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Politiszkos žinios.

Szlaurini Amerika.
Kandidatai abiejų konkuruo- 

‘ janezių partijų važinėja po visus 
Amerikos krasztua ir laiko agita- 
toriszkas kalbas. Dabartinis pre
zidentas McKinley pastatytas ir 
ant tolesnio laiko kandidatu ant 
prezidento nuo republikoniszkoe 
partijos, bet jam, kaipo užiman- 
cziam augszcziausiy urėdy, ne 
pritinka agituoti, tai už jį ty at
lieka kandidatas ant vice prezi
dento Roosevelt. Keliose vieto
se vienok szitam kandidatui mi
nios parodė aiszkų neprilankutoy. 
Neprilankioe demonstracijos bu
vo sztetuose Colorado, Illinois, 
Indijanoj. Žinoma, negalima 
tikrai pasakyti, ar tas demonstra
cijas rengia prieszinga partija, ar 
teip žmonės neprilankus kandi
datui. Demokratiszkos partijos 
ant prezidento kandidatas Bryan 
paU važinėja ir laiko kalbas, pa
sitaiko jam ant dienos laikyti po 
18 ir daugiaus kalbų." Nežiūrint 
vienok ant to, dar sziydien nieks 
ne gali įspėti, katros partijos 
kandidatai pereis per rinkimus 
lapkriezio mėnesyj.

Amerikoniazky kariauny isz 
Chinų vėl gabena ant Filipinų 
salų, kur ji reikalingesnė ant su
valdymo filipinieczių negu Chi
nuose, kur ir be amerikonų kiti 
atliks ty patį, ky ir su ameriko
nais butų atlikę. Prie tarybų a- 
merikonai galės paduoti savo 
reikalavimus. Karė ant Filipinų 
traukiasi savo keliu. Ant galo 
amerikonams pasaekė surasti vie- 
ty, kuribuvo paslėpti į nelaisvę 
paimti ant salos Marindiųue 50 
amerikoniszkų kareivių. . Juos 
iszliuosavo isz nelaisvės.

Admirolas Devey ir ameriko- 
niszkas konsulius Hongkonge 
Wildmau, ant kurių pažadėjimo 
filipiniecziai remiasi, reikalauda
mi visiszko pasitraukimo ameri
konų, užsigina, kad nė jokio 
pažadėjimo filipinięczių pasiunti
niams priesz karę su Iszpąnija ne 
davė. Katros pusės todėl yra 
teisybė, turbut, iszėmus pa
ežių besitarianezių, nieks dau
giaus nežino. Pereity sanvaitę 
ant Filipinų atsitiko keli susirė
mimai; juose filipiniecziai likoei 
nuvyti, bet visgi keli ameriko- 
niszki kareiviai likosi užmauti 
arba paszauti. Kas svarbiausia, 
kad filipiniecziai dryso užpulti 
ant amerikonų aplinkinėse Mani- 
lles, kur yra centras amerikonisz 
kos valdžios ir pajiegų.

Ant Kubos, teiposgi ant Porto- 
rico, kyla vis labiaus nekentimas 
amerikonų. Mieste Matanzas už
gimė smarkus susimuszimas terp 
amerikoniszkų kareivių ir kubie- 
czių. Kareiviai žada atkerszyti 
kubieczįyms. Jeigu kareivių ne 
suvaldys oficierai, užgims kraujo 
praliejimai ir nesikentimas dar 
labiaus pakils.

Karė Chinuose-
Chinuose galo pasikėlimo ne 

matyt. Kas už nuotrotas sve- 
timtaucziiiyra kalcziausias,tikrai 
nieks ne Ano. Wieni kaltina 
ciecorių ir ciecorienę. Turbut tas 
kaltinimas ne bus visai be pama
to, europieczių skerdynėse, tur
but, dalyvavo paėmusi valdžios 
vadžias ciecorienė, kadangi ji, 
norą jy svetimi ambasadoriai kal
bina grįžti į Pekiny.ir žadėjo duoti 
ateakaneziy sargybę, atsisakė su
grįžti į seny eostapilę- Paskui 
paleido paskaly, buk ji numirė. 
Matomai jos szalinįkai tuom 
stengiasi jy ypsaugoti nuo įsiver
žusių į Chmus svetimtauczių pik
tumo.

Garsus Li Hung Czang atkako 
jau į Pekiny ir stengiasi užmegsti 
tarybas su svetimų kraaztų am
basadoriais kaslink užbaigimo

nesutikimų. Kadangi vienok 
terp vieszpatysczių nėra sutiki
mo, tai to isztikro ne galima bu
vo iki sziol padaryti. * Tuom 
tarpu svetimų vieszpatysczių ka
riauna stengiasi apvaldyti kuo 
daugiausiai chiniszkų miestų. 
Dabar anglijonai, vokiecziai ir 
prancūzai isztraukė ant miesto 
Paotingsu; japoniszka gi kariau
na pasiliko Pekine ant dabojimo 
tvarkos mieste.

Laikraszcziai pranesza, buk 
maisztai apėmė jau ir pieti 
nes Chinų provincijas. Pagal 
vienas žinias.rando kariauna, isz- 
8ių8ta priesz maisztinįkus, likosi 
sumuszt*, pagal gi kitis atsitiko 
visai prieszingai, taigi buk mai- 
sztinįkai likosi rando kariaunos 
sumuazti. Katras praneszimas 
yra teisingu, dabar sunku įspėti. 
Angliszki laikraszcziai tvirtina, 
buk maisztmįkai artinasi prie 
miesto Canton. Prancūzija ir 
Anglija atsiuntė į porty [savo ka- 
riszkus laivus ant gynimo szito 
didžiausio pietinių Chinų miesto. 
Pietinėse Chinų provincijose yra 
dvi pssikėlėlių partijos: viena 
stengiasi praszalinti nuo sosto 
dabar valdancziy Chinuose cieco- 
rių Mandžurų dinastijy, at
skirti visai pietines provincijas 
ir isz jų sutverti atskiry vieszpa- 
tystę; kita gi partija stengiasi į- 
vesti žymias refuzmas ant sudru- 
tinimo vieszpatystės, reorgani
zuoti urėdus, iazliuosuoti juos nuo 
nereikalingų ne dorų, isznaudo- 
janezių kraszty be kontrolės u- 
rėdnįkų, bet sutinka palikti val
dymui kraszto dabartinę ciecnrių 
dinastijy. Paskutinė partija yra 
prilauki europiecziams. Katry 
todėl rems svetimi krasztai? Jei
gu jie žada savo pagelby cieco- 
riui, tai turės kariauti ne tik 
priesz neprilankius, turinezius 
paramy ciecorienės, tokserus, bet 
ir priesz prilankiy europiecziams 
pietinių Chinų reformų <partijy, 
kadangi ir szitoji nori sumažinti 
ciecorių prerogatyvas.

Pereity sanvaitę, be kariauda
mi priesz chinieczius, be mažo 
terp savęs ne susimuszė masko
liai. ir anglijonai. Nesutikimai 
užgimė už tai, kad maskoliai už
ėmė vieno miesto dalį, kuriy 
stengėsi užimti anglijonai. An
gį iszkos kariaunos vadovas pa
gąsdino iszvijimu maskolių. Pa
žadėjimo vienok ne dryso iszpil- 
dyti. Jeigu ty butų iszpildęs, 
sziydien gal jau butume turėję 
smarkesnę karę negu gaudymas 
chiniszkų tokserų, taigi karę terp 
Maskolijos ir Anglijos, į kuriy, 
žinoma, stodama maskolių pusėj, 
butų turėjusi įsikiszti ir Prancū
zija. Chinai butų visai užmirsz- 
ti. Tas vienok gal dar vėliaus 
atsitikti, kadangi isz visų daly- 
vaujanezių suvaldyme chiniszkų 
tokserų didžiausias nesiknetimas, 
neužsitikėjimas ir pavydėjimas 
yra terp maskolių ir anglijonų.

Maskoliams, matomai, gana 
karszta jų suvaldytoj neva Man- 
džurijoj, kadangi ten ėsanezios 
kariaunos pasirodė per mažai ant 
palaikymo užimtų miestų. Dalį 
kariaunos isz Porto Arthuro at
sėjo siųsti į Mandžurijy.

Maskoliszkas randas atsiliepė į 
visas turinezias nesutikimus su 
Chinais vieszpatystes, užmany
damas atiduoti klausymy atlygi
nimo nuo Chinų už nuotrotas ant 
nusprendimo neseniai susitvėru
sios mieste Haagoj, Holandijoj, 
terptautiszkos komisijos. Ant to 
užmanymo sutiko vien Prancūzi
ja ir Suvienytos Wieszpatystės 
Sziaurinės Amerikos; 
tai dar nedavė savo 
Laikraszcziai, ypacz 
priėmė ne prilankiai 
užmanymy, kadangi jie numano, 
kad tojė santaikos komisija pri- 
pažįs Maskolijai didžiausiy atly-

kiti krasz- 
pr i t arini o. 
angį isz ki, 
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ginimy, kokio Chinai ne galės isz-1 dėl Robertą ne gali apleisti Af ri- 
. l_.----- Laikrasztis “Sztandar” pa

duoda, buk geležinkelis į sziau- 
rius nuo Standerton likoei būrų 
apvaldytas ir todėl pr i vežimas 
reikalingų kariaunai ėeaocziai 
Transvaalinje daiktų, kaip amu 
nicijos ir maisto, tapo perkirstas. 
Tas jau rodo, kad senesni lordo 
Roberte telegramai buvo mela
gingi, tyczia atsiųsti ant palen
gvinimo iszrinkimo į parlamenty 
szalinįkų Chamberlaino.

Į Braxellę atėjo telegramai, 
kad teip ilgai portugaliazkų val
džių sulaikytas, mieste Lorenzo 
Marųuez Transvaaliaus preziden
tas Krueger, ant holandiszko ka- 
riszko laivo “Gelderland” isz- 
keliavo isz Afrikos ir plaukia į 
Euro(>y.

mokėti ir per tai maskoliams pa
teks nauji Chinų kraaztat

Chiniszkas ambasadorius Peter
burge, Maskolijoj, atkako ant 
Krimo, į Livadijy, kur dabar yra 
maskoliszkas caras, prūnyti už
tarimo ir pagalbos prie sutaiky
mo Chinų sų kitais krantais. Ne
žinia vienok,kokį atsakymy davė 
ambasadoriui caras.

Masiolija matyt jienko vien 
pamato ant inteisinimo traukimo 
savo kariaunos prie Afganistano 
rubeiių, areziau Indijų rube- 
žiaus. Sztai dabar maskoliszki 
laikraszcziai garsina, buk Afga
nistano valdonas suazaukė po 
ginklu savo pavaldinius ir ren
gtasi į karę; taigi ir Maskolija 
turinti ty patį daryti. Tuom tar
pu visi gali numanyti, kad Af
ganistano valdonas ne pradės ka
rės su Maskolija. Greicziaus ji 
jauezia nesutikimus su Anglija ir 
todėl jau dabar traukia savo ka* 
riauny prie silpniausių ir svar
biausių angliszkų valdybų rube- 
žių, tikėdama, kad kariauna ant 
Indijų rubežiaus padarys nuolan
kesniais Anglijos ministerius, o 
jeigu ne, tai maskoliai gali su 
tvirta kariauna įsiveržti į Indi
ja*.

Kare Afrikoj.
Rodosi, kad raportai lordo Ro

bertą, nuolatai siuneziami į Lon
donu, buk karę Pietinėj Afrikoj 
galima laikyti už pabaigty, tei
posgi sugryžinimas menkos dale
lės kariaunos,buvo tyczia padary
ti ant palengvinimo perėjimo per 
rinkimus szalinįkams Chainberlai- 
no. Isz tikro pasisekė pervaryti 
daugumy szalinįkų Chain toriai - 
no, tot už tai dabar lordas Ro
berte vėl kitokius raportas siun- 
czia į Londony: dabar jis pripa
žįsta, kad iszskirstytos į mažus 
pulkelius būrų pajiegusdaug pik
to anglijonams atgabena, kad a- 
biejoee pietinės Afrikos užkariau
tose republikose reikia dar vis 
laikyti skaitlingy kariauny, jos 
apsilpninimas galėtų iszduoti visai 
negeistinus vaisius. Isztikro pa
baigoj pereitos sanvaitės pasiekė 
anglijonus vėl keli nepasiseki
mai; susitikimai gi atsitinka gana 
tankiai.

Teiaybė De Wetty pasisekė an 
glijonams po trijų dienų smarkios 
kovos iszstumti isz miesto Wep- 
pener, netoli Bloemfontein. Da- 

1 bar jis sutraukė savo pajiegas į 
1 aplinkines Kronstadto, Oran i jo j. 
' De Wett iszieido į Oracijos gy- 
1 ventojus prokliamacijy persergė

damas, kad neimanti dalyvumo 
kovoj už laisvę gavo tėvynės 
būrai bus laikyti kaipo karės ne-

1 laisviai. Netoli Lindley į būrų 
rankas pateko dalis angliszkų

> kareivių vedamų Wiltshiro; 
patsai pulkauninkas likosi už- 
musztas. Netoli Frankforto būrai 
paėmė į nelaisvę eskorty saugo-

1 janeziy vežimy su amunicija. Wi- 
8i tie nepasisekimai patiko angli-

1 nūs Oranijoj, kuriy lordas Ro- 
’ berte savo raportuose garsino 

kaipo jau su visu suvaldyty. Bu-
' g' pasiuntiniai,besi lankant: da

bar Europoj, pranaszauja neužil-
I gio pasikėlimy būrų visose pieti

nės Afrikos angį iszkoše valdyto
se ir tvirtina, kad paskalas an
gliszkų laikraszczių į sviety pa
leistas, buk barai pulkais aplei
džia savo tėvynę ir kraustosi į 
kitus krasztus, yra melagipgas; 
pasiuntiniai sako, jog būrai ne 
padės ginklų, kol arba ne iszvys 
anglijonų, arto kol ne pražus iki 
paskutiniam kovoje už laisvę sa
vo kraszto.

Jenerolas Baller likosi atszauk- 
tas isz Afrikos, tot Roberte ten 
dar pasi lieka, kadangi czia atsiti
ko toki netikėti apsireiazkimai, 
kpkių anglijonai neeitikėjo, karių

Iszpanija.
Isz Iszpanijas aoetapilės Mad

rido pranesza, kad szalininkai 
Don Carloso rengia turtingiausioj 
Iszpanijos dalyj, Katalonijoj, pa- 
sikėlimy priešą dabartinio kara
liaus valdžiy. Don Carloso szali- 
nįkai varo smarkiy agitacijy, ga
bena isz užtubežių ginklus. Mie
ste Lucida, pas vieny sliesorių 
policija užtiko 615 naujausių Re- 
mingtono karabinų ir 400 durtu
vų, prietaisas ant dirbimo ir tai
symo ginklų. Tokių vietų, kaip 
sako, yra dauginus iszmėtytų po 
visy Kstalonijy ir Baskų provin
cijas. Susresztavo diktsi žmo
nių nužiūrėtų kaipo Don Carloso 
szalinįkų. Kaip sako, jie rengia 
pasi kėliny nuo pradžios ateinau- 
esių metų.

Isz Boriaowo pawieczio, 
Minsko gub.

Tamsumas ir nesupratimas kai- 
mieczių visada labiausiai jiems 
patiems iszeina ant nenaudos; 
labiausiai vienok kaimiecziams 
kenkia szalinimasi nuo iszlavin- 
tų daktarų pageltos laike ligos 
ir tikėjimas į vaistus visokių 
kvailų burtininkų. Sztai atsi
tikimas ty patvirtinantis. Ukinį- 
kas kaimo PrudkaJ Borisovo 
pavieczio, apsirgo plauczių užde
gimu. Isz syk giminės parvežė 
felezerį ir tas davė ateakanezius 
vaistus ir pasakė ky daryti, jeigu 
ligonis eitų niekyn. Iszvažiavus 
felezeriui, susirinko ligonio kai
mynai ir giminės ir jie nutarė nė 
imti felezerio paliktų vaistų, bet 
kreiptinai prie burtinįko. Tas 
paliepė ligonį įmerkti į kuo szal- 
cziausiy vandenį, o kankinantis 
žmogų bieeas, jį apleis. Nors 
ligonis gynėsi ir spardėsi, gimi
nės ant to ne paisė, iszneszė jį 
lankan ir įmetė į prudę, kuriame 
palaikė pusę valandos. Po to
kiam gydymo budui, ligonis ant 
rytojaus pasimirė. Czia priviso 
neiszpasakytai daug burtinįkų, 
koki ne tik tusztina žmonių ki- 
szenius, bet ne vieny į kapus nu
varė. Burtinikavimu užsiima ne 
tik kaimiecziai, tot net apszvies- 
tesni. Sztai dvare ne toli Žu- 
koveų užžadėjimais visokių ligų 
užsiima dvaro akamonas. Žmo
nelės visokiuose priepuoli ūse pul
kais traukia pas ty geradėjy, ne
sąs jam pinįgus, audimy, nami
nius paukszczius. Priežodis sa-

szaus aut reikalų Raudonojo Kry
žiaus draugystės.

