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Metas VIII

Politiszkos žinios.
šiaurini Amerika.

Paskutiniuose laikuose a- 
laus leidėjai ir aptiekoriai 
nutarė reikalauti numažini
mo karės laike uždėti} mokes- 
czių aut alaus ir ant patenti
nių vaistų. Savo reikalavi
mus iszsiuntė kongreso pa
siuntiniams. Tūli pasiunti
niai tam reikalavimui prita
ria ir klausymas numažinimo 
mokdsczių bus paduotas ant 
kongreso susirinkimo.

Amerikos karės ministeris 
atkako ant Kubos, norėda
mas pats persitikrinti apie 
tikrą dalykų stovį. Jis savo 
kalboj į kubieczius iszsitarė, 
jog skaitydamas' laikraszczių 
garsinamas-žinias, visai klai
džią turėjo nuomonę apie ku
bieczius, laikė juos už nesu
brendusius, ne galinczius su
prasti savo reikalų ir ne ga
linczius rėdyti savo krasztą. 
Ant vietos pamatęs, jog laik
raszcziai paduoda neteisingas 
žinias (isz to amerikoniszki 
laikraszcziai garsus yra visa
me sviete) ir jog Kubų gali
ma laikyti už laimingiausių 
krasztų ant svieto. Karės mi- 
nisteris pažadėjo kubiecziams 
visiszką neprigulmystę, bet 
gaila, kad ne pasakė nuo ka
da, o tas klausymas yra labai 
svarbus.

Ant Filipinų salų kova , 
terp ginanezių savo krasztų , 
nuo ne geistinų ir ne- . 
praszytų globėjų traukiasi 
dabar smarkiaus, ^meriko- 1 
niazki kariaunos virszinįkai 
subruzdo labiaus ir jau su di
desnėms pajiegoms traukia į 
salų vidurius. Musziai nuola- 
tai atsitinka ir tai ne tik ant 
svarbiausios salos Luzon, bet 
ir ant kitų. Ant salos Panay 
amerikonai, kaip sako, už
ėmė tvireziausių pasikėlėlių 
tvirtynę, bet jų ginanti filipi- 
niecziai, nors jų buvo tik ke
li szimtai, pasitraukė, ir pa- i 
imti amerikonams nesida
vė. Muszyje keli amerikonai 
likosi užmuszti ir paszauti. 
Kiek nužudė savo žmonių fi- 
lipieniecziai, tikrai ne žinia, 
bet turbut ne daugiausiai, 
kadangi jų buvo vos poras 
szimtų, taigi penkissyk ma
žiau negu amerikonų. Ant 
tos paezios salos, }K> Bagoson 
buvo teiposgi gana karsztas 
sutikimas amerikonų su fili- 
piniecziais, bet paskutinių 
tik 50 turėjo karabinus, 200 
gi apsiginklavę buvo su pei
liais ir pikėms. Tame susi
tikime amerikonai nužudė 
tris kareivius ir vienų oficie- 
rų.

Kovoje ant Filipinų, juo 
toliaus, juo labiaus ameriko
nai pradeda mėgždžioti an- 
glijonus. Pereitos sanvaitės 
ketverge mieste Dugupan, 
ant salos Luzon, keturi filipi- 
niecziai likosi pakarti. Jie 
buvo apskųsti už padegimų ir 
už užmuszimų dviejų ameri- 
koniszkų kareivių. Karei- 
viszki sūdai dabar nuolatai 
sprendžia filipinieczius ant 
nužudymo. Tuom tarpu fi- 
lipiniecziai laikomi už nuož
mius, elgiasi daug žmonisz- 
kiaus: jie ne tik ne atkerszy- 
ja amerikonams, bet paimtus 
į nelaisvę kareivius ir oficie- 
rus ne laiko, bet paliuosuoja. 
Pats paliuosuoti liudyja, kad 
juos laikė gerai, o ameriko
nai degina czielus kaimus ir 
miestelius, užmusza ne vienų 
beginklį filipinietį.

kokių galima su Chinais su
sitaikyti. Isz to Chinų ran
das naudojasi, tikėdamas, jog 
turinti kariaunų Chinuose 
krasztai terp savęs susipjaus. 
Gal tas ir atsitiks, bet dar ne 
szį metų. Vokiszki laikrasz
cziai už visus nesutikimus 
kaltina Amerikų, kuri buk 
visu savo pasielgimu d rusi na 
chinieczius. Amerika mat ne
reikalauja, idant butų pakar
ti augszcziausi chiniszki u- 
rėdnįkai dalyvavę europie- 
czių skerdynėse; ne reikalau
ja to teiposgi Maskolija, 
Prancūzija ir Japonija, bet 
pasiganėdina jų iszvijimu isz 
Chinų; nužudymo reikalauja 
vien Vokietija ir Anglija; 
Italijos randas pagarsino, 
kad jo mieriai Chinuose at
siekti, ambasadoriai likosi 
iszliuosuoti, todėl italiszka 
kariauna ten nereikalinga ir 
ji bus atszaukta.

Nesikentimas terp Angli
jos ir Maskolijos Chinuose 
duodasi užtėmyti ant kiek
vieno žingsnio. Sztai aplin
kinėse Tien Tsin buvo prigu
lintis anglijonams geležinke
lis, kurį paskui cbiniecziai 
iszardė. Geležinkelį tų mas
koliai apvaldė ir pataisė. An- 
glijonai reikalavo sugrąžini
mo geležinkelio; maskoliai 
pažadėjo tų padaryti, bet 
paskui, lyg laikydami angli- 
jonus ant juoko, savo paža
dėjimų atsiėmė atgal ir dabar 
sako, kad geležinkelio tol ne
atiduos anglijonams, kol 
maskoliszka kariauna stovės 
Tien Tsin aplinkinėse; net už 
pervežimų angliszkos kariau
nos ir amunicijos turi mas
koliams mokėti jų paskirtų 
mokestį.

Aplinkinėse Pekino maža 
vokiszkos kariaunos dalis, 
isztraukusi į vakarus nuo 
miesto, patiko prieszais sto- 
vinczias dideles chinieczių 
pajiegas ir turėjo grįžti at
gal. Kita gi vokiszkos ka
riaunos dalis 
sziaurius.

isztraukė į 
Ji pasiekė jau 

miestų Kalgan, prie didėsės 
sienos. Ant viso to kelio 
niekur ne patiko nė jokio 
chinieczių pasiprieszinimo. 
Už didžiojo muro europeisz- 
kos kariaunos pasižadėjo 
neiti, kadangi visus tuos 
krasztus Maskolija apsiėmė 
suvaldyti.

Mandžurijoj vėl atsirado 
didesnės chinieczių pajiegos, 
su kurioms maskoliai n uola: 
tai turi susimuszimus. 
dabojimo maskoliszko 
žinkelio, vedamo per 
džnrijų, kurio dalį 300 
stų iszardė pasikėlėliai, 
koliai sutraukė 10000 
kų.

Ant 
gele- 
Man- 
vior- 
mas- 

kazo-

Pietinėse Chinų provinci
jose chiniecziai skerdžia vėl 
krikszczionis ir misijonierius. 
Daug prancuziszkų, anglisz- 
kų ir amerikoniszkų misijų 
bokserai isznaikino; kitoms 
gi spėjo ateiti į pagelbų terp- 
tautiszka kariauna ir nuo 
chinieczių apgulimo iszliuosa- 
vo.

Visų kariaunų vadovas, vo- 
kiszkas jenerolas Waldersee, 
priėmė chiniszkus tarybų ko- 
misorius Li Hung Czangą ir 
Czingą ir davė jiems supras
ti, kad chiniecziai turės pasi
duoti ir juo greieziaus priims 
ambasadorių apdirbtas iszly- 
gas, juo pigiaus jiems atseis 
susitaikymas, kadangi juo 
ilgiaus stovės Chinuose sve
tima kariauna, juo didesnius 
kasztus reiks Chinams užmo
kėti. Nežinia vienok* ar 

doriai visgi ^iH sziol dar ^tuom Chinų komisorius per- 
' iszlygų, an^ tikrins ar ne.

Kare Chinuose.
Svetimų krasztų ambasa-

Kare Afrikoj.
Transvaaliaus prezidentas 

Krueger atkako jau į Pran
cūziją. Kaip isz syk tikėjo, 
holandiszkas laivas Gelder- 
land atgabeno jį į pietinės 
Prancūzijos portą Marsiliją. 
Priesz portą susirinko 100000 
žmonių ant priėmimo nelai
mingo Transvaaliaus prezi
dento. Visi susirinkę svei
kino karštai Kruegerį. Dar 
priesž jo atplaukimą visi an- 
gliszki laivai apleido portą, 
nežinia ar isz savo valios, ar 
gal porto valdžios liepė jiems 
pasitraukti. Krueger laikė 
kalbas, kuriose apskundė 
angliszkus kares vedėjus kai
po nežmoniszkus skerdėjus 
būrų ir mindžiotojus terptau- 
tiszkų tiesų. “Kariavau nuo 
jaunystes su nuožmiais kat
rais, pasakė Krueger, bet 
galiu pasakyti, jog anglijo- 
nai savo nežmoniszkais dar
bais toli užpakalyj jialieka 
nuožmius kafrus; dabartinė 
karė yra tai ne karė, bet 
skerdynės, angį i jonai sker
džia ir skriaudžia ne tik ka
ria u janezius, bet teiposgi bu 
rų moteris ir vaikus.

Isz Marsilijos Krueger isz- 
keliavo į Paryžių. Aut ke
lio laikė prakalbas į susirin
kusias jį pasveikinti 
miestuose Avignon, Lyo- 
ne, Dijone. Paryžiuj atlan
kė jis Prancūzijos prezidentą, 
b tas paskui atsilankė }>a8 
Kruegerį. Atlankė jį pas 
kui augszcziausi Prancūzijos 
urėdnįkai, teiposgi užrubeži- 
nių dalykų ministeris Delcas- 
se. Vienoje isz savo kalbų 
Krueger iszsitarė, jog jis at
kako į Europą jieszkoti užta
rimo ir pagelbos be priežas
ties anglijonų užpultai jo tė
vynei. Jeigu gi pagelbos ne 
ras, tai sugrįž atgal ir ves ko
vą toliaus už laisvę savo 
kraszto, kol bus nors vienas 
gyvas būras, moteris arba ga
lintis neszioti ginklą vaikas. 
Ar pasiseks vienok ką pelny
ti Europoj, dabar ne galima 
įspėti. Randai už burus^ži- 
noma, ne nori su Anglija 
pyktiesi ir vesti karę, bet 
randą į karę gali pati tauta 
įstumti; o prancūzai, kaip 
visiems yra žinoma, turi kar- 
sztą kraują. Ant saugojimo 
angliszko konsuliato Marsili- 
joj ir Paryžiuj, teiposgi an- 
gliszkos ambasados, reikėjo 
užtraukti gvardijos kordoną; 
kitaip prancūzų minios Kutų 
visus langus iszdaužę. jeigu 
tų minių bijosi randėk, tai 
ant jų užganėdinimo gal būt 
priverstas ką nors daryti. Už 
užtarimą už burus Anglija 
ne pradės karės su Prancūzi
ja, kadangi Afrikoj visi An
glijos silpnumą pamatė.

Isz Paryžiaus Krueger ke
liauja tiesiog į Holandiją. 
Belgijoj visai ne apsistos. 
Kur keliaus paskui, dar ne
žinia, Jeigu jis atsilankytų 
ir į Maskoliją,bus tai ženklu, 
kad jam pasisekė iszgauti 
Maskolijos pritarimą ir isz- 
melsti jos pagelbą.

Tuom tarpu Afrikoj karė 
traukiasi savo keliu ir pasku
tinėj sanvaitėj anglijonai ne 
gali pasigirti nė jokiu svar
besniu nuveiktu darbu. Isz- 
siųstas priesz Bothą jenerolas 
French turėjo skubiai grįžti į 
Johanisburgą, beveik iki ežia 
vijo jį Botha. De Wett atsi- 

i rado aplinkinėse Bloemfon-
• tein ir sunkina privežimą 

maisto anglijonams ėsan-
i tiems Transvaaliuje, kur ne
• tik gyventojams, bet ir an-
• gliszkiems kareiviams tankiai

Į nupuolė nuo arklio ir gana 
skaudžiai apsikulė. Szitas 
angliszkas virszinįkas atsi- 
szaukė į randų reikalaudamas 
20000 naujų kareivių ant ka
rės į Afrikų.
□ Suanglėjęs airys Kitche- 
nėr, paėmęs kariaunų į savo 
rankas, elgiasi daug bjau
rinus už Robertsų, kuris tei
posgi savo nežmoniszkais dar
bais gana pagarsėjo. Kitche- 
ner dabar stengiasi mažas 
būrų dalis atskirti vienų nuo 
kitos; * ramiai gyvenanezių 
būrų szeimynas rengiasi su
varyti į miestus, kur yra an- 
gliazki garnizonai. Gyven
tojus tų apskriezių, kur yra 
ginkluoti būrai, jis žada su
varyti į vienų krūvų ir laiky
ti kaipo nelaisviua po an
gliškos kariaunos sargyba, 
iaznaikyti valgio produktus, 
pagautus su ginklu sykį pa
sidavusius burus iszszaūdyti. 
Visus apskriezius, kur laiky
sis ginkluoti būrai, iaznaikyti 
teip, kad akmuo ant akmens 
ne pasiliktų; iszdeginti visas 
farmas prie geležinkelių ir 
telegrafų, jeigu kas iszardy- 
tų kelių, arba nutrauktų te
legrafo dratų. Na, argi tai 
tinkanti civilizuoto kraszto 
vadovui padavadyjimai?

kroatai pietinės Amerikos 
iszėtnus vien turinczios ge
riausiai suorganizuotą ka
riauna republikos Chili. Ka
dangi kitos republikos nori 
priversti ir Chili pasiduoti 
tani nutarimui, tai isz to, 
kaip spėja tūli laikraszcziai, 
gali užgimti karė. Taigi ir 
kongresas, vietoj santaikos, 
pagimdytų karę.

Maskolija.
Apie caro ligų ateinanezios 

žinios viena kitai priesztarau- 
ja. Vienas Londono laikrasz- 
tis net buvo pagarsinęs, buk 
caras numirė, tik maskolisz- 
kas randas, bijodamas t na isz- 
tų, tų slepia. Net vokiški 
laikraszcziai, kurie mažiau už 
angliszkus mėgsta melų, vie
nų dienų garsina, buk caro 
pajiegos drutinasi ir buk ga
lima laukti greito iszgijimo, 
ant rytojaus vėl garsina visai 
prieszingai: buk maža viltis 
ant iszgijimo, kadangi carų 
ant syk atlankė kelios ligos: 
sziltinė, plauczių uždegimas, 
nervinis drugys ir smegenų 
uždegimas, kurį buk pagim
dė smūgis, kokį nuo vieno 
policisto seniai caras gavo į 
galvų važiuodamas Japonijos 
sostapilės ulyczioms. Dau
gumas laikraszczių, jeigu ir 
tiki, kad caras gali iszgyti, 
tai visgi garsina, jog liga už
sitrauks bent iki vasario mė
nesio, o tuom tarpu reiks 
Maskolijoj parengti regen- 
cijų ant iszvadavimo sergan- 
czio caro. Net isz paskutinio 
daktarų biuletino matyt, jog 
caro sveikata ne pagerėjo, 
bet eina jis silpnyn. Pagal 
paskutinį daktarų biuletinų 
kūno karsztis 25 d. lapkri
czio po pietų buvo 103,4°, va
kare 102,2° pagal Fahren- 
beito termometrų (jo Masko- 
lijoj visai ne vartoja). Pulso 
muszimų 89 per minutų. Tai
gi matyt, kad karsztis kūno 
didesnis negu pirma buvo. 
Kadangi caras ir teip ne pri
guli prie drūtų, tai jo liga 
isz tikro gal mirezia pasibaig
ti.

ilgį

Isz Lietu wos.
hz LietuwiNzko Minsko.

A teinaneziuose metuose, ant 
paminėjimo sawo 30 m. sukaktu
vių,Minsko žemdarbių draugystė 
rengia visos Lietuvos parodę 
mieste Minske. Parodoj galės 
dalyvauti žemdarbiai lietuvisz- 
kų gubernijų, iszėmu-i Suvalkų 
gubernijos; teiposgi Mazrusiaz- 
kų gubernijų. Draugystė iki 
sziol iszaiuntinėjo jau 3500 už- 
praszymų. Kasztai parengimo 
parodos iaz*kaityti ant 26000 
rubl. Ant parodos bus teiposgi 
dalis paszvęsta kaimieczių narni- 
niems iszdirhimams.

Prie Minsko žemdarbystės 
draugystės susitvėrė specijalisz- 
ka dalis pagelbėjimo tarnaujan- 
czių pas žemdarbius, teiposgi 
žemdarbiszkų darbinįkų. Jeigu 
surinks užtektinai sąnarių prigu
li nezių prie to* draugystės da
lies, tai ji duos pauzeipę žemdar- 
bių pHgelbinįkam.', darbinįkams, 
teiposgi jų szeitnynoms laike li- 
gvS ir kitokiuose atsitikimuose; 
duos teiposgi dovanas doriems 
darbinįkams ir tarnaujantiems 
ypacz iszbuvus:ems per ilgesnį 
laikę aut vienos vietos. Turtai 
ant to susitinka; isz mokeeczių 
nuo sąnarių, paszelpoa nuo rando 
ir žemdarbystės draugystės, isz 
aukų, nuoszimczių nuo kapitalų 
ir mokeaczių nuo žemdarbių ir 
darbinįkų parūpinant jiems vie 
tas. Szita nauja draugystė rū
pins teiposgi vietas žemdarbių 
pagelbinįkams ir darbinįkams.

po 3—5j rubl. per savaitę. 
Darbas ežia sunkus ir nesveikas, 
daktarų priežiūros nėra {beveik 
nė jokios. Darbai szlapibse da
lyse vedasi pagal senę jiudę su 
pagelba kalkių ir rugszczūų, nuo 
ko darbinįkų rankos nudega, už- 
sidengia taiszais. Darbda
viai prie darbine duodi darbi- 
nįkams ne jokių apsaugijanezių 
rankas įnagių. į

I
Isz Smorgončs, VV i bliaus 

gub.
Smorgonėj, Wilniaus guberni

joj, skurų iszdirbinycziojį Bicz- 
kovskio vėl vienas daiįbinįkas 
apsirgo siberiszku maru; užsi
krėtė juom matomai nup skurų 
pastigusių galvijų. SmĮtrgonės 
skurų iszdirbinycziose ir’ pirma 
buvo keli darbinįkų užsikrėtimai 
maru. Paskutinis vienok užsi
krėtęs ae numirs: jis yra ? dar li- 
gonbutyj, bet jau gyja irineužil- 
gio gal su visu iszgis.

gul randas rengia augszteanea 
mokyklas, tegul gywentojama ne 
draudžia rengimo gerų žemesnių, 
tokių kokių gyventojai geidžia, 
tęsyk užteks w i etos ir sename ka
lėjime, kadangi skaitlius nusidė
jėlių sumažės.

Wilniaus tiesdarių butas per
kratinėjo prowę dviejų caro tar
nų: kotnisoriaus 2 policijos da
lias Wilniuje Trafimovyczo ir jo 
pagelbinjko Szkliarovskio, ap
skųstų už kyszius, jų reikalavi
mu ir kitokius nusidėjimus. Sū
dąs Szkliarowskį nusprendė ant 
atėmimo wisų užtarnautų tiesų ir 
iszsiuutimo į Tomsko gub.; Tra- 
fiomvyczių gi nusprendė tik ant 
is$ barimo.

Isz Dinaburgo, VVitebsko 
gub.

Į Dinaburgę atkako Wilniaua 
mokslinio apskriezio virszinįkas 
ir terp kitko bu miesto rodos są
nariais rodavyjosi apie parupini- 
mę krikszczioniszkos amatų mo
kyklos. Užmanymui tam moks
linio apskriezio užveizėtojas pri
taria, tik nežada. nuo rando pa- 
szelpoa ant parengimo ir užlaiky
mo minėtos mokyklos, 
burge vien krikszczionya 
amatų mokyklos, žydai 
seniai turi parengę tokię
klę ir užlaiko ję savo kasztais.be 
jokio prisidėjimo rando.-

Dina 
ne turi 
gi jau 
moky-

Pietine Amerika.
Isz Columbijos vėl prieszta- 

raujanezios ateina žinios apie 
revoliuciją. Pagal vienas, 
matyt rando paleistas žinias, 
randas su visu sumuszė revo- 
liucijonierių pajiegas, paėmė 
į nelaisvę tris jenerolus; pa
gal gi p;ivatiszkas žinias ran
do kariauna likosi revoliuci- 
jonierių sumuszta.

