiežiaus prisakymo, be 
atbaigiant 19 szimtmecziui ir pra
sidedant 20 tam, taigi szių nau
jų metų naktyj, visose kala Ii 
kiszkose bažnycziose atsibus 
dievmaldystos. Washingtone 

-—dievmakly-ty laikys pats popie 
žiaus delegatas.

Bryan laikrassti išleidžia.
Lincoln, Nebe. Garsus de 

mokmtiszkos partijos kandidatas 
ant prezidento, Wm. J. Bryan. 
kuliam per dvejus rinkimus ne 
pas:sekė pereiti ant prezidento, 
uždeda ežia laikrasztį po vardu 
The Commoner. Nežinia, ar su 
laikraszcziu seksis jam genaus.

Sndege laivas.
Sturgeon Bay, Mich. M t Ea- 

chem dokuose sudegė garlaivys 
“Mary Mills” su visais ant jo 
buvusiais tavoraią. Terp kitų 
tavorų ant laivo buvo 300 tonų 
szieno.
1OO metines sukaktuves Ameri

kos sostapiles.
13 d. gruodžio Washingtone 

apvaikszcziojo su didelėms isz 
kilmėms 100 metines sukaktuves
perkėlimo ežia visos Amenuos 
sostą pi i ės. Nors miestas Wa- 
shingten ne priguli prie didžiausių 
Amerik oj, bet už tai jis yra gra-. 
liausiąs ir geriausiai, europeisz- 
kai cubudavotas.

Nusiszove dėl negalėjimo nu
pirkti dovanos.

Cotington, Kr. Gyvenantis
ryją 19 metų Jonas Vogei, isi ru 
pesezio, kad ant Kalėdų negalės 
sawo numylėtinei nupirkti do
vanos, nuėjo prieszais jos mieg- 
stubės langę, iszsitraukė revol
verį ir nusiszove.

Gaisrai

Canton, Oh. Prezidento Mc 
Kinleyo tėvyszkėj, mieste Can- 
ton, siautė gaisras, kuria isznai- 
kino vi?ę namų blokę prigulintį 
seserei prezidento paezios ir daug 
aplinkinių triobų. Blėdį ugnies 
padaryty skaito ant 300000 dol.

Fort Dodge, Ja. 12 d. gruo
džio sudegė ežia katalikiszkas 
kliosztorius mielaszirdingų sese
rų, kuriame, apart seserų, buvo 
150 vaikų. Kliosztoriaus trio- 
bos buvo medinės, todėl jos su 
visu sudegė, bet seserys ir vai
kai visi iszsigelbėjo, nors ugnyje 
pražuvo visi jų turtai. Kaip 
jpėja, ugnis turėjo užgimti nuo 
padegimo, bet kas padegė, iki 
sziol nežinia.

Pitt.-burg, Pa. Sudegė ežia 
Hevarto plūgų dirbtuvės. Blė
dį ugnies padaryię skaito ant 
$200000.

Dunkirk, N. Y. Netoli nuo 
ežia, miestelyj Fredoria, sudegė 
normaliszka mokykla. Blėdį 
ugnies padaryty skaito ant $300- 
000. 75 studentai iszsigelbėjo, 
bet prapuolė sargas ir 6 mer
gaitės. > r '

Cleveland, Oh. Sudegė di
desnė ęlalis Brovn Hoisting & 
Conveying Machinė Co. dirbtu
vių. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant pusės milijono dolia- 
rų. Per sudegimę dirbtuvių 
1000 darbinįkų ne teko darbo.

Sheboygan, Wis. Sudegė ežia 
didelės skurų iszdirbinyczios 
Z^chisto ir Sūnų. Blėdį ugnies pa
daryty skaito aut $200000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Sanford, Ten. Netoli nuo 

czia,ant Southern geležinkelio iaz- 
szoko isz rėlių trūkis. Prie to 
konduktorius ir du slapta va
žiuojanti valkiozai likosi už- 
muszti.

Ogden, Utah. Aut Union 
Pac fic geležinkelio, netoli Fene- 
lon stacijos, renkanti vagonus 
lokomotyvą užbėgo ant tįavori- 
nio trūkio ir kelis jo vagonus su
daužė. Pr'e to du geležinkelio 
tarnai likosi ant vietos užmuszti, 
ketui i gi pavojingai apkulti; 
juos reikėjo gabenti į ligonbutį 
ir kaip tvirtina daktarai, ne vi
sus bus galima nuo mirties isz 
gelbėti, du isz apkultų rodosi ap
kulti mirtinai.

St. Lotus, Mo. Ant Missouri 
Pacific & Iron Mc u n tai n geležio 
kelio, netoli Dės Are, suaimuszė 
du trukiai. Prie to du trūkio 
tarnai likosi ant vietos užmuszti. 
Peczkurys Berret pateko po už
sidegusiu vagonu, o kad jo ki
taip iszimti ne buvo galima,turė 
jo su kirviu nukirsti prislėgtu rau
kę; tik tysyk galima buvo isz- 
traukti isz po deganezio vagono. 
Apart szitų, yra dar du apkulti 
trūkio tarnai.
- Olean, N. Y. Netoli nuo ežia, 
ant VVestern Nev York & Penn
ey Ivania geležinkelio iszszoko isz 
rėlių pajažierims trūkis. Prie 
to du trūkio tarna’ tapo ant vie
tos užmuszti, o vienas vaikas 
miltinai apkultas.

Altoona, Pa. Prieszais Kit- 
taring Point susimuszė tavorinis 
trūkis su pasažieriniu. Prie to 
viena ypata likosi užmuszta, o 
13 yra sunkiai sužeistų.

Glasgov, Mont. Prieszais 
BrOctonę, ant Gieat Northern 
geležinkelio, iszszoko isz rėlių 
pasažierinis trūkis ir trys vago
nai su pasažieriais nusirito nuo 
augszto kelio pylimo. Prie to 
4 pasažieriai likosi užmuszti, o 9 
sunkiai apkulti

1 Lorain, Pa. Czianyksz- 
czios Lorain Steel Co. dirbtuvės 
pradėjo dirbti. Prie darbo pa- 
tilpo 3000 darbinįkų.

Linton, Ind. Apskrityj 
Linton visos anglių kastynės su 
stojo, kadangi mat organizuoti 
kalnakasiai pakėlė sztraikę.

1 Etna, Pa. Darbai geležies 
dirbtuvėse Moorhead Sharpsbur- 
ge ir Sprong, Chalfant & Co. ei- 
na sziuom tarpu labai gerai.

5 Washington, Pa. Neužil
gio prasidės darbai Wash'*ngton 
Tin Plate Co. dirbtuvėse. Pa- 
tilpe prie darbo 300 darbinįkų.

1 Sharon, Pa. Dirbtuvėse 
Republic Iron Co., kur rugsėjo 
mėnesyj buvo apsistoję darbai,isz 
palengvo pradeda vėl dirbti.

’j Nev Washington, Pa. Dar
bai Pennsylvania geležies dirb 
tuvėse eina gerai, bet už tai 
Pittsburg dirbtuvės su visu ne 
dirba.

La Fayette, Col. Pakėlė 
sztraikę darbinįkai Simson an
glių kautynių. Darbinįkai reika
lauja didesnio už darbę užmo- 
keenio.

VVarterport, Md. Tūli 
Pittsburgo kapit-distai pirko sai
tuose krasztuose 200 akrų žemės 
8ii anglimis ir parengs naujas kas- 
tynes.

Cincinnati, Oh. Sudegė 
Czia maszinų dirbtuvės “Lane & 
Roohy ir per tai 200 darbinįkų 
ne teko darbo. Blėdį ugnies pa
daryty paduoda ant $300000.

Canal Dover, Oh. Prasi
dėjo darbai czianykszcziose Ame 
rican Sheet Steel Co. ir 300 dar
binįkų rado uždarbį. Naujai sla 
lomoj dirbtuvėj teip< sgi neužil
gio prasidės darbai.

T Steel City, Ala. Semet 
Solvay geležies dirbtuves dabkr 
platina. Paskui priims prie dar
bo daugiaus darbinįkų ir dirbs su 
dviem darbinįkų atmainom- 
Tenuessee dirbtuvėse dirba tik 
tūlos dalys.

5 Washington, Pa. Pilis 
burgo kapitalistai nupirko szita 
me apskrity j visus dar ne isz 
naudojamus anglių plotus, sutvė
rė kompaniję su 30 milijonų do- 
liarų kapitalo ir parengs neužil
gio daug naujų kastynių.

5 Bradenville, Pa. Czia
nykszcziose kastynėse užsimanė 
numažinti užmokesnį iki $2.25 
nuo 100 buszelių anglių. Dar 
bi -įkai aut to nesutiko ir pakėlė 
sztraikę. Lenkai ilgiausiai prie 
szinori, jie norėjo sutikti ant nu
mažinto užmokesnio, liet juos ki
ti darbinįfcai privertė pasitraukti 
nuo darbo.

Scranton, Pa. Darb i an- 
trucitinių anglių kaslyuėse trau
kiasi per dienas ir naktis. Di- 
strikto anglekasių vadovas Ni- 
chols tvirtina, jog kastynių sa- 
viuįkai stengiasi pirm laiko pa 
rūpinti tiek anglių, kad ne reika
lautų baugytiesi sztraiko, jeigu 
jis užgimtų balandžio mėnesyj. 
Matyt, kad kapitalistu nuo ba
landžio rengiasi numažinti darbi- 
nikų užmokesnį ir laukia sztrai
ko.

Pitisburg, Pa. Mononga- 
hela R'ver Consolidated Coal and 
Coke Co., kuriai priguli 65 kas
tynės, pradėjo dirbti ir 5000 dar 
binįkų gavo darbę. Neužilgio 
ketina Pittsburge atidaryt nauję 
stiklo dirbtuvę. Sztraikas stik 
lo pjaustytojų dirbtuvėse Ame
rican Windov Glass Co. pasibai 
gė. Perkraustymas Clinton pe- 
czių ant South Side neužilgio pa
sibaigs; nuo naujų metų pasiliaus 
darbai szitose geležies dirbtu
vėse.

Debesų praplyszimas.
LosAngelos, Cal. Baisiau 

dra su debesų praplyszimais 14 
d. gruodžio perėjo ties miestu 
San Fracisco. Kaip laikraszcziai 
paduoda, prie to prigėrė daug 
žmonių ir daug turtų tvanai isa- 
naikino.

Dideli nelaime.
Bridgeport, Con. . Ant Bea- 

ver Brook damo, prigulinezio 
Bridgeport Hydraulic Co., atsiti
ko nelaimė, prie ko mažiausiai 
500 žmonių likosi užmusztų arba 
sužeistų.

Ezplioztjos.
Gloucester, Oh. Job kasty-

’rimbleje, prie atskėlimo 
iwo dinamitas. Prie to

w»?ardarbinįkams iszplėszė akis, 
hmlkSunaa likosi sunkiai sužeistas.

Wis. Netoli nuo ežia, 
““’Hežinkelio tunelyj atsitiko 

marki guzo expliozij«, kurios 
tunelis likosi pagadytas ir keturi

uimuskti.

Isz darbo lanko.
New Bzdford, Mas. 1000 

audėjų Acushect ir Hothavay 
dirbtuvių pakėlė sztraikę.

5 Connellsville, Pa. Perei- 
tę sanvaitę degė szitame apskri
ty] 14859 kokso pecziai.

T Floodvood, Oh. Netoli 
nuo ežia neužilgio bus atidarytos 
naujos kastynės.

Uniontovn, Pa. Dunbar 
Furnace Co. numažino ant 10% 
darbinįkų užmokesnį.

5 Youngstovn, Oh. Iszėmus 
kelių mažesnių dirbtuvių, visose 
didesnėse darbai ežia eina gerai.

5 Connelsville, Pa. Dirb
tuvėse Aluminium, Iron and 
Steel Casting Co. pradėjo dirbti.

PirrsBURG, Pa. Darbinį- 
kams plieno dirbtuvių Joneso ir 
Lauhlino pagarsino, jog nenuma- 
žins jų uždarbio. Mena, jog ir 
Carnegies Co. teiposgi palaikys 
senę užmokesnį.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Isz Waterbory, Con-
Lietuviams bundant isz m’*** 

go, taukiaus reikia tautiszkų su
sirinkimų, ant kurių szį tę būt 
galima apkalbėti apie naudingus 
patiems ir tautai dalykus.

1 d. gruodžio, vakare, buvo 
didelis susirinkimai ant Turu 
Hallee. Pirmiausiai dvi seserys 
Kulbokiutės padainavo porę gra 
žiu patrijotisskų dainelių; publi
ka dėkavojo garsiu delnų ploji
mu. Nenualsus mus tėvynainis 
Dras J. Szliupas turėjo prakalbę, 
kuri traukėsi apie 2 vai. Kal
bėtojas iszrodė pradžię vergu
vės Grekijoj. Toliaus kalbėjo 
apie filosofę Demokrilę, nuo ku- 
rič prasidėjo ir aristokratai isz- 
naudojanti vargszę darbininku, 
teipgi apie Indijos, kur szalū vi
su pilna ir žemė naszi, bet kad 
eiti po nelikusia globa Anglijos,

tai ten sziędien milijonai žmo 
nių mirizta nuo bado. Žmonės 
yra nesupratime prilaikomi ir 
pas mus musų dvasiszkijos, kuri 
kad žinoti žmonių visas paslap 
tis, įvedė 1115 m. iszpažintį. 
Jeigu visi ne atliekanti iszpažin- 
ties turi eiti į pragarę, tai klau
symas, kur tie visi prieez tai ir 
paskui ne atliekanti iszpažintie-* 
milijardft žmonių nuėjo? Ar vi
si nuėjo į pragarę? Juk terp jų 
turėjo ne vienas būt daug ge
resnis už atliekantį iszpažintį. 
Pasidėkavojant prancuziszkai re 
voliucijai, ir mes sziędien iiuo- 
sesni.

Musų gerovė, musų ateitis re
miasi ant socijalistiszkos papė
dės, pasakė kalbėtojas, todėl 
darbininkai, jeigu geidžia žmo-1 
giszkų tiesų ir pagerynimo savo 
gyvenimo, turi būti socialistais, 
suprasti jų inierius, ir su jais lai
kytis.

Publikos buvo pilna svetainė, 
kaip vyrų teip ir moterių. Wisi 
isz kalbos Dro Szliupo buvo už 
ganėdinti.

M. J. Damijonaitis.

Isz Naugatuck- Con.
Lietu vys Juozas Asztrauskaa 

likosi paszautas vieno italijono. 
Mat Asztrauskaa turėjo farmę; 
ję parandavojo italijonui, o pats 
užsidėjo saliuuę. Parandavojęs 
farmę, paliko ten visokius daik
tus, o paskui pradėjo wienę po 
kitam tuos daiktus atiminėti, 
kuom įpykino italijonę randaunį- 
kę. Tas, apsiginklavęs, atėjo į 
saliunę ir czia, begerdamas alų, 
paleido į Asztrauskę szuvį ir jį 
sužeidė; norėjo paleisti ir antrę, 
bet kad laikas dar ne buvo vė
lus, o saKūue daug buvo žmonių, 
tai jie (dukusį italijonę suvaldė. 
Dabar jis sėdi kalinyj. Prova 
bus 24 gruodžio. Asztrauskas 
paszautas ne pavojingai.

VVelioubzkis.

Isz Wilkesonii, Wash.
Wilkesonoj yra pusėtinas bu 

relis lietuvių; daugiausiai jų 
czia suvažiavo isz Pennrylvani- 
jos, ypacz isz Scrantono. Su 
mažu iszėmimu visi smarkus vy 
ra i, atsižymi karžygiszkais dar
bais, net anglijonai bijosi su lie
tuviais susitikti. Isz pradžių 
turėjo kelis susirėmimus su an- 
glijonais, bet paskutiniai likosi 
sumuszti. Porę sanvaiezių at 
gal buvo czia viename saliune 
smarki kova terp lietuvių ir an- 
glijonų. Lietuvių buvo tik 3 
priesz 30 anglijonų, bet kę czia 
skaitlius sveria priesz lietuvių 
narsumę! Kas tik buvo krutan- 
czio saliune, pateko į lietuvių 
rankas, anglijonams atsiėjo net 
per langus szokinėti. Dabar jie 
isz tolo aplenkia tuos saliunus, 
kuriuose renkasi lietuviai. Tai 
gi mat musų lietuviai ne*snau- 
džia, bet dsrbuoj -si ant pakėlimo 
savo garbės! Geriaus vienok 
butų, kad jie kaslink muszlynių 
ir girtuokliavimų užmigtų, o pa- 
bustų ant kitokių, naudingesnių, 
geresnių darbų. Tuom tarpu, 
ant nelaimės, yra vriai atbulai.

