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Politiszkos žinios.

Sziaarfni Amerika.
Amerikos paskirtas jeneral-gu

bernatorius ant salos Kabosjene- 
rolas Wood, atsilankė Washing- 
tooe ir iszreiškė mvo nuomones 
apie dalykų stovį ant tos nelai
mingos salos. Wisi Amerikoj 
gerai fino, jog kubiecziai nori isz- 
siliuosuoti isz po amerikonų glo
bos, kadangi po sparnu ameriko- 
nieskų valdinįkų tenjsusirenka 
visokį juodvarniai ant iszoaudo- 
jimo Kubos ant mvo o ne ant 
kubieczių naudos. Per sawo dar
bas, laužymę duotų pažadėjimų 
Kubai, Amerika visur pakėlė ne
pasitikėjimu ir neužkantę vietoj 
meilės, koki} pirma turėjo. Laik- 
raszcziai dabar gaišina, kad jeigu 
Amerika ir paliks liuoeę Kubę, 
lai tas ne greitai atsitiks. T} ir 
be laikr szceių. visi gerai mato, 
kad Amerika geru neisztrauks sa
vo kariaunos, bet jos palikimas 
galt pagimdyti pasikėlimę gy
ventojų priešą neva savo iszliuo 
s uoto jus, o tęsyk vesti kovę su 
neva iszlimosuotais kubiecziais fr 
filipiuiecziais ant syk butų per 
sunku.

Neužsit įėjimas ir nekentimas 
amerikonų iszsiplatino jau ir ki
tur. Amerika užsimanė nuo 
Danijos nupirkti porę mažų salu- 
czių netoli Kubos. Sulutės toe 
Danijai, kuriai jos priguli, didelės 
naudos ne atgabena, todėl Ame
rika nori Jas pirkti, mat JI vietoj ! 
kraujo savo; kareivių, velyja už ’ 
pinįgus platinti savo rubežius. • 
Danija nori savo valdybas par- 1 
duoti Amerikai už ,7 milijonus 1 
doliarų. Iki sziol viskas buvo * 
gerai, bet apie derybas dažinojo 
gyventojai parduodamų valdy- ' 
bų, jie pakėlė smarkų protest} 1 
prieš pardavimę jų Suvieny
toms W a lelijoms, kadangi mat jų ’ 
pavaldiniais ne nori būti.

Ant Filipinų yra visai tas pats. 
'Jeigu tik amerikoniszki virszinį- 
kai nori prieš avietę pasigirti sa
vo nuopelnais, tuojaus filipįpie- 
cziai atsiliepia iszrodydami mela
gingom} pasigyrimų, kad ameri
koniszki virszinįkai giriasi ne 
savo nuopelnais bet savinasi 
svetimus. Wos amerikoniszka 
filipiniszka komisija spėjo pasi
girti, kiek amerikonai parengė 
ant Filipinų mokyklų, tuojaus

Kare Chinuose
Ant programo sutarties pada

rytos terp Anglijos ir Wokietijoa 
kaslink jų politikos Chinuose jau 
visi kraštai davė savo atsaky
to}; isz jų Austrija, Italija ir Ja
ponija priėmė be jokių pasargų 
vis} saUrimę; Prancūzija gi, 
Maskolija ir Suvienytos Wiesz 
patysiės sutiko tik ant dviejų 
pirmutinių paragrafų, kaslink gi 
treczio, pasilaikė vis} ties} savo 
pasielgia)} taikyti prie pasielgimo 
kilų krasztų. Nors maskoliškas 
randas pagarsino, kad jis nepasi
laikys Mandlunjos ir visame tai 
kyši s prie nu t irimų visų vieš- 
patysezių, bet po rando įtekme 
iszeinanti msskoliszki laikrasz- 
cziai dabar szaukia, kad Maskoli
ja nesidairytų visai ant kitų 
krasztų ir viena pradėtų tarybas 
su Cbinų randu, kadangi be tar- 
pioįlystos kitų krasztų ji gali 
dauginus gauti nuo Chinų. Ir 
teip maty*, kad Maskolija ge
naus tino apie dalykų stovį Chi- 
nuese negu visi kiti krautai. 
Angliszki laikraszcziai tvirtina, 
jog Mbskolija gerai tino, kur yra 
dabar Chinų ciecorienė ir turi su 
jos partija paslaptus susinėsi
mus, žino ir apie visus bokserų 
mierius ir rasikrutinimus. » Mas 
kolija todėl, žinodama gerai apie 
bokserų mierius, kurie nesirengia 
ant Maskolijos rūbelių užpulti, 
gali stumti savo kariaunę kitur. 
Anglijonai apskundžia Maskoliję, 
buk bokserų pasikėlimas buvo

f

• T,

The Lithuanfan Weekly

ixeeatea all kind ot Job Prin- 
I r Į Un< *nd tranzluing in U- 
I J thuznian, Polish and

I A. OL8ZEW8K1, 
83 rd 8t, Chicagn, Dl.

CH1CAG0, ILL., PETN YCZIA, 9 Lapkriczlo (November) 1900 m.
t

Metas VIII

pasitaiko ir juose po kelis azim* 
tos chinieczių užrausza. Kas 
link Tuano, kurio nubaudimo 
reikalauja visi krasztai, rodosi, 
kad Cbinų randas ne galės to isz- 
pildyti, kadangi szitis svetim-' 
ta u ežių prieszas turi didelę įtek
mę terp gyventojų. Dabar laik
raszcziai garsina, buk pietinėse 
Chinų pravincjoM jis renka ka
reivius ir pasirengęs, iki jo ne 
paims, vesti karę su neprašytais 
Chinų globėjais. Dėl didelės jo 
įtekmės, randas ne d rys griebtieji 
baudimą

111 T.........................................................
. Garsus De Wett,apie kurio už-1 sargu, jei yra nepapirktu, lei 

’ ’ džia kalkę, į kę nori, nesirūpin
damas, ar jo įstatymai liepia, ar 
ne. Baisi sargyba, o visgi nesą- 
turės lietuviškų knįgų, karių 
žmonės dėl Die ro

muszimę ir paėmimę anglijonai 
kelis kartus svietui garsino, vėl 
netikėtai su gana skaitlinga būrų 
kariauna pasirodė aplinkinėse 
Frankfurto, aaiaurrytinėj Oranijue 
dalyj. Mažesni būrų pulkai nuo
latai užpuldinėja ant anglijonų. 
Dabar pate anglijonai tvirtina, 
jog karė pietinėj Afrikoj gali 
traukliesi dar per kitas melus, o 
per t} laik} dar nežinia, kas gali 
atsitikti, pati Anglija gali įeiki 
vinklioti į didesnius nesutikimus 
au kitoms vieša pa ty atėmė.

lė protestę prieš švinimasi 
svetimų nuopelnų: mokyklas ant 
Filipinų rengia ne amerikonai, 
hat pate filipiniecziai. Kaštais 
gyventojų likosi parengta* uni
versitetas, kuriame yra 41 profe- 
aoriua, o terp jų tik 3 svetimi, o 
ir isz tų tik vienas amerikonas. 
Filipteiecziai De pripažįsta visai 
amerikonų nuopelnų prie pakė 
limo žmonių apšvietimo.

Pereita Mnvaitė atsižymėjo 
ant Filipinų tankiais mažesnių pa- 
jiegų susirėmimai* Pabaigoj pe
reitos Mnvaitės dalis ameriko
niškos kariaunos, vedamos ofi- 
cierų Wilsono ir Dority apėmė 
kelias filipinieczių maisto produk
tų krautuves ir vien} kazarmę, 
visus valgio produktas išnaiki* 
no. Kapitonas Atkinson atėmė 
atgal filipienieczių paimtus į ne

■ aiswę kelis -amerikoniškus ka
reivius ir paveržė fiiipiniecziams 
amunicijos vežimus. Po Dugo- 
pon filipiniecziai užpuolė netikė
tai ant amerikoniškos kariaunos 
dalies ir užmušė keturis karei
vius.

Pereito utarnįko dienę atsibu
vo aogšcziausių Amerikos vir- 
šinįkų rinkimai. Ant preziden 
to likosi išrinktas tas pats
McKinley; ant viceprezidento n ų ir Europos didžiųjų viešpa- 
Roosevelt

dodama, galėtų užimti Oh’oų Pa' 
jurias. WiM nelaimė atsitiko tik 
per tai, kad bokserai.ne atskirda
mi draugų nuo nedraugų, skers 
darni svetimtauezius, ne aplen
kė svetimų ambasadorių ir tuom 
privertė ir kitas viešpatystes į- 
sikišti į tarpę, siųsti savo ka- 
riaunę ant iszliuoMvimo ambasa
dorių. Tokiu bud u Maskolijai 
nepasisekė vienai pasinaudoti isz 
bokserų maieztų. Matydama, 
kad jeigu ji norėtų užgrėbti di
delius Chinų plotus, tę patį da
rys ir kitos vieszpatystes; Mas
kolija- pii matinė ištraukė mvo 
kariaunę iš Pekino, bet pirma 
pasiskubino apvaldyti Mandžuri- 
ję; maskoliški užrubežinių daly
kų ministerijos urėdnįkai gerai 
žino, kad kiti kraėztai ne galės 
susitaikyti kaslink pšidalinimo 
tikrų Chinų, todėl palieka jiems 
tiesę pjautiesi terp Mvęs, pati 
gi jau užima tuos krasztus, kurie 
jai tuom tarpa radosi reikalin
giausi. Kada užgims nesutikimai 
terp kitų vieszpatysczių, tęsyk 
Maskolija bandys savo runk} už 
dėti ant kitų Chinų provincijų. Ar 
tie jos apairokavimai iszduos to
kius vaisias, kokių Maskolijos 
randas tikisi, to dabar nieks ne 
gal įspėti.

Tarybos terp svetimų kraštų 
ambasadorių ant suradimo pama
tų susilaikymo traukiasi tolinus. 
Sziuom tarpu už pamatę visi pa
ėmė Prancūzijos užmanymę, kuri 
reikalauja, idant svarbiausi vir 
šinįkai, kurie prisidėjo prie už
puolimo ant ambuMdorių, o tame 
ir kunįgaikštis Tuan, butų nu
žudyti ir idant ėmusioms daly- 
vumę suvaldyme maistų vieš
patystėms butų užmokėti kaštai 
ir atlyginimu nuotrotų. Kadan
gi vienok Chinų iždas ne turi pi- 
nįgų,taibesitarianczioms vieezpa- 
tystėms užmanė pakelti ant 5—- 
10% muitus ant svetimų tavorų 
atgabenamų į Chinus. Tokia 
budu atlyginimę a Išeitų užmokėti 
tiems krasztams, kurie gabena 
mvo iszdirbimus į Chinus. Kiek 
išpuls užmokėti atlyginimo, tu 
dar nenuspręsta.

Nors neva nėra karės terp Chi-

tysczių, bet susitikimai nuolatai

Kare Afrikoj.
Lordas Robertą 11 d. lapkri- 

czio buvo pasirengę! keliauti iš 
Afrikos atgal į Angliję,bet imva- 
žiavim} vėl turėjo atidėti. Kaipo 
priežastį pasilikimo Afrikoj pa
duoda apsirgim} jo dukters, bet 
isztikro, lurbut, visai kitokios 
priežastys jo kelionę sulaikė. 
Lordas Roberte pervežė švo 
serganczi} dukterį isz Pretorijos į 
Johani-iburgę, o valdžię Pretori- 
joj pavedė lordui Kitchenerui.

Privatiškos net paežių an- 
gliszkų laikraszczių reporterių 
žinios, atėjusios į Londooę, per- 
ėtato visai kitokioje šviesoje 
padėjimę angliškos kariaunos 
būrų repubfikose. Pagal priva- 
ti-zkas žiniai, susinešimai an
gliškos kar.aunos Pretorijoj į 
pietus likosi pertraukti. Telegra
fas terp Bloemfontein ir Capo 
yra nutrauktas. Būrai angliaz- 
kose kolionijoM' užsilaiko ne ra
miai ir reikia mažiausio netak- 
tiszkumo valdžių, o jie gali ant 
syk pssikelti; o jau t}»yk Anglija 
vargiai bo galėtų visus suval
dyti. Tuom tirpu Transvaaliuj 
lordas Roberts savo žveriszkais 
prisakymais lyg tyczia erzina vi
sus būras ir verezia juos prie pa
sikėlimo. Aplinkinėse Bloemfon
tein jis iszdavė posaky m} eugrį 
žusiems ant farmų būrams nakti
mis saugoti miesto aplinkines; 
jeigu kur pasirodytų ginkluoti 
būrai, už tai išnaikina anglijonai 
visas farmas ramiai gyvenanezių 
būrų višme apskrity]. Argi tai 
ne myniojimas terptautiškų tie
sų, argi tai ne terszimaa garbės 
Anglijos kaipo civilizuoto krasz- 
to? Toki neturinezio supratimo 
apie žmogiukam} angliškos ka
riaunos vėdejo padavadyjimai, 
suprantama, kad turi suerzinti 
visus burua ir angliškų valdy- 
dų. Tūli išmintingesni ir dores
ni už Robertsę anglijonai norėtų 
taisyti tę, k} gadina neišmintin- 
gas Roberts. Atkako dabar į 
Afrik} garsas Rhodee, kurį laiko 
už tikrę dabartinėa karės priežas 
tį, bet ir tas peikia žvėriškus 
Robertso padavadyjimus ir 
persergsti angliškų kolionijų 
rand}.

Lordas Roberts, palmosuoda
mas dalį livosnorių, išleido pa
prast} mvo prokliamaciję, kano
je ško, kad gali džiaugtieji iš 
toki} kareivių kaip angliški, 
girdi, jie ir karėj pasirodė žmo
nėms. Žinoma, visur kareiviai 
yra tokiais, kokiais yra ' jų vado
vai. Roberts gi pagarsėjo jau 
gana isz mvo žvėriszkų padava 
dyjimų, todėl ne gal būt audžia 
mvo kareivių; anie juos kiti iš
davė mvo nusprendimę, o tas 
ne iszeina ant garbės angliszkos 
kariaunos ir jos vadovų.

Roberts, negalėdamas kovoje 
pergalėti būrų, bandė per mvo 
pasiuntinius prikalbėti jų vado 
vus pasiduoti. Bo’ha ant to at
sakė, jog gerai butų, jeigu kraujo 
praliejimas pasiliautų, bet kol 
yra anglijonai užpuolikai ir būrai, 
ne gal būt nė kalbos apie palio* 
vim} kovos. Oranijoe preziden
tas Steyn visai Robertso pasiun
tinių ne priėmė.

Ispanija
Nors Ispanijos rar.dao 

stengiasi užslėpti apie karlistų 
pasi kėlim} Katulant joj ir Baskų 
provincijose, bei į visus kraštus 
pateko žinia, jog tone provincijo
se szalinįkai Don Otriose pasikė 
lė piie.x r and}. Pirmiausiai pa
sirodė pulkas iš 800 ginkluolų 
kailinių. Randas tvirtina, kad 
tuos išgaudė kariauna ir buk ra
do surasi} priguliaezių prie su 
kalbio pnesz rand}, karių daug 
suareštavo. R<tdo tespoegi ke
lias ginklų krautuves. Turbūt 
vienok pagarsinimas apie neva 
suvaldym} karlistų ne buvo tei
singas, kadangi dabar pranešu, 
jog į m i estę Manres atkako pul
kas iš 4000 ginkluotų karlistų. 
Tokį didelį pulk} ne galima jau 
teip greitai paimt.ypacz kad kar- 
lii-tams pritaria veik visi kaimie- 
cziai ir jie praneša*. į laik} apie

g*o*

riaunos. Kad karlistų pasikėli
mas yra svarbesnis negu randas 
garsins, galima manyti isz to,kad 
Prancūzija sutraukė t v irt} ka
riaun} snt fszpamjos rubežiaus. 
Rods paisai Don Carlos, esantis 
dabar Italijoj, užsigina ir tvirti
na, kad pasikėlimas jo szahninkų 
Iszpanijoj ne jo yra parengtas, 
bet tam užsigynimui ne labai kas 
nori tikėti.

Prancūzija.
Mieste Lyone, Prancūzijoj, li

kosi atidengtas isz aukų pastaty
tas paminklas buvusio Prancūzi
jos prezidento Sadi Carnotu, kurį 
por} metų atgal nudarė italijo- 
nas Caserio. Atkako ant iazkil- 
mių dabartinis Prancūzijos prezi
dentas Loubet, ministerių perdė- 
delinis Waldeck Rousseau, jari- 
nįkystės ministerM Lsneesan ir 
prekystes miaisteris Milleraod. 
Atėjo telegramai isz visų Pran
cūzijos krantų, teipoagi ir nao 
maskoliško carą

A nstnd H a.
Anglija džiaugėsi iš angliško 

pairi jot izmo mvo kolionijų, y- 
pacz gi iš Australijos kolionijų, 
kurios išsiuntė liuosnorioa į pa
gal bę Anglijai jo karėj su bu 
rais. Terp gyventojų vienok 
nėra didelio prilankumo Anglijai 
ir karė Afrikoj jos ne padidino; 
auatralirzki liuosooriai ten pama
lė vis} rilpnum} angliškos ka
riaunos. Kaliom joj V ie toris
atsibuvo dabar rinkimai kongre
so pasiuntinių. Per rinkimus 
trissyk daugiaus ištrinko priešin
gų prilankiai Anglijai mimsteri- 
jai pasiuntinių ir per tai ministe- 
riai turės pasitraukti nuo urėdų.

Isz Lietuvos.

Nuo Prusą parubežio.
Ant Prūsų rubežiaus vėl nu- 

szovė vien} neuikę, arba azmu- 
kulninkę,Jonę Gagilę, vaikinę 34 
metų isz Paszalpio sodžiaus, In- 
driejavo par. Tai buvo 7 d 
rugsėjo. Didi žmogžudystė 1 
Kiek jau atsitikimų nekaltai na- 
szovimo: mieguistas, nuszalęs, 
išalkęs ir dėlto piktas parubežio

meilės trakta
te. Neissgaudys jų nė būriai 
liebrikų, parobežiniuose mieste
liuose apsodintų.

Indriejave ir Kaliuose nuo 
rugsėjo busi} po 6 raitus Imbri
kus; reikia apsisaugoti! Kad tu
rėtume hosv} spaudę, retas kas 
gyvastį prikištų, o randas su
taupytų nemaž} maiš} pinigų, 
kuriuos dabar be reikalo išmo
ka algomis šimtams sargų. Oi, 
toji “politiška atkaklybė”! Ant 
taszczių svajonių mėto turi} ir 
žmonių gyvastis! O gal kraujo 
reikia užgesinimui toe atkakly
bės, kaip reikėjo kankintinių 
kraujo sutvirtinimui krikezezio- 
nybėe....

pav., nuo nežinomos priežasties 
užsidėgė namai ųkinia&p Kazi
miero RinkevyczĮaus, kurie ir 
sudegė su višis ktutancziai« tur- 
tais. ’ ’ j L

6 d. spalių, kaitpe Welebnisa
kiuose, Maišągojos valszcziuje, 
sudegė namai ūkininko Mikolo 
Mingelevycziaus bu visais kru- 
taneziais tūriais. Terp kitko su
degė 40 rublių gatavais pini
gais. T J

1 d. spalių, kaiifte Bu m uoduo
se, M alėtų valszcziuje, sudegė 
namai ukinįko Mateuezo Date- 
nio, su visųis krutaneziaie turtais 
jų švinįka

paminklo gaišiai paleistuvei cie- 
corienei Katarinai II, kuri, po 
padalinimui Lenkijos, priskyrė 
Lietu v} prie Maskolijos ir tokiu 
bodu j} galima laikyti už tikrę 
priežastį visų musų nelaimių. 
Wieta parinkta paminklui yra 
ant Katedros pliaciaue, priešais 
katalikiszk} bažnyczi}, turbūt,ty- 
czia ant erzinimo katalikų; j} 
maskoliai dabar aptvėrė su tvo-

Stato naujas Lazerines.
Maskolistka karės nTinisterija 

paskyrė 2500000 rublių ant pas- 
tstymo spėcijalistkų kazermių 
vakariuėMguln-niijose, o tame ir 
Lietuvoj, kadangi mat nmdymas 
privatiszkų namų, arba talpini
mas kareivių pas -gyventojus pa
sirodė ne parankiu. Kazermės 
bus pastatytos ne toli Lietuviszko 
B ra s to, Wilniau» ir prie kitų 
Lietuvos miestų.’