Ant atsibuvusio Madride 
iszpaniszkų republikų kon
greso, delegatai nutarė laiky- 
tiesi su tautoms lotyniszkos 
kilmės, visus nesutikimus 

o________________________terp savęs pavesti ant iszriszi-
reikia badą kęsti. Angliszkosj mo santaikos sūdo. Paskuti- 
kariaunos virszinįkaa Robertą! nį nutarimą priėmė visi

■/.i.'

Zenidarbystės mokykla.
Knuno gubernijoj neužilgio ke

tina parengti 6 kliasų žemdar- 
bystės mokyk'ę. Užmanytojais 
tokios mokyklos yra bajorų mar- 
szelga Kauno gubernijos ir Kau
no gubernatorius. Ant uždėjimo 
mokyklos nuo Kauno gubernijos 
bajorijos yra 100000 rubl.; tiek 
jau žada pridėti maskoliszkaa 
randas. Bajorai paskyrė 400 de- 
siatinų žemės ant parengimo pa- 
veikslingoe žemdarbiszkos ūkės; 
jie duoda medegę ant pastatymo 
reikalingų triobų. Užlaikymas 
mokyklos kasztuos po 40000 rub. 
kas metę, isz ko pusę duoda ran
das, kitę gi pusę suteiks žemiszki 
mokescziai, kurie bus pakelti.

Isz Kriukų, Grodno gub.
Miestelis Krinkai turi apie 

4000 gyventojų, yra tai vienas 
isz pramoniugiausių Lietuvos 
miestelių, jame yra kaipO centras 
pramonės skurų iszdirbimo visos 
Grodno gubernijos. Dabar Kriu
kuose yra 14 skurų iszdirbiny- 
czių, kuriose dirba su virszum 
1000 darbinįkų. Darbai trau
kiasi per isztisus metus. Di 
džiausiąs uždarbis sausai dirbau- 
ežio meisterio yra 10 rubl. ant 
sanvaitės, bet yra uždirbanti ir 
po 25 rubl.; jų pagelbinįkai už 
dirba po 3—6 rubl. ant sanvai- 
tės. Meisteriai szlapiuee dalyse 
Udirba iki 7rb. jų gi pagelbinįkai

Isz Wilniaus.!
Wilniau8 pigios valginyczios 

salėj 'vakarais prasidėjo |au pa- 
mokinanezios prelekcijos pareng
tos jaunų daktarų. Pirmę lekci
ją skaitė Dras Kovarskiė: apie 
burtus ir įtikėjimus į juos 'ir vai
sius tokio įtikėjimo ypacz prie 
gydymo apsirgusių žmonių. Ant 
praktiszko parodymo vpdingu 
mo visokių burtinįkų gydymo 
būdų, Dras Kcvarskis Vartojo 
nykstanezius paveikslus.

31 d. spalių VVilniaus aųgsztes 
mų mokslų merginoms Msrinisz 
kame institute atsibuvo' iszkil- 
miligas aktas ir drauge <30 meti
nės sukaktuvės uždėjimo jnstitu- 
to. Ant szių metų institute mo
kinasi 626 merginos, isc kurių 
160 gyvena institute. Nuo už 
dėjimo instituto iki dabar baigė 
jame mokslę 1335 merginės.

Maskoliszkas senatas pfcaiszki- 
no, jog pagal ėsanezias tiesas, 
pamokinanezias prelekcijos žmo
nėms turi tiesę rengti ir laikyti, 
apart dvasiszkijos, mokintojų 
rando mokyklų, teipoegj visos 
kitos ypatos, kokias mokyklų už 
veizda ir gubernatoriai pripažįs 
isztikimais. Tokiu budu' rengti 
žmonėms pamokinanezius .skaity
mus Lietuvoj turėtų tiesę: ne nu
sidėję priesz valdž'ę lietuviai 
sudžios, advokatai, daktarai ir 
tt. Priderėtų jiems pabandyti, 
o gal pasisektų parengti ir lieta- 
viszkoj kalboj žmonėms pamo
kinanezias prelekcijas. Be ban 
dymo valdžios daleidimo juk ne 
duos, jos ne jietzko* lietuvi^zkų 
prelegentų.

Wiena isz mažesnių operos 
giesmininkių, apsirgusi, iszkelia- 
vo į Prusus gydytiesi, ibet ję 
Klaipėdoj apvogė, pavogė ne 
tik pinįgus, bet ir visus daiktus. 
Neliko nieko daugiaus, kaip grįž
ti atgal į Maskoliję. Atkakus 
iki Kaunui, sutirpo pinigai iki 
paskutiniam skatikui. Ant su
rinkimo pinįgų toleęiTs ke
lionės, Kaune parengė kdneertę, 
bet isz to surinko vos 7 rubl., 
ko užteko vos ant atvažiavimo 
į Wilnlų. Wilniuje parengtas 
koncertas 
pelno.

-Wilniuje, apart jaunų daktarų, 
susitvėrė ir kitas rengimui pamo 
kinanezių skaitymų komitetas; 
jis parengs per žiemę eiles siste 
matiszkų kursų isz visokių moks 
lų. Programai kursų jau už 
tvirtinti Wilniaus mokslinio ap
skriezio virszinįko.

Maskoliszka apszvietitno mi
nisterija nusprendė, baskirtę 
ant rengimo naujų mokyklų Wil- 
niaus moksliniame apskrityje su- 
mę po 3000 rubl. ant kiekvienos 
apskriezio gubernijos pakelti iki 
5000rb. ant gubernijos irjeiposgi 
paskirti 12000 rubl. yirszaus 
ant reikalų žmonių apszpnetimo 
Lietuvoj.

Ant Lydos ulyczios, gyvenime 
žydo Levi no, policija suėmė pa
bėgusį ioz Siberijos žmogžudį ir 
padegėję žydę Citronę. į

Wilniuje stato dabar nąuję ka- 
i lėjimę, kadangi senamh 
i visi Lietuvos nusikalti

Isz Wilniaus gubernijos.
Wisokio8 l'gos vis dar nesi

liauja Wilniaus gubernijoj. Pir 
moję aanvaitėj lapkriczio mėne
sio apsirgo mieste Wiloiuj: szil- 
tinėms 35 žmonės, kraujine 5, 
tymais 5, difteritu 5. Aszmėnų 
pavietyj: Smorgonėj du darbi
ngai apsirgo sibiiiszku maru. 
Szillinėms kaime Utkpunuobe 
apsirgo 3, S'ežkuose 4; dvare 
Werkuose 8, isz kurių 2 numirė. 
Rauplėms kaime Novosaduose ap- 
sirgo 6, numirė gi 2.

Paskutinėj sanvaitėj spalių 
mėnesio apsirgo visokioms lim- 
panezioms ligoms 4656 gaivi ja j, 
isz ko pastipo 32. Avių apsirgo 
1685, kiaulių 832. Dianos pa
vietyj maru apsirgo 13 kiaulių, 
pastipo 11. Aszmėnų pavietyj 
nuo sibiriszko maro pastipo 2 
karvės.

Isz Druskenikų, Grodno 
gub.

Drubkinikuose yra garsi Lietu
voj maudynių vieta, ji yra ant 
Nemuno kranto' prieszais Liszka- 
vę (Suvalkų gub.). Maudynės 
priguli maskoliszkai akcijonierių 
draugystei, kurios kapitalas isz 
pradžių buvo 600,000 rubl., nuo 
szių metų kapitalas sumažėjo iki 
400,000 rubl. Specijaliszka drau
gystė užvadavo Druskenįkų 
maudynių draugystę ir savo 
kasztais padirbo elektriszkę ge
ležinkelį nuo stacijos Poreczje, 
Peterburgo geležinkelio linijos, į 
Drutkenikus. Į Druskenikus isz 
visų Maskolijos, Lietuvos ir 
Lenkijos krasztų suvažiuoja ant 
vasaros daug ligonių gydytiesi 
gydanezioms maudynėms ir svei
kų ant pasilinksminimo.

Isz Grodno.
Grodno gubernatorius Dobro- 

volakyj liekasi perkeltas į Peter- 
burgę. Jis likosi pakeltas ant 
ober prokuratoriaus 1 departa
mento senato. Kas ateis jo vie
toj į Grodnę, dar nežinia. Wie- 
tiniai gyventojai laikė Dobro
volskį ne už bjauriausię masko
lių- I

nė dawė

mų; je'gu balių rengia draugys
tė, tai ji ir atsako, komitetu gi 
paskiria ant atlikimo paskirto 
jam ' darbo, bet priesz publikę 
wisgi atsako draugystė. Red.).

Įžangos bilietai buvo po 1 shil. 
Nusipirkę bilietus nežinojo, ar ir 
moterims reikia bilietus pirkti, ar 
joms įžengs dykai. Kada 'pradėjo 
rinktieji aut eilės, pasirodė, kad 
moterims reikia mokėti po 6 pe
nus. Daugeliui wyrų tas ne pa
tiko ir tūli net sugrįžo namon.

Salė kasztawo 6 svarus ster
lingus, muzikantąt 5 svarus. Ant 
keno naudos balius buwo pareng
tas (jeigu Draugystė rengė ba
lių, tai jeigu ypatiszko paskirimo 
pelnas ne turėjo, tai suprantama, 
jog turėjo eiti ant Draugystės 
naudos. Red.)? Pelnas turėjo būt 
ne mažiausias.

L:etuwiams buvo labai ne 
smagu, kad kasoje ne galėjo su
sikalbėti lietuwiszkai, bilietų pri
versti buvo praszyti lenkiszkai.

Sveezias.

Naujos knjgos.
Žinyczia, Apszviestesniųju Lie

tuviu Laikrasztis, iszeinųs nea- 
pribuotame laike. Tilžėje. N 2. 
96 puslap.

Szitame numeryj telpa sekanti 
straipsniai: Kastai yra civiliza- 
cijs? paraszė P. R.—Pirmę sykį 
ant Baltiko. Eilės. Paraszė M. 
Margelis.—Apie lietuviszkę Tra
kų tautystę. Paraszė Dras J. 
Basanavyczius.—Szis tas apie 
Langabartus bei Hunus. Para
szė Dras Sivasis.—Apie lietu
vi szkasias pravardes. Paraszė 
Dras Jonas Sp. — Svajonė. 
Paraszė Adomas Jaksztas.—Lie
tu viszkoe kalbos gramatika 
Petro Krauszanczio. flrtTszV 
Vaiszgantas.—Prasmės ,*r gražu
mas lietuwiszkų dainų. Paraszė 
A. J.—Apraszymas rankraszczių 
H’ilniaus wieszos bibliotekos. Pa
raszė J. P.—Medega kun. A. 
Pabriežos biografijai. Paraszė 
Vaiszgantas.—Konradas Walen- 
rodas. Paraszė M. Margulia. 
Toliaus eina smulkus rasztai: 
Rinkkime senus dokumentus— 
Netingėkime raszyti kronikas.— 
Bažnytinės kalbos dalykai.— 
Kaunas lenkinamas.—Naujas gie
dojimas musų bažnycziose.—Pa
sveikinimas vardo dienoje. Gai
dos. Paraszė Mikolas Ruczas.

Isz Londono, Anglijo).
Terp Londono lietuvių verda 

lyg katile: vieni su noru ir pa- 
Biszventimu dirba ant tautos la
bo, kiti gi tų darbus stabdo. To
kiose sanlygose sunku mums kę 
nors nuveikti, toks darbas 
gimdo vaidus ir nesutikimus.

“Tėvynės Sarge” 28 liepos 
szių metų būvio pagarsinta,, buk 
terp czianykszczių lietuvių renka 
aukas ant Motinėlės Dr. ant nau
dos kankintinių (Motinėlės ’ Dr. 
neužsiima szelpimu kankintinių, 
bet'vien szelpimu besimokinau 
ežios jaunuomenės. Motinėlė 
gautų aukų ne kvituoja per 
“Lietuvę”, todėl mes apie tas 
aukas nieko ne galime žino
ti. Red.), bet iki «ziol tų aukų ne 
matėme pakvituotų.

II d. lapkriczio, kooperaty- 
viszka draugystė “Lietuva” pa
rengė pirmutinį balių. Sveczių 
ant baliaus susirinko diktai. Maži 
nesutikimai buvo terp sveczių 
ir baliaus rengėjų. Mat rengėjai, 
užkviesdami ant baliaus, pa 
kvietime ne parodė nė prekės ti- 
kietų (to ant pakvietimų tan
kiausiai ne parodo ir kitur.Red.), 
nė adreso komiteto, nė kas prigu-

NAUJI ISZRADIMAI.
| Koksai Brovder isz Green- 

field, Oh. iszrado prietaisę ant 
gelbėjimo žmonių nuo augsztu- 
tinių namų lubų, laike gaisro. 
Bandavones su ta prietaisa darė 
Chicagos ugnasargių bokszte: du 
sargai nuszoko į iszpliektę apa- 
czioj prietaisę nuo trcczių lubų ir 
nė vienas nė truputį ne užsigavo. 
Ugnasargių virszinįkas pripažino 
prietaisę už atsakanezię savo 
mieriui.

. | Ant Paryž aus parodos,epart 
kilų žingeidžių naujausių iszra
dimų, buvo teiposgi eleatriszka 
virtuvė ir peczius apkurimui gy
venimų. Lygiai prie virimo, 
kaip ir prie apkunmo gyvenimų 
ne reikia nė anglių, nė 
deganezių medegų, bet 
viskę elektriką.

| Nuo Beniai visokių 
mokslincziai laužo galvę, kaip 
galima padaryti nedeganeziu me
dį. Budas toks dabar tapo isz- 
rastas: ant padarymo medžio ne- 
degancziu teip kaip akmuo, už
tenka jį per 6—8 vai. mirkinti 
ir virinti vandenyj, kuriame yra 
sutarpintos szitos medegos: bori* 
nė rugsztis, Salmiaks, fosforinė 
rugszlis, magnezija ir chlorinė 
magnezija. Szitame skystime 
iszvinntas medis visai nesibijo 
ugnies ir nuo kan-zezio ir nuo 
liepsnos ne užsidega.

kitokių 
atlieka

krasttų

f ki-
Prekė Pinigų, kaayra

Ruskae rublis po............ sėkliniai
Prusiszkoe markės po...

Prie kiekvieno pinįgi
telpa Ii prie komiteto (to teiposgi d6- rikis. pridėti pa 

To-Į ra reikalo rodyti ant pakirtai- tų. -

kasztais.be
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Isz Amerikos.
Ingriuwo kastynes^

Parkersburg, W. Va. 24 d. 
lapkriezio nuslinkus! žemė iszar- 
dė czia penkias didžiausias an
glių kastynes. Žmonių nelaimė 
ne pasiekė, kadangi,kada tas at
sitiko, darbinįkai į olas dar ne 
buvo nusileidę.
Nesutikimai terp broliu milijo

nierių.
Amerikoj garsus yra isz savo 

turiingumo Rockfelleriai; vienas 
isz jų, savinįkas visų Amerikos 
kerosino szaltinių, yra laikomas 
už didžiausię didžturtį ant svie
to. Antrasis brolis buwo teipos- 
gi tuitingu, bet jis savo turtus 
sukiazo į kautynes, kuriose jie nu
skendo; kaip jis tvirtina, turiis 
jo pražuvo tik per prisidėjimę 
biolio, kurisai norėjo pigiai bro 
lio kastynes gauti ir i-ztikro jas 
apvaldė. Už tai terp brolių už
gimė didelis nesikentimas. Kada 
didžturtis pastatė puikų pamin- 
klę ant abiejų brolių tėvo kapo, 
szale kurio gulėjo ir dvejatas 
vaikų neturtingojo, tas liepė at
kasti savo vaikus ir perkėlė jų 
grabus kitur. Mat milijonieriai, 
jeigu susipyksta, tai pykstasi dar 
bjauriaus negu neapszviesti var
guoliu.

Numirėlis pergalėjo gywą.
Mieste Utica, N. Y. laike pas

kutinių rinkimų vietę konstablio 
norėjo užimti du kandidatai, bet 
vienas isz jų, John Vanghe 
priesz rinkimus numirė, vardo jo 
vienoj ne iszėmė isz kandidatų 
suraszo, ir balsavo kaipi kad jis 
butų gyvu. Ir kas gi pasirodė? 
Numirėlis likori iszrinktas, gy
vasis gi gavo 100 balsų ma
žiaus. Kas gi dabar bus? Numi
rėlis juk ne gali urėdo užimti.

Pasimirė iszradejas.
Mieste Savannah, Pa. pasi

mirė Johu Carter. Jis žinojo bu
dę, kaip isz medvilnės aliejaus 
padirbti medegę turinezię visa
me gumos ypatybes, bet apie bu
dę dirbimo ne paliko nė jokių 
rasztų ir tasai būdas, pasimirus 
iezradėjui, su juom drauge nuėjo 
į kapus. Iszradimas ta? vienok 
buvo labai didelės vertės. ‘ Gai
la, kad jis prapuolė.

Brangsta valgio produktai.
Nev Yorko pranesza, kad 

abrango veik visi valgio 
Pirmiausiai 1 c. ant 

svaro pabrango mėsa, paskui 
sviestas, o dabar ir kiausziniai, 
kurių tuzinas kasztuoja jau 27 c. 
Mėsa pabrango jau ii Chicagoj, 
pabrangs be abejonės ir kiti val
gio produktai.

Užmusztas ateivy s.
Nev York. Porę mėnesių at

gal į ateivių užveizdos ruimus 
atėjo jaunas italijonas ir praneszė 
užveizdos urėdnįkams, jog jo tė
vas atkako ant laivo į Nev Yor- 
k? ir iszlipo ant kranto, bet pas
kui prapuolė, pas sūnų, kaip tu
rėjo būt, ne atkako, jis tapo su
laikytas ateivių užveizdos. Ka
dangi nuo urėdnjkų ne gavo pa
kaktino iszaiszkinimo, italijonas 
pasiskundė augsztesnėmc val
džioms. Iždo ministerijos in
spektoriai atkako ant tirinėjimo 
ir jie “Barge Office” trioboj, ku
rioje laiko ateivius, rado paslėptę 
negyvėlio kunę. Kūnas teip pa- 
gėdęs, jog isz jo ne galima pa
žinti,keno jis yra; mena, kad tai 
yra kūnas tėvo ano jauno italijo- 
no, Bet kas jį užmuszė, nežinia. 
Ateivių užveizdos urėdnįkai tyli 
apie tę atsitikimę. Bet isz tiri- 
nėjimų augsztesnių valdžių pasi- 
rodyKk^lM** czia kaltė. Kiek ži
no,'prapuolęs ano italijono tė
vas turėjo su savim diktai pi- 
nįgų-

Sūkurys.
Baisus sūkurys siautė sztete 

Colorado ir kituose prie Uolinių 
kalnų. Ne buvo nė sniego nė 
lytaus, vėjas niszioje pieskę, 
grumstus, net didelius akmenis. 
Per vis? dien? nieks ne dryso isz 
namų iszeiti, kad neužmusztų la 
klojanti akmens. Blėdys sukučio 
padarytos labai didelės: jis isz- 
griovė daug triobų lygiai mies
tuose k»ip ir ant farmų.

Sniegas Kalifornijoj-
Iki sziol dar žmonelės ne gal 

labai rugoti ant szalczių Ameri
koj. Teisybė, buvo užstoję szal- 
cziai, buvo tūluose krasztuose ir 
pasnigę, aplinkinėse Uolinių kal
nų ii dabar sniegas dar guli, ki
tur jis sutirpo. Sztetuose prie 

-facifico paprastai žiema užstoja 
liDksn.- . gzj vienok ir ten 

©*na auk3ti< Pere'to 
902 BTemeP dienę Pac fico pakran- 
Rugpl 30, .shmgtone, Oregone ir 

KarVjį W Kalifornijoj gerai pa
vijose fcrtiek 
MilwBu|pe av

Dinamito expllozlja.
Sherman Hill, Col. Netoli 

n*io ežia, ant Unicn Pacific gele
žinkelio atsitiko baisi dinamito 
expliozija, kurios du žmonės li
kosi į szmotus sudraskyti, o daug 
darbinįkų sunkiai sužeistų. Su
draskyti yra dinamito savinįkai, 
per kurių neatsargumu atitiko 
expliozija.
Nenori popiežiaus paskirto vys

kupo.
Mieste Havanoj, aut salos Ku

bos, atsibuvo susirinkimas prie- 
szų popiežiaus paskirto vyskupo 
Sbaretti. Kubiecziai nenori sai
to katalikiszkcs bažnyczios vir- 
szinįko, kadangi jis per daug pri
laukus amerikonams ir geidžia 
jiems palengvinti uždėji
mu kubiecziams amerikoniszko 
jungo. Už tai jie nori privelėti 
vyskupę Sbaretti pasitraukti nuo 
vietos ir jo vietoj reikalauja ti
kro kubieczio.