Loberis.

Isz Black Diamond, VV ash.
Neseniai “Lietuva” patalpino 

korespondenciję isz musų mieste
lio, kurioje buwo paminėta, jog 
czianykszcziai lietuviai sutikime 
gyvena. Teip isz tikro buvo 
czia pirma, bet neseniai atsibala- 
dojo isz Rozlino, Wash. du adju
tantai su pabėgusia nuo vyro bo
ba. Isz to užgimė žeminanezios 
visų lietuvių, ypacz gi lietuvisz 
kų moterių garbę provos. Priesz 
svetimtauezio skvajerio akis li
kosi iszvilktas lietuviszko gyve
nimo meszlas.

Wienas isz tų adjutantų, eida
mas girtas namon ir patikęs ant 
ulyczios du anglijonų, kirto be 
jokios priežasties vienam į vei- 
dę. Tas ne tik atidavė kirtį, 
bet suszaukė savo vientauezius 
-ir teip supėrė lietu viszkę karžy
gį, kad tas tę atsitikimę ne grei 
tai užmirsz. Dabar serga.jis nei
na nė į darbę ir per tai jo nustos. 
Nėra mums vienck kę džiaugtie- 
si isz tokių karžygių. Mes visi 
geistume, kad toki isz musų tar 
po su visu isznyktų, o jų vietoj 
kad atsirastų dauginus tokių, ku
rių darbais galėtume visi gėrė 
tiesi. Draugas.

Isz Shenandoah, Pa.
8 d. gruodžio pasimirė czia 

seniausias Shenandorio barzda
skutys Petras Simanavyczia. Nu
mirė jis beturezių namuose. Ka
dangi gyvendamas ant svieto, 
jis karczemnįkams davė daug 
pinįgų uždirbti, tai jie ant vielio 
nio susimylėjo, parsigabeno kunę 
ir palaidojo ant liet u visikų ka-

pintų. Welionis turėjo 36 me
tus, paėjo isz Suvalkų guberni
jos. Shenandorietin.

Isz Pittsburgo, Pa.
Lenkiszki ir lietuviszki laik

raszcziai garsin ", kad Pittsburgo 
lietuviai nupirko už $30000 plia- 
cių, ant kuro kun. Sutkaitis sta
tys nauję bažnyczię net už 100- 
100 dol. Nežinia, ar maldos i-z 
teip puikios, net sulyginus lietu
vių turtus ir jų reikalus per pui
kios bažnyczios greieziaus prisi
griebs į Dievo au-is, negu jeigu 
mel-tusi isz senosios, kuri lietu
viams buvo isztenkanti? Jeigu 
visų m estų lietuviai mislytų 
vien apie statymę teip puikių 
bažnyczių, tai isz t kro negalėtu
me nė sapnuoti apie užg^nėdini- 
mę kitų reikalų. Reikalų gi mes 
turime daug daugiaus už visas 
tas tautas, kurios ne stato bažny
czių už szimtus tukstanezių do- 
liarų, bet meldžiasi meninėse, 
bet už tai iezėję isz bažnyczių, ei 
giasi daug gražiau negu daugelis 
musų brolių. B.

Isz Broklyno, N. Y.
Kaip “Vienybėj” buvo raszy- 

ta, jog Brooklyne iszeie naujas 
liėtuviszkas laikrasztis, tai isz 
tikro teip ir bus. Nors kaipo 
iszleistojas pastatytas yra p. Bal- 
tiejus, bet isz tikro, turbut, jis 
duoda vien vardę, taigi jis pa
imtas tik ui psravanę, o už jo 
stovi musų kunįgų kompanija. 
Pereitę sanvaitę trys kunįgai: 
Milukas, Warnagyiis ir koks tre- 
czias pirko majzinę ir literas su- 
krauttė nežinia isz kur. Matyt, 
kad naujas laikrasztis bus tai 
vien antras “Garsas”, paskirtas 
ant aaabirzko niekinimo negarbi- 
nanezių musų kunįgų. Nieks 
juk kunįgams ne draudžia uždėti 
ir palaikyti savo vardu laikrasz- 
czio; kam gi jie gėdisi savo pa
ties gimdomo vaiko ir jam pri
meta svetimę, paszalinį tėvę? 
Teip d»ro Ch cagoj kuuįgas, teip 
rengia ir Brooklyne lietuviszki 
kunįgai. Kas darbuojasi ant vi
sų labo, tas ne reikalauja slėptie- 
si už svetimos nugaros; kavo- 
tiesi reikia tik su peiktinais dar
bais, turint peiktinus mierius. 
Tegul kiekvienas pats atsako ui 
pagirtinus ir peiktinus darbus, 
kam jieszkoti avinėlio, ant kurio 

.sprando kitų kaltes galima būt 
sukrauti? Tuom tarpu musų ku
nįgai, besikavodaini už kitų nu
garos, turbut nori pats iszsiliuo 
suoti nuo alsikymo už savo nuo
dėmes. Br.

PhiladelphijoR liet, para* 
pija ir kun. Kaulakis- 

(In Vienybės )
Tęsyuės parapijonų su kun. J. 

Kaulakiu, klebonu lietuviszkos 
parapijos vardan szv. Antano, 
ant South 5 t h str. tęsiasi jau nuo 
7 mėnesių. Per 7 metus ir iki 
sziol parapijonai skaitė savo kle- 
bo ę už geriausię isz visų liet, 
kunįgų Amerikoje, bet kaip tik 
pareikalavo nuo jo kasos, tuoj 
pražuvo jo gerumas ir parapijo 
nų guodonė kunįgui. Reikti 
priminti, kad ir kiti kunįgai ne 
už kę kitę turi nesutikimus su pa- 
rap.jonais kaip tiktai už reikala- 
vimę rokundų ir kasos. Bėt ap 
leisime kitus kunįgus ir žvelgsi
me į kun. J. Kaulakį ir parapijo- 
nus.

Neminint praeitės gerus ar ne 
gerus darbus, parapijonai nutarė 
viekę surinkt ir suraszyti visę 
istoriję PhiIadeiphijos lietuvisz 
kos 8-to Antano parapijos ir be
ne iszleis knygutėje.

Dabar pažiūrėsime, isz ko kilo 
nesutikimai terp kun. J. Kaula- 
kio ir parapijonų.

Kun. J. Kaulakri mylėjo arba 
turėjo szian tai ten tankiai be
važiuoti, bet užsakius iez šaky, 
klos, kad iezvažiuos, tose dienose 
žmonės kreipdavosi prie kitų 
kunįgų. Pradžioje berželio mėn. 
1900m. kun. J. K. iszvažiavo, 
nieko nesakęs, ir per 8 dienas 
nebuvo namie. 10 berželio, ne- 
dėldienyje, žmonių priėjo pilna 
bažnycz a, o kunįgo nėr, ir nė 
zakristijonas nežinojo, kur dingo 
kunigą?. Kiti nuėjo pas airių 
kunįgus pra-*zyti, kad ateitų nors 
miszias atlaikyti, bet kad buvo 
per vėlai jau, lai airių kunįgai 
neatėjo. Žmonės iszvaikszcziojo 
namon ir po pietų vėl susirinko 
į bažnytinę svetainę, o labiausiai 
tie, kurie kun. buvo atsidavę, 
pas kun. pasidėję savo grasze- 
liūs, kaip pas kokį bankierių pa- 
kavoti. Kilo visokių kalbų: 
vieni sakė, kad kunįgas pabėgo 
ir musų pinįgus iszne^zė. Kili 
vėl, kurių nebuvo pas kun. pinį 
gų, sakė, kad kunįgėlh iszvažia 
vo pasikieminėt!, paaikieminėjęs 
Wėl parvažiuos. Treti bėgo į 
bankę žiūrėti, ar parapijos pinį

—— ■ —
gai ueiezimti. O ketvirti leido 
telegramus į visas szalis, jieszko 
darni prapuolusio kunįgo. I-z 
E'izabeth, N. J., gavo atsakymę, 
kad kun. yra ir rytoj parvažiuos, 
žmonės aprimo. Kunįgas psr 
važiavo.

Nedėlioję, 17 berželio, kun. jau 
kad davė tai davė parapijonams 
isz sakyklos. Iszvadino ketur
kojais, ilgasnukiais apszaukė, ku
rie dryso jo iezvažiavimę teip 
apgailestauti. * Žmonės, teip pa
niekinti, pradėjo kreiva akia ant 
kunįgo žiūrėti. Berželio 24 bu
vo parapijos susirinkimas, kur 
ir kn. Kaulakis atėjo. Protokolų 
knįguoee jau nuo metų buvo pa
gal nutarimę įraazyta, kad padėti 
pinįgai bankoje turi būti ant ku
nįgo vardo ir dviejų parapijonų, 
kurie bus iszrinkti. Užklausti 
iezrinktiejie atsakė, kad kunįgas, 
padėdamas pinįgus bankon,- nie
kur jų nepriėmę* ir apgauliojęs 
visokiais budais. Užklausus ku
nįgo, dėlko teip daro, kun. atsa 
kė: “Asz jums ir teip per didelę 
daviau walię per tuos 7 metus, 
teip, kad sziędien drystate ant 
parapijos pinįgų būti botais. Tų 
pinįgų $5.659,86 nemislykite, 
kad gausite, jie bus sunaudoti 
ant dvasiazkų įeikalų”. Bet ant 
kokių, tai kunigėlis nepasakė. 
Žmonės supratę, kaip kun. su jais 
elgiasi, nutarė laikyti susirinki
mus ka? mėnesi* ir neduoti kun. 
pinįgų; iszrinko savo kolekto
rius ir kasierių pastatė po kauci
ja. Nutarė alg< s nebemokėti ir 
uė raudes už kleboniję ir kun. J. 
Kaulakį už pasisavinimę parapi
jų* $5,659,86 atkusti arcivysku- 
pųi ir prai-zyti kito kunįgo, o jei
gu arcivyskupas nesutaikįs, tai 
skųsti į svietiszkę sudę.

Liepos 1 d. kunįgas užsikvietė 
6 slaptus policijantus į bažnyczię. 
Gurbelius nuo kolektavimo pinį
gų užrakino nuo kolektorių ir isz 
sakyklos pasakė:

“Jus snargliai, savo nosį ne 
kiszkit ne į savo reikalus ir pinį-- 
gų ne padėję, nejieszkokite. Kas 
yra, tai tie bus sunaudoti ant 
dvssiszkų reikalų. Nuo szios 
dienos yra suspenduotas visas 
parapijos komitetas. Susirinki
mų daugiaus ne bus. Kolektę 
asz pats darysiu; kasierių nė bo
sų man neįeik”.

Kolektoriai, būdami įsiminti n 
geeni už kunįgę, į ginčius nešto 
Jo ir kunįgo užkviesti policijantai 
neturėjo kę veikti. žmonės pa
matę savo mokintojo mierį, nuėjo 
pas arcivyskupę su skundu ir ap
sakė visę kunįgo 'pasielgimę. 
Arcivyskupas kunįgę Kaulakį 
nupeikė už tokį nežmoniszkę el
gimąsi. Bet kaip paszaukė kun. 
K. ant iszsi teisi ui mo, t^ kn. K- 
sumelavo arcivyskupui, palakė, 
kad esę tik 50 tokių bedievių, 
kurie nesutinka su juomi ir ant 
arcivyskupo pertikrinimo, isz
siuntė savo taruus rinkti para
šius, kurie jeib vieno paklausė, 
į kokię bažoyczię tiki ir jeigu tik 
į Romoe, tai ir užraszė. Tokii^ 
parusiu surinko 1100, bet dauge
lis buvo tokių, kurie nė nežino, 
kur esti liet bažnyczia. Toki 
kunįgo gelbėtojai buvo lenkber- 
niai ir lenkai. Arei vysk u pas, pa
matęs vardus, mus palaikė už to
kius, kaip kunįgas jam perstatė— 
bedievius. Tadę, kad pertikrinti 
arcivyskupę, pradėjome ir mes 
vardus rinkti. Kun. Kaulakis 
tai pajutęs, norėjo mus suaresz- 
tuoti, bet mes mokėjome prasi
lenkti nuo to. Lz sakyklos pa
liepė, kad kur mes ateis'me, kad 
su siluotą iszvytų. Vienok žmo 
nės matydami, kad męs teisybės 
jieszkom, niekur musų neiszginė, 
tik daugumas skundėsi, kad jų 
vardus jau kunįgo tarnai užsira- 
azę, prigaudami juos. Kunįgas 
vėl isz sakyklos užgrasino, kad 
kuris jam pasiraszęs, o pasiraszy- 
tų mums, toks gaus 3 metus ka
lėjimą Mes vienok surinkome 
vardų 1078 pavienių ypatų ir 50 
szeimynų. WUų parapijonų toli 
neperėjome, kadangi skubinomės 
pristatyti paraszus arcivyskupui 
ant pažadėto laiko.—Priegtam 
turimo pasakyti, kad su parapijos 
iszrinktu komitetu provotis su 
kun. Kaulakiu eina isz vien ke 
turios draugystės: Szv. Antano, 
azw. Juozapo, Algirdo Uzarų ir 
Lietuvos D-iklerų draugystė.— 
Arcivyskupas, gavęs suraszę 
vardų priesz kn. Kaulakį, rodosi 
jį numetė į g urbę. Siuntėm dar 
treczię laiszkę arcivyskupui, rei
kalaudami, kad Jis atsiimtų nuo 
musų kun. Kaulakį, o duotų kitę, 
geresnį kunįgę. Laiko atsaky
mui paskyrėme 3 dienas, bet jo 
negavome nė po trijų sanvai- 
czių.

Wilties vienok mes nenustoja
me, visi lietuviai laikomės vie
nybėje, už kunįgę eina tik ’szga- 
mos.ir keli lentai. Mes tikimės

'i
nusikratyti Duo savo sprando tę 
geradėję ir jis turės važiuoti pas 
Kravczanę į Chicagę arba į an- 
gliakasyklas, kurių jis, sakėsi ant 
susirinkimo, labai bijęs.

Czion: turime pasakyti, kad 
musų bažnyczia nėra užraszyta 
ant arcivyskupo, kaip tai kitos 
visos bažuyczios. Mes pirkda
mi bažnyczię, užraszėm ję ant S. 
Antano draugystės vardo. Arci
vyskupui mokėjome tik duoklės 
po $50 kas metas, kaip ir visos 
kitos bažnyczios. Ai ei vyskupas 
prie musų bažnyczios ir sudėtų 
pinįgų nieko neturi, o ir tai jo
kios teisybės pas jį negalima gau
ti. Jeigu musų bažnyczia butų 
užraszyta ant arcivyskupo, kaip 
kad kitų miestų lietuviai turi ap- 
raszę ant vyskupų, tai knn. 
Kaulakis plaktų mus su kan- 
czium teip, kaip bajorai plakė 
musų tėvus baudžiavos gadynė
je. M t v vienok sziędien jieazko- 
me ezventos teisybės ir jos nera
dę pas arcivyskupę, apskundėme 
kun. Kaulakį, pagal Suv. Wal- 
stijų koąBtituciję, į svietiszkę su- 
dę už paaisavinimę musų sudėtų 
$5,659,86. Kad sudus vasaros 
laike yra kelis mėnesius uždary 
tas, tai buvo kun. K. ant naudos 
ir musų provinįkui (lojeriui).

’ (Pabaiga bus.)

Isz wisur.
| Turkijos randas uždraudė 

sveliojems žydams atkakusiems 
į Jeruzolimę ir į vi<-ę Pa'eetinę 
būti czia ilgiaus kaip 3 mėnerius.

I Per - paskutinį liaudės su- 
skaityn^ę Wokietijoj,mieste Ham
burge pasirodė 704669 gyvento
ja*, arba ant 79117 daugiaus negu 
buvo 1895.

|| Ault Siaurinių jūrių, ypacz 
Norvegijos pakrantėse, siautė 
smarkios vėtros, laike kurių 
daug jurinįkų vokiszkos karisz- 
kos LiVynės pražuvo.

| Kaip garsina laikraszcziai, 
14 d enę gruodžio popiežius pri
sakė visose katalikiszkose baž- 
nyczio-b atlaikyti miszias už du- 
sziae wisų pasimirusių 19 amžyj 
žmonių.

