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Sziaiirini Amerika.
Suvienytų Valstijų senatas 

antru kartu užgyrė Amerikos 
kasztais nukastų Nicaraguos 
kanalų sudrutinti tvirtynems 
kaipo Amerikos savastį. Nu
sprendimas tas likosijnusiųs- 
tas Anglijai, kadangi jis per- 
keiczia Amerikos su Anglija 
padarytų sutartį, kad nukas
tas kanalas butų neutralisz- 
kas, idant isz jo visų krasztų 
laivai už atsakantį užmokesnį 
galėti) naudotiesi lygiai san
daros kaip ir kares laike. 
Angliszki laikraszcziai kelia 
riksmų ir peikia, kaip tik 
moka, Amerikos tokį pasiel
gimų, bet kad kiti krasztai ne 
padės Anglijai, o kaip antai 
Maskolija ir Prancūzija stoja 
Amerikos pusėj, tai be abejo
nės Anglijai atseis sutikti ant 
tokios permainos pirma pada
ryto traktato, kaip jį Ameri
ka panorės perkeisti; už tai 
Anglija ne pradės karės su 
Amerika.

Ant salų Filipinų karė 
traukiasi savo keliu. Perei- 
toj sanvaitėj didesnių susirė
mimų ne buvo; mažesni gi 
atsitinka visur, net aplinki
nėse Manillės, nors ežia yra 
daug amerikoniszkos kariau
nos. Nuo Filipinų pradėjo 
dabar grųžinti į Amerikų 
liuosnorių regi mentus. Vie
toj sugrųžintų liuosnorių mat 
ežia bus iszsiųsti reguliarisz- 
kos kariaunos regimentai. 
Amerikoniszkas Filipinų vir- 
szinįkąs iszleido į gyventojus 
prokliamaciją, kurioje per- 
sergsti gyventojus, gazdina 
sunkiomis bausmėms, jeigu 
ne padės ginklų, jeigu nai
kintų amerikonų arba jiems 
prilaukiu gyventojų savastį. 
Nežiūrint vienok ant to, pe
reitą sanvaitę filipiniecziai 
iszdegino kelis kaimus ant 
salos Luzon.

F’ilipiniszki komisoriai pa
garsino angliszkų kalbų kaipo 
rando kalbų ant Filipinų; 
urėduose ir tiesdarystoj turi 
būt vartojama vien anglisz&i 
kalba. Ant Filipinų vienok 
angliszkai kalbanczių gyven
tojų nėra, vietinė kalba yra 
iszpaniszka. Taigi mat kal
bos dalykuose amerikonai 
ant Filipinų pereina jau net 
maskolius. Maskoliai prime
ta ne maskoliszkos kilmės gy
ventojams savo kalbų, bet ne 
daro tų isz syk, dar ne suval
dę' užimto kraszto, kaip 
tai daro amerikoniszki kami- 
šoriai ant Filipinų. Isz pra
džių maskoliai szviežiai už
imtuose krasztuoee garsina 
tiesas ir padavadyjimus gy
ventojų kalboj, tik paskui, 
vėliaus primeta jiems masko- 
liszkų kalbą; amerikonai gi, 
kaip parodo padavadyjimai 
jų ant Filipinų, neužkantoj 
gyventojų kalbos pereina net 
maskolius.

Kare Chinuose
Dar svetimų kiasztų amba

sadoriai iki sziol ne pradėjo 
tarybų su chiniszkais tarybų 
komisoriais, bet rodosi, kad 
ambasadoriai nors terp .savęs 
jau sziaip teip susitaikė ir 
apdirbo iszlygas, kokių rei
kalauti nuo Chinų. Su pa- 
siraszymu po toms iszlygoms 
vėlinosi vien Amerikos amba
sadorius, Jset ant galo ir jis 
gavo prezidento prisakymų 
pasiraszyti kitų apdirb
toms iszlygoms.

