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Politiszkos žinios.
Sziaurini Amerika.

Ką Amerika mislyja daryti 
su paveržta nuo iszpanijonų 
Kuba, visgi iki sziol nežinia. 
Aods prezidento McKinley 
nusiųsti ant tos salos parinkti 
urėdnįkai savo kalbose žada 
’^nbiecziams pilną neprigul- 

. rfiystę kaipo atskira Kubos 
republika, bet nė vienas isz 
jų ne drysta pasakyti nuo 
kada Amerika paliks liuosy- 
bę saviszkai rėdytiesi kubie- 
czia/is:ar už szimto,ar už tuk- 
etanezio metų? Kas gal būt 
už tukstanezio metų, tas ku- 
biecziams ne labai rupi, po 
tiek metų gal jau ne būti ir 
Suvienytų Valstijų. Kubie- 
ežiai gi geidžia neprigulmys- 
tės ir visiszko pasitraukimo 
amerikonų dabar, kadangi 
mat amerikomszki urėdnįkai. 
atsiųsti prezidento ant Kubos, 
ne pagarsėjo savo augszta do
ra. Karės ministeris, besilan
kydamas ant Kubos,kalbėda
mas į kubieczius, žadėjo jiems 
neprigulmystę, bet pargrįžęs 
į Ameriką kalba ką kitą. Ar
gi todėl žingeidu, jeigu ku- 
biecziai ne nori per daug už- 
sitikėti ant Amerikos rando 
pažadėjimų. Jeigu apie pa- 
silaikymą Kubos ir ne kalba 
atvirai, bet už tai net pate 
karės ministeris dabar kalbi
na Amerikos randą pasilaiky
ti prigulinezią prie Kubos sa
lą Pinev, ant kurios buk rei
kia parengti tvirtynes ant ap
gynimo Nicaraguos kanalo, 
bet isztikro tas reikalingas 
ant valdymo Kubos.

Tarybos terp republikos 
Nicaragua ir Suvienytų Val
stijų likosi užbaigtos. Nica- 
raguos randas davė Suvieny
toms Valstijoms koncesiją 
ant nukasimo per Nicaraguos 
teritoriją kanalo jungianezio 
Didyjį oceaną su Atlantiku. 
Klausymas dabar, katrą pir
ma n ūkas: Panamos kanalą, 
ant kurio nukasimo turi kon
cesiją Prancūzija, ar užmany
tą Amerikos Nicaraguos? Jei
gu prancūzai sava j į pabaigtų 
pirma, tai Nicaraguos kana
las bus visai nereikalingas.

Naujai Amerikos apvaldyto
se valdybose Kavai salų atsi
buvo rinkimai.. Amerikonams 
ežia ne pasisekė, jie likosi 
cziabuvių pergalėti: cziabu- 
viai pervarė pusę savo kandi
datų, nors priesz juos susi
jungė abidvi amerikoniszkos 
partijos. Dabar tų salų ran
das rengiasi atimti balsą czia- 
bnviams, kad jie ne galėtų 
paimti virszų ant amerikonų. 
Teip mat laisvę supranta tūli 
amerikonai.

Ant Filipinų salų kova 
traukiasi toliaus. Ant per 
galėjimo filipinieczių, kurių 
daugumos ginklu yra peiliai 
ir pikės, neužtenka 60000 ge
rai apginkluotos ameriko- 
niszkos kariaunos, net pirma 
isz ežia iszsiųstą į Chinus a- 
merikoniszką kariauną atsėjo 
grąžinti atgal ant gaudymo 
filipinieczių. Ant salos Lu- 
zon kapitonui Green pasida
vė tūkstantis su peiliais ir pi- 
kėms apsiginklavusių filipi
nieczių, bet už tai turinti ka
rabinus kovoja toliaus ir ne 
mislyja pasiduoti. Per pasi
davimą turinezių niekam ne
tikusius ginklus,pajiegos fili
pinieczių ne daug sumažės, 
kadangi ne tiek skaitlius ka
riaujanezių sveria, ką jų gin
klai.

Prezidentas atsiuntė kon
gresui savo rasztą, bet jame 
nieko naujo nėra.

prancuztezka 
garsią Peki- 

tėminyczią ir

York, pasimirė Chinuose. Jis 
mat liepė su anglims pakurti 
peczių kambaryj, kuriame 
apsistojo ant nakvynės. Nuo 
anglių priėjo smalkių, kurios 
ir apsvaigino jenerolą. Nors 
jį atgaivino isz syk, bet visgi 
nuo mirties ne buvo galima 
iszgelbėti, jenerolas ant ryto
jaus pasimirė.

Vokiszka ir 
kariauna užėmė 
no žvaigždžių
chiniszkus tėmyjimo instru
mentus vienus krausto į Ber
lyną, kitus į Paryžių. Pa
siuntiniai kitų krasztų parei
kalavo nuo grafo Waldersee, 
kaipo virszinįko visų krasztų 
kariaunų, kad tą ardymą se
novės chiniszko mokslo lieka
nų uždraustų. Nė vokiecziai 
vienok, nė prancūzai ant to 
reikalavimo ne paiso. Jie 
sako, jog ciecorius nesirengia 
grįžti atgal į Pekiną, todėl 
ežia gal ateiti atgal bokserai, 
kurie isznaikytų tėminyczią 
ir tuos visus senų laikų tė
myjimo instrumentus. Vo
kiszka ir prancuziszka ka
riauna mažais pulkais trau
kia į visus krasztus nuo Peki
no, bet pasikėlėlių miesto ap
linkinėse ne randa.

Angliszki laikraszcziai pa
leido paskalą, buk isztrauku- 
si prie didžiojo muro vokisz-. 
ka kariauna likosi chinieczių 
sumuszta. Isztikro dalis vo- 
kiszkos kariaunos isz miesto 
Kalgan sugrįžo į Pekiną; su
grįžę vienok užgina paskalą 
angliszkų laikraszczių palei
stą ir sako, kad ne tik chinie- 
ežiai jų ne sumuszė, bet nė 
ne bandė užpulti; sugrįžo gi į 
Pekiną vien todėl, kad ant 
laikymo Kalgano užtenka ten 
paliktų 500 kareivių.

Vokiszki laikraszcziai pa
duoda, buk paskirti ciecorie- 
nės tarybų komisoriai, Li 
Hung Czang ir Ching, nužu
dė visai jos užsitikėjimą ir 
buk nuo jų ciecorienė rengia
si atimti planipotenciją ant 
tarybų. Isz tikro tarybų dar 
nieks su jais ne pradėjo, ka
dangi svetimų krasztų amba
sadoriai, kuriems pavesta 
tartiesi su Chinų randu, dar 
terp savęs ne susitaikė. Teip 
su tuom eina palengva, jog 
nežinia, ar kada ambasado
riai galės susitaikyti: ką už
mano vokiecziai, tą atmeta 
Amerika, ką gi užmano Ame
rika, tam ne pritaria ambasa
doriai kitų krasztų. Pirma 
visi ambasadoriai buvo nuta 
rę uždrausti gabenimą ginklų 
į Chinus; ant to buvo sutiku
si ir Japonija. Dabar vienok 
ji savo pritarimą kaslink už 
draudimo gabenimo ginklų 
atsiėmė atgal. Tokiu budu 
ginklus isz Japonijos gali ga
benti į Chinus. Toki prie- 
szingi padavadyjimai jau ro
do, kokia terp vieszpatyeczių 
kariaujanezių Chinuose yra 
vienybė. Amerika užmano 
ne reikalauti nuo Chinų dau
giaus, negu jie gali iszpildyti. 
Kas gi vienok bus sudžia ant 
sprendimo, ką jie gali, o ko 
ne gali iszpildyti? Amerika 
Chinuose mažai turėjo ka
riaunos, todėl ir ant karės su 
bokseriais mažiaus iszteido 
pinįgų negu kiti krasztai. 
Vargiai todėl bo tie sutiks 
ant Amerikos užmanymo.

Apie garsų europieczių 
skerdėją, kun. Tuaną, raszo, 
buk jis su skaitlinga kariau
na stovi pietinėse. Chinų pro
vincijose ir juokiasi isz cieco- 
rienės dekreto praszalinan- 
czio jį nuo urėdo. Tuan buk 
suvienyjo savo kariauną su 
pajiegoms kitų pasikėlėlių 
vadovų ir nori visai atskirti 
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nų ir isz jų padaryti kitą cie- 
corystę, o pate apsigarsinti 
ciecoriumi tos naujos cieco- 
rystės. Iszsiųsta priesz jį 
ciecorienės kariauna likosi 
sumuszta.

Geležinkelį angliszkos kom
panijos, kurį maskoliai buvo 
apvaldę, perdavė jie dabar 
vokiecziams. 1 Tien Tein at
plaukė vėl daugiaus masko
liszkos kariaunos. Aplinki
nėse Tien Tsin ir Shanghai 
renkasi vėl bokserai. Gyven
tojai bijosi, kad jie ant szitų 
miešti} neužpultų. Europe- 
iszkos kariaunos yra ežia ne 
daug.

Prancūzijos prezi-
atlankė Kru-

Karė Afrikoj.
Prezidentas Krueger iszke- 

liavo jau isz Prancūzijos. 
Prancūzijoj priėmė nelaimin
gą Transvaaliaus prezidentą 
labai szirdingai ne tik gyven
toji} minios, bet ir valdžią 
turinti. Ant parlamento su
sirinkimo nutarė iszreikszti 
savo pritarimą Kruegeriui; 
tokį jau nutarimą,ir tai vien
balsiai, užgyrė ir Prancūzijos 
senatas, 
dentas
egerį du kartu, teiposgi ir už- 
rubežinių dalykų ministeris 
Delcasse. Szitas rods ne ža
dėjo }>agelbos būrams, neža
dėjo pate su pagelba ir užta
rimu už burus atsiliepti, bet 
pažadėjo prisidėti, jeigu kas 
kitas tame pradžią padarytų. 
Laikraszcziai buvo įleidę 
paskalą, buk Prancūzija atsi
lieps į Maskoliją ir Vokieti
ją, užmanydama užtarti už bu
rus; Anglijoj buvo jau nusi
gandę tokio trijų tvireziausių 
vieszpatysczių sutarimo, bet 
vokiszki rando laikraszcziai 
pasiskubino praueszti, jog to
kių tarybų su niekuom Vo
kietija ne veda. Paskui Vo
kietija dar aiszkiau parodė, 
jog ji stovi Anglijos pusėj.

Krueger isz Prancųzijos 
rengėsi atsilankyti į Vokieti
ją ir isztikro per Belgiją, kur 
jį gyventojai teipjau szirdin- 
gai priėmė, atkako į Koloni* 
ją, Vokietijoj. Kolionijos 
gyventojai priėmė labai szir
dingai, bet su pasveikimu isz 
rando pusės nieks ne atkako. 
Krueger rengėsi keliauti į 
Berlyną, bet nuo ciecoriaus 
gavo telegramą, jog jis Kru- 
egerio ne galėsęs priimti, ka
dangi turys pate iszkeliauti isz 
Berlyno. Transvaaliaus pre
zidentas, pamatęs neprilan- 
kumą Vokietijos rando, atsi
sakė nuo kelionės į Berlyną, 
bet isz Kolionijos keliaus 
tiesiog į Holandiją. Jeigu 
todėl už burus nieks ne už
tars, bus tai kaltė vien Vo
kietijos ciecoriaus, Į Ame
riką Transvaaliaus preziden
tas nesirengia keliauti, ka
dangi jis netiki nuo McKin- 
leyo nė jokios būrams pagel- 
bos.

Tuom tarpu Afrikoj karė 
traukiasi savo keliu. Perei- 
toj sanvaitėj pasiekė anglijo- 
nus gana didelis nepasiseki
mas. Anglijonai, dažinoję 
jog aplinkinėse Bloemfontein 
su gana didelėms pajiegoms 
atsirado būrų vadovas De 
Vett, tikėjo jog jis nori įsi
veržti į angliszkas Capo val
dybas, idant paimti isz ten 
daugiaus ginklų ir liuosno- 
rių, stengėsi užstoti kelią, bet 
De Vett, sutraukęs kelias 
būrų partijas į vieną krūvą, 
netikėtai užpuolė ant miesto 
Devettdorp, kur buvo apie 
500 anglijonų. Muszyje kri
to apie. 50 anglijonų, likusie- 
jie gi visi pasidavė būrams. 
Rado jie ežia daug amunici
jos ir dvi kanuoli; viskas pa
teko būrams. Į ptigelbą De-

Isz Lietuwos.vettdorpui buvo tezeiųstas je- 
nerolae Knox, bet jie atėjo 
per vėlai, kada eu paimtais į 
nelaisvę anglijonais ir su pa
veržtoms kanuolėms būrai 
isztraukė isz miesto. Knox 
leidosi vyti traukianezius bu
rus, kaip sako, atėmė kelia 
jų vežimus, bet atimti kanuo- 
Iii} ir Belaisvių nepasisekė.

Po Rietfontein būrų ko
mendantai Erasmus ir Vii* 
joen užpuolė ant angltezko kesnio jiersekiojimo. 
jenerolo Pageto, bet jų už
puolimą anglijonai numuszg. 
Musziai tie buvo Oranijos re- 
publikąri; isz Transvaaliaus 
gi nė jokių žinių nėra. Lor* 
das Roberts apleidžia isztik
ro Afriką, jo vietoj 
virszinįku angliszkos kariau
nos pasi lieka lordas Kitche- 
nėr. Tas likosi jau oficija- 
liszkai angliszko rando pa
garsinta. Naujas angliszko* 
kariaunos vadovas ĮiareikaUk 
vo nuo rando atsiuntimo mar mokintojus ne nokanezius gera 
žiausiai 50000 naujų karei
vių, kadangi mat tų, kokiust 
turi, ne užtenka.

Būrai gyvenanti angliš
kose pietinės Afrikos kolo
nijose užsilaiko ne ramiai, 
rengia susirinkimus, ant ku
rių laiko uždeganezias kalbas 
niekinanezias Angliją. Ran
das iki sziol ne drysta nieko 
daryti, kadangi jeigu asztriai 
pasistatytų, visi pietinės Af
rikos būrai galėtų pasikelti. 
Suvaldyti juos ne butų leng
va, 
seiti su visu isz ežia krausty-

Isz Latvijos.
Rygoj miesto kasztais likosi 

parengei vaikų darbo namai 
ant pasimokinimo visokių amatų 
beturezių vaikams.

Paprastai užgimus nesutiki
mams su kaimynais, maskoliszkas 
randas lyg liaujasi persekiojęs ne 
maskoliszkus gaivalus, bet|pasi- 
baigus karėi už tai griebiasi smar- 

Dabar, 
nors Maskolija įsipainiojo į karę 
Chinuose, bet persekiojimo sve
timų gaivalų caro Mikalojaus 
valdžios nesiliauja. Smarkiau
siai persekioja fiolandieczius: vi
si nepritarianti caro padavadyji- 
mams laikraszcziai likosi uždary
ti, urėdnįkai nepatinkanti mas
koliams tapo nuo vietų prasza- 
linti; žemesniems urėdams p riša 
kyla susineszinėti bu gubernato
riais ir jeneral-gubernatorium 
vion maskoliszkoj kalboj; varo 
saalyn net žemesnių mokyklų

Isz VV ilniaus
11 d. lapkriezio atsibuvo isz- 

kilmingas aktas privatiszkoj 
prekystes mokykloj Gusarenko. 
Isz perskaitytos ant akte moky
klos atskaitos pasirodo,kad atida
rant j;,norinczių pastoti atsiszau 
kėl80; egzaminus iezlaikė 166 
ir jie tapo į mokyki? priimti. Pa
gal luomas, tie mokintiniai szU 
teip skirstosi: bajorų vaikų 7, 
prekėjų vaikų 25, mieatzionių 
126, ukinįkų tik 5. Wiaame at
sišaukusių mokintinių akaitliuje 
krikszczionių buvo tik 19, žydų 
147. Skaitlinės tos aiszkiai pa
rodo, kodėl žydai teip surbia 
musų tėvynę.

maskoliszkai. Teip mat caras 
Mikalojus pildo kitų ir sawo pa
lies no prisiega fiulandiecziams 
duotus pažadėjimus ne laužyti 
kraszto konstitucijos ir tiesų. 
Caro Mikalojaus valdžios, nuo 
kurio, užstojus jam ant sosto, 
svetimi Maskolijos gaivalai lau
kė vi lokių malonių ir paliuoea- 
wimų, dar smarkiaus persekioja 
ne maskoliszkus gaivalus, daug 
bjauriau, negu darė bjauriausi 
priesz jį buwę carai. Ko anie ne 

■ spėjo atimti, nes per greitai vel
niai juos griebė, tą atėmė caras 
Mikalojus, ant kūno tūli lengva- 

anglijonams galėtų at- nikiai dėjo dideles viltis.

Sunkiai Mikalojaus bjaurią 
ranką pajuto ir wi«fcaitinis Lat
vijoj Dorpato universitetas, ku
riasi pirma ant moksliškos dir
vos gana buvo atsižymėjęs. VVife 
toj garsių atsižymėjusių moksle 
isz užrubežių partrauktų profeso
rių, msskoliszkae randas atsiuntė 
tokius maskolius, kokių niekur 
kitur įkimszti ne galėjo. Liue
sas nuo maskoliškų putų iki 
šiol buwo dar protesto n iškas 
teoliogiszkas fakultetas. Dabar 
jau ir to griebėsi caro Mikalo
jaus valdž os. Daugumą profe 
šorių atstatė, o jų vietoj par
traukė kitus. Paskutinis prasza- 
lintas nuo mokinimo universite 
te yra iškalbos profesorius, gar
sus visoje Latvijoj pamokslinį- 
kas. Jam mat pasibaigė 25 me
tai tarnyi-tos. Randas ant to
liaus, kaip tai yra universitetuo
se, ne davė jį rinkti, bet paliuo- 
savo nuo skaitymo lekcijų, taigi 
prašalino vis ji isz universiteto. 
Kadangi Maskolijoj ne atsirado 
norinezio užimti tą vietf kito 
protestoniško pamokslinįko, tai 
maskoliszkas randas parsitraukė 
net isz ^Vengrijos kokį ten nie
kam ne žinomą slovaką, matomai 
maskolystei prilankų.

džioe, rodosi ir laukia tokio 
pasikėlimo, kadangi jos dru- 
tina garnizonus visuose mies
tuose, kurių aplinkinėse gy
vena būrai.

Lordas Roberts, priesz savo 
pasitraukimą dar praneszė į 
Londoną, buk būrai vėl buvo 
sutarę jį užmuszti; sziuom 
kartu, kaip Roberte raszo, 
sukaltyinįkai buvo pasirengę 
su dinamitu iszmesti į padan
ges bažnyczią, į kurią lanky
davosi Roberte. Gal ir yra 
Anglijoj lengvatikiai, kurie 
vaikiszkiems pasigyrimams 
Robertso tiki.

MaNkolija.
Pereitos subatos dieną stai

ga pasimirė Lenkijos Jene- 
ral-gubernatoriu& kunįgaik- 
sztis I m ere tino. Jį lenkai 
laikė už teisingesnį už visus 
priesz jį buvusius adminis
tratorius, tuom tarpu jis bu
vo tik szvelnesnis, mokėjo su 
lenkais veidmainiauti, kaip 
kada juos pagyrė, o lenkams 
ne daug reikia. Sziaip gi 
kunįgaiksztis Imeretino buvo 
toks jau kaip Gurka arba ki
ti jam panaszus. Mieriai 
Varszavos ir Lietuvos jene 
ral-gubernatorių visų vieno
ki, tik ne visi ant atsiekimo 
m ienų griebiasi to paties ke
lio. Kas bus dabar Varaza- 
voj jeneral-gubernatoriumi, 
dar nežinia; be abejonės ca
ras paskirs kokį nors Derži- 
mordovą arba Vziatocznikovą. 
Gero ir teisingo žmogaus ežia 
ne siųs, kaip ne siųs ir į Lie
tuvą.