Iszwiręs kūnas.
Pagosa Junction. Netoli nuo 

ežia yra verdanezio vandens 
szaltiniai. 25 d- lapkr'.czio tuose 
szaltimuose užtiko su visu rizvi- 
rūsį kunę vyriszkio, kokio ten 
Smttho, ne žinia isz kur ežia atė
jusio. Kadangi jis aplinkinėse 
niekur ne galėjo gaut daibo, tai 
mena, jog jis, norėdamas sau ga
lę padaryti, tyczia szoko j ver
danezio szahimo vandeni ir jame 
iszvirė.

Tu anai.
Anaheim, C’.l. Aplinkinėse 

szito miesto užgimė dideli ' tva
nai. Pylimai Srnta Anna likosi 
vandens iszardyti ir visa klonis 
užlieta ant 15 pėdų giliai. 
VVanduo dar vis kyla. Jeigu 
teip bus toliaus, tai tvanas užlies 
visę Anaheim miestelį. Wan- 
duo užliejo katalik'szkas kapines. 
Su virszum 100 szeimynų turėjo 
kraustytiesi isz vandens užlietų 
namų.

Musze perkūnas.
Masillon, Oh. 23 d. lapkri 

ežio, laike dievmaldystos meto 
distų bažnyczioj, žaibas perėjo 
elektriszkais d ratais, trenkė į baž- 
oyczię ir apsvaigino veik visus 
susirinkusius ant dievmaldystos. 
Wiena isz apsvaigintų, kaip 
daktarai tvirtina, apsvaiginta 
mirtinai.

Kapitalistai be sanžinios.
Daktaras Lamsden, kūrinai 

peržiurėjo sugrįžusius į San Fran- 
cieco chiniszkus žvejiis, kapitalis 
tų pasamdytus, tvirtina, jog jis 
ant laivų patėmyjo szaukianezias 
atmonyjimo 88 n lygas. Laivų sa- 
vinįkai laiko žvejus už tikrus sa
vo vergus, per isztisas sanvaites 
laike darbo maitina juos pagedu
sioms žuvims, per tai jie teip ap
silpę, jog ne gali gintiesi nu? vi
sokių ligų. Daktaras sako, kad 
dėl silpnumo, apsirgę žvejai vi
sokioms epidemiszkoms ligoms, 
paskui jas platina terp baltvei 
džių Amerikos miestų gyvento
jų; ligas gi gauna dėl vargo, ko
kiame juos laiko kapitalistai siun- 
czianti laivus ant žvejonės.

Expliozija.
South St. Marie, Mich. Ant 

laivo Ellvood, atplaukusio į 
Mud Lake, iszkraujant atgabentu 
rudę, expliodavo garinis katilas. 
Expliozijos trys žmonės likoei už- 
muszti, o 7 sunkiai apkulti.

Wetra.
Miestuose Nashville, Memphis 

ir kituose, Ten. užkilusi 20 
d. lapkriezio baisi vėtra daug 
blėdies ir nelaimių pridirbo. Te
legrafų dratai liktai nutraukyti- 
Miestuose ir ant kaimų daug 
triobų vėtra sugriovė. Prie to, 
kiek iki sziol susekta, su vir
szum 100 žmonių tapo užmusztų, 
o dar dauginus sunkiai apkultų.

Nelaime ant geležinkelio.
Denver, Col. Ant Denver & 

Rio Grande geležinkelio, netoli 
stacijos Grays, susidaužė tęvori 
nis trūkis. Prie to trūkio vedė 
jas ir jnsszinistas likosi užmuszti; 
du gi trūkio tarnai sunkiai su
žeisti.

Gaisras.
San Bernardino, Col. Ap

linkinėse szito miesto dega gi
rios. Ugnis prisigriebė lentų 
pjovinyczių Fredalbro parke ir 
jas isznaikino. Blėdį ežia ug
nies padaryt? skaito ant pusės 
milijono doliarų. Sudegė 10 mi
lijonų kubiszkų pėdų medžių. 
Minėtose lentų pjovinyczic se dir
bo 250 darbinįkų, kurie dabar ne 
teko darbo.

isžeinanczių 
laikraszczių 
buvo laukti 
kadangi isz
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T Tiffin, Oh. Sudegė baia 
dirbtuvės Tiffin Weolen Mills, 
Per tai 150 darbinįkų ne teko 
darbo.

5 Franklin, Wash. Atidarė 
czia naujas anglių kastynes. Dar
bai jau prasidėjo.

Ant viso ploto Suvienytų 
^Valstijų prie darbinįkiszkų uni
jų priguli 2808300 darbinįkų.

1 Sztete Kentucky kastynių 
savinįkai skundžiasi, jog ne gali 
gauti prie dsrbo tiek darbinįkų, 
kiek reikia.

Red Wing, Min. Sudegė 
czia didelės dirbtuvės Minnesota 
Slonevare Uo. Per tai 1200 dar. 
binįkų ne teko darbo.

1 Cleveland, Oh. Nevbury 
dirbtuvėse praszalino nuo darbo 
visus naktimis dirbanezius darbi- 
nįkus, isz viso su wir?zum 1000 
žmijpių.

Pitt.-burg, Pa. Kastynėse 
Monongahela Rivei Consolidated 
Coal Co. maszinistai pakėlė 
sztraikę, kadangi kompanija at
sisakė padidinti jų uždarbį.

* Fort Wax$e, I^d.
merginų czianykszczių Paiagon 
marszkinių • dirbtuvių pakėlė 
sztraikę. Jos reikalauja dides
nio už savo darbę užmokesnio.

Cleveland, Oh. Nuo atei- 
nanezių naujų metų prasidės dar
bai prie dirbimo naujes geležin- 
kėlio linijos nuo Baltimore, per 
Clevelandę,tiesiog į Chicagę. •

5 Pueblo, Meksike. Pakė
lė sztraikę 3000 darbinįkų czia- 
nyk»zczių medvilnės dirbtuvių. 
Jie reikalauja didesnio už savo 
darbę užmokesnio ir trumpesnio 
darbo laiko.

Pereitę sanvaitę ant viso 
Suvienytų VVnlstijų ploto buvo 
238 nusibankrutinimai; pereitę 
metę per tokį jau laikę buvo jų 
191. Kanadoj nusibankrutinimų 
buvo 29, pereitę gi metę 22.

■J Charlotte, N. C. Savinį
kai czianykszczių audeklų dirb 
tuvių pagarsino, jog piums prie 
darbo tik darbinįkus ne priguliu- 
ežius prie unijos, unijonistams 
gi liepė kraustyt:esi laukan isz 
kompanijos namų.

T Moyie City, B. C. Darbai 
czianykszcziose sidabro ir vario 
kastynėse eina gerai, dirba ant 
trijų Bziptų. Lėberiams moka 
po $3, mainieriams po $3,50. 
Dirba czia penki lietuviai.

* Indianopolis, Ind. Kalna
kasių organizacijos virszinįkus 
Mk-hell nusprendė parengti an- 
glekasių sztraikę 23 distrikte; 
prie straiko pristoja teiposgi dar- 
binįkai kastynių Hupkins pa v ie
ty j, sztete Kentucky.

Paterson, N. J. Dirbtu 
vėse Hallbach & Co. darbinįkai 
■pakėlė sztraikę už tai, kad kom
panija praszalino nuo darbo be 
jokios priežasties vienę isz darbi
nįkų. Djrbinįkai ne nori grįžti 
prie darbo, kol praszalintasis ne 
bus algai priimtas.

Iron River, Mich. Darbai 
czianykszcziose rudos kastynėse 
eina gerai, dirba per dienę ir per 
naktį. Isz kitur atkakę greitai 
czia darbę gauna. Moka po $2,10 
$2,35. Lietuvių yra viena szei- 
myna ir 2 pavieni. Jeigu kas 
norėtų czia atkakti ir daugiaus 
apie szitę vietę ko dažinot', te
gul raszo ant antraszo: Andrius 
Dragelis, 239. Iron River, Mich.

terptautiszkų kalbų. Isz lietu
vi,*z k ų laikraszczių prilnnkiai už- 
manymę priėmė vien “Lietuva” 
ir “Viebybė”, kurios ant to mie- 
rio surinko jau nuo skaitytojų 
porę doliarų. Nuo 
po kunįgų sparnu 
pritarimo ne galima 
szitim užmanymui,
jo sunku padaryti kokį nors baž
nytinį biznį, bet ne pritarė tam 
ir “Ateitis”. “Ateities” redak
torius apie tai tiek atsiliepė, jog 
pirma reikia žmonis apezviesti, o 
paskui jau jie ras kelię, kaip nuo 
prispaudimo iszsiliusuoti. Kad 
reikia apszvietimo, to nieks ne
užgina, bet gaila, kad “Ateitis” 
ne paaiszkioo, ne parodė, kaip 
platinti apszvietimę terp lietu
vių antai Maskolijoj, kur tis yra 
uždrausta? Laukti kol valdžios 
tę daleis ir kol tokiose sanlygose 
apszvietimas iszsiplalįs, butų per 
ilgai. Susijungimas visų pri
spaustų gaivalų ir užmanytas 
laikrasztis ir turi už svarbiausię 
mierį pirmiausiai iszkovoti lais 
vę ap iszvietimo. Amerikos 
negrai visai nesiduoda pritaikyti 
prie musų gyvenimo Lietuvoj.

Isz lenkiszkų laikraszczių už
manymui pritarė “Zgoda”, kuri 
tame reikale patjpino atsiliepimę 
Dro Szliupo maždaug teip skam
bantį, kaip pirma patilpęs jo 
rasztas “Vienybėj", perkiatinė 
jautis tę patį klausymę, ir iezei 
nan'is Chicagoj kasdieniuia laik- 
rasztis “Dziennik Narodovy”; 
toliaus gal tam pritars ir kiti 
liberaliszkos pakraipos lenkiazki 
laikraszcziai. Paramcs nuo kle- 
rikaliszkų nėra kę laukti: užma
nymo ne parems nė lenkiszki, nė 
lietuviszki klerikalai, kadangi 
isz to kunįgai nedaug gali pel
nyti.

Isz darbo lanko.
T Salt Lake, Utah. Neužil- 

gio prasidės darbai prie dirbimo 
naujos geležinkelio linijos, kuri 
bėgs nuo Salt Likę į Los Ango
los, Kalifornijoj. Naujas gele- 
iinkelis bus 1100 mylių ilgio.

•Į Black Diamond,Wash. Dar
bai czianykszcziose anglių kauty
nėse eina labai gerai, dirba su 
trims darbinįkų atmainoms abie
jose kastynėse. Naujose kasty
nėse moka už darb? po žeme po 
4 ir 5 dol. nno szipto; lėberiams 
ir dreiveriams po $2,50. Geras 
mainierius darb? visada gali 
gaut. Lietuvių yra czia ketu
rios szeimynos, pavienių yra 10. 
Trys mylios nuo Black Diamond 
yra naujos anglių kastynė?, ku
rias pernai atidarė. Szitose dar
bai ėjo ne gerai, bet dabar jas 
pirko kita kompanija ir pradės 
pilnai dirbt. Yra tai geriausios 
mainos szitame kraszte. Lietu
viai galėtų czia gėrę darbę gaut.

Mainierius.

ISZ
Lietuwiszkn dirwu.
Prispaustų tautų reikn 

Juose-
Gana seniai rusiniszka “Svo- 

boda” pakėlė užmanymę, ant ko
vos ui savo laisvę susijungti, 
susiartinti visoms prispaustoms 
kitų tautoms ir ant aiszkinimo 
prispaudimo, uždėti sujungtoms 
pajiegoms laikrasztį vienoje isz

Susivienyjimo reikaluo
se.

N. 42 “Tėvynės" p. Astram- 
akas bara tuos Susivienyjimo są
narius, kurie per pereitus metus 
reikalavo nuo centraliszko komi
teto gensnio reikalų vedimo, 
geresnės ir teisingesnės tvarkos 
toj musų organizacijoj ir tt. Po
nas Astramskas tvirtina, jog lai 
ke dabartinės administracijos 
Susiv. ne nupuolė, bet labiaus 
pasikėlė. Tam raportui vienok 
ant seimo,turbut,nieks delnais ne 
plojo, nep jis buvo nupiesztas, 
teip kaip ir pirmutinis palilpęs 
nr. 42 “Tėvynės”,vien ant pagy
rimo savęs. Mat jeigu kiti ne 
giria, reikia nors paežiam pasi
girti; reikia tikrai amerikoniszkai 
pasirekliamucti. Kaip gi vienok 
iszlikro pasikėlė Susivienyjimus 
administruojant dabartiniam 
centraliszkam kon iktui? Ant 
kiek užaugo jo turtai? Bėjo, pa
gal raportę kasieriaus, kasoj bu
vo $527, bet už tai ne buvo lž 
mokėtos trys posmertinėe, kokias 
reikėjo iszmokėli, taigi $450—tai 
Susiw. kasoj yra $77. Argi t ii 
ne pasibaisėtinai dideli turtai? 
Tas neužmokėtas posmerlines, 
turbut, p Astramskas užmirszo 
priesz seimę priskaityti ir at trau
kti nuo Susiv. tūrių.

Iki XIV seimui Susiv. sąnarių 
mokestis buvo $2, o nuo XIV 
iki XV seimui $2.50, taigi ant 
50c. daugiaus. Tai kokiu budu 
Susiv. susistiprėjo, kokiu abudu 
pasikėlė, jeigu mokant sąnariams 
po 50c. daugiaus, sziędien jo tur 
tai susideda icz 77 dol.? Iszaisz- 
kinti tę, turbut, bus dar sunkiau, 
negu iszaiszkinti kaip ten atsiti
ko su anuom sumyniotu caro 
portretu? Kam gi todėl czia mui
lyti? Gal tę liepė daryti pamėgęs 
muilinimę ir veidmainystę orga 
nizacijos perdėtinis?

Ant seimo visk? būt buvę ga 
Įima rami i apsvarstyti ir nūs 
pręsti, jeigu ne butų ant salės 
buvę kn. Milukas ir Pautienių?, 
kurie, užrimanę kovos su laisva
maniais ir buddistais, tokį liaru- 
m? pakėlė, kad apie ramų ap- 
8 varsty m ę Susi v. reikalų nega
lėjo būt ne kalbos (jeigu teip ga
lėjo atsitikti, tai kalti bus ir sei
mo virszinįkai, ypacz gi seimo 
prezidentas: civilizuotose drau
gystėse be prezidento daleidimo 
nieks ne gali kalbėti, preziden
tas turi tiesę atimti bakę kalbė
tojui, jeigu jis griebiasi kalboj 
dalykų r neturinezių susiriszimo 
su organizacijos reikalais arba 
asabiszkų iszniekinimų. Jeigu 
kas prezidento padavadyjimo ne 
klauso, tokį iszmeta laukan, nors 
jis butų ne tik kunįgu, arba už
daro susirinkimę. Prie tokio su
rėdymo vaidai ne gali būt ant 
susirinkimų. Red.). Jeigu mes 
tiems kunigėliams duosime teip 
plauczius džiovinti, tai jie ant 
galo su visu nustos sveikatos ir 
ne galės nė savo kunįgiszkų pa
reigų atlikti. Pasigailėkime t® Į

dėl szitų patrijonų, 1 
meilės ir vienybės mokintojų, 
palikkime juos ilsėtiesi ir saugoti 
plauczius ant kovos su buddis- 
tais kitur,o ant seimo rinkkime ra
mesnius delegatus, nes czia rei
kia ramiai apsvarstyti tos orga
nizacijos reikalus; czia reikia 
ypatų dirbanezių ant labo musų 
tautos, o ne jieszkanczių asabisz- 
kos garbės. Ant centraliszkų 
viiszinįkų teiposgi reikalingi 
dirbanti su paeiszventimu ant 
tautos labo, o ne veidmainiai ir 
pagyru tuszti puodai.

Wisos todėl Susivienyjimo 
kuopos privalo pirm laiko ap
svarstyt reikalus ir ant XVI sei
mo siųsti kuo daugiausiai tikrų 
tautieczių delegatų, 
musų tautos labas o 
garbė ir palaikymas 
mos hegemonijos.
vienus tik kunigus ir jų spangus 
tarnus, kadangi juk matome, kur 
jie velka, į kokį dumblynę stu
mia musų tautiszkę vežimę. Nors 
terp jų yra teiposgi geri tautie- 
ežiai, bet ir tie ne drysta niekur 
stoti apgynime musų brolių, jei
gu juos skriaudiii niekiejie kuni
gai. Kę verti musų kunįgai, 
matote juk isz ergelių kylanczių 
musų parapijose ir tai visur už 
prakeiktę mamonę, UŽ parapijos 
pinįgus, kuriuos kunįgai laiko už 
tavo savastį. Kur gi yra tie 
kunįgai, kurie toje kovoje už 
teisybę stotų žmonių pusėje? Ar
gi nuo tų, kurie neteisingai el
giasi parapijose, galima laukti 
teisingumo, tautiszkose organi
zacijose? Palikkime kunįgams 
ant darymo biznio bažnyczias, 
bet nuo jų valdymo iszliuosuoki- 
me tautiszkas organizacijas, ka
dangi jie ir jas nustums į tokį 
dumblynę, į kokį nustūmė bažny
czias. Tautiszkus reikalus tegul 
daboja geri tautiecziai, ant to ne 
nikia kunįgų.

S. L. Sąnarys.

tvarkos, gali kraustytus! isz jo į katali-

kuriems rupi 
ne asabiszka 
vienos liuo 
Nerinkkime

Ar reikalingas ketwirtas 
Su si vienyjimas?

N—45 “Lietuvos” p. Biznie
rius kalbina, vieton dabartinio 
kunįgų valdomo Susivienyjimo, 
tverti kitę, nuo jų ne prigulinti, 
aiba padalinti dabartinį pusiau. 
Sunku suprasti, kam reikalingas 
yra tas ketvirtas Susivienyjimas 
(dabar tarime jau tris) ir kokia 
isz jo butų nauda? Juk dalinimą- 
ei mažų lietuvių pajiegų į daug 
atskirų organizacijų su mieriais 
prieszingais ne sudrutys ir teip 
silpnų musų pajiegų ir pasiskir
stę į partijas,juk mes nieko svar
besnio nuveikti ne įstengsime. 
Ir dabar sunku mums kę svar
baus nuveikti dėl stokos vieny
bės ir supratimo apie svarbiau
sius musų reikalus; beriskirsty- 
dami dar labiaus, dar labiaus tik 
ir teip nedideles pajiegas apeilp- 
n įsi m e ir dar mažiaus galėjime 
nuveikti negu dabar.

P. Biznierius tvirtina, buk dėl 
kunįgų savvalios dabartinis Su- 
8,vienyjimas ne gali pakilti, to
dėl reikia jį iszliuosuoti nuo ku- 
nįsų hegemonijos. Man rodosi, 
kad iszliuosuoti Susi vienyjimę 
nuo kunįgų hegemonijos ir dabar 
ne sunku, reikia vien gero noro 
ir supratimo, ant to ne reikia 
perdirbinėti nė konstitucijos Su
si vienyjimo, kadangi ji ir teip ne 
pripažįsta kunįgams nė katali
kystei nė jokių ypatiszkų privile
gijų; mums todėl reikia vien ru- 
pintiesi, idant kunigai, jų drau 
gai ir kiloki konstitucijos ne dry- 
stų laužyti ir daryti ję įnagių sa
vo ssabiszkų mierių, savo sim
patijų ir antipatijų. Konstituci
ja nuo sąnarių ne reikalauja juk, 
kad jie butų katalikais, arba kad 
pildytų tikėjimiszkas pareigas, 
draudžia wien kelti vaidus ar tai 
tikėjimiszkus ar priesztikėjimisz- 
kus. Jeigu- mes laikysimės tos 
konstitucijos t v irtai,-dr ne duosi
me jos laužyti, tai ne reiks mums 
estiesi už tikėj mę, ne reiks davi
nėti be jokio reikalo kunįgams 
kokias ypatiszkas privilegijas.