Ink Wilniaus
Kadangi Maskolijos valdžios 

nusprendė : įvesti prancūziškas 
mieras, vietoj šerių netikusių, tai 
Wilniaus mokslinio apskriezio 
užveizda prisakė visose pradinė
se Lietuvės mokyklose mokyti 
vaikus apie’ prancuziszkas mie 
ras, aiszkinti skirtum} -terp senų 
ir naujų. .Kur mok^klgg ten 
atliekamų pinįerų, ten turi nusi
pirkti prancūziškas mieras ir 
svarstlius, kad vaikai praktiškai 
galėtų susipažinti su naujoms.

Maskoliška apszvietimo mi
nisterija atsiliepė į viršioįkę 
Wilniaus mokslinio apskriezio 
praszydamt viappusiszkai (gal 
iš maakoliškoa earoelaviškos 
puses?) apsvarstyti ir paskui pra
nešti, kokiose vietose Wilniaus 
apskrityj reikalinga butų pareng
ti naujas pramonės mokyklas, 
kokias, kokių pramonių mokyk
las? Mokyklos turi būt pritaiky
tos prie 'hbiao^ai iaaįipbtinn- 
8!os pramonėm, arba galinezioe 
išsiplatinti kokioje nore vieto
je. •

80 d. lapkriczio, Wilniuje bus 
per aukcijonę parduoti tūli dva
rai Lietuvoj ir namai miestuose 
už nemokėjimę užtrauktų skolų 
Peterburgo-Tulos žemiškam ban 
kui. Ant pardavimo paskirti: 
Wilniaus pavietyj 11 dvarų. 
Ašmenų 6, Lydos 5, .Disnos 8, 
Wileikoa 7, Sziveutenų 1, Tra 
kų 1. Namų ant priverstino par 
davimo pa*kirt4: Wilniuje 45, 
Dianoj 3, Szventenuoee 1, 
Ašmenuose 1. Daugumas pas
kirtų ant pardavimo namų Wil- 
niuje yra ant priemiesczių Lu
kiškių kr Šnipiškių. Namus 
miestuose gali pirkti visi bo jo
kių apsunkinimų, už tai ant pir
kimo dvarų katalikai turi išsi
dirbti daleidimę nuo gubernato
rių ir tai viena ypate ne gali 
pirkti daugiaus kaip 60 desialinų 
žemės.

Ant paskutinio mvo susirinki
mo Wilniau8 auginimo vaisių ir 
sodų augmenų draugystė galutinai 
nutarė parengti mieste pornolo- 
gisskę (vaisinių augmenų) sodę 
ir prie jo mokyklę. Draugystė 
jau turi dalį reikalingų vaisinių 
medžių ir krūmų ir pradėjo jau 
juos sodyti ant parinktos ant sodo 
vietos. Ant 10 paties susirinki
mo likosi užmanyta sutverti ir 
specijališkę draugystę pardavi
nėjimui visokių sodų Vaisių, ku
ri tarpinikautų terp žemdirbių ir 
sodauhinįkų ir va> ų pirkėjų. 
Paskutinis klausymas vienok li
kosi dar ne nutartas.

„ ------- ------------ - Wilniaus maskoliai pradėjo
E eszanų valšcziaus, Wilniaus' jau darbus prie pastatymo miesto

7 d. spalių, ant priemiesczio 
Poplavų, ant teip vadinamo Ly
gaus lauko sudegė namai ukinį- 
kės Onos Kazlauskienės su wisais 
krutancaiais turtais lygiai na
mų savinįkėe, kaip ir juose gy
venančių Mikolo Gedzaikos ir 
Adomo Szimanskio. Blėdį ugnies 
padaryt} skaito ant kelių tukstan- 
czių rublių.

Isz Wewirženų, Bes. paw.
1. rugsėjo pas Wevirženų ka- 

mendorių, kun. K. Ssleivį, bu
vusįjį Ukmergės kamendorių, 
buvo vėl revizija. Sziuom kar
tu reikalavę paveikslėlių su iš- 
piesztais: W. Jėzus su arszke- 
czių karūna, taurė, avis, kamuo
lys ir Szvencziausia Motina, nes 
tokius paveikslėlius su kunįgo 
parašau radę pas Ukmergieczius, 
o jie reiszki} politškę Lietuvos 
padėjimu: W. Jėzus su vainiku, 
taurė, avis—tai reiški} ruskių 
persekiojamę Lietuvę, kę kunį- 
gaa, dalydamas ab«»d^i u«. piun- 
szkindavę1. Kun. Szleivis tvir
tinęs, juog tai ne tiesa: 
abrozdėliai, cenzūros praleisti, 
galėję aUirasti tarp dalinamųjų 
ant paminklo, bet niekas nemia- 
lijęs prie szventų dalykų pririš
ti pobtiszkę reiszkimę.

Isz PetropilCs.
Per visę vasar} eina 

apie tai, juog klausymas apie su
teikiat} lietuviams laisvės spau- 
dinimo knygų pirmojoje eilėje 
stovi, nes p. Suchodolskis, bu
vusi! Kauno gubernatorius, t} 
dalyk} ciecoriai isanaujo persta- 
tęe, o ciesorius isanaujo sutikęs. 
Tik Generalgubernatorius Troc
kis au popvaikiais, kurie savo 
globoje tari musų kraszto daly
kus, visas spėkas įtempia mauk
damas, lietuvius reiki} ir toliaue 
verstinai versti prie priėmimo 
rusiškų literų, nors tai milijonę 
rublių kaštuotų. Dieve bran
gus I kada gi musų šinauninkai 
pradės ciesoriaus klausyti?!

aidas

Nauja draugyste
Brangioje musų tėvynėje, 

kentėjasioj ir persekiotoj, prade
da t verties darbo. Musų kampe 
šįmet pavyko įkurti nauję drau
gystę lengvesniam apsipažinimui 
su lietuviška risztenybe. Pa
vieniai kiti maž kę neįstengia 
gauti, kiti nė to tiek; o kupeto
je gal apsirūpinti su daugeliu da
lykų. Iš pradžios susitarėme: 
keli ūkininkai, dvi mergaiti, ir 
kilų—visokio amato ir padėjimo 
žmonių lyg 15. Lyg Nauju Me
tų vilionės susirinkti į 30. Ne
žinome, daugiaus ar didinsią, ale 
šitie visi, regime, ištvers. 
Mokėti kiekvienas turi po 1 r. 
20 k. aut melų iš karto, ar dali
mis. Už tuos pinigus nutarėme 
įgyti; “Tėvynės Sargę”, “Žiny- 
czię”, “Ūkininkę”, “Varpę” hr 
“Lietuvę’*; už likusius nupirkti 
knygelių, kuriM pripažįrime už 
naudingesnes. Be to, kiekvie
nas žada imli tai “T. Sirgo”, tai 
“Žinycziob", tai kitų daugiaus 
egz. platinimui tarp kitų, prie 
draugystės neprigulinčių.

“Tev. Sargas.”

Isz VVilniaus paw.
5 d. spalių, kaime Krakiszkiuo-

Ūkininkų žemė ir servi
tutai Lietuvoj.

Pagal surinktas Richtero, iš 
rando dokumentų, žinias, po pa
naikinimui baudžiavos Lietuvoj, 
randas davė ukinįkams ant iš
mokėjimo žemes pirktas nuo 
dvarponių: Kauno gubernijoj 
749178 dea.; Wilniau8 gub. 836- 
412, Grodno gub. 721278 dės. 
Už j} turėjo užmokėti apdalinti 
ukinįkai Kauno gub.: 18088002 
rub., Wilniaus 9417096 rubl., 
Grodno 7379550 rubl. Už 
desiatin} mokėjo ant metų: Kau
no gub. 1.49 rub. Vilniaus 0,74

Grodno gub.

paliktų Lie- 
ant išmokes-

džiavoM laike uk iiųkai d varpi
niams mokėjo czyžios ant melų 
nuo L desiatmos: Kauuo gub. 
2.25 rabi., Wilniaus gub. 2.11 
rub., Grodno 2.15 rub. žemės 
padalintos ūkininkams iszpuola: 
Kauno gub. 4,6 dės. ant duszios, 
Vilniaus 4,1 dcs., 
3,8 dės.

Isz 236576 ūkių 
tavos ukinįkams
ežio randui, servitutus dvaruose 
turėjo 199442 ūkės. Terp jų ties} 
ganyti galvijus dvaro ganyklose 
turėjo 71854 ūkės; ties} ganyti 
galvijus dvaro giriose 73436 u- 
kės, kitokius servitutus turėjo 
1094 ūkės, terp kurių: 443 ūkės 
turėjo ties} šienauti pievas 
dvaro giriose, 18 ūkių tarėjo tie
si kirsti medžius dvaro giriose. 
71 ūkė rinkti ant kuro malkas, 
487 turėti biezių ba rėžius dvaro 
giriose, 9540 ūkių gaudyti žuvis 
dvaro vandenyse, 104 mirkyti 
linus ir kanapes, 190 laikyti van
deninius malūnus, 56 rinkti gipaę 
ant dvaro žemės.

des. Grodno 
to ukinįkai 

92291 dės. 
visų Lietu-

Kaimų ganyklos dvarų lau
kuose Kauno gub. užima 50220 
dės., Wilniaus 6497 
22600 dės. Apart 
turi ganyklas ant 
dvarų giriose. Isz
vos pavieczių daugiausiai servi
tutų ant dwsrų žemės turi ukinį- 
kai Raseinių pa v., nes ant ploto 
21262 desiatinų; Wilniaas gub. 
ukinįkai Aszmėnų pavieczio, nes 
17607 dės.

Isz Aszmdnų, Wilniaus 
gub.

4 d. spalių, Strugaczo mielių 
dirbtuvėj atsitiko ežia nelaimė. 
Wienas isz darbinįkų, lieta vys 

: Kajetonas Lopužinskis užsima
nė kitiems parodyti, kaip jis mo
ka, šokdamas nuo augštos vie
tos, persiven-tt ragožium. Užli
po jis ant balkio ir šoko žemyn; 
persi versti ragožium rods pasise
kė, bet atsistoti ne pasisekė, puo
lė galva žemyn ant akmeninių 
grindų ir susiskaldė gatvę. Ap
mirusį nugabeno į jo namus, kur 
t} paežį} dienę pasimirė. Paliko 
jis paczi} ir trejat} mažų waiku- 
czių.

I į



LIETUVA

Nauja mokykla.
Mieste Witebske ketina pa

rengti vidutinę techniszkę mo
kyklą su mechaniszku fakultetu 
ir prie jos amatų mokyk lę. Už 
laikymas techniszkos mokyklos 
kasztuoe 27000 rubl. ant metų ir 
3000 rubl. amatų mokyklos. 
Miestas teip vienę kaip ir kitę 
užlaikys savo kasztais.

Isz Wileiko8. V ilniaus 
gub.

Užstojus rudeniui, mieste ir po 
kaimus apsireiszkė visokios ligos.

rija ir tymai. Apserga ne tik 
vaikai bet ir suaugę. Mirczių 
pasitaiko szįmet dauginus negu 
kitais metais. Randas iki sziol 
mažai rūpinasi apie apetabdymę 
ligų ir pagelbėjimę gyventojams.

Isz Berezinos,Minsko gnb.
Miestelis Berezina pagarsėjęs 

mušiu terp prancūzų ir masko
lių 18l2m. Ties juorn Napole
onas, vejamas maskolių, persikė
lė per upę Berezinę, bet teip ne
laimingai,' kad daug prancūzų 
prigėrė, nužudė jie didesnę dalį 
savo kanuolių ir wežimų. Mie
stelis tai ne didelis. Paskuti
niuose laikuose terp jo gyvento- 
jų smarkiai pradėjo siausti tymai 
ir kraujinė, nuo ko diktai žmonių 
mirszta. S

Isz Smorgones, IVilniaus 
gub.

13 d. spalių, prie statymd nau
jos dalies Hurviczo skurų isz- 
dirbinyczių atsitiko nelaimė. Rei
kalingos statymui triobos plytos 
buvo sukrautos ant augsztai pa 
dirbtos platformos, o po ję dar- 
binįkai kasė žemę. Kadangi tę 
dienę buvo žydų szventė, tai ant 
platformos sulipo daug žydų. Jų 
sunkenybės nerizlaikė platforma, 
ji nugriuvo ir plytos sukrito į 
darbinįkų kasatnę olę; du darbi- 
□įkai likosi užberti. Isztraukė 
juos vienok dar gyvus, nora bai 
siair buvo sumankyti.

Illinois 4821550, Ohio 4157546; 
mažiausiai gi: Neveda 42334, 
Wyoming 92531. Alaskoj gy
ventojų rado 44000, ant Havai 
8ilų 154000. Indijonų daugiau
siai yra Indijonų territorijoj, nes 
56033.
Tleadariai su peiliais suslpjauate.

Laikraštis “Journal” isz Val
done, Ga. praneeza, buk terp 
tiesdarių szteto Georgijos užgimė 
kruvinos musztynės. Wisokių 
partijų sanariai, važiuodami aut 
szteto parengto fairo, už kę ten 
susibarė ir kaipo geriausiai per
tikrinantį argumentę užsimanė 
vartoti peilius. Pasiuntinys 
Harden likosi senatoriaus Hanley 
su peiliu perdurtu. Trys depu 
tatai, kurie stengėsi besipjaustan- 
ežius perskirti, liktai teiposgi su
žeisti. Muštynės tos užgimė 
geležinkelio trukyj- Kęgi žmo
nės gali pamislyti apie tokius 
tiesdarius? Reiktų iszduoti juk 
tiesas ant baudimo ne mokanezių 
žmoniszkai užsilaikyti Georgijoe 
tiesdarių.

Wetra,
Sztelę Texa«, pereitus teredos 

naktyj, vėl atlankė vėtra, kuri 
ne mažai blėdies pridirbo šiau
riniuose paviecziuose. Pawie- 
cziuose: Kaufman, EI T s, Hill, 
Collin ir Grayson daug triobų li
kosi sugriautų, o dar daugiaus 
pagadytų. Trys žmogystos tapo 
užinusztos, sužeistų gi yra daug. 
Daugelyj vielų laukų produktai 
likosi it-znaikyti.

Dovana studentams
Betlehem, Pa. Turtingas a- 

merikonas Frank Wi!liams užra
šė Lehigh universitetui 306000 
dol. Nuoszimcziai nuo tos su
mos turi būt apvereziami ant 
paskolos neturtingiems universi
teto studentams, kurie,dėl stokos 
turtų, ne gali baigti pradėtų 
mokslų. Paskolę vienok stu
dentai paskui turi su nuošim 
ežiais užmokėti ’

ias sudaužyto vagono, likosi pri
slėgtas kerosino bactkoe, kuri 
nuo kibirkstczių užsidegė, de
gantis kerosinas žmogų su visu 
sudegino, pirm ians negu spėjo jį 
isz liepsnos ištraukti.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Kerosino kastynes.
Maskoliszkas laikrasztis “Sie- 

vernyj Kurjer” garsina, buk ne
toli geležinkelio stacijos Smar- 
den,Kurszėj, užliko kerosino szal- 
tinius ir neužilgio pradės jį sem
ti. Kerosinas vienok yra giliai. 
Wienoje vietoje iszgręžė žemę 
ant 400 pėdų giliai, bet kerosinas 
yra dar giliau. Dabar pastitė 
augsztę boksztę, kuriame pritaisė 
visokias naujausias maszinas že 
mės kasimui. Nuo naujų metų 
prasidės darbai prie sėmimo ke
rosino ant tų naujų plotų.

Perszauti.
Wokiszki laikraszcziai 

aza isz Tilžee, buk keli sugrįžę 
isz Amerikos iszeiviai stengėsi 
slapta persigriebti per maskolisz- 
kę rubežių. Užmatė vienok 
maskoliszki rubežiaus sargai ir 
leidosi vytiesi, bet kad bėganti 
ant szauksmo nesustojo, masko
liai paleido kelis szuviua ir už- 
muszė tris iszeivius. Ties Tilže 
yra Lietuvos rubežius. Reiktų 
todėl manyti, kad ir užmuszti bu
vo lietuviai, bet jų pravardės 
dar nežinomos.

prane-

Explioz(jo8.
PiTTuBURG, Pa. Carnegies 

Hameatead plieno dirbtuvėse atsi
tiko baisi spirito rezervoaro ex- 
pliozija, kurios trys darbinįkai li
kosi pavojingai apdeginti. Ex- 
pliozija atsitiko nuo užsidegimo 
žeminių gazų.

Phiuppi. W. Va. Netoli nuo 
czia esą n ežiose Souther Coal & 
Transportation Co. kutynėae at 
sitiko baisi dinamito ezpliozija, 
kurios 12 darbinįkų likosi už 
musztų;terp jų 3 turi lenkiszkas, 
ar gal lietuviškas pravardes: 
Petroch, Poznanski ir Wolenski. 
Skaitlių apkultų paduoda ant 100 
žmonių.

Eevardsville, Pa. Szaftoj 
No 1 Kingston Co. anglių kasty
tėse atsitiko baisi dujų expliozi- 
ja, kurios trys darbinįkai likosi 
užmušti. Užmušti yra: Pet
ras Ušvycze, Pranciszkus Ma 
kalausku ir John Dolon. Sun
kiai sužeisti yra szie: Mikola 
Gutoraki, Adomas Latoski, An
drius Ratukiski, Jonas P u cho ir 
David Evans.

Isz Amerikos

Gaisrai
VVinnipzg, Manttoba. Netoli 

Egg Lake East sudegė namai ko- 
lionisto Hulsko, o juose sudegė 5 
vaikų. Kada užgimė gaisras, 
namiejie ne buvo tėvų, vien 
vaikai, kurie ir pražuvo.