Sveikata caro eina geryn, 
karszcziavimai beveik su visu 
pasiliovė. Dabar daktarai 
rūpinasi vien apie sugrąžini
mą per ligą apsilpnytų pajie- 
gų. Pavojaus jau nėra ne 
jokio ir kaip tvirtina, už ke
lių dienų caras galės vėl užsi
imti valdymu kraszto.

Preke p|n|gų.
Ruskas rublis po...............
Prūsiškos markės po....

Pr e kiekvieno pinįgų siuntinio 
rikis pridėti 30c ant paeito ktns*

J
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Isz Dinaburgo, Witebsko 
gub.

CtianyksrliB Blaiwy8tėe komi
tetai rengiasi pastatyti mieste 
teip wadinam? liaudės rum?, tai
gi wiet? kur paprasti žmonelės 
galėtų ramiai laik? perleisti ir pa
silinksminti geriaus negu kareze- 
mose. Csia rengtų jiems wiso- 
kius pasilinksminimus ir pamo
kinančias prelekcijas. Ant to 
mie»tas nuo sawęs duoda dykai 
pliacių. Tame rūme tilps arbat- 
nyczia, skaitinycsia, salė ant pa
talpinimo 600 žmonių, kurioje 
butų galima parengti koncertus, 
teatraliezkus perstatymus ir pa- 
mokinanezibs prelekcijas. Sta
tymą rūmo ketina pradėti nuo 
ateinanezio pairasario. .

182 Aszmėnų, VVilniaiiB 
gub.

Nuo ateinanezio pavasario 
prasidės darbai prie iazplatinimo 
czianykszczios katalikiszkos baž- 
nyczios, kadangi mat į dabartinę 
ne patelpa viai žmonės. Isz da
bartinių sienų padarys piliorius,

24jc, o naujos sienos eis ant kelių sieks
nių toliaus. Reikalingus ant to 

teįgua prižadėjo sudėti pats pa

Wilniau8 widutinių mokyklų 
mokintojai, ant prikalbinėjimo 
mokslinio apekriczio wirazinįko, 
salėj I wyriszkos gimnazijos ren
gia vakarinius kursus sekanezių 
mokslų: Maskolijos 18torij?s(apie 
10 lekcijų); naujos maskoliszkos 
raazlawos (apie 20 lekcijų); me- 
chaniszkos fizikos (apie 20 lekci
jų); fiziszkos geografijos (apie 
20 lekcijų); politiszkos ekono
mijos (apie po 20 lekcijų); fizi- 
oi i ogi jos (apie 20 lekcijų); loty* 
niszkos kalbos (apie 60 lekcijų)^ 
Apart tendentiszkų melagingų 
kursų maskoliszkos istorijos, mas
koliszkos literatūros ir lotynisz- 
kos kalbos, kiti wisi kursai nau 
dingi kiekvienam žmogui. Bi
lietai ant visos lekcijų eilės, 
iszėmus lekcijų maskoliszkos 
istorijos ir lotyniszkos kal
bos, kasztuoja po 5 rublius 
ant viso laiko, taigi ant visos 
lekcijų eilės; bilietas ant visos 
eiles lekcijų maskoliszkos istori
jos kasztuoja 2 rub. 50, lotyniš
kos kalbos 10 rubl., kadangi mat 
ant joe paskirta trigubai tiek lėk 
cijų, k? ant kitų mokslų. Klau
symas tik, kas mokysis lotyniš
kos kalbos? Kuisai jau prasidėjo. 
Pirmiausiai skaito lekcijas apie 
naujausi? maskoliszk? literatur?.

Specijaliszka draugystė ren
gianti pigius ir sveikus gyveni
mu Wilniuje pastatė jau 2 na
mu su tokiais gyvenimais ant 
Siratinės ulyczios. Namai tie 
yra ant 6 lubų. Abiejuose yra 
isz viso 220 gyvenimų. Gy
venimai yra po 1 ir po 2 kamba
riu. Randa gi po 3j, 4, 4j ir 5 /. 
ant mėnesio, arba po 42, 48, 54 
ir 60 rublių ant metų. Kaip ant 
Wilniaus, kur gyvenimai ne 
sveiki ir brangus, tai isz tikro 
yra pigu.

Perengtoj Wilniuje blaivystės 
komiteto arbatnyczioj prasidėjo 
teipoegi pamokinanti skaitymai. 
Pirma lekcija buvo apie Siberij? 
ir apie chinieczius.

Wilniaus miesto rodą ir ant a- 
teinanezių metų paskyrė Drui 
Orlevskiui 300 rubl. paazelpos 
ant užlaikymo gydinyczios sn- 
kandžiotiems pasiutusių saunų, 
kurioje gydo ligonius pagal Pas- 
teuro bud?. Nuo 1 d. lapkriezio 
pereitų metų iki tokiam jau lai
kui szių metų į gydinyczi? krei
pėsi 41 sukandžiotas miesto Wik 
niaus gyventojas; isz jų Dras 
Orlovski 10 gydė be jokio užmo- 
kesnio.. . . e I

Wilniuje rengiasi parengti cen- 
traliszk? visos Lietuvos archy
vą, kur bus surinkti visi seni do
kumentai turinti kokį nors susi- 
riszimą su Lietuvos istorija. Ant 
to apszvietimo ministerija reika
lauja isz iždo 14000 rubl.

Ant surinkimo pinįgų ant ka
rės Chinuose, maskoliszkas randas 
savo karezemose pakėlė ant 60 
kap. prekes degtinės, 
degtinės Lietuvoj nuo 
kasztuos 7 rubl. 60 kap.

Isz YVilniaus gubernijos.
2 d. lapkriezio, kaime Widan- 

tiškiuose, Reszanų valszcziaus, 
VVilniaus pawietyj, užgimė gaiš 
ras. Ugnis išnaikino kluoną su 
neiškultais sziųmet'niaia javais 
ir tvartus ukinįko Baltramiejaus 
Krasovskio, teiposgi namus su 
krutaneziaia turtais ukinjko Win- 
co Markevycziaus.

Szį rudenį P° kaimus Wil- 
niaus ir Lydos pawieczio valkio
josi koksai prigavėjas ir persista- 
tęs savę už agentu Charkovo 
maszinų dirbtuvės, siulinėjo ant 
iszmokeeczio visokias žemdar- 
biszkas maszinas. Agentas ėmė 
rankpinįgių po 4 rub. 82 kap. 
Žinoma, daugelis ukinįkų patikė
jo ir dawė prigavėjai pinįgus, 
bet užsteliuotų maszinų ne gavo. 
Kur dabar yra prigavėjas, neži
nia; gal jis kituose Lietuvos 
krasztuose prigaudinėja kaimie- 
czius ir be jokio pasigailėjimo 
vilioja nuo jų sunkiai gaunamus 
pinįgus. Kadangi bežemiai dar- 
binįkai, kurie pirma bernaudavo 
pas ukinįkus, bėga pulkais į 
Ameriką geresnės duonos jiesz- 
koti, tai Lietuvoj trūksta ant 
laukų apdirbimo darbinįkų, žem- 
darbiai todėl, ar jie ukinįkai, ar 
dvarponiai, priversti uaudotiesi 
isz masziuų, kurioe ir apdirbimu 
laukų pigesniu padaro.

Kiek jawų surinkta?
Maskoliszkas randas pagarsino 

žinias, kiek szįmet surinkta nuo 
laukų visokių javų. Isz tų ži
nių iszpuola, jog rugių surinko: 
Minsko gub. 19737000 pūdų, 
^Vitebsko gub. 13666000 pud., 
VVilniaus gub. 17304000 pud., 
Grodno gub. 17302000 pud.,Kau
no gub. 17307000 pud. Avižų 
surinko: VVitebsko gb. 8583900 
pd., Minsko gub. 8580000 pud., 
Kauno gub. 8589000 pd., Wil 
niaus gb. 8575000 pud. Kvie- 
czių sėja Lietuvoj ne daug, todėl 
ir surinko jų nedaugiausiai, nė 
vienoj gub. ne surinko daugiaus 
kaip 1| milijono pūdų.

Jsz Kauno.
Kaip kituose Maskolijos 

tuose, teip ir Kaune ketina pe
rengti teip vadinam? liaudės 
universitetą, arba 'prieinamus 
mažai apšviestiems aistematisz- 
kus kursus visokių mokslų. Už 
manytojum to yra Kauno Blai
vystės Komitetas. Jis gerai pa- 
darytų, jeigu pasirūpintų pareng
ti tokius kursus lietuviszkoj kal
boj, o tąsyk užsipelnytų ant pa
gyrimo ir isztikro prisidėtų piie 
platinimo blaivystės. Kursų 
maskoliažkoj kalboj juk neis 
klausyti nemokanti maskoliazkai 
lietuviai, o toki reikalauja isz 
tikro paukvatinimo prie blaivys
tės; žydai gi ir teip ne mėgsta 
girtuokliauti. Lekcijos bus pa 
rengtos isz sekanezių mokslų: 
teologijos (žinoma staeziatikiš- 
kos), maskoliškos literatūros, 
maskoliszkos ir visotinos istori
jos, gamtos mokslų, dailės istori
jos, hygieuos ir tiesų.

Ar galima laukti?
Kun. W. Dembskis, savo 

te patilpusiame N—45 “Lietu
vos”, nurodo darbinįkų nuotrotas 
per paskutinius Pennsylvanijos 
anglekasių sztraikus ir pelną kas- 
tynių savinįkų per 40 dienų 
sztraiko. Kad darbinįkai nusto
jo daug per sztraiką, o kapitalis
tai pelnė, tas tiesa. Czia vienok 
ne reikia užmiršti, jog be aukų 

Iir nuotrotų ir pelno nėra. Ko 
dėl kn. Dembskis ne parodo, ką, 
neturint vienos tvirtos organiza
cijos, darbinįkai privalo da
ryti vietoj ^ztraikavimo ant iš- 
kariavimo geresnių darbo sąly
gų? Organizavimaisi-gi nesitve
ria ant vieno paszaukimo, ant tu 
reikia laiko ir parodymo praktiu 
kos naudos organizacijų. K. W. 
Dembskis, peikdama9 organizaci
jos vadovą, ne suskubina orga
nizavimosi, bet tą trukdo. Ant 
supratimo naud< s organizacijų 
paskutiniai ntraikai daugiaus pa
darė negu visos agitatorių kai 

pūdų raudonųjų bulvių, su ku- bos, apie kokias paprastai klau- 
rion>. EgipU, Adrijoj ir g18!" “J“1“*?’

“ ’ - 4 Mums rodosi, kad sztraikai iszets

Wiedra8
dabez

Isz Liepoj aus.
Liepojuj koncentruojasi 

asinių prekysta, iaz ežia ga 
kiauszinius j Szvediją ir į Fin4
landiją. Dabar tas ežia pradėjo 
gabenti ir bulves net j Afriką. 
Neseniai išgabeno į Afriką 2000

jog einant pavieniui,jie nekulauls 
kapitalistų sueimylėjimo, einant 
gi visiems tvirtai, susiorganiza
vusiems, kapitalistai turi nusi
lenkti. Jeigu darbinįkai ne bu
tų sztraikavę ir laukę rankas su
dėję, kol darbo partija kongrese 
arba esteto legislaturoj paims 
viražų, tai ne tik ne butų sulau
kę pakėlimo užmokesnio, bet ka
pitalistai butų be abejonės bandę 
užmokesnį mažinti; ne būt nu
mažinę nė parako prekių. Kun. 
Dembskis klausia, ar kapitalistai 
tą pakeltą ant 10 c. mokestį no
rės užlaikyti ir po 1 balandžio? 
gal wėl reiks sztraikuoti ir sztrai- 
k? praloszti ir vėl 6 milijonus 
doliarų žudyti darbinįkams? Ži
noma, to užtikrinti nieks ne gal. 
Bet tegul tik darbinįkai wisi, ne 
wien kalnakasiai, susiorganizuoja 
ir sutveria vieną centraliszką or
ganizaciją, gal tada ne reiks vi
sai sztraikuoti, be sztraikų per 
sūdą galės kapitalistus priversti 
iszpildyti sivo reikalavimus? 
Paprastai ten, kur darbinįkai 
t virt ii susiorganizavę, be »trai- 
ko daugiaus pelno negu per 
sztraiką, bet kad galėtų pelnyti, 
turi tvirtai organizacijos laiky- 
ties<, kitaip ne privers kapitalis
tus pasiduoti. Sztai minksztų 
anglių kastynėse II lino j aus sztete 
darbinįkai ilgai ne sulaukė di
desnio užmokesnio, bet jiems prie 
kiekvienos progos bandė numa
žinti, vertė viską pirkti už dvi
gubą prekę kompanijų sztoruoee. 
Reikėjo pakelti sztraikus, kurie 
tik po kelių mėnesių pasibaigė 
laimėjimu darbinįkų, jie iszsiliuo- 
savo nuo priverstino pirkimo 
visko kompanijų sztoruoee. O 
dabar kas ežia yra? Kada darbi- 
nįkai susiorganizavo, visur 
tvėrė unijos, jau ne 
žinti užmokesnio,! 
pirkti nuo kompanijų- 
gius pinįgus reikali 
bet metas nuo meto 
kiek užmokesnį. Geistina labai, 
kad ne tik wien mainieriai, bet 
visi Amerikos darbinįkai pristo
tų prie organizacijų. Dabar kaip 
kur unijonistų ne priima prie 
darbo, kitur juos atstato. Tegul 
ne bus nesusiorganizavusių, tą 
syk organizuotų nė joks kapita
listas ne drys pavaryti, tada bo
seliai ne turės tiek valios kiek 
dabar.

Nieks ne sako, kad unijos pre
zidentas Mitchel ne nori parokuo 
ti, ką darbinįkai nužudė pe 
Hztraiką, o ką pelnė kapitalistai, 
bet jis ne gali priversti visas 
kompanijas iszpildyti darbinįkų 
reikalavimus, bet pirma nori su 
organizuoti visus kalnakasius 
kada tas atsitiks, tąsyk galės pri 
vergti kompanijas pagerinti dar 
binįkų bzvį. Kur vienybė, en 
ir tvirtumas, kur nėra vienybės, 
ten nėra pajiegų, su tokiais nieks 
nesirokuoja. Žinoma, ne galima 
spangai garbinti Mitchelio, bet 
jis sziądien dirba, kaip grlima 
dabartinėse sanlygoee, ant darbi
nįkų labo, dirba gal geriaus ne
gu daugelis kitų. Pereituose 
metuose mainieriai kelių mažų 
kautynių Michigane nutarė - pa
kelti sztraitą ir nuo 1 sausio pa
liovė dirbę, bet paskui sumislyjo 
ir parsikvietė Mitchelį. Tas,ap
svarstęs darbinįkų reikalavimus, 
kalbino nesztraįkuoti fr neskriaus
ti sawę«, bet palaukti balandžio. 
Darbinįkai paklausė ir Mitchell 
iš zd erėj o be sztraiko pakėlimą už
mokesnio ant 20c.

Kn. W. Dembskis sako, jog 
vietoj unijų, vietoj Mitchelių, 
darbinįkai privalo balsuoti ant 
urėdų vien už kandidatus darbo 
partijos. Tas būt gerai, bet 
kaip juos priversi tą daryti? Prie 
dabartinių sanlygų, jeigu ir perei
tų keli pasiuntimai, tai jie, turint 
virszų kapitalistams, ne įst 
pagerinti darbinįkų būvio, 
darbo partija galėtų paimti 
sžų, reikia pirma s 
visus darbinįlrus, o tąsyk ir

daiktų, 
elia po

ištraukti, jos darbo partijai k 
ie užstoja. Be tvirtai 
lizuotos darbinįkų luomos 
jartija ne greitai teip 
tad galėtų ant kapitalistų 
jajmti; darbinįkai
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į Naihua,

| Ryme, koksai Eugenio Ama- 
deo, atkakęs kaipo pelegnmas, 
patikęs vienoje isz baiujczių sa
vo paczię, kuri jį buvo apleidu
si, kalbino grįžti atgal; kadangi

[ Italijoj, vulkanas Wezuvi- 
jus pradėjo smarkiai mesti ugnį. 
Į Neapoliu renkasiisz visų krasz- 
tų turtingi žiopliai prisižiūrėti 
tam gamtos apsireiazkimui.

| Terp Neapoliaua ir Martilijos 
susidaužė garlaivys Si. Maria. 
Su juom prigėrė 54 pasažieriai ir 
dalis laivo jurinįkų ir tarnų.

Weeting- 
expliodavo

| Šatuose metuose ant geležin
kelių Anglijoj 580 žmonių likosi 
užmusztų, o 4633 snžeiatų. Tru
kiai užmuszė 63 žmones, o 10940 
sunkiai sužeidė.

| Danijos sostapilėj, Kopenha- 
gene, sudegė didelės margarinoe 
dirbtuvės. Blėdį ugnies pada
rytu skaito ant vieno milijono 
kronų.

už 
už

| Neseniai parengtame War- 
szavoj politechni-zkame institu
te praszalino 106 studentus 
neužmokėj<mę prigulinczio 
mokslę užmokesnio.

| Pereitę sanvaitę smarkios 
audros, lytus ir vėtros siautė ant 
Buvai sulų. Nuo lytų užgimė 
dideli tvanai; ant jūrių susidau
žė keli laivai.

Reiktų ir kitų 
i eigtiesi teip-

| Angliszcose Indijose nesi
liauja nelaimės. Rods badas su
mažėjo, mažiau jau žmonių rei
kia maityti, bet užtai cholera ir 
maras siauezia vėl
Iszrodo lyg kad tai butų Dievo 
bausmė už visokias priesz žmo- 
niję kaltes anglijonų.

LIETUVA2

Pakele druskos prekes.
Sam Francisko, Cal. Federal 

Salt Co. apvaldė visas druskos 
kastynes į vakarus nuo Uolinių 
kalnų. Pirmas jos darbas ant 
žmonių labo buvo tas, kad ji pa
kėlė druskos prekes nuo 95c. ant 
2 dol. už maišelį. Na, argi tai 
ne begėdystė Amerikos kapitats. 
tų?

Rauples terp indljonu.
Indijonų agentas Campbell 

praneszė į Waehingtonę, jog terp 
indijonų Bad River rezervacijos, 
Wisconsine, smarkiai siauezia 
rauplės, nuo kurių daug žmonių 
mirszta. Ant vietos nėra 
daktarų, nė vaistų, serganti 
turi nė jokios jjagelbos.

Turėjo uAmuszti tewą.
Netoli Plymouth, Oh. farme- 

rys Young, nužudęs protę nuo 
girtuokliavimų, užsimanė isz- 
skersti visę savo szeimynę. Szei- 
mynos motinę kelis kartus sužei
dė su peiliu. Pamatęs tę 20 me
tų sūnūs, pagriebė ęu szruotais ui- 
provintę karabinę ir paleido tėvui 
szuvį į kaklę ir pataikė teip ge
rai, jog szuvis beveik su visu 
nutraukė tėvui galwę nuo pe 
ežių.
Wilkai užpuolė ant numirėlio ly

dėtoju.
Bemidgi, Min. Netoli Roseau, 

lydint kunę pasi m irusios mergai- 
tės, ant lydėtojų užpuolė pulkas 
iszalkusių vilkų. Keli isz lydė
tojų likosi gana skaudžiai sukan
džioti. Neliko nieko daugiaus, 
kaip griebtiesi ant atsigynimo re
volverių ir karabinų; szuviais 
išalkusius vilkus pasisekė nuvy
ti.
Muszis terp stralkierlu Ir scatisu.