5 Pojr'e Calva, republikoj Pe
ru, dokų darbinįkai pakėlė sztrai- 
kę ir per tai atplaukę į porty lai
vai, ne gali iszkrauti atgabentų 
tavorų; nėra kam prikrauti no- 
rinezius iszplaukli laivus.

. --------------------
| Netoli salos Got'.land pa

skendo maskoliezkas laivas “Jo
ta”, prie to prigėrė 6 laivu juri- 
nįkai; kapitonę ir 3 jurinįkus 
iszgelbiėjo garlaivys “Afrika” ir 
atgabeno į Svanikę, ant salos 
Bornholm.

| Brolis garsaus moks'incziaus 
Andree’s, gyvenantis Gothen- 
borge, dar vis tiki, kad įsilėkęs 
ant orlaivio prie sziaurinio žemės 
poliaus prof. Andree dar yra gy
vas ir todėl atidarymę jo palikto 
testamento nuvelka dar ant vie
nų metų.

| Wokiszkae kariszkas laivas 
Gneizenau, besistengdamas nuo 
vėtros pasit-lėpti į Malagos por
ty, susidaužė ir paskendo prie į 
ėjimo į porty;’ su juom prigėrė 
150 žmonių,, daugiausiai kadetų 
arba mokintinių jurinįkystės mo
kyklų.

| Ant salos Helgoland, prie- 
8zais įtakę upės Elbos, Wokieti- 
joj, ląike smarkios vėtros pakilo 
jūrių vilnys ir beveik visę salu- 
tę užliejo; vauduo nuplovė 30 
namų. Kiek prie to pražuvo 
žmonių, dar tikrai nežinia.

| Sziaurinėj Afrikoj, prigulin- 
cziame Prancūzijai Tunise, fos
fato kastynėse netoli Gaffa nu
slinkus! žemė užbėrė 500 dirban- 
czių Vietinių darbininkų. Wisi 
tie darbinįkai likosi arba užmusz
ti, arba sunkiai sumankyti.

| P.-skutinė Paryžiaus paroda 
atgabeno nepriteklių: įplaukimų 
buvo 114500000 frankų, išda
vimų gi 116000000 fr.; taigi 
trūksta 2 milijonų frankų. Ne
priteklius wis gi daug mažesnis 
negu buwo Chicagoj 1893 m., kur 
jis siekė net 10 milijonų doliarų.

| Tie-d r ų butas angliszkos 
kolionjos Victoria, Australijoj, 
priėmė galutinai bilių pripažinan 
tį moterims lygias balaivimo tie- 
***_i*4| vyri-z kinis, teip kaip tai 
yra n- koliomjoj Nauj< e Zelandi
jos; !priėmė teiposgi hi ių pripa- 
žinantį pensijas visoms sulauku
sioms ats ikanczių metų y pa tom s.

| Dėl stokos pinįgų ir didelių 
k važtų chiniszkos karės, masko- 
liszkaa randas nusprendė ant atei- 
nanezių metų sumažinti rando 
paezelpę nuo 3 milijonų rublių 
ant 1 milijono d uodą m ę bajorisz- 
koms draugystėms ant rengimo 
ir užlaikymo kazarmių prie 
gimnazijų ir kitokių vidutinių 
mokyklų.

| Prancūzijos parlamentas 
vienbalsiai priėmė rezoliuclję 
įne?zty socialistų deputato Vai
tauto, idant visoj Prancūzijoj 
butų uždrausta pardavinėti to
kius svaiginanezius gėrymus, ko
kiu* mediszka akademija laiko 
už vodingus žmonių sveikatai, 
ypacz gi absintę (prancuziszka 
degtinė), kurio prancūzai įsige
riu widutiniszkai apie 10 milijo
nų kvortų per metę.

| Mieste Oiense, Iszpanijoj, 
laikant s miszias katalikiszkas 
kunįgas, iszgėręa vynę, puolė ant 
žemės ir apmirė. Pašauktas 
daktaras nusprendė, jog kunįgas 
likosi nunuodintas. Pasirodė, 
jog vartojamas prie miszių vy
nas buvo sumąiszytas su nuodais. 
Užgydyti nunuodinty kunįgę nė
ra ne mažiavsios vilties. Kas 
yra nuodintojai, kas pribėrė į vy
nę nuodų įr kada, nežinia.

| Buvę* finansų sekretorius 
angliszkos kariaunos Povėli Wil- 
liam apreiezkė kongrese, jog nuo 
pradžios karės iki dabar į Afrikę 
iszgabenta 182460 arklių ir mu
lų. Pasiuntinys Healys paklausė 
Povellio, kiek ten buvo iszsi ųsta 
asilų, bet atsakymo ne gawo. Ne 
žingeidu, kadangi daugelis an- 
liezko rando iszsiųstų asilų sugrį
žo į Angliję, bet už tai Afrikoj 
pasiliko turbut didžiausi.

| Niznenovgorodo pa v iety], 
rytinėj Maskolijoj, ukinįkai vie
no valacziaus buvo įpykę ant 
valszcziaus mokyklos mokinto
jos, kuri ne vienam vaikui nu- 
plėszė ausis; starszina gi buvo 
net per daug susiartinę* su mo
kintoja ir borėjo ję palikti, bet 
ant valrzczionių reikalavimo tu
rėjo suszaukti valszcziaus susi 
rinkimę. Daugumas valszczio- 
nių reikalavo praszalinimo mo
kintojos. Starszina užmanė ssi- 
tokį balsavimo budę: j e nusijuo
sė dirfę ir jį isziieaę* ant grindų, 
liepė nenorintiems mokintojos 
peržengti į kitę pusę. Na ir kę 
pasakyt': peržengti per diržę isz 
dryso vos keli dręsuoliai, kiti-gi 
mok i u toj oš prieszai, tikinti į vi
sokius burtus, palaikė peržengi- 
mę per iszt.esty diržę už didelį 
nusidėjimę priesz Dievo prisaky
mus. Tas iszėjo vien ant nau
dos valszcziaus nekeneziamos 
mokintojos ir ję apginanezio star- 
szinos, kadangi mat kitoj diržo 
pusėj,taigi neiengiauezių pasirodė 
daug daugiaus žmonių. Mato
mai starszina gerai pažinojo sa
vo valszczionis tikinezius į viso
kius burtus, todėl ir užmanė tokį 
balsavimo budę, kokio tamsunai 
ne drysta iszpildyti.

NAUJI 1SZRADIMAI.
| Mieste Brovne,Tex. parengė 

specijaliszkę sergantiems džiova 
gydinyczię. Užveizėtojum li- 
gonbuezio bus vienas miesto da
ktaras, kuris, kaip sako, iszrado 
tikrę vaisty kuo pasekmingiau- 
siai gydantį džiova serganezius; 
gydo jis juos su pagelba szilto 
oro-

| Mieste Indianopolis, Ind. pe
reitos subatos dienę darė banda- 
vones su nauju telefonu be dra- 
to. Bandavonės ne suvisu bu
vo pasekmingos. Wietos ant 
susikalbėjimo buvo vos 1000 
žingsnių viena nuo kitos. Bal
sas kalbanczių buvo girdėt, bet 
žodžių ne galima buvo suprasti. 
Darys dar tolesnes bandavonės, 
tik nežinia, ar tolesnės bus pa- 
sekmingeenės.

| Prancuziazkos laivynės kapi
tonas Luis Lapelt užmanė ant 
prisigriebimo prie abiejų musų 
žemės galų arba polių, tų kraaz- 
tų leduose, uždengianeziuose jū
rių pavirszių, padirbti tunelį. 
Sykį padirbtas tunelis pasiliktų 
ant visada, jis butų apezviestas 
elektriszkais žiburiais, jame butų 
parengtos stacijos, telegrafas, te
lefonas ir valgio krautuvės ir 
per jį norinti atlankyti musų že
mės galus be jokio pavojaus vi
sada galėtų koliauti į tuo* iki da
bar visai nepažįstamus musų že
mės krasstus. Angliszki laik
raszcziai dabar garsina, buk susi
tvėrė jau isz visokių specijalistų 
komitetas, kuris užsiima perkra- 
tinėjimu, kaip lengviausiai ir pe
rsu k būt



Atsakymas anglekasių 
sztraiko reikale.

Straipsnis,palilpę* 45 N. “Lie
tuvos”, kuriame nurodžiau, kad 
anglekasiai Pennsylvanijos pralo- 
szė $5600000 sztraikuodami, o 
kapitalistai, kaip pasirodo, iszlo- 
szė, dėl tos priežasties pakeldami 
prėkę ant 50 centų už tooę, $27- 
000000, matomai užgavo smege
nis tūlų darbininkų, nes angleka
siai ir sziaip darbininkai pradėjo 
visaip apie tę sztraikę sanprotauti. 
Wieni pagyrimo gromatas man 
prisiuntė, kiti, kaip antai p. Sa
kalas, •‘Lietuvos” 49me numery 
je, ilgokę kritikę paraszė, užme
ti nėd a m s man, kad asz norėjau 
paardyti Uniję, peikdamas vado
vę jos Mitchelį. Kad suprasti
nai atsakyti ant tų užmetinėjimų, 
privedu czia jo žodžius. Sztai 
jie:

1. Kuningas Dembskis ne pa
rodė, kę, neturint tvirtos organi
zacijos, darbininkai privalo da
ryti?

2. Peikdamas organizacijos va
dovę, nesuskubina organizavi- 
męsi, bet jį trukdo.

3. Kad, ant supratimo naudos 
organizacijų, paskutiniai sztraikai 
daugiau* padarė gero negu visos 
kalbos agitatorių ir kad sztraikai 
iszeina ant naudos darbininkų.

4. Kad ne sztraikuodami ne 
butų sulaukę pakėlimo užmokes- 
nio, numažinimo prekės parako, 
atsikratymo nuo kompanijų szto- 
rų, kur dvigubai lupa, ir ne bu
tų priveitę kitaip kapitalistų isz- 
pildyti sztraikierių reikalavimus. 
, 5. Kad Mitchelis nori pirmiau 
suorganizuoti anglekasius, o tuo
met da dauginus pagerinti darbi
ninkų būvį.

6. Kad kun. Dembskis buk 
reikalavęs tikt ItaLavimo už 
kandidatus darbo partijos, vietoj 
Unijų, Mitchelių 5. ..

Tai gi, skaitytojai “Lietuvos”, 
matote, kad pons Sakalas isz di
džios augsztumds paleido kulkę 
ant galvos pražilusio karėse ku-

Nesitikėjau gerai darbi
nei su r asz- 
Daleis todėl 

sutriuszkiuti

ningo. 
ninkatns velydamas, 
tininkais sueiduiti. 
garbinga “Lietuva” 
Sakalo snapę, idant darbininkų
nors galvos ne liktų uigautos.

Kad ta bomba manęs ne paly
tėtų, prisidengsiu klausymu: Kas 
tai yra sztraikas? Tai ginklas lau
kinio darbininko. Tuomi ginklu 
bekariaudamas, nusižudo pats, ir 
da nenorinczius karės marina ba
du, suszaldo, į ligas įvaro, ki- 
szenius isztusztina. Jeigu sztrai- 
kuotų, daleiskime, ūkininkai ir 
ne pardavinėtų javų, argi kiti 
gyventojai isz bado nepragaisztų? 
Sztrsikuotų ilgiau* anglekasiai, 
visi darbininkai kentėtų nuo szal- 
czio. ,Sztraikuotų siuvėjai ar 
sziaucziai, visi pliki ir basi 
vaikszcziotų ir t. t. Sztraikas 
todėl neužganėdina visų tų, ku 
rie nėra žemdarbiais, angleka
siai*, kriaucziais ar sziaucziais. 
Kę vėl sztraikuojantis pelno, tai 
jau iszrodžiau, ir dar galiu pri
durti, kad isz sztraiko galima 
butų laimėti abelnai tada tikt, 
kada sztraikieriai bus lygiose san- 
lyguse su kapitalistais, tai yra, 
kada istatymdavystėje turės tokį 
pat balsę kaip ir kapitalistai, O 
kad jie ne susilygins per szirai- 
kus, tai ir aklas gali matyti. Pa- 
kėlia kapitalistai 10 ar 15 centų 
algos darbininkams, bet, galėda 
mi, uždeda 50 centų bausmės. 
Kas cz:a praloszia?' Ponui Saka
lui reik dar priminti, kad ir Chi- 
cagoj pakorė 5 užtarėjus sztrai- 
kuojanczių, o daugybę sukimszo 
į kalėjimu, daugybę suszaudė La- 
timere, Homesteade, Shenandoah 
ir daugelyj kitų vietų, o Bull- 
Pen’e, užtvaryje iszalkintus, 
tukstanczius isz Idaho szteto isz- 
vijo. Dabar kas link pirmo 
užmetimo:

“Dėlko kun. Dembskis ne pa
rodė, ka darbininkai privalo da
ryti, neturint vienos tvirtos or 
ganizacijos?” Dėlto, kad viena
me straipsnyje visoko iszpasako
ti negalėjo. Dėl nežinanczių pa
sakysiu žodžiais Markso: “Dar
bininkai viso svieto vienykitės”. 
Tai pirmas privalumas.

Kas link antro : Asz peik 
damas Mitchelį vadovę, Unijos 
nestabdžiau, tikt norėjau parody
ti organizacijai anglekasių, kad 
jie užsitikėdami ypatoms, o ne 
principams, ce mato, jog eina 
pragaisztin. Czia, tuose žo
džiuose, yra visa paslaptis darbi- 
ninkiszkų klaidų. Reik todėl 
placziaus paaiszkinti taję, idant 
kiekvienas ję suprasti galėtų.

Jei-gu Mitchelis ne butų viliū
gių darbininkų, jis gi, kaipo va
dovas, neskirtų privalumų jų į 
ūvi^-adi. Juk gi privalumu 

davystėje savo luomos apgiuė- 
jus. Tiesa, M tchelis organizuo
ja, bet pats balsuoja už kapitalis
tus. Tai-gi Unija nuo tokių ne 
gali laukti pagerinimo sanlygų. 
Pons Sakalas žino apie Uniję 
Knigh 8 of Labor ir pagarsėjusius 
jos virszininku* Povderlį ir Si- 
vereign. Ar jie ne teip elgėsi,! 
kaip ir Mitchelis, kurs net, kaip 
pranesza “Straž” (48 N. 17 lap 
kriczio 1900), iszvažiuodamas isz 
Scrantono, iszsivežė daug kapi- 
talistis?.kų ir darbininkiszkų do
vanų ir puikiai papuosztę žen- ■ 
klę, padovanotę azerifo Martino, 
skardėjo darbininkų Latimere. 
Kas gal abejoti, kad Martin už 
savo darbę ne patiko kapitalis
tams? O Mitchelis ir tokiam žmo 
gui vertu dovanos pasirodė. Ar 
galima aiszkiaus iszrodyti, kad 
vadovai Unijų, skirstydami pri
valumus darbininkų, ir nedaleis- 
dami Unijoje kalbėti apie reika- 
lingumę užtarėjų legislaturoee, 
ne suteiks per sztraikus jokio pa
gerinimo? Darbininkai jiems įsi 
tikėję, džiaugiasi iszkariavę 15 
centų, bet ne patėinyjo, kad dau 
giaus praloszė per pakėlimę pre 
kės daugėlio daiktų. Darbiniu 
kai gali laukti pagerinimo sanlygų 
nuo tokių Unijų, kuiios ne skiria 
privalumų darbininkų; o tokio 
mis Unijomis yra “Socialiai Tra- 
de and Labor Alliance”.

Kas link t r e c z i o : “Kad 
paskutiniai sztraikai ne atgabeno 
daugiau* naudos negu kalbos agi
tatorių”, tii geriausiu davadu 
yra :*zrinkimas McKmleyo, kurs 
jau pareikalavo padidinimo ar
mijos nuo 25 iki 100 tukbtanczių 
kareivių. Jis žino, kad jo gu- 
bernatori i reikalaus daug žmog
žudžių užlaikymui tvarkoje strai 
kuojanczių( ?).