Ant Roeeo ui. užsidegė Kroni
kei namai ir ugnis teip greitai' 
platinosi, kad kol subėgę ugna- 
gesiai galėjo ugnį suvaldyti, de
gė jau du kaiminystoj stovinti 
mediniai namai. Su visu sudegė 
dveji namai ir vienas kromelia. 
Blėdį ugnies padaryty apskaito 
ant 15000 rubl. Terp kitko su
degė visi krutanti turtai ir 60 
rublių gatavais pinigais gyvenu
sio Kroniko namuose policijanto 
Adomaiczio.

Ant geležinkelio stacijos, tru- 
kyj bėganesiame į Romaus,užgimė 
musztynės terp apszviestų mas
kolių I kliasos pasai i erių. Į mo- 
teriszky vagono dalį mat suėjo 
keli vyriszkiai; moterys pakėlė 
protestu, bet kad tas ne gelbėjo, 
už moteris užstojo jas lydinti 
vyriszkiai ir pradėjo daužytiesi 
su kumsaczioms. Tik paszaukti 
žandarai įvedė t vark y terp ap- 
szvieetų maskolių.

18 d. rugsėjo, netoli tavorinės 
geležinkelio stacijos, užbėgęs ant 
iszkleiptų szėnių, vežiojantis ak
menis geležinkelio trūkis iszszo- 
ko isz rėlių ir susidaužė. Prie to 
penki darbinįkai likosi apkalti, o 
terp jų 2 apkulta mirtinai.

Į naujai atidarytu chemiszkai- 
techniszky mokykly priėmė 82 
mokintinius; yra dar 8 vietoe. 
Žydų į szity mokykly priims 10% 
viso mokintinių skaitliuos.

Wilniaus B lai vystė? komitetas 
nutarė, teip kaip tai yra jau ki
tuose dideliuose miestuose, pa

ko,*Jog kinTt<™ reikia sėti, Jie rengti vakarinius knraua visokių
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Metas VIII

ne atsargumo 6, nuo ne gerai į- 
taisytų ir ne valytų kaminų 3, 
nuo padegimo 6, nuo perkūno 
įtrenkimo 14, nuo nežinomų 
priežasezių 14. Wisuose tuose 
atsitikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies ant 60122 rubl. Staigų 
mirezių per ty laiky atsitiko 16; 
vaikas mergų užsmaugtas 1. 
Wagyrtų papildyta 24; daiktų 
pavogta už 1912 rubl., pinįgų 
682 rabi. Arklių pavogta: "Vil
niaus pavietyj 4, Lydos 9, 
Szventėnų 5; isz viso 30 arklių.

Nuo 13—20 d. rugpjuczio Wil- 
niaus gub. apsirgo raguotų gal
vijų 3830, isz ko 14 pastipo, a- 
vių apsirgo 2291, pastypo 10; 
kiaulių 1306. Disnos pavietyj 
terp kiaulių apsireiszkė maras, 
nuo kurio 17 kiaulių pastipo.

Ant praplatinimo terp kaimie- 
czių žemdarbystės mokslo, geres
nio žemės apdirbimo, maskolisz- 
ka žemdarbystės ministerija nu
sprendė siuntinėti į visokius 
Maskolijos krasztus, o tame ir į 
Lietuvy, specijalistus visokių 
žemdarbystės dalių. Szitie spe- 
cijalistai turės važinėti po Mas- 
kolijy, parengti parodas naudingų 
augmenų ir kitokių žemdarbiszkų 
daiktų, skaityti pomokinimus, 
dvaruose rengti paveikslingas 
ukea Ministerija jau pakvietė 100 
specijalistų; toliaus skaitlių jų 
padidįs.

Prancuzifa.
Paroda Paryžiuj artinasi prie 

galo. Isz 65 milijonų tikietų, 
iki 1 d. spalių atliko 15 milijonų, 
bet ir tie gali būt parduoti iki 
pabaigai parodos, taigi iki 6 d. 
lapkriezio. Dabar rengia viso
kius pasilinksminimus; ant at- 
lankymo visų reikia kelių tikie- 
tų. Isz parodos prancūzai ne 
mažai turėjo pelno, ky rodo ir iž
do surinkimai, kurie pervirszyjo 
iazleidimua ir apskaitymy ant 85 
milijonų frankų. Tuos vienok 
baigia esti karė Chinuose.

pats užgema!

Isz Lietuvos.

Kratos.
Maskoliszki žandarai vėl 

resztavo daug lietuvių Kauno 
gubernijoj, darė naujas kratas 
pas įtekmingiausius lietuvius, 
tik turbūt ne daug užginto ko 
rado, kadangi ne daug tų, pas 
kuriuos darė kratas, susresztavo. 
Terp kitko darė kraty ir pas Sei
nų (Suvalkų gub.) daktarę p. 
Grinevyczių, bet turbut ne rado 
to, ko jieszkojo.

sua-

Arklių paroda.
23 d. rugpjuczio Panevežyj li

kosi atidaryta arklių ir kitokių 
naminių galvijų paroda. Ūki* 
nįkai ant parodos atgabeno ne 
mažai gražių arklių. Kitoki na
miniai galvijai,ukinįkų atgabenti, 
menki, matyt, kad jie rūpinasi 
vien apie arklius. Geresnių 
veislių raguoti galvijai atga
benti ant parodos isz aplinkinių 
dvarų. Ant parodos suvažiavo 
daug žemdarbių ir galvijų augin
tojų isz visų Kauno gubernijos 
krantų.

Gywentojai Kauno guber- 
r njjoa.

Pagal suskaitymy statistiszko 
biuro, 1898 m. Kauno gub. buvo 
isz viso 1586506 gyventojai 
Pagal luomas buvo: bajorų 77 
263, dvasiszkijos visokių tikėji
mų 999, prekėjų 3425, miesezio- 
nių 373322, ukinįkų 1054719, 
kareivių 71118, svetimtauczių 
5660. Pagal gi tikėjimy buvo: 
katalikų 1158530, staeziatikių 
49000, liuteronų 46577, kalvynų 
12538, žydų 301124, sentikių 
maskolių 25758, vientikių mas
kolių 698, kitokių tikėjimų 15. 
Taigi maskolių yra isz viso 65 
946. Kovoje už savo tautisz- 
kas tiesas lietuviai ne gali rem- 
tiesi teiposgi ant žydų ir ant 
veik pusės liuteronų; taigi isz 
viso beveik ketvirta dalis gy
ventojų yra czia neprilankių lie
tuviams.

specljaliszkų mokslų arba teip 
praminty liaudės universitety.
Rengiamame Wilniuje tokiame 
liaudės universitete mokys se 
kanezių mokslų: fizikos, chemi
jos, anatomijos ir fiziologijos, 
hygienos, istorijos kultūros, viso- 
svietinės ir masktliszkoe, tiesda- 
rystoe. Klausytojai galės iszsi- 
rinkti tokius kursus, kokių sau 
norės. Apart maskoliszkos isto
rijos, kuriy, žinoma, platintojai 
maskoliszkos kultūros skaitys 
tendentiezkai,
iszgyrimais niekiausių carų, visi 
kiti mokslai naudingi kiekvie
nam žmogui. Nuo norinezių 
jnokytiesi ims mokestį, bet ne 
didelį. VVakarinėj Europoj toki 
liaudės universitetai yra beveik 
visuose didesniuose miestuose ir 
jie prisideda prie apszvietimo ir 
iszlavinimo proto gyventojų.

Isz Malėtų, VVilnians gub.
24 d. rugsėjo szių metų, nak

tyj, užgimė gaisras, kurisai isz
naikino didesnę dalį miestelio 
Maištų. Iszdegė su viražam 50 
namų, teiposgi ir žydų sinagoga. 
250 žmonių likosi be tartų ir be 
pastogės. Isz sudegusių namų 
tik 4 buvo asekuruoti, todėTlikę 
padegėliai ui savo nuotrotas ne 
gaus nė jokio atlyginimo.

su melagingais

Nebylių mokyklos ir ko- 
lionijos.

Maskolirfka nebylių ir spaugų 
užveizda, kurios prezidentė yra 
ciecorienė, atsiliepė į Lietuvos 
didesnius miestus, užmanydama 
parengti kur nors arti didesnių 
miestų specijaliszkas mokyklas ir 
žemdarbiszkas kolionijas neby
liams. Užveizda, ant parengimo 
tokių mokyklų ir kolionijų, žada 
isz savo pusės paszelpy mies
tams.

Moteris Tamosziaas Žano.
Netoli Szakių, Naumiesczio 

pavietyj, dvare Panemunyj pa
simirė moteris garsaus draugo 
Adomo Miczkevycziaua, Tamo- 
sziaus Žano, Bngyda Zanienė. 
Gyveno ji pas sūnų, kuris yra į 
Panemunį atėjęs į žentus ir ežia 
visokiais bizniais, ypacz gi isz 
varymo degtinės, gana pralobo.

Isz Wilniaus gub
26 d. rugsėjo, kaime Lapleruo- 

se, Gelvanių valszcziuje, Wil- 
niaus pav., nuo nežinomos prie
žasties užgimė gaisras. Ugnis 
isznaikino namus. kluony ir 
tvartus ukinįko Pasukevycziaus. 
Blėdį ugnies padaryty apskaito 
ant 1000 rublių; sudegusios trio- 
bos užasekuruotos buvo vos ant 
200 rubl.

2 d. rugsėjo, nuo perkūno į- 
trenkimo, kaime Kolgeda, Gei- 
vanių valszcziuje, sudegė namai 
ukinįko Kazimiero Geczio. Na-' 
mai sudegė su visais ūkininko 
krutaneziais turtais. Sudegė tei
posgi Geczo pati, kuri viena bu
vo namieje; ji, turbut, likosi per
kūno užmuazta arba apsvaiginta, 
todėl isz deganezių namų ne ga
lėjo Užbėgti.

10 d. rugsėjo, kaime Kiene, 
Rukonių valszcziuje, Wilniaus 
pavietyj, užgimė gaisras, kurisai 
isznaikino namus ir kluony uki
nįko Beinaraiczio su visais kru
taneziais turtais. Blėdį ugnies 
padaryty apskaito ant 750 rubl.; 
užase kuruota gi viskas buvo 
vos ant 60 rubl.

Pirmoje pusėje rugpjuczio Wil-
1 ir II kliasos brangesnius kaip niaus gubernijoj buvo isz viso
2 rubl. reiks tiekjau mokėti vir- 48 gaisrai, kurie užgimė: nuo

Žmogžudystė.
Karaliaucziuje, Prūsų Lietu

voj, likosi užmuszta 50 metų 
naszlė Sekaitienė. Užmuszysta, 
matomai plėazikų papildyta, ka
dangi aplinkinėse užmusztoji pa
garsėjusi buvo kaipo turtinga ir 
turinti namieje daug pinįgų. Isz 
namų vienok paimti tik gatavi 
pinįgai. Tuose jau namuose 
gyvenanti lenkė Skutnik likosi 
suaresztuo^ kadangi mat jos 
gyvenime rkdo kruviny skepe
taitę; jy nužiūri kaipo ėmusiy 
dalyvumy užmuszystoj.

Isz ^Vilniaus.
Kaip pranesza maskoliszki 

laikraszcziai, randas, ant surinki
mo reikalingų pinįgų ant gydy
mo apsirgusių ir paszautų Chi- 
nuose kareivių, uždės specija- 
liszky mokestį ant geležinkelio 
bilietų ant naudos teip vadinamo 
Raudonojo Kryžiaus Draugystės, 
kuri užsiima prižiūrėjimu sergan- 
czių kareivių laike karės. Per
kant kasoje biLety III kliasos 
brangesnį kaip 8 rubl., reiks mo
kėti 5 kap. v ir szaus; už bilietus

Paszwen tinimas waikq pa
taisymo kolionijų

Dvare Wiliucanuoee, netoli 
Wileikos, galutinai likosi pa
rengtos nemeczių nusidėjėlių ko- 
lionijos ir amatų mokyklos, kur 
vaikai, nusikaltę priesz tiesas, bus 
patalpinami ant pataisymo ir pa- 
simokinimo žemdarbystės ir a- 
matų. Kolionijas tas parengė 
specijaliszka draugystė su prisi
dėjimu tiesdarystos ministerijos.

Anka fanatizmo.
Grodno gubernijoj, netoli 

Slonimo, ant vandeninio malūno 
prūdo maudėsi žydelka su savo 
duktere. Motina, užėjusi aut gilios 
vietos, pradėjo skęsti. Duktė, 
sziaip teip apsidengusi, atbėgo 
ant malūno melsti pageltos ekęs- 
taneziai. Malūnininkas žydas 
užimtas buvo malda ir ne norėjo 
praszymo klausyti, kol maldos 
ne pabaigs. Pabaigęs maldę, ant 
galo pasakė, kad jam, kaipo die
vobaimingam Žydui, ne valia da- 
silytėti nuogos mcteriszkės; ma
lūnininkas atsisakė gelbėti skęs- 
tanezię Kol atbėgo kiti žmo
nės, mažiaus dievuoti, jau žydel
ka prigėrė.

Preke pinlgtĮ.
Ruskas rublis po......... ............52 |c
Prusiazkoe markės po. •... ..24|c

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paczto kazz 
h|.
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LIETUVA

Isz Amerikos
Wyraa su 12 paežiu.

Filipin, Oh. Likosi ežia su- 
aresztuotas Edvard Holden. Ap- 
kųstas jis už daugpatystę. Jis sa
vo amžyj turėjo jau 12 paežių, 
isz kurių 9 dar gyvos. Kaip tik 
iszgriebdavo isz savo paezios pas
kutinius pinįgus, apleisdavo isz 
naudotę ir kitur darydavo vėl 
tę patį. Apskundė jį ant galo 
vienuoliktoji pati.

Auksas isz Alaskoe.
1 Pagal rando atskaitę, nuo 1 d. 
liepos iki 1 d. spalių atgabeno 
isz Alaskos į Amerikę aukso už 
116047555, tame buvo aukso isz 
Cape Nome už 12311801. Isz 
viso gi per paskutinį bertainį 
metų į San Francisco pinįgų mu- 
szinyczię ir į Seatles probiernę 
atgabeno aukso už 133234910, 
bet tame yra ir auksas iszkastas 
Kalifornijos aukso kastynėse.

Atidarymas rezervacijos.
Spokane, Wash. Likosi ežia 

atidarytos kolionizacijai Colville 
indijonų rezervacijos. Susirinko 
labai daug žmonių norinezių gau
ti geros žemės plotus. Isz tų 
vieni gavo geros žemės, bet už
tai terp susirinkusių ant rube- 
žiaus yra ir ginkluoti pulkai; tie 
pasirengę su ginklu veržti geres
nes žemes nuo tų, kurie jas pir- 
miaus užėmė.
Musztj nes terp^inierikonu ir ku- 

bieczlu.
Mieste Matanzas, ant Kubos,

2 amerikoniszki kareiviai užkabi
no ant ulyczios stovintį policistę. 
Už tę užstojo praeiviai, karei
viams teiposgi atbėgo pagelba. 
Užgimė muszis, kuriame du ame- 
rikoniszki kareiviai likosi poli- 
cistų perszauti- Atbėgusi patro- 
lė besimuszanczius iszskirstė. To 
ki atsitikimai ne pakels meilės ir 
godonės amerikonų terp kubie- 
czių; už tai kaltė puola ant a- 
merikoniszkų oficierų.
Brangus akmenėliai Montanoj.

Rytinėj dalyj Montanos, aplin
kinėse Yago, surado brangių ak
menėlių safirų plotus. Akmenė
liai yra labai dailus, todėl bran
gus lygiai kaip ir deimantai. To
kių jau brangių akmenėlių plotus 
užtiko* aplinkinėse Cock Creek. 
Aplinkinėse Diande rado ametis
tus. Specijalistai gi tvirtina, 
kad aplinkinėse Philipsbufg gali
ma tikėti rasti auksę.