8asĮ,wienyjimo reikaluose
Susivienyjimo virszinįkai ir 

visi, kuriems rupi palaikymas ku- 
nįgų įtekmės ant tos musų neva 
tautiškos organizacijos, lygiai 
savo y pu tose, kaip ir pasislėpę 
po peeudonymais ir savo draugų 
p ra v ardėms, per “Katalikę” ir 
“Viltį” pradėjo smarkię kovę su 
valuamaniais ir su visais tari, 
kurie norėtų iszliuosucti Susivie- 
nyjimę isz kunįginių vystiklų. 
Mums rodosi, laikas jau tas visas 
baikos pamesti, kadangi su joms 
ne galima Susivienyjimo sudru- 
tinti. Jeigu, kaip arizkiai vi»i 
matome, ne galima susitaikyti, 
tai geriaus peraiskirkime, su
tverkime neprigulmingę nuo ku
nigų organizaciję, kaipAai pada
rė lenkai, atsiskyrę nuo kuuįgų 
valdomos Zjednoczenės. Su
tverkime ir mes neprigulmingę, 
vien tautiszkę organizaciję. Ku 
oįgai ir jų padelkos gali sau pasi
likti prie dabartinio Susivienyji
mo, kurį gali padaryti grynai ks- 
talikiszku. Kasoj piuįgų ne 
daug, neiszpula daugiaus kaip po 
3 dėl. ant sanano. Nuo Miliau 
cko bondsmanų vargiai bo gali
ma bus pinįgus atgauti. Einant 
drauge, tvarkos h* susitaikymo 
ne sulauksime. Jeigu paimtų 
viražų svieliszki inteligentai, tai 
juk kunjgai nesiliautų intrigų ir 
griovimo, kol valdžia ne pereitų 
vėl į jų rankas. Prie intrigų, 
nesirokavimų su doriszkais prin
cipais, jeigu tas gali jų mieriams 
naudę atoeszti, juk kn. geriaus už 
svietiszkuosius pripratę. Tokio
se sanlygose ne įstengtų pakelti 
Susivienyjimo nė doriausi, nė ge
riausi virazinįkai. Wietoj steng
ti esi dabartinį Susiv. paveržti 
nuo kunįgų, rodosi geriaus butų 
sutverti nauję nuo jų neprigu
lintį. Jeigu jį svietiszki inteli
gentai pastatys ant tvirtų pama
tų, jis stovės tvirtai, neiszgriaus 
jo nė pragaro tarnai. Rods yra 
ir dabar neprigulmingas nuo ku
nįgų Walnamanių Susivienyji- 
mas, bet kad jis apsirubežiavęs 
kova su tikėjimu ir su kuni
gija, ne apima visų musų tau- 
tiszkų reikalų, tai jam didesnė 
dalis lietuvių ne pritaria ir tur
būt dar ne greitai pritars. Mums 
gi reikia jau dabar tautiszkos or
ganizacijos, kuri daugumę musų 
mierių galėtų užganėdinti. To- 
kię todėl ir tverkime dabar jau, 
tegul ji būna nė tikėjimiszka, nė 
pnesz-tikėjimrizka, bet grynai 
tautiazka. Kritikavimas, iazro- 
dinėjimas po laikraszczius ne ti
kumo dabartinio kunįgų valdo
mo Susiv. ne apsimoka, kadangi 
kunįgai, jeigu jie kalti, tęsyk ty
li, ant kritikos ne atsiliepia; jei
gu ir atriliepia, tai tankiai užsigi
na savo žodžių arba juoe visai 
kitaip iszkreipia, kad tik kunįgų 
darbai iazeitų baltais kaip gegu
žio sniegas. Tokios polemikos 
be jokių vaisių 
mui skaitytojų 
kių nė skaityti.

džiame teiposgi kitų, Mniaus už 
sidėjusių knįgynų, atsiųsti mums 
švo įstatus.

Nora musų užmanymas uždėji
mo knįgyno niekam ne pastoja 
kelio, bet jis patiko daug priešų 
isz pusės ta m sūnų ir lietuviškų 
išgamų, koki pritaria greičiaus 
tokiems užmanymams, kur gali 
gauti stiklę alaus, darbams gi ant 
visos tautos labo visada priešai- 
naši. Ant tautiškų reikalų jie 
ne duos nė centę, bet ant naudos 
šliuninko ne pasigailės ir czielų 
doliarų. Nėra todėl kę labai 
paisyti ant tokių stabdytojų Ir 
griautojų tautiškų užmanymų, 
kadangi visi matome jų mieriua: 
j e pasirengę griauti viskę, kas 
tik draugijai gali naudę atga
benti, o platinti tę, kas jai yra 
vodingo. Nepaisykime todėl 
ant iszgamų, bet griebkimėa prie 
darbo ant naudos visos musų 
tautos, eikime vienybėj, steng 
kimės apšviesti savo protę, 
o tęsyk ir netikusius iszgamų 
darbus geriaus suprasime. O 
kas gi geriaus mus gali apšvie
sti kaip knįga ir geras lai k regz
tis? Stengkimės todėl ant tvirtų 
pamatų pastatyti musų knįgynę. 
Už aukas, kokias mums 
broliai suteiks, mes 
ginsime kitu kartu, kada 
ant to atsitiks.

T. Kriukonis.

dabar 
atly- 

proga

nusibodo daugu 
ir jie ne nori to-

Nunuodinta* milijonierius.
Nev York. Pasimirė czia stai

ga milijonierius M. Rice. Che- 
nikas profesorius Wittbauei, tiri- 
nėdamaa pasimirusio vidurius, 
rado juose diktai gyvojo sidabro 
ir tai teip daug, kad to užteko 
ant nunuodimo žmogaus. Isz 
kur tie nuodai atsirado, ar pasi
miręs pats nusinuodino, ar tę pa
darė pateikėjai, kuriems nusibo
do laukti palaikų, tikrai dar ne
žinia; tę dalykę dabar tirinėja 
valdžios, bet iki sziol vis nieko 
neisztyrė. Nužiūrėtų, kuriuos 
galima būt suaresztuoti, ne su
rado.
Amerikos gyventoju skaitlius.

Apskaitymas medegos, bent 
kaelink viso Amerikos gyvento
jų skaitliaus, isz paskutinių žmo
nių suskaitymo jau užbaigtas. 
Gyventojų ant viso Suvienytų 
VValstijų ploto pasirodė76295220, 
kuriame tai skaitliuje indijonų 
134158. Isz sztetų daugiausiai 
gyventojų turi: Nev York, nes 
7268009, Pennsylranija 6301865,

Wilkesbarre, Pa. Sudegė 
czia spaustuvė ir litografija Rae- 
dero. Blėdį ugnies padarytę ap
skaito ant|150000.

Henderson, Kr. Sudegė czia 
didelės javų krautuvės Aaron 
VValler & Co., kuriose sudegė 
daug tukstanczių bušelių kvie- 
ežių ir komų. Blėdį ugnies pa
darytę apskaito ant $150000; 
viskas užasekuruota buvo tik 
ant 70000 dol.

Nelaime ant geležinkelio.
St. Paul, Min. Netoli nuo 

czia, pasažierinis trūkis užbėgo 
ant stovmczio ant analinių szėnių 
tavorinio trūkio. Keli pirmuti
niai vagonai tavorinio trūkio li
kosi sudaužyti. Mašinistas ir 
peczkurys spėjo į laikę nuszokti 
ir tokiu budu iszsigelbėjo; vie
nas tarnaujantis ant tavorinio 
trūkio likosi ant vietos užmuš
tas. Terp pasažierių yra diktai 
užgautų, bet ant laimės, pavo
jingai apkultų nėra. Užmušta
sis ant tavorinio trūkio,išpuolęs

Biznierius.

Isz Lawrence, Mas.
Užmanymę uždėti czia knįgy- 

nę vardo D-ro Jono Basanavy- 
cziaus stumiame pryazakin. Nors 
ant paskutinio susirinkimo ne 
daug žmonių susirinko, bet visgi 
pasisekė tę klausymę pastūmėti 
toliau*. Nutarėme atidaryti knį- 
gynę nuo 30 d. Spalių ir iszrin 
kome nauję komitetę, teiposgi du 
vyru, Konstantinę Gediminę ir 
A. Szimkonį, kuriems pavesta 
isz visų lietuviukų isz 
leistuvių parsitraukti katoliogus, 
idant isz jų galėtume iszsirinkti tin 
kanezias knįgas. Teiposgi nutarė
me atsišaukti į visus tautie- 
czius, kurie turi atliekamas knį
gas ir laikrsszczius su prašymu 
paaukauti jas musų knįgynui. 
Knįgas, kas nori paaukauti, teik
sis siųsti ant antraszo: F. Kin- 
beli, 27 Comman st. Lavrence, 
Mas. Wardai aukautojų ir jų 
padovanotos knįgos bus pagar
sintos per laikraszczius. > Mel-j

Isz Waterbury, Conn.
Pas mus susitvėrė Sočiaiistiszka 

sekcijos szaka, į kunę jau prisi- 
raszė apie 20 sauarių. Ant 31 d. 
spalių virsz minėta lietuviuką 
socijalistiszka szaka par.ikvietė 
kalbėtoję, Dr. A. Bacevicz*ę isz 
Scranton, Pa. Prakalbos buvo 
laikytos ant Turn Bailes.

Pirmiausiai gražiai padainavo 
Ona Kulbokiutė “Miszksi ūžia, 
gaudžia"; ant piano pritarė p. A. 
Lietuvis. Paskui Ona ir Alese 
Kulbokiutės labai gražiai daina
vo “Te gyvuoj mus tauta” su 
pritarimu ant piano. Publika 
dėkavojo garsiu dėlnų plojimu.

Mergaitė Paulina Overzocziutė 
dėklamavojo eiles “Į darbinį- 
kus”. Deklamatorka savo už 
duotį atliko kuo geriausiai, tikrai 
aktoriszkai.

Pirmu kalbėtojom buvo Dr. A. 
Bacevycziua Kalbėtojas savo 
kalboj aiazkino Socialistiszkę 
klausymę, nurodė, kad socialistai 
nori, kad nebūtų nė ponų, nė ba 
duojanezių ėlgėtų; kad nebūtų 
alintojų nė alinamų, vieezpaczių 
nė padonų, valdinįkų, nė vergų. 
Soc>alislai trokszta, kad butų 
teisybė ir gerovė visų žmonių; 
kad nebūtų to padalinimo draugi
jos į luomą*! vargdienių, darbinį
kų bei privilegiruotų dykaduo
nių. Dirbti privalo kiekvienas, 
bet ne teip ilgai kaip kad szię- 
dien. Ant iszsivystymo isz ka
pitalistiškų vystyklų reikia 
mums rinkti savo d raugus,taigi tik 
socialistus ant urėdų, jie dirbs ir 
rūpinsis apie varguolių gerovę; 
bet niekada mes nesulauksime 
gerovės valdant McKinley’ams 
bei Brayn'ams. Abelaai kalbė
tojas aiškino soeialist szkę plat- 
formę, privesdams sziędieninę 
politikos rėdę ir kokia turi būti.

Antru kalbėtojom buvo p. Mi- 
szeika, vietinis. Szitas aiškino 
akonomiškę si it ėmę socialistų 
ir kaip kapitęlistai išnaudoja 
darbinįkę,

Publikos ant minėto vakaro 
buvo į 300 vyrų, merginų bei 
moterių; visi gražiai užsilaikė ir 
visi buvo užganėdinti isz kalbų.

Geistina, kad panašus vaka
rai kuo tankiausiai butų paren
giami.

Waterbory’o lietuviai ne snau
džia. Dabar vietinis “Politisz- 
kas L*et. Klubas” stengiasi iszrei- 
kalauti nuo miesto, kad butų 
partrauktos lietuviszkos knįgos 
bei laikraucziai į miesto biblio
teką. Tas bus įkūnyta trumpa
me laike. Nora zokonįkas Sau- 
rusaitis su švo tarnu stengiasi < 
gerus užmanymus stabdyti, bet 
per niek eina jų visi besistengimai, 
ie ne turi pritarimo, nė pasek

mės. Pargrįžę nuo seimo, dabar 
agituoja, kad žmonės rašytusi 
prie “Sandaros”, bet ne daug to
kių silpnaproezių randa.

Iszsibaigus seniems laisniams j 
ant šliunų, i« lietuviškų 9 m- | 
liūnų liko 7 ant toliaus. |

Artojas. i

Isz Sommersville, Mm
Someravillėj ir Cambridge 

lietuvių bus apie 100 ypatų, bet 
nėra czia nė jokios lietuviškos 
draugystės. Jeigu atsirastų keli 
sumanesni ir smarkesni vyrai,-tai 
galima būt uždėti kokię nors 
tautiszkę draugystę.arba,pavaik- 
szcziujus po lietuvių gyvenimus, 
gal sus'rinktų keli doliarai ant 
kankiniinių naudos (ant Pary
žiaus parodos reikalų sudėjo
me $6 ).

Beveik visi lietuviai yra pa
prasti darbinįkai, atnatinįkų nė
ra. Yra tik 1 skudurų sukirpė 
jas, 1 alaus iszvažiotojas; porę 
mėnesių du lietuviai,susidėję, už 
dėjo valgomų daiktų sztorę, bet 
sunku jiems varyti konkurenciję 
su žydais, kurie jau seniai turi 
užsidėję tokius jau biznius ir ne 
mažai pinįgų prilupo nuo lenkų 
ir lietuvių. Žydeliams labai ne 
patinka, kad lietuviai tokį jau 
biznį užsidėjo ir tai dar ant tos 
paezios gatvės, tik ant kitos ker
tės. Kaip visur teip ir czia lie
tuviai nesiskubins remti savuo
sius: vieni rods ima reikalingus 
tavoms pas lietuvius, bet didės 
nė pusė laikrsi dar vis seno pa
pratimo ir be žydų neapsieina ir 
jiems pinįgus neeza. Nors dar 
ue žinia, ar lietuviai iazlaikys 
konkurenciję su žydais, bet kaip 
žmonės kalba, jau dabar jiems 
bando klastas daryt-, kad tik nuo 
konkurentų atsikratyti, stengiasi 
visame kenkti. Neseniai apsirgo 
lietuvių arklys; konkurentai pra- 
neszė policijai ir atėjęs policijas 
perazovė arklį. Paskui bandė su
areštuoti ir padarė ant kelių 
šimtų doliarų kaštų.

Lietuviai pereitę nedeldenį 
užsiprašė savo vientauczius ir 
juos vahzino. Apsieidami žiuo- 
niszkai, jie prie savęs pritraukia 
vis dauginus lietuvių, c su laiku 
gal pas juos visi pirks sau reika
lingus daiktus, žydams reiks 
kraustytiesi. kitur.

Darbai apie Bostonę eina vi 
dutiniszkai, bet lietuviai prie ge
naus apmokamų darbų ne pratę, 
daugumas ne 
tai jiems sunku 
gautiZ Dirba 
Sommersrilles
ežiose, bet jose dabar pradeda 
menkiaus dirbti; Uždirba nuo 
$3—12 ant sanvaitės; viduti- 
niszkas gi uždarbis yra $5—6.

J. J. Raulinaitis.

atgal aukavo pinįgus -ant įtaisy
mo į lenkiszkę bažnyczįę parduo
tų altorių, czia liko tik keli; kiti 
gi arba sugrįžo į tė/rynę, arba 
išsikraustė į kitus miestus. Tai 
gi mes galėjome arba palikt vie- 
kę ant kunįgo valios ir atsitrauk
ti, arba pridėjus dar kiek doliarų, 
įtaisyti į nauję bažnyczįę didesnį 
patrono musų draugystės altorių.

Czia turim dar pridurti, kad 
mums kreiptinai su tikėjimiszkais 
reikalais į Brooklyno lietuvi-zkę 
balny c* i f yra* per toli, apsirgus 
ne paranku isz teip toli ecanktieei 
kunįgo, teipjau ir kitokiame at
sitikime, kada greitai reikia ku
nįgo; czia yra kunigas, rodą len
kas,bet mes veik visi kauniškiai, 
mokame lenkiazkzi. Dėlto vie 
nok ne galima czi įnykszcziams 
lietuviams užmesti, kad jie iszsi- 
žada lietuvystės, sawo tautos, 
kad jiems ne rupi lietuviszki tau 
tiszki reikalai, kad jie užmeta 
savo kalbę. Katrie tik moka 
skaityti, tie neeigriebia lenkiszkų 
laikraazczių, kaip tai daro dau
gelis lietuvių kitose vietose, bet 
užsiraszo lietuviszkua Apart 
kitų laikraszczių, Szvento Izido
riaus Draugystė vienos “Lietu 
vos” turi 6 skaitytojus, o su lai
ku skaitlius skaitancsių laikrasz- 
czius dar labinus pasididįs.

Fr. Jokubcziunas.

Kunįgaia 
ant seitno buvo 

šalies

moka angliškai, 
geresnius darbus 
jų daugiauaiai 9 
kiaulių pjoviny-

Isz Baltimores, Md.
Darbai ęzia lygiai prie kriau- 

czių, kaip ir fabrikuose eina ne- 
geriausiai. Jeigu žmonelės ir 
turi darbę, tai turi sunkiai dirbti, 
o užmokeenis menkas.

Baltimorėj yra daug saliunų, 
isz ko galima manyti, kad musų 
žmonės mėgsta gėrymus ir saliu- 
nįkams sunesza ne mažai pinįgų, 
ko žinoma, ne galima pagirti, tas 
ne iszeina ant gero ir sveikatos 
mėgstantiems aaliunuoee sėdėti. 
Jeigu girtuokliautų vien vieni 
vyr.szkiai, tai butų dar tiek to, 
bet czia yra ir moterių, kurios, 
iszėjus vyrams į darbę, renkasi 
galiūnuose ir gėrymais aavę rami 
na, rugodamoe ant viso svieto, 
visus apkaltindamas už savo ne
laimę. Didžiausia vienok nelai 
mė jų paežių, kaip ir jų szeimy- 
nų, yra joe paezios.

W uosis.

Pa&iszklnlmas
Neseniai “Lietuvoj” buvo 

talpintas mano rasztelis p. 
“Wardan teisybės”. Rasite pa- 
tilpusiame “Lietuvoj” padaryta 
dideli klaida: asz ne rasziau, kad 
mes ėsame dėkingi lenkiškam 
kunįgui už pamokinimę, bet p. 
Miler ui, prezidentui D. L. K. 
Witauto draugystės Nev Yorke 
už pamokinanezias prakalbas, ku
rias laikė ant baliaus Szvento 
Izidoriaus Dr. Nev Yorke; tei
posgi dėkavojame ir visai drau
gystei už atsilankymę ant ba
liaus. Isz daugelio lietuviszkų 
draugysezių Nev Yorke tik ta 
viena atsilankė ant musų baliaus.

Mes suprantame ir visi ta su
pranta, jog lietuviai geriau butų 
padarę, jeigu butų pasielgę teip 
kaip “Lietuva” nurodė, taigi 
eigų butų aukavę ant lietuviaz- 
ros bažnyczios. Teip vienok mes 

padaryti negalėjome, nes pinįgus 
paimtus už anuos mažus altorė
lius ne galėjome paimti todėl,kad 
isz anų lietuvių, kurie porę metų

pa-

Dar apie 8usiwienyjlmo 
8eim>.