Kas link ketvirto: “Dar
bininkai ne butų sulaukę pakeli 
mo užmokeeczio, numažinimo 
prekės parako, atsikratymo nuo 
kompan jų sztorų, ne butų pri 
vertę kapitali.-tų iszpildjti jų 
reikalavimus”. Kad tok* apgy
nimas reikalingumo sztraiko yra 
klaidingas, tai skaitlius parodo. 
Darbininkai anglekasiai uždirb 
davo vidutiniszkai priesz šatrai 
kę po 1 dolerį ant dienos, po 
straikui, ir tai ne visur dar su
mažinta prėkė parako, uždirba 
po $1,50. Palyginu® metinį už 
darbį priesz ir po sztraikui, ran
dame $46,95 pelno. Bet mokė 
darni 50 centų už tonę anglių, 50, 
centų ant mėnesio už stubas, 
$3,00 už 100 svarų mėsos ir dau
gybę kitų daiktų brangiaus, pa
sirodo, kad ne laimėjo per szrai 
kę(?) bet praloszė. Taigi tokių 
iszlygų ir be sztraiko galėjo su
laukti ne praloszdami vienok 
$5600000. McKinley, ant pa
linksminimo darbininkų, • o la 
biausiai anglekasių, kaipo geriau 
*ias prezidentas, pasiskubino dar 
numažinti talrtas nuo alaus, idant 
trasias alaus leidėjų, darbinin
kams nebegeri »nt tiek, nesuban 
krutytų- Ant nusikratymo nuo 
kompanijų sztorų Mitchelis galė
jo paliuoeuoti anglekasius, skųs 
damas kompanijas į sudę, pasi 
remdamas ant liesų Konstitucijos
S. VV-. bet to ne padarė.

Kas link p e B k t d : “Kad 
Mitchelis nori pirmiaus suorgani 
zuoti darbininkus” ir vesti juos 
ten kur nori kapitalistai, tai nėra 
abejonės, bet kad jis rūpintųsi 
apie pagerini.nę jų būvio, tai 
pons Sakalas gali persiliudyti isz 
jo paties raszto pagarsinanczio 
užba'gimę sztraiko. Kad jis ru 
pinasi apie savo kiszenių, tai liu- 
dyja finansiszkas rapoitas Unijos 
anglekasių isz liepos mėnesto 
1900, kurį turiu po akių, nes isz 
jos iždo gauna daugiaus per iri, 
tukstancziųdoliarių algos.

Kas link s z e s z t o : p. Sa
kalas, sakydamas savo kritikoje 
straipsnio, “Kę pelnė Pennsyl'a- 
nijos anglekasiai sztraikuodami , 
kad kun. Dembskis velyja “vie 
toj Unijų, Mitchelių, vien rin
kimo reprezentantų darbo parti
jos”, tai ne tik paklydo, bet ty- 
czia ir sumelavo. Gal p. Saka
las ir labai troksztų, kad asz teip 
bjaurię mislį skialbcziau. Weltu 
tol«iks. Ne remsiu nė žodžiu, 
nė darbu unijų, kuiios stato na 
mus ant ledo.

' Kun. B. Dembskis.

Klaidos atitaisymas.
Paskutinėj korespondencijoj isz 

Elizabeth įsiskverbė saito* klai
dos: vietoj nutraukia 25c., turi 
būt uidirba nuo $1,25—2,50.; 
w i etoj Kliubas turi 10 sąnarių, 
turi būt 100 sąnarių.

UuiuaMyma iszgvtfys ai. viena diena 
tnk “Lazatlve Bromo OhIm Tablete“. Gausi

Knygų Katalogas.
MALDAKNYGES.

Mažas Aukso Altorius.kataliktezka maldų kny
gele .Maldos yra ry'.metines, vakarines, pne 
spavtednes. komunijos, mirsiu, miszparu tr 
daugybe kitu; miežiu maldos su abronsliais; 
miszparai giedami lietuvlsskl ir lotlmszk!: 
daug lotyniszku giesmių giedamu prie ls»ta- 
tymo SS. Sakramento, procesija, pekrupini- 
mo Ir tt. Yra fl litanijos; psalme, Ss. Marijos 
P. Ir Karaliaus Dovido; aktai, ražanezial. 
stacijos, karunkn. keliolika ssventu giesmių 
ir tt. Yra tai naujausia ir gražiausia knygele, 
iss visu lietuvius u maldaknygių, daili.Del
ta, slidi popiera: stambus, aiszkus drukas 
Mlera g^i4H coliai. Szltu knygeliu apdarai 
irrje-kes yra sskunczio»:

Nol. Prasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai. 5Oc

No 2. Plasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai, apkaustytos briaunos pasida
bruotomis blatelemis. su kabute.. ,7tie

ArroHits

apda-

$1.25
No 3. Moroko skaros minkszti 

rai, apvalus kampai, auksintas paraszas, 
kvietka ir krasztai........................

Francuziszkos glitodiiioa sku
rdės apdarai, apvalus kampai, auksinu 
kvietka. kryžius ir kreditai.........$1 50

No 5. Abdeta baltais slaniaus kaule, 
liata, su 3 sidabriniais tnedalikeliais, ak
somo nugara, apkaustintos briaunoe- 
auksinti krasztai................$ 150

No O. Baltos celiulioidos apdarai, iaz- 
kilusios kvietkos, su dviems kabutėmis 
auksinti krasztai............................$1 50

No 7. Baltos celiuloidos apdarai, 
kwietkos ant wieno stono iszklotos si
dabru ir perlu, su dviems kaulinėmis 
kabutėmis......... ...........— ...$2.00

Knygos sawos spaudos.
Akyvi ApsiretezktmalSviete, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozeilate. N sudiegiau »e knygele ant 
svieto daslžlnojimul isz ko darosi žal 
bal, griausmai, lietus ir sniegas; kas jrra 
debesiai ir ant ko jis laikosi............ 3O<-

Aritmetika. Kniga Isnlmoklntmeirokundu.
Preke.................................. ............ '..............Sd5c

H.YGIENA. Daktartezka knyga arba mokslas 
apie užlaikymg sveikatos isz kurtos gali be 
pageltos daktaro iszslgydyti nuo daugybes 
ogu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas ja su atyda per skai
tys, patalkys apsisaugoti nuo tukstanozlu vi
sokie ligų, pataikys užlalkytieuolybeje savo 
sveikata, tiallglnti savo amžl ir mokės užau
ginti sveikais ir tvirtais savo valkelius, 
neką.........................................................35c

^.pls turtu lazdlrblma. Parasze Sėbram; verte 
S. M. Veikalas gvildenantis politi’zkaja eko
nomija. Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip jis susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo............................... 85c

Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gei- 
kle, Nalkovskl ir kitus, sutaiso Szernss. Yra 
tai nafldlngiausia iss visu sulygsziol laseju- 

diduma Ir platuma, jos kalnus, ju Tardąs, 
sugszti. vulkanus metanczius iss saręs ugnį: 
isz kokiu žeme sluoguotu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių. geležies. aukso, dris
kos ir kitu «en bta; kiek mariu, aksru. uplu, 
ja Tardai, plotis, gylis; kokj kuriuose van
denys: sarus, prsski, saldus, ar kartus, ko-

tas, karalystes, kunlgalksttystes. respobU 
kos Ir tt Klek kurioje žemeje yra gyveato- 
jo: koki ju tikėjimai, kalboe: papročiai, už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, .u kiek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: stalor.lsl ar keras- 
czlai. lietus ar giedros; kur koks ilgi, di-nos 
Ir nakties; kur vteada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele «.# oollu 
iro puslapiu, aut geros standžios popierns 
skaudinta, su 71 paveikslėliais: map^^jrato

Ta pati, apdaryta audimo kietuose apdė

Istorija Suvienyta Valstijų Szlaurines Amert- 
koa. Apraszo kaip Kohunibas atrado Ame
rika, koki ošia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai tes Europos pradėjo va
ži no U in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
Bmžvo i r kokiuose metuose; kiek pr-zidentu 
buvo, koki ir kiek kuria gero padare salai 
žemei. O ant pat galo talpinasi KoMtttnoMb 
Suvienytu Walstiju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
saloje Atnenko. temeta gyvenančiam, idant

pression n
j Dembskis _____
Kaip geriausiai laidoti numirsi!f Pieszlnys Dn 

L. ft'ebiam Issangliuko iszgulde kun. V. 
Dembskis............... ... .....

Krėslu Skrrdyne Aprasso ana baisu atsitikima 
kadalSMm, maskoliai užpuolė eatbažny- 
cztoe miestelyje Kražių, musas, szaužie ir pjo- 
vanekallus žmonis, iszgriove altorius Ir už- 
Į>eCaetijo bažayezta. Atšakiausiai apraszo 
ta visa atsitikima.............................. 15c

Lietu visikas Lemen tonus su poteriais kate
kizmais tr mistranturu.................  15c

lOc

Mokslas apie Zemg Ir kitus tvistus, ju būvy tr 
pabaiga. Aprauso kas jna žeme, tes ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulte; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plianetos. kome
tos Ir kitos retai matomos žvaigždes. Su M> 
astronemiszku abroasllu turinti ZM pusta 
Bius. Yra tai vienatine knyga. Isz kurios 

arai žmogus gali apstszvlostl......... 75c
D-utvose, gražiuose apdaruose..........  #1.00
Lenkai Ir Lietuviai nuo 108 Iki !4ž0m. Paragpe 

pagal leakiszkus istorikus Žemkalnis. Už
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugystes'* —Yra 
tai apraazymas Lietuvos su Lenkite susivte- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia šiokiai yra ap- 
raszvta lenku politika kaip jie pasielgė su 
Lietuvos k u algai k tiesiate: Kaistuoziu. Vy
tautu Ir kitais. Isz ežios knygeles skaityto
jas ai sek lai supras, ar lenku prletelysts yru 
mums naudinga ar bledloga........ ...15<-

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje aso senovės 
Iki jie pateko po valdžia persu. Parssze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 283 pus.apius 
ir 4 dideles mapas parodanezias vietas, kur 
senovėje gyveno lietuvi uprateviai A prasto 
lietuviu padėjimu dar 800 metu priesz Kris
taus glmtmg..........................................5Oc

M indą ūgis Lietuvos Karalius. Istorlszkes pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkal pa
rašte Julius Slovaokl. lietuviszkal verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. U5c

Naujausls Lletuvtezkas Sapnlnykaa, surinktas 
ir suredlt. isz daugel svetimtautissku sapnl- 
Stu ir surėdytas pagal tikra Perslszkal 

Iptlszka sapaiuyka,—suSIO alszklu abro- 
i«s,— su apraszymu planetų Ir paslapeztu 

kokias senovės žmones vartojo inspejimul 
ateltes —Genausel tesguldo visokius
sapnus ....................................................  5Oc

......«t.e *• ,s** s...***s*,.. Offc 
Olltypa. apysaka Isz laiko terpsaviazkos kares 

Indijonu Amerikos.* ............. UBc
Pulki Istorija upe Kantria A taną, kuri per M mo

tus vuiksaoziodama po sviete, daugybe 
bedu U vargu kantrai teškentojo...:. SOc 

Pamokslai Iszmintles Ir Teisybes tezguldinoti
Gal viešiu visu amžių. Csta yra palilpf IK 
gražiu Juokingu ir lazmlullngu pasakalcslu 
Kas nori turėti gražiu juokingu ir pamoki 
aanezlu skaitiniu tegul nusiperka siifknln> 
gels, o gardžiai pasijuok,, žmonose turės k| 
nupasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo- 
kes duoti Iszmiutlngg atoakymf............5Oc

Rankvedis G romą t u raškymui. Yra labat 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raaiytle gromatas in:pažystamus, prlete- 
llus, giminias, mylimalsias ir myllmuo- 
s.u* priesz apslvedlma, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kltea surastai stovsr.
ežias ypatus PasveiklnimaUpavinozevo- 
nes) ant Nauju Motu, dienoje srarduartu, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose........... ............................................. , .5Oc

Robinsonas Kražius, moraliszks Ir žlngedl 
apysaka paszvesta jaunumenel.... 05c

genu Gadynių laznyke Gvgt Sutvėrimai. Pagal 
Hutchln,ou|: sutaisė Sserna,. Ji aprašau 
seniausiu gseiyniu įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žeasse dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradime. Bsiandlen tu sutvėrimu kūnas 
žmones kasdami gilius saulinius, kanalas ar 
Imdami įsa žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemoje. Tūlo sutvėrimu atrado ozte- 
lūs, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tte atrasti 
žemeje kūnai yra aziandien tezatatytl ival 
riao«e tuozejuose. Isz kurta žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme kiek daug 
milijone melu reikalavo pakol ant mlraato 
žvėries kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Mokslluoziai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir koktu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi Isz žemesara

ti. kaip seniai Ir žmogus ant mulu žemes at
sirado. Knyga turi S73 puslapiu stambaus 
druko. ant grąž os popieroe ir apte 110 pa
veikslu invairiu senu gadynių istnykusiu su
tvėrimu. Preke......... .. ....................... *1.00

Trumpa Geograflja Sutaisė Neris. Trumpai ir 
suprantamai aprasio visas & dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gyvuliu M 
medžiu. Tinkamituse geograflja in pradine 
mokslalng...................................   GSe

Žmogų. Nepliuszkl. Verte Iss szvedlsske Na
rte. Graži apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai 
mingiau gyveno nž kitus, su turtingoms ap
sivedusius. Salta apyrakele užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
gisakos dorybes.......................................lOc

Vanduo ant žemes, požeme ir viršauja žemes
Rusteikai parnase Rubakin's. Verte Drugys. 
Isvieido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, aprasso visas vaudena 

sius, debesiai. padengėte atveep. keiczlasl 
■t vandeu* toszeliu* ar tniego lusteliu Ir 
vėl krist* aat Urme*. i»« kartos buvo pakilf 
Czto nukritę didelius darbus veikia: suie 
gns kartais uždengia olėtus kalnius Ir iatdo-

ir kavojaal po kerne, kur vai veikia lį pati 
darbf kaip Ir ant virsaaus žemes....... . IOo

Knygos Nwetiuiot« spaudo*.
Anlma Vilią, naujatela ir gražiausia pasaka, ku

riai skaitytojas atsldžiaagt negales... Tte
Anegdotai iszsitarlmai ir patarles iss gyveni

mo senovės Grekonu bei Rymlonu “ •• Ite

limo nuo neprieteliu vedanczlu isz tikro Ir 
isSBanlngo tikėjimo kelio in prapulty. Csia 
ra.zeja. nurodo kurio, yra seniausios aat 
svieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuviška kalba yra seniausia ir kad tari

nuo ta noprieteliu apsisaugoti .. Mo 
Arielka yra nuodai paeinanti iss girtybes: Czm 

apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta su keturiais ebrozeliais žmo
gaus pilvo kokios tes girtybes Ilgos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima įsulgy 
dytl .... SOo.