Angllszkos kalbos platintojai.
Ypatiszki žmonės yra airiai ka- 

talikiszki vyskupai Amerikoj. 
Jie patys užmirszo savo prigimtę 
kalbę, isztautėjo, pavirto angli- 
jonus, todėl norėtų iszgamoms 
padaryti visus ne anglijonus A- 
merikos; persekiojime ne anglisz- 
kos kalbos nuo jų galėtų pasi
mokyti net vokiszki ir masko 
liszki urėdnįkai. Sztai D u b u- 
q n e, I a. į vokiszkę parapi
jinę Sz. Marijos mokyklę atsi
lankė archivyskupas Keane ir 
terp kitko pasakė, kad lankanti 
mokyklas vaikai turi pirmiausiai 
mokytieji angliszkai ir katechiz 
mę reikia pradėti mokyti ang
liszkai (to dar ne dpysta reika
lauti visur nė maskoliszkoe, nė 
vokiszkos valdžios), kadangi, 
girdi, szitame kraszte reikia pir 
miausiai iszmokti angliszkę kal
bę, o paskui galima mokytiesi 
svetimų- Tuom tarpu kunįgai 
stengiasi visiems įkalbėti, kad 
reikia rengti parapijines mo
kyklas ant apsaugojimo musų 
vaikų nuo isztautėjimo, kad jie 
galėtų iszmokti savo prigimtę 
kalbę, nors kaip antai musų para
pijose, rodosi niekur nėra mo
kintojo gerai mokanezio lietu- 
•viszkai. Jeigu gi parapijinės 
mokyklos turėtų būt tokioms, 
kokių reikalauja archivyskupas 
Keane, tai kam jas užlaikyti? 
Ant iszsimokinimo angliszkos 
kalbos yra daug geresnės pu- 
bliszkos mokyklos- Užlaikyti ant 
mokinimo nesuprantamoj vai
kams kalboje brangiai kaaztuo- 
janezias parapijinės mokyklas nė
ra reikalo. Mokyti katechizmę 
tai kunįgų priderystė; gali jie 
todėl mokyti vaikus bažuycziose 
teip, kaip daro antai Lenkijos 
miestuose kunįgai. Jeigu airiszk 
vyskupai nori parapijines mo
kyklas padaryti įnagiu isztautini- 
mo ne angliszkos kilmės katali
kų, tegul tę daro savo kasztais, 
tuom tarpu vyskupai nori,.kad 
tie, kuriuos jie nori isztautyti.ant 
to dar pinįgus sudėtų.

Telegramų dirbėjai
Mieste Kansas City likosi suarė- 

sztuoti telegrafistai Harry Tur- 
nėr ir Robert O’Connor. Jie ap
skųsti už padirbimę melagingų 
telegramų, «u kuriais stengėsi 
isz City National banko iszgauti 
$5000.

Prigėrė žvejai
Laike 'paskutinių vėtrų prie 

Nevfoundlando pakranezių pražu
vo daugiaus žmonių, negu isz 
pradžių tikėjo. Žvejų laivų 

^pražuvo 17, bet ir sugrįžę pra
puldė po kelis žmonis ’teip, kad 
skaitlių pražuvusių ant jūrių 
Įmonių laike tų vėtrų dabar pa
duoda ant 300.

Jauni Jaunavedžiai.
’ Green Bat, Wis. Pereitos ne
dėlios dienę czianykszczioj S. S. 
Petro ir Povilo bažnyczioj ėmė 
szliubę jaunavedžių pora: jauni
kis turėjo 19 metų, o nuotaka tik 
13. Ant apsivedimo jų tėvai 
sutiko. Ar ne per anksti jie 
apsiveda?

Audra.
VVinona, . Min. 9 d. spalių 

užkilo ežia smarki audra, kuri 
miestelyj Dakota, Min., ne ma 
žai blėdies pridirbo. Wėjas pa
gadino ir sugriovė daug triobų. 
Perkūnas trenkė į katalikiszkę 
bažnyczię ir ję uždegė. Bažny- 
ežia su visu sudegė. Blėdį au
dros padarytę skaito ant 150000.

ExpltoalJa.
Evelth, Min. Kastynėse Spru- 

ce atsitiko 8d. spalių baisi dinami
to expliozija. Expliodano ma- 
gazynuose 7500 svarų dinamito. 
Wietoj, kur buvo magazynai, 
yra dabar 25 pėdų gili ola. Į 
dvi myli aplinkui iszbyrėjo visi 
langai. Prie to mažiausiai 200 
žmonių likosi sužeistų, terp ku
rių yra sunkiai ir pavojingai ap
kultu

geltonasis <1 rugy s
Geltonasis drugys pradeda 

smarkinu siausti meste Havanoj. 
Pereitę sanvaitę buvo 113 naujų 
apsirgimų. Terp kitko apsirgo 
isz amerikoniszkų virszinįkų: 
perdėtinis komisarijato, majoras 
Peterson, reprezentantas North 
American Trust Co. Hayes ir 
stenografe szitos kompanijos.

Kraujo praliejimas.
Hazleton, Pa. Prie Oneida 

kastynių, 10 d. {palių, užgimė 
musztynės terp sztraikierių ir 
seabsų, į kurias įsimaiszė ir poli- 
cijantai. Wienas policijantaa li
kosi užmusztas, vienas sužeistas 
į galvę. W4enas sztraikieris, 
Juozas Lesko, paszautas. Seabsų 
sužeistų yra apie 10 žmonių.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Holbkok, Nebr. Ant važiuo 

janezio skersai geležinkelio azė- 
nių farmerio Kielbecko užbėgo 
lokomotyvą ir vežimę sudaužė. 
Isz sėdinezių farmerio vežime: 
mergina Horman, farmerio pati 
Kielbeckienė, jos mažas vaikutis 
ir moteris farmetio Bartenbecko 
likosi ant vietos uiiruszti; vie
nas gi pusantrų metų vaikas 
mirtinai sumankytas.

Mexico, Mo. Ant Chicago Al
ton geležinkelio, ant pasažierinio 
trūkio maszinos expliodavo gari- i 
nis katilas ir visa masztna likosi 
iszardyta. Wagonų tarnui ne
grui su visu nutraukė galvę, 6 l 
gi žmonės likosi sunkiai sužeisti, j 
Kelio szėnys ant 50 
iszardytos.

Portsmouth, Nebr. 
lington geležinkelio, 
ežia, susimuszė du trukiai, 
to vieno trūkio maszinistis likosi 
ant vietos užmusztas, du žmonis 
sunkiai ir keli lengviaus apkulti.

pėdų likosi

Ant Bur
noto Ii nuo 

Prie

Isz darbo lauko.
Akson, Oh. 150 merginų 

dirbanezių dirbtuvėse American 
Cereal Co. pakėlė sztraikę. Jos 
reikalauja užmokesnio po 90c. 
ant dienos, vietoj 70c.

Wheeling, W. Va. Langh- 
lin ir La Belle dirbtuvėse Ame- 
rican Tin Plate Co. pradėjo dirb
ti ir 3000 darbinįkų gavo jose 
darbę.

T American Tin Plate Co. su
sitaikė su darbinįkais kaslink už- 
mokesnio ant ateinanezių metų. 
Todėl visose szitos kompanijos 
dirbtuvėse prasidės darbai. Ręs 
jose uždarbį 6000 darbinįkų.

5 Lancabteb, Pa- Darbinį- 
kams Susųuehanna Iron and Steel 
Co. numažino užmokesnį ant 
25%. Darbinįkai ant to sutiko.

Connkluville, Pa. Dar
bai prie kokso peczių vėl nuola- 
tai iszpalengvo geri naši- Perei- 
tę sanvaitę degė ežia 14043 pe- 
caiaL

5 NoRRibTovv, Pa. Czianyk- 
szcziose plieno dirbtuvėse numa
žino ant II nuo tonos pudlerių 
uždarbį. Darbinįkai nepaliovė 
vienok darbo, dirba ui numaiin- 
tę prekę.

5 Stzubknvillk, Ou. Ameri-Įdaro ateivių 
can Marble Co. dirbtuvės, kurios kai.
nuo tūlo Liko ne dirbo, pradėjo Skriaudžią 
dirbti ir 150 darbinįkų gavo jose | j^ew Yorko 
darbę. Į įr

1 Racin E,

Amerikoj įtekmingi kunigai ir 
vyskupai; už tai būti apginėju 
lietuvių priesz valdžias Ameri
koj nėra kam, kadangi eilėse 
valdinįkų nėra lietuvių, nors 
juos ežia visi skriaudžia. Apie 
skriaudas, kokias lietuviams da 
ro vos atkakus į Amerikę tarusi 
garsaus perdėtinįo ateivių užvei- 
zdos Povderley’o, visi žino; ži 
nios apie Ui pateko jau net į an
gliukus laikraszczius, dėt ko net 
randas priverstas tapo siųsti-į 
Nev Yorkę tirinėtojų komisiję, 
kuri,žinoma, ne susekė nė szimti 

Į nės dalies visų skriaudų, kokias 
uiveizdos urėdo į-

lietuvius ne tik 
ateivių užveizda, 

o iki sziol užtarėjo 
Wis. Dirbtuvėse jie ne turi. Tokiu užtarėju butų

I. C. Cose Plon Co. numažino musų kongresmenas, jeigu pasi’
darbinįkų uždarbį nuo 30—50%. 
Darbinįkai ant to nesutinka ir 
ketina sztraikuoti.

Utica, N. Y. Fraklin gele
žies dirbtuvės, prigulioezios gar
siam republikoniszkam politikie- 
riui Hannai, likosi uždarytos ir 
per tai 400 darbinįkų ne teko 
darbo.

Kastynėse szteto lovos dar
bai eina gerai, beveik visose 
kastynėse dirba pilnę laikę; kaip 
kur trūksta darbinįkų. Isz kitur 
atkakę darbinįkai greitai ežia 
gauna darbę.

1 WlLLSTON, Oh. Oak HilI 
kastynėse darbinįkai pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja užmo- 
kesnio po 80c. nuo tonos, vieton 
60c., kaip dabar jiems moka.

1 J o liet, III. Dirbtuvėse 
Illinois Steel Co. ir Pressed Steel 
Gar Co., kurios buvo sustojusios, 
pradeda vėl dirbti. Patilpo prie 
darbo 1100 darbinįkų. Darbai 
ežia dabar eina labai gerai.

Sz t raikai k (etų anglių ap 
skrityj Pennsylvanijoj dar vis ne
pasibaigė. Pabaigoj pereitos 
sanvaitės darbinįkai atlaikė kon- 
veaciję, ant kunoe nutarė, ant 
kokių iszlygų gali sugrįžti prie 
darbo. Nutarimas tas likosi pa
duotas kastyčių savinįknms, ku
rie vienok iki sziol ant darbinį
kų iszlygų ne sutiko. Darbinį
kai iki sziol laikosi vienybės ir 
klauso savo vadovų. Sztrai- 
kuojanti darbinįkai isztraukė į 
Pantber Creek klonį, kur yra ke
lios kastynės nepristujusios prie 
sztraiko. Į tuos krasztus val
džios iszsiuntė miliciję ant apsau
gojimo kastynių.

patarnaus 
bet visos 

Neklau 
kurie jus 

to-

sektų jį iazrinkti. Tegul Lacka- 
vanos pavieczio lietuviai to ne- 
užmirszta ir per rinkimus visi sa
vo balsus atiduoda ant socija- 
listų pastatyto ant kongresmano 
Dro Szliupo. Tuom 
ne tik to pavieczio; 
Amerikos lietuviams, 
sykite atkalbinėtojų,
gazdina Dro Szliupo ypata, 
kieme atkalbinėtojams ne rupi 
lietuvių gerovė, bet vien pelnas 
politiškų amerikoniszkų partijų. 
Amerikos randas, ne turėdamas 
ant augsztesnių urėdų lietuvių, 
jų visai ne pažįsta, klauso viso
kių melagyaczių spangų jų neuž- 
kęstojų, rengia tiesas priesz lietu- 
viszkus ateivius, laikydamas pla- 
tiuanezių melagystes ant pusėji
mo neužkantos laikraszczių isz- 
mibius ant lietuvių už teisybę.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Rinkimų reikaluose.
Artinasi rinkimai Suvienytų 

Walstijų virszinįkų. Terp kan
didatų ant įtekmingesnių urėdų 
ne palėmyjome lietuvių nė re- 
publikomszkoj, nė demokratiez- 
koj parlijoj, nors vien tas remia 
musų politikieriai,tikėdami paskui 
gauti nuo įtekmingesnių politi
kierių nerenkamas, žemesnes 
vietas. Isz tokių vietų vienok 
mes nė jokios naudos ne turime, 
naudojasi asabiszkai tik jas gavę 
politikieriai. Kitokių vietų lie
tuviams ne paskiria pervariusios 
per prisidėjimę lietuvių balsų sa
vo kandidatus dabar valdauczios 
Suvienytas ^Valstijas politiszkos 
partijos, taigi nė republikonai, nė 
demokratai. Wien terp socija- 
listų partijos kandidatų patėmy- 
jomė isz Lackavanos pavieczio 
Drę Szliupę ant kongresmano. 
Urėdas tas yra įtekmingas ir jei
gu musų kandidatas pereitų, jis 
kongrese galėtų būt apginėju ir 
aiszkintoju lietuviszkų reikalų, 
apginėju lietuvių priesz Ameri- 
kos valdžias, nuo kurių skriaudų 
sziędien musų broliai ne turi ap- 
ginėjų. Mums rodosi, kad jeigu 
prie visų darbinįkų prisidėtų dar 
balsai visų lietuvių, Dras Szliu 
pas galėtų patekti į kongresme
nus.

Rods Dras bzliupas turi daug 
prieszų terp lietuvių, kurie laiko 
jį už bažnyczios ir tikėjimo prie- 
szę. Bet ir tie neužsitikinti Drui 
Szliupui ne privalo užmirszti, 
kad kongrese neužsiiminėja baž
nytiniais ir tikėjimiszkais reika
lais, jiems todėl kongresmenai ne 
gali nieko užkenkti; ant apgyni- 

[mo tikėjimo ir bažnyczios yra Į tų.

Pawergtų tautų reikaluo
se-

Neseniai mes paminėjome rusi- 
niszko laikraszczio “Svobodos” 
užmanymę susijungti visoms pa 
vergtoms tautoms į vienę ryszį, 
sutverti atsakantį komi tėtę isz 
reprezentantų visų pavergtų 
tautų ir iszleidinėti atsakantį 
laikraaztį vienoje isz terpiau- 
tiszkų kalbų, kurisai aiszkintų 
visam svietui tiekius pavergtų 
tautų, skriaudas, kokias jie ken- 
czia nuo randų-ir pavergusių 
juos tautų. Ant to rusiniszko 
laikraszczio užmanymo iki sziol 
atsiliepė p. Rutkauskas, au
kaudamas ant to mierio $1, 
kviesdamas visuomenę rinkti į 
komitetę tinkauezias ypatas. Su 
pritarimu tam užmanymui laik
raszcziai kitų pavergtų tautų iki 
sziol ne atsiliepė, ir pati “Svobo- 
da” toiiaus ne stumia to užma
nymo; lenkiszki laikraszcziai, 
kuiie garsiausiai paprastai szaukia 
apie lenkų skriaudas, apie dide
lius jų nuopelnus žmonijai, rodo
si visai ne žodžiu ne paminėjo a- 
pie “Svobodos” pakeitę užma
nymę. Isz tikro ant lenkų para
mos ežia mažiausiai galima rem- 
tiesi, lenkai ne rems nė lietuvių, 
nė rusinu užmanymų, kadangi 
dar lenkai iki sziol neužmirszo, 
kad buvo ponais teip vienų, 
kaip ir kitų szitų tautų; jas len
kai dar vis laiko už savo bau- 
džiaunįkus, kurių privalumas 
sekti paskui lenkus ir pritarti 
vien jų pakeltiems užmanymams. 
Mums rodosi, kad įkunyjime 
“Svobodos ‘ pakelto užmanymo 
daugiaus galima laukti paramos 
nuo paežių maskolių neprigulin- 
czių prie valdžių despotizmo ir 
carų garbintojų negu nuo lenkų. 
Maskoliai juk teiposgi savo vai- 
džių skriaudžiami, nors mažiaus 
negu pavergti gaivalai. Už 
skriaudas valdžių mes ne galime 
mesti atsakymo ant visų masko
lių; daugelis,jeigu jau ne didesnė 
dalis maskolių, norėtų nuo savo 
sprando numesti sunkų jungę ca
rų despotizmo ir jo supuvusios 
doros urėdnįkų. Rodosi, kad su 
geresne dalele maskolių Maskoli- 
jos pavergti gaivalai galėtų susi
taikyti be skriaudos abiem pu- 
sėm. Susijungę į kruvę, galėtų 
ne trukus numesti carų ir biuro
kratijos despotizmę, be to gi ir 
patiems maskoliams ilgiaus reiks 
tę valdžių jungę neszti.

Dabar laikraszczių užduote ne 
duoti “Svobodos” pakeltam už
manymui užmigti, bet agituoti be 
perstojimo ne tik lietuviszkuose 
laikraszcziuose; mes vieni lietu
viai jo tuliaus ne pastumsime be 
pritarimo kitų. Reikia ežia pri
durti, kad apie tę užmanymę kiti 
lietuwiszki laikraszcziai iki sziol 
visai ne atsiliepė, lyg kad tas 
klausymas lietuvių visai ne apei-

Nuo Suslirienyjlmo Sei
mo.