Į šiųmetinį Susivienyjimo sei- 
mę lietuviai tėmyja su nusistebė
jimu, sako, kad sėimas buvo 
iriukszmingas. Tas iazdalies tei
sybė. Tėmyjant su atida iš sza- 
lies į pinniaus atsibuvusius sei
mus, pamatysime, kad sziųmeti- 
uja seimas atsibuvo paprastose 
savo vėžėse tikt su szię atmaina, 
kad pastarojo XV seimo delega
tai norėjo turėti balsę lygų su de 
legatais 
per Ui
daugiaus riksmo isz 

kunįgų. Už pskėlimę balso ant 
seimo svietiszki delegatai gavo 
vardis bedievių, netikėlių, bud
distų ir tt. Sitai “KaUlike", kn. 
Kravczuno organe, 43 numeryje 
XV.Seimo Delegatas sako; “Toki 
smarkuoliai kaip antai iš "Wa 
terburio Pruselaitis, Grieszius, 
“Ryto” ir “Bažnyczioe Tarno” 
zeceris Teraila, toliaus J. Kaza- 
kevyczh, “Vienybės” agentas ir 
“baisusis'* Mikolainis norėję vi
sus kunįgus iszguiti. Prisigėrę 
buddizmo ško: Jus kunįgai buki
te kaipo ištikimi tautiebziai,elg- 
kitės kaipo laisvos žemės tautos 
pasiuntiniai delegatai, bet ne kai
po despotai carai! Tikt kunįgai 
nėra teip paiki: turėdami už savo 
nugaros didelę kata’iikiszkę parti- 
ję, jie pastatė prieezai minėtę 
gauję buddistų smarkius atsižymė
jusius apgynėjus, kn. Milukę ir 
kn. Pautienių (kiti pažymėti 
“Katalike” apgynėjai tikėjimo 
mažai kuom at-ižymėjo), na ir 
šie vyrai katalikiszkos partijos 
turėjo daug darbo ir sveikatos 
padėti, kad atsiremti priesz ge
rai susitarusius nevidonus”. Kilo 
keiksmai, plūdimai, nemandagus 
žodžiai, trepsėjimai ir tt. žodžiu 
sakant. Sodoma. Kas tę visę 
riksmę kėlė, kas nemandagius 
bjaurius žodžius vartojo? p. De
legatas, užsidengęs marga skrai
ste, užtyli, tikt primena, kad rik
smas kilo už tikėjimiškę spaivę 
Susivienyjimo. Koki to riksmo 
buvo vaisiai? Raszėjas,pasislėpęs 
po trims vardais, vienoje vieto
je pripažįsta, į kad didėji katali
kiška partija laimėjo,; antroje 
vėl sako, kad pralcszė, treczioje 
jau pripažįsta, jog rezultatas pe
ši t yni ų ne joks. Bet krip gi iš- 
tikro buvo? “Krtaliko” skaity
tojai, atradę sumaiszyta žirnius 
su bastucziais,neaptarus jokio su 
pratimo. Meldžiame valandėlę 
palaukti, kamgi mums apie viso
kius niekus tauzyti: ant seimo 
buvo svarstomi reikalai tikėji
mo. Buddos mokslas buvo stato
mas augszcziaua už krikszczio- 
niszkę dorę, tai kunįgai, kaipo 
krikšezioniškos doros apgynėjai, 
tam prieštaravo ir už tai kilo 
keiksmai. Dabar suprantame. 
Bet kas pakėlė klausymę apie 
Buddos mokeilę ir jo tikėjimę, ir 
kas jį išriszo? Ugi kn. Pautie
nius ir kn. Milukas ir jie tam 
mokslui besipriešindami, sukėlė 
ant Mimo ermyderį. Czia pasi
rodo, kad kunįgai koliojo už jų

paežių pakeitę buddizmę, o raszė- 
jas “Kataliko" sukrauna wisę 
kaltę ant sprando svietiazkų de
legatų, nors tiems buddizmas nė 
ant mialies ne užėjo. Kur du 
terp savęs peszasi.ten treczias ne
privalo kiszti savo nosies į tarpę, 
sako musų senelių patarlė, nes 
paskui gausi nuo abiejų į kailį. 
Kn. Pautienius ėmė skaityti ant 
seimo Walnamsnių konstitucijos 
pamatus, o kn. Milukas rėkė, kad 
iszmeetų buddistua. Rodosi ir gri
siems delegatams reikėjo prisa
kymo paklausyti, bet kur taul 
Smarkuoliai ėmė arizkinti, kad 
seimas ėeęa ne valnamanių, nes, 
ėeę, suvažiavome ant seimo “Su
sivienyjimo Lietuvių Ameriko
je”; buddistų vėl kunįgai negali 
sujieszkoti ir kyla toks 
ermyderis, koks galėtų su
griauti dangų ir žemę isznai- 
kinti. Tas buvo pirma priežas
tis riksmo, o jį sukėlė be jokio 
reikalo kunįgai delegatai. Bet 
tai dar ne viskas; svarbesnis 
gal buvo ezisdalykas. P. Astram- 
skas, “Tėvynės” redaktorius, pa
talpino “Sus.** organe žinię apie 
Cbicagos sz. Jurgio parapijos bė
ga nesi ue reikalus. Ku. Kravczu- 
nas, pamatęs “Tėvynėje** apie je 
gražius darbus, davė suprasti kn. 
Kaupui, “Sus.” prezidentui, kad, 
“jeigu tu neuždarysi burnos už 
savę mažesniam, tai asz tau už
darysiu". Kn.Kaupae, nusigandęs 
laiazko garsaus “kankintinio už 
szveotę tikėjimę*', vardu “Sus.” 
pernergsti p. Astramskę, kad jis, 
talpindamas žinias į “Tėvynę" a- 
pie kn. Kravczunę, elgiasi prie- 
szingai krikszczioniszkai (tu r būt 
kunįgiszkai) dorai. Tasantseimo 
pakėlė naujus pavojingus klausy
mus, ypacz gi klausymę, ar ap
rausyti “Tėvynėj i” kn. Krav- 
czuno prietikis! buvo teisingi? 
Nes tikt iaztyrus vieę reikalę, ga
lima buvo “Tėvynės” redaktorių 
iszteisinti arba nubausti už talpi- 
nimę neteisingų pleszianczių sve- 
timę garbę žinių. Bet perskai- 
czius kn. Kaupo skundę ir už
klausus, ar žinios patilpusioe 
“Tėvynėje”buvo neteisingos, ku
nįgai pakėlė tokį ermyderį, ku
ris galėjo uždengti net Niagaros 
vandenkritį. Tohaus likosi pa
keiti kiti klausymai, kaip antai 
prigulėjimas Mikolainio prie 
“Walnamanių Sus.”, suteikimas 
p. Baczkauskui garbės, užgyni
mas lietuviams prakalbų, ir ba- 
niutijimas sz. Baltramiejaus drau
gystės, kę darė kn. Szedvydis 
Pittstone. Tie prie apsvarstymo 
ne buvo prileisti, pasibaigė vien 
riksmu ir trepsėjimu. Tai mat 
koks buvo sziųmetinis seimas 
ir kunįgai už savo kaltes nori 
sudrumsti vandenį, kad paskui 
būt galima lengviaus gaudyti žu
vis. Palikkime todėl kovę su 
buddizmu musu kunįgaųis. Mums* 
užtenka to tikėjimo, kokio isz- 
mokioo mus musų tėvai, nuo 
buddizmo,kurio apart musų kunį
gų, nieks czia ne platina terp lie
tuvių, 
gosime.

mes pats apsisau-

J. Kazakevyczia, 
XV Seimo Delegatas.

Naujos knįgos.
Catalogue dės Livre* LIUiu*- 

niens, 1 m primes de IS64 IKVMa. 
Hors de Russle ou les impreesions 
lithuanlennes sont interditea. 
Parts. Imprlmerie Adolphe Relflf. 
1900. 98 pnsl

Yra tai suraszas lietuviukų 
knįgų I sz leistų užrubežiuo- 
se nuo 1864—-1899 m., kurios 
uždraustos Mas kol i joj, arba kitaip 
sakant, yra tai kataliogas lietu
viukų knįgų easnezių ant Pary
žiaus parodos. Katalioge azita- 
me vienok patėmyjome vienę 
svarbię klaidę: knįgutė, “Už kę 
mes turime būti lenkams dėkingi 
arba nedėkingi**, išleista Tilžėj 
1892m. ne Szerno paraszyta, bet 
Nerio. Jeigu kataliogas iszleis- 
tas ant supažindinimo svetimtau- 
czių, tai lodosi, nepriderėtų 
versti į pravoslaviję svetimų 
pravardžių, kaip tai visur da
ryta su kn. Gondeku. Jeigu lie- 
tu v isz k i vertėjai šitam lenkui 
suteikė lietuviszkę pravardę, tai 
jau prancuziszkame vertime pri
derėjo palikti jo tikrę lenki sakę 
pravardę, kadangi prancūzai ne 
perkreipia svetimų pravardžių.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po...................... 52$e
Prusisakos markės po............24jc

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti SOc.ant Daczto karas 
tu
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os iszrado elektriszkf karabiną, 
kurį ketina iszbandyli prieis ita- 
liszkos kariaunos komisiją. Jei
gu bandawon€s bus pasekmingos, 
tai randas nupirks issraduną. 
Naujas karabinas nauja be para
ko, kulką prie *-xuwio iszmeta 
elektnazka pajiega; szauja be 
balso.

| Peterburge neseniai darė 
bandawones su nauja iibinimo ine- 
dega wadinatna m i I l e n i u m. 
Bandawonės buwo teip pasekmin
gos, kaip geriaus ir reikalauti ne 
galima buwo. Wiena liampa 
saito naujo žiburio duoda tiek 
jau szwiesoa, ką ir didelė uly- 
czinė elektriszka, bet iszpuola ant 
70% pigiau negu kasztuojs elek- 
tnszkae žiburys. Rezerwoeras 
300 kubiszkų metrų duoda szwie 
są 400 iwakių; 50 žingsnių nuo 
žiburio galima liuosai skabyti 
smulkų raszią. Pasinaudojant 
isz szito žiburio, prie liampų ne 
reikia nė jokių stiklų. Mille
nium apturi isz paprasto anglinio 
gazo, ypatiszku budu drucziai bu 
spausto.

( Prancuziszkas mokslinczius 
Moijson, pagarsėjęs swiete sawo 
moksli’zkais darbais ir iszradi- 
mais, dabar padirbo specijaliszką 
peczių ant apkerimo gywenimų 
su pagelba elektrikus. Isz tikro 
ne elektriką apkuria, tik wanduo, 
karinai po elektnkos įtekmę pasi
dalina į sawo sudėtinius: į hy- 
drogeną ir į oxygeną. Išeinan
tis per wieną dūdelę hydrogenss 
dega ir jeigu ant liepsnos užleis
ti iszeinantį per kitą dūdelę oxy- 
geną, tai apturėsime karsztį iki 
1200 pagal Olciaus termometrą, 
taigi daugiaus szilumoe negu 
duoda paprastas anglinis apku- 
rimui peczius.

| Prancuziszkas inžinierius Ro
že isz Paryžiaus baigia dirbti 
naują orlaiwį, kur sai, kaip twir- 
tina specijalistai, toli užpakalyj 
palieka wisus iki sziol kur nors 
iszrastus. Warymui pryszakin 
yra sparnai ir dwi pori szriubų; 
po apaczia, w i etoj ne parankaus 
neuždegto gurbo žmonėms, ant 
Rožės oriaiwio yra pritvirtintas 
kaipi tikras laivas su kajutoms ir 
Balionais. Szitas naujas oriaiwys 
turės pasiirimui szriubus ir galės 
lėkti su greitumu 50 angį, mylių 
per valandą. Iki sziol isziadė 
jas daro bandavones vien su mo
deliam! ir jos visada būva pa
sekmingos; neužilgio vienok 
bos padirbtas tikra* oriai vys ir 
su juom išradėjas atliks banda 
wones; tąsyk pasirodys, ar visi 
apskaitymai iszsipildys.

moteriszki, J. Aldrich ir Froi
dą Arnold, kurios nuo savo vy
rų pabėgo isz Milvaukee. Poli 
cija davė žinią vyrams ir tie at
kako į Ch:cagą, Arnoldienė su
tiko grįžti pas vyrą, kita gi atsi
sakė visai nuo vyro. Apie prie
žastis pabėgimo nė moterys, nė 
vyrai ne nori nieko kalbėti.

— Metropolitan hotelyj, ant 
State ui. rado numery] negyvą 
prekeją isz Ida pavieczio, lnd<a 
noj, perkupezių Segelsoną. Už- 
iroszko jis nuo priėjusio į kam
barį gazo. Dūda buvo atsukta. 
Nežinia todėl, ar Segelson jo ty- 
czia prileido,norėdamas nusiiudy 
Ii. ar gal paliko atsuktą dūdą per 
neapsižiūrėjimą?

Draugyscziu Reikalai
Chicago, Dr-te Sz. Kazimiero turės 

savo metini balių nedalioj 11 lapkriczio, 
saleje Pulaskio, 800 S. Ashland avė. terp 
17 ir 18 ui. Prasidės 5 vai. vakare. 
Įženga vyram* 25c. moterim* ir mergi
noms dykai. VVisus lietuvius ir lietu
vaites kvieczia atsilankyti.

Dr-te Sz. Kazimiero.
Chicago, Dr-te Teisybes Mylėtoju lai

kys savo mėnesini susirinkimą Neda
lioj, 11 d. Lapkr. 1 vai po pietų, saleje 
K. Liaudanskio, 3301 8. Morgan ui., ant 
kurio visi sanariai teiksis pribūti. Nau
jiems instojimas 21.00.

J. K. Chmelauskas. 
880—W. 33 rd ui.

Chicago, Dr-te Simano Daukanto, ant 
sawo prieszmeiinio susirinkimo, laikyto 
7 d. Spaliu iszrinko administracija isz 
sekaneziu sąnariu: S. Abromaviczia 
prez. ant 3czin metu, B. Szarna vice 
prez. ant 3cziu metu, A. Bijanski* prot. 
raszt., K. Kavarskis fin. raszt., H Kel- 
psza ir K. Liaudanski* knygiai, K. Ba
rauskas. A. .lankautas ir J. Stonis kasos 
dabotojai, A. Olzzevskis kasierius, D. 
Lomsargis ir P. Jaukszti* marszalkos. 
Naujoji administracija užėmė savo u- 
redu* nuo 4 d. Lapkriczio, l900m.

8. Abromaviczia, prez.
A. Bijanakis, raszt

Chicago, Dr-te Panų Sz. Marijos
Ražanczevos, turės savo pirma balių 
nedelioj, 25 Lapkriczio, 1900m., Freiheit 
Turn saleje, 3417 8. Halsted »L_ terp 34 
ir 35 ui. Prasidės 3:30 vai. po pietų, 
įženga vyrams 25c. Moterims Ir mergi
noms dykai. VVisus lietuvius ir lietu
vaites ir visas lietuviszkas draugyste* 
szirdingai kvieczia atsilankyti.

Dr-te Panų Sz. M. P. R.
Nashua. N. H. Dr-te Sz. Kazimiero 

turės savo balių subatoj, 24 Lapkriczio, 
Franklin Opera H o ūse saleje, prasidės 6 
vai. vakare.-- Inženga vyrams 35c. 
Moterims ir merginom* dykai. Puse 
pelno bus paskirta ant tautiszku reikalu. 
VVisus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti.

P.

Pigiai ant patdavimo pirmos kliasos 
saliunas, lietuviu apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo, kad aavinikas 
Įsivažiuoja į sena kraju. Atsissaukite 
pas: Martiną Raudoni,
8001 Houaton a ve., South Chicago, 111.' 
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Paskutinis Balius.
Ura vyrai ant bailaus pas Po v yla Ka- 

recka. Jis daro paskutini ir didžiausia 
balių ant uždarymo saiiuno. Wažiuoki- 
me kūmai pasikiemlneti Ir paskutinio 
baliaus pažiūrėti. Gal jis ta saliuna par
duos. Tad linksmai pasiulevosim ir 
krajavai padainuosim.

Gudbai Kareckas,
1193 So. Oakley avė., Chįsago

“Lietuvos” keliaujanti agentai.
Ssiaurrytiniuoee ateituose “Lietuvos” 

keliaujaneziais agentai* yra: Winoas 
Kudsraucka* isz Lsvrence, Mas*. Ir Jo
nas Taraila isz Waterbury,Conn., pietry
tiniuose ateituose Jurgis Kasakeviczius 
isz Pittalon, Pa., ir Juozas Petrikis Isz 
Scranton, Pa., o valsteje Illinois 
Antanas Žvingila* isz WUli*ville, UI. 
Kur šile vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti "Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užaimokiti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti: Pa* 
juo* taipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paczią prekę kaip ir redakcijose.

Wietini*ia agentais: Jonas Naujokas, 
Nev Yorke, Stanislovas Rinkevicziu* 
Brooklyne N. Y„ Andrius Maczis Bhe- 
nandoah. Pa., Petras Bieliauskas Mt 
Carmel, Pa., M. J. Damijonaitis Water- 
bury, Conn.

■Liktu vos" Iszlkistvvk.

Seniausia Lietuviuką B&nka
S. Mokauckas,

212 Fibst St. Elizabkthpobt, N. J.
Siuncsia pinigus į visas dslis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda ssifkortes ant visu linijų už pi- 
giause preke. Ass eaiu jau 11 metu 
sseme bisnyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR K0NSŪL1S.

JONAS MOŽEIKA,
Aaiitentai ir Notary Public.

ROOM 501-602
87-89 E. IishioEtOž st, Ckica^o, III 
Užsiimame dvilinkoms ir kriminalin- 
koms provetn*. Geriausei įsivarome pro- 
va* už sužeidimu*. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moėelka gyvena po nr. 31 W. 
14th pi , kur galima ji rasti iki 9 vai.

kišk to> yra 
ko* ir kita ge

t**, karalyatea. kuaigalkastyatM, r**pubii- 
koairU. Ktek kurioj* tam* j* yra r jr-n to
ju: koki ja Ukajimal. kalboa, paproeuai. uk- 
atomimal. pramaaoa. Iiadlrbial Ir ttoao* . ko
ki mieutaL *u klek gjrroatoju, fabriku, pra

«K poalaplu, aut roto* ateadžlo* poplero* 
ipandiuta, au T1 pa v«U ateita to:

Kai* Msakohl

lOo
Kaip gori*ualai laidoti uumlroll? Piuailay* Dto 

U W»blam. l*aaagUaako iaagaM* kaa. ▼. 
Dembataa..... ......  i......ISo

Krantu Skurdyn*. Apraaio ana balau aUlUkima

ist<riowa altoriui ir *4- 
Atoak įaustai aprašau

klsaai* Ir mtetraniuro ISo

yra saule, tw*te*d»*.*»«*uir», kaip toli yra 
n kitas AvalpMes: kas'yra pŲanefoi, kome- 
tM ir kitos retai matomo* *<r*lf*d*« Sn »

lai karloa
...... TSc

įkalate. I »*-

nyjltnoir fo paaakmaa. Cata al.lluat yra ap
rašyta tanko politika kaip jie paaielgu *u 
Ltetuvoa konigalktaoaiai*: KėJaotiiu. Vy
tautu ir kiteta. laa *»ioa kuyge^a skaityto
ja* atauk tai * u pra*. • r tanku pltetaj.te yru 
mum* naudinga ar btadlng*.....................IBc

Uatuvin pratartai Makotoj* A«ij*> n*o **aor*a 
iki Jm pateko po raidai, paršu. Puru are Lte- 
turo* Mrteloja*. Knyga turi 183 pu*.* pi u. 
ir 4 didele* raupą* parodanoria* riete* kur 
•enorej* gyveno Iteturiu pratartai - Apruaao

Naujau*!* LlatuirUakai Sapalaykaa. (užtekta* 
ir įuradit. tos daapvi iwvtlaitauttaxku aapal- 
S'ca ir luradytav pasai tikra Paratoakal 

ipttoska aapninyka.—aaSM ateiki u akra
is.—iu a prastyn u planeta Ir paalapcila

iaifaMa wteo»im

Apdaryta* .................. . ..«1:5-
Olltypa, apysaka to* laiko terpnawtaako* kam*

Inaijonu Amariko*.........................    ,K. 9Ao

badu ir uargu kantrai toekeatojo.........SOc
Pamokalai Inmlntle* ir Tatoyta* teiguidinrtl

Gal*oouu wi*u umtiu. Cite yra patilta ISb 
gražiu Juok'ugu ir i*xutlatiagu paaakafoaiu

nancilu įkaitimu irjal

mpaMkoti Iraat k lėk w ne uiklanslmo mo 
Ke* duoti toimlntingf ataakymf............SOc

Jn Meta, dienoja w erdvai a. 
itooan svarbiuos* alaitikl-

nvicoioM'nf. iniaue 
Mniiiulu gaJyslu įvairiai

8So

Wietines Žinios.

— Pavieczio sūdąs prisudyjo 
nuo miesto 120000 Juhoui Storr 
užtai, kad per padarymą viaduk- 
to ties Halsted ir 43 ui. Storro 
namas nužudė daug savo vertės.

— Nuo ateinanczio panedėiio 
(12 lapkriczio) Chicagoj atidarys 
vakarinę mokyklą ant 21 ir Ro- 
bey ui. Mokintojumi bus lietu- 
vys F. P. Bradchulis. Lietu
viai norinti iszmokti angliškai, 
privalo lankyti szitą mokyklą.

— Pn. 2393 N. Robey ui. kai 
mynai rado gyvenime apmiru
sius Albertą Persolat ir jo paczią. 
Paczią atgaivino, bet vyrą rei
kėjo gabenti į ligonbutį, kur jis 
ir pasimirė. Mat abudu aptrosz- 
kę nuo priėjusio į kambarį isz 
negerai įtaisytų dūdų gazo.