Perdavimas iszlygų chi- 
niszkiems komisoriaras užsi
vilko per tai, kad svarbiau- 
^reikąlavim jmi8oriu8 Li 
Gkiuimd V bnvo apsirgęs 
17** r-; įm jo sveikata ant

tiek pasitaisė, kad jis galės 
vesti tarybas. Ambasadorių 
apdirbtos iszlygos bus per
duotos chiniszkiems komiso- 
riams; perduos jas iszpanisz- 
kaerambasadorius Pekine Co- 
logan, kaipo seniausias terp 
ambasadorių, kuris iszreiksz 
prie to geismą visų ambasa
dorių sulaukti greitą atsaky
mą nuo Chinų rando. Atsa
kymo nuo Chinų ciecoriaub 
laukia ambasadoriai apie ket- 
vergą priesz Naujus Metus. 
Koks bus tas atsakymas, tik
rai nežinia, bet rodosi, kad 
Chinų ciecorius iszlygas pri
ims, kadangi jos isztikro 
ne teip sunkios, kad jų Chi
nų randas ne galėtų priimti. 
Iszlygos tos mažai-kuom ski
riasi nuo pirma pagarsintų: 
ambasadoriai reikalauja: kad 
už užmuszimą vokia, ko amba
sadoriaus butų į Berlyną isz- 
siųstas koką ciecoriszkos r gi
minės kunįgaiksztis perpra- 
szyti Wokietijos ciecorių; kad 
butų uždrausta gabenti gin
klus į Chinuą; kad dalyvavę 
maisztuose augszcziausi urėd- 
nįkai butų nubausti; kad už 
užmuszimą japoniszkos amba
sados sekretoriaus užmokėtas 
butų atlyginimas ir kad Ja
ponija butų už tai Chinų 
rando perpraszyta. Kas link 
pinįgiszko atlyginimo sveti
miems krasztams, koks bus 
pareikalautas, suma apdirb
tose ambasadorių iszlygose 
neparodyta; tas palikta toles- 
nioms taryboms ambasadorių 
ir chiniszkų komisorių.

Kadangi savo apdirbtose 
susitaikymo iszlygose amba
sadoriai kreipiasi prie crieco- 
riaus, o ne prie ciecorienės, 
tai isz to galima manyti, jog 
visi krasztai susitdikė pripa
žinti ciecorių už Chinų valdo
ną, o ciecorienę praszalinti 
nuo sosto. Viskas tai gražiai 
iszrodo. Kaipgi vienok 
ciecorienė tą priims ir ką sa
kys jos szalinįkai? Jeigu cie
corienė ne pasitrauks nuo 
sosto, tai Chinuose turės už
gimti naminė karė terp cie
soriaus ir ciecorienės, dėl ku
rios ir priėmimas svetimų 
krasztų iszlygų ne turėtų di
delės vertės; svetima kariau
na ne galėtų isz CJiinu pasi
traukti.

Ciecorienė laikosi vakari
nėse provincijose ir jos o ne 
ciecoriaus klauso beveik visa 
kariauna. Tūli angliszki 
laikraszcziai buvo- pagarsinę, 
jog prie ciecorienės renkasi 
vis daugiaus jai prilaukiu 
gyventojų. Jeigu tai teisy
be, tai tas rodytų, jog cieco
rienė nesirengia pasitraukti 
nuo sosto ir jį atiduoti cieco- 
nui, ji jungiasi į karę su no- 
rineziais ją nuo sosto prasza
linti. Ne reikia dar užmir- 
szti, jog Maskolija, norėdama 
labiaus Chinus apsilpnyti, 
ne duoti jiems sutvirtėti, ir 
pirma rėmė ciecorienę. Tą 
Maskolija be abejonės darys 
jeigu ne atvirai, tai slapta ir 
dabar. Viskas tas rodo, jog 
Chinuose turės užgimti baisi 
naminė kova, į kurią turėtų 
įsikiszti kiti krasztai. Rodo
si todėl, jog jeigu ciecorius 
ir priimtų svetimų ambasado
rių apdirbtas susitaikymo 
iszlygas, bet kol 
ne bus suimta, 
krasztų kariauna 
trauks isz Chinu.