9, 10 ir 11 d. spalių Elizabethe 
atsibuvo Susivienyjimo seimas. 
Isz svarbesnių nutarimų priimti 
szitie: iszleiati Lietuwiszkę gra- 
matikę ir jos autoriui užmokėti 
100 dol. Žemaitės pasakas isz- 
leisti “Susiv.” kasztais. Isz Su
sivienyjimo kasos paskirti 50 
dol. ant kankintinių ir prie jos 
parengti fondę, į kurį norinti au
kauti galės siųsti savo aukąs. 
Augazteanė poamertinė panai
kinta, palikta dabar visiems ly
giai po 150 dol. Seimus perkel
ti ant gegužio mėnesio; taigi už 
6 mėnesių vėl turės būt seimas 
Wilkeebarrėj. “Tėvynės” redak- 
ciję ir iszleistuvę perkelti į Phila- 
delphię; laikraaztį pagerinti, ant 
iszleidimo paskirti 1200 dol.; di
dumas lieka toks jau kaip iki 
sziol. Wisus protokolus pereitų 
seimų surinkti, atspausti sky
rium knįgoj; darbę tę apsiėmė 
atlikti kun. Žilinskas; knįgę tę 
iszsiuntinėti kuopoms. Į vyriau
sybę : ant prezidento tapo perata- 
tytos 3 y palos: p. Makauskas, V. 
Chmieliauskas ir kn. Kaupas; kn. 
Kaupas gavo 22 balsu, Makau
skas 19, Chmieliauskas 3; likosi 
todėl tas pats kn. Kaupas. Vice 
prez. p. J. Danisevycze (vienas 
balsas buvo net ant kn. Krav- 
czuno isz Chičago); sekr. As- 
tramskas; kasierius p. Radzevy- 
cze; kasos opiekunai: kn. Milu
kas ir p. Praniaisz Nevarka

Tvarkos ant seimo ne buvo, 
be mažo ne užgimė musztynės 
terp delegatų prieazingų partijų. 
Kunįgų ant seimo suvažiavo a- 
pie 10. Jie mėgino duoti cen- 
traliazkam komitetui valdžię iaz- 
braukti isz 8usiv. kiekvienę ku
nigams prieszingę ypatę kaipo 
biedievį. Skundų atėjo daug isz 
abiejų pusių; buvo skundai ant 
centraliszko komiteto, ant “Tė
vynės”, ant kn. Szedvydžio; cen- 
traliszkę komi t. iazleirino; isžtei- 
sinimas kn. Szedvydžio buvo jau 
sunkesnis, bet ir ežia jo sandrau
gai ir jų draugai nesigailėjo per 
tikrinimų, o kad tokių suvažiavo 
daugiaus, tai ir k n. Szedvydžio 
pakelti ergeliai žeminanti lietu
vių vardę iszėjo teiposgi baltais 
ir nekaltais. Nelegaliszkai Wa- 
terburyj sutvertos 90 kuopos už- 
dėtojai pribuvo teiposgi ant sei
mo kaipo delegatai, bet lygiai zo- 
koninkas Sau r ūsaitis, kaip jo 
factotum p. Grinius, tapo 
nuo seimo praszalinti.

Ant seimo pasirodė, kaip kunį 
gai ant visų rasztų stengiasi už
dėti savo cenzurę ir nedaleisti 
jiems nepatinkantiems balsams 
iszeiti į szviesę. Negana kę per
varė per szerengę visus lietu- 
viszkus laikraszczius, bet pasta
tė prie durių sargus ir iszrinktas 
seimo reporteris, kn. Milukas, 
prisakė ne leisti į salę reporterių 
angliszkų laikraszczių. ' Taigi, 
žinoma, kad per seimo reporte- 
riaus cenzurę perėjo tik žinios 
naudingos kunįgams.

Isz visko matyt, kad ne gali
ma bus susitaikyti, kad Susiv. 
turės pasidalinti į dvi prieszingas 
dalis, kaip tai atsitiko jau seniai 
pas lenkus. Juk musų kunįgai 
toki jau kaip lenkiszki, jie nenu
silenks, ne paaukaus .nieko ant 
santaikos aukuro. Wienokios gi 
sanlygos visur gimdo tuos pa
ežius apsireiszkimus, lietuviai 
tame ne gali būti iszėmimu. 
Ateinanti metai jau gal pagimdys 
tokį pasidaliuimę lietuviszkos 
organizacijos į kunįginę ir jiems 
prieszingę.

Seimo delegatai.

Isz Westvilios, 111.
Pardavinėjimas akcijų besi- 

tverianezios czia^Kooperatyvisz- 
kos Draugystės trauksis iki 25 d. 
spalių. Reiks jau pradHi rupin- 
tiesi apie uždėjimu kokio norą 
biznio. Jeigu kas isz tautieczių 
dar norėtų prigulėti prie drau
gystės arba pirkti akcijas, tai 
meldžiame pasiskubinti, nes pa. 
skui bus per vėlu. Ilgiaus įvilk
ti ne apsimoka, kadangi per vil
kimu daugelis brolių pradeda 
abejoti, bijosi, kad jų įmokėti pi
nigai ne pražūtų. Mieli broliai! 
jūsų įmokėti pinįgai niekaip ne 
gali pražūti, ne pražus nė vie
nas centas, kę įmokėjote už ak
cijas po 10 dol. iszėmus įsira s ty
mo 1 ddl. ant uždengimo kasz- 
tų, kuriuos dabar reikia uideng-

ti: taigi tik įsiraszymo l'dol. ne- 
sugrįi, o užmokėtus už akcijas 
atgausite atgal.

Kviecziame lietuvius isz kitų 
lietuviszkų kolionijų prisidėti 
prie musų biznio, nes jis atneša 
naudę kiekvienam. Kas nori 
placziaus dažinoti lygiai apie pa
tį bizuį, kaip ir apie musų drau
gystę, tegul atsiszaukia į jos 
administraciją. Kiekvienas ga
li pirkti ne daugiaus kaip 10 ak
cijų, arba kitaip sakant, ne gali į 
biznį įdėli daugiaus kaip 100 
dol. Pinįgus norinti pirkti ak
cijas gali siųsti tiesiog per money 
order. Tas musų užmanymas pa
keltas jau gana seniai ir norinti 
turėjo gana laiko prie jo prisidė 
ti; vargas vien, kad musų bro
lių mažai yra suprantanezių apie 
savo locnę naudę. Sziędien mes 
viskę krauname ant sprando 
daugiaus iszmananczių ir per tai 
tie, turėdami per didelę nasztę 
ant savo sprando, negali jos pa- 
neszti. Ne kraukime todėl vi
sko ant jų sprando, bet ir pats 
kibkime prie darbo, remkime 
gerus ir visiems naudingus už
manymus prisidėdami prie jų 
nuveikimo, o tęsyk pats pasikel
sime. Jeigu gi mes vien lauksi
me, kol kiti kę padarys, tai tie 
kiti paims visę garbę ir naudę, 
mums prie to ne bu* vietos. 
Tuom tarpu mes to visai nesu
prantame, klausome greieziaus to
kių, kurie mus trukdo, iszveda 
isz kelio ir sau naudę renka isz 
musų nesupratimo. Atidaryki
me todėl akis broliai darbinįkai 
ir pažiūrėkime į savo padėjimę! 
Jeigu mes risztumėsi į koopera- 
tyviszkas draugystes ir rengtu
me visokius biznius, tai isz to 
turėtume ne mažai pelno ir būvis 
musų greitai pasigerintų.

Kaip jau augszcziaus sakėme, 
pinįgai įdėti į akcijas musų drau
gystės ne gali pražūti, nes už 
juos atsako Illinojaus sztetas. 
Suktybės ežia nė jokios būti ne 
gal. Kas nori pirkti musų akci
jas, tegul atsiszaukia ant sekan- 
czio antraszo.

Lilhuanian Cooperative Co.
Westville III.

Isz HaverhilL Mas.
Susitvėrė ežia lietuviszka 

Szv. Kazimiero Karalaiczio Ka
reivių draugystė; prie kurios 
geras lietuvių būrelis prieiraszė 
ir skaitlius sąnarių nuolatai didi
nasi: vienę tik 7 d. spalių prisi- 
raszė 17 naujų sąnarių; ant kito 
mitingo gal prisiraszys dar dsu- 
giaus. Su laiku, jeigu Dievas 
padės,* gal sulauksime, tvirtai 
stovinezios draugystės.

Neseniai buvo laikraszcziuose 
pagarsinta, buk tveriant drau
gystę, ant pirmo mitingo užgimė 
nesutikimai, kurie be mažo ne 
daėjo iki musztymų. Tas yra 
ne tiesa, kadangi ant musų susi
rinkimo nesutikimų ne buvo, 
virszinįkai darė vien tę, ko visi 
norėjo , todėl ne buvo nė jokios 
priežasties kelti barnis. Mes 
ežia visi atsiliepiame ir pranesza- 
me, kad tai buvo ne teisybė, 
kę gazietoė raszė apie užgimusius 
ant musų susirinkimo nesutiki
mus. Apraszymas tas, turbut, 
buvo tyczia paleistas kokių nors 
užvydėtojų, kuriems nepatinka 
musų draugystė. Mes vienok 
ne paisome ant apezmeižimų pa
vyduolių, todėl jiems ne pasiseks 
pasėti nesutikimų musų draugys
tėj ir ję iszardyti.

Leikauskas, 
Amsziejus.

kalavo, bet nurodė,kad lietuvi*’5 
turėdami savo bažnyczię Broor- 
lyne, ne privalo savo pinįgus 
dėti ant reikalų lenkiszkų kunį
gų ir bažū y ežių. Red.).

Toiiaus p. Naujokos tvirtina, 
kad Szv. Izidoriaus Dr. virszi- 
nįkai pasikvietė ant savo baliaus 
lenkiszkę kunįgę rinkti pinį
gus ant lenkiszkų reikalų. Tas ne 
tiesa. Teisybė, kunigas buvo 
ant baliaus ir laikė prakalbę, bet 
ir toje kalboje neužtarė už len- 
kiszkus reikalus, atsiliepė musų 
draugystės reikaluose. Nekalbėjo 
apie Motinę “Polska”,bet tik apie 
Szv. Izidoriaus Dr.; pagyrė mus, 
kad mes, supratę naudę, vieny- 
jamėsi, nszamės į draugystes. Pi
nįgai, kokius surinko, isz viso 
118.60 nuėjo ant musų draugys
tės reikalų. Mat keli metai at
gal ežia susitvėrė lenkiszka 
parapija ir likosi pas-t.tyta baž- 
nyczia, prie kurios prigulėjo ir 
kelios lietuviszkos szeimynos. 
Lietuviai,susidėję,nupirko 2 ma
žu alioriu į tę bažnyczię; drau
gystės dar tękart ne buvo. Da
bar lenkai anę senę bažnyczię 
pardavė ir stato nauję, didesnę, 
tai tie lietuvių įtaisyti altoriai į 
nauję bažnyczię yra per maži. 
Todėl, atėjęs ant vieno mitingo 
musų draugystės, lenkų kunįgas 
klausė, kę lietuviai nori padary
ti su savo įtaisytais. Mes visi 
nutarėme anuos mažuosius par
duoti ir už gautos pinįgus įtai
syti vienę Szv. Izidoriaus dides
nį (geriaus butų lietuviaip adarę, 
jeigu pinįgus butų paaukavę į 
lietuviszka. bažnyczię Brooklyne, 
kuri labiaus aukų reikalauja negu 
lenkiszkę Red.);, bet kad gau
tų pinįgų pasirodė per mažai, 
o musų draugystė isz kasos ne 
galėjo pridėt, nes ji dar jauna ir 
neturtinga, dėlto kunįgas žadėjo 
ateiti ant baliaus musų draugys
tės ir padaryti kolektę. Suko- 
lektavo isz viso $18.60 ir tuos 
pinįgus ne pasilaikė sau, bet ati
davė draugystės kasieriui p. Mi- 
lleriui. Mes visi ėsame dėkingi 
kunįgui už gėrę pamokinimę 
(geras pamokinimas butų tik tę- 
syk, jeigu Nev Yorko lietu
vius butų pamokinęs surinktus 
nuo lietuvių pinįgus atiduoti ant 
labo lietuviszkos bažnyczios, ant 
kurios juk lenkai nieko ne au
kaus. Red-).

Fr. Jokubczunas.

Ar duoda žemę dykai Wis- 
consine?

Patilpus apgarsinimui “Lietu
voj” apie dykai gaunamę žemę 
jViseonsine, gaunu daug užklau- 
symų apie tokias žemes dykai 
dalinamas. Asz iszgyvenau Wis- 
consine 8 metus, bet apie dykai 
dalinamas žemės negirdėjau. 
Walstijinės žemės yra daug, bet 
jos nedalina dykai, tik parduoda 
pati valstija ir pinįgus apverezia 
ant mokyklų reikalų; parduoda 
tik tiek, kiek reikia pinįgų ant 
vieno meto, nes valstija duoda 
iki |125 ant kiekvieno mokinti
nio.

Yra pigios žemės nuo 75c., bet 
tai yra lekianezioji pi ėsk a Eau 
Claire in Chipeva paviecziuose, 
asz tokios žemės nenorėcziau ir 
kitiems nevelycziau pirkti ar dy
kai gavus, nes tokię reikia ir dy
kai palikti, tokios nieks ne pirks. 
Jeigu dykai dalinama žemė 
butų gera, tai asz savo žemę par- 
duoeziau ir imeziau tę,kurię duo
da dykai. O asz ežia teip gyve
nu gerai, kaip geriau nereikia.

F. Mik olai ui b.

Kooperatywiszkos krautu- 
w6s reikaluose.

Kadangi kiti taut:ecziai priža
da ant uždėjimo kooperatyvisz- 
kos lietuviszkos krautuvės po 
1100, 50 ir 10, tai ir asz prisiža
du pristoti su 25 dol. Kada rei
kės tuos pinįgus prisiųsti ir bus 
žinia, kam juos prisiųsti, asz per
siuntimo neužvilksiu ir priduo
siu juos į tam tikrę iždę.

J. Naujokas.

Wardan teisybės.
P. J. Naujokas, savo korespon

dencijoj isz Nev Yorko, neseniai 
patilpusioj “Lietuvoj”,be pamato 
užgauna Szv. Izidoriaus Dr. ir 
lenkiszkę kunįgę. Argi p. Nau
jokui rodosi, kad žmogus, dėl 
tautiszkų dalykų, turėtų iszsiža- 
dėti bažnyczios ir katalikiszko ti
kėjimo? (To p. Naujokas ne rei-

Isz wisur,
| Prancūzijoj, Girondos depar

tamente, girių gaisrai labai daug 
blėdies pridirbo. Gaurai isznai- 
kino medžios net ant 12500 mar
gų girios.

| Wokietijoj, Reino provinci
joj, szvino kastynėse Euskirchen 
griuvo ola. Pjie to szeszi dar
binįkai Ii Kosi užmuszli.

| Wienoje terpkalnėj Turkes
tane baisi vėtra užklupo 24 kir
gizus su jų galvijų bandomis. 
8zto skaitliaus tik vienas kirgi

zas ir jo trijų metų sūnūs spėjo 
užbėgti ant kalno ir iszsigelbėjo, 
kiti gi likosi arba vėjo pagriebti, 
arba prigėrė urnai užgimusiuose 
tvanuose drauge su galvijų ban
doms susidedanezioms 
tukstanezių galvų.

isz kelių



LIETUVA
| Meksike, upės Tampico klo

nis tvanų issoaikyta, vanduo 
nuneszė kelis szimtus namų. Prie 
to prigėrė daug žmonių, bet tikro 
prigėrusių ak ai t liaus dar nežino.

| Paryžiuj atsibuvo terptau- 
tiszkos bicyklistų lenktynės. Pir
miausiai paskirty kelią perbėgo 
prancūzas, antras buvo holandie- 
tis, o tieczias amerikonas.