— Auditorium trioboj likosi 
atidaryta kvietkų paroda. Ant 
jos atsiuntė kvietkas ne tik Chi- 
cagos sodaunįkai, bet ir isz aplin
kinių. Mėgstanczios kvietkas 
merginos lietuvaitės gali atšilau 
kyti ant parodos, kur gali pama 
tyti daugiaus daiktų negu na 
miejie.

— 500 Chicagos žydų atsiliepė 
į miesto biblioteką reikalaudami, 
idant butų pargabentos senos žy- 
diszkos knįgoa, teiposgi Talmu
das. Na, o ką daro . lietuviai? 
Jie ne tik ueseikalauja, kad bi
bliotekoj butų lituviszkoj kalboj 
knįgos, bet nė tų, kokios ežia 
yra, nieks neskaito.

— Wienuose namuose ant In
diana ulyczios suareeztavo dvi

Komitetas.
Neverk, N. J. Tėvynės Mylėtoju 

Dr-tea kuopa turės savo balių, subaloj, 
10 d. Lapkriczio, 7 vai. vakare, po nr. 
31 Broome st., ant kurio szirdingai kvie- 
czia visus lietuvius ir lietuvaites ir vi
sas lietuviszkas draugystes atsilankyti.

V. Ambrazeviczia, sekr. 180Ferry st. 
metinis Balius

Nev York, Dr-te Sz. Kazimiero turės 
savo 26-ta metini balių Subatoj, 17 Lap
kriczio, Caectlia saleje, 101—108 Grand 
st. Brookline. Prasidės 7:30 vai vaka
re. Wyrams inienga su pasidejimu dra
bužiu 25c. Moterims i n žengs su pasi
dejimu drabužiu 15c. VVisus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai k vieczia atsi
lankyti. Komitetas

Tte atraati

Už $1.75 Maszinuke
•u»rumi ir

kaao uSauso Jos šile kelioUko* Įteks
iu Moksllncnal

las, eeaugadinlaa, 
Itettkoe stolunin i

veikslą lanlrin aeaacadyaia iaiaykaviu 
tvertai". Pr»kv................................... Bl.OO

gyvuliu Ir 
i pradine 
.........8Sc

Zmogas Nspliuaiki*. Vert* įsi ssvedissk* Ne
Prisiusk *1.75 o aplaikyai szita maasi- 

nuke gramatoms d rokuoti ir 2 tuzinu 
tautisiku popieru su paveikslais Lietu
vos Didvyro ir gausi potograpija Wy- 
tauto D. L. K., didžio 10X12, ir bonkuta 
atramento dėl maszinukes. Tik ne 
siusk markėms.

Wni. J. Petkon,
905 N.'Main St. Brockton, Mass.

Pajieszkojiniai.
Pajieszkau Jono Kvietko isz Gervi- 

niu. ir jo žento Mockaus, abu Raseinių 
pa v., Kauno gub. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinę ant adreso:

J. W. Petraitis,
8835 Exchange avė. So. Chicago, III.

Pajieszkau savo draugo Jurgio Blnke- 
vieziau*, 8 m*tal Amerike, gyveno 
Kast St. Louis, III. Jis pat* ar kas kitas 
teiksi* duoti žiną ant adreso:

John Banat.
Brush Mine offise, ,Carterrille, 111.
Pajieszkau Onos Plauszinukes, isz 

kaimo Antkolninkiu. Naumieeczio pav. 
Suvalkų gub. Ji pati ar ka* kitas teik
sis duoti žiną ant adreso:

Jonas Naunczikas,
293 E. Main sL, Nev Britain, Conn.
Pajieszkau savo brolio, Kazimiero 

VVaitiekuno. Kauno gub, Panevėžio 
pav., sodžiau* Malduczioniu, gyveno 
Pbiladelphijoj. Ji* pats ar ka* kita* 
teiksis duoti žiną ant adreso:

Jonas VVaitiekuna*.
Box 1047, Le«ter 8h i re, N. Y.

Pajieszkau Jono Baradausko. Kauno 
gub., Panevėžio pav., Daugenu kaimo, 
gyveno PhiladelphijOj. Ji* pat* ar ka* 
kita* teiksis duoti žiną ant adreso: f

Mat. Petrauskis,
28 Union st., Kenoeha, Wi*.

Kriauczlams.
St. Louia, Mo. Kriaucxiiko darbo yra 

ikvalei ir uždarbis didesnis negu rytiniu 
steitu miestuose. Kurie neturi darbo 
gali caia atvažiuoti, o greitai toki gaus. 
Norėdami placiiau apie tai žinoti ratzy- 
kite pas C. J. 1300 N. Broadvay

St. Louis, Mo.

Gera proga!
Ant pardavimo pirmos kliasos lietu, 

visikas saliunas su sale ant mitingu, 
balių ir veseiliu. 8a wi n i kas Įsivažiuo
ja Įsi Chicagos. A tai liauki te į “Lietu
vos” redakcija.

Imk “Lazatlve Bromo Qulaa Tablete” Ganai

lOc

Dr. Leonard Landės,
LMtwvi»zkM Daktarai.

134 K. 24 UL, New York.
OaningM gydytoju vyriukų ir mo 

tarisikų ligų- Mokinosi uniwer«itet« 
New York*; praktikavo Ugonbucsiuom:
Viadniuja, Berlyne, karai tai koja mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu mok»- 
lo Lebanon. Ballevue, Port Oraduala 
Hoapital College ir t.L

i. Onri p***oklaUa*i darbtala- 
p pegnrtal **wo bevl.................... ISo

Jnokinsa* paaukoji m ai *pte Štai tabalUai

Krtatijona* Duoaalaltlt

mokinimai dal Lietuve* žmonis. Pud.M lOe 
Kabala* talpinanti* aavyja vtaokin* nžatal-

■as Ir ant )• ralkatanjnaU ataakys*al. lOo
Kalio* istortazko* dainoa. Gražio* ir avarbto* a-

pl* Lieta vo* praeiti*. Jo* Itelnvlstkua ka 
nlgalkaicaln*. Kreži* akardyne* ir U........Ižo

Ketotntto. tragedija * aktnoeedel teatre...........SScvisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo t*l: 
plauczių. kepenų, »kaudėiimą vidurių, 
gal vos, ne pom ietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszka* liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reiki* naudot elektriklnia* prietaisas.

I.iKaaa Lyti a Z ton I>*Ui<*
iszgydysiu į kele* dienas, teipogi li

ga* pilvo, uždegimą žarnų, i«zdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, to
kių, ausų, nūs toj imą pajiegų ir tt. Iss- 
gydyiną užtikrinu kiekviename atsitiki
me Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepema* ligas užlaikau slaptybe-

Dr. Leonsrd Landės,
134 E.24th 8t-,Cor.Lexiorton Ar.

Offiso valandos:{

dla(uma................................     lOo
Kakta* r**stu apl* Krakių*, paraaiyta D. Batke-

HMIIU Auakiai apr**ao pjoayn. KraktuoM.

Pluakano* abroicUal. SvmvJm u* Jo*, labai

i»e

ūžpraszydami gydyklas prisiuskite 81.00
NTJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir tpraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

Knygų kataliogas. .
Knygos sawos spaudos.

ki*e* amatnlakam* kaipo *taliurrm*. dally- 
dem*. kalviam*, ma**inl*tam* ir tt. Kiek
viena* norinti* kuki nors gura darbo adikli 
ar ka aaujo l**ml*lyti privalo *psi*aMaU *u 
mok*1 u fy*lkoa,kur*jam vtooklu* darna* ir 
to*mi*ln* patengvto. Taigi • žioju knlngutaju 
yra taiga Idyto* pa* lapt y* fy tiko* Sodžiai* ir 
pavuikttal*. ka žmogų* perskaitė* ingau* 
daug litmlatta* pri* vtooklu i**diit>ya- 
esi*.........................................................  ne

Ūkia* ia* I4*l«wo* ltotu*l>*ka
J*...........................    V

Rinalda Rl**)dina* M ■■

detaliai ir ant ko ji* laiko*!.................. SOc
Aritmetika. Kai*a lasai mokinimui rakandu.

Pr*k*...............-........................................... etse
HTG1KBA. Daktarteska knyga arba mokslą* 

»pi* užlaikyme nvolkal**, 1a* kurio* sali ta 
pagulta, iakta.ro l**al*ydrtl nuo daugybe* 
figų, gilta knygute pilšrsJe raMto ktokvią- --- - *-----v*. «m mn •♦vrim ntoTaksi-

Soaoves aprassyna* apie Duktery Filypo K* 
raiwio , . “

Sarinktl įkartai. A

Rankv*dto senovteakos istorijon 
apranymai Kgipto. Babllioni 
P*r*IJo*. J*d*o*. Išdilo* Ir K> 
**nlan*in* *Bžl**. Yra labai ,,____
Ja, vėlinama kiekvienam Ja perakaityU. Ko

kvdikln , , .10b

Trumpa **nov«* Ll*t*wtu Istorija 
Trumpa lietujltek* Gaueraflja parassyta 

Valteplmlyst*., Koatedija dėl teatro Ižo

Wir«*iaykal. Marga* pawotk*l«lto. Labai gra
ži paaaka apie viruslayko* (arodayku*) 

Ltožavoj*................................................. ISo
Žodyną* keturio** knlboiu: Itetuvtoiktl. Int- 

vtotkal. tanktoskal irnakal. Yra nriau**

Tikra teteyb* Ui Suaaika (nbaraijo*

■mlkata, pailginu *avo naM ir mok** u*au- 
■intt .atikai* ir tvirtai* *avo vaikeli**.
Rak.........................................-i--.........

koa. A prairo kaip Kaoasiba*atrado Ame
rika. koki esla tada kmoaei gyvraao, koki

karotro ir koklnoM mataoae; ktek preiHtente 
buvo, koki ir kiek kana karo padarą valai

Grotuota, fradlaOM apdaraova

tipenai bei £lpoa< 
riasnaM* Intu

frajyja teatniova. J

MOV, 
•1.9)

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.
Pagal Lunkevyčių ir kitus.

(T %«a)
Taigi augmenys ne tik traukia maistą šakni
mis iš žemės, bet ima jį kitomis savo dalimis 
iš oro. Oras susideda iš visokių sudėtinių, 
terP J1! ym Yfenas, kurio musų akys ne mato, 
kaip ne mato ir viso oro;vienas iš tų nemato
mų oro sudėtinių eina ant maisto augme
nims, jį traukia jie savo lapais, arba teisiu- 
giaus sakant, per augščiaus paminėtas lapų 
plėvės skylutes. Per tas mažytes lapų sky
lutes tos einančios ant maisto augmenims oro 
medegos įeina į lapus; į juos ateina šaknimis 
įtrauktas iš dirvos vanduo drauge su sutirpu
sioms jame medegoms, kaip antai: kalkėms, 
druska, salietra, potažium ir tt. Čia tai ir 
pradeda savo darbą šviesa Ji tai padaro, 
kad maistas lapų paimtas iš oro, susijungia 
su vandeniu ir paimtoms šaknų iš dirvos 
maitingoms medegoms: susijungusios viso
kiais budais po įtekme šviesos maitingos me- 
degos persikeičia, persidirba teip, kad ant 
galo iš to pasidaro medega ne tik maitinanti 
šaknis, virkščią, kamieną,šakas ir lapus, bet 
ir reikalinga padirbimui nau>ų lapų, šakų, 
šaknų, naujų sluogšnių kamieno, taigi viskas 
kas reikalinga netik ant palaikymo gyvybes, 
bet ant augimo lygiai į augštį, kaip ir į storį 
augmeniui. ;

Taigi matote, jog lapai yra tai dirbtu
vės, kuriose persidirba žalios medegos, ža
lias maistas ištrauktas augmenies iš dirvos ir 
iš oro. Kiekvienas lapelis paima gy vingus 
saulės šviesos spindulius ir priverčia juos 
dirbti ant savo naudos, teip kaip žmogaus 
parengtose dirbtuvėse darbuojasi ugnis ir 
garas, varo dideles mašinas, o tos perdirba 
žalią medegą į visokius reikalingus žmogui 
naudingus išdirbimus. Taigi matote, jog 
lapai svarbią turi užduotę ir darbo ne mažai 
atlieka ant naudos viso augmenies; jie todėl 
paskirti ne vien ant papuošimo, jų užduotė 
ne mažesnė negu šaknų, kurias daugelis lai
ko už svarbiausias augmenų dalis..

XI.

Kokį ne matomą maistą augmenų lapai 
traukia iš oro? Visi žinote, kad gyvūnai ir 
žmonės ne gali gyvuoti besimaitydami oru; 
žinote, kad to vieno oro ant maisto ne užten
ka ir augmenim^. Koks gi todėl tinkantis 
augmenims maistas yra musų žemės ore? 
Akmuo yra kietas, vanduo—skystas; tą visi 
žino. Koks gi yra oras? Mes jo ne matome, 
bet jaučiame jį švytuodami rankomis; girdi
me, kaip jis švilpia laike darganoš ir vėtros, 
matome kaip tekant orui iš vietos į vietą, ar
ba, kitaip sakant, laike vėjo kruta medžių ša
kos ir lapai. ,

Oras yra visur aplink mus, jis uždengia 
storu uždangalu visą žemės paviršių lygiai 
ties sausžemiais, kaip ir ties jūrėms. Oras— 
ne kieta ir ne skysta kaip vanduo medega; 
jis yra gazas, o apie gazus ne galima juk pa
sakyti, jog jie yra kieti arba skysti, jame to
dėl matbte trečią kūnų pavidalą, nė kietą, nė 
skystą, bet teip vadinamą gazinį; oras yra 
tai ne vienas gazas, bet susideda iš kelių. 
Penkta dalis apskriejančio musų žemę oro 
susideda iš gazo labai svarbaus, neatbūtinai 
reikalingo gyvūnams ir augmenims, gazc va
dinamo oxy genu. Oxy genu kvėpuoja žmogus 
ir visi gyvūnai, jis palaiko kūno šilumą; jei
gu iš oro kokiu nors budu ištraukti oxygeną 
ir jeigu Jo ne butų žemės ore, tai ant jos ne 
galėtų gyvuoti nė žmanės, nė kitokį gyvūnai. 
Paimkite, paveikslan, pelę ir užvožkite ją 
sandariai su stikliniu kliošu. Ji bus gyva 
po kliošu tik teip ilgai, kol ne įtrauks viso 
buvusio ten oiygeno. Girdėjote gal apie 
atsitikimus, kad vaikai, sulindę į skrynią ir 
užtrenkę atvožą, jeigu greitai ne gali išeiti, 
užtrokšta. Nuo ko gi jie užtroško? Juk 
jiems ten burnos nieks neužkemša? Užtrokšta 
dėl nedatekiiaus oxygeno, kurisai kvėpuo
jant, likosi jų į plaučius įtrauktas. Teip bus 
ir su parodytu po stikliniu kliošu žvirbliu, 
pelyte arba kitokiu mažyčiu gyvūnu—jie, 
ištraukę iš oro, ėsančio po kliošu, visą oxyge- 
ną, uštrokš, numirs, jeigu greitai ten ne įlei
sime šviežio oro su oxygenu. Taigi kur din
go oxygenas buvęs tame ore? Jis pirmiausiai, 
kvėpuojant po kliošu žvirbliui, įėjo į jo plau
čius, o iš jų išsiskyrėte po visą kūną, po kurį* 
išnešiojo jį kraujas. Vietoj įtraukto iš oro 
oxygeno, žvirblis tupintis po kliošu, apart 
atliekamo, nesunaudoto oxygano, išpūtė kitą 
nereikalingą jam gazą anfflčruybtį. Bet kad 
kvėpuojant išpučia jis mažiaus oiygeno negu 
jo įtraukia, tai ant galo jis susinaudoja vi
sas, o jeigu Jo ne bus, žvirblis, nė kitoks gy
vūnas ne gali gyventi. Ne tik pelė, žvirblis, 
bet visi žvėrys, visi gyvūnai, o tame ir žmonės 
kvėpuoja, įtraukia daugiaus oxygeno negu 
jo išpučia ir vietoj pasilikusio, išpučia angle- 
rugštį. Reikia dar pridurti, kad oxygenas 
reikalingas ne tik ant kvėpavimo žmonėms

H ir kitokiems gyvūnams. Jegui 
ne butų ore oxygeno, tai mes 

g \ vakarais ne galėtume uždegti 
į į žiburio, turėtume sėdėti tam-

®oji ne galėtume išvirti valgio, 
laike reikėtų sėdėti šal- 

tyj, kadangi ne galėtume už- 
degti ne lampos, nė žvakės, ne 
galėtume sukurti ugnies; ir 
vis tik todėl, kad be oxygeno 

nė joks kūnas ne gali užsidegti ir užsidegęs 
degti. Užkurkite pečių ir užkamšykite pas
kui visas skyles teip, kad prie ugnies ne ga
lėtų prisigriebti iš lauko oras—o ugnis pe
čiuj ne tik ne norės degti, bet su visu užges;

uždegkite balaną arbą žvakę ir užvožkite su 
puodyne: žvakė ir balana padegs tik kiek ir 
.užges. Kol po puodu buvo užtektinai oxy- 
geno, žvakė ir balana degė, bet kaip tik jis 
eusinaudojo ant palaikymo ugnies, degimo— 
viskas užgeso.

Durnuose, kurie kyla iš besikurinančio 
pečiaus, arba nuo kiekvienos ugnies, kad ir 
nuo degančios balanos, yra visada diktai ga
zo anglerugšties. Iš kur gi ji juose atsirado? 
Degančios malkos apdega, pavirsta pirmiau-* 
šiai ant paviršiaus į anglis; kad anglys galė
tų degti, reikia būtinai, idant prie jų 
liuosai trauktų vis šviežias oras, arba teisiu- 
giaus sakant, vienas iš jo sudėtinių—oxyge- 
nas; be kitų oro sudėtinių malkos gali degti, 
tų ant degimo ne reikia, reikalingas tik oxy- 
genas, be kurio nė joks daiktas degti ne gali. 
Bet štai anglys išdegė ir iš jų liko tik pele-, 
nai. Taigi kur dingo anglys? Jos susijun
gė su ore esančiu oxygenu ir padarė angle- 
rugštį. Tokiu budu mat kietos anglys pa-- 
virto į gazą ir smulkios, neužmatomos dale
lės to gazo išsisklaidė po orą drauge su paki
lusiais nuo ugnies dūmais. Kur yra daug 
fabrikų, kur dega daug ugnies, kaip antai 
ties dideliais miestais, ore visada yra dau- 
giaus anglerugšties negu ties giriomis ir ža
liais laukais, todėl miestų oras ne teip svei
kas žmonėms kaip laukų ir girių.*

Puvant negyvų žvėrių ir numirusių žmo
nių kūnams, teipogi augmenims, rugstant 
vynui, alui, midui, giroms, kylant įmaišy
tam su mielėms pyragams, darosi teiposgi 
anglerugštis; anglerugštis gi ir yra tas mai
stas, kurį augmenys griebia iš oro; ji augme
nims reikalingesuė ant augimo net už,tą mai
stą, kokį traukia šaknys, kadangi jie suside
da didesnėj dalyj iš anglių. Madstą-gi tą 
augmenys traukia lapais.

XII.