San Antonio, ,Tex. Susztrai- 
kavo czia tarnaujanti Southves- 
tern Telegraph Co. Jų vietoj 
kompanija parsitraukė seabsus. 
Scabsai po policijos uždanga išs
ėjo taisyti sztraikierių nutrauky
tus dratus. Bedirbant, juos ap
siautė sztrsikieriai. Prasidėjo 
koliojimai, o paskui musztynės ir 
szaudymai. Wienas policistas li
kosi užmusztas, keturi gi darbi
nįkai paszauti.
Muszis terp Indijonų ir kariau

nos.
JC&xaso T“kežių, Meksi 

■ i^<onų pasislėpę laukė
Hneinanczios meksikoniszkos ka- 
r riaunos. Atėjo du batalijonai 

kariaunos. Indi jonai isz pa ka vo
nių pradėjo szaudyti ir szaudė 
gana taikiai, kadangi 20. kareivių 
likosi užmusztų, o dusyk tiek pa- 
szautų; indi jonai nužudė 9 žmo 
nės. Meksikoniszka kariauna 
priversta tapo grįžti atgal.

Pavogė 1OOOOO dol.
Cincinnati. Jurgis Griffith 

tarnavo czianykszczių mokyklų 
užveizdoj 13 metų. Kada dabar 
jam pasimirus pradėjo tirinėti 
knįgas, tai susekė, jog velionio 
pasisavinta 100000 dol. moky
klų pioįgU- Savinimaisi prasidėjo 
nuo 1893m. bet to nieks neužtė- 
myjo; gal ir dabar ne butų užtė- 
myję, jeigu Griffith ne butų pasi
miręs ir jo vietos ne butų užėmęs 
kitas urėdnįkas.

Nelaimingas atsitikima*.
San Francisko, Cal. Ant pa

rengto dviejų universitetų stu
dentų netoli miesto bolės mėty
mo, susirinko daug žiūrėtojų. 
Wiena jų dalis, susidedanti isz 
200 vyrų ir vaikų, kad geriaus 

^Ariskę matyti, sulipo ant geleži 
nio stogo Pacific Glass Works. 

-Stogas neiszlaikė sunkenybės ir 
nugriuvo su visais ant jo buvu 
siais žmonėmis. Prie to 13 ypa
tų likosi aut vietos užmusztų ir 
90 sužeistų, terp kūnų yra mirti 
nai sužeisti. Wieni isz buvusių 
ant stogo supuolė tiesiog į rezer- 

B voarus sutirpusio stiklo ir žino
ma, tuojaiA iazvirė.

Žveju pavojingas amatas.
Sztete Massachusets, mieste 

Gloucester daugumos gyventojų 
užsiima žvejone. * Užsiėmimas 

r tai gana pavojingas. Szito mie 
sto žvejų kompanijos per ežiuos 
vien metus nužudė 30 žmonių ir 
6 laivus. Skaitlių prigėrusių 
žvejų visose Amerikos pakran
tėse galima szimtais skaityti.
Konsekruotas naujas vyskupas.

Fort Wayne, Ind. Mieste 
Cincinnati, Oh. likosi konsekruo
tas naujas vyskupas katalikisz- 
kos Fort Wayne dijecezijos. Nau
jas vyskupas yra kunįgas Her- 
man Juozas Alerding, kuris iki 
sziol buvo prabaszcziutn Szvento 
Juozapo parapijos mieste Indi- 
a no poli s.
Skaitlius naminiu gyvuliu Su

vienytose WalstijO6e.

tant fermerių, yra raguotų gal
vijų 1466970 galvų, 2833877 
arklių, mulų 162115, asilų 12 
870, avių 156470, kiaulių 1592- 
861, ožkų 47652.

Auksas Meksike.
Meksike, aplinkinėse Maratlan 

ir Altate rado turtingus aukso 
plotus, kuriuos pradėjo jau ex- 
ploatuoti. Pirmę aukso siuntinį 
atgabeno į Suvienytas Walstijas 
garlaivys Curaęao. Wertė auk
so atgabento szito garlaivio isz- 
skaityta ant 1500000.

Nelaimes ant geležinkeliu 
. Mexioo. Ant centraliszko 
mexikoniszko geležinkelio, terp 
Tamanacha ir Syraon susimuszė 
trukia vežantis 150 darbinįkų su 
trukiu traukiancziu tuszczius va
gonus. Suaimuszimas buvo teip 
amarku«, kad daug abiejų trukių 
vagonų iszbyrėjo. Prie to 20 
žmonių likosi užmusztų, o 60 su
žeistų, terp kurių yra ir mirtinai 
sužeisti.

Weayer,‘vPa. Netoli nuo czia 
greitasis trūkis Cleveland-Pitts- 
burgo linijos iszszoko isz rėlių ir 
nusirito nuo kelio pylimo. Prie 
to maszinistas, peczkurys ir ex- 
presso urėdnįkas likosi užmuszti; 
isz pasažierių 19 likosi užmusztų, 
o sužeistų yra daugiaus.

Gaisrai.
Kulyhpeld, Mont.

nuo czia, mieste Blackfort, Ida- 
ho, sudegė lokomotyvų ezapos 
Great Northern geležinkelio. Su
degė kelios lokomotyvos ir snie
ginis plūgas. Blėdį ugnies pada- 
rytę apskaito ant $250000.

Fulton, Ky. Siautė czia gai 
eras, kuris iaznaikino apie 20 par- 
davinyczių, operos teatrę, di- 
džiausię mieste hotelį ir paczto 
biurus. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $300000.

Expliozįjoa.
Wheeung, W.Va. Netoli nuo 

czia, Leazervillėj, atsitiko dideli 
nelaimė. Pulkas vaikų sulipo ant 
stovinezio prie kranto suriaztų 
medžių troto ir ant virezaus su
kūrė ugnį. Ant troto ,buvo daug 
nitroglycerinos, kuri nuo ug 
nies expliodavo. Expliozijos 3 
vaikai likosi su visu sudraskyti, 
14 sunkiai sužeisti, 
sužeisti mirtinai.

Atlkgheny, Pa. 
house liejinycziose 
gažolinos rezervoaras. Prie to 
4 darbinįkai likosi sunkiai, gal 
mirtinai sužeisti.

Little Rock, Ark. . Netoli 
nuo czia, miestelyj Graums, Ellis 
Short dirbtuvėse atsitiko gari 
nio katilo expltozija, kurios du 
darbinįkai likosi užmuszti, * o ke
turi sunkiai sužeisti.

Darenport, Pa. Gluooeos 
dirbtuvėse Sugar Refining Co. 
iszlėkė į padanges garinis kati- 
las. Prie to du darbinįkai likosi 
užmuszti, o penki sunkiai ap
kultu

Grand rapids, Wi8. Dirbtu
vėse Pioner Wood Pulp Co. at
sitiko baisi expliozija, kurios 
dirbtuvių siena likosi sugriauta, 
mašinos sudaužytos. Prie, to du 
darbinįkai likosi užmuszti, o 3 
sužeisti.

Bellefontain, Oh. Netoli 
nuo czia, fermeriai pasisamdę 
garinę maszinę, pjovė arkliams 
akselį. Matyt po katilu ugnį 

• per daug įkūrė, kadangi katilas 
1 expliodavo, o jo iszlakszcziusių 

szukių du fermeriai likosi ant 
vietos užmuszti, treczias gi mir- 

’ tinai sužeistas.
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sanvaitę szitame apskrityj degė 
isz viso 14900 peczių; ne dirbo 
6060 peczių.

5 Mingo Jvnction.Oh. Šatrai- 
kai darbinįkų czianykszcsių Na
tional Steel Co. dirbtuvių pasi
baigė ir darbai jau prasidėjo.

Youngstovn, Oh. Bus czia 
neužilgio pastatytos didelės atė
nių, blėtos ir dūdų dirbtuvės, 
kuriose keli tukstaneziai darbinį
kų turės darbę.

Pitt.-burg, Pa. Crescent dirb
tuvėse Crucible Steel Co. pradė
jo dirbti, bet prie darbo priėmė 
ne priguli nezius prie unijų darbi- 
nįkus.

5 Barne-boro, Pa. Wįsose 
kastynėse szito distrikto dirba 
pilnę laikę, kitose gi, dėl ne pri- 
tekliaus karų iszvažiojimui an
glių, dirba tik pusę laiko.

Hazleton, Pa. Wisose 
czianykszcziose antracito kasty
nėse dabar dirba pilnę laikę; tū
lose kastynėse skundžiasi ant ne 
pritekliaus darbinįkų.

Klotd, Ky. Angliszki ka
pitalistai pirko aplinkinėse Kloyd, 
Johnston ir Pilu 50000 akrų že
mės su ęnglimis ir atidarys kelias 
naujas anglių kastynes.

5 Sztete Indianoj maszinistų 
anglių kastynėse 'sztraikai pasi
baigė: darbinįkai sugrįžo prie 
darbo ant senų iszlygų, taigi per 
sztraikę nieko ne pelnė.

5 Braddock, Pa. Darbai czia
nykszcziose ir aplinkinėse dirb
tuvėse eina gerai. Darbinįkų 
vienok ant vietos yra užtektinai, 
isz kitur atkakusiam sunku gauti 
darbę.

5 Trenton, III. Anglių kas
tytėse darbai sziuom kartu eina 
labai gerai, dirba ant dviejų 
sziptų. Darbę vienok szviežiai 
atkakusiam sunku gauti, kadangi 
czia dirba veik vieni prusai, tai 
jie kitokių darbinįkų ne nori prie 
darbo prilėkti, ypacz gi prie ge
resnio ir geriaus apmokamo. Jei
gu czia ne prusui sunku į kasty
nes patilpti, tai vienok ir toki, 
jeigu tik tvirti ir darbeztus, len
gvai gauna darbę prie kirtimo 
medžių giriose. * VVidutinis už
darbis yra po 13—3.50 ant die
nos. Norinti dirbti prie kirtimo 
medžių giriose, lietuviai galėtų

1 greitai ąrauti czia darbę.
• J. B.

Gricius ar tai ant iszklausymo 
išpažinties arba ant szliubų. Už 
atsilsnkymę paima po 17—18 
dol., bet lietuviai apart keiks
mų, ne daug gero isz jo lupų įau
ginta. Apart maldaknįgių, isz 
laikraszczių tik“KataJiko’’ir“Dir- 
vos”, nieko daugiaus ne duoda 
skaityti, keikia ypacz mokslias 
kas knįgas, kurių, žinoma, pats 
visai ne pažįsta. Savę augazti- 
na, o kitus niekina. Koki dva- 
aiszki pamokinimai, toki ir tų 
pamokinimų vaisiai, kokį duoda 
pasielgimo paveikslę dvasiszki 
mokintojai, teip elgiasi ir jų mo 
kinamos avelės, ypacz teip va
dinamos dievuotosioa.

Mes iki sziol strtėme už savo 
pioįgus puikias bažnyczias, isz 
kurių kunįgai padarė pardaviny- 
czias ant savo naudos ir iss to 
tunka ir lobsta, lyg kad kitokių 
reikalų ne turėtume. Sztai ne 
turime niekur kam nors tinkan- 
czios lietu viszkos mokyklos: 
Lietuvoj rengti nedaleidžia ca
ras, Amerikoj nėra už kę, nes at
liekamus musų pinįgus paima 
szinkoriai ir kunįgai. Kunįgai, 
sunkindami savo drausmėms pro- 
tiazkę iszsilavinimę, drausdami 
geresnius, doresnius pasilinksmi
nimus ir szvaresnį laiko pralei- 
dimę, varyto • varo lietuvius į 
karezemas. Kunįgai yra svar
biausiais szinkorių pagelbinįkais, 
varytojais tamsių žmonelių prie 
baro. Jie lupa pinįgus nuo žmo
nių, nuo jų centų ir doliarų lobs 
ta ir tunka, bet kę gi aukauja 
ant tautos labo? Net ant bažoy- 
czių, isz kurių lobsta, kunįgai 
nieko ne aukauja. Mat pagal jų 
nuomonę aukauti privalo vien 
žmonės, o aukos jų turi eiti ant 
labo kunįgų. Mieli kunigė
liai, teip darydami, turite užsi
pelnyti visų neužkantę, kun ne 
gali mažintieji, bet turi eiti vis 
didyn ir didyn. Ateis laikas, 
jeigu savo pasielgimo ne perkel
site, jog be apgynimo policijos ne 
galėsite iszeiti iss namų. Neuž- 
kanta ta isz tikro užpelnyta, yra 
tai uimokeenis už jūsų darbus ir 
visę piktinantį žmonis pasielgi- 
mę. Papiktinimų isz jūsų pusės 
yra daugiaus negu nuo visų kitų.

Pradėjus darbams prastai eiti, 
lietuviai pradėjo spraiutįs į dirb 
tuves. Bosai isz to sumislyjo

parapiję (argi ir ant duszių gany
tojo reikia įsipirkti? Red.); bet 
dabartinis komitetas susideda isz 
sumanių lietuvių ir jis be abejo
nės mokės atsikratyt nūn tokio 
geradėjo ir iszliuoeuos.nuo jo an 
trę lietuviszkę parapiję.

Czia reikia pridurti, jog ir len
kų kunįgas, kiek tik gali, sten
giasi lietuvius trukdyti; kadangi 
mat dabartinėj jo parapijoj be
veik pusę lietuvių, tai partrau
kus lietuvį kunįgę į antrę para
piję liuosę nuo veik visų neken- 
cziamo Griciaus įtekmės, tie lie
tuviai isz lenkų parapijos pasi
trauktų. To tai mat ir bijo len
kų kunįgas. »

Lietuviai ne paiso ant tų truk
dytojų, bet stato bažnyczię gra
žioje vietoje, ji bus viena iss 
gražiausių visame Bostone. Te
gul sau kun. Gricius akis pakėlęs 
į dangų ir iszskėtęs nasrus szau- 
kia Dievo bausmės ant visų ar 
tai duodauezių pinįgus, ar ant 
juos renkanezių ant naujos lietu- 
viszkos bažnyczios, ji jau turbut 
ne pateks į kunįgo tinklę, lietu
viai stato sau bažnyczię, o tver
ti knnįgui biznio vietos jau ne 
nori, pats Gricius visu savo pa
sielgimu išmokino jau czianyk- 
szcziua lietuvius jam ne tikėt 
Jeigu jis nori bažnyczios' kaipo 
biznio vietos, kaipo sakramentų 
pardavinyczios, tegul tokię sau 
už savo pinįgus pasistato, lietu
viai už savo pinįgus tokių pai*- 
davinyczių jau turbut nerengs; 
pastatyta už Vetuvių pinįgus baž- 
nyczia turi jiems ir prigulėti, o 
ne kunįgams, kurie paskui nepa- 
tinkanezius sau asabiszkai parapi- 
joaus dryata laukan mėtyti.

Parapijonas.

lietuvį kunįgę ant iszklausymo 
ausinės. (Pagęlba lenkų kunįgų 
lietuviams niekur ant gero ne 
iazėjo ir czia ne iszeis: lenkų ku- 
nigU svarbiausias rūpestis isz- 
naudoti lietuvius, kur tik tas 
galima, o ne jiems kame nors pa
gelbėti. Red.)

Kn. Servetka nedėlioj bijojo 
net laikyti dievmaldystę isz bai
mės, kad jo ne sumusztų neuž- 
kenezimti jo parapijonai, nors 
prie bažnyczios durių stovėjo du 
policijantai.

Girdint visur apie vaidus pa
rapijoje, nežinia kas isz tikro jas 
sukelia. Ar ka'tė cz:a vien mu 
sų kunįgų. kurie pats tveria ant 
sawo vien naudos parapijų įsta
tus, ar gal kalti tame vyskupai, 
iszduodanti kunįgams neiszmm- 
tingus prisakymus, kuriuos pil 
dydatni, kunįgai turi susipykti su 
parapijonais? Piktumai tie ir er
geliai parapijose žemina lygiai 
kunįgus, kaip ir vDę katalikisz- 
kę tikėjimę (kitų tikėjimų para
pijos stovi ant kitok o pa
mato, ten todėl ir tokių vaidų 
su dvasiškais vadovais nėra; 
kitų tautų ir katalikiškos bažny
czios kitaip surėdytos ir pats ku- 
nįgai doresni. Red.). Jeigu ku
nįgai, vien pildydami vyskupų 
prisakymus, suerzina parapijonus 
ir tuom pažemina savo vardę ir 
tikėjimę, tai juk kunįgų pride- 
rystė iszai hz kinti tę vyskupims 
ir parodyti kokius vaisius gimdo 
ue iszmintingi jų padavadyjimai.

Plunksna.

Isz Broklyno, N. Y.
“Lietuvoj” buvo jau gsisints, 

jog Brooklyne užsidėjo koopera- 
tyviszka lietuviezka draugystė 
ant parengimo kokios nors par- 
davinyczioe. Isz piadžių prisi 
raszė apie 20 sąnarių, visi sudėjo 
po 10c. ant uždengimo kasat ų 
postkarczių'su užkvietiniais. Wie- 
nok didysis neva lietuvių vado
vas, prisiraszęi prie draugystės, 
daugiaus jai blėdies negu gero 
padalė, niekindamas sumanesnius 
lietuvius, persergėdamas priesz 
juos, buk toki patekę į komi tėtę,

ISZ
Lietuwiszkn dirwu.

Isz Lawrence, Mass.
Musų dievuoeziai dar vis nesi

liauja rodę savo neužkantę knį 
gynui D-ro Basanavycziaus ir 
Dainorių Draugystei Dro Winco 
Kudirkos, ypacz neužkenezia jie 
moterių prigulinezių 
rių Draugystės: tūli 
žadėjo tas merginas 
kurios priguli prie
apdrėbti net pasz vi ūkusiais kiau- 
sziniais; jeigu patinka tokię gat
ve einant, tai iszkolioja bjauriau
siais žodžiais. Mat neiszmanė- 
liai nesupranta, jog nė Dainorių 
Draugystė, nė knįgynas, kuria 
me ne vienas gali savo protę ap- 
szviesti; praleisti laikę ant skai
tymo vietoj giituokliauti kar
čemose, dievudtumui nieko ne 
kenkia. Bereikalo vienok to
kiems aiszkinti, jie to ne supras. 
Jiems rodosi, jog prie dainorių 
priguli vien szliuptarnės, o nie
kaip negali suprasti, jog susiren- 
kanezios ant prasimokinimo dai
navimo ir giedojimo daug dides
nės pagodonės vertos negu mau- 
kanezios svaigmanezius gėry mus 
ir palei stuviaujanezios 
vadintų diewuotėms.

Musų dievuoeziai, 
jug jų neužkeneziamoji 
Drtė likosi užkviesta
užsimanė dievuotasias merginas 
pavaiszinti. Susirinko dievuo 
ežiai ir dievuotės ant Union ui. 
ir per dvi dieni maukė raugalę. 
Teip gražiai linksminosi, jog ne 
vienam gumbas ant makaulės 
iszszoko, vienam iszsuko koję, o 
du paėmė į augsztalangę. Teip 
mat peš mus linksminasi tūli va
dinanti savę dievuoeziais, neuž- 
kenezianti visko, kas gali juos 
doriszkai ir protiszkai pakelti. 
Ant galo nėra kam ap;e tie ra 
pintiesi: svietiszkus mokintojus 
laiko jie už bedievius, tokių ne
užkenezia ir jų nors geriausių pa 
mokinimų ne klausys; kunįgams 
gi labinus rupi jų seabiszkas pel
nas negu pakėlimas jiems ant ga
nymo pavestų avelių; vietoj 
mokyti gero, daugumas jų, ant 
palengvinimo žvejonės drumsta
me vandenyj, velyja

bę už pinįgUs. Warė jie tokį 
biznį per visę vasarę: vienus už 
pinįgus priėmė prie darbo, jų 
vietoj kitus, seniaus įsipirkusius, 
atstatė. Lietuviai, supratę, kad 
juos darbdaviai skriaudžia, susi
tarė keli vyrai ir apskundė Wa- 
shington Mills Co. bosę už davi- 
nėjimę už pinįgus darbo. Su pa
ris viskę užraszė ir rasztę perda
vė kompanijos agentui. Agentas 
ne tik atstatė bosę, bet dar apie 
tai praneszė kompanijai, kuri dar 
neteisingę bosę liepė pasodyti į 
cypę, kad ne pabėgtų, kol prova 
ne iszeis. Garbė už tai lietu
viams, kad jie nesiduoda jeib 
niekszams savę skriausti ir ant 
juoko laikyti. ] 
miestų lietuviams 
jau.