Aebosla, ir teip moktntuve dėl Vaiku, sutaisyta 
torius, nes jame rasi daug naudingu, patob- 
k manėsi a straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai Ir prisakymai.. .. ...............  SOo

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.............Kte
Amžiaus galas Ponėko Piloto, kurs buvo sud

žia Vieszpaties Jeraas.................................. te
Andersono pasakos. P. Nerio. 10 gražiu pa

sakų vienoje knygelėje. ...............    l(o
Angllsžkal-lietuvtezkas žodynėlis, sutaisytas

kn. P. Saurusalczio. turi apie 3BL0. žod
žiu'. angllszkl žodžiai tezguldlnell ^letu- 
v Įsakai...................   Mte

Birutes dainos ** “ lite
Budas gydymo. Daktanszka knyga................. 40c
Dievaitis, apysaka s

žiausla pasaka. I 
' neglrd->£>- Preke 
Daine skrynele
Dallyde arba patarmes steliortams. surinktos

114)0

klnanlism. Ir mokantiems .talionszka 
derby.................................................................Oe

Duonos jlesskotojal, apysaka H. SenkiOTi- 
rztaua................................ Ko

Ktaologisskoe .mulkmenoe. D-roJ Basaaa- 
vyesians. Mokslinki lietuviu praeitas 
tyrinėjimai, su Tiesa mapa.................. 2Sc

Etnolloglszkos smulkmenos tftc
Egle ialcziu karaliene ir isigriovlmas Kauno 

pilie. lkttm..du peikus dramai parsssyti 4- 
leksandro Ouiuosio .... *c

Genu Dede. Grali pasaka Iss sziandlenlnio Lie
tuviu padėjimo....................................IOo

Gyvenimas Stepo Raudnoslo pasakos lic
Gyvenimas Genovaitės (Genovefos). Yra

deja yra ton
Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, su 

trumpu apsakymu apie pargabenime Dr-tae 
Atptrkejlstu Iss Italijos in iiemiu karalystes 
skersai kalnus Alpomls vadinamus, per- 
verstaaut lletuviszko Kn PetroSaurusalcsio. 
Kas nori turėti dvasiszku nauju pasiskatimu 
tegul nusiperka szp knlngelj................»e

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal naujau
sius isziynnsjlmu. sumszytas........... Ite

tarankiai ..rentos InkTialeljoo. vartoti VI ir 
VII ssluatmeciiuooe dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant Žemes. Parašte Mae 
Do nald Labai akyva knygute......... ite

Iss ko kyla melai Ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parašte kn. Dembskis. 8s» tai
ga paduoda svarbiausias isztraukas Iss

- ..rentos Biblijos kuris, perskaitė supra 
šit. kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia jf žmonėm, skaityt................7te

Iss kur akmenys ant muso lauku atsirado’ 
Geolloginkas Lietuvos isstyrtnejtmas, 
naudinga moksllsska knygele........... IOo

Istorija Europos su mapoms SOo
Istorija gražios Katrukos ” “ IOo
Istorija iss taiko Franeusu vaiso, atsltlka- 

stoe Afrikoje . . ... (te
Istorija gražios Magelano. ., Ite
Istorija septynių Mokytoju • “ MM

įsuktas Socljalistissku sanlygu ant misa kultū
ros szaku. Gert pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint sasro beari........ .. .1(0

Juogupas Konlusse*skis, arba kankinimas
UnUotu po vaidila maskoliau. .Mo

Juokingas pasakojimas apie SzalUbuisins 
ir da gražus straipsniai iss ukialkystas to 

Ka darytla, kad botume sveiki ir ilgai gy
ventame................................................IOo

Kenkles, lietuvtsikos dainos su natomis, 
sutaisytos aatt balsu, dėl vyra . Mo

Kaip įgyUe pinigus Ir turtą Kto
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiU naudingi 

skaitymai , , . , ite
Kas teisybe tai nemotas puikios apysakėlės, 

us lietuviu gyvenimo „ l(o
Kristijonas DnoMlaitis „ . ite

Koletas žodžiu apie ItetavlM ir naudingi pa
mokinimai dol Lietuvos žmonių. Pusi.84 lite

Kankles. Ileluvtezkos dainos 4 balsams 
n.zkiems sutalkvtož: parūpino Dr. 
Kudirka. II dalia.. ...................................

Kataliku Bažajretia ir makalas pagal falM*", 
verte kn. 1. Milukas.....TT7.................1

eis** praeiti pagal paminklu, užailiku- 
*fu* aat grabvteesiu D. L. Kunigalk** 
ožiu ir Kazeliu................................................. 10c

Kuli Žodžiaiapte Auginimą, peranyti J. 8. 
Keokizozio. Labai naudinga knygele

MŪSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.
Krltuoltei *zvle*o* bei abrorai Šutai** Bevar

di*. Keliolika labai akyva abrozu perkra-
taneliu talut Ukejimtezku* dogmatu*.... SOo 

Kabala* talpinanti* Maryje visokiu* užmlnl-
mu* Ir ant je reikalaujanti atsakymai. IOo 

Kelio* tetorlazko* dalno*. Gražio* ir *warbio* a-
pie Lietuvos praeitie, jo* Uetavtezku* ku
algalkazoziu*. Kražių skerdynes ir U. 10c 

Kelrtutte, tragedijai ak tuose dėl teatru........... »0c
Keletas žodžiu apte Rymo popiežiau* neklai

dingumą ..............  10c
Keletą* raszta anie Kražių*, paraižyta D. Bulke- 

. ratelio A talkiai apra**o p jo vyne Kražluoae.
kaip taa viskas atsitiko, klek ir koki žmones 
buvo aresztaoti, kiek sužeistu, kiek už- 
maszta. klek nusūdyta ir tt..........................lite
vienytose V aisti jose platforma.....................10c

Ltetavi.zko* Pateko*. Medeg* Itetuvlazkal my-
tologljai Berinkta DroJ. Ba*anavteziau*. 
C>ia telpa 14 *enian*iu lletuwi*zku mytoto-

Pagal Lunkevyčių ir kitus.

vtlkaiokus. Yra taf juokiagiausios pan
ko* girdėtos nuo seniausiu laiku In kūrės dar 
ir szladlen daugybe Uetaviu tiki buk tai vis 
buva» teisybe......................  (1 SOc

Lengvas bodas paežiam per savęs pramik
ite raszytie, dėl nemokaneziu 10c

Ltetaviszko* dainos tes vteur surinktos, 
apte keturi szimtal dainų K.O

LleiuvlszkasAlbumas, Laida J. Istoriszko* ir

nok gimdo paprastai pašalinės priežastys, 
kaip antai: sunkumas, šiluma, šviesa, drėg
numas ir tt., o ne jos pačios noras.

. Jeigu eisime toliaus, tai užtėmyaime, jog 
dėl krutėjimo augmenų sudėtinių, jie keičia 
ir savo parvą: augmenų lapai naktyj yra 
švesesnės parvos negu dieną. . v-

Mokslinčiai užtėmyjo ant maurų, Jog 
vyriška sėkla, plaukinėjanti ant vandens, 
slenka palengva prie moteriškos. Tas apsi
reiškimas todėl labai panašus į tą,ką matome 
pas visus veik gyvūnus, kur moteriška lytis 
patraukia vyrišką. Pas augmenis vienok 
tas traukimas skirtingų lyčių sėklos paeina 
nuo chemiškų apsireiškimų, be noro ir supra
timo besiartinančių atskirų lyčių.

Bet grįžkime prie augmenų dalių visada 
matomų. Kalbėjome pirmiaus, jog augme
nų žiedai, nors ne visų, užsidaro ant nakties.

Matėte gal berberiso arba rugšterškės 
žiedą. Žiedai tie maži,geltonos parvos.

leteta* kn. Miluko *u pagelb* ptonnmerato- 
ri*. Telpa ošia gražu* paveikslai *u trum
pai* apraazymai* žymiausia Lietuvos vietų, 
issdlrbimn (r naminiu darbu, kaip tai: Al
torių* Austro* Vartų su *tebukiingu paveik- 
•lu Panele* Szvenczlauslo* Vilniuje: Grlu- 
vesial M i adau g lo r u ižo Naamtestelyj: Grlu- 
v**lal Lydo* pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medini 
ka pilies; Gelgaudtezki*; Griuvėsiai Gede 
mino pilie* Vilniuje: Perkūno azveatlnyczia 
Kaune. Kėdainiai. Mlr, Vysokte Litovtkie; 
Kretinga: Kražiai; Raklazkio bažnyozia. 
Kapa, Bimano Daukanto. Biruto* koplycria, 
Palanga. Buomą* Ue* klaipeda, Minijos sle

ke Kauno gub : toliau* eina povelkilai vi- 
•okiu lietuviu uždeniima. naminiu'padaru 
ir tt. Apra*ryma* paveiksiu dvieioM žaibo 
•e—lietuvlazkoj Ir angiiizkoj. Preke... 5Oc 

Lietawo* T*tryne* Dalno*, paraižyto* kn. Anta
no WienoMn*ko. Labai gražio* dalno* flOc 

Lletuwlal*mžlu*ludumuo*e Czia talpina*! ty
ri oejimai apte lietutriu*. ju paėjima, ir kalba 
nuo *entau*lu amžių. Knigete w*rta yra per- 

• įkaity mo k l*kwienam lietu trini 10c
Lltvini I Polaoy. Lenk taikoje kalboje, uzrodo 

ka gero ar blogo lenkai lietuviam* padare ir 
*r turime *u lenkite laikyti* ar nuo ju 
tzplintl*........................................................ 10c

Latevo* Valaado* Eile*. Paraižė Vincą* 
Kape** (D-ra» Kudirka*. Czia yra aurin

viena* skaitytojas ras sau "nusiraminimą
Ir dvaatezkf naudf......................................... |(c

Laima ir Planetos Knygute, tinkanti jau 
nuomenei dėl smagaus laiko praleidimo, 
nes tez jo* gali suburti apte mvo laime 
ar neisime, ar myli ji žinoma mentele, 
ar jf vaikinas myn ir tt....................  2Sc

Lietuvlszkai Szinpinys, II Laida. Konrado*
Valtenroda* ......................................... i...A (

Lietuvi**!'i Dainiai pradžioj XIX *zimtme- 
ozlo. Kliaslszkai tauUsska* perejoddas 
Parengė Jr. Jonas.................................. 50c

Ltetevlszni rantai ir rentininkai, ra*zlla- 
vlsska peržvalga Lietuvo* M y lėtojo, Ju 
gyvenimas ir darbai Czia suraszytl gy
venimai ir darbai visu lietuviu, kurte k* 
nors gero parasze lletuvlszkoj,' kalboje, 
kaipo tai: Dr Baaanavtesius. Ineaklo. 
8. Daukanto, vysknp. Voloaezi«uskio. 
kn. Burbos Ir kita.................    50c

Lietuvos Kankles, turluczios 72 naujas dai
nas...........................................................  Iflg

Lietuvos Istorija, paraszyta per 8. Dankaa- 
t*. Dvi didele* knygos kožna po (I Mte 
arba abi už................................................ 13 00

Lietuvos Gatpadtne. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, iaz k irios galima tezmoktl 
gerai virti valgius ir atsakanoziai vesti 
kukne..................................................... 20c

Lietuvvstes praeiti*, dabartį* Ir ateitis, isto- 
rtezkal socljoliogtezkas pteszlaya.9te

Lietuviai po maskolių jungu. Parasze Dr 
Ptesainy* apte priespauda* ir persekioji
mu* lietuvi* l*z s šalie* maskotiszkos 
vsidžio* ...... ..........................................  10c

Marku* ir Aurellana*............ •............................ 10c
Mythai. Pateko* Ir Legendos Žemaicziu. *u- 

riakto* Ed. Veokenttedt'o, verte J. Szliu-

visokias Stebuklu* ir prajovus apte dar 
bu* gere ir piktu dievu, apie Laume*. 
Laime*. Raganių*. Vilkalokus Irti., In 
kūrinos senove* lietuviai tikėjo ir szie- 
dlen dar aekurie tiki. Ka* vieo| iaz tu 
pasakų perskaitys panorus ir visa* skai- 
tytl. Preke....................................................

(Tąsa.) j
Terp Jų du ypač yra žin

geidus. Vienas iš jų, arba teip vadinamas 
pirkinis‘media auga Indi jose; kitas gi auga 
kraštuose vidutinio oro, jį vadina pasiutusiu 
agurku. Nunokus vaisiams pleškinto medžio, 
giriose, kur Jų daug auga, vaisiai pradeda 
trukti ir trūksta su tokiu pyškėjimu, kad jį 
girdėt iš tolo ir rodosi, lyg kad girioj šaudy
tų iš revolverių, o sėklos vaisių išmestos le
kia į visas puses teip smarkiaįi, jog gali skau
džiai sužeisti neatsargų keleivį, einantį per 
girią, žinoma, jeigu pataikys Į neuždengtą 
kūno dalį.

Ne teip pavojingas yra vaisius pasiutu
sio agurko: jo išmestos sėklos rods sužeisti 
pavojingai ne gali, bet visgi nežinantį gali 
gerai nugazdinti. Vaisius pasiutusio agurko 
ištikro panašus į vaisių nedidelio daržuose 
auginamo paprasto agurko, apaugęs šiurk
ščiais plaukais. Nunokus vaisiui, visas jo 
minkštimas persikeičia į tirštą, limpantį 
skystimą, kuriame plaukinėja sėklos. Kotas 
paremiantis agurką nulinksta ir toj vietoj, 
kur jis rėmėsi, atsidengia vaisiuje skylė, per 
kurią su dideliu smarkumu išlekia skystimas 
ir sėklos. Jeigu kas tąsyk stovės prieš tokį 
metantį sėklą vaisių, gali tapti apspjautu, 
kas, žinoma, ne kiekvienam patiks.

Yra teiposgi daug augmenų, kurių vai
sius turi daugybę aštrių vąšelių. Vaisiai to
ki prisikabina prie žmonių drabužių ir žvė
rims į plaukus, paukščiams į plunksnas, o 
tie jau išnešioja vaisių su sėkloms toli nuo 
gimtinio krašto. Daug tokių augmenų vai
sių, turinčių prisikabinimui vąšelius, be abe
jonės visi pažįsta, kadangi tokių ne trūksta 
lygiai Lietuvoj kaip ir Amerikoj; ypač 
Amerikoj visi skundžiasi ant teip vadinamų 
kanadiškų dagių.

Gyvūnai,, kaip antai žvėrys ir paukščiai 
tarnauja augmenims prie išplatinimo veislės 
teipjau kaip lakiojanti vabalėliai prisideda 
prie užvaisinimo žiedų. Taigi mat atsilygi
na, užmoka už maistą, kokį gauna nuo aug
menų.

Daugumas sėklų yra uždengtos storu 
lukštu, kitos yra kietose uždangose, kaip 
antai sėklos vyšnių, slyvų,* riešutų; reikia 
ilgo laiko, kol diegas tokių sėklų gali prasi
mušti per kietą lukštą. Čia teiposgi pauk
ščiai ir žvėrys yra geriausiais padėtojais. Pra
riję tokias sėklas, ant tiek suminkština luk
štą pilve, jog paskui išmestos laukan ir to
kios greitai dygsta. Paukščiai labiausiai 
prisideda prie išnešiojimo po svietą tokių 
uždengtų kietu kevalu sėklų.

r!
XXV.

ra»zo ateittkiaiu* vteao Medajo *u znaoklai* 
dw*rtinl< po (tretiniu* kraaztn* **teto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* »p*»kyma* »u 
trim!* abrozellai* . . . 10b

Maakoltjo* politika *u Europa Ir kataliktezka 
batayoMa. I.įrodymą* kaip maakollal per
tekto)*. kankina Ir naikina lletuzriu* Ir Įu 
bažnyozia* ....... 10c

Mini mužikėli* lazduota* ant naudo* Liutauro* 
Vktaykam* Czia randa*! trumpai apsaky
ta Lietuiro* tautiezka* kilimą*. Po tam ro

Nudega tazau tautlizkal *ateUayky*tai. Sztoje 
kalifo)* »pra**o wi*a* liga*. J“ wardu« ko
kiai* ja* wadlaa Kauniecztai Ir 8uwalkte- 
ozlal. tepei apraazo kokei* wal*tal* praatl 
žmoae* Ja* gydo. Preke 40c

Medaca Siaaito Daukanto bljografljal (grwe- 
nimul*. Yra tai naujauae knlgele ir labai

«ogiu stralpanlu Preke ....
Negirdėta*daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėm* n
Nedorybe Rymo Cteooriaa*. istorija ten laiko

ponavojimo Nerono .• . . 80o
Nealpneszyk. Komedija grajyjama teatrnooe 10c 
Orleano Mergele, tragedija penkluoee aktuoeesu

inženg*. I*zlelst4 Tėvynė* Mylėtoju Dr te*.

Olga Liubatovyezlute, vaizdeli* iaz gyvenimo 
nihilistu. Y ra tai gružu* ir užimanti* *p*a- 
kyraa* l*z gyvenimo aihillttu Rodjoje. kaip 
mergina Gigu Llubutovyoziute, prigulėdama 
in nlhiltetu draugystf, daug sykiu apgavo 
rusku* ozlsovuiku* ir gaudom* gudriai ■•*- 
trukoto* j* runku........................ .‘„..IOo

Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele.
turinti 48 puikia* daiaote* ir Libreto 4 
aktuose .iže

Pirmutini* degtine* varytoju, komedija 10c 
Pavargę!* ir kaip gyvena Kynsi (Chlnai). t

labai aky vo* pasakaite* ................................10c
Padėjimas Lietuviu tautos Rusu vteszpety*

tai (socijalluko* pteszym*)......................... *c
Pajudi u kine vyrai žemj. La b*l graži pasaka Mc 
Patarle* ir dainos.................................................. 10c
Petro Armino rustai. Knygele turtėti (I pui

kiu daina , lOe
Praeito Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejtmo miesto Vilniau,koki jame 
kllosztortal buvo, koki Ueluvtoskf ku- 
nlgaikazczlal gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke Ir daugybe kitu aky vn Lietu
vos atsitiktina.................................. 10c

Pavogti arkliai ir Mendell* DMgalvi* Dvi
gražio* patekėtos 10c

Pflžaktsple Joti* Tvrardauckž garsu burtinyk* 
ir jo darbus sykiu *u apraezymate apte bur
tu*. Puslapiu 188 Preke . , , 25c

Pamokinanti aprusyraai isz gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo*.................................11c

Pradž*mok*liuRauko* Kustodai gorinėsiu 
tozmoktie gražiai rarrytte IOo.