Apskriejančiame musų žemę ore visada 
yra mažas nuošimtis anglerugšties: ji pasida
ro nuo žmonių ir kitų gyvūnų kvėpavimo, 
kurie iš plaučių išpučia anglerugštįr nuo de
gimo anglių, malkų, nuo žibinimo žvakių, 
kerosino ir tt., nuo pūvančių žmonių ir žvė
rių kūnų, teiposgi augmenų, nuo rūgstančių 
tešlų ir tt Anglerugštis, kaip jau žinote, 
susideda iš anglių ir iš orygeno. Pažiūrėki
me dabar, kaip naudojasi augmenys iš to 
ėsančio ere maisto. Smulkios daleles angle- 
rugsties, išsisklaidžiusios po visą orą, persi, 
griebia per skylutes lapų plėvės į lapus, 
tuom pačiu laiku lapai perima ir šviesą, kuri 
paskirsto anglerugstį augmenies viduryj į jos 
sudėtinius, taigi į anglis ir į oxygeną. Oxy- 
genas per tas pačias lapų plėvės skylutes iš
eina laukan, o anglys pasilieka augmenies 
lapuose. Taigi šviesa iš syk padalina angle- 
rūgštį, ją išnaikina, bet paskui perkeičia sa
vo darbą, savo užduotę; anglys, pasilikusios 
augmenies lapuose, po įtekme šviesos jungia
mi su vandeniu perėjusiu į lapus, kurį įtrau
kė šaknys iš žemės ir iš anglių ir vandens pa
sidaro po įtekme sviesos cukrus, krakmolas, 
visokios rūgštys; teiposgi kitokios medegos 
esančios augmenų lapuose. Žinote, kad iš 
žemės per šaknis, drauge su vandeniu, į la
pus pereina tokios medegos kaip salietra, po- 
tažius, geležinės rūdys ir kitokios; tos jun
giasi su pasidarusiu po šviesos įtekme krak
molu, cukrum ir rūgštimis ir iš to pasidaro 
anoje žingeidi medega, iš kurioš pasidirba 
augmenų šakos, žiedii ir vaisius su sėkloms, 
ta medega, kurios dėl augmenys auga aug- 
štyn, eina storyn, darosi naujos šaknys ir 
nauji sluogsniai medžių kamienų.

Taigi matote, jog visi gyvi daiktai, kaip 
žmonės, žvėrys, paukščiai ir augmenys au
ganti ant pievų, ant dirvų ir giriose tveria 
kaipi vieną šeimyną, viens kitam padeda, 
lengvina gyvenimą. Žmonės ir žvėrys trau
kia kvėvuodami iš oro oxygenąir išpučia an- 
glerugštį, kuri jiems ne tik nereikalinga, 
bet vodinga, augmenys gi Į»aima tą pinnuti- 
niems nereikalingą anglerugštį, padalina ją 
savo lapuose į sudėtinius, taigi į anglis ir į 
otygeną, anglis pasilaiko,o oxygeną išleidžia 
vėl į orą ant naudos žmonėms ir gyvenan
tiems ant žemės gyvūnams, Ko augmenys 
ne reikalauja, tą atiduoda žmonėms ir žvė
rims, o vėl kas nereikalingu yra paskuti- 
niems, tą jie atiduoda ant naudos augme
nims. Pastatykime kokį nors augn&enį po 
tuom pačiu stikliniu kliošu, po knrinom ne
galėjo gyventi nė pelė, nė žvirblis: angle
rugštis, kurią kvėpuodami išpučia pelė ir 
žvirblis,vietoj įtraukto oxygeno, eis ant mai
sto augmeniu!, tas gi pasilaikys sau atskir
tas iš anglerugšties anglis, išleis oxygeną, 
kurį paims ant kvėpavimo pelė ir žvirblis. 
Jeigu po uždengtu kliošu, po kuriuom pa
tupdysite žvirblį, bus ir koks augmenėlis, ne 
užtrokš teip greitai, kadangi augmenis jam 
parupįs oxygeną- Taigi čia aiškiai matome, 
kaip gyvūnai padeda augmenims, o tie vėl 
gyvūnams palengvina gyvenimą, išvalo jiems 
orą, suteikia reikalingą ant kvėpavimo oxy- 
geną.

Nereikia vienok užmiršti, kad augmenys 
ne tik per saVo lapus maitinasi, perimdami 
anglerugštį ir ją padalindami, bet ir kvėpuo
ja teipjau kaip ir visi gyvūnai, teiposgi kaip 
ir žmonės ir prie kvėpavimo įtraukia teipos
gi oxygeną, o išpučiaanglerugštį.

XIII.

Taigi dabar jau žinote, kad augmenys 
savo šaknimis traukia iš žemės vandenį drau
ge su jame sutirpusiu žaliu augmenų maistu.

(Toliaus bus.)
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Gera* altu, seniausio* arielkos, kve
pianti cigarai Ir czyst* vieta dėl upei
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, baltu, veaeiliu ir kitokia lubo

tas isadykamo, sagradiai 
patrotyta pajiega ir at 
misti. panalky* akaudeji

|15.oo 
i labar

o Skry
bėlė ar 
laikro
dėlis 
priedo.

Puikiausios 
szilkines mate
rijos dėl svodbi 
niu paredalu.

3315 Suoth Morgan Str.
Juozo Leszczynsko aptiekoje 

kacdien kiekvienoje valandoje.

'tek issgyd* wyra, kuri* 
p* r Betas ėmėsi sa prc 
baskai*Ir kantiškai*kva
tojimais, teip kad 1 mazu
te antai* a* dyka dalyt 
baadym* pakelia* tiem*, 
kari* paprnasy*.

lusigydyta namie nuo 
k !•* vioao* lytiszko* ligos.

Skrybėlė 
arba 
Laikrodėlis 
dovanu.

aas lytlaskas seseria*.
Gydrole* yra labai anta

kio. tr pamaczlyvoa, ro
do* plauku plaokU pne 
a**v«1kn aaaarla audra-

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

Telefonas: Yards 709.
Telefonuot galim* ira 

kiekvienos aptie 
koe dykai.

723 W. 18th Street
Nuo Stos iki lito* ryto.

Vyriszki kereey overkotai juodos,mels
vos arba rusvos spalvos, padaryti isz 
geriausios kersey ir beaver materijos, 
su szilkinio aksomo kalni erių, szilkais 
siūti, yra tai geriausi overkotai vertes 
nuo 
$12.oo

Vyriszki puikiausi beaver, kersey, mel 
ton ir oovert overkotai, naujausiu spal
vų, puikiai padaryti su geriausio vii 
nonio seržo pamuszu; overkotai gali sa 
kyt, be jo- “ “ 
kios k bau-i 
dės ir ge-| 
riausio dar 
bo, vertes, 
nuo $15.o< 
iki $20.oo, 
dabar po

Baltriikoiįil!
Rasite ssalif alų, seniausea ariel

ka*, vynf net ies Europos, o 
cigarus net us Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. Kire r gide 8L, 

laterbnij. Conn.

Skrybėlė ar laik 
rodelis priedo.

LietuwiszkaJ8 Kataliogas auksiniu 
sidabriniu ir nikeliniu Laikrodėliu, 
Lenciugeliu, Kompasu, Špilkų,Brit- 
wu, Pustu, Instrumentu ir daug ki
tu daigiu bus prisiųstas kožnam dy
kai, kas prisius sawo adresa:—

Adresuokite teip:

STATE 
MEDICAL

kai Užgydo. Atstasauk ta 
Utele Medinai lasUtateSM 
Elektros BuUdlng. Ft. 
Wayne, Ind., o apturėtai 
ui dyka aampeli. InsUlu 
t* stengiasi SMtnaastsu 
dldttauslu akaitiiom Smo

D E Ui T Y8TA8-
Kerte 31 st irHalsted ulicziu, 
viražui Aptiekos. Chicago.

—Tikrai Lietu visikas—

SalitiijaS.

Telefoną*: CsuuU 78.
Telefonuot galima i*z kidkvieno* 

apllekoe.

Vyriszki kriaucziu darbo clay wors- 
ted Siutai, teipgi Beržiniai ir pui
kiausio kaszmero, invairiausios ruo- 
žuotos ar plynos materijos, su ge
riausiu italiszko seržo pamuszu, dar
bas ge
riausiu i 
kriaucziu 
atliktas, 
vertes no, 
$15.00, 
iki $20.00 
dabar po

Lietu visz kas
CIGARD ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigarus iaz tikro H avanoa taba
ko ir nilaika inportuotų tabaku links
ni laure ant papierosų isz Bosijo*, Turki
ja* ir kitų szalių. Biznieriams dasiun- 
czia tabako ir Cigarus į visu* Amerikos 
krautu* ui pigiauae prekę.
Fabriku; 1125 N. Maplewood avė. 
Ofisu ir Krautuve: 3259 80. Hatoted 

CHICAGO.

Czeweryku8, VVaiku dra
panas. Lowu ap 

pedalus,
TVuolaktinins Tavurus, Szaliku*, Apa

tinius apredalus, marssklnius ir kelnes. 
Ta vorai geriausi. Prekes pigiausio*.

įėjima* musu sztoran tik po nr. 3431 
8o. Halsted St. į vi*v* departamentus

FfBradchulis
Attornej ud Counselor ntlw.

3259 8. Hafeted st., Chicftffb, III.
Telephone Yards 471.

Vibninteli* lietuvy* advokatu, baigų* 
mokklų jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Wed* provu kaip eiviliuku telp ir 
kriminelinkas visuose niduoee.

ZemlapfB Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietu visiko j* kalboje, supamu* lo- 
inisskem* litar.au Peterburge, gauna 
mu pu: Inžinierių A: MacfejevskĮ

Nevakij prospekt, *. 111 b- 78.

Jonas Petroszins, 
Kerte Uita. CMttge

Chlcsg*

OFlbU VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo >8—2 po pietų Ir po 6 vak 

Tblrlonas Yasm 888

Buce. to Keipscb, Noreika & Co.

TACeitreSL, Chlago, UI.

I įteigto* 1SSB nteteo** 
167 First 8L, ntzabeth. N. J.

m—t-g--,--. I LOfcl- 9$
leieioaaa į Lobi? DltUnoe .60 B.

Visoj Chicagoj nerasi geresnes vietos dėl nusipirkimo Vyriszku 
drapanų ir moteriszku paredu, kaip ve Jakiu ir f 

pas KLEIN BROS.
Musu drapanų ir paredalu krautuve INedeliortis atl-
daryta yra Iki pietai. • SajySiža

1000 Moteriszkn szilkinio pliuszo Kepu, vertes po $18, 
dabar parai d uos po ztK l^j MbJ

HILLE'N FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted St.

ft * peiktas Fotografijas; a* tastaų tiktai 

*2.00 ‘

SasiUlsyklt aawo peczios 
ant žiemos.

Am duosiu Pe*xiu taisytoja kiekvie
nam kut* pu mane auissauka ir už- 
csedfsiu Jum* pinigu*.

Fred. C. Ewert,
3108 M. HMkW st Chlrsgo

Mieli Broliai!
Tkpu elektrikinio drato sužeistu ir 

negalėdamas šankesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekyste: visokiu knygd, 
abrofr-t, stovylu, szkapleriu, rožanczin, 
popieros gromatoms rusymui, plunksna 
uL'aikanczlu savyje atramenta, dru- 
kuojamu maszynn nuo 81.00 iki 8800.00, 
revolveriu, karabinu, szpilku į kakla- 
raiszczius metanoliu iuuwes ugnį ir tt 
FrMusk už 2c. marke o gausi katalogus

kitu apraszymus dykai.
M. A. Ignotas.

Mt 8. Front St., Philadelphia. Pa.

Mes dirbame geležinius ir blekinius 
darbus, badinkams rynas, katninsnu 
vfrasua, komisus Ir U. Preke* musu pi
giausios.

Fred C- Ewert,
3108 8o. Halsted str. Chicago. III

■yaal BU ■■Blpirt*. JI* artai ao*** loki ter»«t. k*i, ilk JI* pa* tamtot* pamatyt.

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

Lietu wiszka Grocerne.
Atidariau nauja Bztore, kuriame nž- 

laiksu visokius vslgonus daiktus, ap* 
tintas drabužius, cigarus, papierosus 
tabake, gromatoms popieras, pavincza 
vones ir visokius kitus daiktu*, t šeimy
nom* reikalingu*. Wisi tavorai szvieži, 
o prekes pigesne* k*ip kitur. Užkvle- 
csiu visu* atsilankyti, o busite užganė
dinti.

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

OffiRA adVW l 11,018 nto tti 4 po pietį ir nuo litiBiikue.
UlllbV dUJUVi>. į- ledelfoms tik nio 10 iki 12 ryto 
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu.

Žingeidus svietui dalykas.
Tikrai Vlenacine gjdykla ant užleldini- 
mo plauku ant praplikusiu galvo, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
už kfgvaraatuoju. Prof. Brundza šutei 
kia puikius, Mvelnius ir tankius plau
kus, k| liudyja daugumas prisiųstų pa- 

I dCkavoctų per laiszkus (r laikraszcsius.
Pkgelba yira visiems, tik atsrssaukite 
omSAI: J“ «£<“ •

Norėdami puikiausi rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 

2M«). Nev York. U.8. A.

Tad. Stankewiczia,
L etuvisxkas Ltikrodninkas, 

3201 8. Halsted,kerte 32 ui.
Užlaiko didele Krautuvo:

Laikrodžiu, Laikrodėliu, 
Szlinbinin Žiedo

ir daugybe visokiu kitu au
ksiniu ir sidabriniu daiktu.

Teip pat taiso laikrodėlius 
ir visokius Jubileriszkus dai
ktus. Prekes pigesnes kaip 
kitu. Ateikite o penitkrin- 
site.

D&nisevicilū. 
*** ps*^r*ad* j 
•smp*** Ir *la*.

A. M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

Wargrnnn, PUsmsu, 8iowsmu Ma
usimi, Cigaru ir Papieroa*.

»im*«*, PI)**** Ir MsaslBA* d*o4* aat** 
*>**■ sst l*šm*<lalmo. J*ig* p*r t* talka p*-

JAME8 J. HIGGIN8, 
Huccessor to M. Durning

Rėdytoju Punta ir
Balsuuotoju Kuli.

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bsauliu pavieto. ,

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniraku, Ner- 
viszku ir privatiM- 
ku ligų vyru, mo- 
teriu lr v*'ku. Li- 
gonius gydo per 

oBMHlaiszkus.

N'sgnulo* duos 
kiekviensm rydy- 

ttrjm tojui, kuris fszgy-
A CF * dys tiek ligoniu su 

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos iss žolių ir ssakna dėl 
kiekvieno ligonio skyrium Dr. Kallmer
ten issgyde tukstancslos ligotu žmonių, 
Kuriuos kiti gydytojai laike ui neissgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- 
ssyk tuojau* prie D*. KAUJntrrn, o 
RODĄ gal'bi dtkaj. Aprsszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moterisskejamžy,kiek 
sveri, išdek truputi plauku iru* du cen
tą pasaline marke, • gausi atsakyme ar 
galima tsagydyti ar ne. " Adresas:

DR. F. J. KAU1ERTER.
TOLEDO. OHIO.

Geo. M. Glaser, M, D. 
Medicinos Daktara*.

Gydo visokes .igas, turi geriausę prakti 
k| ligose moterių, vaikų ir chroniss- 
kose ligose. Taipogi geriausel atike 
ka aperacija* visokiuose acritiki- 
muoae,

867 32nd 8L

Tie Kepai daryti yra ira puikaus importuoto szilkinio 
pliuszo ir puikaus vilnonio Kersey, pasiūti pagal szio laiko 
mada, su augsztu storm kalnieriu,iszvadžioti su szilkiniaie 
szniureliais ir palimuoti su dailiu Marteu/hž rj R 
ir thibet puszu, su puikiu importuotosUi f f 'Ik 
materijos pamuszu, in vai niausiu spalvų, Mk I gal 
visokio ilgumo ir pilno ploczio, Syndicatek 11 I I | I 
Cloak & Suit Co’s preke yra $13, mes pa-$|z Iii v/ 
leidžiame dabar po

4 DRAPARC STEBCiKLAI
Vyriszki žieminiai Siutai, grynai an 
gliszkos vilnones materijos, kąrame 
ro ir szevioto, visokiu dažu ir kletki- 
nelia, labai puikaus darbo, po

Kiisiipretejn pigesnes u tat kokio oficijalisto wisoj 
saly) ir todėl iieiiienam ligonini prieiumos.

W»WW»»»VRHR*»B»ta»ta»SWra»VWSOW»WW»»V»1

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

markėmis, aplatky* tuzinj puikių gro 
matom* popierų. Popieros sa puikiomis 
kvietkomis, gražiai* apskaitymas ir pa 
veikslais musų didvyrių bei kunigaikšti 
ežių. Adresuokite teip:

W. KUDARAV8KAS, w
Box234, Lavrence, Mm 105 n- lotu*

SAklOMAS.
Užlaiko gerų alų, seniausea ir czysta* »- 
rielkaa ir k vepenezius cigaru*. Geriauae 
užeiga dėl Hvtežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatini*csyscslau 
sės Ir te singiauses lietuv-imkas saliu 
na* mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZ1U8, 
839 Bąnk, kampa* 8 Leonard rt. 
Waterbury,

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk taisąs reikalingus prie 
pecziAus daiktus p*a

Ontlet Fumitere S Stoie Co, 
3249 8. Morgan Bt.

o jie sutaisys tavo peesiu dykai. Teipgi 
turime didelį daugybe visokių pecslų 
už pigiausių prekę, pigiau kaip fabrike.

Pigiau kaip kitur!
C*y*to **k*o U Ir 18 K *xn*blaMl

Laikrodžiai ir laikrodžiai pa* mil* pl«iau kaip 
v-i^sr. Daraa aauhn Ir lataa* •oradlatoa tatk- 
rodSla* Ir taikrodellu*. Šiedu*, dra*(y*tem *pll- 
k*ta* ir tatooklazsakslBiat ir Mdabriara* dulk
ta* pigiau kaip wl*l ir wi*a darba tfuraraalaoju.

F. Proza nskls,
954-83 str. Chicsųgo. IU.

Linksma bus tavo namuose,
Jei nusipirksi viena musu Home Music Box’a.

Yra tai palktaaal tr prtegtaat

/Z
traukt Iii tas*, kad sydytte* Ir ari* *ampoliai parody* Jiem*, kaip leog** tauigydyt šuo lytis* 
ka liga, kada w*rte)a*l ataakaBeaio* gyduole*. IssUtate m *>teso m atstota. KoZaa*. ksn 
stztazauki. s*U, dalbai apipeczetyta pakely, kad klU nežinotu ka* ten yra Raižyk dabar.aaaUdek

Dispensary
MgįljEjSrfll B. Itdison Str, CHICAGO, ILL 

(arti McVickers Theatre.)
Klausk rodos pas seną Daktarą. »~ ,»«*i- 
gerizusisi* s t lesta ta I* užbsiges medicina, turi ilgs praktika, yra kalbininku, au
torium Ir specijaltsta gydyme slaptu Dervrisaku ir chrontaskn ilgu. Tuk- 
aiascztai jauna žmonis Ūpo jo issgelbetl nuo priesslaikinio kapo, sugražinta* 
jiem* vyriMkuaaaa ir tevysta* laime.

Prastotas wyriszkumas^<»“i~ nerwu, isanaudo- 
mintls, neapkentlmas dr^zz—*“*■------- * ’
•uslkuprlnintaa, mesalungls 
sėkmėms jaunyste* iszdykumo ir neissinintingumo.__ ______ __ ______
mum ligos ztadiume. bet atminkit, kad jus spareziai artinate* į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko ju* nuo prassalinimo kanesiu. Dauge
li* (tunu vyru, nesittapindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per 
vėlu gydytis, ir tad giltine juo* palipstejo'

Llllll)<inczios liž^OS,k*'Pui »’««<»• »*vo *t*diumuo*e: pir- i O Imante, antrame Ir trecalame, pu vrimas 
gerkles, noses tr kaulu, slinkimą* plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mai, iRKberimas ir mesKlungis, pmekmes new*lyztea ar Uzdykavimo bus 
velkiai issgydytos. Mes gydome virst minėtas lig** teip, kad netiktai jas vei
kiai pcaazalinatne, bet ir visisaka sveikata ligoniui sugražiname. 