ciecorienė 
svetimų 

ne pasi-

Karė Atrikoį.
Tranevaaliaus prezidentas 

lankosi dar vis Holandijoj. 
Kur jis isz ežia keliaus, dar 
nežinia. Nežinia teiposgi 
tikrai, ar jis keliaus į Masko- 
liją melsti cafo pagelbos ar

niekur pagelbos ne gana? Ho
landijoj Kruegerą atlankė ir 
iszleiatojaa vieno angliazko 
laikraszczio Stęad. Tūli laik
raszcziai pagarsino, jog Krue- 
ger laukia tik atsakanezios 
progos ir nori keliauti į Lon
doną ir buk jis tiki rasti da
bar didesnį nuolankumą paa 
Anglijos miniaterių pirmaėdį 
Saliabury. Be įsikiazimo au 
pagelba kitų krasztų vargiai 
vienok bo Saliabury galės iaz- 
pildyti Kruegero reikalavi
mus, ypacz kad būrai reika
lauja neprigulmystėa savo 
tėvynės, o Salisbury ne vieną 
kartą apreiazkė parlamente, 
jog apie neprigulmyatę būrų 
republikų ne gal būt ne kal
bos. Kiti laikraszcziai garsi
na, buk Anglija sutinka, 
idant būrai, jiersikėlę toliaus 
į sziaurius, sutvertų sau kitas 
republfkas, Tramsvaalius gi 
ir Oranijos republikos turi 
būti Anglijos valdyboms. 
Būrai vienok nenori krausty- 
tiesi isz savo tėvynės ir už , 
jos laisvę kariauja.

Anglijonams Afrikoj da
bar vėl pradeda nesisekti, i 
nežinia per keno kaltę: ar 
tuos nepasisekimus pagimdė 
menkesnis karės vedime su- 1 
mauumas lordo Kitchenero, 
kuris pasitraukus Robertsui, 
pastojo vyriausiu angliszkos 
kariaunos Afrikoj virazinįku, 
ar gal būrai labiaus susidru- 
tino? Paskutiniai vienok ne 
pasisekimai Anglijoj pagim
dė daug prieszų Kitchenerui, 
kuris dėl savo žvėriszko ka
rės vedimo ir pirma ne daug 
turėjo simpatijos Anglijoj. 
Visi prieszai Kitchenero pra
dėjo dabar garsiai rugoti ir 
reikalauja, idant jo vietoj bu
tų paskirtas kitas sumanesnis 
jenerolas.

* Iki sziol Anglija pietinėj 
Afrikoj nužudė jau 96000 ka
reivių, būrai gi, drauge su 
paimtais į nelaisvę, tik 25000. 
Dabar lordas Kitchener turi 
180000 kareivių, būrų gi ka- 
riaujanezių su anglijonais 
yra 20000.

Kada anglijonai gaudė 
De Wettą, būrų vadovai 
Herzog ir Botha įsiveržė į an- 
gliszkas valdybas, užėmė ke
lis miestus. Angliszki sudžios, 
paskirtfsudyjimui angliszkų 
valdybų būrų, kariavusių 
priesz Angliją, vos spėjo su 
dokumentais pabėgti. Dalis 
būrų prisiartino vėl prie mie
sto Kimberley. Geležinke
liai ant didelių plotų tapo 
iszardyti. Lordas Kitchener 
prąneszė į Londoną, jog tiki
si įsiveržusius į angliszkas 
valdybas burus atgal nuvyti. 
Laikraszcziai skundžiasi ant 
asztrios cenzūros, kuri visai 
neperleidžia telegramų aiszki- 
nanezių tikrą dalykų stovį 
Afrikoj. Pagal privatiszkas 
žinias, padėjimas anglijonų 
Afrikoj ne vertas pavydėji
mo. Visuose apskrieziuose 
angliszkų valdybų, kur dabar 
įsiveržė būrai, kolionistai ho- 
landiszkos kilmės pristoja 
prie savo vientauezių. Skai
tlių |siveržusių į angliszkas 
valdybas paduoda ant 6000. 
Būrai užsilaiko ne ramiai vi
sose pietinės Afrikos anglisz- 
kose knlionijose ir valdžios 
laukia jų pasikėlimo. Ginklų 
krautuves isz mažesnių mies
telių, paraką ir dinamitą 
krausto greitai į didelius 
miestus isz baimės, kad vis
kas ne patektų į pasikėlusių 

i priesz anglijonus gyventojų 
rankas. To ne. gana. Tūli re- 

• gimentai, atsiųsti į ' pagelbą 
angliszkai kariaunai isz Au
stralijos kolionijų, ne nori to
linus kariauti ir reikalauja,