Pradini* mokslu angllazko* kalbos.................75c
Pujku apra*zytnu isz gyvenimo Lietuviu

paraszyta oel Amerlku Lietuviu....... . .11.00
Plunksno* abrozellai. 8zr*zio* u ujo*, labai

gražio* paseku , , . , . SOc
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV

aalmtmetyje. labai graži paaaka................ 75c
Pilnu nlmtasetinl* katezdorias su p Ha ne to

rai*...................................................................... lOe
Parastai Tikėjimo. Parašas V. V. Yra tat

'karaaMiujimai Biblijos ir nekurle per- 
kratlnejimai tikėjimo dogmų. Knygele, 
sutelkianti skali/tojai daug mėtoto toa- 
ganiogiems dūmojimams............................  tflc

Pasakos pagal Krytovf. Paruze uitomi* 
Viaeas Kapsas (D-ru Kudirka). Telpa 
czia 15 pateku, pareszytu eilėmis.... 10c

Pirmutine pas telpa urnai sumirgus, taipogi
■erulei alkoholiniai Ir taboka, pagal O. 
Bulvida paruze N. Naudinga žmonėms 
knygele.........4.................................................. IOo

Paveikslai Parašu Žemaite. Graži pasaka 
apte vaikina ir jaunf mergių* ir ju sul- 
paėsta vlmf..................................................30c

Paruiaaona* arba baisumą* Dievo rūstybe*. Pa
rasta Bzvenlmikl* Apsakymai tez tikru atsi
tikimu iss Lietuvos lįstų visiku psrspi- 
ju.......................................I.........................  lOc

Raakvedis Senove* Istorijos. Dell* II. Grel- 
klja. Parengs ka. A. Miluke............. ...

Badnu. epiniai Ir bito* uudlngl pamokini
mai eodsuninkam* ir bitininkam* ūki
ninkam* ir fartnertam*.........................  10c

Stolta. Apytaka K FtamaBjooo 
kai ir vteur *tobuktal aut daug

ežia
bartu* tamnu Anon 
prtetetczta vteokta

Žiedo berberiso arba rug&terikM.
Viduryj kiekvieno žiedelio yra motė, 

aplink kurią telpa šeši vyrukai; jie, kaip ma
tote ant paveikslėlio, atlošti nuo motės, ar
čiaus žiedo vainikėlio. Jeigu, paėmę adatą 
ar špilką, su ja bakstelėsite į apačią vyru
ko, tai jis urnai išsities ir su savo dulkiniais 
krepšeliais suduos į šnipą motės. Tas vyru ■ 
kams gamtos duota, kad jie pate galėtų už- 
vaisinti žiedo motę, kadangi šitiems augme
nims užvaisinimas dulkėms to paties žiedo 
yra geresnis negu kryžiavas. Jeigu koksai 
vabalas,įlindęs į berberiso žiedą, dasilytėę su 
koja apačios vyruko, tas atsitiesia, savo ga
lu, kuriame yra dulkiniai krepšeliai, suduo
da į motės šnipelį, kelios dulkės nupuola ant 
šnipelio ir tokiu budu užvaisina motę berbe- 
riso žiedo.

Kad augmenys ne stovi be permainų, 
matote visi: visi žinote, jog iš mažo diegelio 
išauga didelis medis, šaknys lenda gilyn į 
žemę, o virkščia, kamienas kyla augštyn.

Lygiai lindimą šaknų į žemę^kaTfTkili-' 
mą kamieno gimdo žemės traukjmo pajiega. 
Kad augimas augmenų į viršų paeina nuo 
žemės pritraukimo, tą išaiškino mokslinčius 
Knight. Jis pasodino ant liuobai besisukant 
čio rato kelias augmenų sėklas ir ratą palei- 7^ 
do suktiesi, idant per tai panaikinti žemėa 
traukimo pajėgos įtekmę ant išdygusių aug£ 
menų virkščios. Užtenka ratą turintį pen® 
ktą dalį metro sukti palengva (1 apsisukto I* 
į 20 minutų užtenka), o išdygusių augmenim 
virkščia ne auga į viršų, bet teip kaip ją kam* 
patiks nustatyti. Išnaikinus mat per palenk 
gvą rato sukimą įtekmę žemės pritraukimo, 
išnyko pajiega priverčianti augmenis augti 
augštyn.

Šviesa, kaip jau ne kartą paminėjome, 
turi teiposgi įtekmę ant augmenų: ji patrau
kia jaunus ugius į savo pusę, ūgiai kreipiasi 
šviesos link; išpuola, jog virkščios dalis ma
žiaus šviesos užgriebta auga greičiaus negu 
dalis,ant kurios puola daugiaus šviesos spin
duliu. Šviesa raudona, oranžinė ir geltona 
turi ant augmenų tokią jau įtekmę kaip ir 
tamsa.

Drėgnumas teiposgi atsiliepia ant aug
menų. . Ta augmenies dalis, kuri pasiremia 
ant drėgno daikto, auga greičiaus ir leidžia 
ūgį į tą pusę, kur nėra šlapumo.

Šiluma, jeigu jos ne per daug, suskubi
na augmenų augimą.

Yra gana jums visiems pažįstamų aug
menų, kurie ne auga tiesiog į viršų, bet su
kasi šriubo pavidale aplink kokį 
nors daiktą. Ne visi vienok augmenys su-^-s 
kasi į tą pačią pusę: apynys sukasi nuo de
šinės kairės link, už tai rietena,ir pupos atbu
lai, taigi nuo kairės dešinės link. Jeigu aug
menis auga normališkai, tai galima išskaityti 
net laiką, į kokį besiriečianti augmenies 
virkščia apsisuka aplinkui: paprastai pupa 
ant to reikalauja dviejų valandų, o rietena 
atlieka tą į 40 minutų.

Lapai teiposgi ne stovi visada ant vietos, 
jeigu jų ir neužgauna vėjas. Kaip virkščia 
teip ir lapai tūlų augmenų atlieka visokį 
krutėjimą: vieni linksta žemės link, kiti švie
sos link, treti gi atlieka kelionę į ratą kaip ir 
besiriečiančios virkščios, tankiai kreipiasi 
saulės link.

Lapai žirnių, rūgštynių naktyj kitaip ky
bo negu dieną; tas pate yra ir su ne tikrų 
akacijų arba robinijų lapais: jų lapeliai nu
linkę ir susiglaudę naktyj, dien.^j^yra visai 
kitaip; tą ypač-galima užtėmyti ant lapų 
Australijos medžių vadinamų eucalyptais.

Šiltuose kraštuose auga- augmenis, kurį 
vadina mimosa; lapai jos ypač jauslus yra ir

kimu..........................................................   I(c
Atrankas Ir Magdute vaisdeli* tos Lietuvos 

■Hteoaia, ypač* jaunimo gyvenimo; 
parasze J. S...................................  10c

Svaras Juoku. Sutaisė Kaa Norėjoj................2Sc
Trskteczlu Dzuku dalno*. Tyrmissklu And

rius įkn A. Burbo* prozaiukl raistai). 
Užleido kn. Miluką*. Labai naudinga 
knyga turinti didele raoksllkzkn ver
ta............................................................. ...|l-00

/rūpintis turėti i^-įSSžr^.^

Paprastai visus organiškus, taigi turin
čius visokius organus daiktus vadiname or
ganiškais arba gyvais, kadangi jie auga ir 
gyvuoja; tokiais yra visi gyvūnai ir augme
nys, bet terp vieno ir kito tų gyvų daiktų 
skyriaus yra didelis skirtumas. Paprastai 
sakome,; jog gyvunar-tuom skiriasi riuoz aug
menų, kad jie kruta, gali pereiti iš vietos į 
vietip vieni t^ atlieka greičiaus, kiti palen- 
gviaus. Bet ar augmenys ne kruta? Ne vie
nam klausymas tas išrodys juokingu, kaip 
ne vienam juokingu išrodys tvirtinimas, 
kad žemė, ant kurios gyvename, ne stA.vi ant 
vietos, bet keliauja be apsistojimo, o drauge 
ir mes su ja atliekame tokiks dideles kelio
nes, kokių ir su greičiausiu geležinkelio tru
kiu atlikti negalėtume.Negalima todėl juok- 
tiesi iš nieko, kadangi gamta daro daug žin- 
ge.džių dalykų, kokius be visada mes galime 
patėmyti; kitus apsireiškimus, nors matome 
kas dieną, ne mokame patėmyti. Todėl ir 
iš klausymo krutėjimo augmenų ne reikia 
juoktiesi.

Augmenys ne apmirę, kaip akmens daik
tai, bet gyvi; jie todėl kruta ir atlieka tą, 
jeigu krutėjimas kam nors augmeniui reika
lingas.

Augmenims, kaip žinote, pirmiausiai 
reikalinga šviesa, todėl visoa tos augmenims 
dalys, kurioms reikalingiausia šviesa, krei
piasi į tą pusę, kur šviesos daugiaus gali su
griebti. Turinti kambariuose kvietkas ne 
kartą gal patėmyjo, kaip kvietkų lapai sau
lėtoj dienoj kreipiasi prie lango, arba prie 
stiklinių vedančių laukan durių, arba, ai
škiau kalbant, į tą pusę, kur daugiaus yra 
šviesos; tą matote ir tamsiose rusyse ant bul
vių diegų.

Tūli augmenys, o terp tų ir visiems pa
žįstami dobilai, kaip žmonės kalba, ant nak
ties užmiega. Per dieną dobilų lapai pakilę 
į viršų; vakare gi, nusileidus saulei, jie 
nusileidžia žemyn. Teip yra ir su daugeliu 
žiedų: yra diktai tokių žiedų, kurie ant nak
ties užsidaro, o dieną vėl atsidaro. Garsus 
švediškas mokslinčius Linneus iš kvietkų su
taisė net laikrodį, kuris niekada ne klysta, 
bet visada kuo teisingiausiai valandas paro
do. Laikrodis tas paremtas ant to, kad ne 
visi žiedai sykiu atsidaro ir užsidaro: yra 
augmenų žiedai, kurie atsidaro 3 vai. ryto, 
kiti terp 4—5 vai, kiti 6 vai., kiti 7 vai. 8 
vai., 9, 10, 11, 12 vai. dienos; yra teiposgi 
atsidaranti 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vai. va
kare. ♦ '

Augmenys todėl taį ne nesijudinanti 
daiktai, bet jie kruta ir tai kruta ne tik ma 
tomos jų dalys, bet ir protoplazma; atskiros 
jos celės. Jeigu augmenų celės stovi ant 
vietos, tai tas paeina nuo stangumo ir kietu
mo celių plėvės, o iš celių, kaip žinote, susi
deda teip visų gyvūnų, kaip ir augmenų kū
nas. Jeigu augmenies celė ne turi lukšto, 
arba jeigu ji apsiausta plonute plėve, tai ji 
gali perkeisti savo vietą, gali pasitraukti iš 
vietos į vietą. Tūli maurai, plaukinė  jauti 
ant vandens, turi ant pasiirimo plaukelius ir 
iš jų pasinaudoja, tik žinoma, plaukia pa
lengva, į minutą pasiirta vos ant dviejų, tri
jų linijų, todėl teip sunkų tą užtėmyti. Iš- 
liuosuota nuo plėvės protoplazma slenka iš- 
palengvo. Mimosos tepti.



LIETUVA
Lietuvos redakcija lin

ki visiems skaitytojams 
linksmų Kalėdų.

Wietines Žinios.
— Jonas Bodrasa, gyvenantis 

pn. 119 Front st., pateko po su- 
du. Apskųstas jis ui uirnuszimj 
Jono Stompero.

— Ant kertės Division ir Tho- 
mas st. bus pastatytas ligonbutis 
sergantiems visokioms plauczių 
ligoms. Pastatymas ligonbuczio 
kasztuoe 1150000.

tu gm., Wladislavo pav., Suvalkų gub. 
Ji* pats ar kas kitas teiksis duoti žinę 
ant adreso:

J, Paltinaitis,
256 VVythe avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau iszmintingos ir mokanezios 
raszyti lietuvaites ant apsivedimo, tur 
būt ne senesne kaip 27 metu, nes asz 
pats tiek metu turiu. Kas link mano 
užsiėmimo ir gyvenimo dasižinoeite per 
laiszkus. v Adresuokite:

G. G-bas,
125 E. lOth st., z .Traverse City, Mich

Pajieszkau Jono Baradinsko, Kauno 
gub., Panevėžio pav., kaimo Daujenu; 
gyvenophiladelphijoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso: 
* Mateuszas Petrauskas,

28 Union st. Kenoshs, Wi£

Pajieszkau Liudviko Krazausko7 An
tano Audinio ir Rozalijos Juknaitės, vi
si Kviedainos parap., Kauno gub. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Izidor Birbsiąs, •
328 Ohio st,, Buffalo, N. Y.

FJBradchulis
•Attoruej and Coanselor atLaw.
1*6 L*8*lf* *t. Room 410. Chicago, III.

Telephone Centrai 3066.
Wienintelis lietuvy* advokatas, baigęs 
moks)} jurisprudencijosczion Amerikoj. 
\Veda provas kaip civilisz.kas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduose.

Oflicial Publlcation.
Annnal Statementof the Penksvlva- 

mia Fire Insurance Compant of Phi- 
, ladelphia.in the State of Pennsylvania, 

on the 31*t day of December, 1899; 
made to th^insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuanl to

— Cinko dirbtuvės sziaurinėj 
miesto dslyj, kurios iki sziol sto 
vėjo, nuo ateinanczių'naujų melų 
pradės vėl dirbti. Prie darbo 
pa tilps 1500 darbinjkų.

— Ant didžiojo paczto perei
tos subntos dienę nežinomi vagi
liai paszlsvė du paku, kuriuose 
buvo po 500 dol. pinįgų. Ka- 
aierius, paszauktas prie telefono, 
užmirszo užrakyti szėp|, isz ko 
pasinaudojo vagiliai ir paliuosa- 
vo pacztę nuo 1000 dol. Psczto 
virszinįkas reikalauja, kad tuos 
pinjgus užmokėtų kasierius isz 
savo turtų. .

— Krautuvėse Sch'esinger & 
Mayer aut State st. sugavo jaunę 
vagilkę, Amelija Meyer, ^uri 
paszlavė szilkinlo audeklo szmo- 
tę už 20 dol.
bandė ant policijos nusidurti su 
špilka, bet policijantai atėmė 
ginklę. Amelijos gyvenime ra
do pavogtų visokiose Ch’cagos 
pardavinycziose tavorų už 2000 
dol.

Suaresztuotoji

Pajieszkau savo brolio Winco Bene- 
diktavieziaus, Kauno gub., Raseinių 
pav., kaimo Žibu; 8 metai Amerike. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žihe 
ant adreso:
Simon Benediktovicz, Frankfort, Me.

Pajieszkau savo pusbrolio Mikolo Že- 
kevieziaus, Suvalkų gub., Seinų pav., 
7 metai Amerike. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso.
Adam Laukonis. Thurber. Texas.

Pajieszkau sawo pusbroliu Mikolo 
Czeliaus, Martino Stakeno ir Kazimiero 
Augulio. Wisi Kauno gub., Panevėžio 
pav., Wadoktu parap. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jos Czelis, «
Box 51, South Glastonbury, Conn.

Atsiszau ki mas 1 
važinėjant po Vakarus

— Perei'os nedėlios dienę te
atre Alhimbr i, ant State st. lai
ke perstatymo užsidegė portje
ros. Susirinkę persigando ir ant 
syk pradėjo' veritiesi laukan. 
Ant laimės iszmintingesniems pa
sisekė sziaip teip (lersigandusius 
nuraminti ir didesnė nelaimė pe 
atsitiko, bet-visgi keli tapo su 
sigrūdime skaudžiai užgauti.