S Maskoliszka wieazp&ty8tės Į ti&si karatuose žemės krautuose 
rodą galutinai nutarė įvesti į 
Maskoliję praneuzisskas metrisz- 

-kas mietas. Dabar iždo ministe
rijoj perkratinėja klausymu, nuo 
kada jas įvesti Taigi dabar lai
kosi prie seną netikusių mierų 
isz didžiųjų civilizuotų viesapa- 
tysezių vien Anglija ir Suvieny
tos Waiatijo8 Sziaurinės Ameri 
kos.

| Indijose baisus maras pradė
jo siausti vėl smarkiam, ypač z 
daug žmonių mirszta miestuose 
Poona ir Bulgum. Maras siau- 
czia beveik visuose po r tuose 
Bombayaus prezidentystės.

| Ant Paryžiaus parodos, iszė- 
mus Prancūzijos, daugiausiai do
vanų gavo Suvienytos Walsti- 
jos Sziaurinės Amerikos, nes 
2475, Wokietija 1828, Anglija 
1727, Maskolija 1593.

| 10 d. spalių Szvento Petro 
■ bažnyczioj Ryme likosi už 

sžventy pripažinta minyszka vo- 
kietka Hoesi. Prie ceremonijų 
dalyvavo ir popiežius. Į baž 
nyczią susirinko 40000 vokiszkų 
pelegrimų, daugiausiai isz Ba
varijos.

| Kardinolas Vaughan iszkei- 
kė garsų Darvino prmszininkę, 
angiiszk^ mokslinczių Mayvartę. 
Szitas mokslinczius paraštė į du 
specijahszku moksliszku laik
raszczių kelis straipsnius iszro 
dydamas Darvino teorijos' klai
das ir jos vietoj pastatė savo 
spėjimus, kuriuos dvasiszka val
džia palaikė už dar labiaus prie- 
szingus katalikiszkam tikėjimui 
negu Darvino teorija. Kardino
las Vaughan pareikalavo nuo 
mokslincziaus atszaukftno to 
mokslo, bet tas, nors yra katali
ku ir tai karatu, atsisakė iszpil- 
dyti kardinolo reikalavimę kaipo 
nesutinkantį su mokslincziaus 
nuomonėms ir isztirimais.

| Seksų karalystės valdžioj 
uždraudė naturalizuoti czekisz- 
kus ir lenkiazkua darbinįkus. Mat 
bijosi, kad per priėmimą jų už u- 
kė«!U8, visa karalystė ne pavirstų 
j slaviszky.

ii Atkako į Kopenhagos porty 
laivas “Antarctiė” su sziaurių ti- 
rinėtoju Andrupu. Szitas tiri- 
nėtojas, ties 69, 28 sziaurinės pa
ralelės užtiko iki sziol dar nepa 
žįstamy sausiem į ir ant kiek bu
vo galima, jį isztyrė.

B Wokietijoj, ant geležinkelio 
bėganezio isz Heidelbergo į 
Strasburgą, prieszais Csrbthor, 
susidaužė pasaiierinis trūkis. 
Prie to 10 žmonių likoei ant vie
tos užmusztų; sužeistų gi yra isz 
viso 80 pasaiierių, terp kurių 
yra ir sunkiai, sužeisti.

| lazkeliavusi isz Belgijos po 
vadovyste pulkaunįko Five j Ti
betą, vidurinėj Azijoj, moks- 
liszka expedicija ant tirinėjimo 
to mažiausiai pažįstamo kraszto, 
kaip paduoda laikrasztis “Inde 
pendence Belge”, likosi iki pasku
tiniam žmogui cziabuvių tibeto- 
nų iszskersta.

| Ant pakėlimo kredito, Ar
gentinos randas] iszdavė tiesas 
priesz neteisingus J nusibankruti- 
nimus. Pagal naujas tiesas: spe- 
cijalinki Jurėdnįkai C visada gali 
daryti revizijas visokių biznių ir 
kaip tik pamato,] kad biznieiius 
daro dauginus skolų,negu gali už
mokėti, uždraudžia Jimti paskoly. 
Už peržengimą]paskirtos didelės 
bausmės. Nežingeidu tedėl, jei
gu iydaijne nori Argentinoj apsi
gyventi, kadangi jie paprastai 
lobsta isz prigavingų nusibankru- 
tinimų. Ten ne [labai patiktų ir 
amerikoniszkiems biznieriams.

[ Pagal atskaitą^ terptauliszko 
literatiszko biuro,'pereituose me
tuose daugiausiai [knįgų, neskai
tant laikraszczių, iszleido Wo- 
kietijoj: iszleistų knįgų iszpuola 
ant kiekvieno* milijono jos gy
ventojų po 351, Prancūzijoj po 
344, Szveicarijoj po4338, Belgi
joj 337, Italijojį309, Szvedijoj 
300, Norvegijoj .' 262, Anglijoj 
175, Maskolijoj'85, Suvienytose 
Walstijosej Sziaurinės Amerikos 
81, Iszpanijoj 66. Kaslink laik
raszczių, pirmy viety užima Su
vienytos;] Wal8tijos, tik gaila, 
kad ežia yra ir daugiausiai parsi
davusių, niekam netikusių laik
raszczių. Ant kiekvieno milijo
no gyventojų Suvienytose 
Walstijose iszpuola į 510 laik
raszczių, Szveicarijoj 320, Belgi
joj 253, Holandijoj 184, Wokie- 
tijoj 161, Prancūzijoj 156, Angli
joj 113, Austrijoj 98, republikoj 
Chili 88, Italijoj 79, Japonijoj 
17, Egipte 11, Maskolijoj 7, In
dijose 3. Lietuviai gali nusira 
minti, kadangi jie mat kaslink 
laikraszczių stovi nors užpaka
lyj Msakolijoa, bet nors Indi- 
joms ne duoda savę pralenkti; 
uitai kaslink akaitliaus iszleistų 
knįgų, jie 8tovi užpakalyj visų, 
civilizuotų tautų.

Naujos knjgos.
Angis darbininku judėjimo Lie

tuvoje Paraase A. Lietuvy* ir N. 
N. Ptymoutb, Pa. Kasstai ir spau
da “Vienybes Lietuvninku" 
1900 m A8 pusi.

Szitas rasztelis tilpo pirma 
skiltyse “Vienybės”, dabar sky
rium į knįgutę atmusztas. Pir
miausiai autoriai peržiūri vi- 
sy politiszky Lietuvos ir lietu
vių padėjimu, paduoda faktus 
parodanezius persekiojimus, ko
kius lietuviai kenezia nuo mas- 
koliszkų valdžių, teiposgi eccija- 
liszky gyventojų padėjimu. 
Apart to, paminėti Lietuvos gy
ventojai, isz- kokių tautysezių jie 
susideda ir tt. Toliaus peržiūri 
įnagius, kokius lietuviai varto
ja kovoje su savo prispaudėjais, 
lietuvių organizacija?, partijas ir 
siekius tų partijų. Ant galo už
griebia sunkų darbinįkų padėji
mu, [mažus uždarbius, anorma- 
liszkas socijaliszkas sanlygas, ko
kiose yra Lietuvoj dirbanti luo
mą, kas, žinoma, privercaia dar- 
binįkus rupjntiesi apie pagerini
mu savo būvio, apie tvirtesnį 
suorganizavimu sawo spėkų. 
Toliaus uzaiszkinti įnagiai, ko
kių griebiasi maskoliszkos val
džios ant suturėjimo darbinįkų 
krutėjimo.

Knįgutėj s žiloj norintis daži- 
noti apie padėjimu darbinįkų 
Lietuvoj, apie jų stengimasi pa
gerinti savo būvį, skaitytojas 
ras akyvų žinių. Todėl velyja- 
me szitę rasztelį parsitraukti.

Valscziaos s adąs Komedija 1 
weikmeje. Parasze Žemaite Per- 
spausia isz “Ūkininko”. Telž^Je. 
19OOm. 19pusi.

Žemaitė yra viena isz geriausių 
szioa dienos lietuviszkų rasztinin- 
kių. Tematus savo rasztams ji 
semia isz lietuvių gyvenimo. 
Augszcziaus užvadinta komedija 
tinka teip gerai ant pasiskaitymo 
namieje kaip ir ant perstatymo 
teatre. Spaudinosi pirma “Uki- 
nįke”, o dabar atspausta sky
rium į k□ įgulę. Apraszytas val- 
szcziau, sudus juokingai. Nusi
pirkęs knįgutę nesigailės iszleistų 
pinįgų, ypacz kad ir pinįgai ne 
dideli, ant knįgutės padeda pre
kė 5 kap.

Kas prteszlus? Parasee Lazdy* 
na Peieda Perspaudinta isz 
“Varpo". Tilžėje 1900. Spaudin- 
ta pas Otto v Mauderode. 32 pus
lapiu.

Szitas pasakojimas tilpo pirma 
“Varpe”, dabar gi skyrium į 
knįgutę atmusztas. Yra tai pa
sakojimas, užimaneziai paraszytas 
isz baudžiavos ir lenkų maiszto 
laikų. Iszrodytos ežia skriaudos 
baudžiaunįkų, neteisybės ponų. 
Knįgutė verta perskaitymo.

todėl, kad neiazpasakytai didelis 
nepripratusių prie karszto ir drė 
gno oro mirdavo nuo maliarijos. 
Jeigu D-rui K och ui iazlikro pa
sisekė surasti pasekmingai gy
dantį ir saugojantį nuo -ligos 
v aisty, tai tuom jis prassalino 
vieny isz svarbiausių priežasezių, 
kurios dėl europiecziai ne galėjo 
apsigyventi karatuose žemės 
krasztuose.

| Prancūzas Dubois iszrado 
naujy žiburį, kuris ateitėj gali 
rasti labai platų pritaikymy, ka
dangi jo szviesa yra geriausia 
akims, prie ž binlmo nesidaro 
nė vodingų sveikatai gazų, nė 
szilutnoe. taigi toks žiburys ne 
gali užkenkti žmonių sveikatai, 
ne gali pagadyti oro. Dubois 
su savo nauju žiburiu darė jau 
bandavones ant Paryžiaus paro
dos ir jos buvo pasekmingos. Jis 
aut to sunaudoja žibanezi is bak
terijas, kurios iszduoda tokiy jau 
szviesy kaip Szvento Jono va
balėliai ; bakterijas tas tyczia au
gina ant plytelių padarytų isz 
sėmenų iszspaudų, kokių aliejiny- 
cziose visur galima gauti. Klau
symas tik kaip ilgai tokia plytelė 
gali būt vartojama* kaipo žibu
rys? Dubois isz savo tirinėjimų 
persitikrinimo, kad tokios su ii- 
banezioms bakterijoms plyteles 
jau per pušy metų be sumažėji
mo szvieses žiba jo namų kel 
norėse. Taigi, ir to užtenka ant 
persitikrinimo, kad naujas žibu
rys yra pigesnis už visus kitus 
dabar vartojamus.

Draugyscziu Reikalai
Metinis ApvaikHzczicJimaa.

Chicago, Dr-te Slm. Daukanto ture* 
metini apvaikssesiojima dienos Bimano 
Daukanto nedelioj 28 spaliu, Freiheit 
Turn saleje, 3417 8. Halsted st. Apvaik- 
csiejimas aUibustuom patim budu kaip 
ir pernai. Paroda prasidės 3 valanda 
po pietų ir wiaoe draugystes imanezioa 
dalyvumę iszmarszuoa isz susirinkimu 
sale* nuo 33c z i es ui. ir eis didžiausioje 
parodoje į apvaikaacsjiffio salę. Drau
gyscziu sąnariams imantiems apvaiksz- 
cziojime dalyvuma įžengę į salę dykai; 
visiems kitiems inžengos tikietas 25c.; 
moterims ir merginoms dykai. Suėjus 
visai parodai in sale prasidės kalbos, de
klamacijos, dainos ir muzika, o paskui 
bus draugystes balius, kur* tesi* iki vė
lyvai valandai. Wi*u* lietuviu* ir lie
tuvaites ir visas lietuviszkss draugys
tes szirdingai kvieesia atsilankyti ant 
apvaiksscciojimo tautiszkos Bimano 
Daukanto szventes.

Komitktas.
Chicago, Dr-te 8z. Kazimiero turės 

savo metini balių nedelioj 11 lapkricuo, 
saleje Pulaskio, 800 8. Ashland avė. terp 
17 ir 18 u). Prasidės 5 vai. vakare, 
įžengs vyrams 25c. moterims ir mergi
noms dykai. Wisus lietuvius ir lietu
vaites kvieczia atailankyti.

Dr-te 8s. Kazimiero.

Pafiegzkojimai.
Psjisssksu *awo *un*us. Jono Msrcin- 

kewicsiaus, kurs gyweno po nr. 1193 W 
35th st., ChiosgoJ. Am jo motina, at- 
waiiawau isz Lietuvos ir esi u sulaikyta 
Emigracijos komisijos New Yorke. Esiu 
sena 60 metu ir neturiu pinigu. Jeigu 
man niek* nepaduos paszelpos, tapsiu 
komisijos grasinta atgal. Todėl mel
džiu su aazarom* wi*u. kas tinotumet 
kur mano sūnūs Jonas Marcinkevicziu* 
randasi duoti jam iinia, idant kuogrei- 
cziausei mane laz ežia tąsi m tu priaiusda- 
maa pinigus ant tikieto. Tegul adresuo
ja teip:

M r* Apolionia Marcinkewicziene, 
U. 8. Barge Office, New York, N. Y.

Pejieszkau *awo brolio, Jono Vait
kau*. Kauno gub., Raseinių paw., kaimo 
Kalniszkiu. Jis pats, ar ka* kitas teik
sis duoti tinta ant adreso:

A. Vaitkus, 
628 8. Varsau st., St. Joseph, Mo.

Pajiestkau *awo dėdės, Juozapo Pa- 
katinskio, isz kaimo Kunigiszkiu, Raaei- 

I niu paw., Kaunogub. Taikai* atsiszauk- 
ti svarbiam reikale ant adreso: 

Ant. Balkns,
Box 251 Vandergrift, Pa.

Pajieukau Ig. Petraicaio, Kax. Žilins
ko ir Jono Zdanavicziaus; visi trys Pa
nevėžio pav., Kauno gub. Meldžiu at- 
siszaukti ant adreso:

F renk Vismont, 
31 Amesst., Brockton, Mass.

Pajtesakau sawo ssvogerio, Tamoez. 
Marcinkevicziana i** kaimo Kubilių, 
Vladialavavo pav., Suvalkų gub. Teik- 
sis atsiszaukti svarbiam reikale ant ad
reso:

Just. Kulbaitis, 
511 8o. 14th st., Sheboygan, Vi*.

Pajieszkau doro* merginos, ne senes
nes per 25 metus, ant apsivedimo. Asz 
esiu 33 metu senumo. Meldžiu prisiųs
ti fotografija, o mainan asz pasiusią jai 
savaja fotografija.

Ch. Pleini*,
Box 30, Leechburg, Pa.

Pajieszkau M. Stanionio, kur* gyve
no Cllnton, Io<a. Ji* pats, ar ka* kita* 
teiksi* duoti žinia ant adreso:

K. Kazokas,
Chicago, III.

Franciaskau* Elzbergo, 
Raseinių pav., gyveno 
Jis patst, ar kas kitas

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.
Pagal Lunkevyčių ir kitus.

(Tęsa.)
išdavęs seklę, vienmetis augmenėlisTaigi, 

pate- miršta, bet jo veislė pasilieka, nupuolu
sioj į žemę sėkloj. . Kitaip gyvena daugmeti- 
niai augmenys, paveikslan, visiems pažįsta
mi vaisiniai medžiai, kaip antai obelys, 
kriaušės, slyvos, vyšnios.

Pavasaryj medžiai pasipuošia žaliais la
pais, paskui žydi, iš žiedų užsimezga vaisius, 
o pabaigoj vasaros arba pradžioj rudens iš
duoda nunokusius vaisius, kuriuose yra ir 
sėklos; sėklos tos, patekusios į žemę, išleidžia 
diegę, auga per daugelį metų, iki atgabena 
vaisių. Užstojus žiemai, medžiai ne numiršta 
teip kaip vienmečiai augmenys, tik numeta 
lapus, o kaip tūli Australijoj auganti me
džiai lapus palaiko, bet« numeta žievę kaip 
vėžiai savo senioką, miega, ilsisi per žiemę, 
bet užstojus pavasariui, vėl leidžia lapus, žy
di, išduoda vaisių su sėkloms. Teip jau daro 
kas metę per čielas metų eiles. Tik tęsyk, 
kada šaknys išdžiuvo, kamienas visai supuvo, 
kada žievė nupuolė ir brazdas išdžiuvo, me
džiai numiršta ir užstojus pavasariui ne lei
džia jau lapų. Tę vienok viskę visi žinote, 
bet tolinus rasite šitame raštelyj ir daug to
kių dalykų, apie kuriuos nežinote.

IV.

934— 33rd st.,
Pajieszkau 

Kauno gub, 
Westville, III.
teiksi* duoti tini* ant adreso;

Baltr, ^Vizgirdas,
Chicago Heighta, III.

Pasilinksminimo balius
Chicago, Subatoj ir Nedelioj, 30 ir 21 

Spaliu, darau pasilinksminimo bąli u, ant 
kurio grsjy* gera musiks, bus gražio* 
ssboiro* ir imagu* pssilinkiminima*. 
Todėl *iiu* aplinkiniu*, ir pažystamu* 
kirieesiu atsilankyti.

Jonas Montwila,
527 8o. Canal it., Chicago.

‘Lietuvos" keiiaiijanti agentai.
Siiaurryliniuoee ateituose ‘‘Lietuvos" 

kėliaujanesiais agentais yra: Wincas 
Kudarauckas isz Lavrenca, Mas*, ir Jo
ni* Taraila isz Waterbury, Oonn. o vals- 
teje Illinois Antanas žvingilas isz Wil- 
lisvilla, II). Kur szie vyrai atsilankys, 
lietuviai gali pas juos užsirassyti “Lie
tuvę" ir prenumgratę jiem* užsimokėti; 
pinįgai bus teisingai mums priduoti.Pa* 
juo* teipgi galima gauti viso kės knįgas 
už tę paezią prekę kaip ir redakcijose. 
A. Žvingilas szioee dienose atlankys lie
tuviu* Kast St. Ix>uia ir aplinkiniu mies
teliu.