Yra czia vienok 
viai, kurie visiems 
Setai 24 d. lapkriezio pas vienę 
lietuvį susirinko daug vyrų ant 
kriksztynų: Begerdami ir be
dainuodami susipeszė. Riksmę
besipeszanczių iszgirdo dėdės ir 
atlėkė su patrolės vežimu, kurį 
kaip grybų prikišamo lietuvių. 
Ant policijos kiekvienam, pagal 
kaltę, reikėjo užsimokėti po kelis 
doliarius. Mieli broliai 1 tokiais 
darbais ant pagodonės svetim- 
tauezių mes neužsipelnysime.

Sąnarys Giedorių Draugystės.

•f Bay City, Mich. Ketina 
czia pastatyti cukraus dirbtuves.

5 Kastynėse szteto Colorado 
skundžiasi ant stokos darbinįkų.

5 Cabnkgie. Pa. Broliai Tib- 
by isz Sharpsburgo pastatys czia 
stiklo dirbtuves.

T Youmgstovk, Oh. Tarpi- 
nycziose Republic Iron & Steel 
Co. prasidėjo jau darbai.

5 Sharan Ore Co. pirko rudos 
kastynes Minnesotoj, kuriose ras 
darbę 1000 darbinįkų.

5 Marblehead, Oh. Darbai 
czianykszcziose akmenų skaidi
ny ežiose sziuom tarpu eina gerai.

5 Beaver Fawb, Pa. Union 
Dravn Steel Co. savo dirbtuvių 
darbinįkų uždarbį pakėlė ant 
30%.

5 Portsmouth, Oh. Czianyk- 
azezios Burgeas Steel & Iron 
Work« gavo nuo trusto prisaky- 
mę sulaikyti ant tūlo laiko dar-

| Kelczių gubernijoj, pietinėj 
Lenkijoj, Slomnikų apskrityj už 
tiko naujus anglių plotus; geležį 
gi rado ant laukų kaimo Starczy- 
nov. Bus czia atidarytos naujos 
anglių ir geležies kastynės.

| Netoli Peterburgo, M iskoli- 
joj, laike tirsztos miglos susimu- 
szė dii į prieszingas puses bėganti 
trakiki, prie ko 4 pasažieriai li
kosi fairtinai apkulti, a 4 nors 
sunkiai, bet ne mirtinai.

Isz Baltimores, Md.
Kaip paduoda lenkiezkas laik- 

rasztis “Przyjaciel Domu”, Balti
ni orė j lietuviai Stefanavycziai 
isz ('uitis Bay iszkilmingai ap- 
vaikszcziojo. 50 met. sukaktuves 
savo apsivedimo. Miszias atlai 
kė atkakęs isz Chicago, persekio- 
amas kun. Kiravczuno ir.jo san

draugų sunūs jubiliatų, kun. Ed. 
S te f a na vy ežiu', dabartinis pra- 
baazcziua antros lietuviszkos pa
rapijos Chicagoj. Ant iszkilmių 
bažnycz'oj i buvo keli lenkinki 
kunįgai.

pasėjo nesutikimus ir nepasitikė- 
jimę terp paežių draugystės sąna
rių. Argi ir bizniuose mes privalo, 
me dalytieji į dievuoezius ir be
dievius? Teip darydami,juk mes 
nė jokių biznių ne įstengsime pa
laikyti! Pagal nurodymę ano 
neva vadovo, į komitetę pateko 
dievuoeziai, ant sekretoriaus 
koks szpitolnįkas. Saitas drau
gystės virszinįkas net pirma pri- 
si rasa u šiem s sąnariams, kurie jam 
rodėsi valnamaniais ėsę, visai ne 
siuntinėjo pakvietimų, kad jie 
ne galėtų ateiti ant susirinkimo. 
Prie tokio nekentimo sąnarių tu
rinezių kitokias tikėjimiszkaa pa- 
žvalgas, žinoma, draugystė ne 
gal kilti ir tvirtai stovėti. Nors 
ir asz prie jos buvau pririnuzęs, 
bet daber ne žinau, kaip ji stovi, 
gal jau išniro?

Neseniai isz Plymoutho atkako 
į Brooklynę p. Krauczulaitis ir 
uždėjo grocornę. Kaip girdėt, 
sekasi jam ne blogiausiai. Linki 
me jam dar geresnio pasivedimo. 
Geidžiame to teiposgi Pittsburgo 
socijalistų kuopos užmanymui 
parengimo žemdarbiszkos lietu- 
viszkos kol i on i jos.

J. Naujokas.

Isz South Bostono, Mas.
Csianykszcziai lietuviai ne pai

so ant visokių trukdytojų, bet 
karsztai stumia reikalus savo 
naujos parapijos. Bažnyczios 
skiepas gatavas, sienos irzvestos 
iki 2 floro. Kadangi darbai nik 
siliauja, sienos kyla vis augsztyn, 
tai neužilgio pamatysime jau ir 
stogę ant musų bažnytėlės.

Tuom tarpu kun. Gricius dir
ba kaip galėdamas ant iszardymo 
musų visų darbo, kadangi mat 
atsiradus antrai bažnycziai, jo 
biznis isz tikėjimo sumažės. To
dėl jis atkalbinėja žmonės nuo 
šukavimo pinįgų ant musų baž
nytėlės. Girdi tik tęsyk galite 
duoti pinįgus, kada bažnyczioj 
pamatysite kunįgę arba manę 
(Mes jau žinome, kad kun. Gri
ciui labai reikalingi pinįgai ir jis 
ypacz "žmonių sudėtus ant bažny
czios reikalų moka pakovoti i 
giai). Dabar kn. Gricius siu 
nėja pasiuntinius pas antros

| Atkakus į Londonę grįžtan
tiems iss A f riko; Kanados liuos- 
noriams, ant Windaor geležinke
lio stacjos susigrūdime daug 
žmonių likosi sumankytų.

| Italijoj, buo smarkių lytų u- 
pė Tiber užtvino ir iszsiliejo per 
krantus. Dalis miesto Rymo van
denė Apsemti. Apsemta Pante- 
no bažnyczia, Forum Romanum, 
ligonbutis ir protestoni-zkos ka- 
pin&i- v

| Prancūzijoj, kastynė.-e Ani- 
che, netoli Douai, atsiliko dina
mito ęxpliozija, kuri i<izgriowė 
kastynių olas. Isz po žemės isz 
traukė 18 negyvų ir 40 sužeistų, 
terp kurių yra ir pavojingai su
žeisti-

| Mieste Athenui se, G rėki j« s 
sostapilėj, sėdinti kalėjime nusi
dėjėliai pakėlė maisztę. Ant su
valdymo pašaukė kariaunę,kuri 
tuoj i us pradėjo sza ūdyti įbegiu 
krius kalinius,kur ų užmuszė 40,o 
daug sužeidė.

J Ant ateinanczių metų ant ka
riškos laivynės ir dirbimo naujų 
laivų Maskolijt paskiria 97 mili
jonus rublių, taigi ant 37 milijo
nų daugiaus; už t ii ant reikalų 
žmonių ap?zwietimo ant 3 niilijo 
uų rublių mažiaus.

| Isz Egipto pręnesza apie ne- 
užderėjimę ežiuose metuose. Upės 
Niliaus vandenys ne užliejo šį
met visos klonies, tod5l wos ant 
putės jos gal ma buwo sėti. Egip
te mat lieveik su visu ne lyja, 
visas kraszto vaisingumas paei
na nuo perijodiszkų taranų upės 
Niliaus.

Isz Spring Valley, III.
Pas mus užgimė teipoagi nesu

tikimai su kunįgu. Kaip visur, 
teip ežia nesutikimų priežastys 
tos paezios: para pi jonai skun
džiasi ant per daug didelių kunį- 
go reikalavimų. Kun. Servet- 
ka, kaip kiti kunįgai kitur, užsi
manė iszgriauti senę musų para 
pijo? surėdymę ir paimti į savo 
rankas visę parapijos vaidžię ir 
turtus. Tas parapijonams nepa 
tiko ir jie užsimanė iszliuosūoti 
parapiję nuo tokios valdžios ir 
nuo kunįgo.

23 d. lapkričio buvo parapi
jos susirinkimas, ant kurio para 
pijonai beveik vienbalsiai nutarė 
vyti kunįgę, keikdami jį szlyksz- 
esiausiais žodžiais; vienam ku 
nįgo azalinįkui, kuris stengėsi už 
kunįgę užstoti, net gerai sudavė. 
Wienok ir isz tokio triukszmingo 
susirinkimo {nieko ne tszėjo, ka
dangi nieks nežinojo, kaip tę pa
rapijos nutarimę iszpildyti. Mat 
ežia visa parapijos savastis už- 
raszyta ant vyskupo vardo, o 
tas, žinoma, ne teip greitai pano
rės praaaalinti jam* užsitarnavusį

[ Rumunijoj kaimiecziai via 
dar prieszinasi ir nenori mokėti 
didesnių rando ant jų uždėtų mo- 
keeczių. Netoli Bukareszto bu
vo smarkus susirėmimas kaimie- 
czių su atsiųsta ant jų suvaldymo 
kariauna. Sus rėmime 20 kai- 
mieczių likosi užmusztų; daug 
jų suaresztavo, bet jie vis nesi
liauja prieszinęni rando padavė- 
dyjimams.

| Mieste Alesaandria, siauri
nėj Italijoj, žandarai suaresztavo 
jaunę itabjonę, kokį ten Rivolta, 
persirėdžiusį už merginę. Terp jo 
da'ktų rado apie 1000 laiszkų 
nuo visokių vyriškių su isrrei- 
szkimu meilė ■*, 40 laiškų su už
manymu vesti persirėdžiusį už 
mergę vyrę. Apart to turėjo 
is daugybę žiedų ir kitokių bran

gių daiktų gautų nuo turtingų 
vyrų kaipo meilės dovanos. Isz 
I rigaudinėjimo vyrbzkių jis ga
na gražiai gyveno be darbo. Da
bar už tai reiks jam atsakyti 
prie-z sudę.

| :Wisose M sk oi i jos moterisz- 
k< se gimnazijos*, priguliucz'ose 
prie užveizdoe ciesoiienės Mar- 
jos, pakėlė mokeslį už mokslę iki 
60 rublių ant metų. Užmokės 
uis tai didesnis negu vertė moks
lo tose gimuazi jose suteikiamo.

j Ant paveržtos per paskutinę 
karę nuo iszpamjonų sdos Guam, 
Ocesnijoj, gyventojus pasiekė 
badas. Salos gubernatorius pa
reikalavo nuo Amerikos rando 
valgio produktų ant maitinimo 
bad uolių.

| Turingi joj, vakarinėj Wo- 
kielijoj, kur yra daug lenkiszkų 
darbinįkų, likosi katalikiszkose 
bažnyczioee uždraustos lenkisz- 
koj ir czekiszkoj kalboj dievmal- 
dystos.

| Kadangi skaitlius gyventojų 
Prancūzijoj nesidaugina ir tai la
biausiai per nenorėjimę paežių 
gyventojų tai prancuziszkss ran
das užmano pakelti ant 15% mo- 
kesezius visų nevedusių su
laukusių 30 metų, ant 20% visų 
naszlių, kurie nenori antru kartu 
apsivemti. Pagal rando apskai- 
tymę, Prancūzijoj yra sulaukusių 
30 metų ir ne apsivedusių 2707- 
315, toliaus 1808838 apsivedu
sios poros neturinezios vaikų ir 
su virszum 300000 naszlių be 
vaikų; taigi isz viso yra czia 
4816153 gyventojai neturinti 
vaikų ir tai tik per jų ne norę. 
Wisai todėl randas laiko už tei- 
singę uždėti ant tokių didesnius 
mokesezius negu ant turinezių 
vaikus szeimynų.

I Wienas isz svarbiausių tur
tų salos Kubos yra puikus taba
kas, kokiam lygaus nėra ant avie 
to. Szį metę vienok tabakas ne 
užderėjo visai, neužderėjo ir kiti 
žemės vaisiai. Sėdint ant Ku- 
bos amerikonams, gyventojus 
lanko vien nelaimės.

G Wakarinėj Lenkijoj, ypacz 
gi Kelczių gubernijoj, dėl stokos 
paszaro ant žiemos, ukinįkai pri
versti parduoti savo gyvulius ir 
per tai jų prekės su visu nupuolė: 
dabar ant jomarkų miestuose 
Kelczių gubernijos galima pirkti 
pueėtinę arklį už 8—5 rubl. t

I Warszavoj, ant ui. Novoli- 
pie,pasikorė turtingų tėvų wie- 
n arti n it sūnūs,žydukas. Ant sta
lo rado jo paliki ę rasztę, kuriame 
aziteip buvo paraszyta: “ pa si ko
ri au, kadangi norėjau persiti
krinti, kas yra kitame surietė.” 
Na, ir isztikro dabar turi progę 
apie tai persitikrinti.

I Ugliczo pavietyj, Maskoli- 
joj, du ukinjkai, važiuodami na
mon, girioj paklydo. Išgirdę 
girioj kirtimę medžių, tikėjo, jog 
tai velnias juos klaidinantis ty- 
czia į medžius barszkina. Susto
jo ir paėmę kuolę, ėjo velnię nu
baidyti. Tuom tirpu jų kaimy 
nas kirto medį. Ukinįkai, tikė
dami, kad tai velnias, isz užpa
kalio drožė į galvę ir užmuszė 
savo kaimynę.

j Filipinų pakrantėse ameriko- 
nisskas kariszkas laivas Yose- 
mitte likosi užmeetas ant uolų ir 
susidaužė. 5 jurinįkai prigėrė, 
kitus gi iszgelbėjo važiofantis an
glis garlaivys.

Į mierię • Temeszvar, Wen- 
grijoj, atkako isz Amerikos, isz 
Salt Lake City, du mormonų 
pranaszai ir psrengė susirinkimę, 
ant kurio laikė kalbas iszgirian- 
czlas daugpatystę. * Wengrams 
tas ne patiko. Jie nutraukė nuo 
platformos mormonų pranašaus, 
iszrėdė juos ir pervarė per tarpę 
į dvi eili sustatytų vyrų ir mo 
terių apsiginklavusių su laz
doms, rykszlėms ir botagais. 
Mormonų pranaszai ilgai atmįs

Isz Chlnų.
A menkos kariauna isz palen- 

gvo traukiami isz Chinų. Musų 
regimeutas teiposgi gavo priaa- 
kymę grįžti atgal į Manillę, isz 
kur buvo į Chinus atkakęs. Chi- 
nuose dabar naktys labai szaltos, 
o tarnyste sunki, gauname miegot 
tik kas antrę naktį. Terp ame
rikoniškų kareivių daug yra aer. 
ganesių.

Maskoliszkoj kariaunoj pasitai
kė patikti daug musų brolių lie
tuvių; padėjimas jų sunkus, al
gos gauna 70 kap. į du mėnesiu 
Patėmyję,jog tūli i-z jų skaito uz 
Pnn-ų gautus senus lietuviszkus 
laikraszczius, mes, tarnaujanti a- 
merikoniszkoj kariaunoj lietuviai, 
davėme jiems ‘•Vienybę’*ir “Lie
tuvę”, už kę jie labai dėkavojo, 
kadangi amerikoniszkų lietuviaz- 
kų laikraszczių dar ne buvo ma
tę. Mat tie tarnaujanti masko
liszkoj kariaunoj daugiaus turi 
supratimo negu daugelis Ameri- 
kos lietuvių, kurie niekina lietu
viszkus laikraszczius, o anglisz- 
kai ne mokėdami, griebiasi daug 
niekesnių negu lietuwi«ki len
kiszkų laikraszczių. Ir musų 
pulke yra keli toki avigalviai, 
nenorinti suprasti naudos iss lie
tu viszkų laikraszczių.

Chi nuošė viaoki ta vorai pigus. 
Bažnyczių ne matyt (yra jų gana, 
tik jos iszrodo kitaip, ne teip 
kaip krikszczioniszkos. Red.), 
chiniecziai mat garbina stabus. 
Ch'mecziai turi ant savo kiemo 
kalines ir gyvi būdami, rengia 
ant jų sau kapę.

Moterių matyt ne daug. Mat 
jas apžiūri daktaras ir katrę ran
da sveika, nusprendžia laikyti 
kaipo veislinę (daktarai renka 
tik moteris cieooriui, o ne teip 
paprastiems chiniecziams. Red.). 
Tokias veislines specijaliszkai 
augina, nuo mažens*suraiszioja 
kojas, kad jos butų mažos, ne
duoda nieko dirbt

Nora karė daug lobio isznaiki- 
no, bet valgio produktai Chinuo
šė ne brangus: tuzinas kiauszinių 
kasztuoja 25c.; pusėtina avis 1 
doliarį. Chinuoee ne trūksta vi
sokių mineraliszkų turtų: yra 
kastynft anglių, bet jas dabar už
ėmė vokiecziai; yra teiposgi si- 

• dabro ir aukso kastynės; aukso 
kastynes antai Mandžurijoj val- 

i do maskoliai; , vakariniuose 
krasztuose yra ir geležis. Yra 
Chinuoee ir dideli deimantų lau
kai, bet juos dar priesz dabartinę
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Timsris.
Wieną laiką mudu su Jonu sė- 

dėjova kalėjime drauge. Ko 
mudu tuokart neprisznekėjova ir 
tai vis po kelis kartus apie tą 
patį dalyką! Praleidžiant jau 
apie svarbesnius daiktus, mudu 
pasipasakojova kits kitam aawo 
wiaą gyvenimą drauge su yvai- 
ri is a'epiamais ir neslepiamais 
atsitikimais.

Wieną vakarą papasakojau asz 
Jonui ilgą pasaką apie vieną ne
pasisekusią sawo kelionę į Jur
barką, kur buwo uis kvietusi 
manę viena mergina. Jam di 
džiausi juokai buwo iaz to, kaip 
asz tas merginos tėwiazkėj atsi 
gulęs, bijojau, kad manęs nenu 
plėszių.ar neužmusztų, ir per vi
są naktį nesudėjau akių, biaaugo 
damas aawo drabužius azalia pa
talo.

Kada pab ilgiau aawo pasaką, 
pradėjo jisai.

Bus jau kokis devynetas metų. 
Jau ne sykį tau ėsu pasakęs kad 
visados, asz labai mielai lankyda
vausi savo gimtinėje, ypacz va
saros metą mėgdavau gyventi 
savo gimtiniame kaime. Wos 
tik pasibaigdavo ekzaminai, asz 
tuojau* važiuodavau namon. Ki 
ti jierzkodavo ant vasaros lėkei 
jų kur—nors Mi akolijoje, kur 
brangiau moka, o asz, viską pa
metęs, važiuodavau namon ir 
gana, negalėdavau iszkęsti.

Parvažiavęs į savo kaimą, 
pirmueziausiai numesdavau visas 
forma-, aj sitaisydavau halttis 
marszkoniais drabužiais ir val- 
kiodavausi po aplinkinius per 
isztisas dienas. Kartais pasiim
davau ir brolio szaudyklę- Apei
davau laukus ir girias, kalnus ir 
klonius. Bicziuliaudavau su ar
tojais, su szauliais, su kriaucz ais, 
su sziaucziais, dagi su piemeni
mis. Wažiuodavau ir į girą su 
vyrais medžių ar malkų vežti.

Sykį mes grįžtame isz girios su 
medžiais per S- kaimą, ir atva
žiuoja prieszais su savo Timsriu 
szmekeris L tis. Asz drykt nuo 
rasto ir pri-zokęs pasveikinau. 
Kas girdėt? Kur važiuoji? Jisai 
važiuojąs tik lyg S. karezemos. 
Sėsk, girdi, pas manę, priva
žiuosime sztai lyg karezemos, 
padarysi va reviziją ir^važiuoai- 
va atgal.” Jisai galėsiąs manę 
pavėžinti lyg mus kaimo, nėsa 
turįs pakeliui reikalą?