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame ingydyti kiekviena liga, kokia 
"tik apstimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj 

tai raszyklte mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paėsta, jeigu tik mums teisinga ligos apramyma ligonis priaiunesia 
Gyduoles mes supakuojame jatsakanezia deže ir siuneziame ja* pacientui, tai u 
kad neatkreipti jokio* žingeidyato* paasaliniu ypatų. r

Kaz srlaiba *8.00 apiMy* »«na*»ta ir 
aaa>a*lu* mados m**zlaak« gromatoa* 
drakooti 8xi masriaasa teis gerai priteikta, 
kad ktakrieaaa, nors tr maiiaustal Brokint**, 
Kr 10 minėtu l*xn>ok*ta dailei drakuoil. Fn* 

*k*iea«* amsauiukeadaomm doraaa* Istorin- 
kom* knlgom* bei popierom* *a paikiem* kvtai- 
koma Ir gražiai* agasaitym*1* gromatu raižy
mui. Tokiu poptaru tuziną* kMzu>> SZe; * tu 
zlaal *1.0*. Agentu reikalaujam. J II —
tari*xko) apigardo) ir da^siue gera uždarbi. 
Kassyk nladtan.

W. Kudarauckas, 
Boi 134, Latnace, lūs.

naudoti narni* lavinimui valku 
dainuoti vie*xnamuoM ir invai- 
rioM vie*xo*e vietose. Ji* g*k 

pate apsimokėti per vien* uakti
V rraitaat, duokim* sm. ant kakta
V ba tuko ar *xokia. JI* grailtagaaa 
g baldai ir tari mada batas. HtaMtaa, 
F marasua, walcu*. polka*, notka* 
r v—mA** kadrilio* džtadSMu**, 
* kaipogi Ir visa* popullart*xklai**laa 
I daina* grajins teip. los gal tik kele
tui gabia mssikaata galim* bota jam 
koZaa*. k u n* tik girdi jin grajljaat 

rta* altaalaaml* adstetamta, kurto* M- 
į tzoklūl b* *u*tojiSM>.

miną aori. mrf*iūnsk~ša" OO bu m V* n t pUittkeDmo? o likusias pini^T galėsi priftaBStl po 

i^es ctriraHoriy* artai p?muasl^l.00, o —m Box^b

Diemanto Elektros Kryžius.
Wadln»tna« teipgi Volte Kryžium, keista meta atgal ta

po tazrazta* Auatnjoje, ir pasidėk*vejant savo naudai 
Kryžių* u* welk pradplal.no Vokietijoj. Franeasijpj, 
Skandinzrijol ir kito** EuropoezsalyM.tr ssendieu yra ta- 
btaustal Mgeidaulama* kaipo galinga* vaistas ano Bauma- 
Urmo tr dsugalio kita knno nageliu.

Elektros Diemantc Kryžių* gydo Reumatizmą teip mus
kulą taip ir (unari*. Neuralgija ir kitas kūno zkaadaji 
mus. MetvtaskBB*. Nervą Budipneilma. Silpname, Pras
tota Nervu Gyvam*. Morvu N amt o Įima. Nemiga, Abejo 
tingumą, Danio* Mupuolima Hyaterija, Paralyžių. Su* •

Nsnrtitkc Systrmo •ug^dimut
“,w dU-

Kryžių rnlkta aeszint diena tr nakty, pakabinta ant *xll- 
kinio azuiurtnko aat kaklo, aagaacstau aslrdiM* iadaubo*. 
Mėlynoji pum tari bet in apnešta apversta Prie.z nauda- 
jima Ir viena syki ant dieno* po to ladek Krykia ta traPBU 
drungna geriausio uk*u*<> skystimą n laikyk per kelete 
minoram. W alkams, žiūrint pagal amžln, aktu** reik sa 
vaudanl* atskMti. Preke toKrržiau* yra Viena* deta
li* ir gvarantuojame. kad ji* suteiki taki* pat nanda kaip kad aurtaustejle elektrlszkl diržai, kasuuokaūU penktoUh* 
bei dvld«*zlmt* tykiu daogiau Kožaa* aaeimyao* aaurya.būt b. to Ktaktnnko Kryžtaaa. kan m gMteutau geTSZi 

ir aka* am a a. Primušk viena doleri per czpreaS. ar moaey 
mo* tamstai sava* kasetei* paaiueim ttĮ-b* Fltkltįeita 111*

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustss 
pacztu kožnam vyrui, katras prisiuf 

savo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

Pakili* *t> enk linge gy 
-į, duoba bu* „tdaate* ko*

kM pnr-te'7* i" Ote-

braagum, aas ji atdimda atgal ir ai te lafka 
ataka*a***Mla*>a VStikd*u kad ano nite- 
pirkaite Vilka pigia* kaip wto*j Smerikej gai« 
tumei gauti, na* a*z visos ist daiktui imu *ta- 
•siat las fabrikotr tod*l galiu plgtea Juo* par- 
daoti gal* U* karte l»* wb*ta«le Ima. MaldSla 
U^^amagiati, • ažukrin* kad budt* užgan*

A. M. MatU8awlc£ia,
208 W. Centre St

Mahanoy City, Pa.

Imaslkoa pažįsti** esto aaai- 
mikalaaja. tr kožna* valka* 
gali aat ja graiaU. Kožna* 
pirkėja* atoH* ir džiaugta* 
i*s jo. n**a te* in«trum*al** 
bgzajra lavins too BMbodita 
taarodyta aat listo. kart peid*.

HLEinbros
795-805 S° Halsted St.

Cop Canalport Avė

litar.au
pradplal.no
EuropoezsalyM.tr
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Isz darbo lanko.
5 Pennsylvanijos minksztų an

glių kastynėse darbai eina gerai.
5 Satraikai kalnakasių estete 

Mar.land, kurie gana ilgai trau
kosi, Jau pasibaigė.

Phoeniiville, Pa. Darbai 
eina czia pusėtinai; uždarbiai tei- 
poegi ne mažiausi.

Conxell-<villk, Pa. Pe
reitu sanvaitę szit* *me  apskrity] 
degė isz wiso 14232 kokso pe- 
cziai.

___ I PvnsnmpHtA- Pa Ant 
Nev Jersey kranto Delavare u- 
pės bus perengtos naujos laivų 
dirbtuvės, kuriose ras darbę 
5000 žmonių.

5 Shenandoah, Pa. Susųue- 
hanna Coal Co. priėmė darbinjkų 
reikalavimu ir jos kastynėse pra
sidėjo darbai. Szitoee kastynėse 
dirba 700 žinomų.

1 Altoona, Pa. Pudleriams 
dirbantiems czianykszcziose gele
žies dirbtuvėse, nuo lapkriezio 
mėnesio numažino uždarbį ant 

'|l-.25:r Buo dabar gaus jie tik |3 
ant dienos. z

Shabpsviixe, Pa. Sztraikas 
darbinjkų prie czianykszczių aug-

* setų peczių. traukiasi tolinus. 
' Scabsai, kuriuos buvo parsitrau

kę, teiposgi paliovė dirbę, todėl 
aztraikieriai tikisi šatraikę lai
mėti.

Bon Ata, Tek. Sztraikai 
darbinjkų czianykszczių anglių 
kastynių traukiasi tolinus. Ap- 
tmkinėse ketina atidaryti dau- 
giaus anglių kastynių, tai eztrai- 
kieritd jose tikisi gauti darbę.

•J Lavkence, Mas. Dirbtu
vėse vilnonių iazdirbimų pradėjo 
dirbti, bet isz kitur tegul nieks 
nevažiuoja ežia darbo jieszkoti, 
kadangi ant vietos darbinjkų yra 
daugiau# negu reikia.

Hazletom, Pa. Van Wic 
kle Co. priėmė darbinjkų reikala
vimu ir jos kastynėse Milners 
▼illey prasidėjo darbai. Calvin 
Patdee A Co. teiposgi geru susi-

• 'taikė su darbinįkais ir per tai ir 
Lattimero kastynėse prasidėjo 
darbai.
\ 5 WnJUU>BAKBE, Pa. 300 dat- 

binikų Hudson anglių kastynių, 
kurie po rztraikui kę tik pradėjo 
dirbti, vėl suaztraikavo. Dar
binjkai nesutiko ant krovimo 
trek anglių j karus, kiek darbo 
vedėjai reik alau j-. ■ Czia mat 
darbinįkams moka nuo karo, to
dėl reikalauja, kad jie krautų 
dauginus anglių į karus.

5 Sztete Indianoj anglių ka- 
stynėee yra užtektinai darbinjkų 
ir isz kitur atkakusiam sunku 
gauti darbę.

Darbai anglių kastynėse 
sztete Alabama eina dabar gerai; 
darbi oįkai organizuojasi ir raszo- 
si prie unijų.

Duquksnk, Pa. Darbai 
eaianyksacziose dirbtuvėse eina 
prastai. -Darbinjkų dalis kraus, 
tesi kitur darbo jieszkoti.

5 PnrsBURG, Pa. Darbai czia- 
nykszczioee dirbtuvėse eina gerai, 
bet isz kitur atkakusiam d&rbinį- 
kui darbę labai sunku gauti.

1 Darbai Braddoek, Homeste- 
-ad, MeKeesporte Ir Rankin eina 
tuom tarpu gerai, bet ar ilgai 
teip bus, negalima žinoti.

H Satraikai kalnakasių Lea- 
▼envorth, 'Kana, kastynėse pasi
baigė. Nuo dabar darbinjkai 
gaus po 84c. nuo tonos nevalytų 
anglių.

Isz wisur..

| Kijevo gubernijoj, Mažrusi- 
joj, rado labai didelius anglių 
plotus, kur bus parengta daug 
naujų kastynių.

| Mieste Glasgov, Szkotijoj, 
kur buwo apeireiazkęs aaijatiszkaa 
maras, jis su visu jau isznyko ir 
paskutinis maru apsirgęs ligonis 
apleido ligonbutj.

| Isz paskutinio liaudės su
skaitom o, Meksike pasirodė isz 
viso 12500000 gyventojų; mie
ste gi Meksike jų pasirodė 410- 
000.

| Mieste Nanking, Chinuoee, 
trenkė perkūnas j parako krautu
vę ir pagimdė baisię esplioziję. 
Prie to labai daug žmonių likosi 
užmusztų ir sužeistų.

| Angįiszkas laikrasztis “Daily 
Mail” pranesza, jog pietinėj Mas 
kolijoj, Chersoniaus ir Besearabi- 
jos gubernijose szj metę teip 
menkas buvo užderėjimas, kad 
estą reikia vėl laukti bodo.

| Ant Užkaspiszko geležinke
lio, terp stacijų Grakuli ir Kos- 
pi, Turkestane, susimusžė du j 
prieszingas puses bėganti trukiai. 
Prie to 3 žmonės likosi užmuszti, 
sunkiai sužeistų yra 20.

| Italiszkas Abruzzų kunįgai- 
ksztis keliauja vėl j "siaurinius 
ledinius krasztus, sziuom tarpu 
■arth&MMMnkaus Juozapo žemės, 
kur jis tikisi rasti kokius nors 
ženklus Andrees eipedicijoa.

| Prancuziszkose kolionijose 
Anam, Pietinėj Azijoj, aplinki
nėse Turan, smarkus isz jūrių pa 
kilęs taifūnas (sūkurys) neiszpa- 
sakytai daug nelaimių pagimdė. 
Sugriovė jis su virszum 1000 
namų. Žmonių tapo užmusztų 
1600, o 4680 neteko, pastogės ir 
turtų.

| Prūsų valdžios vėl smar
kia us pradėjo persekioti lenkys
tę ir lenkiszkus laikraszczius va
karinėse provincijose. lapleisto- 
jas laikraszczio “Praca”, Siemięt- 
kovski, likosi nuspręstas ant pu
sės metų kalėjimo neva už įžei
dimu valdžių.

| Kadangi Anglijoj neiszpesa- 
kytai pakilo anglių prekės, tai 
ant kuro fabrikuose bando pritai
kyti durpes atgabentas isz Airi
jos. Kaip pasirodo, jos gali už
stoti anglis. Su laiku gal ir Lie
tuvos durpos ras vietę fabrikuo
se vietoj brangstanezi ų visur 
anglių.

| Maskoliszki jr svetimi laik- 
raszcziai garsina, kad dėl stokos 
lytaus, Siberijoj daugelyj vietų 
javai ant laukų su visu prapuo
lė, visai ne buvo kę rinkti, nėra 
sėklos ant užsėjimo laukų. Ru
gių prekės pakilo visame Šėmi 
polatinsko apskrity]: czia už pu- 
dę rugių moka po 1 rubl. ir dau- 
giaus.

| Ant Austrijos ir Montene- 
gro rubežiaus užgimė musais 
terp Austrijos patrolės ir Mon- 
tenegriniszkų kareivių stovinėsiu 
ant rubežiaus. ’’ Wienas montece 
grinas likosi užmusetas; • sužeistų 
gi yra daug isz abiejų pusių. Kas 
tę muszj pagimdė, dar tikrai ne-

•| Ant prigulioezių Amerikai 
Havai salų užgimė dideli tvanai. 
Net mieste Honolulu ulyczios bu
vo ant dviejų pėdų giliai van
dens apsemtos. Dar didesni 
tvanai buvo Nunaroa klonyj: 
czia iszsilieję per upėn krantus 
vandens nunesaė viskę, kas tik 
ne buvo tvirtai prikalta, nune- 
szė kelis namus stoviuosius ant 
upės krauto. Wienas cziabuvys 
prigėrė. Blėdys tvano padaly
tos ne mažos.

iszgelbėti. Toj vietoj, kur nu
puolė pirmutiniai vagonai,ežeras 
gilus 17 sieksnių. Taigi jeigu 
ežia butų nupuolęs vagonas su 
kareiviais, butų su viaais žmo
nėms nuskendęs ir afi vienas ka
reivis ne butų galėjęs iszaigelbė- 
ti.

| Ant Paryžiaus parodos, jau
nos angliszkos ladyes užsimanė 
parodyti savo angliszkę patrijo- 
tizmę/ užėjusios j Transvaliaus 
pavilionę, užsimanė spjaudyti 
ant biusto prezidento Kruegerio. 
Nabagėms vienok butų atsėję 
riestai, nes susirinkę czia prancū
zai rengėsi jau su lazdoms pamo 
kyti jaunas anglįjones, kaip užsi
laikyti reikia svetimam krante. 
Jeigu ne gavo j kailį, gali vien 
padėkavoti policistams, kurie jas 
iszvedė isz paviliono ir susodino 
j droikę.

| Ekaterinoslaviaus guberni
joj, Novoivanovo valacziaus 
kanceliarijoj likosi užmusztos 2 
ypatps: valscsiaus rasztinjkaa, 
jo pati, trijų metų sūnūs, trys 
raaztinjko pagelbinjkai, sargas, 
deszimtinjkas ir rasatinjko tar
naitė; apart to dar mirtinai su
žeista 6 metų rasatinjko duktė. 
Užpuelikni įsikraustė j kancelia- 
riję naktyj. įsa valscsiaus ka
sos paėmė 1050 rubl. Žmonės 
kalba, kad tie pats plėszikai 
Charkovo gubernijoj iaspiėezė 
7 vai sesių kanceliarijas ir prie to 
užmuszė 17 žmonių.

Isz Ciiin ų.
S«į metę turėjome mes keli lie

tuviai tarnaujanti amerikoniaz- 
koj kariaunoj ant Filipinų salų ge
resnę laimę: kada czia užstojo 
bjauriausias lytų laikas, gavome 
priaakymę kraustytieji ant laiv ų 
ir keliauti į Chinus ant suvaldy
mo ilgakasių bokserų. Kelionę 
iki Taku jau pirmiau# aprašai a u 
“Vienybėj”, tai to ne atkartoju 
antrų syk. Neraszysiu daug nė 
apie musaius Chinuose, kadangi 
apie tai geriau# už manę parasaė 
laikraszcziai savo laike isz atėju
sių telegramų.

Kada atplaukėme prie .miesto 
Taku, radome caia daug k arias k ų 
laivų: maskoHazkų, augliazkų, 
prancuziszkų. Kadangi prie 
miesto jūrės ne gilios, tai d ideli 
kariaaki laivai turėjo pasekti to 
Ii; ant paėmimo miesto, reikėjo 
siųsti mažus torpedinius. Paė 
mę ir apvaldę Taku, mss ir kitų 
krasztų kariauna isztraukėme ant 
Tientsin. Apie musaius po tuom 
miestu raaaė jau Jaikrasacsiai sa 
vo laike, tai to ne antrinsiu. Nuo 
Tien Tsin nutraukėme ant Chi nų 
soetapilės Pekino, iszliuoeuoti pa
vojuje atsiradusius svetimų 
krasztų pasiuntinius.

Ant viso kelio nuo Tientsin, 
kiek galima buvo matyti, visi 
kaimeliai ir kaimai iszdeginti. 
Matyt tę padarė pats chiniecaiai, 
kad mes ant kelio nė jokios pa
stogės nerastume. Apie gavi- 
mę valgio nėra jau nė kę kalbė
ti, jį turėjome imti su savim, 
chiniecaiai geru jo ne davė, vien 
vandenį radome giliai žemėj isa- 
kastuoee sauliniuose, kurių chi- 
niecziai ne spėjo užberti.

Kiek davėsi matyt ant kriio, 
laukai visur gerai apdirbti. 
Žmonės juos apdirba su apstais ir 
su matiksią; niekur ne pasitaikė 
matyt nė žagrių, nė plūgų, nė ki
tokių maszinų. Rugių ant laukų 
ne matyt, yra tik komai, sorai, 
kanapės. Girių labai mažai, bet 
gyventojai tycaia augina augės 
tus karklus bambukais vadina
mus, kuriuos vartoja ant kuro ir 
ant statymo triobų, kurių sienas 
aplipi na su moliu. Nameliai po 
kaimus gana gražus. Traukianti 
ant Pekino kariauna nieko ne pa
liko: viskas, kas tiko ant val
gio, tę paėmė, paėmė jaucaiue, 
mulus,arklius ir verbliudus. Ūžia 
žiūrėdamas į iszna i kietus kaimus, 
supratau teiaingumę giesmės, ku
rioje žmonės meldžia, idant Die
vas apsaugotų nuo bado, ugnies 
ir karės. Ksrė, isz jų yra,turbut, 
baisiausia, nes su ję eina drauge 
lygiai badas, kaip ir ugnis. Ka
reivis, įsiveržę" į prieszų krasz. 
tę, pats besigindamas nuo alkio, 
veržia viskę, kę gali paveržti 
nuo gyventojų, neatboja ant Die
vo prisakymų, ne turi nė jokio 
pasigailėjimo,nė mielaazirdystės; 
ko paimti negali, tę degina. ' To
kia tai yra karė,. ji žmonis pa- 
verezia į draskanėsius žvėris. 
Tas ne gerai, bet kę daryti, kad 
visi teip daro. Antai japoniė- 
cziai, arba prancūzai patekusio į 

rjų rankas ginkluoto chiniezzio 
gyvo nepaleidžia, kadangi ir chi- 
niazki pasikėlė Ii ai daugiausiai 
iszskerdė japonieczių ir prancu- 
isakų kunįgų- Skerdžia ir chi-

| Per paskutinius devynis me
tus Prūsuose 1207 žmonės likosi 
pasiutusių saunų sukakdžioti, isz 
ko 37 pasiuto. Pagal daktarisz- 
kos komisijos apskaitymę, per 
paskutinius tris metus, isz 104 
sukandžiotų, kurie nesikreipė 
prie daktarų pageltas, viduti- 
niszkai pasiuto 7, arba 6,7%, isz 
297 sukandžiotų, kuriems apsau
gojimo nuodai ne buvo įskiepyti, 
bet vien žaizdos iazdegintoe, pa
siuto 9 arba 3%; iaa 315 sukan
džiotų, kuriems pagal Pasteuro 
budę likosi įskiepyti apsaugo ja ri
ti vaistai, pasiuto tik vienas, tai
gi tik 0,27%. įsa 137 sukan
džiotų, kuriems pernai likosi 
įskiepyti Pasteuro vaistai, per 
isatisus metus nuo įskiepyjimo ne 
vienas ne pasiuto. Ta statistika, 
rodosi, pertikrina ir labiausiai 
netikinezius į pasekmingumę 
apsaugojimo skiepyjimo.

| Ant Siberidzko geležinkelio, 
prie Stacijos Baikal, ant pats eže
ro kranto, be mažo ne nupuolė į 
ėžerę vagonas su maskoliszkais 
kareiviais vežamais ant Chinų 
rubežiaus. Maszinistas, rinkda
mas vagonus, stūmėsi atbulas 
prie ežero kranto. Keturi vago
nai nupuolė į ežerę ir tas pats li
kimas laukė ir vagonę su karei
vinis. Tie, pamatę pavojų, szau- 
kė kiek galėdami, bet kitam gale 
trūkio ėsantis maszinista ne gir
dėjo ir jis nieko nežinojo, kas at
sitiko; ant kelio nieko ne buvo, 
kas galėtų persergėti, kareiviai 
isz lauko uždaryti, isz vagono 
iszeiti ne galėjo. Ant jų laimės 
vagonas iszsprūdo isz rėįių ir 
atsirėmė į akmenį. Maszinista 
tik tęsyk pajuto, kad czia kasne 
gerai atsitiko ir sustabdė maszinę 
ir tokiu budu vagone ėsanti ka
reiviai likosi nuo paskandinimo



niecziai be mielanzirdystės pate
kusius į jų raukas 8 w et i mus ka
rei v i »8.