"Lnrruvoa" Isslkistuvb.

kalbėsime toliaus. Dabar pažiūrėsime, kaip 
sutaisytos augmenų šaknys ir kaip jie su jų 
pagelba traukia iš žemės ant palaikymo gy
vybės ir augimo reikalingas medegas arba 
maistą.

NAUJI 18ZRADIMAL
| Ant Paryžiaus parodos, terp 

kitko, buvo pasiūdyti drabužiai 
Isz audimo austo isz sziaudų. Isz- 
r adė jum i budo austi plonus, 
minkštus ir stangius audimus isz 
sziaudų yra vokietis Schubatz.

| Kaip paduoda vokisaki laik- 
raszcziai, garsus Berlyno profeso
rius D ras Koch iszrado tikrą 
vaisty nuo drugio vadinamo ma
liarija. Waistas tas greitai gy
do apsirgusius ir saugoja nuo Ii 
gos sveikus. Iki sziol europie
cziai ne galėjo gyventi ir veia-

Chicago, Dr-te u. Jono Krik, turės ta
vo balių 6 d. Sausio, 1901. Todėl mel
džia visu kitu draugysesiu toje dienoje 
nedaryti bailu.

Dz-tb Sz. Jono K.

Chicago, Liet. Republ. Kliubas 10-to 
VVardos laikys savo mitinga Subatoj, 20 

'Spaliu, 8 vai. vakare, saleje 8. Leis- 
sziaus, 68 W. 25-1 h *t., ant kurio visus 
lietuviu* kvieesia susirinkti.

Komitktas.
Del wisu žiniom.

Pittsburg, Pa. Liet. 8oc. Darbininku 
kuopa ture* savo prakalba* ir dainas 
sekaneziose dienose: subatoj ir nedalioj 
27 ir 2 spaliu Lietuviuko knygyno rui
me, 2030 Sarah gatves 8. 8. Panedžlyj 
ant Odd Fellovs sales, kerte 18-th ir Sa 
rah gatvių 8. 8- bus baliui ir prakalbos, 
įžengs ant baliau* vyrams 25c., mote
rim* ir merginoms dykai. Ant praksl 
bu pribus D-ras J. Szliupa* ant 6 vai. 
nedėlios vakare. Terp prakalbu bus 
dainuotos proletariukos dainos. Ant tu 
visu 3 vakaru kvieczia kuodaugiausei 
lietuvius susirinkti.

Administracija.

Pigiai ant pardavimo pirmo* kliaao* 
Saliunas, artT Lietuviuko Gedimino 
Kliubo, prie didelio klijų fabriko; aplink 
daugybe lietuviu ir lenku gyvena. Ra 
■zykite po adresu:

Vom Meter,
3301 E. Richmond it., Philadelphia, Pa.

Temykite Tautlecziai
Pabaigoje uito menraio man tenka ke

liauti su kalbomis in wakarine* valsti
jas; nuo 20 iki 30 d. Spaliu busiu PIT- 
TSBURGE, 31 d. perleisiu WESTVIL- 
LEJE, ILL.; 2 ir 3 diena Lapkricsio, 
lankysiuos 8PRINGVALLEYJE, ILL.; 
4 d. Lapkricsio busiu CHICAGOJE. Jei
gu kolionijoi Lietuviu, esanezio* pake
liui, tuomlaik reikalautu menes su kal
bomis atlikancsiose dienose, tai praszy- 
esiau, kad urnai duotu man tinta, idant 
asz galeesiau prie reikalavimu prisitai
kinti. Wienu keliu ir žygiu galima bu
tu apsieiti ir su mažesniais kautais, ir 
su mažesne trota laiko.

Pabaigoje Lapkricsio turiu pakvieti
mą in NEW BRITA1N, CONN.; Ul-gi 
tuomlaik galeesiau pasiūlyti kotioni- 
joms Lietuviu Naujos Anglijos—jeigu 
to* kolionijos is* anksto panorės kelione 
teip pat suorganizuoti. Reikalaujantie- 
jie tegul isz anksto per gromatas duoda 
žinia. guodone,

J. Ssllupas, M. D.
421 Penn. A y e., Scranton, Pa.

PranaMyHte puntelninku, 
kurie twirUDo, kad naujasis szimAmeti* 
prasidės su didelėm* aletnentariatkotna 
katastrofoms, rodosi tikrai iassipildo. 
Bet tikresniais ir pozitisriszkesniai* pa
sirodo pranaazawimai tu, kurie 10 metu 
atgal twirtino, Jog Trinario American 
Elixir of Bitter Wine su laiku pastos a- 
belnai pripažintu, geriausiu Ir populis- 
rinkiausia waistu nuo wisu pilsro ilgu, 
kurios kas meta isznsikina daugiau žmo
nių negu srisoselementariszko* katastro
fos. Fabrikuoja jį Jos. Triner, 437 W. 
18th 8tr. Chicago, UI., kur* per ilgus 
bandymu* pasiekė tikrąjį siekį; mainy
dama* įvairiausias gydanezias žoles ir 
szakni*,kad padaryti drueziausia gydan- 
czia pajiega, jis isztikro suteikė joms 
pobūdį geriausiu ir veikliausiu gyduolių 
nuo dispepsijos, viduriu užkietėjimo, 
nuo uiterszto kraujo ir visas to pasek
mes. Trinario American Elixir of Bitter 
Wine pataiso žlebczlojima, reguliuoja 
vidurius, valo ir priduoda dauginus 
kraujo, atgaivina ir sudrutina isz visu 
pusiu ne vien tik kuna bet gydymas tai 
jis suteikia žmogui ir aiszkeenia mislį. 
Kas jį vartoja, tas apsisaugos nuo daug 
didesniu pavoju negu minėtos elementa- 
liszkos katastrofos.

Aukos ant kanklntlniu.
J. Raamueen, Thorpe, Wie...............
Wm. Wa)*dorf, ,, „ ............. .
Csižauska* „ ,.................. .
Joną* Montvilai isz surinktu ant 

kankintiniu suku Anglijoj ir Ško
tijoj prisiuntė..................  110.00

Naujos knygelės.
Mindaugis, Lietam* Karalius, Istori 

jo* pa veikslą* 5-se aktuose. Lenkiukai 
paraižė Juliui 81owacki. - Lietuviukai 
vert* Vincas Kapsai (Dr. V. Kudirka), 
įsileista kautai* ir spauda “Lietuvos”. 
Puiki tragedija teatrui isz laiko Min- 
daugio Lietuvoje Karalevimo. Raszy 
ta eilėmis. 80 puslapiai. Preke 25c. 
Gaunama ''Lietuvos" reakcijoj.

Olga LiubatovycsiutB,, vaizdeli* is* 
gyvenimo nihilistu. Yra tai grąžui ir 
užimatis apsakymas iss gyvenimo nihi
atu Rusijoje, kaip mergina Olga Liuba- 
tovyoslutė, prigulėdama į nihilistu drau
gystę, daug sykių 'apgavo rusk u* esi- 
novnykus ir gudriai gaudoma iutruko 
iu jų ranku. Preke knygute* tik 10c. 
Gaunama “Lietuvos" redakcijoje.

, Visi augmenys, išėmus tūlų vandeninių 
žemesnio skyriaus smulkių augmenėlių, lai
kosi žemėj savo šaknimis, kurios reikalingos 
ne tik ant laikymosi tvirtai, bet joms augme
nys traukia iš žemės viską, kas ant palaiky
mo gyvybės ir augimo yra reikalingu. Kas 
gi augmenims ant augimo ir palaikymo gy
vybės yra reikalingu? Ant to atsakyt ne

i sunku. Žemėj, ant kurios gali augti žolė, 
krūmas arba medis yra: supuvusios augmenų 
dalys, piesta, molis, kaltos, potatius, druska, 
salietra, ir geležinės rūdys. Supuvusių aug
menų dalių, pavirtusių į tamsiai pilką arba

’ net juodę medegą, ypač daug yra juodžemėj, 
nuo kurių ji įgauna ir savo tamsię, o kaip 
kur net visai juodę parvę.

Paimkime nuo užartos dirvos šmotelį 
žemės, padėkime ję į molinį puodę ir kaitin
kime palengva ant ugnies. Supuvusios au
gmenų dalys sudegs, nuo jų liks tik pelenai 

1 ir anglys; už tai pieska, molis, potažius, sa
lietra, druska ir geležinės rūdys pasiliks be
veik tokioms jau, kaip buvo ir pirma, prieš 
kaitinimę. Jeigu tę išdegintą žemę surinkę, 
supilsime į kokį molinį puodelį ir į ją pasė- 
sime kelis žirnių arba pupų grūdus ir žemę 
tę užlaikysime drėgna, tai pasėti grudai ne 
tik išdigs, bet žydės ir išduos vaisių. Taigi 
aišku, kad tas, kas sudegė kaitinant žemę, 
nėra reikalingu augmenims ir jie be to gali 
ajiseiti ir gyvuoti. Eikime dar toliaus. Pra
šalinkime kokiu nors -budu iš tos žemės molį 
ir pieską ir pasėkime ant likosios kokių nors 
augmenų sėklas. Sėklos išdigs, augmenys

1 augs, kaipi kad nieko iš žemės ne butume 
1 išėmę: išleis lapus, paskui pražydės, iš žiedų 

užsimegs vaisius su sėkloms. Taigi matote, 
kad didesnė augmenų dalis ne reikalauja ant 
priderančio augimo nė pieskos, nė molio, ga
li augti ir išduoti vaisių ir be tų medegų. 
Molis ir pieska reikalingi augmenims tik kai
lio pamatas ant tvirto įsikabinimo šaknims į 
dirvę.

Jeigu gi mes iš įkaitintos žemės išimsime 
dar daugiaus joje buvusių medegų, paveik
slan, kalkes, geležines rudis, salietrę arba 
potažių, tai pasėti į tokią žeihę augmenys ar
ba visai ne išdigs, arba jeigu ir išdygtų, tai 
greitai nudžius ir ne išduos vaisiaus. Paban
dykite, paveikslan, iš dirvos, ant kurios 
puikiai auga pupos, kokiu nors budu iš
traukti geležines rudis: tuojaus užtėmysite, 
kad jūsų darže pupos eina niekyn, žali lapai 
pagels, toliaus veik visai pabals ir ant galo, 
jeigu tik ne pagelbesite, visos jūsų darže pu
pos išdžius; ant pagelbėjimo užteks palaisty
ti jūsų pupų daržą su vandeniu, kuriame bus 
su ta r pi n tas truputis geležinių rudžių, ant 
kurių sutarpinimo vandenyj reikia į jį įberti 
truputį druskinės rūgšties“. Tuojaus po pa- 
laistymui augmenys atsigaus: pabalę ir su
vytę lapai pakils vėl augštyn, atgaus žalumą 
ir augmenys išrodys vėl teip sveikais, kaip 
pirma buvo. Taigi mat ant užlaikymo žalu
mo augmenų, apart saulės spindulių, reika
lingos geležies rūdys. Žalia parva aug
menų paeina nuo medegos vadinamos chloro- 
filiumi, kuri neatbūtinai reikalinga, nes ji 
prisavina iš ore esančios auglerugsties anglis 
augmeniu! reikalingas ant augimo. Apskri
tai, ant augimo augmenims reikalingos visos 
tos medegos, iš kokių augmenys susideda, o 
terp tų pirma vietą užima anglys. Štai pa
imkime kyliogramą paprasto sauso medžio. 
Jame yra 480 gramų, taigi beveik pusė, au
glių, 60 gramų hydrogeno ir 10 gramų azoto. 
Taigi medega parvuojauti žaliai augmenis, 
arba chlorofilius, arba augmenų žalumas yra 
labai svarbi. Ji y Ai tarpinįku terp augmenų 
ir saulės, nuo kurios perima šilumą ir ati
duoda ję paveiksle šilumos, kada augmenį 
deginame.

Taigi dabar žinote, jog ant to, idant 
augmenys, pasėti į žemę, galėtų augti, dirvoj 
turi būt neatbūtinai šitos medegos: pelenai 
nuo pūvančių augmenų, truputis kalkių, ge
ležinės rūdys, druska, salietra ir potažius; , 
kas yra viršaus, be to augmenys gali apsieiti 
ir* gyvuoti. Žinoma, apart tų medegų, , 
augmenims ant palaikymo gyvybės, kaip ir 
gyvūnams, neatbūtinai reikalingi: vanduo, 
oras, šviesa ir šiluma. Apie tai vienok pa- p,

Šaknys, kaip jau pirmiaus paminėjome, 
reikalingos augmenims ne tik ant tvirto lai
kymosi žemėj, bet jos atsako gyvūnų 
nasrams, taigi reikalingoe traukimui 
maisto iš žemės. Ne visi vienok augmenys 
turi vienokias šaknis: burokai arba morkos 
turi ilgę šaknį einančią tiesiog žemyn, kuri 
juo arčiaus paviršiaus, juo storesnė, o juo 
giliaus žemėj, juo laibesni, pasibaigia gi lai
ba uodegute, ant kurios pritvirtinta daugy
bė laibų kaip plaukas siūlelių. Miežių arba 
kviečių šaknys pasidalinusios į daugybę su. 
si painiojusių terp savęs kaipi siūlų, dėl ko 
tokias šaknis ir vadina šakniniais siūlais; jo» 
apžėlusios laibyčiais plaukais, vadinamais 
šakniniais plaukais. Plaikai tie teip laibi ir 
smulkus, kad jų be pagelbos padidinančių 
stiklų ne galima matyti. Nežiūrint vienok 
ant savo smulkumo, jie gerai atlieka savo už- 
duotę. Šakniniai plaukeliai išrfraitę žemėj 
į visus kraštus, jie persigriebia per mažiau
sius žemės tarpus į šalis, į viršų ir į apačią ir 
tokiu budu iš jos ištraukia viską, kas tik 
augmeniui reikalinga. Suprantama, kad juo 
minkštesnė yra žemė, juo ji geriau* išarta ir 
išakėta, juo daugiaus augmenis turi šakni
nių plaukelių, juo geriaus minta, o per tai 
geriau auga. Plaukelių tokių kiekvieno aug- 
menies šaknys turi gana daug. Paimkime 
štai nors visiems pažįstamus kviečius. Jeigu 
paimti visus šakninius plaukelius nuo vienos 
varpos, arba nuo vieno kviečio ir sudėti visus 
į vienę eilę, tai gautume siūlę ilgio beveik 
nuo trijų lietuviškų mylių.

Kokį tik augmenį ne paimsime, tai prie 
visų šaknų rasime šakninius plaukelius; be 
jų augmenys ne galėtų gyvuoti teip kaip ir 
žmogus, jeigu jam išpjautų pilvą, kadangi 
be jų ne galėtų traukti reikalingę ant augi
mo ir palaikymo gyvybės maistą.

Apart šaknų sėdinčių žemėj, tūli augme
nys turi dar kitokias šaknis, kurios ne siekia 
žemės, bet kybo ant oro. Daugelis lietuvių 
pažįsta rietenas, kurios riečiasi ant medžių 
arba ant sienų.

Rietenos, apart sėdinčių žemėj, tnri dar 
smulkias šakneles išaugusias iš po žievės be- 
siriečiančios virkščios. Su šitoms šaknelėms 
rietenos ne griebia maisto, bet jos yra vien 
ant prisikabino prie sienų, arba medžių žie
vės, aplink kuriuos riečiasi. Vienos iš tų 
šaknelių kybo ant virkščios liuosai, kitos įsi
kabina į medį, aplink kurį augmenis riečiasi 
arba į sieną, 
paveikslėlio.

Matote tą ant žemiaus padėto

Rietena ir jos orinės šaknys.
augmenų turinčių orines šaknis, 

žingeidžiausias yra figų medis, augantis Ry
tinėse Indijose. Medis tas gali būt priskai- 
tytas prie milžinų augmenų veislės; viršūnė 
jo turi plačiai išsikerojusias šakas papuoštas 
gražiais lapais, po kurioms gali pasislėpti nuo 
saulės kelios dešimtys žmonių drauge su ar
kliais ir vežimais. Žievė ant šakų tų žingei
džių medžių daugelyj vietų trūksta ir iš po 
jos lenda šaknelės. Šaknelės tos tysta ir 
auga, nusileidžia žemyn, prisigriebia žemės 
ir joje išsikeroja. Tokiu budu tasai didelis 
medis lyg tyčia, ant palaikymo toli į Šalis iš
augusių šakų, rengia joms paramus. Indijo
se galima patikti nė vienę figų medį turintį 
iki trijtį tūkstančių tokių orinių šaknų pa- 
ramstančių medį iš visų šalių.

Terp

Figų medis su oriuėm* iaknimi*.
Čia reikia pridurti, kad tikras šaknis sė

dinčias žemėj turi tik augštesnių skyrių 
augmenys arba teip vadinami dvilapių ir 
vienlapių diegų augmenys; samanos ir gry
bai ne turi tikrų šaknų bet vien teip vadina
mus šakninius siūlelius arba valakneles iš
augančias iš koto arba iš virkščios.