Gerai. Asz įs sėdau pas jį 
Mus vyrai, žinoma, nuvažiavo 
sau su medžiais.

Timsiį L-tis buwo da visai ne 
seniai pirkęs Stagaruose per pre 

' kymetį. Nebuvo jisai perdidelis 
eriilinkas, b.t piiszingas ir ap 
valus, kaip volas. Bėgo labai 
smagiai, reikėjo laikyti vadžias 
įtempus.

■ Mudu prisukova prie kareze
mos ir iszlipova. L-tis iszsi- 
traukė i»z-po pasostės naują sto
roką virželį, pririszo Timsrį prie 
sparo žemuezio karezemos stogo 
ir įėjo va abudu į vidų. Jau bu 
vo apyvakarė ir karezemoje bu 
vo tamsoka. Užžibino Orczikie 
nė pasmirdus'ą rukstanezią liam- 
putę ir prasidėjo revizija. Asz 
sėdėjau ant galinio suolo ir žiūrė 
jau į tas ceremonijas. Pabaigęs 
reviziją, L-tis pradėjo raszyti. 
Raszymas truko ilgokai.

Tik staiga subildėjo durys. Į- 
bėgo žmogus.

— Ponas, po n ss I Arklys nu
sitraukė.

Asą pirmas iszsaokau isz kar 
czemos. Nė Timsrio, nė vežimė
lio. L-tis iszbėgn pridurmu pas
kui manę žiūrim: keletą de- 
szimesių žingsnių atstu nuo kar- 
czemos, Timsris eina su vežimė- 
lia, vėžinąs paskui piemenuką su 
kumelėmis. Piemenukas joja 
ant vienos raitas, o kitą vedasi 
prisikabinęs ssalia. Mudu sauk- 
telėjova piemenuką, kad sustotų. 
O tas atsisuko, p sužiūrėjo ir už
siplikė kumeles. Kaip tik jis 
greieziaua, ir Timsris pradėjo 
risezia bėgti. Mudu paskui, ir 
vis szaukiava piemenuką, kad 
suttotų. Juo muda szaukiava, 
juo jisai plakasi kumeles. Prijo
jo galą kaimo, už kalvės reikia 
sukti*} szalį—per griovį į pūdy
mą. AUisukęs,pasižiurėjo, davė 
kumelei panešiu per szoną — 
drykt, drykt per griovį. Ir 
Timaris pribėgo—drykt—perszo- 
ko, vežimėl s užkliuvo, pastur 
galis to gurbu atrskyrė ir pasili 
ko griovyje. Timsris pasibaidė ir 
pasileido į pūdymą su pirmuti 
niais ratais. Tiktai bsrkszt, 
barksat, barkszt—ratai kur ne 
kur žemę tesiekia. Prieszais pa
reina kaiminė isz pagirio. Tim- 
tria 8*o n u ant girios. Mudu vis 

^^bmskui bėgavs, bet jau Timsris 
užmėtyti. Bet žiuri va, jau

>1

wedawoe

Pas

ką weiki, 
weiimo?

plejzka atgal ant kaimo, ir abu 
r tu packui tebesineeza. Kaimi
nė jau wisa buwo suėjusi į kaimą, 
tiktai kerdžius su piemenimis at- 
disukę žiurėjo į Timsrį ir pasiliko 
ui yvarmių nuo galvijų. Žiūrim: 
atūžia, atūžia Timsria su primga- 
liu tiesiog ant piemenų. Sukliko 
ne 8awo balau , piemenaitė ir su
griuvo po arkliu. Kiti sklyst— 
sklyst, rėkdami į azalis. Žuri, 
persigandę, kas czia dabar bus. 
Arklys wiaai. pasiutęs sznervės 
iszpuatos, putos tynzka, baisu 
žiūrėti. Pasipainiosi—sutratins
į dulkes ir gana. Titnsris buvo 
visai apjakęs: nebėgo į gatwę, 
tiktai dawė į kampą tarp kalvės 
bei tvoros. Atsimuszė ir susto
jo; stovi ir tirta, tartum jį gau 
ja wilkų atsiveja. Mudu su 
L-cziu 8zokowa pridurmu ir nu
tvėrė va. Apramdėva aziaipteip, 
susistalėva sa rdytą wežimėij, 
|iaditwėwa kaitriui ir 
Timsrį prie karezemos.

Buwo jau sutemę, 
czemą stovėjo žmogus.

— 0/i tu, rupuže, 
kada pono nėra ant
Welniai žino, kur valkiojiesi I 
Man kudykį arklys ką neeutrypė. 
Tokį kuczierių iaz tos dienos szu- 
nų ganyti iszwarycziau. Da juo
kias szunspusė, kaip duosiu 8Xt*i 
su viržiu, tai tawę wisi velniai 
pagrėbs ir t. t. ir 1.1.

L-tis kelis kartus bandė per
tarti senį Bagdoną, kurs manę 
palaikė per jo kuczierių ir keikė 
be malon&i; bet tas nieko ne 
klausė ir keikė manę visais wel 
niais, kolei neužsikosėjo.

Asz žiurėjau pro tam-ą į senį 
ir szypsojausi. Pagalios L-tis 
užsikvietė senį į karezemą 
bzmiczkę drauge iszgerti. {ėjo
me į vidų, Bagdonas dirstelėjo į 
manę ir pažino. Nusiminė žmo
gelis neapsakomai. Griebė man 
už rankos, griebė už kitos, twėrė 
už alkūnių, spaudė, glamonėjo, 
praszė, kad dowanocziau....

Netrukus mudu su Bagdonu 
vėlei susigerinowa ir iszsigėrę 
drauge po porą szmiczkių, atsi- 
skyrėva kuogeriausiais biez u- 
liais.

Mat, toji piemenaitė, ką pa
kliuvo po Timsriu, , tū buvo 
Bagdono duktė. YįTisi sakė, kad 
jau ji nekels, bet pas'rodė, juog 
jos nė kiek neužgavo nė arklys 
nė vežimas—abudu lėkte perlė
kė; tiktai mergaitė buwo labai 
nusigandusi.

Ilgai kalstė Budrius sužeistą 
vežimėlį ir isz S- mudu važiavo 
wa liktai szvintant.

NAUJI INZRADIMAI.
| Garsus ilalijonas Mirconi, 

iszradėjas telegrafo be dralų 
teip pagerino savo iszradimą, 
kad klausymas telegrafavimo be 
jokių dratų per oceanus, taigi iss 
Europos į Ameriką, likosi galuti 
n»i - iszrisztas. Nuo pagerinto 
Marconio telegrafo aiuneziamų 
telegramų ne galima p<rimti, 
nuo ko pirma telegramai ne bu 
wo apsaugoti.

| Nev Castlė kalėjime, Mary- 
lande, sėdi koksai Hudson, baus
tas jau kelis kartus čuž ark!ewa 
gystą. Neturėdamas ką veikti, 
kalėjime pradėjo dirbti visokius 
iszradimus ant apsaugojimo gy
venimų nuo vagilių. VVienas iss 
tokių iszradimų yra elektriszkas 
varpelis, kuriaai duoda žinią vi- 
»iema namų gyventajame, jeigu 
vagiliua bando krauslyliesi per 
duria; kitas iszradimss yra tai 
elektriszka spyna, kokios nė joka 
vagilius ne gal atrakyti; dabar 
tiniaa, nors puikiausiai pareng
tas, jie lengvai be rakto moka 
atrakyti. New Castles kalinio 
užveizda jau pritaikė abudu isz 
radimu kalinyj.

| Szwediszkas pulkaunįkas 
Limchen išžudo naują karabiną, 
kuri* be jokio prisidėjimo žmo 
gaus pats užsiprovyjn po kiekvie 
nam szuviui; ant to susi naudoja 
pajiega atgal muazanti prie szu 
wio. I-z tokio karabino teip ii 
gai kareivis gali azauJyti, kol ne 
iassibaigia dirže sukaissiota eilė 
patronų. Kareivis reikalauja 
vien numieruoti ir patraukti, ant 
provyjimo pu szuviui karabino 
ne reikalauja wisai laiko žudyti. 
Bjndavonea au tuom nauju L ra
binu prie kar«iw iackoa komisijos 
atliko Rosensberge ir jos teip 
puikiai pasisekė, jog azvedisaka 
karės ministerija nusprendė sai
tais karabinais apginkluoti szve- 
diazką kariauną.

68500 svarų kumpių. Žinoma, 
kad siunesia ne dykai, bet už tai 
užmokės kompanijai Amerikos 
randas.

— Elektrisskoee dirbtuvėse 
Northvestern geležinkelio ex- 
pliodavo garinis katilas. Prie 
ta 5 darbinįkai likosi užmussti, 
sužeistų gi yra 17.

— Kokis ten Elsa Israel ap
skundė dak'arus Chicago Ollege 
of Dental Surgery, per kurių buk 
negerą kiauro danties užlipinimą 
ji neteko vienos akies. Už tai 
psjieszko 10000 dol.

— Pereitą mėnesį Chicagos 
policija suarecztavo 238 vagi
lių; atėmė nuo jų pavogtų daik
tų už $14227. Tai ne daug, tur
būt ne atėmė nė dvideszimtos 
dalie* pavogtų daiktų.

— Pereitos nedėlios dieną li
kosi sugriebti ant vogimo arklių 
17 metų vaikyszcsiai: Clark ir 
Burns. Kaip pasirodė, jie užlai 
kė arklininkus ant p-italpinimo 
vogtų arklių, pavogtus parvuo- 
davo į k t >k ą parwą ir liuosai 
pankui pardavinėdavo. Ne vie
ną perpaivuotą arklį jie parda
vė net toms paezioms ypatoms, 
nuo kurių buwo pavogę.

— Jauna mergina, Nora Len 
non, už nedalaikymą žodžio kas 
link voiimo jos už paezią, paso 
dino į kalinį savo numylėtinį 
Walterą Helfensteina. Paskui 
vienok jai pagailo vaikino; alė 
jo į kalinį ir apie tai ji papasako
jo diiektoriui. Tas įleido ją pa* 
numylėtinį. Po kokiam laikui 
iszėjo ir pasakė, j<>g reikia su 
džios ant davimo ssliubo. Tuom 
Helfenstein ir iszsipirko iaz kali 
nio. Ne žiuia vienok, ar ilgai 
jis dabos tokiu budu gautą paezią-

— H<llej bažnyczios Wisų 
Szventų pereitos nedėlios dieną 
tūli vokiecziai katalikai atlaikė 
susirinkimą, ant kurio nutarė pa 
rengti neprigulmingą parapiją. 
Ne dy vai. Prie tokio katalikisz- 
kų bažnyczių surėdymo reikia 
dyvytiesi, kad iki ssiol teip ma 
žai yra neprigulmingų. Kada 
jos pradės vetstiesi kaip grybai 
po lytui, tąsyk tik gal airisski 
vyskupai supras, kur per savo 
godumą priveda kat dikiszko* 
bažnyczios reikalus.
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J. Cz. antrą kart 25 rub. 54,25

paczto iszleidimai 1 60 
isz viso 99,25

7 X 00. buvo kasoje 606,76 
lieka SoTbT

Rokaicziai 9 X1 00
D. Šaunus.

Draugyseziu Reikalai
Chicago, Dr-te Teisybe* Mylėtoju lai

kys savo susi rinkimą redel ioj, 9 Gruo
džio, 1 vai. po pietų, uleJe K. Liaudan- 
skio, 3301 So. Morgan st. Todėl wi»i 
sanariai priiraio pribūti. Naujiem* į- 
slojitno mokestis dar tl.OO. Norinti te
gul pasiskubina nes į*tolima* bus tuo
jau* pakeltas.

J. K. Chmieliauakaa, aekr. 
880 -33rd»t.

Chicago, Liet. Republik. Leaga ture* 
tavo (usirinkima subatoj, 8 Gruodžio, 
8 wal. tvakare, salėj L. Ažuko, 3301 Au- 
burn avė. ant kurio delegatai irisu lie- 
tuiriuku kliubu yra kwieciiami pribūti.

J.^Jakutas, aekr.

Wietines Žinios.

— Armujro PackingCo. siun- 
czia ant Kalėdų amerikoniaakiems 
kareiviams ant Filipinų salų

t -J« * ■ . A

į Pajieszkojlmai.
Pajiesikau Winco Dudonio, 8u*alku 

gub. Marijampole* paw., kaimo Pago- 
ji«*kio. Ji* pat* ar kas kita* teiksi* duo
ti žinę ant ant adreso:

A. Malinauska*,
90 Apmair at. Brockton, Man.

Pajieaskau sawo brolio Juocapo Bur- 
kauakio, i*i miesto Telsziu, Kauno gub., 
gyweno New Yorke. Ji* pat* ar kas ki
ta* teiksi* duoti fine ant adreso:

Antanas Burkauska*.
174 Boltonst. So. Boston, Man.

Pijieszkau Franclaikau* Tarom, An
tano Rimkaus ir Aleksandro Szedbaro. 
Jie pati* ar kas kita* teiksi* duoti tinę 
ant adreso:

John Reik*.
Gilbert Camp, Wentworth, Wis.

Pajieaskau *awo sesers Petrone* Gy- 
irukes, Suvalkų gub., Wladi*lawawo 
paw., Sintautų gm., kaimo Skardupiu, 
szimet atwažewu*i į Amerika. Ji pati 
ar kas kita* teiksis duoti žine ant adreso:

Petrą* Gyvis.
521 Carey Alley 8. 8. Pitteburg, Pa.

Pajiesxkau *awo sesers Onos Lavri- 
naitea, ia* miestelio Gargždu, Kauno 
gųb., Telsziu pav., 5 metai Amrike. Ji 
pati ar kas kita* teik*!* duoti žinę ant 
adreao: (1»—21)

M r* Beesi Lavrin,
5 Bate* Block, Leviston, M*.

Pajieazkau savo draugu: Simano Szim- 
kevyeziaua isz kaimo Matiszklu ir F raš
čiuką u* Kemzūros tu Kaimo W o abatu, 
abu Kauno gub. ir pavieto. Jie patys 
ar kas kita* teiksis duoti žine ant adreso:

8. K. Kruvcziunaa,
12 Blendal st. Brockton, Mas*.

Pajieazkau *awo giminaiezio Wiktoro 
Kazlaucko isz kaimo Krikcsiu. Jia turi 
i»wo dede* viena Chicagoj kita Sbenan- 
doah. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti ii ne ant adreso:

Pajiegzkau uvn dedea Jono Križewi-1 Vanduo ant temea. po tome tevtena> tems.

ciiaua iu kaimo Stanaieziu, Kybartu ...
gm., Wilkairisskio paw., gyveno Chica- 
foj. Jia pato ar kas kitai teiksi* duoti 
fine ant adreso:

Joa Ciyievski,
MJ8 I >riggs avė. Brooklyn, N. T.<-*

Rusteikai parašu Kabėki*'*. Verte Drugy*. 
bnteMn T. M. Dr-te. Ssi knygele, labai įs
pės* temo) kalboj, apeasso vtea* raudau*

*.n vandens lasselius ar sniego lustelius ir 
vėl krinta aat temea, laa kario* buvo pakilę 
Czia nukritę dideliai darbus vatkte: snte 
eaa kartais ulduagta oteles kaimu* te latdt- 
Ja savo paanyae imoni* te gyvnllaa, paskui 
tirpdant* ano saules kelczlasi m vandeni lt

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENYS.
Pagal LunkevyČių ir kitus.

Reikalingas
Geras vargam iatra prie Apv*isdo* 

Dievo parapijos Chicagoj. Ataiszaukti 
pas Kn. E. Btefanavictiu,

1«8 W 18th et. Chfcago, IU.

Kam reikalingas
naudingas ir visiem* tinkantis pagel- 
binikas prie lietuvisiko bisnio? Prašiau 
atoisvaukti lig Naujo Meto ant ietnlaua 
padėto adreso. Duodami atsakyme pra
šiau pasakyti koks biinis ir kiek algos 
galima pasitikėti. Saiiuniku prašiau ne- 
siklapalyti.

P. P. Gulbis,
134 W. 18th Kt. Chicago, 111.

Nepraszytaa 8wec*ia8.
Rudens nepraszytas sveczias vėl etai- 

lanke pas mus, duod tmas visiems at
jausti isi priežasties žiauraus oro ir asal- 
cslo. Infuensija (la grippe) daro sawo 
darbe smarkiaus negu kuomet nore pe
reituose laikuose. Kas galėtu geriau
siai nuo to neprasxyto sveesio apginti! 
Bonka skanaus Trinerio American Elixir 
of Bitter Wlne, kur* issvalo irsudrati- 
na niša žmogaus organisma ir tokiu bu
du kuogeriausiai apsaugos nuo tokiu Il
gu. Yra tai vienintelis gydantis vynas 
(fabrikuojamas vien tik Jos Triner'lo. 
437 West 18th st. Chicago, III. ir gauna
mas visose sptiekoee). apsaugoj antis 
nuo persiszaldymu ir kitokiu rudens Il
gu, nesą Jla prašiai Ina karazti, nežleb- 
ciiojima, audruti na pilvą ir nervus.

Imk "Laastivs Bromo Qulns Tobtata“: Gassi 
i*k*teao> opttakota us Mc. <1*1 Bepsgydys.

Knygų Katalogas.
Knygos savos siiaados.

• wteto daaiiinojlmul lai 
bei, griausmai, iteto* ir sek 
debesiai Ir ant ko jie laikosi BOc

ti YG IENA. Dektari.ska knyga arba mokite* 
apl* užlaikyto^ .velkate., to. kurio* gali b*

tys.pataikys apsisaugoti nuo tckstanczlu sri- 
aokta lig*, pataikys užlaikyti euolybeje savo 
sveikata, pailginti savo amžl ir mokė* atau
ginti streikais ir tvirtai* savo valkeliu* 
Frake................................................................8Sc

8> M. Velkate* (vildsnaaus polltl>s*įta«k*- 
BOtalj*. Kokiais kalinta laaldteb* tartai, 
kalpfir saslkraana Ir kaip atsiliepi* aat 
drangijta Ijvealtao. ................................SAc

Geofraftja arba tame* apraazrmaa. Fa«al (tel
ki*. Nalkovtki ir kita*, šutai** Siera**. Yra

augszu. vulkaBUs meta uosius iaaaavoe Ugai: 
tas kokiu tente slaogsnla susideda, kur kg 
ktek joj* yra augliu. nstetta*. aukso, dras
kos ir kitu gerybių; ktek suaria, ežeru. opia,

kijuo*. gyvūnai gyvvua iru Berne apra
išyta dalimis tasškoitytoe vtaOs russpaty*-

ju: koki jo llkejimol. kolbos, rapromuak 
•tamimsi, pramonei, IszdlrbiaT Ir tarno*:

H po veik ateitai*: rauĮrajjnra

Istorija Suvienyta Valstija Stiuarte** Ame te
ko*. A prasto kaip Kolumbas atrado Ame
rika, koki eita tad* žmones gyveno, koki 
Įmone* pirmiausiai tai Europos pradėjo im

Suvienytu Watatiju. kori yra r 
dalyko perskaityti k tek irto i

yra irai* d* 
te*. Frako.

Kaip Maskolila parsekto)* Metara Pagal L'op- 
pr**eion rasaana Litbuante snptesz* k na. V. 