— Sahune po. 697 Milvaukee 
avė. policija suaresz'avo 34 len- 
kiszkus vaikysczius ir siliuno sa 
vinįkę ui loszimę. Suaresztuoti 
vaikyszcziai buvo dar ne suau 
gę: jauniausi: 
pietų, o vyriai 
anksti griebė^ 
vienvk v* rtas\aliuno savinįkas, 
kuria tokiems vaikyszcziams da- 

Icszimo?

i turėjo vos 15 
pasis wos 20. Per 

(rožinio. K?S'

Man
Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžvelgimą į klausimus philozophi- 
jos ir mokslų (duszią. Dievą, gu m tos 
įstatvmus, evoliuciją, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L. 
Buchnerio veikale "Pajiega ir Medega'' 
(Kraft und Stoff), ir kadangi sziądien 
toks veikalas isz tiesų yra reikalingas 
visiems laisvamaniams, idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją, asz pasisznekėjęs su kiliais tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant virsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietuviszkos knygos, kas dabar nori 
prigelbėti anąatspaudinti.kasztuos $1.50: 
po atspaudinimo kasztuos $2.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėti lietu
viszkoje kalboje, kviecziu prisiųsti 
prenumeratą, ir kaip taps atspaudinla, 
užsimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bus 
isz anksto užmokėję. Kasztai spaudo* 
yra dideli, todėl praszau Tautieczių 
urnai su prenumerata iszleidime knygos 
man pagelmingais būti.

J. Szliupas, M. D.
421 Penn Avė., Scranton, Pa.

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid 

up in-ea*h.........................$460 000.00
LEDGER AB8ETN. '

Book value of real estate ovn- 
ed by the company...........230.667.67

Mortgage loans on real estate 719.900.00 
Loans on collateral securlty.. 169.900.00 
Book value of bonds snd 

stoeks................................3.579 797.15
Cash on hand in bank.............. 163 668.27

Tolal net ledger assets $4.ėl3.927.oė
NON-LEDGER ASSETS.

Interest due and accrued.... 11.363.44 
Market value of bonds and 

stoeks over book value.... 85 292 85
Net amount of uncollected 

premiums..,............... 268.890.50
Gros* assets........i$5.1^9.473.W

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Depreciation from book 

value* of real estate.. 88.167.67 
Special deposit* to sec

ure liabilities in Vir- 
ginia and Oregon.... 80.000.00

Totai....................  888.167.67
Totai Admitted Assets 85.091.306.21

LIABILITIES.
Losses, sdjusted and 

unpaid.................18 696.47
Losses, in process of 

adjustment, or in 
suspense............ 164.954.85

Iztsses resisted......... -9.563.76
Net amount of unpaid losses 8193.215.08 
Tatai unearned premiums.. 1.556.227.30 
Amount reclaimed on perpet-

ual policie*........................ 840.018.57
Totai liabilities......... $2.589.460.$il

Less liabilities secured by 
spscial deposit* in Vir
gin!* and Oregon......  23.742.00

Balance............... 82 565 718.95
Mncome.

Premiums received during 
the year.... ,1.................. 81.648'619.66

Deposit premiums received 
op perpetual risk*........ 34.412.94

Interest, renis and dividendą
I received during the year... 228.353.47 
! Profits from saleor maturity
I of ledger assets over book 
j value.................................  • 11.518.75
Į Amount received from all

other kources....................  ■ 435.00
1 Totai income......... 81 '.tii 309 Si

EXPENDITURE8.
Lasęs paidduring the year $1.225.528.70 

1 Deposit premiums returned 
i on perpetual risks.............  17.768.15

į Dividends paid during theyear 100.000.00 
Commissions and salaries |>aid

during the year.................... 459 465.65
Tąsęs paid during the year

insur-
I ance departmenta).............

' Loas on sa es, or maturitv of
' ledger assets........................ K2 972.24

* Amount of all other e.vpėndi-
tures...................................... 89.790 84

Totai expendiuire*.... $1.976.750.ŽŽ
MI8CELLAN BOU8.

Gydo visoke* .igas, turi geriausę prakti Totai risk* taken during 
‘ ką ligose moterių, vaikų ir chconisz the year in Illinois.... 

koše ligose. Teipogi geriausei atlie ■ Totai premiums received 
ka aperacijas visokiuose atsitiki- Į during the yesr in 111. 

• muose,
8«7 32n<l St.

A. SukursKis & Co

Lietu visikas
CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaiką inportuotę laba k į tinka- 
miause ant papieroeų isz Rosijos, Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiun- 
czia tabako ir Cigarus į wisus Amerikos 
krasztus už pigiause prekę.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3254) So.Halsted 

CHICAGO.

Pigiau kaip kitur!
Czy*to auk*o. 14;ir 19 K. izllubioiai Sied*i; 

Laikrodžiai ir laikrodėliai p** mane pigiau kaip 
▼neur. Darau nauju* ir lalaau •ugadlntu* laik
rodžiu* ir laikrodėliu*, tiedu*, draugystėm *pil- 
k*le* Ir «ieokiu* ankainiu* ir aidabriniu* daik
tu* pigiau kaip via! ir via* darbu gw»r*ntuoju.

F. Proianskis,
4)54-38 str. Chicago, III.

Naudokitės!
Kas prisius $8.00 apiaky* g»rt»u»la Ir 

naujausio* mado* maizinake gromatom* 
drukuoti Sii maazinuae teip sorai pnteiiitel 
kad klakvteDas, nor* ir mažiausiai mokinta*. 
e*r 10 minutu i*zmok*ta dailei drakuott Prie 

lekvieno* maizlnuke*duosim dovana* l*tori**-. 
kotu* kaitrom* bei popierom* nu puikiom* kvlet- 
kom* Ir gražiai* apskaitymai* gromatu raižy
mui Tokiu popieru tuzine* ka*ztuja SSc; S tu
zinai (1.00. Agentu reikalaujame kiekvienoj lle- 
tuviazkoj apigardoj ir deodame gera uždarbi. 
Raszyk sziadien.

W. Kudarauckas,
Boi 234, Uvruce, Miss.

Kas prisius $1.25*
Aplaikys 50 puikiu popisru gromatu 

raszymui su puikioms kiekvienam sto
nui pavinezevoniems, apskaitimais ir 
naujai isz Paryžiaus pargabentoms 
kvietkoms. Skubinkitės, nes tik priesz 
Kalėdas ir. Naujus Metus tokios bus 
gaunamos. Kasztus prisiuntimo mes pa
tys apmokame. Adresuokit teip:

Wm. Kudaraucka.s, Į (including fees etc . oZi

Box 2144, I*awrence. Man,
Nesiusk markėms.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Cbicage

71 224 65

$8 286 583.00

..........LIETUWI8ZKA8 DAKTARAS..........
722 Milwaukee avė., ------- CHICAGO. 1LL.

- nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius-! nu*. 12 iki 1 imi pitt 

imio 7 iki 9 wak:<rp.
Ateik pats arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkutno 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

STATE
MEDICAL

Reikalai
Prakalbos ir Balius.

Chicago. Dr-te Simano Daukanto tu
rės prakalbas ir balių dienoje Nauju 
metu, 1 diena Sausio 1901 m., saleje K. 
Liaudanskio, 3301 8. Morgan st., kerte 
33czios ui. Bus prakalbos, dekliamaci- 
joa,dainos ir iszvrynioiimas naujo* ameri- 
koniszkos vėliavos, o ant pabaigos ba
lius. Prakalbo* prasidės 3 vai. po pie
tų. IVisus lietuvius ir lietuvaites kwie- 
czi». kuoskaitlingiausei susirinkti. Į- 
žengA visiems dykai.

Dr-te S. Daukanto.
Chicago. Sanariai Dr-tęs Simano Dau

kanto gali gauti dykai ant pasiskaitymo 
visokias knygas isz Draugystes knygy
no po nr. 3301 S. Morgan st. Neprigu
linti prie draugystės guli gauti ant pasi
skaitymo knygas 
ant sanvaites.

Temykit!
Sergantieuie:—Jei turite 

ar kepenų, 
viduriai ne 
iszsigydymo 
geresnio už

OFlbO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak 

Telelonas Y arus 885.

už užmokesti po 5 c.

Dr-te 8. Daukanto.
D. L. K. W i tau to tu-Chicago. Dr-te 

res savo balių nedelioj, 10 ^Vasario, 1901 
m.. Columbi i saleje, 48ta ir Paulina 
ulyezioa. Todėl meldžia visu kitu drau- 
gyseziu toje dienoje nedaryti baliaus.

Komitetas.

Branford, Conn. Dr-te Lietuvos Bro
liu turės savo balių subatoj, 29 Gruo
džio, Temperence saleje. Inženga vy
rams 25c. moterims ir merginoms dy
kai. Grajys gera muzika, todėl visus 
lietuvius ir lietuvaites kvieczia atsi
lankyti. Komitetas

- Allegheny, Pg. Dr-te Lietuvos Sunu 
ture* savo pirma metini balių seredoj, 
26 Gruodžio, 1901 m. Manchester Turner 
saleje. Prasidės? vai. vakare. Inžen- 
ga vyrui su motete 50 c. Pavienioms 
moterims ar merginoms 25 c. . Wisus lie
tuvius ir lietu saites, vietinius ir aplin
kinius, szirdingai kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Hartford, Conn. Dr-te Szv. Jono 
Evangelisto ture* savo balių subatoj, 
29 Gruodžio, 7 vai. vakare,Central Rov 
saleje, No 11. penga vyrams 25c., mo
terims ir merginoms dykai. Wisus lie
tuviu* ir lietuvaites kvieczia atsilan
kyti. • Draugyste.

Koncertas ir Bailus.
Nevark, N. J. Dr-te Dainoriu Dro 

V. Kudirkos ant savo metiniu sukaktu- 
viu turės koncertą ir balių 5 d. Sausio 
1901 m., Nev Baumann svetainėje 
kerte So. Orange ir Morris avės, Nevark. 
įžengs vyrui su mergina ir su pasidejimu 
drapanų 25c. Wisus lietuvius ir lietu- 
vsites szirdingai kvieczia: atsilankyti.

Dr-te D. Dr.W. K.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo sesers Onos L&vri- 

naites, isz miestelio Gargždu, Kauno 
gub., Telsziu pav., 5 metai Amrike. Ji 
pati ar kas kitas teiksis duoti žinę ant 
adreso: G®—

Mrs Bessi Lavrin;
5 Bates Block, Cevi»ton, Ma.

Pajieszksn Juozapo Inkauskio, Kauno 
gub.. Rasaeiniu pow., Sartiniku vol.

Ant. Lopsza, (1—1) 
Scitioo, ConnBox 16.

Pajieuku saWo kaimyno Juozo Ne- 
eransko. isz kaimo M enki n i u, SinUu-

ko Lietuvfazkas Saliuuas.
Jono Gudino.

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

sale susirinkimams rr baliams. *

kię nors pilvvo ligę, 
ar tnhs ų, arba jei 
žhbcz oja, tai dėl 
nuo to nięko nerami
Trinerio Amer can Elixir of Bit 
er Wine, kurs tikr.ui yri geriau

sia gyduole nuo nežlebcziojitno, 
vidurių užkietėjimo, sunkaus nu- 
siszlapiniaio, pavojingos diarr- 
tja, p< rJszaldymo, influenzos ir 
tam pauaszių ligų. \Vynas tas-Į 
v.>lo krauję ir prub'aivinę pro- 
■ ę. Jo nauda pasirodė jau ne 
viename atsitikime. Adresuo
kime sziteip: Jos Triner, 437 W« 
18 h st. Chicago, III., o jis veik 
pris’ųs jums prekes. Galima 
teipgi gauti tę wyoę visose ap 
tiekose, tik reikia reikalauti tik 
ro Triners Bilter Wine, nes kar
tais gali jums pasukti padirbtę 
neteisų wynę tokio pat vardo.

GRAND OPESNG.
Atidarę nauja saliom ant sziaurines 

miesto dalies darome įkurtuves ant su- 
batos ir nedėlios, 29 ir 30 gruodžio. 
Grajys gera muzika, bus daug jaunimo 
ir smagus pasilinksminimas. Todėl vi
sus pažystamus k viecziame mus atlan
kyti.
A. Knistautas ir J. Btefankeviczius, 
111 Ohio St. kerte Frankhn, Chicago.

Didelis Balinsi
Chicago, 25 Gruodžio, Kalėdų dienoje, 

lietuwiszkoj saleje, 614 W. 17th st, ker
te Laflin ui. darau dideli balių, ant ku
rio grajys Paderewski<> Consertina Club 
muzika, szviežiausi gerymai parengti. 
Prasidės 4 wal. po pietų. Todėl kwie- 
cziu visus anksti susirinkti, nes paskui 
per dauguma svieto į sale neitilpsite.

Su guodone C. Žylewiczia. '

Puikiausios pawinczewones ir 
popieros ffromatonis.

Naujausiu ir gražiausiu pavinczevo- 
niu ir popieru gfomatoms, importuotu 
isz Europos, su lietuviszkais paraszais, 
turime dabar daugybę. Prekes pkvin- 
czevoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
preke*: 1c., 2c. 10c. 15c. 20c. 25c. arku- 
*z*s. Norinti gauti “sample*” popieru 
ar pavinczevoniu, tegu) prisiunczia 81. 
Norinti gauti "samples” abieju popieru 
ir pavinczevoniu, turi prisiųsti $2.00.

A. Olszevskis,
924—33rd St. ‘ Chicago, III.

$£HEW YORK^
Israel P. Adlerman

Advokatas ir Moterius Į
Veda visokias civiltsskas ir krimina-. 

liszkas provas. Iszdirb* visokias popie
ras ir inkorporuoja kliubus ir draugystes.

Offisas atidarytas nud 9 ryto iki 9 vakro
Susikalbu lenkiszkai. vokiszksi ir 

angiiazkai.
Israel F. Adlerman,

Advokatas ir Notarių*.

1M E. Honstoi Street, — IBI TORL

Wi»l kurtini.! ir sunku* girt.jlm** dabar yra 
uzgydomi «u pagalba nauju mu*u i*.radiniu. 
Tik karoliai* rime ne gali būt isitrydytl. l’ži- 
■*1 ualvoj rsiKiai rMAsn-lKAMi. Apra*»yk*a- 
*o ilga. !*>rgzaminawima* ir rodą dykai. Gali 
Sty. name lažai ydyti «u wi*ai mukai* kaaztal*.

Dalloū’s Aurai Institite.’T.^Mr’

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi»zka% Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniujė, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.t. ‘

UnZtikrina laZ*ry<iyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėiimą vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą. moteriszkas ligss ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinia* prietaisas.

L,iS*ea I^ytinZkn Ūseliu
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

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

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexln|fton Av.

Offiso valandos: {JJJ^ptet'ikisJvaknro 
Nrdeliomls:nuo eiki 10H**Lryto;nuot iki 4vai. 
po pint.

RoiIh per Groinata* Dykai 
Užpraszydami gydykla* prisiuskite $1.00

ISyJetgu sergi, Ui paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir aprassyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dysi.

Lietuwiszka8

Cigaru Fabrikas,

Dispensary
E. Midison Str, CHICAGO, 1LL 
(arti McVickers Theatre.) 

Klausk rodos pas seną Daktarą.,,^,”
rerisusiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au- 
Kiruum ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chrsmiSEku Ilgu, luk- 
«tgiežiai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikimo kapo, sugražinta* 
jiems vyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^»j;"^™"^"*“lt 
mintis, neapkentimas draugystes, prastota energija- priesalaiktnis 
susikūprinimas. mesElungis bei abelnas nusiipnęjLąhaa. vis tai yra pa
sekmėms jaunystes iszdy kūmo ir oeiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mini ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Įtaigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo k»ncziu. Dauge- 

. Ii* jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per- 
w<ilu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

4 M Matusavviczia. Limpanczios ligos^js^vsi^ss^
-L'AdlllOd.VVlLAld, gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogd ir sekios telu^ji-

niHh, iszberimas ir mesElungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus 
w^ikiai iszgydytos. Mes gydome wirszminetas ligas teip^ kad netiktai jas wei- 
kiati praszaliname, bet ir wisiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink kad mespilnai gvarantuojameiszgydyti kiekviena liga, kokia 
£$111111111, l.kapgjj|nain gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Cbicagoj. 
tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
idipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunczia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidysto* pasząliniu ypatų.

LIETUVIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot gulima isz kidk vienon 

aptiekos.

STERN
8481—3483 So. Halsted Str.

-----Parduoda-----
Czewerykus, Walku dra

panas, Lowu ap- 
redalus,

Wuolaktinius Tavurus, Szalikus, Apa
tinius apredalus, marsz.kinius ir kelnes. 
Ta vorai geriausi. Prekes pigiausios.

įėjimas musu sztoran tik po nr. 3431
So. Halsted St. į vis us deiiartamentus

Mieli Broliai!
Tapęs elektrikinio d rato sužeistas ir 

negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekysta: visokiu knygų, 
abrozn, stovylu, szkapleriu, rožaneziu, 
popieros grotnaloms raszymui. plunksnų 
užlaikancziu savyje atramenta, dru- 
kuojamu inaszynu nuo $1.00 iki 8200.00, 
revolveriu, karabinu, szpilku į kakla 
raissezius metaneziu iszsawes ugni irti. 
Prisiusk už 2c. marke o gausi katalogus 

kitus apraszymus dykai.
M. A- Ignotas.

902 S. Front St.. Philadelphia Pa.

JAMES J. HIGGINS,
Successor to M. Durni ng.

Rėdytojas Pagrabn ir 
Batamnotojas Kanu.

I(teigto* IMS mrt*o*e.
107 Fimt,St., l-nizabeth. N.J.

during the year in III..
Totai losses ineurred dur

ing the year in Illinois. . $58.804.06
Totai amount of out-

st and i ug risk*............. $371.880.866.00
R. DALE BEN8ON Prrs.
W. GARDNERCROM’ELLSec’y 

Subscribed and svorn to before ne 
thi* 15th day of January, 1900.

GEOW. HUNT, ' 
(Seal). Commissioner.

Oflicial Fnblication.
Annual Statement of the Pacific Pi

re Insi rance CoMyAKY of New York, 
in the State of Nev York, on ths 31st 
day of December, 1899; made to the 
Insurance Superintendent of the State 
of Illinois, pursuanl to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital slock 

paid up in cash....... *•.’. .$200.000.00
/ LEDGKR ASSETS.

Book value of real estate own-
ed by the company........... .  9.015.50

Mortgage loan* Jh real estate 232.350.00 
Book value of bonds and stock 417.000.90 
Cash on hand in bank.........  18 328.87

TuSal.................. .  8676 694.37
Deduct agentė' credil balances, 

borto ved money. and-a 11 
other ledger liabilities.... 32.500.00

Tatai net ledger assets $<544.194.^

NON-LKDGEK A8SET8.
Interest and renis accrued... 3.227.00
Msrket value of bonds and

stoeksover book value....... 71.505.00
Net amount of uncollectsd

premiums..........................   63,317.62
G ros* sssets... .1^82.244 us

DEDUCT A8SETS NOT ADMITTED.
Special deposit* to secure

liabilities in Georgts.........  33 500.00
Totai Admited Asset* 8748 7 44 08

LIABILITIES.
Losses. adjusted and

unpaid......... ^... $37.681.87
Losses, in procesą of 

adjustment, or in 
suspense......... .

Losses resisted........
Totai amount of

claims for losses 890.815.81
Deduct re-Insurance

due or sobrued.. 22.552.64
Net amount of unpaid losses.. $68.263.17 
Totai unearned premiums.... 330.061.66 
Due for commissions and 

brokerage, salaries, renta, 
interest*. bills, ete.......

Return and re-ln*urance
premium*.........................

Totai liabilities..,. $420.217.80
Les* liabilities secured by

special deposits in Georgia 8,300 98 
Bslsnce.......,Ž411.916.82

INCOME.
Premiums received during 

the year............................ 400.187.89
Interest, renta and dividend*

received during the year... 27.383.96 
Profits from sale or maturity of

ledger assets over book value 492.50 
Totai income.......... $428.064.25
EXPENDITURE8,

Losaes paid during the year.. 276.278.81 
Dividendspaidduring the year 20.000.06 
Commissions and salaries paid 

during the year.......
Renis paid during the year....
Taxes paid during the year

(including feesete., of Insur
ance departments)................

Įdegsi advertising profit
and lota ete..........................

Amount of all other expend-
itures......................................

Lietu wiszka Grocerne.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokiu* valgomus daiktus, apa 
tlniu* drabužius, cigaru*, papierosus 
tabaką, gromatoms popieras. pavincza 
vones ir visokius kilu* daiktus *z.eimy- 
noms reikalingu*. Wisi t*vorai szvieži, 
o preke* pigesnes kaip kitur. Užkvie 
ežiu visu* atsilankyti, o busite užganė
dinti

J. K. Chutelanskas,
878-880 W.38rd*st.. CHICAGO.

49.050.61
4.083 33

10.866.66

i 1 ON 31

Dirbu cigarus isz geriausio Tabako 
Kas viena surūkys, pasigers teip, kaip 
nuo alaus arba degtine*. Prekes mano 
pigesnes kaip visu, kokius kitur perka
te po 10c. pas mane gausite po 5c. Pri
statau cigarus szimtais ir tukstancziais 
biznieriams ant pareikalavimo į visas 
Amerikos szalis.

Dominikai Knistautas, .
943 S. 2nd. St, Philadelphia, Pa.

135.625.83
2.518.75

13 850.27

81.83

HILLE’S FOTOGRAFAS,
S452 8. Hal*ted St.

$2.00

.................................. 29.447.39
Totai expenditure» $483.002.68

MISCELL.ANEOU8.
Totai risk* take n during

the year in Illinois..... 83.212.494.00
Totai premiums received

during the year i n UI... . 837.518.11
Totai losses Ineurred dur

ing the yearin Uliools.... 881.536.03
Totai amount of outstand-

ingrisks..,.................. 867.800.249.00
FRANK J. 8TIN8ON, Bitas.
GEO JEREMIAH. Sec’t.

Subscribed and svorn td before Mn* 
thisSOthd*' "

AGENTAS
Wargonu, Pijanti, Siuvamu Ma- 

mzin u, Cigaru ir Papieroau.
H argonu*, Pijanu* ir Mastine* duodu ant 20 

dienu ant Iszmegiiumo. Jeigu per ta laiku pa 
•inaly* paimtai iustrumenia* negeru, ar per 
brangum, asz ji atailimiu atgal ir už ta laika 
nieką* nekaaztiH*. Užtikrinu kad nuo mane- 
plrksite «i*ka pigiau kaip wi*oj Amerikoj gale* 
tumet gauti, ar* asz visokia* daiktu* imu *ta- 
eztai l*z fabriko ir todėl galiu pigiau juo* par
duoti Kaip tie kurie t*z *hole*ale ima. Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė

A. M. Matusuiwiczia.
W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniszku, Ner- 
viszkuirprivstisz- 
ku ligų vyru, mo- 

zT» teriu Ir vaiku. Li-
goniu* gydo per

9MB laiszkus.

*JL^vNsgra<ios duos 
kiekvienam gydy-1

' 4 w J tojui, kuris iszgy- Į
A rlr * dys tiek ligoniu su i

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo-, 
les yra sutaisyto* isz žolių ir szsknu dej 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
dotnus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
szyk tuojau* prie Du. Kali.mkrtes. o 
rodą (lAt'ai dykai. ApraSzyk gerai savo 
liga, lyti įvyrąs ar moteriszke)amžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu jiacztine marke, o gausi, atsakyma ar 
galima iszgvdyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.:
TOLEDO. OHIO

Dr. O. C. Hęjne,
DEM TVOTAS.

Kerte 31 st ir Halsted ulicziu, 
wirraui Aptiekos. Chicago.

—Tikrai Lietu w i rakąs—

Sali tuja S.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo- 
vu

Jonas Petroszius,
168 W. 18tbt .Kerte Union. Chicago.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR K0NS0L1S.

JONAS MOŽE1KA,

As«i»tenia» ir Notary Public.
ROOM 601-002

87-39 E. lishington st, Chicago, III.
Thelefon: Central. 2621.

Užsiimame civiliszkom* ir knminalisz- 
koms provotns. Geriausei tszvarome pro- 
va* už sužeidimu*. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moėeika gyvens po n r. 31 W. 
14lh ply kur galima ji rasti Iki 9 . vai. 
kas ryta*.

Žingeidus svietui dalykas.
T.arai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza šutei 
kin puikius, szvelnius ir lankius plau
kus, k| liudyja dauguma* prisiųstų p* 
d«k*vonių per laiukus ir laikraszczius. 
Pagalba yra visiems, lik atsissaukit*. 
OFF18AI: įg NY

k.
llo.

Mosaprekes yra pigesnes u bet kokio oflcijalisto nišoj į 
szalyj ir todėl kiekiieaani ligoniui prieinamos,

fifliCA adunnc11 ™o 10 ryto IKi 4 po pietų ir nuo 61K18fdin.
UllloU dujliUc. i Hedelioms iii nuo 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms szventoms dienoms adino* tos pačzios kaipnedelloms.

J i W r GERIAUSIU YRA PIGIAUSIAS
ir me* nock'lrme ant puro*—ne Inikrodeliut*, 

į ■ a g tik iu I»r«-k<-a~ ir per lul* laiku paleisime tuo*D ■ ■ < ▲ > I4K. Rolid Gold-Hlled luk**tai*. *u gryn*jIv ■ ■ į »-lį£in viduriai*, padirbtai* fabriko F.lirin Natio
" ■ ■ ____________ nal Wateh Co. už pate preke*. Gwarantuo-k jmne iuoa pilnai ant 420 metu. Prisiusk|K _ mm* s«wo adresa. o mes pasiusim ten C. •) D.FBIIIIIIE* aikH-delillel apžiūrėjimo. Visu* persiuntimo f _ ► M I I I U ■■ kasztus mes pats užm< kinu-. Prisiusime leipti 
1 *1 L II U I n L lBlIa ,4K leneiuk.-vh puikioje plluszineje dožu te jeW Primink latszke. ar nori wyri*zka laikrodėli ar

I _ moterisrka. Neimk, Jei tau nepatik*., TL'MVIl- jei orderi uosi ant syk S iaikro-I I ■ ■ I N I IjJI I n . delius. tai wiena gausi nž dyka.
MlmlaWIII !• lei nori, mes pasiusime tas *awokatalioga.

į ladiei orCONSUHERS WATCH COMPANY, 
flanPc Dept. A. 21OPearlSt., 

BUFFALO, N. Y.

ZemhipiN Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
iniszkom* litar: ms Peterburge, galina . 
rna* pas: Inžinierių A; Maciejevskį. . ■

Nevskij prospekt. n. 111 b. 73.

Linksma bus tavo namuose,
' , Jei unsipirksi viena inusu Home Music Bot a.

įl Miikaucko. 
Lietnwhzki Sztorai

71'2 First St. Elizabethport, N. J.
Brandi Office:

26 Hamburg Plsce, Newsrk. N. J.

alki Kalėdų mes parduosima visokįu*į 
ta vorus apvalkalo ir apnutuvo ant! 
25% pigiau kaip wisi ir visur. Pasisku j 
binkite.

Wlsi —

wyrai —

pas —

Baltrčikoi}!!!
Rasite esaltę alų, semauses ariel

kai, wynę net iss Europos, o . 
cigarus net ia$ Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St., |

Vaterbory. < Conn.

i Yra tai puikiauil Ir priegtam 
pigiausi instrumentai. kokiu* tik 
•riadien galina pirkti Jie duo
da daugiau linksmumo negu 
1*100 varta* (vargonai kadangi 
Įile (visados gali grainti. Jokio* 
■•muziko* pažintie* ežia nesl- 
9r reikalauja, ir kožna* vaiku
■ gal' ant jo grainti. Kožna*
■ pirkėja* stebis ir džiaugiasi 
Mmjo. nesą tas instrumentas 
Bgrajna suvirs* Sft' meliodnu 
^■parodytu ant listo. kuri pride-
■ daine prie kiekvieno instru-

l'f.- s; - n.i ke-. Į-r nakŪ
tį graijant. duokime sau. ant kokio

n . ' - K.) i > a s
«, mazurkas

ka<pog' ir wisas populiariszkiausia* 
/y ^a,.s^ uis. daina* grajina teip. jog gal tik keleli tai gabiu muzikantu galima butu jam

prisllrgintl. Vaikai gauna i*z to didele linkimyba. kaip ir kožna*. kuri* tik girdi jin grajijant
Voleli*. parodyta* oiia ant paveikslėlio, yra prismaigytaa plieninėmis adatėlėmis, kurio* »•- 

kanties voleliui iszduoda tonu*. Jis atkartoja dainas arba atokiu* be sustojimo.
Szi* i n,tabu* Instrumentas kaaziUoja tik *6.00- Apdaryma* jo yra pulku* Jei to

mistą nori, •riailinak $3.00 mum* ant pasitikėjimo, o likusius pinigus galėsi pristanstl po 
aplaikymul instrumento. Agentai daro gerus pinigus. Prislunsk So marke, o gausi 
visu* oirkuUorin*. arba prisiunak tt00. o aplaikvsl Home Music Boz'a pirm negu tamlsto* kai
mynai toki nusipirk*. Jie visi nore* toki turėti, kaip tik jin pa* tamista pamatys.

Standard Mfg. Co.,45 Vesey 8t., New York, Dept. 62.

Tikrai

Užlaiko gerų alų, seniau sės ir czysta* a- 
rielkas ir k vepenczius cigarus. Geri a ūse 
užeiga deiszviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis czyscziaju 
*e* ir tė'singiauses lietuvtsskas daliju 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWfCZIUS, 
834) Bąnk, kampas 8. I^eonard it, 
Waterbury, r

York, Dept. 62

TIKTAI DEL WYRū
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiuf 
sawo warda ir adresa.

Sugražina b we i kata ir smagumą urnai.
^mn^ Pakeli* *t< bukliam KY'

duoliu bu* ut*iu*ta* koa

te Medical I a. litu te. Ji* 
■'tek iizgyde vyru, kurte

tiszkai* ir kaaiszkal* ken
tėjimai*. teip kad Institu
te nutarė už dyk* dalyt 
bandymo pakeliu* tiem* 
kurie papraaty*.

laMigydysl namie ano 
kieK vienos Ijtiszko* Ilgo*,

tro Itzdykumo, augtažln 
patrotyta pajiega ir ai 
minti, psnaUty* akandeji 
ma strėnų, sudruty* silp 
nu* lyUiskn* annarlu*.

Oydroiea ym labai uot

do* plaukte plaukia pne

tindamo* kur reikia. Jo* 
gydo kotu* Ilga ir panaF

wien*n> atsiūkime wi,lai
kai Užgydo. Ateiszauk ia 
State Medieal lasUtate 8M

Ą Wa?a*> Iad-> • aptareait

traukt les narna, kad gydytie* ir szto tampei lai parodys jiem*, kaip toagwa iisalgydyt ase lyttez- ------------------U paniuy. jiems, naip lengva iszsigyayt nu* lytis?
0IlH>4-*n|gu. kada vartoja*! atsakančio* gyduole*. Institute ne vieno ne atmeta. Kožna*, kur* 

lttl*7iukl 0ana rfkiliAi AtiirteAuatvta rv.V.U UGI i... s___ ___ ___________________ ... .atttorauk*, gaus dailiai aplpeontyta pakely, kad kiU nežinotu ka* ten yra.Baasyk dabar,oeaUdek

HEI! WYRAI! HEII...
..Didelis Lietnwiszkas Kataliogas Dykai!

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo

Jeig* teip, t*i pirk visus reikalingus
pecziaus daiktus pas

Otllet Forniton t Ston 0
3244) 8. Morgan St.

Lietuwirakas'Kataliogas auksiniu 
sidabriniu ir nikeliniu Laikrodėliu, 
Lenciugeliu, Kompasu, Špilkų,Brit- 
wu, Pustu, Instrumentu ir daug ki
tu* daigtu bus prisiųstas kožnam dy
kai, kas prisius sawo adresa:—

Adresuokite teip*

Kelpsch & Qo.


	1900-12-21-Lietuva-00420
	1900-12-21-Lietuva-00421
	1900-12-21-Lietuva-00422
	1900-12-21-Lietuva-00423