Pažiūrėkime, kaip augmenys traukia iš 
žemės reikalingę ant užlaikymo gyvybės ir 
augimo maistą ir drėgnumą. Ant geresnio 
supratimo to, paimkime stiklinę dūdelę, vienę 
jos galę įdėkime į avies pūslę ir apriškime su 
siulu. Paskui pripildykime pūslę ir dalį 
dūdelės vandeniu ir įkiškime tę galę į kokį 
nors indelį pripiltę parvuoto spirito (gal būt 
spiritas, kuriame mirkinosi nusirpusios vyš
nios^

(Toliaus bus.)
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Szis pluszinis Kepas tik -

Linksma bus tavo namuose, 
Jei nnsipirksl viena dilimu Home MoMc Boi a.2 SZIOS NEDĖLIOS STEBUKLU.

aaadoli aamlr lavinimui vaiku

•00 arartas vargonai kadangi 
visado* **11 gralntl Jokio* 
muziko* pažinties eita aasl- 
relkaiauja Ir kožaa* valku 
gali ant Ju gralntl. Kočaaa 
pirkėja* alabU ir džiaugiasi 
las Jo, naša ta* Instramonts*

Yra Ui polklanil U prieitam 
irianil Inatniaantal, kokia* tik

mU«a nori, mrisitinak Sa.OO mum* ant poltlkejlmo, o likusia* pinikus nhiai prialnnaU po 
aplalkmal laatnataato Alantai Maro daru a pinigus. Prisluusk 1c. marka, o gansl 
wisu* oirkullorlu*. arba prtsiunsk N00, oaplaikv.i HomeMuaio Bot a pirm negu tamUtoa kai
mynai loki nusipirk*. Jis visi nota* toki turėti, kaip tik Jin pa* taaslsta pamatys.

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

Li6iuwiszKa flPtieka.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilnu visokiu sptiękorluku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisad* galima rart DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, ruskai, lietuvistkai ir 
daugely j kitokiu kalbų.

257 ™IEKlJL££LTQEAJEA£yZA liU§AEXI£K2§~257

1000 moteriszku Kepu isz puikaus szilkmio phuazo, su 
naujausios mados augsztu storm kalnieriu, kalnierius ir 
kepas apezcziai iszsiuwinetas su szilkiniais szniureliais ir 
kaspinelais, su dailiu pamuszalu ir puspamuszaliu, wisur 
aplinkui palimuoti su dailiu juodu thibet puszu, 22 coliu 
ilgio ir pilno ploczio, paprasta preke $8.00, 
specijaliszka musu preke tik........,..................$ Tivv

graijant. duokime ana. ant kokio 
Miluko ar (sakia. JU grali Ja gana 
baldai ir turi meilu balaa. Himnus, 
marsiua. walcus, polkas, polkas ■ 
marurks* kadriliu*, diindiikus, 

k* pogi ir artsa*populiariarkiau«iaa 
dainas grajina taip. Jog gal Uk kala, 
ai gabia mosikuota galima bota jam 

prldlvrintl Walkai gao Ir kokna*. koris Uk girdi jin grajijaat.
Volelis. parodyta* ošia aat pavaikslalia, yri priimaigyta* plienlnaml* adataismia, kario* sa

kantis* voleliai isadaoda tonas Jis atkartoja dainas arba šiokio* be sustojimo.

O*

DYK ii Laikrodėlis arba puiki Fedora ar 
VI Anl sfifi skrybėlė Su kiekwienu wyrisz- 

ku Siutu wertes nuo $7.50 ir augaztyn.

Kaip kiek wiena maszina, teippat ir žmogaus organiz
mas su laiku genda.—Kad muzina ir toliaus pasekmingai 
veiktų, reikia jų prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai 
teippat dėdui ir su žmogaus kunu. Kad sugrųžinti jam iszsem- 
tas sunkiu darbu spėkos, reikia kų nors imti.—Mokslas aiszkiai 
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrųžinti žmogui per dienų 
isznaudota* spėka*. Praktikuojant ilgu* metus pasisekė man su- 
vienyti įvairius vaistus su wynu, kurs sudrutina visų organiz
mų, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimų, odos ligas, 
gumbų, nežlebcziojimų, dispepsijų,neuralgijų, nerviszkuma, etc., 
ir tam vynui suteikiau vardų: Kartas vrynae Dro Božyn 
esto.

Kartus Vynas Dro Božynczo turėtų visados rasti* kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvastie* Pirkdami 
tėmykit ir reikalaukit tiktai Kartaus Wyuo Dro Božynczo.

Gali gaut wleoM a p tiekose arba pas
Drą Božyncz, 519 Milvaukee avė. Chicago.

Siimtai wyriszku Siutu ar Overkotu wer- n 
tea 112.00 paraiduos wisai už pigia preke, f 
$7.50 ir dar skrybėlė priedo duosim. — Stie / M/L 
Bintai yra isz geriausiu vilnoniu materijų. 
naujausiu spalvų, su tiesia nugara bei nūs- 
kliumptaie skvernais; overkotai padaryti y- W 
pacz isz gražiausios beaver, kersey, coverts, ir 
vicunas puikiausiu spalvų materijos; kiek
viena drapana yra 
kuopuikiausio kriau- 
cziszko darbo ir kož
nam tinkanti; pasi- 
rinkk koki nori siu

tą ar overkota vertes S12.00, kuri mes paleisi
me szia nedelia už....................................................

'' '

Ir da Skrybėlė priedo.M

LLETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT,
Kauno gub. Szsuliu pavieto.

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

A. Sakurskis & Co,

Telefonas: Canal 78. 
Telefonuos galima les kiekvienos 

aptiekos.

TIKTAI DEL WYRŪ.
1-2 dyka sampelinis pakelis bus atsiustos 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiu?
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

DYKAI
Su kiekwienu Siutu 
verkotu wertes nuo 
augsztyn, duosime priedo 
laikrodėli ar skrybėlė,

F
ar 0- 
$7.50

KLEIN BROS
J95-805 S° Halsted St. 1 

Cor Canrlport Avė.

Lietu visz kas
CIGAID ir TABAKO FABRIKAS.

Dirbs Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaiką inportuotų tabakų tinka- 
miauseant papierosu isz Rosijos, Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiun- 
czia tabako ir Cigaras į visus Amerikos 
krasztus už pigiause prekę.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3259 8o Halsted 

CHICAGO.

FsPBradchulis
Advokatas tr Notary Public. 

Vienintelis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslų jurisprudencijosozlon Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda praves 
k riminei isz kas ir c 1 vii isz kas. Atjiessko 
fižsenėjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodų visokiuose 
reikaluose. Lietuviai iss kiti} miestų 
gal rodų pasiekti per gromatas. Tunn- 
tiejie reikalų tesiszaukia tuojau*. 
3260 8. Halsted st., Chicago, Iii.

Telsphone I *rds 772.

—Tikrai Lietuviszkas—

SaliiiijaS.

Dr. Leonard Landės,
Lietunoiszkas Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligou bu ežiuose: 
Viedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t-1.

HEI! WYRAII HEI!...
..Didelis Lietnwiszkas Kataliogas Dykai!

■snapas* irklam

Naudokitės I

Užpraazydami gydyklas prižiurkite 11.00 
tyJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 

metų, Įdek sveri ir apraszyk savo ligų, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

Duisetiezii,

DMizinake

visų slapti} ir paprasti} ligų, kaipo tai: 
plauczių, kepeni}, skaudėjimų vidurių, 
galvos, nepom ietį, apalpimų, skaudulius, 
žaizdas, tynimų, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumų. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, taipogi li
gas pilvo, uždegimų žarnų, iszdžiuvi- 
mų pieno, skaudėjimų lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimų pajiegų ir tt. Isz- 
gydymų užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Gbr.L<exln<ton Av. 

Offlso w»l*ndos:f;~^&Uk\W?k£J

VAŽIUOJU

CIO miliuto lazmokite dailei aniKBou. 
kvmaoa mašinukes daoalm

koms knlgoms bei popteroms *a puikiom* kvtet- 
kom* Ir graStels apskaitymai* l»7>“*‘"
mal Tokiu popieru tuxln*s kaistąja No, S tu
zinai 11.00. Agente reikalaujame ktekvtened lle- 
turisskoj apigardoj ir dundam, gera utdarbi. 
Rausyk ssiadien.

W. Kudaranckas,
Boi 234, Uirence, lūs.

Mes dirbame geležinius ir blekinius 
darbus, budintims rynas, kaminsms 
viražus, komisus ir tt. Prekes musu pi
giausios.

Fred C Ewert,
3108 80. Halsted str. Chicago. III.

Pigiau kaip kitur!
Cznto »»k*o> 14 1» l’ <• Klubiniai tiedvi

dsiHs.1:
tus pifteu kaip vUi ir vis* darba baramuoju.

F. Prožanskis,
954-33 str. ChicMKO, UL

HILLE’S fotografas,
3432 8. Halsted St.

$2.00

Lietuviezkas 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 savo adresai—

Adresuokite teip:

Kelpsch & Co
Buce, to Kelpsch, Norelko & Co.

ISO OrchirdSL, CMeago, UL

Tikrai Lietuvtazkas

SA LIŪNAS.
Užlaiko gerų alų, eeniauaea ir czyitaa a- 
rielkaa ir kvepencziuacigaru*. Geriause 
užeiga dėl azviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatini* czyacziau 
*ea ir teisingiauaea lietuviukas saliu 
na* mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
839 Bank, kampas 8. Leonard st. 
Waterbury, Conn.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSŪUS.

JONAS MOŽRIKA,

Assistentas ir Notary Public.
ROOM 001-803

87-89 E. Vishuigtoo st, Chicago, m. 
Užsiimame civilinkoms ir kriminalisz- 
koms provoms- Geriausei iszvarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

A. M. Matnsawiczia,
AGENTAS

Wargonu, Pijami, 81awamu Ma- 
szinu, Cigaru ir Papierosu.

■irodr* paimt** ln*tram«ntn* neseni, ar per 
brangum. aat ji at*iim*l* atgal ir u* te laika 
įtekąs nskautno* Užtikrina kad ano mane* 
Crkslte visk* pigiau kaip wl*ol Amerikoj gnte.

met gauti, nes ass vuokta* daiktas Ima *te- 
0X1*1 i*x fabriko ir todėl galiu pigiau juos par
duoti <alp tie karte iss vholeanle ima Maldtla 
Uk pamėginu, o uiUkrlau kad busite atganė 
dintT

A- M. Matusaviczia.
Shenandoah, Pa.

Mieli Broliai!
Tapęs elektri kinio d ra to sužeistas ir 

negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekyste: visokiu knygų, 
abrozu, stovylu, szkapleriu, rožaneziu, 
popieros gromatoms raszymui, plunksnų 
užlaikancziu savyje atramenta, dru- 
kuojamu maszynu nuo 91.00 iki 9200.00, 
revolveriu, karabinu, szpilku į kakla 
raiszczius meta nesi u iszs*wes ugnį ir U 
Prisius k už 2c. marke o gausi katalogus 

kitus apraszymus dykai.
M. A- Ignotas.

902 8. Front 8l, Philadelphia. Pa.

Lieta wiszka Grocerne.
Atidariau nauja Sstora, kariame už

laikau visokius valgomus daiktus, apa
tinius drabužius, cigarua paplerosus, 
tabake, gro m etoms popieras, pavineza- 
vones ir visokius kitus daiktus szeimy- 
norns reikaliogue Wisi tavorai szvieži, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvle- 
cziu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K, Chmelauskas,
878-880 W.33rd st., CHICAGO.

Popieros Dykai!
Kas prisius savo aiszkų adresa Ir 10c. 

markėmis, aplaikys tuzinų puikių gro 
mėtoms popierų. Popieros su puikiomis 
kvietkomis, gražiais apskaitymas ir pa 
veikslais musų didvyrių bei kunigaiksz 
ežių. Adresuokite teip:

W. KUDAKAU8KAS, 
Bot 234, Lawrence, Mas

Dr. * O. C. Heine,
DENT Y8TA8-

Kerte Slst irHalsted ulieziu, 
viražui Aptiekos. Chicago.

Geo. M. Ghser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Gydo visokes .igas, turi geriausj prakti 
kų ligose moterių, valkų ir chroniss- 
koše ligose. Taipogi geria asai atlie 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd St., Chicare

OFISO VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 13—3 popinta ir po 0 vak 

Trlklohas Yžjlds 885.

traakt tat a*ma, kad gydyti** ir szte sampalis! parodys jiems, kaip leairva isuigydyt ana Ijrtls* 
ka liga, kada wartoja*i ataakaacsios gyduoles. JasUtute ne wteao ne atmata. KnSaas, kars 
alslaiaaki, gaaa dsilisi aplpaeaetyte pakely, kad klU nežinote kas ten yra.Baszyk dabar,nesudek

JAMES J. HIGGIN8, 
Bucceesor to M. Durnlng.

Rėdytojas Pagrabu ir
Balsamnotojas Kudu.

Išvirta* 18SB ssetaose.
First St., Elizabcth. N. J.167

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALTSTAS 

Chroniszku, Ner- 
viszkutrpri valiu
ku ligų vyru, mo
terių ir vaiku. Li
goniu* gydo per 
laisskus.

SI,000
Nagrados duos 
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgy- 

< dyt tiek ligoniu su 
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kalimer- 
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
■euriues kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domu*. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra 
ssyk tuojau* prie Da. Kalukutkk. o 
rodą oacsi dykai. Apraszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriuke) amžy,kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar 
galima iszgydytl ar ne. Adresas:

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

Zemlapis Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
iniszkoms literoms Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevskij prospekt, n. 111 b. 78.

Susitaisykit sawo peczius 
ant žiemos.

Asz duosiu Pecziu taisytoja kiskvie- 
nam kurs pas mane atsiszauks ir už- 
czedisiu Jums pinigus.

Fred. C. Ewert,
3108 8. Hatoted st. Chicago

Wlsi —

wy įli

pąs—

Baltriikoųi!!
Rasite szaltų alų, seniauses ariel

ka*, wynų net iss Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RiverSideSL,

faterbnrj, Gonn*
Kur atswedinti karščiuose

Ant Potopsco upes kranto, 
Tenai rasi ir be ranto, 
Gražų vietų, orų sveikų. 
Žalėm gojui gerų laikų. 
Ten lietuvinkas saliunas 
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas geryasų puikiausiu 
Ir su užkandžtogeriausi u. 
Czia vėl ant upės laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai. 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
BovintMsi nesi liauja.

Antanas N ardami kas, 
West Port, Meriland.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
piami cigarai ir czysta vieta dėl užei
tai u. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, baltu, vreeeiliu ir kitokiu žabo-

Jonas Petroszius,
1881.18th st. Kerte Union. Chlcigo.

MANE
«X’S 0R Ui t3»5

.98

****** nas 
alsskal* aiduliai*. r«*rantnotas aat W meta 
l*srodo kaip »*> « aokiini* laikrodėlis. Atsiaal- 
■e C.O.D. Ir jei pssldabo*. uSmokek aat erpreeo 
areštai ŽtJS ir Įalkrodell* tavo, jei *e*a«r**Yk 
atgal ant vaa kaisto. Rassvk koki nori ayriska 
ar moterįsska.Prt- kiekvieno laikrodėlio daoda 
ase DYKAI aaksa lieta lendarall jelgn sa orde
ri* pri*lu*l)3JS, ir apmokame k**stu* ariilanU- 
mo. Aptlaleliaok **endlen, nesą ja preke* eina 
aafa’tys- R***yk o prUeilme 200 paala K*U- 
loca parodanti tukitaaosia* wl*okl* naikia dai
ria. *OYAL BAROAIN HOLU E. U IVarbornSt

Diemanto Elektros Kryžius.

Ass naadojausi jais Diemanto Elektra* Kryžiam nao 21 Kowo ir peraiUkrinaa, kad te* kryžių* 
tikrai teip pkgei bloga*, kaip **kele Per ilga laika aas negalėjau vaidrU asm de*xiaes r* n ko* 
ir daug kentėjas, visada turėdavęs laikyti ja parisite. Po naudojimo oegvj dtrieja saevafczta 
Ju*u Diemanto Klektra* Kryžine* galėjau apaieiU jaa be panaiitno Dabar gi sa ta ranka nease 
pilna kibire -anden* Aax Ir nežinąs, kaip atidekavot jum* už teip didele ..teikta man pagel
ta.—ANDRĖS MAD6EN. aNŽQainayAra..Oenu, Urna.. A petį 1S, 1W2.
The Diamond FUectric Cross Co., 306 Mllwankee avė , CHICAGO.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

J eiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Mtnre & Store Co,
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių pecziu 
už pigisusių prekę, pigiau kaip fabrike.