Dembskte.............................................. lOt
Kaip snrtaoatal laidoti *amte*m Pieazlay* Dro 

L. w*btam laa aagltezko laagaM* kaa. V. 
Dem b*g i*..................................................

Krėslu 8k*rdya*.Aprasao aaa balau ntaltlklma 
kad* IMS m. Baakolial nlpaote aatbalny-

lOo

esto*
ve nekali** žmoni*. isagnove altorius Ir nž- 
pecaetijo taAaycsla. Aiisktanstal aprasao 
ta vtea etalUkima.........................................ISc

U*tuwtsxkM Lamantorlos su poteriai*, knte- 
kisaaais ir mtatrauturu........................ ISc

to* Ir kito* retai matomo* žvaigždes. Su *0 
astronomteik* abrouelin, turinti M puste 
pins. Yra tai urtenatlne knyga, iaa kario* 
tikrai Smogos gali ap*ls*wie*tl......... Tite

D-utroaa, grūdines* apdaruose............*1.00

tai aprasirmas Lietuvo* su Lenkija ***1*1 
nyjlmo ir >> pasekmes. Cite alssktel yra a 
rassyta tanko politika kaip jie p**f*lta 
LMnvo* kunlgalkaaciiai*: Katetaezta. V

Lietuviu pratartai Makojo)* A sijoje 
iki jie pateko po raldiu penu I

«Oc
Mindavai* Ltetuvo* Karalius. Istortszka* pa- 

vslksis* peaktoos* akino** L* n kilikai pa
nas* Jnlla* Stenėki, lietuvi.iksl varto 
Vioca* Kapas* (Dra* Kudirkai. MMatS 
pa.kteta y patingai teatro mylėtojam*. UBc 

T?*ujauaia Lletuvlsskss tepelnyk**, surinkta* 
ta .uredlt. tos daa<*l svetlmtautisiku sapnl- 
ayka te saiedjrta* pagal tikra Paraiaskal 
AlpUaska sspmnyks.—.utto aisskla sbro- 
asha,—s* aprasiymu planeta te paslanesla 
kokias sanovta tnnae* vartojo lai likimai 
s tai te*.—Geriau**! iszguldo viaokias
. ......................................................................... flM>c 
A.pdaryta*........... . ........ . ............ . v....<Mte

Puiki Istorija ape Kantria Alane, kuri per ■ ak
tu* iralkssosLdam* po .vieta, daugybe___
tada Ir vargu kantrai taukentejo......... 0Oc

Pamokslai Isamlotaes ir Teisybes toiguldineta 
Gelvonai u visu amžių. Csta yra patiltaIJB 
graliu Juokinga ir l*smlnUngn paaakatoaia 
Kas nori tarai! graliu juokingu ir pamoki
nanoslu įkaitimu tegul nusiperka niaknte- 
gela. o gardžiai pasijuok* fanonesertras kį 
C pasakoti Ir ant ktakirtano užklausimo mo-

■ duoti tesmlntlngį ataakymį...........6Oo

esi** ypata* l>asvrlklnlmai-p*Tln<-ieWo- 
aea) aat Nauju M«ta. dienoje wardu*ta, 
gimimo te kltnoee svarbiose* staitikl- 
.. ........................................................................SOo

Robinsonas Krazle*. raoraHsaka te llafadi

Hutchinaooa. lutais. Šarmas. JI *| 
seniausiu gadynių Įvairiu, autverimui

Itelikos atekaolB storio Ssmes. Tte atrasti 
komoj* kanai yra .šiandien lamstyti irai

giauaia mokate 
bodu gyvi aotv

Trumpa Geografija Sutaisė Nerto.

rtal skaitytoju stoldStasgt Begota*.

i Apl* kalba pgaddta ir tikro* rodo* dal apaisango- 
į limo ano nr prisieit u vsdaaozia tas Ūkta te 

laaganlago Ukajim* kalio ta prapulty erta 
raasejaa anrodo kurio* yra anntensloa ant 
ąrvteto kalbo*. ano ko jo* paeina, anrodo kad 
ą*tewteska kalba yra aoateaate te kad tari 
daugtaaalat neprieteliu, kurte stoagteai j* 
tezaalkiatl; ant galo paduoda rodą* kaip 
ano ta neprieteliu apateangoU . Ite 

Arielka yra nuodai paeinanti tss girtybe* Czia 
apnašo kas yra arielka, kaip ji kaakia Arno
tai. parodyta su keturiais abrozeltals Imo- 
gaas pilvo kokios iss girtybes ligos pastota 
dyir<!uUU>* r°d<M *U>P B<*° 10 rttateg

Birutes dalaoa •* >• Ite
Budas gydymo. Daktartazka knyga................*te

Daina skrynele „ 
■taolteelssko* smulkmenos

t*wta padejlrao...........................................10c
Gywenlmas Stepo Bsndanslo pasakos Itc
Gywenitna* Genawalte* <GenoweI<>a). Yra

Gyvenimas Klemento Marijos Holbrauero, su 
trnmnu apsakymu apie pargatanlma Dr-te* 
Atptrkejtetu tas Italijos ta itemla karalystes 
skersai kalnus Alpomto vadinamus. per
versta ant lietu visiko Kn PetroBaaruaalcslo.

Istorija Europos su mapoms MM
Istorija gralio* Katruko* •• •• |0c
Istorija tastaiko Franouzu valso* atsitiks

ite* Afrikoje . . . MM
Istorija gralio. Mageleno* lftc
Iatorija**ptyaia Mokytoja • « MM
latorija arba apsakymai apie Lietuvos praei- 

*»■ rarasse Zanavykas. SOe

IBtekme Sooljallstiasku **alyen *at wtaa kelin
ta* ssaku Geri pamokinimai darbiai*

_ kata* k»lp pstperiat anwo buirl.....................Ilc
Jnonpas Koaianew«kte, arba kankinimas

Ualjota po iraldAte maskoliaus We
Jnokinga* pasakojimas apiy Bultabatata* 

Ir du tralus įtralpeatal ten nklnikystos te
K* daryti*, kad balam* s įvaiki Ir lipai gy-

vnatate*...................... .... ...T..;.T...lte
Kaakte*. Itetaiviszko* dainos sa Batorai*.

•ntatejrto* aat* balsu, dėl wyra .Ko 
Kaip irytte pinigas ir tart* „ IOe 
Kaip apsiginti ano kotero* te kiti naadingi 

akaltyraal ite
Kas toisyb* tai nemotas paikto* apyaak*!**

įsa Itetaaria gyvenimo n Ite
Kristijonas Daoaelaitl* „ „ .tte
Kas yra. o kas bus „ Ite
Krumpliu Jonas pasaka ,. ite
Kalėtas Aodliu apie lletuwius ir naudtagi pa-

Abeoela, ir teip mokintus* dėl valka, sutaisyta 
• a usia• leaien ■ 

toria*. nes jame rasi daag aandlnga, pamo- 
klaanori* straipsneliu, prie pabaigos gi po

teriai ir prisakymai.. .. ............................Ko
Amerika Pirtyj*, komedija Keturakio........... . Ido

raku liesoj* knygele)*....................................15c
.ariteakal-ltetari*tka* tedya*ll*. sutaisytas 

ka. P Saurataicrlo. turi apie »O iod- 
liu: anglisikl tedlial IsiguldloeU Iteta- 
Tteakal...........................  SOe

kilau tiem i ir mokantiems italiortitka
derbį.................................. .................................*0c

estas...................................................................
Klnotogtoako* smulkmenos, O ro J Baaaea- 

vyesiaua. Mok.linki lietuviu praeitea

•to* tastyrinejimoa loraaiyta*..................
Išnaktai nvoolo* lakviataljo*. vartoti VI Ir 

VII aiimtmeeiiuoae dėl praplotialmo ka

alt. kas yra Biblija te kodėl kunigai 
drandtla jį teonemi skaityt.......................
kur akmenys aat muau lanku atsirado? 
Gooliogisakas Ltetavos isstyrtnejimas. 
aaadiag* mokslink* knygele....................

rinktam* ištaikyto*: paraptao Dr. V. 
Kadlrka. II dalis........... ................

Kataliku Haiayetla Ir raoks'as pagal Kaba'

Kristijono Don e lutes to Basutei.....'...............
Kopai Didžiu Kealgaikasezlu ir Kerelio VII-

li ui ant grubvleoilu D. L. Kualgalkn- 
ctlo ir Karai ta........... ..................................  ICe

K*llŽodtiaianie Auginimą, pamišyti J. 8.

tavam., aoriatiem* i.rauginti

jai vyru..................   Ite
Krituolial (ZTiesos bei abroral Sutaisė Bevar

dis. Keliolika labai akyvu abrozn perkrn- 
taaealn tūlas tlkejimiaakus dogmatus. .. Ste

Laisvo* Valasdo* Kilę*. Panas* Vincas

Ir dvastaskf naud|......................... . .............
ima Ir Planetos. Knygele, tinkanti jaa 
nuomonei dėl *magao* laiko praleidimo.

ar jį vaikiaas myli Ir tt.............................. 2te
Lletnvlankas Rzlnpiays, II Laida. Konradas 

Valiearodas ............................................ t
Ltetnvlaakl Dainiai pradlloj XIX sslmtme- 

cslo. Kltasissknl taatisakas perejoddas 
Parsegu Jr. Joana.................................. MM

Uatavisiki raistai Ir raattiniakal. rasrita- 
visaka partvalrs Lietavo* Mylėtojo, ja 
gyveaimas te darbai Cria saraasytl gy
venimai ir darbai vtea lietu via. karte k* 
aors gero parnase lietovlizkoje kalboje, 
kaip* tai: Dr Hasanavleslas. Ivinskio. 
B. itaakaato. vyaknp. Volonealauskio
ka. Batbo* ir kita..'....................................   Kte

Ltetavn* Kaakte*. tnrtneslo* 71 anajai dai
nas -i..............   Ite

Lietuvos Istovite, parassyta per 8. Dankan
te. Dvi dMale* knygos kolna po *1 Mfs. 
arba abi et................................................K 00

Lletairoa Gaspadlae. Mokia* kaip pritaisyti 
Di*wo dowaaa. tez kurio* galima teaaokU 
gerai tvirti «ralg'as Ir ateakaaoalal mesti

rinkai aocljollogii.kaa pteniay.
Lietarlal po maskolių janga. Parnase Dr 

Ptoaalnys apie pmapaadaa te persekioji
mus lietuviu Isv saalte* maskolisskos 
valdUo....................................................... |<ta

Marka*teAurallaaa*..... ........................ Me
Mythal Paseko* Ir Legendos Žematosin. au- 

rinkto* Kd. Vvnkanstod*-*, verte J. Balis-

bu* geru Ir piktu d tara, apie Laume*. 
Laime* Ragauta*. Vi įkilote* Ir tt .. ia 
karino* senove* lietuviai tikėjo Ir rri«- 
dlen dar nekarta tiki. Kai eteej i** t* 
pasaka perskaitys panorai ir visas įkai
tyti? Preke....................................................

Pamatai Tikėjimo. Perais* V V. Yra tai 
kamantinėjimai Biblijos Ir Dekarte p»r 
krstlnejimai tikėjimo dogma. Knygele, 
sutelkianti .kaitri, jai daug maisto tes
gaalagiem* dabojimams. ......................  |fc

Pasakos panai Krvlorį. Paraaae ariami*
V tara. Kapsa* (D-ras Kodirka). Talpa 
oria II pasaka, para,lyta oriemls........... ilk:

Pirmaus* pasaalp* amai saalrga*. taipogi 
gėralai slkoboltatai ir taboka, pagal O. 
BalTlda parasta Ji. Naadlnn* įmonėm* 
knygele...................................................... |te

Paveikslai Parasta Žemaite. Grali pasaka 
apie Talkia* te jaanį marginį Ir ja *asl- 
pacitavimį.. .................................... Ko

Raakredl* Benorės Istorijos. Dalis II. Grai
kija. Parengs k*. A. Miletas.............«to

BlBkam* ir fermeriams

cala prtnlasczlu visokia gamtoj apilrviiz 
kita*..................................................................... Ite

Beblltar.

parasta J 8......................................................
Švara* J noks. Setais* Kas Norėjo..................
Trak teori* Dsukn dslaoe. Tyrmteskln And

riai (kn. A. Burbo, proraisskl raistai).
Iisleido kn. Milukai. Labai naudinga

kabi įtarto.
A CZl. ko-

J**»

Vilius Toli, 
kinkai 
Itotavte:-------------------
Kudirka). Yra tai i 
Im garsaus voklssko 
Drarastlsakoj terasoj u

(Tųsa.) J
Po užsivaisinimui žiedas vysta: žiedo la

peliai džiūsta, išsiskečia, vyrukai nyksta, 
stulpelis ir šnipas motės džiūsta, pasilieka 
tik užmazga, arba apatinė motės dalis su 
esančiais joje sėkliniais bumburais. Ji auga, 
o drauge su ja auga ir sėkliniai bnmburai. 
Viskas pasibaigia tuom, kad užmazga pavir
sta į vaisių, o sėkliniai bumburėliai—į sėk
las. Nunokusios sėklos nupuola ant žemės 
ir užstojus pavasariui, išdygsta, leidžia die
gų, kurie auga ir kerojasi, kaip augo tas aug
menis, kuris išdavė sėklų.

Tokiu budu dauginasi ir veisiasi augme
nys; veisimasi tas labai panašus į veisimasi ir 
dauginimąsi gyvų sutvėrimų.

XVIII.

Kad užmazga galėtų persikeisti į vaisių, 
o sėkliniai bumburėliai į sėklų neatbūtinai 
reikia, kad žiedas užsimegstų; reikia kad jis 
butų užvaisintas; užvaisinimas gi ne gali at
sitikti be isbyrėjimo, arba be nudulkėjimo 
dulkių iš vyrukų krepšelių: patekus dulkėms 
ant motės šnipelio, užmazga pradeda augti ir 
persikeičia į vaisių su sėkloms, Bet užsivai- 
sinimas ne visada atsibūva teip lengvai.

Daleisime, jog prieš akis turime du a- 
guonų žiedu. Kiekvienas iš Įtų žiedų turi ir 
vyrukus ir motes, taigi ‘žiede yra abiejų ly
čių organai. Tokiems žiedams ne sunku pa
tiems nudulkėti ir užsivaisinti savo locnoms 
dulkėms, taigi toms pačioms, kurios nudul
kėjo praplyšus to paties žiedo vyrukų krep
šeliam#. Gali vienok atsitikti, kad dulkės 
nuo vyruko vieno žiedo pateks ant motės ki
to žiedo, ne reikia teiposgi užmiršti, kad yra 
žiedai turinti vien vyrukus, kiti gi vėl vien 
motes; toki žiedai pats savo locnoms dulkėms 
ne gali būt užvaisinti, bet reikia, kad dul
kės nuo žiedų su vyrukais arba vyriškų ko
kiu nors budu butų perneštoji ant močių mo 
teriškų žiedų, kurie išduoda vaisių, o vyriški 
žiedai užvaisinę moteriškus,; nupuola. Yra 
teiposgi augmenys, kokių vienas krūmas iš
duoda tik vyriškus žiedus, kitas gi tik mote- 
teriškus. Kasgi atsitiks, jeigu dulkės vie
no žiedo, žinoma to paties kugmenies, arba 
nors tos pačios veislės, pateks ant motės kito 
žiedo? Svetimo žiedo dulkės, dar geriaus už- 
vaisįs motę kito žiedo. Toks užvaisinimas 
pasirodo daug geresnis, negu užvaisinant 
dulkėms to paties žiedo: aguonos žiedas, už
vaisintas dulkėms kito žiedo,duoda didesnį ir 
geresnį vaisių su daugiaus seklų negu jeigu jį 
užvaisinti dulkėms to paties žiedo. Iš V*’ * t 
sėklų užauga augmenys geresni: jie auga ge
riaus, duoda stambesnius žiedus ir vaisius su 
daugybe teipjau gerų sėklų.- Vienu žodžiu, 
pernešimas dulkių vienų žiedų ant motės ki
tų yra kur kas geresnis ir naudingesnis ne 
tik patiems augmenims, bet ir jų auginto
jams; tokį būdų vadina kryžiavo nudulkini- 
mu arba kryžiavojimu; ne teikia vienok už
miršti, jog toksai užvaisinimas galimas tik žie
dų tų pačių augmenų.ne galima, paveikslan, 
užvaisinti obelies žiedų dulkėms pušies arba 
kadugio žiedų. Kaipgi vienok toksai kry- 
žiavas užvaisinimas atsibūva, kas jį atlieka? 
Juk vyrukai vienų žiedų ne gali eiti į sve
čius pas motes kitų žiedų, kaip tai daro žmo
nės. Geriausiu piršliu ir padėtoj u tame yra 
vėjas. Pats žemdarbiai juk prašo Dievo, 
kad žydint rugiams, butų vėjas, kadangi jis 
labiausiai palengvina rugių žiedų užvaisini- 
mų ir tai tokį jo būdų koks yra geriausias, iš 
kokio žemdarbiai didžiausių gali turėti nau- 
d$. Bet kaip vėjas savo piršlio užduotę at
lieka? Vėjas pagriebia nudulkėjusias vyrukų 
dulkes ir jas nešioja po orų ir ne vienų iš to
kių dulkių grūdelį užneša ant motės kito žie
do to paties augmenies, dulkės tos ir užvaisi
na motę ir ji paskui išduoda vaisių ir sėklų.

Laike žydėjimo visokių medžių neišpasa
kytą daugybę dulkių vyrukų vėjas nešioja po 
orų. Ypač daug tokių dulkių paleidžia žie
dai eglių ir pušių. Kaip kada pušinių ir 
eglinių girių palaukėse, žadint medžiams, 
tiek vaisinių dulkių nešioja vėjas, kad rodo
si, lyg kad ant oro plauktų geltoni debesys; 
dulkės tos puola, kur joms pasitaiko ir žino
ma pasitaiko nupulti ir aht močių esančių 
medžių žieduose. TuU mažai apšviesti žmo- 
neš, matydami daugybę lakiojančių ore gel
tonų dulkių, tiki, Jog |tai puola sierinis ly
tus iš dangaus, o tai yra tik pušių ir eglių 
žiedų vyriškos dulkės.

XIX

Ne tiktai vėjas palengvina augmenims 
kryžiavų užsivaisinimą žiedų, bet prie to prisi
deda ir kitoki padėtoj ai.

Išėję ant pievos, kur tifįd daug kve
piančių žiedų, kur yra visokių sparvų gražių 
žiedų, matote, kaip ant tų žiedų lakioja bi
tys, širšės ir kitoki vabalai. Bitys, siršės 
kvietkų žieduose renka medų esantį viduryj, 
renka dulkes nuo žiedų vyrukų. Drugiai 
teipjau lakioja nuo žiedo ant žiedo, su pa- 
gelba ilgo ir laibo snukučio traukia saldžius 
syvus iš žiedų. Čiajau lakioja musės ir 
daugybė kitokių vabalėlių j ieškančių saldaus 
maisto žieduose. Tie visi vabalėliai imanti 
syvus iš žiedų, už tą maistą atlygina augme
nims, suteikia Jiems didelę naudą, už suteik
tą maistą užmoka savo darbu ant augmenies 
naudos: lakiodami nuo žiedo ant žiedo, vaba 
lėliai tie, nežinodami ką daro, perneša ant 
kojų, ant galvos, ant sparnų, žiedų vyrukų 
dulkes nuo vieno žiedo ant kito. Štai’ bi- 
tis įlindo į žiedą ir traukia saldžius syvus; 
po kokiam laikui išlekia ji apiberta visa gel
tonoms vyrukų dulkėms ir lekia ant kito to
kio jau žiedo, kur tikisi rasti teipjau daug 
saldžių syvų. Čia vėl lenda į žiedo vaini
kėlį; prilipusios ant kojų ir nugaros, ar spar
nų vyrukų dulkės, belendant į žiedą, nubyra 
ir ne viena jų kruopelė batenka ant motės 
šnipelio ir užvaisina žiedą. Tokiu budu, 
kaip matote, žiedas užsi ta i Kino kryžiavai, 
taigi dulkės vyrukų vienb žiedo Mkosi per

vietoj vėjo prie užvaisin tuo prisidėjo vaba
lai. Užvaisina žiedus ne vien bitys, bet visi 
vabalai mintanti augmenų žiedų syvais, kaip 
tai drugiai] musės, vuodai, širšės, laukinės 
bitys ir tt ~ Puiki žiedų p&rva, kvapas žiedų 
yra gamtos duoti augmenims ant prisiv Moji
mo vabalų, kad jie vyrukų dulkėmis vieno 
žiedo užvaih ntų motes kito kadangi toks už 
vaisinimo būdas augmenims naudingiausias. 
Ne ant ko kito, bet ant prisiviliojimo tų la
kiojančių p ršlių augmenys savo žieduose 
parengia krautuves saldžių syvų, kuri uos teip 
mėgsta lakiojanti vabalai. Augmenys savo 
kvapu ir puikiais žiedais, teip kaip pirkliai 
pardavinyčių languose kraudami kuo gra
žiausius ta vorus, vilioja pirkėjus ta vorų, kvie
čia į savo žiedų lakiojančius piršlius, kuriuos 
už patarnavimų vaišina savo saldžiais sy
vais, o tie vabalėliai nė nesupranta, kokį dar
bų atlieka, ne numano, kad jie yra padėto jais 
ir tai padėtojais labai svarbiais prie už vaisi
nimo augmenų žiedų; taigi vabalai prisideda 
prie vaisingumo tūlų augmenų. Žinoma, 
reikia čia pridurti, jog nevisi augmenys rei
kalauja vabalų pagelbos prie užvaisinimo, 
bet tie nereikalaujanti jų pagelbos ne turi nė 
puikių žiedų, nė gardaus kvapo, nė saldžių 
syvų savo žieduose, kuom vilioja kiti lakio
jančius piršlius, kurių pagelbos reikalauja.