Ant seimo atsibuvusio Water- 
buryj buvo pakeltas užmanymas 
perkeisti Susivienyjimo konstitu- 
ciję ir padaryt ję katalikiszka 
(tokię propagandę, rodosi, ir da
bar varo tūli kunįgai per “Kata- 
likę” ir “Saulę"), bet seimo dele
gatai pripažino dabai ftuę konsti- 
tuciję už gėrę, kaipo tinkamiau
si? visiems, taigi lygiai katali
kams kaip ir valnamaniams. Tas 
labai ne patiko tūliems kunį
gams, ypacz gi kun. Sutkaicziui. 
Nors jį iszrijko į ceutra’i-zkę ko
mitetu, bot jis sutvėrė antrę Su- 
rivienyjimę, kat?Jikiszkę Sanda- 
rę, ant iazardymo senojo. Taigi 
dabar tie kunįgai, kuriems ne pa
tinka grynai tautiszka, be tikėji- 
miszkos spalvos Susivienyjimo 
konstitucija, vietoje intriguoti 
ir stabdyti augini? tos institucijos,

kiszkę Sandurę, fanatikų Scs.vie- 
nyjime nieks ne laiko, nes jis yra 
ne katalikiszka orgataizacija; tie 
gi, katrie labiaus my|i savo tau
tę negu tikėjimiszk? fanatizmę, 
gali pasilikt prieeenpjo, kuris nė 
jokiam tikėjimui kelio ne užstoja. 
Jeigu jau reiktų skiįt:esi ir nie
kaip ne galima būt Susivienyji
mo nuo fanatikų kitaip iszvalyti, 
tai ir tęsyk reiktų isz jo pasi
traukti fanatikams, kuriems ne 
pat nka grynai tautiszki jo mie- 
riai, tiems, kurie reikalauja pa
vertimo Susivienyjimo į tikėji 
miszkę organizaciję. Mitriai Su
sivienyjimo vienok turi būt pil 
domi te<p, kaip liepia konsli uci- 
ja, o ne teip» kaip nori tūli fana- 
tiszki virszinįkai.

Jeigu kunįgai geidžia katali- 
kiszkumo, nieks jų ne laiko, jie 
gali pasitraukti isz neturinezio U- 
kėjimiszkos spalvos dabartinio 
Susivienyjimo. Mums 
dabartiniai jo įstatymai, 
pats kunįgai parengė, 
todėl sz:ędien jiems ne 
jų paežių darbas? Tautiszkos or
ganizacijos ne gali stovėti ant 
fantaz jos kelių virszinįkų. Juk' 
ir kunįgų priderystėtraukti žmo
nės į vienybę, o ne skirstyti juos 
į neužsikenezianezias partijas. 
Jeigu jie daro kitaip, tai turbūt 
todėl, kud jiems labiaus rupi asa 
biszki reikalai, negu reikalai mu
sų tautos ir tikėjimo, kadangi ir 
vaikai supranta, jog tikėjimo 
siundymais ir pjudymais negali
ma pakelti.

Taigi man rodosi, kad nėra 
mums visai reikalo tverti ket- 
virtę Susivienyjimę, nes dabarti
nis gei&s; reikia vien taisyt ir 
dabot, kad ne butų kokių kelių 
fanatikų sukraipyti jo mieiui, o 
su laiku ir terp sąnarių nuo
monių ugims geresnė harmonija.

J. Ramanauckas.

Isz moterių protiszko pasikėlimo 
daug pelnytų musų tauta.

15 d. lapkr.czio, vakare, ant 
Turner 1 lai les, po direkcija p. J. 
Griniaus buvo ksztas teatras; 
atloszė, turbūt, paties direkto
riaus surenglę komediję po var
du Misijonier us i Filozofas. Bu
vo ginezai apie buvimę dvasios 
ir tame, žinoma, misijonierius fi- 
liozof? sukilti, tas atdveitė prie 
Dievo ir metė knįgę į žemę (su 
tokia;s veikalais matyt p. Gri
nius nori dr^matiazkus veikalus 
sngręžinti į laikus viduramžinių 
misterijų. Red.).

S &A.

mo musų moterių gaibęs, dar nu
gabeno į Poltsvillę $65 lictuvisz- 
kų pinįgų- musų ^tai
kumo ir kvailumo mat vien 
svetimtaueziai naudojasi ir turtus 
sau kraują. Tautietis-

gi ge« 
kuriuos
Kodėl

patinka

i Isz Homestead, Pa-
Per rupeitingumę p. Petro Ka- 

zuczionio, czianyksztis Carnegies 
knįgynas sutiko pargabenti į knį- 
gynę lietu* iszkų knįgų už $49. 
.Daugiausiai partraukė iszleidimų 
p. Baczkausko ir kunįgo Miluko, 
nes už 14 dol. nuo kiekvieno; 
“Vienybės” iszleidimų už $12, 
“Lietuvos” iszleidimų už $9. 
Nuo dabar lietuviai, vietoj sėdė
ti saliunuose, galės laikę praleisti 
knįgyne ant skaitymo knįgų sa 
vo prigimtoj kalboj. Gaila, kad 
į knįgynę ne parsigabeno lietu- 
viszkų knįgų iszleistų Prūsuose. 
Terp ten iszleistų yra knįgos di
desnės vertės negu daugelis Ame
rikoj i-zleistų.

Jeigu parinkimui knįgų galima 
szį tę užmesti, tai vienok p. Ka- 
zuczioniui už jo trusę ir rūpestį 
apie labę musų brolių priguli 
garbė ir jo darbas vertas padė- 
kavonės ir pagyrimo.

Tautietis.

Isz Bostono, Mass.
Je gu yra kvaili, tai atsiranda 

ir kvailių isznaudctojai. Sztai 
ir pas mus atsirado isznaudotojai 
kvailų lietuvių, kurie szau- 
kianezioj atmonyjimo lidtuvisz- 
koj kalboj siuntinėja atsiezauki- 
mus, žadėdami visiems laimę ir 
turtu?, bet tik tiems, kurie at
siųs 50 c. Juk jie turėtų ir be to 
turtingais buti.f Apart laimės, 
szitie geradėjai dar gydo nelai
mingus ligonius nuo visokių li
gų. Dieve apsaugok nuo tokių 
daktarų, kurie, apart gydymo,už
siima dar ir laimės suteikimu ne
laimingai žmonijai. P-

Isz Spring VaJIey, III.
Matydami, kad gnt visokių 

tauliszkų reikalų reikta aukų, be 
pinįgų nieko ne galima nuveikti • 
be aukų nuo lietuviszkos visuo
menės ne butume galėję parengti 
lietuviszkos dalies ant Paryžiaus 
parodos, kuri viso svieto atkrei
pė akis ant lietuvių; be aukų ne 
galima suszelpti mūsų kankiuti- 
nių, už platinimę lietuviszkų 
rasztų maskoliszkų valdžių isz- 
tremtų isz tėvynės į Maskoliję,— 
czianyksztė Sūnų Lietuvos Did 
vyrių Dr. nusprendę įvesti cen- 
tines aukas ant tau|irzkų reika
lų. Pirmutinė garbd tokiam už
manymui priguli tulcįms Pennsyl- 
vanijos draugystėms^ bet ir mes 
ne norime pasitikti užpakalyj ki
tų. Nors mes pats įleįstengiame 
nuveikti svarbesni^ tautiszkų 
darbų, tai priridednm norą su 
grasziu, kiek įstengiame, kadan
gi ir graszis yra lapai reikalin
gas, ne mažiaus už darbę, ant 
kurio nuveikimo eik musų pinį- 
gai. Prie panaszių rentinių au- 
kų51 viecziame mes visus Ameri
kos lietuvius.
Rasztinįkas Dr. S-inų Liet Did

vyrių A Jokubka.

Seattle, Wash.
Į Seattle atkako daug lietuvių 

isz Alasko?. Neseniai ežia lietu
viai turėjo susirinkimę ant ap
kalbėjimo politikos reikalų; ro- 
davyjosi teiposgi apie Alaskę. 
Sugrįžę isz Alaskos tvirtina, jog 
ten darbinįkams eina gerai. Auk
so kastynėse Dowson City moka 
darbinįkams po $5 ant dienos ir 
duoda boardę; dabar ant rudens 
moka po $5. Per va«arę tūli 
darbinįkai eina aukso jieszkoti, 
užsidirba po 11000 ir daugiaus, o 
ant žiemos vėl giįžta atgal. Ki
ti užsiima medžione; jeigu gerai 
sekasi, tai isz to teiposgi uždirba 
gerus pinįgus. Kili vėl kerta 
medžius giriose ir teiposgi gerai 
uždirba. Trys lietuviai prekiau
ja kiau^-ziniais: superka jie Ska- 
guoy kiauszinius,mokėdami po $2 
už tuzinę, o nugabenę į Dovson 
City, ten parduoda po 14,50. 
Czia atkakę užmanė sutverti lie- 
tuviszkę kompaniją, pirkti kiau
szinius Wa-hingtouo sztete ir 
siųt-ti kitiems į Alaskę ant parda
vimo. Teiposgi užmanė* uždėti 
sztorę su guminiais czeverykais 
ir batais. Kaip tvirtina, atei 
naneziuose metuose darbo Airiš
koj bus daugiaus; lietuviai prie 
szalczio geriaus pripratę, genaus 
už kitus jį pakenezia, todėl szal- 
ta* oras ne gal jų nubaidyti.

SeatHenas.

Isz Minersvilles, Pa.
Musų pavieczio kriminaliszka- 

.me sude atsibuvo dvi krimina- 
iiszkos provos, isz mueų mieste
lio buvo 7 Pottsvilles sude.

Pereitę sanvaitę tapo vienoje 
provoje nusūdytos net devynios 
ypatos į kalėjimę ant 6 mėnesių. 
Jszėmus vienos merginos, kuri 
gal visai nekaltai pateko į ka
lėjimę ant 70 dienų, kili buvo 
apkaltinti už pesztynes; už daly- 
wavimę pesztynėse buvo apkal 
tinta ir anoji mergina, bet sunku 
įtikėti, kad ji su vyriszkiais butų 
pessusi.

Savo laike buvo raszyta apie 
emarkię kovę susitikus sąnariams 
dviejų prieszingų partijų; pe- 
zzėsi prieszai teip karsztai, kad 
net namai, kuriuose pesztynės at
sibuvo, likosi drueziai pagadyti. 
Negalint ant vietos susitaikyti, 
pesztukai apsiskundė į augsztesoį 
sudę. Wisi likosi nuspręsti į 
kalėjimę, nors isztikro kalti wos 
keli, kurie bombardavo namus. 
Nubaustų gal būt buvę apie 40, 
bet kad lik wienę partiję skundė, 
tai kalti kitos partijos (nors ir 
tojė ne bus be kaltės) pesztukai 
pasiliko nesaltais. Isz 11 ap
skųstų—vienas susitaikė su skun
dikais, kitam liudinįkai ne įsten
gė darodyti kaltės, ne galėjo da- 
rodyti, kad butų dalyvavęs 
musztynėse—-lai sūdąs abudu nuo 
bausmės paliuosavo. Merginę 
gi nubaudė už tai, buk ji neszio- 
jusi akmenis vyrams, kurie mėtė 
juos į namus. Už tai ir nuspren
dė ję sūdąs ant 70 dienų į kalėji
mę. Kiti ka'ba, jog mergina 
yra visai ne kalti.

Dabar gal Minersvillėj peszty- 
,nės sziek tiek pasimažįs nors ant 
teip ilgai, kol didžiausi pesztukai 
sėdės kalinyj. Dabar i«z pesztu- 
kų liko tik tūli suvalkiecziai, bet 
terp jų yra arszesni už sėdinezius 
kalinyj vilniszkius. Skundikas 
butų teisingi uis padaręs, jeigu 
butų skundęs visus kaltus, kurie 
lik dalyvavo muaztynėse. (Kal
ti gal būt tik užpuolikai, užpul
tos pusės lygiai kaltinti ne gali
ma: užpultiems reikia gintiesi 
nuo užpuolikų. Red.), kurie jose 
vartojo peilius ir kitokius įna
gius.

Toki mat yra tie musų pesztn- 
kai. Kada, gėdydami, korespon
dentai apraszo peiktinus jų dar
bus, už tai jie baisiai pyksta, jei 
gu įmanytų, tai ant korespenden- 
tų iszbandytų tuos visus kovos 
įnagius, kokius vartoja muszty
nėse su kitais; gazdina eudu mu
sų laikraszczius, bet kad anglisz- 
ki laikraszcziai Duobtai garsina 
apie ne gražų jų gyvenimę, tai 
musų pesztukai, rodosi, apie tai 
nieko nežino ir nesupranta, kad 
jie savo bjauriais pasielgimais že
mina visų lietuvių vardę. Ar 
gi isz tikro mes nuo tų putų gė- 
dę daranezių ne galime iszgiliuo- 
huoti?

Pas mus provojasi ir kemsza 
pinigus į svetimtauezių kiszenių 
ne tik vyriszkai bet ir moterys. 
Sztai dabar susi pro vojo nė už 
ežį, ne už t? tūlos musų 

įmokinimė. lės ir nepaisant jau ant

priesz rinki.

Rodosi, kad

dsrbo, todėl

visokios ne- 
1. lapkriezio, 
kx>th & Hay- 
ietuviui An-

Isz VVaterbury. Con
Po rinkimų darbai pradėjo eiti 

czia visai prastai: 
mus dar dirbo, dabai gi dangum? 
darbinįkų atstato,
darbai ne greitai pat įtaisys. Dar
binįkai labai iszbariyIi, visi bijo
si, kad ne nustotų 
dirba smarkiau? negu galima ir 
per tai pasiekia juos 
laimės. Sztai 16 i 
dirbtuvėse Holrnes,! 
dens Co. 23 metų 1
tanui Povilaikui prie darbo nu
traukė raukę iki alkūnei. Man 
rodosi, kad jo gimjpės, arba jis 
pats, jeigu iszgia, galėtų skųst 
kompaniję ir reikalauti atlygini
mo. Sunku vienok vęrgszui 
darbinįkui k? padaryti priesz 
dykaduonius didžturėzius.

Per sziųmetinį liaudės suskai- 
tymę Waterburio lietuviai veik 
visi užsiraszė lietuviais, nes yrat 
užraszytų 1141 lietuvių. Pagal 
lytis, kiek katrų yra J dar nepaty
rėme, bet rodosi, jcjg bus pv ly
giai, taigi tiek vyrųj kiek ir mo- j 
t erių ir merginų, i Czia daug 
merginų dirba ^fabrikuose. Butų 
gerai, kad czianyk^zczios lietu
vaitės, kaip tai daro ^ritur, uždė
tų kokię draugystę. 1 
zavusios, greieziaus 
mokti daug įeikalin 
geriaus ’kpsiszviestų, 
szvaresnio apsiėjimo, 
vyrę greieziaus ganių, 
teipgi ir vyrai darytų, jeigu nuo 
savo iszrinktujų reikalautų mo
kėjimo raszyti ir skaityti savo 
prigimtoj kalboj; tęsyfc ne viena 
ne mokanti raszyti naergina, isz 
meilės, griebtųsi1

Susiorgani- 
galėtų isz- 
?ų dalykų, 

, pramoktų 
o tęsyk fr 

Gerai

Wardan Teisybės.
N-46 “L:etuvos” patilpo rjsz- 

tas p. Parapijono, kuris užmeta 
raszėjui korespondencijos, kitam 
Lavrenco Parapijonui, patilpu- 
sios nr. 44 “Lietuvos”, melagys
tę. Isz tikro vienok pirmutinis 
korespondentas raezė teisybę. 
Nors ginezai už mažmožius, ant 
asabiszkų užmetinėjimų atsaki
nėjimai ne labai tinka į laikrasz 
tį, bet visgi asz praszau patal
pinti mano paaiszkinimę (mes ti
kimės, kad toki begaliniai asa- 
biszki ginezai pasibaigs, kadangi 
isz tokių nėra visuomenei nau
dos, o laikraszcziai privalo tar
naut'. visuomenei, o ne ypatoms. 
Red.;, kadangi czia eina apie isz- 
aiszkinimę teisybės. Antras Pa- 
rapijonas tvirtina, jog kun. Gri
cius niekada trukdymų ne darė 
Lavrenco parapijai. Su tuom 
yra ne teip, kaip antr s Parapijo- 
ii88 raszo. Susitvėrus pirmuti
niam komitetui isz grynų lietu
vių, gerų tautieczių, atvažiavo 
kun. Gric'us, vis? parapijos su
rėdytu? iszniekino ir užrinko sa- 
vęjį kom>tetę isz sekanezių ypa
tų: J. Buzevycziaus, St. Wari- 
liaucko u* J. Szeszeikos ir per tai 
sukėlė didelį ermyderį ir nesuti
kimus; taigi mat atvažiavo ne 
ant iszklausymo velykinės, bet 
ant kėlimo nesutikimų musų pa
rapijoj. Ar czia melas?

Toliaus antras Parapijonss sa
ko, jog pirmutinis komit. atidavė 
atsitraukdamas antram vien? 
knįgę ir tai su iszplėsztais lapais. 
Meldžiu vienok p. antro Parapif 
no pasakyt', ar tuose iszplėsztnoee 
lapuose buvo kas raszyta? Su 
tuom buvo sziteip. Kada buvo 
pirktos naujos knįgoa, naujas 
pirmsėdis, p. Szukevyczius,užma
nė važiuoti į Broktonę ir pažiū
rėti, kaip ten parapijos kuįgas 
veda; kelionę apmokėjo parapi
ja. Atvažiavę pas manę, rodė 
kaip knįgas vesti. Kadangi įra- 
szę buvo ne gerai, tai tuoe la
pus reikėjo iszplėszti ir jų vieloj 
dėti naujus. Parapijonas gali 
apie tai persitikrinti, pažiūrėjęs į 
finansų knįgę ir joje ras iszplėsz- 
tus lapus.

Apkaltinimas dabartinio komi
teto, kad jis traukia lietuvius 
girie " lenkų, teipos nėra melu, 
tę gali patvirtinti wisi buvę ant 
parapijos baliaus. Prie lenkų 
traukia Lavrenco. lietuvius pa- 

ypacz Miarapijos kom.
Sau ' A \ ir fi
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namų sekretorius. Jie ant kal- 
bėtoj uis užaikvietė ir žinom? 
ežia lietuviszk? iszgam? Norkų- 
n?, kuris ii ir kalb? laikė lenkisz- 
k? ir kalbino lietuvius vienytiesi 
su lenkais. Užklaustas p. 8ze- 
szeikoa, k? per lenkiszkas kalbas 
nori atsiekti, atsakė, jog nori su
vienyti lietuvius su lenkais. To
liaus pasakė, jog pastatysime 
bažnyczi?, kurioje pamokslai bus: 
vienas lenkiszkas,kitas lietuvisz- 
kas. Kadangi vienok susirinkę 
ant baliaus lietuviai ne prilan- 
kiai priėmė jo kalb? ir pradėjo 
szvilpti, tai lenkystės apasztalui 
ne liko nieko daugiaus, kaip 
neszdintiesi laukan. Argi ir ta* 
ne tiesa? Kur todėl yra melas 
korespondencijoj pirmutinio pa- 
rapijono? Pikulis.

| Maskoliszkas randas, maty- sesers waikas serga. Lz wieų tų 
damas ger? pelo? irs paėmimo 
monopoliaus pardavinėjimo deg
tinės, dabar perkr-tinėja klausy
tu? paėmimo į savo rankas taba
ko, papier&ų ir cigarui Toliaus 
gal sumonopolizuos ir paleistu
vystės namus, nes ir jie Mosko- 
lijoj jų užlaikytojams ne maž? 
suteikia pelu?.

|| Ant prigulinezios Holandi- 
jai dalies salos Naujos Gvinėjos, 
cziabuviai jurų plėšikai užpuolė 
ant parengtų anglijonų pliantaci- 
jų ir cziabuvių kaimų ir 15 czia- 
buvių papjovė. Ginkluoti poli- 
cistai vienok užpuolikus pergalė
jo, muszyje 30 plėszikų likosi 
užmusztų.

Isz wisur.
Plu-0 Czekijoj, netoli Wiesa, 

to anglių kastynėse atsitiko bairi 
dujų expliozija, kurios 30 darbinį
kų likosi užmusztų, o 19 sunkiai 
sužeistų.