STATE
MEDICAL

Dispensary
76 E. Madison Str., CHICAGO, ILL

(arti McVickcrs Theatre.)
Klausk rodos pas seną Daktarą.^-
geriausiaiž attestatelž užbaigų medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir *pecijali*tu gydyme slaptu nerwiszku ir chroniHzku Ilgu. Tuk- 
■tancziai jaunu Amoniu tapo Jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražinta* 
jiem* vyriukam** ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,;Įy“°"^y.^ąay*ą»- 
minti*, neapkentirnae draugystes, prastota energįja, prieszlalkinis 
susikūprinimas, meszlungis bei abėlnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiumintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad Jus spareziai artinate* į paskutini. Taigi 
egul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauga
is Jaunu vyru, nesirūpindami apie Uwo padėjimą daejo to, kad jau buvo per- 

v-elu gydytis, ir tad giltine Juos palipstejol

Žlūgeldtu Nvvietui dalyku*.
Tikrai vienatine gydykla ant užželdini* 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimų, 
už kųgvarantuoju. Prof. Brundza šutei 
kia puikius, szvelniu* ir tankiu* plau
kus, kų liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dekavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagalba yra visiems, tik atsiszaukits. 
OFF18AI: įg Brooklyn.NY

Norėdami pasiklaust rodos per latakus, 
adresuokite; The J.M. BRUNDZA 00., 

3881, New York. U .8. A.

LimpailCZlOS li2'0S,k*ipU1 »ifilj^n»uoeesswostadiumuose: pir 
® ’mame, antrame ir trecziame,puwima« 

gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, katpogi ir sektos tekėji
mas, iszberimas ir meszlungis, pasekme* nevalystes ar uzdvkavimo bus 
veikiai užgydytos. Mm gydome virszmlnėtes ligas teip. kad netiktai Jas vei
kiai praszaliname, bet ir visiuka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink.kBd me* P11“1 (rvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
“ tik apstimam gydyti. Jeigu Jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

tai raszykite mums gro m a ta reikalaudami klausymu listo, nes mes eydome 
teipgi per paesta. Jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunesia. 
Gyduoles mes supakuojame Įžtsakanozia deže ir siuneziame Jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paazaliniu ypatų.

; Mraprelesyrapigesnes oi bet lokio oficijilistoiisoj i 
salyj ir todėl kiek vienam ligonini prieinunos. į 

' *,e»*»»i**e»s*Mvam»v*eiei*i*ieisieiuiuns**i ' 
adVTlftQ' I 10 Ht® fti 4 po ploti ir ioo Ilki 8Titan.VUlbU dUJUUO. j Redelloms tlkno 10 iki 11 ryto

Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu.



- -

Supplement 
to LIETUVA No. 42 

October 19

Parodos reikalai.
Lietnwiszkas skyrius 
vrisasvietinėsparodosParyiiuj 1900m 

(Pabaiga).
Lietuviszki rasztai yra iszsta- 

tyti 3-jose spintose, vienoje di
delėje ir dviejose mažose. Di
delė «pinta stovi po kaitei pusei 
prieez grinczię, ties peczium ir jo
je sutalpintos yra knįgos nelega- 
liazkos, tai yra knįgos spaudin- 
tos lietuvtszkoms literoms ir iez- 
leistcs po uždiaudimui spaudos. 
Dviejose mažose spintose sutal
pinti kiti rjsztai, t.y. tie, kę užė
jo pirm uždraudimo spaudos ir 
rasztai Prūsų Lietuvos su gotisz- 
komis literomis. Tos dvi spin-

Ta spinta, kurioje yra rastai 
issėję priešą 1864 m., yra prikalta 
prie sienos po deszinei pusei, 
teipgi priešą grinezię, ir apriez 
senų lietuviszkų knįgų, joje yra 
iezstatytos teipgi kelios lietu- 
viszkos knįgos su maskoliszkoms 
literomis, keli rankraszcziai, 2 
kopijos dvasiszkų knįgų ir keli 
dokumentai. Knįgos su gotisz- 
komis literomis yra iszstatytos 
kitoje mažoje spintoje, toliau nuo 
grtnezios. Laikraszcziai ne tik 
M yra sudėti spintose, drauge su 
«oįgomis, bet teipgi yra iszstatyti 
skyrium, isz lauko spintų, prie 
jų szono ir sukarstyti ant drami
nių kopėczių. Mus laikraszcziii 
yra isztatyti prie te szono spin
tos, kuri yra atkreipta į vidų, ir 
kiekvienas, prisiartinęs prie 
grinezios, lengvai gal juos užtė- 
myt. Kerniaus laikraszczių yra 
lentyna, kur sudėta katalogai ir 
kitoki priguliutiejie prie informa
cijos rasztai. Priesz laikraszczius 
pastatytas aržuolinis seklytinis 
stalas, turintis 180 metų. Ant 
to stalo padėta 'publikai pasižiū
rėt bibliographija Bsltromaiczio 
su dideliu paraszu ant apdarų: 
“Bibhographie”. Augszczisu 
laikraszczių yra iszkabinta 1 a i k- 
raszczių mapa, kur laik 
raszczcziai paženklinti yra pavi
dale gana storų geltonų spindulių, 
isz kurių vieni iszeina isz Ame
rikos, kiti isz Prūsų (Tilžės), o 
treti isz Szveicarijos. Mapa yra 
padaryta dideliam formate ir 
•dėlto Lietuvos matyt tik 
tas. Lietuvos žemė yra 
nai nudaryta, ir aiszkiai 
laikraszczių spinduliai.

Kitoj pusėj spintos, po 
ant sienos yra iszkabinta 
gramas augimo mus I i- 
t e r a t u r o s, ir tas augimas 
apskaitytas pagal skaitlių iszėju 
šių ekzempliorių. Wisas laikas 
nuo pabaigos XVI amžiaus iki

krasz- 
mėly- 

paiym

kairei, 
d i a

1899 m. yra padalintas j 2 peri- 
jodu: į perijod^ nuo pradžios 
XVI amžiaus iki 1864 m, kada 
knįgos spaudiuosi Maskolijoje ir 
nuo 1864 m. iki 1899 m., kada 
knįgos spaudinasi užrubežyje. 
Puolimas iszleidimo mus litera
tūros yra paženklintas raudona 
linija, kuri aiszkiai skiriasi nuo 
kitos dalies-linijosjuodos. Ties 
loms vietoms, kur matyt di-' 
džiausiąs puolimas linijos (1864, 
1880 ir 1897 m.) yra paiaszyta: 
“causes politiųues”. Ties 1864 m. 
yra paraižyta: “Iterdiction d’im- 
primer les livres lithuaniens en 
caracteres latina”.

Kadangi mus rasztai Ui yra 
mus didžiausias tartis, per t si 
apie juos, jų skaitlių, turinį, bu
dę užstatymo etc. paraszysiu kitę 
kart. Dabar-gi noriu atkreipti 
atidę skaitytojų da ant kitų da
lykų, kurie aiszkina mus gyve
nimu ir, gali sakyt, groiina mus 
parodę.

Jau buvo minėta, kad ties 
grinczia yra iszkabintąs szildas 
su parodos paraszu ir mapomis.

M. Wolonezausko, Dr. W. Ku
dirkos, Dr. J. Szliupo, Dr. J. Ba- 
sanawycziaus, J. Szerno ir kunį- 
go A. Burbos; ties jais yra para- 
szas: “principaux eurivains li- 
thuaniens”.

Be to, pzale ukiszko skyriaus 
ir kitoj pusėj tako yra iszkabin- 
ta daug fotografijų ir paveikslų, 
triobų etc. Prie kostiumų, prie 
iszstatytų javų ir kitose vietose 
yra išstatytos tam tikros fotogra 
fijos illiustruojaoczius gywen:mę. 
Toj vietoj, kur iszstatyti javai, 
matyt, kaip mus žmonelės dirba 
lauko darbus. Czia vieni kerta 
rugius tai su dalgiu ilgakoeziu, 
tai su trumpakoeziu (su viena 
ranka), kiti -grėbia; matyt ariant, 
akėjant, vežant ir tt. Ten, kur 
yra iszstatyti audeklai ir kiti 
naminės iszlarbystės daiktai, 
matyt verpiant, sukant pakulas 
ir tt. Ant tos sienos, kur paka
binta yra staltiesė isz Klaipėdos 
kreiso su paraszu, yra iszkabinta 
fotografijos iss Prūsų Lietuvos 
tautiszkuoee perėduose, paveik
slai triobų, paveikslai vietų etc.

Tas szildas gana daug priduoda ' Terp tų paveikslų yra, photogra- 
. i . > • • • '451- M ... . aclLf.vertybės mus parodai, nes jis su

teikia parodos lankytojams, pro
fanams (o tokių yra daugumas) 
elementariszkas žinias apie mus 
krasztę ir garsi ngę Lietuvos 
praeitį. Szildas turi apie 4} ra e 
tro ilgio ir75ctm. ploczio,ties vi
duriu augsztutinis szildo krasz- 
tas iszsikelia į trikampį teip, kad 
ties viražu ne plotis jo daeina iki

metro. Ties ti placziausia 
vieta yra didelis paraszas: “Li- 
thuanie”, o augszcziau to para- 
szo žirgvaikis. Galuose szildo 
yra dvi mapos: po deszinei pu
sei - ethnographiszka su paraszu: 
“pays de langue lithuanienne” ir 
su skaitlium gyventojų (paraszy- 
ta “3.000,000 hbt.”), o po kairei 
istoriszka mapa su paraszu: “Li- 
thuanie au XIV ^iecle aons Ol- 
guerd, Grand Duo de Lithuanie”. 
Pirmutinė mapa’yra padaryta 
pagal Kurszaitį, o antroji pagal 
Wrotnovsk| (“Lithuanie dane sa 
Grandeur”). Ant antrosios mapos 
yra ypatingas ženklas — rody
klė pavidale storos linijos nusi- 
smailinanczios viename gale. Ta 
linija prasideda Lietuvoj ir nuei
na iki Krimo pusiausaliui, kur 
tuomet gyveno totoriai ir kur 
Olgerdas su savoj dręsia kariu- 
mene nukeliavo totorius bausti. 
Po kairei, tioa istoriszka mapa, 
yra pakabinti paveikslai OI gurdo 
ir Gedimino (didumo 30 X 40). 
Po deszinei pusei iszkabinti pa 
veikalai septynių lietuviszkų 
arsztinjkų: S. Daukanto, vysk.

Smalakis, le depute de Lithuanie 
Prusienne au Reichstag". Prie 
hz-tatytų daiktų yra, žinoma, 
prancuziszki paraszai ir reikalin
gi paaiszkinimai. Be to, prie ų- 
kiszko skyriaus, apries foto
grafijų ir visokių paveikslų, 
yra iszstatyta ekonomiszka mapa 
su padalinimu žemės trijų lietu- 
viszkų gubernijų (Suvalkų, 
Kauno ir Vilniaus), pagal žemės 
naudingumę.

Tokia tai yra lietu wiszka paro 
da.

Daumantas.

“Vienybe Lietu vniku” 
iszeina kas sereda jau 14-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Chicago, Jaunu Amerikos Lietuviu 
Pasilinksminimo Kliubas siunesia aslr- 
dinga aeziu visiems lietuviams ir lietu
vaitėms. kurie taikėsi atsilankyti ant 
musu baliaus laikyto 14 d. ssio menesio 
ir d r* ug inkai mus paremti, iss ko musu 
Kliubas turėjo diiaugsma ir gera pelnZ.

Su guodone,
Jauku Am. Libt.P.K.

*

Slidžia Richard Yates.
Pora žodžių apie Republikonisz- 

kę kandidatę ant guberna 
toriaus w. Illinois.

Richard Yates, repuhlikonisz- 
kas kandidatas ant gubernato
riaus valstijos Illinois, gimęs yra 
Jacksonvilleje, III., 12 gruodžio 
1360 metuose. 1873m. jis įstojo 
į Whipple akademiją savo gim
tiniam mieste, o 1876m. persikėlė 
į Illinois kolegiję, kurię 1880m- 
užbaigė kaipo klaaiszkas orato
rius. 1884m. jis užbaigė studijas 
jurisprudencijos Michigano Wal 
stijos Universitete, mieste Ann 
Arbor, ir tuose pat metuose buvo 
jau daleibtas stoti prie suditos 
stalo suduoee teip valstijoj Mi- 
chigan, kaip ir Illinois, o veik 
po to ir praktikuoti Suvienytų 
VValstijų Apskricsių ir Aug- 
szcziausiame Suduoee.

Nuo 1885 iki 1891m. jis buvo 
prokuratoriumi mieste Jackson- 
ville; 1892m. buvo perstatytas 
kandidatu į Kongresę, bet balsa
vimuose , buvo apveiktas 
kandidat demokratiszkos par
tijos. 1894m. aprinkta jį Pavie 
tini u Sudžia Morgan’e, jojo gim
tiniame paviete, o 1897m. jis 
nuo to urėdo atsisakė dėlei tos 
priežasties, kad užimti vietę t. v. 
Interoal Rsvenue Collector mie
ste Springfield, ant kurios pa- 
szaukė jį prezidentes McKinley. 
Pereitę gi gegužio mėnesį, laike 
didžiausio judėjimo, žinomo szios 
szalies politiszkoj istorijoj, jis 
priėmė nominaciję ant guberna
toriaus valstijos Illinois.

Būdamas dar trylikos metų se
numo jis tapo sąnariu Metodistų 
Episkopai iszkoa bažnyczios. 
1888m. apsivedė jieeu jauna mer 
gina Helen Wodsvor.h, isz J sek 
sonville, žinoma isz savo pato
gumo ir nepaprastų intellektua- 
liszkų gabumų. Juodu susilaukė 
dvejėtos vaikų.

Ypatiszkai sudžia Yates yra 
vyras vidutinio ūgio, su skais 
ežia ir puikia iszkalba, turinti, 
gilų mokslę ir iszmintį, nepa
prasto szirdies meilumo,szvelnus, 
simpatiszkas, žodžiu—yra tai'
vyrąs augsztų dvasiszkų ir do- 
riszkų ypatybių. Yra Ui vyras 
su augsztoms idėjoms. Jie, gali 
sakyt, yra vadovu žmonių, ve 
dantis juos į pergalę aut savo 
prieszų; vyras su placzioms paž 
valgoms visuose dalykuose, ir

be abejonės 6 d. 
ant to urėdo iszrinktas kokiu 
100.000 balsų daugiau.

Ką sudžia Yates prižada.
Sudžia Yatss pradėjo jau 

kampaniją Jackeonvillej, savo 
gimtinėj, ir apskelbė sekanezius 
savo prižadėjimu?, kurie be abe
jonės patrauks jo pusėn tukstan- 
cziua balsuotojų:

“Asz rupinsiuosi tarnaut valsti
jai isztikimai. Aaz stengsiuosi į- 
gyvendinti gėrę įstatymdavystę 
ir panaikinti blogus įstatymus".

lapknczio bus

etengsiuosi i išleisti gerus pada- 
vadyjimus, o jeigu per klaidę pa- 
darycziau negerus, stengsiuosi 
kuoveikiausiai juos atszaukti ir 
suteikti gerus”.

“Asz turėsiu atkreipęs atydę 
ant to, idant valstybinėse įrėdnė- 
se reikalai butų rėdomi ekono- 
miszkai, teisingai ir imoniazkai. 
Asz rūpinsiuos pavesti juos už
vaizdai gerų ir dorų žmonių".

"Aprinkime musų miestų par
kų užveizdėtojų asz rupinsiuosi 
pastatyti vyrus augszto charakte
rio, teisingus ir dorus, atsakan- 
csius pildyti pavestas jiems pri- t 
derystes be įsimaiszymo ekzeku- 
ty vos, ir pakolaik jie rūpestingai 
pildys savo pareigas vieszoje tar
nystėje, jie nereikalaus bijoti jo
kių įsikUzimų ekzekutyvos”.

"Asz rūpinsiuos pagerinti pa
dėjimu tarnų vieszose tarnystė
se”.

William E. O’Neill.
Republikoniazkas kandidatas į 

kongreaę isz treczio distrikto, eu- 
aidedanczio iaz 1, 2, 5, 6 ir 7 
vardų teipogi dviejų precinktų 
ketvirtosios v ardos- Rinkimai 
bus 6 d. lapkriezio.

• . Didelis Mitingas
Waukegan, III. Lietuviai re- 

publikonai turės didelį mitingę 
pėtnyczioi vakare, 19 spaliu, 
Republikuiiinzkoj Headųuarters 
saleje uut Washington. st. Bus 
lietuviszki ir angliszki kalbėto
jai, terp kuriu bus ir P. J. Jonai
tis iss Chicagos. Wisus lietuvius 
kvieczia ant to vakaro susirinkti.

Waukegano Rep. Kliubas.

— Chicagos sz vedai, ant ker
tes Maine ir Prospect str., paren
gė prieglaudos namus 
Prie atidarymo namų 
veik viena Chicsgoj 
szvedų draugystės.

seneliams.
dalyvavo

ėsauczios
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