XX.

Terp augančių ant musų žemės augmenų 
yra daug tokių, kurių žiedai teip sutaisyti, 
kad nė joks vabalas,lendantis į žiedo vaini
kėlio vidurį prie saldžių syvų ne galėtų įlysti 
ne užgavęs vyrukų ir ne paėmęs nuo jų vai
singų dulkių. Pažiūrėkite, kaip sutaisytas 
šalavijos žiedas? Jis susideda iš penkių su
augusių lapelių pavidale dvieju lapų: viršu
tinė lupa susideda iš dviejų lapelių, po jų

A B

Šalavijo* žiedas.
A —Žiedas perpjautame pavidale, b.—vyruku, 

a.—motė. B.—žiedas, į kurį lenda vabalas.
C.—vyrukai su pakeltais į virių dulkintais 

krepšeliais. D.—vyrukai su nulinku
siais krepšeliais. - V ’.-^- 

yra du vyrukai ir viena motė; apatinė gi pa
naši į platformą, ant kurios gali nutūpti kok
sai nore vabalas, paveikslan, 
tt atlėkę j ieškoti medaus šalavijo "Ltat ta- 
Y pač žingeidžiai sudėti žiedo vyruk*O^_ 
tai matote ir ant augščiaus padėto pK 
veikalėlio. Ant ilgų ir laibų stiebelių matok 
te kaipi liepteMua sulenktus naščių pavidale. \ 
Prie viršutinio galo, taigi prie iškilusio į vir , * 
šų pritvirtinti dulkiniai krepšeliai, o ties 
jais, augščiau kyšo motės šnipelis: vyrukų 
dulkės, suprantama, ne gali prie jo prisi- 
griebti. Reikia laukti atsilankymo vabalė- \ 
lio j ieškančio žiede medaus. Atlėkusi, pa- 
veikslai), musė, nutupia ant apatinės žiedo 
platformos ir stengiasi įlysti į vidurį žiedo. 
Lysdama gi pakelia apatinę dalį vyrukų naš
čių ir tas jų galas iškyla, o tuom pačiu turi 
nusileisti viršutinis su dulkiniais krepšeliais, 
teip kaip tai matote ant paveikslėlio po žen
klu D, susiduoda į lendančio vabalo nugarą 
ir iš krepšelių nubyra dulkės arba vyriška 
sėkla. Prigėrusi saldžių syvų, musė lenda 
laukan iš žiedo ir su užbyrėjusioms ant nu
garos vyrukų dulkėms lekia ant kito žiedo 
tokio jau augmenies. Besistengdama įlysti 
į žiedo vidurį, užgauna su nugara motės šni 
pelį. Vyrukų dulkės, esančios ant vabalė
lio nugaros, prilimpa prie motės šnipeUo ir 
darbas atliktas. Motė likosi užvaisinta ir 
išduos vaisių su sėkloms; užvaisino gi ją vy
ruko dulkėmis musė, arba kitoks vabalėlis 
j ieškodamas sau maisto augmenų žieduose. 
Mat už maistą vabalėlis atsilygino augmeniui, 
užmokėjo už pavalgydinimą.

Yra ir kitoki žiedai viliojanti savo gra
žumu, kvapu arba saldžiais syvais lakiojan
čius vabalus ir už pavaišinimą priverčiant- 
vabalus būti meiles pasiuntiniais ir tarpinį! 
kais prie užvaisinimo vyriškoms dulkėms 
moteriškos žiedo dalies. TuM’ žiedai, kaip 
slastuose pagauna patekusius į juos vabalus 
ir priverčia nešioti paimtas nuo vyrukų dul
kes ant motės kito žiedo. Pats matėte žie
dus, kurių vainikėlis panašus į ilgą trubelę 1 
išsiskėtusią viršuj. Viduryj dūdelės yra 
daug {įlankėlių, v bet jie visi nuMnkę vidurio 
žiedo link. Čia reikia pridurti, jog dau^ - 
gelio šitų žiedų motė nunoksta greičiaus ne
gu vyrukai: kada motė gali būt užvaisinta, 
vyrukų dulkių dar nėra žiede; kada jie nu
noksta, jau motė netikusi ant išdavimo vai
siaus, susiraukus, suvytus, lyg persenusi 
merga ne galinti jau vaikų gimdyti. Supran
tama, kad toksai žiedas pats nė jokiu budu 
be pašalinės pagelbos ne gaM užsivaisinti:čia 
neatbūtinai reikalinga lakiojančių vabalų 
pagelba, kurie galėtų pernešti vyriškas dul
kes nuo tų žiedų, kur vyrukai išnokę,ant žie
dų, kuriose motė išnokusi, o vyrukų dulkės 
dar ne byra. Čia ištikro vabalai pasirodo . 
geriausiais žiedų užvaisintojaie. Įlenda jie 
į vidurius žiedų linosai: plaukeliai palinkę į 
vidurį žiedo dūdelių išsiskečia lendant vaba
lui, bet paskui jis atsiranda kaipi slastuose; 5 
atgal išlysti ne gal, kadangi mat plaukeliai 
žiedo dūdelėj į kitą pusę ne linksta teip len- Į 
gvai, kaip į vidurį ir uždaro į žiedą pateku- ’ 
šiam vabalui išėjimą. Patekęs į tokį žiedą įf Į 
vabalas ne gali išeiti, turi laukt, kol vyrukai 
ne išnoks. -J
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5000 vertes dovanu bus 
iszdalyta visiems mu

su kostumeriams.
Darome tokias dovanas todėl, kad norime, idant Jus visus 
sau reikalingus szventems daiktus pirktumete pas mus.

Mes darome didžiausius iszpardavimus ant szveneziu, 
todėl galime ir tokias tikrai stebėtinas dovanas suvo at
lankytojams dalinti. ’

Ateik pats ir atsivesk su savim savo draugus ir kaimynus. Mums 
linksma bus visus Jus pas save matyti.

Dovanas dalysime kasdiena ir kas vakaras iki pat kuCziu vakarui. Mes 
pargabenome daugybe zabovu ir Kalėdų szventems tavoru, kuriuos dalysi
me visiems atsilankantiems in musu krautuve.

Perskaityk visa ta dovanu lista ir temyk, kokiu budu mes jas dalysi
me.

Dovanos perkant nz $l.oo tavom.
8 coliu uogoms indelis, labai puikus 

ir panaszus in kriszpollni,visur toksai 
parsiduoda po 18c.

Baltas porcelano Smetonai puodelis, 
padarytas isz gryniausio amerikiszko 
porcelano, puikaus gatunko, visur 
toks parsiduoda po 15c.

Puodelis rašalui isz angliszko por
celano (AValter Mikins dirba tokius ir 
jie yra geriausi ant svieto),puikiai isz- 
margytas, visada parsiduoda po Itk*.

Vaiku setas: peilis, szakutesirszauk 
sztukas isz Malaca sidabro,puikiai isz- 
ihargintas ir sudėtas in dailia dėžutė; 
paprastai parsiduoda po 18c.

2 skepetaites, puikiai iszsiutos ir su 
dailiais dvigubais kraszteliais, papras
tai parsiduoda 2 už 15c.

Pora czekiszku pusto stiklo vazų, 
dažu mėlyno, žalio arba gintarinio, 
puikiai iszdailintoa, vertes 2Oc pora.

Opalines graznams dėžutės, pu
drų dėžutės, spilkinyczios ir liktoriai, 
dailiai iszmargintos ir paauksuoto*, 
vienas puikesnis už kita, paprasta 
verte 2Oc.

Opalcake plate, 9 coliu didumo, ! •>»*•- paprastai parsiduoda po 75c. 
rankoms iszmargintas ir paauksuotas, , Dailiai papuosztas darbinis krepsze- 
tikra verte 18c. | lis, kožna syki toks gal būt vertes 75c

Pasirinkite isz visu tu dalyku koki ‘ Pora opaliniu vazų, rankoms rnale- 
tiktai pasidabojate prie pirkinio už yOtu jr paauksuotu, 10 coliu augsztu, 
$1.00. paprasta verte j u 75c.

Į Vieszruiminis-stalas, dailiai isz au- 
I žuolo medžio padarytas, 16 cųliu vir- 
įszusir apatine lenta, ranku darbo.

Didele bonka geriausio gatunko 
Kalifornijos Port,-Sherry,- arba Ca- 
tawha vyno, paprasta preke už buteli 
5Oc.

Opaline alui gerti taure, puikiai pa
marginta ir paauksuota,-gražaus artis- 
tiszko darbo, ir tai butu puikiausia 
jusu vyrui kalėdinė dovana, vertesSOc

Rankoms raszyta staldengte su ku
toseliais aplinkui, 36 coliu ketvirtai
nes mieros, vertes 5Oc.
Pasirinkit, kas geriausiai pasidaboja.

Grynai drobine szklika su iszraszy- 
tu viduriu ir su kutoseliais aplinkui, 
pilnai 2 yardu ilgio, vertes 65c.

Pasirink, koks tau geriausiai patin
ka— dovanai.

MIA F'lBB ISSŪBAMOt COMPANT Of Phi- 
ladelphia.in the State of Pennsylvania, 
on the Slst day of December, 1899; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to

LIETUWTU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

Dovanos prie pirkimo uz $5.00.
2 yardu turkiszkoraszto raudonos ir 

baltos staltieses, pilno 58coliu ploczio, 
puikiausio gatunko kokias jus kada 
nors matete, y ardas visados parsiduo-, 
da po 4Oc.

Pora grynai drobiniu abrusu, su il
gais suktais kutoseliais, grynai balti 
arba su iszmargintais krasztais,mieros 
44X22 coliu, paprastai parsiduoda 
kožnas po 35c.

Puikios baltos staldengtes su dai
liais karbatkais k ras:', tuose ir iszsiu- 
vinetu viduriu, pamargintais kraszte- 

! ninpftfitai rtursidnndsi nn 7PU‘.

Dovanos prie pirkimo nž $2.50.
Grynai drobine szalikele su iszmar | paprasta preke 75c.

Opaline taca dideles mieros, labai 
puikaus darbo, paauksuota, regula- 
riszka preke tokios 75c.

Puikus isz prancuziszko porcelajRp 
Smetonai puodelis dideles mieros, su 
labai puikiais padailinimais, paprasta 
preke 75c.

6 moteriszkos labai puikios Sviss 
skepetaites su valenciennes krasztais 
ir iszsiuvinetais kampais, sudėtos in 
puikia dėžutė, vertes 75c.

gintu viduriu, su kutoseliais pakrasz- Į 
ežiuose, 50 coliu ilgia Kožnam tokia 
patiks, vertes yra 4Oc.

3 moteriszkos Swiss skepetaites, su 
Valenciennes lace kraszteliais ir isz
siuvinetais kampais, sudėtos in puikia 
dėžutė, paprasta verte ju 35c už dė
žutė.

Moteriszki balti drobiniai žiurksz- 
tai, dideles mieros, iszsiuvineti ir su 
3-gubu parai tymu ir kvoldeliais, pa
prasta preke 35c.

Portemonetka isz iszdirbtos skuros, 
labai puiki ir daili, paprastai parsi
duoda po 4Oc.

Tikrai rankoms malevoti ir paauk
suoti daili rėmai dėl visokiu moterisz- 
ku mezginiu, 7 col. didžio,vertes 35c

Kalėdoms puodelis ir rasalnyczia 
isz prancuziszko porcelano. puikiai 
paauksuoti isz oro puses, vertes 35c.

a neuzisz ko'porcelano stne- 
■ŠR,-puodukas, gražiai iszmargintas, 
Fertes 4Oc.

Dovanos prie pirkinio oz $10 00.
Puikiausi Chenille staltiese, su di

deliais Chenille megstais kutosais, la
bai puiki, paprasta verte $1.50.

Balta Crochet paklode ant lovų, pui
kiu Marseilles pavidalu, pilnos mie
ros, geriausio gatunko, paprasta ver
te $1.50.

Grynai drobine staltiese, su kuto- 
suotais krasztais, dideles mieros, gry
nai balta arba raszyta, visados toki 
parsiduoda po $1.5*0.

Puiki tnegstine szalika, su aptuotu 
viduriu, daugiau kaip 54 coliu ilgio, 
labai atsakanti dėl pasidabinimo ir 
visuomet verta $1.50.

3 arbatiniai indai isz puikiausi)?Fla- 
viland importuoto pircelano, su pui
kiais padailinimais, labai dailus setas, 
vertes $2.00.

Puikus setas vandeniui, susidedan
tis isz krrszpolinio arba parvuoto uz- 
bonelio, 6 stiklu bei naujojo sidabro 
tacos, dailiausias setas kada koki ma
tele, vertes $1.50.
Opaline pirsztinaitems ir skepetai
tėms deže, rankoms malevota ir pa
auksuota, setas duosis prie pirkiniu 
už 110.00, vertes $1.75.

Keturi kastorai Hz puikaus stiklo, 
panaszo in kriszpola, tie kastorai yra 
15 coliu augszczio ir yra verti $2.00.

Setas, susidedantis isz dvieju nova- 
laczku ir vienos szalikos, grynai bal
tos su puikiais raszteliais ir apluotais 
krasztais, tikra vertėju $1.50.

Grynai drobinele szalika 70 coliu 
ilga, grynai balta su karbatkuotu vi
duriu ir galais ir su megstiniais kuto
sais, paprasta verte $1.50.

Pasirink, koki daigta rokuoji sau 
už geriausia. *

KLEIN BROS
’ 795-805 S° Halsted St_

COR Canrlport flVE

CAPITAL.
Amount of Capital stock paick 

up in cash...........................9400.000.00
LEDGER ASSETS.

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

Mortgage loans on real estete 719.900.00
Loans on oollateral securlty.. 169.900.00 
Book value of bonds and

•toeks.......................... .....8-579 797.15
Cashon hand in bank.........163.668.27

Tolal net ledger assets 14.813.927.09 
NON-LEDGEK ASSETS.

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

stoeksover book value..... 85.292.85 
Net amount of uncollected

premiums............................. 268.890.50
Gross assets......... |5.179 473.88

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Depreciation from book

values of real estete.. 98.167.67
Special deposits to sec

ure liabilities in Vir- 
ginia andOregon.... 80.000.00

’Totel........... ......... 988.167.67
Totai Admitted Assets 95.091.31)6.21

LIABILITIES.
Losses, adjusted and 

unpaid..............18.696.47
Losses, i n procesą of • ' 

adjustment, or iu 
suspense.............164.954.85

Losses resisted......... 9.563.76
Net amount of unpaid losses 9193 215.08
Tatai unearned premiums.. 1.556.327.30
Amount reclaimed on perpet- 

ual policies......... ......... ““ - -------
Totai liabilities........

T<ess liabilities secured by 
special deposits In Vlr- 
ginia and Oregon......

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

Premiums received during 
the year......................... 91.648.619.66

Deposit premiums received 
on perpetual rieks........  34.412.94

Interese, rents and dividendą
received during the year... 228.353.47

Profits from sale or maturity 
of ledger assets over book 
value................................ 11.518.75

Amount received from all
other sources...........

Totai income
EKPEND1TURE8.

Losses paid during the year 91.225.528.70
Deposit premiums returned 

on perpetual risks..........  17.768.15
Dividends paidduringtheyear 100.000.00 
Commissions and tai aries paid

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

(including fėes etc.. oi Insur
ance departments)................. 71.224.65

Loss on sa es, or maturity of
ledger assets........... ............. 12.972.24

Amount of all other ezpendi- 
turės................................ 89.790.84

Totai expenditures.... 91.976.750.2^
M1SCELLANEOUS.

Totai risks taken during 
the year in Illinois....... 98.286.583.00

Totai premiums received
during the year in 111..........  992.497.66

Totai losses ineurred dur
ing the year in Illinois..... 958.804.05

Totai amount of out-
standing risks.............  9371.880.866.00

R. DALE BENSON Pus.
W. GARDNER CROWELL8ec’t

Subscribed and svorn to before me 
this 15lh day of January, 1900.

GBOW. 1IUNT, 
(Seal). Cotnmissioner.

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

Telefonas: Can&l 78.
Telefonuot galima iss kiekvienos 

aptiekos.

840.018.57
92.589.400.96

23.742.00
92.565.718.95

435.00
91.923.399.83

FfBradchulis
Attorney and Coūuselor at Law.

146 La8alle lt. Room 410. Ohlcago, III. 

Telephone Central 3066.
Vienintelis lietuvys advokatas, bąigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliazkas teip ir 
krimingliszkas visuose guduose.

. Mieli iiroliai!
Tapęs ėlektrikinio d ra t o sužeistas ir 

negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekysta: visokiu knygų, 
sbroz'i, stovylu, szkapleriu, rožaneziu, 
popieros gromatoms raižymui, plunksnų 
uilaikaneziu savyje atramenta, dru- 
kuojamu maszynu nuo 91.00 iki 9200.00, 
revolveriu, karabinu, szpilku į kakle 
raiszczius metanciiu isz savęs ugni ir tt. 
Prisius k už 2c. marke o gausi katalogus 

kitus apraszymus dykai.
M. A. Ignotas.

902 8. FrontSt., Philadelphia. Pa.

STERN
3481—3433 8o. Halsted Str.

-----Parduoda-----  
Czewerykus, VVaiku dra

panai, Lowu ap-
• nedalus,

Wuolakt nius Ta vorus, Szalikua, Apa
tinius apredalus, marszkinius ir kelnes 
Tavorai geriausi. Prekes pigiausios- 

įėjimas mušu szioran tik po nr. 3431 
So. Halsled St. į wis us departamentus

JAMES J. HIGGINS,
Suocessor to M. Durning.

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsamootojas Kimo,

litolgtoi 1808 metuoae.
167 First St., Elirabeth, N. J.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Fnrniture & Stote Co.,
3249 S. Morgan St.

o Jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Lietoviszka Grocerne.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokius va.gomus daiktus, apa 
tinius drabužius, cigarus, papierosus 
tabake, gromatoms popieras, pavineza 
vones ir visokius kitus daiktus szeimy- 
nomi reikalingus. Wisi tavorai’szviežtr 
• prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie- 
osiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

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

Naudokitės!
drakeotl Sal maaiiauae toip gerai pn leisi tol 
kad ktokvienaa, uore ir mažiausiai mokintos,

komi ir grskiali ipikattymali gromatn raižy
mai. Tokiu popiaru tuzinai kaiztujaSSc; S tu
zinai |l 00. Atrautu reikalaujame kiekvienoj ito- 
lumzko) apinrdoj Ir duodame gera oddarbi. 
Raižyk izladiėn.