0 Mieste Manchester, darbo 
namuose 300 jame ėsanezių be 
turežių apsirgo nuo nuodų arse
niko, kuriuos ne žinia ka5 į val
gį pribėrė.

|| Mieste Wladi ve štoke, 
nėj Siberijoj, maskoliszkas 
dus rengi* dideles laivų dirbtu 
ves, kurios dirbs lygiai karisz- 
kus kaip ir prekystus garlaivius.

rin-

n Mieste Darmstadt, Wokieti- 
joj, prie statymo naujų namų su
griuvo sienos ir užbėrė dirban- 
czius prie to darbinįkus, isz ku
rių 12 likosi užmusztų.

" Wokietijos ciecorius, wardu 
sawo tautos, padovanojo miestui 
Paryžiui visas trinbas vokiškos 
dalies buwmias, ant pribaigusios 
dabar parodos.

| Akmenų kastynėse lordo 
Perkyn, Walijoj, 5000 darbinįkų 
metė darb? už tai, kad vienas 
darbinįkas be tikros priežasties 
nuo darbo likosi praszalintas.

£ Hamburge, ^Vokietijoj, su
sitvėrė kompanija, kuri parengs 
garlaivių linij? isz Hamburgo į 
pietinę ir rytinę Azij? ir į vaka
rines pakrantės Amerikos.

| W c kieti joj tūluose krasztuo- 
se, kaip antoi Szlezijoj, Bawa- 
riszkucse Alpuose, Harco kalnuo 
se tiek prismigo, kad sniego yra 
iki kelių. Pasnigo jau ir Lietu
voje.

| Ant Krimo, kur dabar yra 
Maskoliszkas caras, pietinėj Mas- 
kolijoj, . iszdegė visas vidurys 
miesto Eupatorija. Blėdį gais- 
rp padaryt? skaito milijonais 
rubliu, L

| Holandijos randas ketina isz- 
diiowinti wi-? jūrių koj?, wadi 
nam? Zuyder See. Kada tas bus 
atlikta, Holaudija laimės didelius 
žemės plotus tokio didumo, kaip 
beweik wisa Suwalkų gubernija.

U Prieszais uolas Septynių sa
lų, prie Kanados pakranezių, 
susidaužė amenkonit-zkas laiwas 
St. Olaf. Su juom paskendo ka
pitonas ir septyni jurinjkai ir 
tiek jau pasašierių.

| Ant Kaukazo, aplinkinėse 
miesto Elizabetpoliaus užtiko 
labai didelius ‘ ir turtingus gele
žinės rudos plotus; ruda iszduo- 
da 63^ geležies. Bis ežia pa
rengtos kastynės.

pagriebė wien? negrę 
sapnuodamas, pradėjo 
buk ji sunkiai dirba, 

daug ergelio su lytiaz-

si. Ant galo sustatė visus į ei'ę 
ir pradėjo kraustyti kiszeniua. 
Tuom tarpo atėjo į salino? poli- 
cijantas, k? trimatę vagiliai, sten
gėsi pabėgti, bet vien? isz jų 
Loveles*? policija n tas nutvėrė. 
Toki atsitikimai mat Amerikos 
dideliuose miestuose gali atsitikti, 
Europoj gi nė mažuose mieste 
liuose nieko panaszaus ne būva.

U Warszawoj ir Kalisze susekė 
maakol szkų pinįgų ir vekselių 
dirbtuves. Kli-zės ir popiera su 
vandeniniais ženklais padirbti 
Hamburge: Iki sziol pas d r'iė- 
jus surado su virszum 3COOOO 
rubl. pad.rbtų pinįgų, bet kiek 
dirbėjai jų< terp žmonių paleido, 
nežinia. Dirbėjais buvo Warsza- 
vos ir Kaliszo žydai.

g Ryme Auairinko terplautirz- 
kas kongresas ant apkalbėjimo 
pasekmingumo kanuolių szuwių 
prie iezardymo ledinių debesų ir 
apsaugojimo laukų nuo iazmuszi- 
mo. Ant kongreso susirinko su 
virszum 1000 delegatų. Susi
rinkę pripažino paaekmingum? 
Kanuolių szuvių prie iszardymo 
ne tik ledinių, bet ir lytinių de
besų.

|| Ties miestu Heidelbergu, 
vakarinėj ^Vokietijoj ir kituose 
krasztųose prie Reino pereit? 
sanvaitę girdėjo ne paprast? ba- 
ladonę, kuri ėjo isz dangaus: pa- 
naszi ji buvo į muszim? daugelio 
būgnų, raicziojiir? akmenų arba į 
eiles expliozijų; traukė nuo 
sziaurrytų pietvakarų link. Nuo 
ko ji paėjo, kokios priežastys j? 
gimdė, nežinia. Laike tos bala- 
donės ant dangaus nė jokio ypa- 
tiszko ženklo ne buvo matyt.

Nu

|| Angliszkas laikrisztis ‘ Dai
ly Expre88° paduoda sekanezi? 
žini? isz Odessoa, pietinėj Mas- 
kolijoj: 33 turkų szeimynoa no 
rėjų naktyj persikelti ant -laivo 
isz Maskolijos į Turklį?,
plaukus laivui nuo kranto, ant 
jūrių užkilo smarki vėtra. Be- 
sikeliantiems, ant apsiugojimo 
laivo nuo paskendimo, atsėjo 
pirmiausiai iszmesti į jūres visus 
besikelianezių daiktus, paskui 
vaikus, o paskui ir moteris. Lai
vas vienok paskendo ir isz ant 
jo buvut-ių žmonių tik vienam 
pasisekė priplaukti prie kranto.

| Maskoliszkas randas davė 
angliszkiems kapitalistams kon
cesiją kasti auks? ant teip vadi 
namų Perkimo aukso laukų, 8i- 
berijoj. Tie aukso laukai užima 
plot? 370000 akrų.

| Ryme.bažoyczioj szwinto Pe
tro, atkakęs ant dieirmaldyatos 
popiežius teip apsilpo, kad jį rei
kėjo perneszti į rum? ir paguldy
ti į low?. Paskui jis apmirė du 
kartu. Ne reikia užmirszti, jog 
popiežius turi apie 90 metų. Prie 
tokios senatwės susilpnėjimai 
yra labai pawojingi.

muilinimų įspėjo vien, jog gė
riau kav?; t? vienok nesunku 
buvo įspėti, kadangi daugumas 
žmonių ryt m eeziais geria kav?; 
kitų dalykų visu ne įspėjo.

Paskui 
ir neva 
pasakoti, 
kad turi
kais organais. Teip pranaszauti 
jeib kas gali, kadangi negrės pa
prastai dirba sunkiai ir isz tikro 
turi daug ergelių su lytiszka s 
organais, jos yra neturtingos.

Toliaus turbut turėjo atsive
dęs s ivo draugus, kuriems spėjo, 
kadangi isz fzitų pusės girdėt 
buwo vien patvirtinanti atsilie
pimai. Tokių komedijų papras
tai vi-iur griebiasi visoki žmonių 
monytojai ant parodymo, buk jie 
su dvasioms kalba.

Kadangi nuo atėjusių ima už 
jženg? po 25 c. tai ant patrauki
mo žmonių ant savo neva ste 
buklingų susirinkimų, žinoma, 
užpraszo savo draugus, kuriems 
paprastai visk? įspėja, o jeigu ir 
ne įspėja, tai tie ir teip patvirti
na. Jie neva nuima ir dvasių 
paveikslus, bet tos dvasu s at- 
musztos visada ne aiszktai, kad 
visai nežinia, k? jos reiszkia 
(Mes pažįstame Ctfcagoj wien? 
elektrotechnik?, kūrinai spiritistų 
salėj dirbo visokias elektiiszkas 
įtaisas ant neva iszszaukimo 
dvasių, pažįstame ir vien? neva 
inedium, taigi tarpinįk? terp gy
vų ir dvasių, bet už tai pasitaikė 
mums būti Europoj ant spiritistų 
susirinkimų parengtų mokslin- 
czių. Ten matėme ir tokius da
lykus, kokių paprastu muilinimu 
ne galima vadinti. Mes todėl 
ne sprendžiame nieko nė priesz, 
nė už spiritistų moks!?. Dabar 
prie-z mokslinczius spiriti-Ui ai- 
szkina savo mokai? Berlyne. 
Kas isz to pasirodys, pamatysi
me. Red.), kiti apsirėdę tokiais 
jau drabužiais kaip ir gyviejie. 
Jeigu kūnas gali turėti dvasi?, 
tai rodosi dvasia ne galė'ų turė
ti tokių drabužių kaip gyv>ejie. 
Tokius paveikslus rodė man Cbi 
cagoje ant Madison ui. knįgų 
krautuvėje.
. Kasi ink paežių spiritistų, tai 

tūli isz jų buvo pasidavę medi
cinos daktarais (terp Europos 
spiritistų toki yra isztikro, prie 
jų priguli ir toki visame sviete 
gaisus mokslincziai kaip aztai 
Crooke?,Flammarion ir daug kitų. 
R**d.) Kaip ten su tuom spiritis- 
mu yra, tas gal toliaus iszsiai- 
szkįs, t? gi k? matome ant jų su
sirinkimų Amerikoj, tas labiaus 
pane-zi į muilinim? žmonių akių 
negu į kokį nors moksl?.

J. Naujokas.

Draugyscziu Reikalai
Sąnariams D r-tęs 8. Daukanto.
Chicago. Sanariai Dr-tes Si mano Dau

kanto, turinti draugysten reikalus, teik
sis Kreiptis prie sekretoriaus arba prezi
dento, kuriu adresai yra sekanti:

8. Abromawiczia, prez. 946 33r d st.
A. Bijanskas, sekr., 3327 Auburn avė.

Chicago, Draugyste L i uosy bes laikys 
savo prieszmetini susirinkimą Nedelioj, 
1 wal. vidurdienio 2 d. Gruodžio 1900m. 
salėj J. Petroeziaus, 168 W. 18 ulieze, 
ant kurio bus rinkimai naujos admini
stracijos ir kiti svarbus dalykai ap- 
svarstomi. Deltogi kiekvienas sąna
rys privalo pribūti. Naujiems sąna
riams instojimas už 91.00, szissusirinki
mas yra paskutini*
“ Dr-te Li uosy bes.

Padekawone.
Chicago, Dr-te Panų Sz. Marijos P. 

Ražanczewos siunezia szirdinga aeziu 
visiems lietuviams ir lietuvaitėms, ku
rie teikęsi atsilankyti ant musu baliaus 
laikyto nedelioj 25 Lapkriczio ir drau- 
giszkai su mumis pasilinksminti.

Dr-te P. 8. M. P. R.

Susirinkimai ir Prakalbos.
Lavrence, Mass. 4 Gruodžio, 7 vai. 

vakare po nr 288 Essez sk, szio miesto 
lietuviai turės dideli susirinkimą ir pra
kalba* tautiszkuose reikaluose. Kal
bės terp kitu ir Dras J. Ssliupos. To
dėl lietuviai ir lietuvaites susirinkite 
kuoskaitlingiausei, o iszgirsite ko kiti 
dar negirdejote.

Lavrenco Lietuviai.
Pittston, P*. Sz. Baltramiejau* Blai- 

wystes Dr-te turės dideli susirinkimą su 
prakalboms ir dekliamacijoms 12 Gruo
džio, 7 vai. vakare, Bažnytinėj saleje- 
Apart vietiniu bus kalbėtojai ir isz ki
tur. Todėl vistfs lietuvius ir lietuvaites 
vielinius ir splinkinius kvieežia kuo 
skaitlingiausei susirinkti.
Ward*n Dr-tės Jonas Grebliunas, sekr. 
'‘Brooklyn, N. Y. Tėvynė* Mylėtoju 

Dr-te* kuopa laikys savo susirinkimą 
nedelioj, 2 Gruodžio, 2 vai. po pietų po 
nr. 73 Grand st., ant kurio kwieczia vi
sus lietuviu* kuoskaitlingiausei susi
rinkti ir prisiraszyti prie tos draugystes, 
kurios mieriu yra vien meile tėvynės.

Kuopos vyriausybe.

* Balsas isz Publikos.
Į visos, kurie tuomi norėtų pasinaudoti!

Mano suuua.ilgai vartojo vi
sokiai gyduoles pataisymui savo 
apetito. Bet tik nuo laiko, kaip 
jis ėmė vartoti Trinerio Ameri
can Elixir of Bitter Wioe, Jo 
apetitas žymiai pasigerino ir da
bar jis tuomi džiiugiasi. Teik- 
kitės prisiųsti man dar 12 bonkų 
to Trineįio Vyno, kurs ne tik 
pataiso apetitę, bet teipgi sudru- 
tina vii? organizm? ir isz valo 
krauj?, ir pagal .savo naudingu- 
m? jis yra 10 sykių daugiau ver
tas negu jo preke. Datyręe to
ki? to vyno naud?, asz visiems 
jį kuoszirdiogiausiai rekomenduo
ju vartoti kaipo geriausi? vaist? 
nuo wisų pilvo nesveikumų.

Su guodone, Frank Brurak, 
917 N. Wathington st.

Baltimore, Md.
Gaunamas visose apliekose 

arba pas patį fabrikan*?: Jos 
Triner, 437 W. 18<h st, Cbica- 
go, III. Raszyk szi indien.

Uislualdyma lizgydy* m vnana dlana.
Imk "L*x*Ut« Bromo Quiae TobtoU“. G*uii 

kiekvienoje apUekoje uilSo. Jei nepocydyi. 
•uirraileejtiligao. int kiekvieno boselio yr» 
per***** E. W. Grote.

Puikiausios pawinczewones ir 
popieros gromatoms.

Naujausiu ir gražiausiu pawinczewo- 
niu ir popieru gromatoms, importuotu 
isz Europos, su iietuwiszkais paraszais, 
turime dabar daugybę. Prekes pawin- 
czewoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: 1c.. 2c. 10c. 15c. 20c. 25c. arku- 
szas. Norinti gauti "samples’’ popieru 
ar pawinczewoniu, tegul prisiunezi* 91. 
Norinti gauti “samples” abieju popieru 
ir pa*inczewoniu, turi prisiųsti 92.00.

A. Ol*zewskis,
. 924—33rd St. Chicago, III.

MUSŲ ŽEMĖS
.................... .. .............. ■—

AUGMENIS.
Pagal LunkevyČių ir kitus.

Spiritistų susirinkimas.
Apie spiritistų moksl? ir apie 

jų susirinkimus daug raszo, jie 
pats isdeidžia daug laikraszczių , 
lygiai Europoj, kaip ir Ameri
koj, net Chicagoj jie iszleidžia 
vien? ar daugiaus laikraszczių. 
Girdėdamas apie jų stebuklus, 
apie paszaukimus pasimirusių 
dvasių, užsimaniau ir asz atsilan
kyti su penkiais draugais aut 
Lyric Hali, 6th avė. New Yorke, 
kur spiritistai laiko sawo susirin
kimus. Salė yra dikta ir ji pil
na prisirinko žmonių. Kiekvie
nam isz atėjusių liepė padėt po 
jeib daikt?, kokį kas nori, ant 
stalelio pastatyto ant platformos. 
Kada diktai daiktų susirinko, są
nariai atgiedojo kelias dvaeisz- 
kas giesmes, o paskui prasidėjo 
rodymas visokių slaptybių.

Wisi nutilo ir savo atid? at
kreipė ant virsziuįko spiritistų. 
Tas apie 15 min. nus'davė užmi
gęs ir teip pur.ėsi miegodamas, 
lyg kad velnias butų į jo kun? 
įlindęs. Putam, paėmęs daiktus 
sudėtus ant stalelio, spėjo katras 
kam priguli. Daugelį daiktų 
įspėjo kam jie priguli. Tas ir 
nežingtidu,nes pakėlus kokį daik 
t?, to, kuris jį padėjo, tankiai 
veidas atsimaino, žmogus laukia, 
k? pranaszas pasakys. Be abejo
nės, kada žmonėles dėjo ženklus 
ant stalelio,, pranaszas turėjo ar 
pats tėmyti, ar gal turėjo pagel- 
binįkus, kurie jam paskui parodė 
kokius nors ženklus arba nurodė, 
kur padėjęs ženki? atsisėdo.

Aaz nė jokio ženklo ne padė
jau, bet vienas isz mano draugų 
padėjo nopersk? ir isz pradžių 
atsisėdo ant vienos vietos, bet 
paskui persikėlė, o jo vietoj asz 
atsisėdau. Kada pranaazas pakė
lė nopersk?, asz szyptelėjau. Pa
matęs t? pranaszas, prisikabino 
prie manęs siūlydamas man t? 

■ daikt? neva per dvasių įkvėpi- 
i m? ir toliaus pradėjo pasakoti, 
i buk asz dirbu prie kriauezių, Kad

.Wietines Žinios.

Į| Nutiestas ant jūrių dugno te 
legrafas terp Emden, Wokietijoj, 
ir Azoriezkų salų likosi nutrauk 

E tas. VVokietijos randas, kuriam 
priguli minėtu telegrafo linija, 
iszsiuntė specijaliszk? laiw? jiesz

- koti, kur Uratai yra nutraukti. 
Iki sziol wienok ne rado. Su
rasti nutrauki? telegrafo d ra t? 
gulintį ant jūrių dugno ne teip 
leBg‘W^0r‘*Dij* turi apie tufcs- gėriau rytmetyj kaw?» kad gy- 
tan^lBllių venų ant antro floro, kad mano

-o- . -
— Priesz saliun? pn. 260 ant 

State ulyczioa buwo pririsztas 
gywas meszkinas sveriantis 75 
swarus. Kokiam ten negrui 1 
meszkinas labai patiko ir užsima
nė jį pavogti. Kadangi jo nieks 
ne dabojo, tai negras atriazęs, ! 
nutiuedė prie vežimo ir įritęs 
meazkin?, su juom nežinia kur 
nupleszkėjo.

— Pereitos nedėlios dien?. 
teip kaip buwo pagarsinta laik- 
rasztyj, Chicagra D tė Panų Szv. 
Mar jos P. Ražanezavoa turėjo 
savo pirm? balių, kuria atsibu
vo Freiheit Turner Hallej, 3417 
S. Halated ui. Ant baliaus s išt
rinko tiek wyrų ir moterų, kad 
salė buvo pilna. Wisi linksmi
nosi gražiai, tvarka buvo kuo 
gražiausia.

— Gyvenantis pn. 2931 S. 
Canal ui. szvedas Neis Peterson 
pereitos nedėlios dien? szovė du 
kartu į savo paczi? ir j? mirt'nai 
sužeidė; paskui szovė teiposgi į 
paežio* dukterį ir j? teiposgi pa 
szovė, bet ne mirtinai, ant galu 
ir sau paleido kulk? į gal v?. Nu
gabeno visus į szvento Luko- 
sziaus ligonbutį, kur Peterson 
vakare pasimirė; jo pati teipos
gi turės mirti. Nesutikimai už
gimė už tai, kad Petersono pati 
barė vyr? už tai, kad jis spirit? 
pylė į arba!?. Nelson apsivedė 
su jo nuszauta moteriszke 5 mė
nesiai atgal.

— Du jauni wagiliai, Wm. 
Loveles* ir Charles Steinberg,už
sitraukę gerai keliuose galiūnuo
se, nuėjo pn. 275 Nevberry ui. ir 
pradėjo maudyti per lang? į gy
veni m? Fitzgeraldo ir liepė jam 
keitiesi isz lovos ir vienuose 
marszkiniuoee iszeiti ant ulyczios. 
Kada jis iazėjo, nusivedė jį į sa- 

- liun? ant keitės 18 ir Halsted ui. 
, Czia wėl pradėjo szaudyti ir au- 
1 surinkusiems galiūne liepė isz pra

džios szokti, paskui dainuoti, 
i paskui syklupdė ii liepė melstie-

Paįieszkojimai.
Pajieszkau sawo vyro Dominyko Cae- 

preckio, isz miestelio Kaltinėnų, Rasei
nių pa v., Kauno gub. Asz jo pati tu
riu pasisamdžiusi namą ir laukiu kad 
ji* parvažiuotu. Jis pat* ar kas kita* 
teiksi* duoti žinę ant ant adreso:

Jozefą Czeprackiene, 
3365 8. Morgan tt. Chicago, III.
Pajieszkau Jono Delkaus, Kauno gub- 

Raaeiniu paw.; gyveno jis AnsoniS, 
Conn. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti iine ant adreso:

J. Matu, Wallingford, Conn.
Pajieszkaa Jono Baradinsko, Kauno 

gub., Panevėžio pav., kaimo Daujenų; 
gyveno Philadelphijoj. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Mateuszas Petrauskas,
28 Uniofl st. Kenosha, Wis.
Pajieszksu Aleksandro kinkos, Kra

žių parap., Raseinių pav,, Kauno gub.; 
gyveno Mahanoy City, Pa. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Joe Noreika,
Box 564, Laurium, Mich.