Aut kelio į Pekinu patikome 
keli? drucziai apmūrytus miestus, 
kuriuos p&veržėmė, prie verti
mo daug chinieczių likosi ui 
musztų ir miestuose matai k* pa
likome. Prisiartinę prie Peki
no, radome jį uždaryti kelioms 
eilėms storų 12 pėdų mūrų, bet 
ir storiausi murai ne iszlaiko ka- 
nuolių szuvių, per issgriautas 
mūruose spragas įsiweržėmė per 
visas mūrų eilės į miestu.

Pekinas yra neva Chinų sosta- 
pilė, yra ežia ciesoriaus rūmai, 
bet isztikro daugumas barnų nie 
kuom nesiskiria nuo Amerikos 
wisztinįkų, wisas miestas ne isz- 
rodo szvaresnis ui Lietuvos iy 
diszkus miestelius. Net cieso
riaus rūmuose tokia smarvė, kad 
neutsikimszus nosies, sunku isz- 
buti. Kaip ežia ciesorius gyve
no, ne galima suprasti. Turbut 
jis visai nosies ne turi. Namai 
be langų, jų vietoj yra skylės 
popiera uiklyjuotos. Žiburių ant 
ulyczių nėra, iiba tik kaip kur 
vos užmatoma žvakutė. Uly- 
czios neklotos, pilnos dulkių ir 
dumblo.

Kareivių daug yra serganezių. 
Wiai skundžiasi, kad ameriko- 
niszki serganti kareiviai pras
ėsianti dabojami ir gydomi, ge
riausiai savo ligonius užlaiko ja- 
ponieesiai ir maskoliai, taigi 
krautai, kurie kareiviams ma
žiausiai užmoka algos.

Maskoliszkoj kariaunoj pasi
taikė man patikti kelis lietuvius 
kareivius isz Suvalkų, Kauno ir 
Wilniau8 gub. terp jų susipažinau 
su S t. Petravyczių isz Keimio 
parapijos ir Bol. Bsguszevicziu. 
Daugiausiai lietuvių yra saperų 
batalijone, bet yra jų ir kitose 
maakoliszkoe kariaunos dalyse.

Sujota.

kad visi, teip mainieriai, kaip ir 
lėberiai, uždirbo vidutiniszkai 
tikt po v!enp doliarį ant dienos, 
tai virnz minėtas skaitlius darbi-' 
ninku praloszė per dienp po 
140,000 doliarių. Sztraikas tę
sėsi per 40 dienų; tai gi isz viso 
praloszė 5600000 doliarių. Pro
centas prigulintis nuo tos sum- 
mos už 40 dienų po 411, isznesza 
27233. Kartu 5627233 pra
losi t a. O k* laimėjo? Prižadėji
mu tikt pakėlimo 10 centų ant 
doliaro iki pirmam balandžio, ar
ba per 150 dienų. Gale to laiko 
darbininkai, jeigu visi dirbs pil
nai, apturės uždarbio 12100000 
daugiaus negu priesz šatrai k*. 
Kad vienok sztraikavo per 40 
dienų; o tame laike praloszė 
5627233 doliarius—tai atėmus 
nuo toe summos 12100000,-—liks 
dar $3527233 pralosztų, kurių nė 
per antrę 150 ‘ dienų ne įstengs 
atgriebti pilnai. Tūlos kompa
nijos pažadėjo numažinti prekę 
parako—bet tas numažinimas eis 
į rokund* deszimt centų pelno 
ant doliaro. Taigi liks nuotrota 
$3527234.

Klausymas dabar,ar po pirmam 
balandžio ateinaneziam mete 
kompanijos norės mokėti 10 cen
tų daugiaus ant doliario? Jeigu 
ne, tai vėl reiks sztralkuoti, arba 
sutikti ant buvusios priesz sztrai- 

algos. Jeigu sztraikuotų, tai 
vėl praloszę 5 ar 6 milijonus, ga
lės, daleiskim, iszloszti dar 5 
centus ant doliario; bet darbinin
kai nežino, kad jie tokiu budu 
eis vis biednyu. Jie Wisi szi|- 
dien linksminasi isz pergalėjimo 
kapitalistų, bet nėra nė vieno, 
kurs iszmanytų, arba drįstų už
klausti pono Mitchelio, k* jie, 
kapitalistai tikrai laimėjo isz 
sztraiko? Ne mokėdami nė cento 
140000 darbininkų per 40 dienų, 
jie laimėjo 15627238. Dėlko? 
Dėlto, kad turėdami zopostę an-

joj pabrangs miltai ir mainieriai 
užmokės nuotrotę padaryt* gele
žinkelių savininkams—o ponas 
Mitchel, kurį teip aklai garbina, 
kurs ne nori parokuoti, kiek dar
bininkas praloezė, galės vėl už
krauti sunkesnę naszt*, pakol an- 
glekasiai nesupras, kad ne sztrai- 
kuoti reik, bet tiktai balsuoti už 
darbinįkų partijos kandidatas į 
legislaturę, idant turėti tikrus ap- 
ginėjua darbininkiszkon kliasos 
reikalų.

Kun. V, Dembskis.

Neskaitykite szito, 
jeigu esate sveiki, bet jei ser

gate kokia nors liga ant viduriu, 
pilvo, nežlebcziojimo, tai pamin
kite, kad nėra geresnes gydyklos 
per Trinerio kartųjį Wyna. Yra 
tai vienatinis gydantis vynas, 
rekomenduotas per daktarus ant 
nežlebcziojimo ir tam panasziu 
ligų dėl žmonių visokio amžiaus. 
Galima ji gauti visose aptiekose. 
Reikalaukite tiktai Trinerio kar 
taus Wyno. Joeeph Triner to 
vyno fabrikantas 437 W. 18th 
st. Chicago, III. prisius katalioga 
prekių, jeigu tokio pareikalau
site.

EXPENDITURE8.
Losees paid during the year 61.225.528.70 
Deposit premiums returned

nemeilia) riaka.............  17 768 15
Dividende paidduring the year 100.000 00
Commissiona and salaries paid 

during the year....................4W.4M.0S
Taxes paid dūring the year 

(including feesvtc., of inanr- 
anoe depart manta)... ...... 71.224.65

Loes on sa ea, or maturity of 
ledger assets..................... 12.972.24

Amount of all other ezpendi- 
turos.... ........................... ,, 89.79Q.84

Totai ezpenditures... J $1.976.7*611
MISCELLAMEOU8.

Totai risiu taken during 
the year in Illinois....... 88.286,588.00

Totai premiums roceived \ ’
during the year in III......... 982.407.06

Totai losees ineurred dur- 
ing the year in Dlinois...... 868.804.06

Totai amount of out- 
standing rieks.......... 8371.880.866.00

R. DALE BENBON Pus.
W. GARDNER CROWELL6bc*t

Subecribed and svorn to before me 
this 15th day of January, 1900.

GEOW. UUNT, 
(Szal). Oommisaioner.

C Guodotinas Kuningas Taraeievricz, 
klebonas «BW. Kazimiero parapijos, Mil- 
waukee, sztai ka rano apie kartąjį wyna 
Dro Božynczo.

Kad penitikrinU apie gydytino veik
me kartojo wyno Dro Bežinos, daviau jį 
sergantiems sawo žmonėms ir atradau, 
kad jis isztikro daug gero padaro, nes 
sudrutina pajiegas. Tūla ypata, kuria 
per daug metu “rėmuo" be paliovos 
grauže, veik pasveiko, kaip Uk U vy
ną pradėjo vartoti.

Kita ypata turėjo visai sugedusį pil
vą; po issgerimui tik vienos to vyno 
bonkoa, jauesfasi dabar visai sveika ir 
linksma.

Bu guodone,
Kn. Idai Taraaievioz,

902 Bremen ui. Milvaukee, Wis- 
Bugpj. 30, 1900.

Official PublicRtion.
Annnal Scatement of the Pacmc Fi- 
. u IzeoBANcn Comtamy of Nev York, 

in the State of Nev York, on the kist 
day of December, 1890; made to the 
Insurance Superintendent of the State 
of Illinois, pursuant to Lav;

CAPITAL.
Amount of Capital stock 

paid up in cash..................8200.000.00
LEDGER A8SET8.

Book valus of real estete ovn-
od by the oompany.............. 9.015.50

Mortgšge loans oo real estete 232.350.00 
Book value of bonds and stock 417.000.90 
Cash on hand in bank..........  18.888.87

Totai........  ........Htuiun
Deduct agente* credit balanoee, 

borroved money, and all
other ledger liabilitlee.... 82.500.00

Tatai net ledger asaeta 8644.194.17
NON-LEDGER A88ET8.

Intereet and renta aoorued... 8.227.09
Market value of bonds and ,

stoeks over book value........ 71.506.00
Net amount of unoollected .

premiums........... ...................  63.817.82
Groso aeeeta...

DEDUCT A88ET8NOT ADMITTBD.
Special deposita to oeeure

liabilitlee in Georgia..........  33.500.00
Totai Admited AseetmSTOlž

Ką pelne PennsylvanijoB 
anglekasiai sztraikuo- 

darni.
VVisokių pakraipų laikraszczigi, 

iszskiriant socialistiszkas, su 
džiaugsmu pagarsino užbaigi 
sztraiko, nors isz tiesų p. Mitchel, 
Unijos prezidentas, su savo pa
galbininkais aiszkiai sako, kad 
ten, kur kompanijos ne pagarsino 
pakėlimo algos ant 10 procentų, 
sztraikas turi tęstis. Kas iszeis 
isz tokios užbaigos sztraiko, pa
matysime. Reikia vienok pasa
kyti, kur vienas už visus, o visi 
už vienę n e be kovoj e, tai ir ge- 

. ros pasekmės nėra ko laukti.
Pažiūrėkime, k| darbininkai 

pelnė sztraikuodami? Matydamas 
Wilkės-Barte’je it Scrantone po 
kelias deszimlis tnkstanezių žmo
nių marszuojanczių ulycziomis, 
ne vienam gal rodėsi, kad Penn- 
sylvanijos anglekasiai sutriuszkinsl 
kapitalistus, ir ne tikt privers 
juos užganėdinti reikalavimus, 
bet ir paezias kasyklas galės atim
ti. Bet prisižiūrėjęs į veidus, ir 
nekuriu krūtines papuosztaa gu- 
zikais kapitalistų, kaip antai Co- 
nnelio Scrantone, maeziau ai- 
szkiai, kad tos minios nežinojo, 
ko jos vaikszcziojo ulyczioms, 
lygiai ir užbaigę sztraikę, daro 
nežinodami, k| jie pelnė, ir kiek 
tikrai praloszė. Idant tai supras
tinai iszrodyti, reikia padaryti 
klausymus: kiek darbinįkų 
astrai kavo ir kiek jie uždirbda
vo per dien| vidutiniszkai priesz 
sztraik*? Wisi laikraszcziai tvir
tina, kad 140000 ypatų sztraika- 
vo. Daleidžiant, kad tas skait
lius teisingas, klausiau daugelio 
mainierių, kiek jie uždirbdavo 
vidutiniszkai ant dienos? Wieni 
sakė, kad darbams gerai einant, 
uždirba po 1,50 centų; kiti sa
kė, kad mažiaus. Negalėdami 
tikrai žinoti, daleiskime vienok,

glių, nereikalavo maitinti darbi- 1 
ninku, nes jie patys savo kasztu 
maitinosi. Apart to, jie gavo 
progę laimėti ant kiekvienos to- < 
nos,pakeldami prekę ant 50 centų 1 
daugiaus laike sztraiko. Kiek 
buvo tonų anglių ant zoposto, 
tai greitai galime dažinoti. Sta
tistika parodo, kad pereitame 
mete i«zimta liko 54 milijonai 
tonų kietų anglių. Jeigu tas 
skaitlius užganėdino visus reika
lavimus Suvienytų Walstijų ir 
dar 4 milijonus tonų pardavė į 
Europę, tai ta szalis nesuwartoja 
tų 50 milijonų per metus, nes ga
lėjo, isztikuė eztraikui, pratęsti 
dar ne dirbant 40 dienų daugiaus. 
Todėl, jeigu ant 405 dienų pa
kako tų 50 milijonų, tai aut 40 
dienų iszpuola 4925913 tonų. 
Parduodami jas laike to straiko 
po 50 centų brangiau, savinin
kai kasyklų uždirbo 2462956 do- 
liariua Kiek uždirbs toliaus, to 
ne galima ąprokuoti, nee szi|- 
dien laikrasztia“Scranton Times”, 
2 lapkriezio 1900 m. pranesza, 
kad savininkai kasyklų susitarė 
ir ant tolesnio laiko pardavinėti 
ton| po 50 centų branginus. Tai 
gi matome,kad darbininkai ir vi
suomenė tikt praloszė, o ne sa
vininkai kasyklų. ? Berods kom
panijos geležinkeliu daug pralo
szė, neturėdamos k| vežti nuo 
mažų kasyklų savininkų, * netu- 
rinezių savo geležinkelių, bet ne 
mislykite, kad jos ne atsigriebs 
szimteriopai nuo visuomenės ir 
prilaukiu sztraikuojantiems dar- 
binįkams. Sztai vėl k| raszo dar- 
bininkiszkas socialistiszkas laik- 
raeztis “Daily I^eople” isz Nev 
Yorko 27 Spalio 1900: “Kom
panijos geležinkelių “Nev York 
Central”, “West Shore", “Dela- 
vare and Laekavana”, “Lehigh 
Valley” ir “Erie” susitarė pakel
ti nuo 3 iki 4 centų už 100 svarų 
javų gabenamų isz BuffaloįNev 
York|”. Taigi ir Pennsylvani-

KarvuJįWynaDro Butine, gali gauti 
visooe aptiekose. Fabriko oflaas: 619
Milvaukee avė., Chicago, m.

LlABILTflEB.
Lūpose, adjusted and

unpaid...................  837.681.87
Loeeee, in proceesof

sdjustment, or in 
suspenee.................. 49.060.61
ooses reeisted.......... 4.088,88

Pigiai ant pardavimo wisi naminiai 
daigtai ant vienos szeimynos. 
szaukite tiktai vakaro po nr. 

951 35th Place, Chicago.

Atai-

Official Publication.
!UA Eiki Iksubanck Compamt of Phi- 
ladelphia.in the State of Pennsylvania, 
on the 31st day of December, 1899; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Ulinota, pursuant to

Ded uct re-i nsurance
due or accrued.. 22.562.64

Net amount of unpaidlaieee.. 868.263.17
Totai unearned premiums.... 330.061.66 
Due for commissiona and 

brokerage, salaries, renta, 
Interesu, billa, ote........

Return and re-insurance 
premiums.......................

10.886.66

premiume.......... . ................ 11.026.81
Totai liabilitiee.... 8420.217.86

Leee liabilitlee eecurod by 
special depoeita in Georgia 8.800.M

Balanoe................... .
INOOMB.

Premiums roceived during 
the year............................. 400.187.89

Intereet, renta and dividende
roceived during the year... 27.888.96

Proflta from eale or maturity of 
ledger aeeeta over book value 492.50

Totai inoome..... ."UBUTB

Loaaea paid during the year.. 276.278.81 
Dividendą paid during theyear 20.000.M 
Commissiona and salaries paid

during the year.................  135.626.88
Renta paid during Che year.... 2.618.78 
Taxee paid during the year

(including feee etc., of Insur
ance departmenta)................. 18 860.27

Legal advertising proflt 
and tona etc.......... .......... 61.68

Amount of all other expend- * 
ituroe...............................  49.447.39

Totaiexpendituree $483.002.68
85.292.85

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid

up in cash............... ........8400.000.00
• LEDGER ASSETS.

Book value of reąl estata own-
ed by the compaay............... 230.667.67

Mortgage loans on real eetate 719.900.00 
Loans on collateral eeeurity.. 169.900.00 
Book value of bonds and

stoeks....................................3.579 797.15
Cash on hand in bank.......... .163.668 27

Tolal net ledger assets 84.813.927.09
NON-LEDGEK AS8ET8.

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

stoeks over book value...
Net amount of unoollected

premiums..........................  268.890.50
Grosą aeeeta......... 81^1708

DEDUCT ABBETS NOT ADMITTED.
Depreciation from book

valueaof real eetato.. 88.167.67
Special deposita to Ma

ure liabilitlee in Vir-
ginia and Orogon.... 80.000.00

Totai........... ...'.. M8.167.67
Totai Admitted Assets 86.091.30ė.il 

LIABILITIES.
Loeses, adjusted and

unpaid.....................18.696.47
Losees, in proceesof 

idjustmect, or in 
suspenee.............164.954.86

Loseesresisted...... 9.563.76 >
Net amount of unpaid losees 8193.215.08 
Tatai unearned premiums.. 1.566.227.30 
Amount roclaimed on perpet-

ual policine... *..................  840.018.57
Totai liabllitiM... J .M580.460.95

I<em liabllitiM Mcured by
special deposita In Vir-
ginia and Orogon........... 28.742.00

Balance...............
INCOME.

Premiums roceived during
the year............................. 81.648.619.66

Deposit premiums roceived
on perpetual risks.. ... 34.412.94

Internet, renta and dividende
roceived during the year... 228.353.47 

Proflts from sale or maturity
of ledger ameta over book 
value...................... ..

Amount received from all
other souroea...............

Totai inoome..........1

Totai risks taken during
the year in Illinois..... 83. W. 494 00

Totai premiums roceived
during the year in Iii..... 837-518.11 

Totai loeeee ineurred dur^
ing the year in Illinois.... 881.536.06

Totai amount of outatand-
ingrtaks.......................  867.900.249.00

FRANK J. 8TLN0ON, Pus. 
GEO JEREMIAH, BnCr.

Subecribed and svorn to before me 
this 30th day of January, 1900.

GEO R. BRUN8ON, 
(Szal) Notary Public.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 14-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra
nešta 8varbiau868 ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos Ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apyBakas bei kitus nau
dingus apsiravietimui nuartus. 
“Vienybe” ant mettj kaš
tuoja $2,00 o ant, pusės $1.

11618.75 «** ***°
adreso: ;

J; J. PAUKSZTI8, .
I28M.B2 plymouth, . .

86.091.30%25c4%2597.il
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