W. Kudarauckas, 
Boi m, Uvrace, Mus.

—
m—i— GERIAUSIU YRA PIGIAUSIAS

M f ir mes nu-keleme ant puses— ne Utikrodeliua,
■ į > tik iu prekes-ir per tūla laika paleisime t«os■ į 14K. Holid Gold-filled luksitais. su grynai
H ■ elflrin viduriais padirbtais fabriko Klgin Katio
■ ____________ nalWatoh Co. už puse prekes. Gwarantuo-
$ jame tuos pilnai ant 20 metu Prtaiusk

_. _______mums savo adrese, e mes pasiusim tau O. O D.
• F'B|| ||l|F"lslkrvdeli dėl apžiūrėjimo. Wiiu» persiuntimo 
. F Nl llnl r kasztus mes pats uimoksme. Prisiusime teipgi 
I L|1 U IIW Idailu UK lenciūge)! puikioje plluszineje dežuteje _ 
| *■■■■• primink laiszka. ar nori vyrlszka latkrcdeil ar •
■■T- — motertsrka. Neimk, jei tau nepatiks.
■n l^ltol TI?MW • jei orderiuos! aat syk • laikro-
I I E Ji Ilk. aėllus. Ui viena gausi už dyka
ImlaM 11 1 • Jno ri. mes pailuslme tau savo katalloga.

Sdiei o« CONSUMERS VATCH COMPANY,
k Cenr C Dept. A. 210 Pearl St.,

BUFFALO, N. Y.

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

___   Yr» UI puikiausi ir priegtam

MWWWHS^WJg^g»^Rj5WSj.isž'3Ž>iSiž’-^t .-l^M .: - -k-. »• .-n-r: r-.u

-.rį • ->

t/r a^^WHĮ$l1^1BMp ?•-■>■- >
y?' O=Hl^ste3^5'jfe»' "■ f*5-,.' •»‘S «K». aul ju gnintl. Ko±n»i 

UEEyffŽ^^aaaafcamšaLaaa»j, .-,-’įi i-.-'.'H»%:j^B^^ pirkėjai sietui ir džiaugiasi

listo. kuri pride- 
Zfr^a^mm4m4aiMhMifafiiMMM^M«4^iL-<7>/ J»n>« prie kiekvieno initru-

^L.—Mg------------- ---------------- menko.
IĮ—.^BB$CTW Home Mulic Bas’a galima

tį griijant, duokime sau. ant kokio
Z l.a iukoar izokiu Jis grajra gana

r-~. ,
<_-• .-. t •/>

A mazurkas
ka po g ir -

/W —...--, na- dainas grajlna teip. 1og gal tik ketais “**• •*• •*“»—• “ “•■ ^^trii gabiu musikania galima bota jam
prlsllygintl. Waikal gauna isz to didele linksmybe, kaip irkoinas, kuns tik girdi jin grajijant.

W olelii. parodytai ežia ant paveikslėlio, yra priimaigytas plieninėmis adatėlėmis, kartos ss- 
kantiee voleliui iszduoda tonus. Jis atkartoja dainas arba azokius be sustojimo.
*■ Szii Instabus InstrumenUs kaazlboia tik $6.00- Apdarymas jo yra paikus. Jei te
mini nori, priaitinsk $2.00 mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigus galėsi prisiunstl po 
aplaikymui instrumento. Agentai daro derlia RlniitiS. Prisiunsk Žo. marke, o ganai 
visus drkuliorius. arba prisiunsk 12 00, o aplaikysi Home Mūšio Box a pirm nega tamistos kai
mynai toki nusipirks. Jie viii norės toki turėti, kaip tik jin pas temiite pamatys.

Standard Mfg. Co.,15 Vesey St., New York, Dept. 62.York, Dept. 62

A. M. Matusawiczia, 
AGENTAS

Wargonu, Pijanti, Siuwamu Ma- 
Nziuti, Cigaru ir Papieroau.

Uargonui, Pljanui ir M asai n ai duodu aat 80 
dleau ant liaaeginimo. Jeigu per to laika pa-' 
•Įrodys paimtai iuitrurneatas negeru, ar per 
brangum, an ji atoiimiiu atgal ir už to laika 
niekai nekaaitut i. Litlkrinu kad nuo mnne- 
pirkiite wiika pigiau kaip iriaoj Amerikoj galėt 
tumet gauti, nes ast wisokiui daiktus imu sta- 
cztai isz fabriko ir todėl gailu pigiau juos par
duoti kaip tie kurie įsi w hole sale boa Meldžiu 
tik pamėginti, o užtikrinu kad busite užganė

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

Mahanoy City, Pa.

Kikili Jei to- 
i priiianiti po 
>. marke, o gausi 
tomis tol kai-

TIKTAI DEL WYRU
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustus 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiuf 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai-
* Pakelti it. onklinga gy-

d uoli • bui btiiuitoi ko4 
nam, kai pu-izyi inSto- 
** Medical In.titnto. Jie

1 vSpgjįŽgįvįjk 'tek iizgyde wyru, kurte

‘‘Lietuvos” keliaujanti agentai.
Sziaurrytiniuose ateituose “Lietuvos” 

keliaujanesiais agentais yra: Win.Kuda- 
rauckas isz Lavrence, Mass. Konstanti
nas Gediminas isz So.Bostono. Mass. ir Jo
nas Tareila isz Waterburv,Conn., pietry
tiniuose steituose Jurgis Kazakeviczius 
isz Pittston, Pa., ir Juozas Petrikis isz 
Philadelphia, Pa., o valsteje Illinois 
Antanas Žvingilas isz Willisville, III. 
Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti "Lietuva’ 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
Juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už ta paesią prekę kaip ir redakcijose.

Wietiniais agentais: Jonas Naujokas, 
Nev Yorke, Stanislovas Rinkeviczius 
Brooklyne N. Y.,. Andrius Maczis She- 
nandoah, Pa., Petras Bieliauskas Mt 
Carinei, Pa., M. J. Damijonaitis Water- 
bury, Conn.

"Lurruvos” Iszleistvve.

A. Šukomis & Co.

Lietuviszkas
CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaikė inportuotą tabaką tinka- 
miauseant papierosų isz Rosijos, Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiun- 
czia tabako ir Cigarus į visus Amerikos 
k regztu s už pigiause prekę.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krsutuve: 3259 So Halsted 

CHICAGO.

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

Gydo visokes .igas, turi geriausę prakti 
k) ligose moterių, vaikų ir chronlsi- 
koše ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd St. Chicag*

OFlbO WALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak 

Telklonas Yabd8^85.

Pigiau kaip kitur!
Ciyito aukao. 14 ir 19 K. iiliubiniai žiedai; 

Laikrodžiai ir laikrodėliai pat mane plciaa kaip 
v-i<ur. 4>arau uaujui ir taiiau luradlotui laik
rodžiui ir laikrodėliui, žiedui, draugyitem tpil- 
keiei ir vitokiui aukiinlui ir «idat>nniu« daik
tui pigiau kaip viii ir wna darba gwarantuoju.

F. Prožanskis,
954-33 str. Chicago, III.

Puikiausios pawinczewones ir 
popieros gromatoms.

Naujausiu ir gražiausiu pavinezevo-, 
niu ir popieru gromatoms, importuotu 
isz Europos, su lietuviszkais paraszais, 
turime dabar daugybę. Prekes pawin- 
czevoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: lc., 2c. 10c. 15c. 20c. 25c. arku- 
asas. Norinti gauti “samples” popieru 

pavinezevoniu, tegul prisiunezia 91.
Norinti gauti "samples” abieju popieru 
ir pavinezevoniu, turi prisiųsti 92.00.

A. OlszĖvbkis,
924—33rd 8t. Chicago, III.

Kas prisius $1.25,
Aplaikys 50 puikiu popieru gromatu 

raižymui su puikioms kiekvienam sto
nui pavinezevoniems,. apekaitimais 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,
Box 234, Lawrence, Mm«. 
Nesiusk markėms.

“Vienybe Lietuvnikn” 
iszeina kas sereda jau 14-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisiu- 
giauses žiues isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsisivietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant puses $1. 
Pinįgai turi būt' apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

LietuwiszkaB galiūnas.
Jono Gadino.

Mitchel St., Braceville, III. i
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

Pasarga.
Rosijos valdžia panaikino dabar sziuos 

popierinius (bumaszkas) pinigus:-rub- 
iinias, 5-rublines ir 10-rublines; o ju 
Vieta užstojo auksiniais ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Roesijo- 
Je tik 3-rublines, 25-rublines, 100-rubli- 
nee ir 500-rubli nes. Dabar siuneziant į 
Bosija pinigus per bankas, mažiau kaip 
25 rublius reikia taikinti kad siunezia- 
ma suma duotųsi padaryti isa 3-rubli- 
niu, galima siusti: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 
ir 34 Tublins. Szitoe visos sumos duo
dasi sudaryti isz 3-rubIiniu, bet negali
ma siusti 1, 2, 4, 5, 7, 8, nes szios su
mos nesiduoda sudaryti isz 3-rubli 
niu o bankos negali siuntinėti 
auksiniu ne sidabriniu pinigu tiktai po
pierinius. Su didesnėms sumoms kaip 
35 rubliai vargo nėra.

TNK.AS, Lietuwos ukinįku lai 
inztis, iszeina viena kartą kas mė-

2| markės. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS. Ii teraturos.poli tikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz- 
tuoja Prusnos ir Austrijoj 3 auksi
nus. Amerikon irkiturprisiuncziant 

aksinua (Markes).
Rinįgus ir laiszkus i Ūkininko : r Var

po redakciją siuneziant reik toks

J. LAPNA8
S4-Pr.)

Guodotinas Kuningas Tarasievicz, 
klebonas szw. Kazimiero parapijos, Jlil* 
waukee, sztai ka raszo apie kartųjį wyna 
Dro Božynczo.

Kad persitikrinti apie gydytino veik
me kartojo vyno Dro Božincz, daeiau jį 
sergantiems savo žmonėms ir atradau, 
kad jis isztikro daug gero padaro, nes 
sudrutina pajiegas. Tūla y pa ta, kuria 
per daug metu "rėmuo” be paliovos 
grauže, weik pasveiko, kaip tik U vy
ną pradėjo vartoti.

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

Su guodone,
Kn. Idzi Tarasievlcz, 

992 Bremen u L Milvaukee, Wis-
Bugpj. 30, 1900.

Kartųjį Wyna Dro Boiincz gali gauti 
visose aptiekoee. Fabriko ofisas: 519 
Milvaukee avė., Chicago, III.

Mainieriai Temyklte!
Farma 5 akru su trioboms prie pat 

mainu,kur visada gali tureli gera darba,' 
parsiduoda už 9125. Pinigu wisu nerei
kalauja, likusius gali iszmoketi po 93 
ant menesio. Mus mainos visada dirba.
Adresuokite:

A. Žvingilas, . Willtoville, Ilk 
(13—14)

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi8zka9 Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mekinoei universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucsiuoM: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliazkoje mo
kykloje Londone, buwopardėtiniu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.t.

UVZtiki-in* InZsyilytnn
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimu vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdai, tynimę, moteriizkas ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Ligai LytiaZku Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
tną pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnronisskas ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau ^jdapiybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Lor.Lexln|rton Av.

Olb. ntaMaj
Medeltomto:aao9 iki 10H waLryto;aao» Ud 4 vaL

Užpraszydami gydyklas prisiuskite 91.00 
E$“Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metų, Įdek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszslgy-

Offlcial Publication.
Annual Statement of tbe Pacific Fi- 

rk Insl'Rakce Compant of New York, 
in the State of Nev York, on the 31it 
day of December, 1899; made to the 
Insurance Superintendent of the State 
of Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock 

paid up in cash..................9200.000.00
LEDGEK ASSETS.

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

Mortgage loans on real estate 232.350.00 
Book value of bonds and stock 417.000.90 
Cash on h and in bank.......... 18.328.87

Totai....................   9676.694.5+
Deduct agenta* credit balances, 

borroved rnoney, and sll 
other ledger liabilities.... 32.500.00

Tatai net ledger assets 9644.194.37
NON-LEDGEK ASSETS.

Inte ręst and rents accrued... 3.227.09
Market value of bonds and

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

premiums...........................   ■ 63.317.62
Grose assets.... 9782 244.08

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Special deposits to secure

liabilities in Georgia.........  33 500.00
Totai Admited Assets 9748.744.Oi

K LIABILITIES.
Losses, adjusted and

unpaid........ .  937.681.87
Losses, in procesą of , 

adjustmenl, or in 
suspense.... .  49.050.61

Losses resisted.......... 4.063 33
Totai amount of

claitns for losses 990.815.81
Deduct re-insurance

due or accrued.. 22.552.64
Net amount of unpaid losses 
Totai unearned premiums.. 
Due for commissions and 

brokerage, salariea, renta, 
interests, bills, ete.........  10.866.06

Beturn and re-insurance 
premiums.........................

, Totai liabilities.... 9420.217.80 
Lesa liabilities secured by

special deposits in Georgia 8.300.98 
Balance.........  9411.916.5i

ENCOME.
Premiums received during
. the year................................ 400.187.89
Interest, rents and dividendą

received during the year... 27.383.96 
Proflts from sale or maturity of «

ledger assets over book value 492.50 
Totai ineotne......... . 9428 064.25
EXPENDITURE8.

Losses paid during the year.. 276.278.81 
Dividende pald during tbe year 20.000.06 
Commissions and salaries paid

during the year................... 135.625.83
Rents paid during the year.... 2.518.75 
Taxes paid during the year

(including fees etc., of Insur
ance departments)................. 13 850.27

Legal advertising profit 
and loss etc.....................

Amount of ali other expend- 
kurse.............................. .

Totai e xpend i t u res 9483.002.68
M1SCELLANEOU8.

Tatai rieks taken during
thė year in Illinois..... 93.222.494.00

Totai premiums received
during the year in 111. ...4 937.518.11

Totai losses ineurred dur
ing the year in Dlinols.... 931.536.08

Totai amount of outstand-
ing risiu......................... 967.900.249.00

FRANK J. 8TIN8ON, Prm. 
GEO JEREMIAH, Sbc’t.

Subscribed and svorn to before me

—Tikrai Lietuvi atkas—

SaliiiifaS.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniszku, Nėr- 
viszkuirprivatisz- 
ku ligų vyru, mo- 
teriu Ir vaiku. Li- 
gonius gydo per 
l*lsxlcu*-$1,000

į-43^1 duos
kiekvienam gydy- 

lĮjF J tojui, kuris iszgy-
A LF ’ dys liek ligoniu su

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz toliu ir szaknu dėt 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kalltper- 
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
kuriuos kiti gydytojai laike ut neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- 
szyk tuoj aus prie Dn. Kallmerten. o 
bodą oavbi DTEAL Apraszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriszke) amžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyma ar 
galima iszgydytl ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO, OH1O.

tiszkaislr kuniszkids ken
tėjimais. teip kad I n.titu
le nutarė ut dyka dalyt 
bandymo pakeline tiems 
kurie papraszys.

Iszsigydysi namie nuo 
kiez vienos lytiszkos ligos.

u-l lizdykumo, loyražia 
patrotyta pajiega Ir ai 
mtaU. panaikji akaadeji 
na Urena, aujinityi ailp 
d ui lyUiskaa aanarina.

Gyd rolei yra labai ima- 
(tol ir pamaeajyvoe, ro
dos plaukto plaukia pns

tindamos kur reikia. Jos

Stoto Madtoal lactitateSM 
Elektrom BaiUtog. Fl. 
Wayae, Tad., o apturesit 
aš dyka aampeli. laitllo-

didUausia skaitliam žmo-

nle lampaliai parodys jiemi. kaip lengva liziigydyt nae lytiiz 
vartojai! atoakanccioi gyduolei. Inititute ne vieno ne atmeta. Kodnaa, kun 

gaut dailiai apipeczetyta pakely, kad kili nežinotu kai ten yra Raižyk dabar,neatidėk

'968.363.17
330.061.66

81.63

Garas alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
wiu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, imliu, veseiliu ir kitokiu sabo-

Jonas Petroszius,
III V. lltlt .tirti Union. ClicUo.

Dr. O. C. Heine,
DENTY8TAS.

Kerte 31 et ir Halsted ulieziu, 
wirszui Aptiekos. Chicago.

Zemlapis Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas )o- 
iniszkoms litaroms Peterburge, gauna 
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevskij prospekt. n. 111 b. 78.
Seniausia Lietuwl8zka Banka

8- Makauckas,
212 First St. Elizabethport, N. J.

Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 
Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda izifkortes ant wisu linijų už pi
giause preke. Ai» esi u( jau 11. metu 
szeme biznyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

HEI! WYRAI! HEI!...
,.Didelis Lietuwiszkas Kataliogas Dykai!

THEO PROULK
ADVOKATAS IR KONSŪUS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistenta^ ir Notary Public.

• ROOM 601-603
37—8$ E. Vuhiogton st, Chicago, III.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civilisskoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimua. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
MMikalaujame.

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

Žingeidus svietui dalykas.
T arai-vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ui kągirarantuoju. Prof. Brundza šutei 
kis puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagalba yra visiems, tik atsiszaukite. 
<>m-*I JgSSj*. »n«.kly».NT 

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 

3861. Nev York. U .8. A.

HLLLE'8 FOTOGRAFAS,

8. Mack,
212 First SU Elizabethport, N. J.

W18i-

pas —

wyrąi—

Baltriikorji!!
Rasite 8zalt^ alų, seniauses ariel- 

kas, wynp net isz Europos, o 
cigarus net hz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RiverSideSt.,'

faierbury, Godi.

Dulseiiczin

WAŽIUOJU

Užlaiko gerą alų, seniauaes ir csyztaa a- 
rielkas ir kirepencclus cigarus. Geriause 
užeiga dėl sswiežisi atwažewusiųį Wa- 
terbury. Yra tai wianatinis ezyseziau 
sės ir telsingiauses lietuviukas saliu 
nas mieste Waterbury.

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 adresn:—

Adresuokite teip:

Kelpsch & Co
Succ. to Kelpsch, Norelko & Co.

U Centre SL, Chicago, Dk

STATE 
MEDIGAL

Dispensary
E. Midison Str., CHICAGO, ILL 
(arti McVickers Thcatre.) 

Klausk rodos pas seną Daktarą.
geriausiais attęst*tais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kaloiniąku, au
torium Ir speeljalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chroniszku li<u. Tuk- 
uancziąi jaunu žmonių Ūpo Jo Jszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems vynszkumaa ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkuinas,’į,pnum“ ne™, umaudo-
■ J ^^tas systernaa, prastota at-

inintist neapkentlmas draugystes, prastota energija, prieazlalkinis 
susikiiprininias, meszlungis bei abelnaa nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms Jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pi r 
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo prastai! n i mo kaneziu. Dauge
lis jaurDu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad Jau buwo per- 
velu gydytis, ir tad giltine Juos palipstejo! .

Limoanczios liffos^'p ** wi,u°*« «udiumuo«: Pi^ZT“ . O ^mame, antrame Ir trecziame, puwhnas 
gerkles. noMMt ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iBr.berbnas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar išdykavimo bu. 
veikiai iszgydy-oa Mes gydome virszminėtas ligas teip, kad neliktai Jas vei
kiai prastai m.m e, bet ir wisinka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame iszgydytl kiekviena liga, kokia
T J tik apstimam gydyti. Jeigu Jus gyvenate toliau, ne Chioagoj.

tai raškykite mums grumstą reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paeita, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, tain •tad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų. P

i Mosūprekesyrapigesnesui betkotiooficijiltstowisoj i 
i.; šalyj irtodel teliiaum ligoniui pririnsmmi i 
' ■*—' 1 ii m ii_______________ * '

Offlso adynos:}
Ateik pats arba raszyk sziadien, neš ryto gali būt perwt

ižpS
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