Pajieszkau Kazimiero Tarvido, Kau
no gub., Raseinių pav., Szvieksznos pa
rap. Jis pau ar kas kita* teiksis duoti 
žinę ant adreso:

Peter Mauricas, 
3215 8o. Morgan st. Chicago, III.

Pajieszkau savo dėdės, kurs. 18 Rug. 
pjuczio iszvaževo. į Lietuva ant darbi
nio laivo, bet dar iki sziolei namu ne- 
dasieke. Žino turiu kad jis iki Anglijai 
laimingai pribuvo, bet kur dabar yra, 
nežinau. Teipgi pajieszkau Antano Ba
joro, Bziauliu pav. Aniceto Paliuno 
ir Juozapo Maknicko, Panevėžio pav., 
visi Kauno gub. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso;

Jos Chibas,
288 Athens st. 8o. Boston, Mass.

Pajieszkau Franciszkaus Koniovto, 
Kauno gub., Telsziu pav., kaimo 8za- 
szaieziu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jonaa Rekaszius, 
Box 133, Somersville, Conn.

Pajieszkau savo pusbrolio Wincento 
Racevicziaus, Kauno gub., Telsziu 
pav., Warniu parap.; gyveno Chicagoj. 
Jis pats ar kas kitas teiksi* duoti žine 
ant adreso:

Frank Racevicz,
7 Franklin st. Nashua. N.H,

Guodotina* Kuningas Tarasievicz, 
klebonas szv. Kazimiero parapijos, Mil- 
waukee, sztai ka raszo apie kartųjį vyną 
Dro Božynczo.

Kad persitikrinti apie gydytino veik
me kartojo vyno Dro Božincz, daviau jį 
sergantiem* savo žmonėm* ir atrašu, 
kad ji* isztikro daug gero padaro, nes 
tudrutina pajiegas. Tūla ypata, kuria 
per daug metu “rėmuo" be paliovos 
grauže, weik pasveiko, kaip tik ta vy
ną pradėjo vartoti.

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

Su guodone,
Kn. Idzi Taraaievicz, 

992 Bremen ui. Milvaukee. Wis- 
Rugpj. 30, 1900.

Kartųjį Wyna Dro Božincz gali gauti 
visoee aptiekoae. Fabriko ofisas: 
Milvaukee"avė., Chicago, III.
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Pigiai ant paidavimo pirmos kliasoa 
aaliunaa, lietuviu apgyventoje vietoje. 
Prieiaatis pardavimo, kad savinikaa 
iuvažiuoja į sena kraju. AUiszaukite 
pas: Martin* Raudoni, t
8001 Houaton avė., South Cbicago, Iii.

Pigiai ant pardavimo po nr. 3259 8o. 
Ilalsted st. dvi .pentrinis namas su 
dviem lotais. Abu lotai užima plot* 
žemes 50x125 pėdu. Namas ant 8 fa- 
miliju ir sztoras. Noriu parduoti arba 
issmainyti ant geros fermos.
H. P. Myers, 1008 chamber of Commer- 
ce, LaSalle st. Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo geras galiūnas 
aplink lietuviu apgyventi j* vietoje. 
Priežastis—savinikas iszvažiuoj* isz 
Chicagos. Atsiszaukite pas:

John Skoractevski,
3329 8. Morgan st., Chicago, III.

(11—30)

Temykit!
Jonaa Možeika, lietuvys, assistentas 

ir notary public advokatu: TbeoProulr 
ir C. O. Cavette genauaei ir teisingiau- 
sei iszjieszko skriaudas už sužeidimus 
padarytas per kompanijas ar miestą. 
Jis turėjo mano prova su miestu už su
žeidimą ir gerai ja issprovojo. Todėl 
veliju kiek vienam tokiuose reikaluose 
kreiptis prie J. Možeikos, 81 W. 14 Pla- 
ce, Chicago, arba gali pasmaukti per te
lefoną: Central 2«21, nuo 10 ryto iki 4 
vai. po pietų. France Žemaitiene.

“Lietuvos” keliaujanti agentai.
Sziaurrytiniuoae ateituose “Lietuvos" 

keliaujancriais agentais yra: Winc*s 
Kudaraucka* ias Lavrencs, Mase, ir Jo
nas Taraila ias Waterbury,Coon., pietry
tiniuose rteituoee Jurgis Kaaakeviczius 
isz Pittston, Pa., ir Juozas Petrikis isz 
Philadelphia, Pa., o valateje- Illinois 
Antanas Žvingilas isz WiHisville, UI. 
Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pa* juos užsirassyti “Lietuvę" 
ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viaokes knįgas 
už tę paczię prekę kaip Ir redakcijose.

^Vietiniais agentais: Jonaa Naujokas, 
Nev Yorke, Stanislovas Rinkevicziua 
Brooklyne N. Y., Andrius Maczis 8he- 
nandoah, Pa., Petras Bieliauskas Mt 
Oarmel, Pa., M. J. Damijonaitis Water- 
bury, Conn.

"Lietuvos” I*zi.eibtuve.

(Tą«0
Apart dilginančiu dilgėlių, yra ir ne

turinčios tokių ypatybių, bet jos iš savo pa
vidalo teip panašios į ^ilginančias, kad tas 
panašumas ir yra ginklui saugojančiu jas nuo 
mintančių žole žvėrių: jie pamatę tokią dil
gėlę, tiki jog tai yra dilginanti, todėl nė ne 
bando artintiesi ir esti, tiki, jog yra tai dy
gioji. Žiūrėkite ir pa|te pamatysite, kad 
teip yra, kadangi ne Ežinku bus užtėmyti, 
jog galvijai šalinasi irį nuo nedilginančių 
dilgėlių, nors nupjautas noriai ėda.

Nekalbėsime daugiįaus apie tai, kapi 
augmenys ginasi nuo pr|ešų ir visokių nepri- 
lankių sau aplinkybių, i Ant supratimo to ir 
privestų paveikslų užteks. Iš privestų pa
veikslų matote, jog vflsoki augmenys turi 
teip sutaisytas šaknis, virkščią, lapus, kad 
tas jiems palengvina matinimasi, sugriebi
mą kuo daugiausiai šviežos ir šilumos, apsi
gynimą nuo negerų aplinkybių ir naikinan
čių augmenis žvėrių. Ne visi vienok lygiai 
prisitaikę prie ne gerų aplinkybių, vieni pri
sitaikę geriaus, kiti gi Iniekiaus, todėl tai 
vieni gyvena ilgiaus, kitj trumpiaus. Kaip 
daugelis seniai gyvenusių ant žemės gyvūnų 
išnyko nuo žemės paviršiaus, išnykusių vie
toj atsirado kiti, teip tks yra ir pu augme
nims. Terp augmenų, meni ant atsigynimo 
nuo priešų kaipo ginklą turi akstinus, kiti 
kartumą, dar kiti neganių kvapą, kiti tvir
tumą, tai ne vienas skaitytojas galėtų pa
klausti, kokį ginklą turi {žolė, žmogaus augi
nami javai ir daugelis ki|ų augmenų? Teisy
bė, kad ne visi augmenis turi atsigynimui 
ginklą, bet ne reikia užniršti, kad gamta ir 
ne visiems gyvūnams sutaikė atsigynimo gin
klą ir žmogus priguli priį) beginklių sutvėri
mų, bet jam gamta sutjeikė protą, kuris ir 
yra didžiausiu atsigynimi? ir užpuolimo gin
klu. • Daugeliui augmenį ne turinčių atsigy
nimo ginklų gamta suteikė didelį vaisingu
mą, kuris jiems užstoja ginklą. Jeigu šitie 
vaisingiejie augmenys nb turėtų priešų, tai 
jie apvaldytų visą žemeh paviršų, paveržtų 
visą maistą nuo kitų augmenų, kiti turėtų 
išnykti, liktų tik tie smarkiai besi veisianti; 
ant apsaugojimo kitų |ugmenų gamta ši
tiems ne tik tufėjo paskirti priešus mažinan
čius jų besi veisimą, bet! turėjo suteikti ir 
amžį trumpesnį.

Su tūlais augmenim^, yra tėip kaip ir 
su gyvūnais. Tūluose kraštuose atskirtuose 
nuo kitų užsilaikė kitun išnykę augmenys. 
Prie tokių kraštų priguli antai Australija ir 
♦ulos jos salos. Yra čia augmenys ir žvėrys, 
kokių kitur nėra, bet tid vietiniai augmenys 

kol iš kitų kraštų 
visokių san-

♦ulos jos salos. Yra čia 
kokių kitur nėra, bet tie 
viešpatavo Čia teip ilgai 
tvirtesni, geriaus mokani i prie visokių san- 
lygų prisitaikanti ne pririgriebė. Persikėlę 
Čia europiečiai, atsigabeao iš saYo tėvynės 
augmenis, kurie Australijoj greitai paėmė 
viršų ant vietinių, tuos stumia į prapultį,

Hei wyral, moterys. wl«d pas 
8. ArbaczauHka!

Užlaiko »iwiežia ir geriauae mes*. 
Prekes pigios, žmogus dora* ir tu kiek
vienu teisingai apsieina.

8. Arbaccauskaa,
8. 2nd st., Philadelphia, Pa1229

nikeliu yra teip vadinamas btiudelis, 
kiaušiai žalios parvos; jis telposgi yra iš at
skirų lapelių arba liuosų arba suaugusių. 
Bliudelis yra apačioj vainikėlio, o jo viduryj 
vyrukai ir vyrukai yra arčiau kraštų 
vainikėlio, viduryj žiedo gi motės. Lygiai 
vyrukų teip ir močitį žiedo gali būt po daug. 
Tankiausiai būva teip, kad mote yra viena, 
o vyrukų arba tiek kiek vainikėlio lapelių, 
arba dusyk keturssyk ir tt.' daugiau negu 
lapelių. Toks tankiausiai yra žiedas. Bet 
ne visi jie vienoki. Pasitaiko kvietkos be 
bliudelių, bet vien turinčios vainikėlį, motes 
ir vyrukus; yra ir toki žiedai, kuriuose nėra 
nė bliudelio, nė vainikėlio, bet vien vyrukai 
ir motės, tokius žiedus vadina nuogai* žie
dai*. Pasitaiko ir toki žiedai, kurie turi vi
sas dalis, trūksta vien vyruko arba motės: 
būva bliudelis, vainikėlis vyrukai, arba bliu- 
delis, vainikėlis ir motė.

Retai ant vienos kojukės arba stiebelio 
būva vienas žiedas, kaip tai yra, paveikslan, 
pas auguonas. Paprastai kojukė arba stie
belis išsišakoja ir ant jos arba kaipo varpa, 
kaipo šluotelė, kaipo kekė būva daug žiedų, 
kaip tai matote ant gervažolių, dobilų, ser
bentų, remunių, saulučių ir tt.

Kas gi yra, paveikslan, remunės, sau
lutės, dobilo žiedas? Tai ne vienas žiedas, 
bet šimtai surinkti į krūvų ant vieno stiebe
lio.

XVII.
Iš žiedo dalių svarbiausi yra vyrukai ir 

motės: be jų žiedas ne gali išduoti vaisiaus, 
be jų ne gali užsimegsti vaisius su sėkloms. 
Todėl apie tas žiedo 
čiau.

dalie pakalbėsime pla-.

viršų ant vietinių, tuoa stumia į prapultį, 
varo prie išnykimo, atė, unai atėmė maistą 
senoms vietinėms veislei is. Teip yra ant 
Australijos sausžemio, a it salų Tasmanijos,. 
Naujos Zelandijos; pase 
vą su atėjūnais tvirti 
silpnesni gi augmenys 
gal visai išnyks diktai
Taigi mat, kaip didžiausiais priešais gyvūnų 
yra gyvūnai, teip ir augmenų didžiausiais 
priešais yra augmenys; ir žmogių juk di-

ip yra ant

uningai išlaiko ko
tų kraštų medžiai, 

nyksta ir neužilgio 
pietinių augmenų.

priešais yra augmenys; ir žmonių juk di
džiausiais priešais, turbU, bus žmonės: karių 
ant naikinimo tautų juk 
augmenys bet vien kitos

neveda žvėrys arba 
tautos, taigi smar-

kiaušių kovų veda žmont s su žmonėms, mili
jonus žmonių užmušė jk I ‘
vųs mūšiuose.

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

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Mainierial Temykite! a
Farm* 5 akru su trioboma prie pat 

mainu,kur wi*ada gali turėti gera darbe, 
parsiduoda už 9125. Pinigu wiau nerei
kalauja, likusius gali isamoketi po 93 
ant menesio. Mus mainos visada dirba. 
Adresuokite:

A. Žvingiiaa, WiUi*vHie, IH.
(13-14) ,

kruvinuose terp sa-

Augmenys ne tik kvėpuoja, maitinasi ir 
auga,bet ir dauginasi, v< isiasi teip kaip ir vi
si gyvūnai, ant veisimos 
posgi atsakančius organ 
Tas atsitinka maž daug i 
menysžydi, žiede užsim

augmenys turi tei- 
18 kaip ir gyvūnai, 
šitokiu budu: aug- 
ezga vaisius su sėk

loms; sėklos patenka į atsakančiu dirvą ir iš 
jų išdygsta jauni augmenėliai. Ant to vie
nok reikia atsakančio la ko ir tinkamų san- 
lygų, be kurių nupuoltn i sėkla ne išdygsta;

* ‘ * čių išdygimui sanly-
nupuobisių ant že- 

ygę diegai auga.
visi žino, kaip ir ko

kiu budu augmenys d auginasi, kaip užsi
mezga vaisius ir sekles. / ‘_ 
supratimo reikia piru iausiai peržiūrėti 
kokių dalių susideda augmenų žiedas.

paprastai, dėl neatsakai < 
gų, tik mažas nuošimtis 
mes sėklų išdygsta ir išc;

Tų visi žino, bet ne '

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

Gydo sriaokes .igas, turi geriaueę prakti
- k| ligoae moterių, valkų ir chroniss- 

koee ligose. Taipogi geriauaei atiie 
k* aperacijaa visokiuose atsitiki
muose,

807 SSnd st., ( bieago

. ' OFISO WALAND08:

a----

Ant geresnio to

Žiedo dalys.
A. vyrukas, B. motė, ir C. dulkės.

Vyrukai susideda iš laibo stebelio, ant 
kurio viršaus yra du krepšukai su geltonoms 
dulkėms vadinamoms žiedų dulkėms. Žiū
rint į tas smulkias, neužmatomas škyrium 
dulkes per padinantį stiklą, joe pasirodo ap
valioms, pailgoms ir kiaušinio pavidalo, ap
vilktos plona, dailia plėve. Viduryj kiek
vienos tokios dulkės yra atsakantis skysti
mas. Puikiniai krepšeliai pas nuogasėklius 
augmenis yra apačioj, o pas uždongtssklius 
viršui esančių ant stiebo inkstukų; skaitlius 
tų dulkinių krepšukų pas visokius augme
nis ne vienoks: tankiausiai būva po keturis; 
pušys turi jų po du, amalai gi daug. Vyru
kas yra vyriškoji žiedo dalis. Kaip pas vi
sus gyvūnus ant išdavimo veislės reikia me- 
degos dviejų lyčių, tas pats yra ir pas 
menis: nė viena moteriška, nė vienas 
kas ne gali išduoti vaisiaus, bet ant 
susijungimo dviejų lyčių.

V yrukų krepšiukuose per 
tveriasi atskiros celės, kokios yra pamatu vi
sų gyvų daiktų, taigi žmonių, gyvuaų ir 
augmenų; jierplyšus krepšeliams, dulkes tas 
vyruškos lyties vėjas arba vabalai, labiausiai 
bites rinkdamos medų, perneša ant motės, 
taigi ant moteriškos žiedo dalies.

Kiekviena tokia dulkelė yra išsivysčiusi 
celė arba kamaraitė, susidedanti iš branduo
lio, protoplazmos ir uždengiančios ją plėvės. 
Tūlų augmenų dulkių kruopelės yra sulipu
sios į krūvą, kitų gi jos liudsos.

Motė arba moteriška žiedo dalis yra vi
sai kitokio pavidalo. Kaip matote ant aug- 
ščiaus padėto paveikslėlio, ji panaši į butelį 
su ilgu ir laibu kaklu. Viršus jos truputį 
išsiskėtęs, jį vadina šnipeliu, jie yra ant 
stulpelio; stulpelis tas tuščias viduryj. 
Žemiaus stulpelio yra išsiplatinusi motės da
lis—ją vadina užmazga. Perpjovę užmazgą 
jos viduryj rasime vieną arba daugiaus 
apvalių trupinėlių, kuriuos vadina augme- 
niee kiaušiniais arba sėklų bumburals, tai 
yra bumburais,iš kurių paskui išsivysto sė
klos. Kaip visos kitos augmenies dalys, teip- 
jau vyrukai, kaip ir motės turi būt augme
nims reikalingi. Is tikro šitos dalys atlieka 
labai svarbią užduotę augmenų gyvenime.

Nunokus vyrukui, jų dulkintai krepše
liai trūksta ir esančios juose dulkės išbyra. 
Kiti grūdeliai tų vyriškų dulkių patenka ant 
išskėsto kaklelio motės arba šnipelio, kuris, 
jeigu išnokęs, turi smulkius ūselius Ir ap
trauktas limpančiu skystimu. Lygiai ūseliai, 
kaip ir skystimas sulaiko dulko* ir ne duoda 
jiems nupulti nuo to motės išskėsto Šnipelio. 
Patekusi į aną limpantį skystimą dulkė, per
auga, kiekviena ištysta į pailgą dūdelę. 
Dūdelė perduria šnipelį ir per šnipelį motės 
lenda į vidurį. Čia patinka sėklinius bum-

>

Žied4a.
Ant paveikslėlio nįatote, jog žiedas yra 

ant laibo stiebelio, kųrib apačioj yra maži la
peliai. Pate žiedas teiposgi susideda iš kelių 
atskirų dalių. Gražiausia žiedo arba kviet
kos dalie yra tai teip vadinamas vainikai*. 
Jis susideda iš atskirų i lapelių, kurių būva 
daugiau ar mažiaus, nuo 1 iki 20 ir daugiam, buru8i į kuriuos ir ateidaria k 
laneliai tie vra arba Ivfl’us.arba visokio didu- atviri

Peraugimas dulkių ir xjtsiva>«ioima* i
A. dirikf illeidžianti dūdelę. B. mort. a., 

dulkių Mt molto inipelk). b—jų dtu 
p- -sėkliniai bumburat.

lapeliai tie yra arba lygus,arba visokio didu
mo, liuosi arba suaugu kaipo dūdele, varpe
lis, ratas ir tt Parva; lapelių yra visokia. 
Nueikite pa vasary j ant pievų arba ir į mergų 
darželį, o pamatysite teu visokių parvų žiedų 
vainikėlių lapelius: baltus kaip sniegas, rau
donus kaip kraujas, nįėlynus kaip dangus, 
geltonus ir visokių kitikių parvų. Po vai-

Drauge bu tuom syvai esanti oui 
myn ir sušlapina sėklinį bumbu 
taip sakant, susijungia su tuo 
sėkliniame bumbu re. Tokiu bw 
bumburai užsivaisina.

(Teliana bu».)

Imperfect iii original



. . #88 167.67
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49 050 61
4.083 33

135.625.83
2.518.75

23.742 00
42.565 718 95

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Special deposit* to secure 

liabilitiea in Georgia.... .  33 500.00
Totai Admited Assets 8748 744 08

LIETUVA

4.35 00
..tl.923.399 82

11.026.31
Totai liabilitles.... #420.217.^

Lesa liabilitiM secured by
special depoeita in Georgia 8.300.98

Balance.....................   #411.916.82

Ofiicial Publlcation

S A L I U N A S

i M HMMI

.. i

IbMlk.
Viste rWrj

Knygų Katalogas.
Knygos sawos spaudos.

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozeliai*. Naudingiau** knygele ant 
svieto dastšlnojlmui isz ko darosi žai 
bei. griausmai. lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi............ .  3 Oc

Aritmetika. Kniga lazaimokinimuirokundu.
Preke................................................... /'..85c

HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 
s pis užlaikytu) sveikatos, isz kurios gali be 
pagelbos daktaro Iszaigydyti nuo daugybe* 
Hgu. Szita knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nea kas j) su atyda perokal- 
tyz,pataikys apsisaugotl nuo tuzstancziu vi
sokio ilgu, patalkysužlaikytiouelybejesavo 
sveikai), pailginti savo amši ir mokės u žan
giai! sveikais ir tvirtais savo vaikelius.
Preke........................................  35c

Žmogus Nepliuszkls. Verte l»z szvedisaku .•«- 
ris Graži apysakėlė: kaip turtingo prekėje 

nūs apsirėdė *u varginga mergina ir lai- 
mgiau gyveno už kitus, su turtingoms ap
vedusius. Salta apysakėlė užima kiekvie- 

l jauna vaikinr---‘— - *------ *---
giszkoa dorybe* ____________ .IOc

Istorija Suvienytu Walatiju Sziaurines Ameri
kos. Apraazo kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va- 
žiboti m Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo Ir kokiuose metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare aitai 
žeme! O ant pat galo talpina*! Konstitucija 
Suvienytu Wals(iju. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos šemeje gvvenancziam. idant

K vale dari 
Preke...

1 puslapiu 
... 8100

Dratnise, grožiuose apdaruose........... SI 35
Geografija arba žemes apraszymas. Pagal Gsl- 

kw, Naikovskl ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudineiauala isz visu sulygszlol Užėju
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai apraazo visa musu žeme. Jos pavidala. 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augazu, vulkanus metanolius Iszsave* ugnį: 
isz kokiu žeme sluoksniu susideda kur Ir 
klek joje yra anglių, geležie*, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru opiu, 
ja vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juoee gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra
išyta dalimis. Įsukai tylos visos vieszpatys- 
tea, karalystes, kunlgalksziystes, respubli
kos tr tt. Kiek kurioje žeme)* yra gyvento
je; koki ju tikėjimai, kalbo*. paprocziai. už
siėmimai. pramones, uždirbtai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabrike, pra 
meniu, kur koki orai: azalczlai ar karas 
ežiai, lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
iroektiea. kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6z# coliu. 
480 poslapiu, ant geros standžios pepierns 
spaudimą, su 71 paveikslėliais: mapu gyvu
liu ir tt............................ ...........

Tapati, apdaryta audimu* kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para 
azai ant nugaros ir srono Preke *'.2 50 

Kaip Maakolila persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
pression russeen Lithuanle supiesze kun. V. 
bembskia..............................................IOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli’ Pieszinys Dro 
L. Metalam. įsa angliuko iszgulde kun V. 
Dembsku ................................... 15v

Kražių Bkerdyne. Apraazo ana baltu ataitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė antbažny- 
ezios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius Ir už- 
peczetijo bažnyczia. Aiszklautlal apraazo 
ta viaaataitikima.../.........................15c

Lietu vtszkaa Lementorlus su poteriais, kate- 
klimate ir mlatranturu...................  13c

•įdeda, ant ko laikosi ir kali

io* ir kitos retai matomos žvaigžde*. Su 30 
aatronomi*zku abrozeliu turinti 225 pusi* 
plūs. Yra tai vienatine knyga, isz kurion 
tikrai žmogus gali apslszviesti....... 75c

ID-utcoee, gražiuose apdaruose #11.00
Lankai ir Lietuviai nuo 1228 iki l430m. Pa ra s z* 

pagal lenkiszkun istorikus Žemkalnl*. Isz- 
leista "Tėvynė* Mylėtoju Draugystes'* —Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimoir jo pasekmes. Czia aiszkiai yra ap
laižyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
Lietuvos kunigaikszcziaia: Keiatucziu Vy
tautu ir kitais. Isz azios knygeles skaityto
jas aiszkiai supra*. ar lenku prietelyate yra 
mums naudinga ar blediuga.............15c

Lietuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdžia persu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 283 puslapius 
ir 4 dideles mapaa. parodanezias vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu protėviai Ąpratzo 
lietuviu padejiraa dar 800 metu priesz Kris
taus gimimy.......................................5Oc

>7sujausis Lletuvlszkas Sapnlnyka*. surinktas 
ir suredit. isz dangei svetimtautazku saptal- 
ny'zu ir surėdytas pagal tikra Perslsakal 
Egiptlszka tapniuyka,—su310 aiszkiu abro- 
zeliu.—*u apraazymu planetų ir paalapoziu 
kokias senove* žmones vartojo inapejimui 
ataltes —Geriaasei iszgnldo visokiu*
tapnos......................  BOc
.Apdarytas.................................................65c

OUtypa. apysaka isz laiko terpsavtszkos kares 
Indijonu Amerikos.............................95c

Puiki istorija ape Kantria Ala na, kuri per 23 me
tus valkszcziodama po svietą, daugybe 
bodu ir vargu kantrai iazkentsjo..SOc

Pamokslai Iszminties ir Teisybes iazguldineti 
GalRoczlu visu smžiu. Czia yra patilpj 128 
gražiu Juokingu ir iszminlingu pasakaieziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu įkaitimu tegul nusiperka szif knin- 

v<y. gele. o gardžiai pasijunka, žmones* tursa kf 
' ‘ 4 papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo- 

lwJkrs duoti iszmintingf ateakymf...... BOc
F?*nR *dls Gromatu raszymui. Yra labai 

ngudižga knygele, kuri mokina kaip reik 
manytis gromataa ta:pažystamu*, priete- 
liua, giminias, mylimaiaias ir myiimuo- 
a.ua priesz apeivedima, in ponus, kuni
gus. vyskupus ir kitas augintai stovit- 
ežias y pa tas Pasveikinimai ipavtnczevo- 
ne*i ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atoltlkl- 
muoee..........................  BOc

Robinsonas Kražius, moraliszka ir žingedi 
apytaka paszvesta jaunumenei.....85c

Senu Gadynių isznyke G r gi Sutvėrimai. Pagal 
Hutehinsonf; sutaisė Szernas. Ji apraazo 
seniausiu gadynių Įvairius sutvėrimu* gyve
nusius ant šerne* dar priesz žmogaus ant jo* 
atsiradlma. Ssiandien tu sutvenmu kunus 
žmones kasdami gilius szulinlus, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus šemeje Tulu sutvėrimu atrado czie- 
lus, nesugadintus, kunug, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes Tie atrasti 
šemeje kanai yra aziandlen Įsistatyti ivat 
riuote uiuzejnose. taz kuriu žmones mokinasi
milijonu metu reikalavo pakol am mirusia 
Sveri** kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu stono. Moksllnczlai isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip Ir kokiu 
bud u gyvi aatvenmai keitėsi isz žemesniu 
In augsztesnes veisles. Ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu, kūnuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo •praus
ti. kaip seniai Ir Smogs* ant musu žemes at
sirado Knyga turi 37? puslapiu stambaus 
dm r o. ant graž.os popieroa ir apie 160 pa
veiksiu invairtu senu gadynių la’.nykuslu su
tvėrimu. Preke.............................. #1-00

Trumpa Geografija. Butai** Neri*. Trumpai Ir 
suprantamai apraazo visas 5 dalia svieto. Su 
74 paveik-lellais: mapu. žmonių, gyvuliu tr 
medžiu Tinkamilura geografi> ta pradine 
mokalainj........................................... 85c

Apie turtu iszdirbima. Parasze Bebram: verte
S. M Veikslas gvildenanti* politlszkfj) eko
nomija. K< ki*i* keliais issidirb) turtai, 
kaip jie soaikrauna tr kaip atalUepla ant 
draugijos gyvenimo..................................85c

■Vanduo ant Šenrt*. po feme tr virsiuje žeme*
Rusiszkai paraižė Bubakin’l. Verte Drugys, 
įsileido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraazo visas vaudens 
permsiou* ir veikmes: kaip Ils persikeiczia
liti. d.beaiaL padange** acyeeę. keieziaai 
1D vaadeni iaazelhia ar ini-iro luatehua ir 
»el kriou ant žeme*, laa kurio* buvo pskilį. 
Czia nukritę dideliu* darbui reikia: aote- 
gaa kartai* uždengia eielua kaimus ir laid<»-
tHl'.aiua uuv '*■>•** _> .............. ■ —
užlieja Įsukus, įsirėžo rotus, spės ir upelius 
Ir karojęs! po žeme kur rel reikia t) pati 
darbf kaip ir ant tironus Žemes ........ lOo

MmdAogis Lietuvos Karai in*. Istorlszkas pa
teiksiąs penkiuose aktuose Lenkink*! pa
nižę Julius Slot seki, lietuviazkal rerte 
Vincas Kapsas (Droš Kudirkai Knygele 
paikina ypatingai teatro mylėtojams, iioc

Knygos Swietiszkos įtal
pos.

knlma Vilis, naujausi* Ir gražiausia pasaka, ku
rtai skaitytojas atsidžiaugt negales....75c

Anegdotai iszsitanmal ir patarles is 
-----------Grekonu be! Bymloi 10c

limo nuo neprieteliu vedancziu isz tikro Ir 
uzganiogo tikėjimo kelio in prapulty Czia

lietuvl*zka kalba yra seniausia ir kad tnri 
daugiau.lai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
Išnaikinti; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . . 10c

lelka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
aprasso kas yra arielka, saip Ji kenkia smo
gui, parodyta ,u keturiais abrozellaia žmo
gaus pilvo kokios iss girtybes ligos pastota 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
dyti. .... »e.

Birutes dainos “ “ >0o
Budas gydymo. Daktanszka knyga..............40c
Dievaitis, apysaka szies gadynes. Yra tat gro

žis u šia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke “ “ #1.00

Dainų skrynele ,, »
Etnolioglszkos smulkmenos Kc
Kgl* žalcziu karaliene lt iszgriovlmaa Kauno 

pilies 1M2 m . du puikus dramai paraižyti 4- 
iekaandro Gužuozio ....

Genu Dede. Groži pasaka Ina sziandlenlnlo Lie- 
10c

(Genovefoel. Yra 
mokinanti pasaka.

latekm* Socijallstiazku sanlygu ant viiu kultū
ros izaku Gert pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo buwi .... 15c

Juoaupas Konluszew,kia. arba kankinimas 
C n įjotu po vaidila maskoliaus 50c

Juokingas pasakojimas apie Szaltabuižlua 
Ir du gražus straipsniai isz nkinikyatee 5c 

Ka darytis, kad butume sveiki ir ilgai gy
ventume ...........................  lOe

sutaisytos ant 4 balsu, dėl vyra ,25c 
Kaip tgytle pinigus ir turte „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleroa ir kiti naudingi 

skaitymai , , . , 10c
Kas teisybe tai Bemeta* puikios apysakėlė* 

tsz lietuviu gyvenimo „ 16c
Kristijonas Duonelaitis „ „ . 10c

10c 
10c

MALDAKNYGES.
NIazas Aukso Altorių* katalikiszka malda kay- 

gels Maldos yra ry'.metines. vakarines, prie 
spaviednea komunijos mi*zia. miszparu Ir 
daugybe kitu: miežiu maldos su sbrozellals; 
mlszpsral giedami lietaviazkl ir lotiniszki: 
daug lotynlaaku giesmių giedamu prie iszata 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapinl- 
mo ir tt. Yra 8 litanijos; psalme* S* Marijos 
P. Ir Karaliaus Dovido; aktai, rašaacziai, 
stacijos, karunka, keliolika szventu giesmių 
ir it Yra tai naujausia Ir gražiausia knygele, 
isz visu lietuvisžku msidaknvgiu. daili. Del
ta slidi poplera; stambu*, aiszku* d rūke* 
Mlera3U«4)4 coliai. Szltu knygeliu apdarai 
Irrpeke* yra sekanezio*

Antinai Stateinentof the Pennsyi.va- 
nia Kibk Inslranc* Company of Phi- 
ladelphia.in the State of Peunsylvania, 
on the 31*1 day of Decetnber, 1899. 
m adė to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinoia, pursuant to

LIETUWIU DAKTARAS f
* MARJA DOWIATT. j

GERIAUSIU YRA PIGIAUSIAS

Kauno gub. Szaullu pavieto.

723 VV. 18th Street

Krumplis Jonas pasaka „
Keletas žeistu apie lietuviui tr naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.04 10c

mna Ir ant ju reikalaujanti ataakymai 10c 
Kelios Istoriazkoa dainos. Gražios Ir svarbios a- 

pie Lietuvos praeiti*, jo* lletuviazkue kn 
nlgalkszezlu*. Kražių skerdynes tr tl........ 10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru....,. 20c 
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumą ........................  10c
Keletas roaztu apie Kražius, paraižyta D. Butke-

raiezio. Aiszkiai apraazo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, kiek Ir koki žmoae* 
buvo aresituotl. klek sužeistu, klek už-
mueztu, klek nusudy'u ir tt....................... 15c
vienytose Valstijose platforma.................. 10c

Lletuvisikos Pasakos. Medega lietuviszkal my- 
tologijai. Surinkta DroJ. Basanavlcziaus 
C>1* telpa 14 seniausiu )ietuwiszku mytok>- 
glszku pasakų, kaipo tai:Dievas Ir velnias; 
Perkūnas ir velnias, žmogus ir velnias; Apie 
raganas ir raganius; Apie Deives. Lauma ir 
tasmrt; Apie Dali; Ap»6 Giltine. ApieSzal- 
n, tr szalti; Apie vėjus. Apie milžinus; Apie 
žalezlus ir smakus; Apie wi)kteklus arba 
vlikalokus. Yra tai juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in kure* dar 
ir szifdien daugybe lietuviu ilki buk tai vis 
buvus teisybe................................  81 80c

Lengvas badas paežiam per save* pramok
ti* raazytie, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviazkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi szimtel dainų ** 12.0

Gietuviszkas Albumas. Laidai. Istoriazkoa ir 
szelp jau Lietuvos vietos. Parengtas ir Įsa-

pala apraazymais žymiausiu Lietuvos vietų, 
Iszdirbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrros Vartų su stebuklingu paveik
slu Paneles Szvenczlauslos Vilniuje: Griu
vėsiai Mindaugio rūmo Naumiestelyj; Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies. 
Llszkava; Nauji Trakai; Griuveaial Medini- 
ku pilies; Gelgaudlsikis; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno szventinyozla 
Kaune; Kėdainiai. Mir, Vysokie Litevskle; 
Kretinga: Kražiai; Rakizakio bažnyczia. 
Kapas Simano Daukanto, Birutoe koplyczia, 
Palanga. Buomas ties k lai pėda, Mlmjosile- 
nis tie* Garidal*. Nem unas ties Vilkija, ti
ks lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia jau u- 
ke Kauno gub : tolTaus eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu - padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo 
se—Uetuvlszkoj ir angliazkoj. Preke.... ROc

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Wienožlnsko. Labai gražios dainos 20c

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpi naši ty
rinėjimai apie lietuviu*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 10c

Litvim i Polacy. Lenkiszkoje kalboje, iszrodo 
a* gero ar blogo lenkai lietuviams padare ir

Nol. Prasti drūti apdarai, auksinei 
krasztai................................................... 5Oc

10c
Medejo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
ra»zo atsitikimu* vieno Medejo *u visokiai*

trimis abroaeliau . . 10c
Maskclijoe politika su Europa Ir katelikiszka 

beinycun. Iszrodymaa kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyeziaa........................................ 10c

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos 
Ukiuykam* Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszkas kilimas. Fotam ro
dos uklnykams prie gero vedimo uklnykys- 
tes, ir keletas pasakaieziu ... 10c

Medega musu teutiszkal vaistlnykystal. Szloje 
knlgoje apraszo visas ligas, Ju vardus ko
kiai* ja* vadina Kaunieeziai ir Suvalkle- 
ozlal. tepgi apraszo kokeis vaistais prasti 
žmones ja* gydo. Preke . . . 4Oc

Medega Simano Daukanto bijograljai (gyve
nimui) Yra tai naujau** knigele ir labai 
akvva. kurioje apraazytas gymea'^as Sima- 
nobauksnto nuo pat kūdikystes iki jo *mer- 
ties: kaip augo, kur tnokinosi k 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpi 
to knigeleje randasi d*-ig dainų ii 
žiu straipsniu Preke

Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu 
te rele m* „

Nedorybe Rymo Ciesoriaus, istorija Įsa laiko 
ponsvojimo Nerono ....

Nesiprieszyk. Komedija grajyjama teatruose lOe 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

inienga. Užleista Tėvynės Mylėtoju Dr tea

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Ganai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptteko*.

£t. 
J T 
f*. i

F.PBradchulis
Attoruey and Counselor atLaw.

1*5 LaSalle et. Room 410. Ohicago. III.
Telephoue Central 3066.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokai) jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Weda prowu kaip civiliszkas teip ir

3431—8433 80. Haflated Str.

Į ■ į a > HK. Soli.l Gold-filled luk«t.i.I ■ į ehrin vldu-iais padirbtais fabriko ElginI ■ ■ naFIt'alcbCo. už pure prek-i G" ftranl oo~1 ■ — ju?:^anao ę
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moteriška Neimk tau nepatiks.
FiriN TEMYK:h L* LVI I I I • Jei nori mes paimsime tau «ivo k.ta.iot,-*

|<adieS or CONSUMERS WATCH COMPANY,
GentJ 2,0 TiItalo. n. y

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid 

up in caah............................#400.000.00
LEDGER ASSETS.

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

Mortgage loaoa on real estate 719.900.00 Į
Loanc on collateral aeeurity.. 169.900.00 
Book value of bonds and

•toeks......................................3.579 797.15
Caah on hand in bank................163.668.27 .

Tolal net ledger aaaeta #4 813.927.09
NON-LEDGER A88ET8.

Intereat due and accrued..,. 11.363.44
Market value of bonda and 

atoeks over book value.. 85.292.85
Net amount of uncollected

premiuma.............................. 268 890 50
Grosą asaets... s. .#5.179.47k8ė kriminaliaakas visuose suduot e

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Depreciation frotn book 

values of real estate.. #8.167.67
Į Special deposita to sec- 
[ u re liabilitiea in Vir-
| ginia and Oregon.... 80.000.00 

Totai.
Totai Admitted Aaaets 95.U91 306 21

LIABILITIES.
Ixssses, adjusted and 

unpaid.................. 18.696 47
Losses, i n process of 

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

Izysses resisted. 9.563.76
Net amount of unpaid losaes #193 215.08
Tatai unearned premiums.. 1.556.227.30 

| Amount reclaimed on perpet
ual policiea.......................... 840 018.57

Totai liabilitles..........#2.589 460 95
: T<esa liabilitiea secured by 

apda- j special deposita in Vir-

Mieli Broliai!
Tapęs elektrikinio d ra to sužeistas ir 

negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau lodai prekysta: visokiu knygų, 
sbroz’t, stovy!u, szkapleriu, rožaneziu, 
popieroa gromatoms raižymui, plunksnų 
užlaikancsiu savyje atramenta, dru- 
kuojamu maszynu nuo (l.OO iki #200.00, 
revolveriu, karabinu, szpilku į kakla 
raiszczius metaneziu iszsawee ugni ir tt. 
Prisius k už 2c. marke o gausi katalogus 

kitus apraszymus dykai.

M A Ignotas.
902 S. Fronl Si., Philadelphia Pa.

Czewerykus, Wa|ku dra
panas, Lowu ap- 

redalusp Į
Wuolakt nius Tsvorus, palikus, Apa

tinius apredaius, marszkinjus ir kelnes. 
Taworai geriausi. Prekes pigiausios.

įėjimas musu sztoran tik po d r. 3431 
So. Halsled Si. į visus departamentus

Linksma bus tavo namuose
jei nnsipirksi viena musu Home Music Box a.

i Yra tai puikiausi Ir priegtam 
pigiausi instrumentai, kokius tik 
anądien galima pirkti Jledoo- 
da daugiau linksmumo negu 
• 100 vertes vargonai kadangi 
tie visaoos gali graicti Ji žios 
*|ieu . ■ ; '■ '» ' i* 1 esl:na> valka* 

tl. Kožnas 
džiaugiasi 

istrumentas 
i meliodita.
. kuri pride

dame prie kiekvieno instru
mento.

Home Muaic Baz’a galima 
naudoti namie lavinimui vaiku 
lainuoti vleeznamuose ir Inval- 

s .. w ■ .... ■■ ■■».- ” ■ .'■■■
’ pat* apsimokėti per viena naktį 
graijanl. duokime tau. ant kokio 
ba'iukoar šiokiu. Jis groji ta gana 

baisiai D turi meilu baisa. Himnus.

j. w f wf j rvnriMBVVį

O kadriliu*, džindšlku*,

....$1.25

No 3. Moroko skuros minkszti _ _ — ,
rai, apvalus kampai, auksintas paraszas, Į 
kvietka ir krasztai...........................$ 1.25 „ . e

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

Premiums received during 
the year.......................... #1.648 619.66

Į Deposit premiums received 
on perpetual risks....... 34.412.94

j Intereat, renis and dividends 
j received during the year... 228.353.47 
į Profits frotn sale or maturity 

of ledger assets over book 
value............................ ------

: Amount received frotn all 
other sources..... .

Totai income.....

JAMES J. HIGG1N8,
Succesaorto M. Durni n*.

Rėdytojas Pagrabn ir
Balsamnotojas Kūno.

įsteigto# 1M8 metuose.
First 8t., Ellxabeth,-N.J.

Telefonas: -J Bt>Boe M B.
167

Lietu wiszka Grocerne

No 4 .Francuziszkoa gluodnioa sku- 
reles apdarai, apvalus kampai, auksinta 
kvietka, kryžius ir krasztai..........$1 50

Losses paidduring the year #1.225.528.70
! Deposit premiums returned 

on perpetual risks........  17.768.15
, Dividende paidduringtheyear 100.000.00
Commissions and salaries paid

' during the year...................... 459.465.65
Taxes paid during the year

(including fees etc.. of Insur
ance departments).................. 71.224.65

Los* on sa es, or maturity of 
ledger assets.......... .. ......... 12.972.24

Amount of all other expendi- 
tures.................................. 89.790 84

Totai expenditures.... #1.976 750 23

Atidariau nauja Sztora, kuriame už
laikau visokius valgomus daiktu* a pa 
tinius drabužius, cigarus, papierosus 
tabaka, gromatoms popieras, paviucza 
vonea ir visokius kitus daiktus szeimy- 
noms reikalingus. Wiai tavorai szviežl, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie- 
esiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K, Chmelauskas,
87H-MKO W.33rd nt„ GHICAGO.

Naudokitės!
Kas grisius $8.00 splsky* gėrimais Ir 

naujausios mados maszlnuke gromatoms 
drakuoti Bzl masziouse taip gerai p-itaisItai 
kad kiekviena*, nors ir mažiausiai mokintas, 
per 14 niautu iazuioksta dailei drakuoti. Prie 
ziekvienoe masziuukes duosim dovanas istorin

Ar Thwo per z i us 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Otulei Furniture S Šlove Co,
8240 8. Morgu p 8 L

o Jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausi) prekę, pigiau'kaip fabrike.

A. M. Matusąuiczia, 
AGENTAS 

Wargonu, Pijami, Sitiuainu .Ma- 
Hzinu, Cigaru ir I’npieroMU.

Vt argonus, PIJaoul ir Mėsainį* duod 
dienu ant lazmrglnimo. Je 
atrodys paimtai iustrumen

damai grajina teip. ū-g gal tik keln- 
toi gabin muzikante galima butu jam

mist* nori, griniunsk $2.00 mums anl pasitikėjimo, oi‘•'nsiusplnim ęalesrpri* u 
aplaikymui instrumento Agentai daro •<ru*,*in1fto*. rati.?»*gkai*
viaus cirkuliorins. arba pnsiunsk tt 00, o aplalkvai Home Muile »<'X a. Pį™ t*““*0* »» 
tnynal toki nusipirks. Jie visi norės toki turėti, kaip tik jin pas tamlsta pamatys.
Standard Mfg. Co.,45 Vesey St., New York, Dept. 62.TIKTAI DEL WYRU

pacztu kožnam wyrui, katras pnsiu 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sveikata ir smagumą urnai.

nihilistu. Yra lai gražus ir užimantis apsa
kymas Isz gyvenimo nihilistu Roaijoje. kaip 
mergina Olga Liubatovyczlute, prigulėdama 
in nihilistu draugystę, daug sykiu apgavo 
ruskua czinovnlku* ir gaudoma gudriai už
truko isz ja ranku.........................  IOc

Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele, 
turinti 48 puikias daineles it Libreto 4 
aktuose . i5c

Pirmutinis degtines varytoja*, komedija 10c 
Pavargėlė tr kaip gyvena Kynal (Chlnal) 2 

labai aky vos pasakaites ............. <10c
Padėjimas Lietuviu tauto* Rusu vieszpaly* 

te J i socijsliszkoa pieszyni*)................ 35c
Pajudinkime vyrai žemę. Labai groži paraka 25c 
Patarles ir dainos..............................................10c
Petro Armino raaztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų .... 10c
Praeite Vilniau*. Apraazo nuo pat pradžių 

užaidejimo miesto \Vilniaus, koki ja 
kliosztoriai buvo, koki lietuviazki k

tos Poslapiu 158 Preke , 25c
Pamokinanti aprassymal isz gyvenimo žmonių 

ir visokio* rodo*.............................. 15c
Pradsemokslia Rankos Ranto dal noriaeziu 

uzmoktie grožiai rarzytie lOe.
Pradinis mokslą* anglis,kos kalbos............... 75c
Pulkus apraszymas isz gyvenimo Lietuviu

parasiyta dėl Amerikos Lietuviu........... II 00
Plunksnos abrozeliai. Szeszio* naujo*,labai

gražio* pasakos , , , , , 20c
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV

szimtmetyje. labai groži pasaka............... 75c
Populariazkas Rankvedis Fyzikos Paraižė P

Neris. Yra labai naudinga kningele viso
kiems amatainkams kaipo stallor*ms, daily- 
dem*. kalviams, maazinistami ir tt Kiek
vienas norintis koki nors gera darbu atlik'! 
ar k, naujo issmislyti privalo Upsipažlntl tu 
mokslu fyzikos.kuri jam visokius darbus ir 
iszmlslus pak-ngvii Taigi szloje kningelele 
yra iszguldyUM paslaptys fyzikos žodžiais Ir 
paveikslais, ka žmogus perskaitęs ingaut 
daug iszminties prie visokiu iszdirbys- 
caiu.................................................................75c

Parmazonas arba baisumas Dievo rūstybes Pa
raižė Szventmikis Apsakymai įsa tikru atsi
tikimu isz Lietuvos lietuviuku parapi
jų...;.......................................................10c

Rlnalda Rlnaldinas “ “ “ tg60
Rotu Lapeliai naujausios dainos vok Įsakoma 

literoms , . , . , 15c
Rankvedis senoviazkos istorijos Czia talpinąs! 

apra*zymai Egipto, Babilionijos, Fenlcijos. 
Persijos, Judsos. Indilos Ir Kinu, pagal ja 
seniausius amžius. Yra labai akyva Istori
ja, vėlinama kiekvienam Ja perskaityti. 60c 

Rodo* motinoms apie auginimą žindanoriu 
kūdikio , , , , > 10e

Senove* apraszymas apie Duktary Pilypo Ka 
reivio , , , , , , , 50c

Surinkti skarbal. Apraszymas isz pabaigos 18 
amžiaus, dvi puikios pasakos ......8100.

Sumišaimas arba baime turi dideles akis. 
Tikra teisybe isz Suvaiko gubernijos

Talmudas žydu **
Tamosztus besotis, juokinga pasaka........
Terp skausmu In garbia Naujausios dainos JOc 
Trumpa aenoves Lietuviu Istorija ,. lOe 
Trumpa lietuviszka Geografija paraižyta

Kunigo Žebrio...  ............. ...15c
Tvaną*. Istoriszka apysaka parasiyta garsin

go rasai įniko H. Sienkevicziaus apie Kazoku 
paslk-lima ir Bzvedu užpuolimą ant Lietu
vos Toma* I. Preke...................... BOc

Vardan Teisybes.—sooiologiszkas pieszinys W
Liebknechto. Labai naudinga knygrle^ lOt- 

Waitopirs*lyste. Komedija dėl teatro 15c
Weselijoe arba pagireou gobtuve*.................20c

No 5. Abdeta baltais slaniaus kaule, 
liais, su 3 sidabriniais medalikeliai* ak
somo nugara, .apkaustintos briaunoa- 
auksmti krasztai.................. $

woa ataitikima..........................................10c
Pavogti arkliai ir Meadehi Didąalvli Dvi 

grožio* pasakėlės , 10c

i 5c 
IOc

žl pasaka apie virsziaykua (nrednykua) 
Lietuvoje , . , , , 15o

Žodynas keturiose kalbo-e: lietuvtszkal, lat
vis zltai. lenkiszkai ir ruakai. Yra gertause 
knyga dėl norineziu iszmoktl laakiazkoa. 

makos arba latvinkos kalbos...... tt OT
tipenai beiti pone Ir auksingumas bei aldgb- 

riogumsall-tuviazkudainų. Yra tai moks- 
llezkas įsa vadžiojimas apie paėjima lia- 
viszkoe kalbos , . 2Se

tentas dėl Parodos Komedija 1 akte, kuria ■ 
grajyja teatruose.................................... 15c

Žemalcaiu Wyskepyste. Yrate! pulklause Isto
rija temaltijos. Jos bažnyczlu. kunigo. «>«■ 
kupu Ir viso katallklssko tikėjimo sulis

i., ii w

k Sukursto & Co.

Lietuviszkas
CIGARO ir TABAKO FABRIKAS.

150

No 6. Baltos eeliulioidos apdarai, isz- 
kilusios kvietkos, su dviems kabutėmis 
auksinti krasztai.............................. $ 1 50

Kas prisius $1.25,
Aplaikys 50 puikiu popieru gromatu 

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

Wm. Kudarauckas,
Bok 234, Lawrence, M*M.
Nesiusk markėms.

Ciyito sukto. 14 ir 18 K. szlleblnizl žled*l; 
Laikrodžiai Ir lalkrodrllal pat mane pigiau kaip

spll-

F. Prožanskis,
054-33 str. Chicago, UI.

Dr. Leonard Landės,
[A£tuwv*zkaĄ Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojai vyriszkij ir mo 

teriszl>ų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktiksvo ligonbucziuoce: 
Wiedhiuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hocpital College ir 1.1.

UaZtikrina UZgyilyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudCiim} vidurių, 
gal vos, nepom ietį, apalpimj, skaudulius, 
žaizdas, tynimj, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumu Gydymui nerviezkų ligų 
reikia naudot elektrikiniae prietaisas.

Totai risks taken during
the year in IllinoU............ #8 286 583.00

Totai premiums received
during the year in III............#92 497.66

Totai losses ineurred dur
ing the year in Illinois.

Totai amount of out-
standing risks........ <371 880.866.00

R. DALE BEN8ON Prm.
W. GARDNER CROWELL8kc’y 

Subscribed and sworn to before me 
this 15th day of Januarv, 1900.

GEOW 1IUNT.
Commisaioner.

Official Publlcation.
Alinusi Htatenient of the Pacific Ki

rk In*cranc« Compant of N«w York, 
in the Stale of Ne v York, on th* 31 st 
day of Decetnber, 1899; made to the 
Insurance Superintendent of the State 
of Illinois, pursuant to Lav:

Amount of Capital stock 
paid up in cash...................9200.000.00

LEDGEK A88ET8.
Book value of real estate ovn-

ed by the company..............  9.015.50
Mortgaffe loan* on real estate 232.350.00
Book value of bonda and stock 417.000.90
Caah on hand in bank..........  18.328.87

Totai.....................   #076 694.37
D*duct agenta' credit balancea, 

borroved money, and all 
other ledger liabilitiea.... 32.500.00

Tatai net ledger aaaets #644 194 37

NON-LEDGER A88ET8.
Intereat and renta accrued...
Market valueof bonda and 

atoeks over book value.....
Net amount of uncollected

premiums...............................

LIABILITIES,
Losses, adjusted and 

unpaid................ #37.681.87
Losses, in procesą of 

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

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

claims for losses
Deductre-insurance 

due or accrued.. 22 552.64
Net amount of unpaid losses. #68.263 17 
Totai unearned premiuma.... 330.061.66 
Due for commissions and 

brokerage, salariea, reuta, 
interesu, bills, etc....

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

INCOME.
Premiums received during 

the year.............................. 400.187.89
Intereet, renta and dividends 

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

ledger assets over book value 492 50
Totai income.......... #428.064.25

EXI’ENI)1TUKES.
Ix>ases paid during the year.. 276.278.81 
Dividendą paidduring theyear 20.000 06 
Commissions andsalariec paid 

during the year................
Renta paid during the year....
Taxes paid during theyear

(including feea e te., of Insur
ance departments).................. 13 850.37

Legal advertieing proflt 
and loea ete..............iszgydyaiu į kėlės dienas, teipogi 11- |

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvl-1 Amount ot all other ezpend-
— * 1 Itures....................................    .

Totai ezpenditurM #483 U02 &
m j pieno, skaude ji mf lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nuatojimj pajiecų ir tt. Isz- j 

užtikrinu kiekviename

Dr. Iseonard įlindęs

kotas knigom* bei popieroms su pulkK.au kvlet- 
komt ir grasiai, apskaitymais gromatu raižy
mui Tokiu popieru tuzinas kasstujaSSc: S tu
tinai |I OO. Agentu reikalaujame kiekvienoj lie- 
taviszko) aplgardoj ir du.*iauM gero uždarbi.

W. Kudarauckas, 
Bei 234. Lavrence, lass.

—Tikrai LietnwiszkaR—

SaličirjaS

208 W. Centre St.

ežiai lai fabriko ir Indei salio oiuiau Juo* t*i 
duoti <aip tie kurie liz vholeMl* ima Meldai 
Uk psmeginti, o otUkrinu kad'builU utirane 
diatL

A M. MatUNarticzia,

Mahanoy City, X>a>

duoda bus

te Medieal In.titule. Jie 
'lėk iszgyde vyru, kuri, 
ptr metus ėmėsi su prc 
Uszkaia Ir kuniaskals ken
tėjimais, teip kad luatlta- 
te nutarė už dyka dalyt 
bandymo pakelius tiems 
kurie papraszys.

Įsrai gydysi namie nuo 
kiekvienos lytisrkosligos, 
paelnanczioa nuo Jaunys
tes laidyk ūmo, e u gražiu 
patrotyta pajiega ir a’ 
mint*, panaikys akiudeji 
ma strėnų, sudrutya stlp* 
nu* lytlsskus sąnarius.

Gyd roles yra labai ima

DR. KALLMERTEN
GARSINGAS SPECIALISTAS 

Chrtiniazku, Ner- 
viazku ir pri vai įsa
ku lįju vyru, mo
terių ir vaiku. Li
goti ips gydo per 
laiszjcua.

• 1,000
N’ag Vados duos

kiekvienam gydy
tojui kuria iszgy- 
dya pek ligoniu su 

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių (r azaknu de( 
kiekvieno ligonio skyrium, Dr. Kallmer- 
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių. 
Kuriuos kiti gydytojai lailte už neiazgy- 
domus. Jeigu kenti ant koįtioa ligos, ra- 
szyk tuojaus prie Dh. K4L1.MKKTKM. o 
rodą gaubi dykai. ApraszA-k gerai savo 
liga, lytllvyruar moteriszkejamžy.kiek 
sveri, indek truputi plaukti ir už du ben- 
tu pacztine marke, o gausi! atsakyma ar 
galima iszgydyti ar nef į Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOUEDO, OHIO.

dos plaukte plaukia prie

Gedamos kur reikia. Jos

Geras alus, seniausio* arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
viu. Apart to didele Ir czysta sale ant 
mitingu, balių. veseiliu ir kitokiu žabo-

Jonas I’etroszius,
168 W. 18tbt .Kerte Union. Chicago.

Zcmlapis Lietjvos ir 
Latvijos-!

Lietuviszkoje kalboje, įsispaustas lo- 
iniszkoms Ii tart* m s Peterburge, gauna 

mas pas: Inžinierių A; Macjejevskį.
Nevsklj prospekt. n. 111 b- 73.

Dr O. C. Heii
D E N T Y S T A 8

Kerte 31 st ir Halsted ulieziu, 
wirezui Aptiekoe. Chicago.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS,

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 601-602
87 89 E Wasbington st, Chicago, Iii.

Tbelefon: Central. 2621.
Užsiimamo civlliszkoms ir knminalm- 
koms provoms- Gsriausei tszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

kiną nesmaguma ir kiek
vienam ataitikime visisn- 
kai iszgydo. Ataiszauk in 
State Medieal Institute 854 
Elektron Building. Ft. 
Wayne, Ind . o apturėsi* 
nidyka aampeli. lustite 
te stengiasi suaineszt su 
didžiausiu skaitliam žmo

traukt Isz namu, kad rydytles ir srle sampellal parodys Jiems, kaip lengva iszsigydyt n ne lytis z 
ku ligų, kada vartojasl ataakanctioe gyduoiea. Institute ne vieno ne atmeta. Košnas. kurs 
atalazauka, gaus dailiai aplpeczetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra.Rausyk dabar,neatidek

HEI! WYRAI! HEI!

nisi

wyrai —

pas —

MoniHiisia LietuwiM7.ka Batika

S. MakauckBS,
212 First 8t. ELizABKt*tro;

Siunczia pinigus į wis*4 dalis svieto. 
Apmaino pinigus visokiujžemiu. P*r- 
(Uioda szifkortes ant wisiė linijų už pi- 
g\use preke Asz esi u jjau 11 metu 
szeme biznyje, ir visada istengisusi ir 
stengsiuosi žmonių reikalu^ teisingai at- 
ilkti.

Baltriikoiįi!!
Rasite szaltp alų, šenįiu^es ariel

kai, wynj net isz Europos, o 
cigarus net iaz Turkijos.

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

Waterbury Godo,

Žingeidus swietui dalykas. 
Tikrai vienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
už k) gvaran tuoju. Prof. Brundcašutai 
kia puikius, uvelniua ir tankius plau- ■

iiILLO FOTIM.K41 A\ 
.MA! M. Hainisd ma

•2 00

ĮVAŽIUOJU^

Daniseviczin, 
pas 11 randa 
. ■ . - -

Didelis Lietutviszkas Kataliogas Dykai!
Lietuwiszkas Kataliogas auksiniu 

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

Adresuokite teip:

Kelpsch & Co
Buce, to KeipKch, Noreiko & Co.

74 Centre St., Chicago, iii.

STATE
MEDIGAL

Dispensary
76 E. Madison Str., CHICAGO, ILL.

(arti McVickers Theatre.)
Klausk rodos pas seną doubu medi-

1 1 “cinisikog įrednea, su
gerinusiais Uteststais užbaigęs medicina, turi ilg* praktika, yra kalbininku, au
torium ir spccijalistu gydyme slaptu nervvisrku Ir chroniszku liiru Tuk- 
stancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszl ai kinio kapo, sugražintas 
Jiems wyriMkumaa ir tėvystės laime.

Prastotas wvriszkumas.NilpnnmM nerwu, taznaudo- 
*> ta« •yatemM, prastota at

mintis, neapkentimas d ra ūgy u tos, prastota energija. prieMzlaikiniN 
Niisikuprinimas luenslungis bei abelna.s iiusilpnejiintu., vištai vra pa 
sėkmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligog stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kanesiu Dauge- 
lis Jaunu wvru, nesirūpindami apie sawo padėjimą daejo to, kad jau buwo oer- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo! J

LlllipilllCZIOS 111T0S,k*'P ui "įsuose8ZWO stadiutnuose: nir-
.. 1 _ , , , O giname, antrame ir treeziame,puMinia»

gerklei no*-* ir kaulu, RlinkimaN plauku, kaipotf ir sekloH tekėji
mai. iNrlrerimaN Ir ineMzlungU, pasekme* newalystes ir iszdykavimo bus 

i,*#ydyu>*. Me« gydome wirssmin«tas ligas teip. kad netiktai jas vei
kiai prasaaliname, bet ir wisuaka sveikata ligoniui sugražiname J

stluai gvarautuojsme iasgydytt kiekviena liga 
am gydyti. Jeigu Jus gyvenate toliau, ne C1

ūsu preies yn pigesnes u bet kokio oficijahsto usoj 
iulj) ir iofltl lidiitm litonui prieiuM

OSiso ad)w Į» X- 4 p jMfi 1? ia IX l »ur

a.ua
pulkK.au
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