Lordas Kitchener praszė gu
bernatorių Australijos an
gliszkų valdybų, idant jų ka
riauna pasiliktų Afrikoj, bet 
žinoma, ant to atsakymo ne
gavo, kadangi lordas Kitcbe- 
nėr ne turi tiesos pats ko 
nors reikalauti nuo kolioni- 
jų arba joms prisal ynius da
vinėti.

Nors savo telegramuose at. 
siųstuose į Londonu Kitche
ner stengiasi mažinti pavojų 
isz įsiveržimo būrų į anglisz- 
kas valdybas, bet reikia ma
nyti, jog ir angliszkas karės 
vedėjas gerai padėjimų su
pranta ir laiko jį už ne labai 
gerų. Jis atsiliepė į Anglijos 
randų reikalaudamas greito 
atsiuntimo daugiaus kariau
nos, ypacz gi raitelių, arklių 
ir mulų, kadangi su pėkszti- 
nikais ne gali būrų pavyti. 
Kitchener reikalauja atsiun
timo mažiausiai 40000 naujos 
kariaunos, kadangi tų 180000 
kareivių, kokius dabar turi, 
jam neužtenka. Isz tos ka
riaunos reikia du treczdaliu 
laikyti miestuose, tai ant 
gaudymo būrų lieka tik 
60000, taigi vis trissyk dau- 
giaus negu būrų. Dabar vi
sos angliszkos valdybos pieti
nėj Afrikoj, isz baimės kad 
jose gyvenanti būrai ne pasi
keltų, likosi pagarsintos kai
po ėsanezios po karės laiko 
tiesoms.

Maskolija.
Maskoliazkas caras jau aut 

tiek pasveiko, kad vėl paėutv 
valdžios vadžias į savo ran
kas. Žinoma, vadžias tas 
savo rankose laiko kiti, tik 
dabar tie caro pagelbinįkai 
savo darbus atlieka caro var
du, neva ant jo paliepimo. 
Ypacz dabar smarkiai pradė
jo persekioti finlandieczius. 
Caro paties po prisiega duoti, 
užstojant ant sosto, pažade j įt
inai Finlaudijai yra laužomi. 
Laikraszcziai drystanti atsi
liepti su iszrodymu laužymų 
prisiegos kuo smarkiausiai 
persekiojami. Nėra tos san- 
vaitės, kad kur nors Finlan- 
dijoj ne uždraustų ant visada 
kelių laikraszczių, kitus bau
džia uždarymais ant kelių 
mėnesių. Į urėdus įveda mas- 
koliszkų kalbų. Kokius ap
sunkinimus gyventojams iš
rengs toliaus, dar nežinia. 
Užrubežiniai laikraszcziai 
garsina, buk nuo ateinanezių 
metų staeziatikystė bus pa
garsinta Finlandijoj kaipo 
vieszpatystės tikėjimas su vi
sokioms prerogatyvoms, pan 
cziojimu kitų tikėjimų ant 
naudos staeziatikystės, kaip 
tai yra Lenkijoj, Lietuvoj ir 
kituose Maskolijos krasztuo- 
se. Tuom tarpu Finlandijoj 
staeziatikių nėra, ežia veik 
visi gyventojai iszpažįsta liu- 
teroniszkų tikėjimą. Toliaus 
bus panaikinti atskiri ■ Fin- 
landijos pinįgai, o į porų me
tų caras Mikalojus su rujoms 
suVo tarnų sutvers ežia tokias 
jau sanlygas, kokias priesz jį 
buvę carai sutvėrė Lenkijoj, 
Latvijoj, Mažrusijoj,arba ant 
Kaukazo, kur visi ne masko
liszkos kilmės gyventojai ati
duoti savvalei caro tarnų.

rineziuje, teiposgi gywenime Dro 
Bagen-kio.

Wiluiuje likosi atidaryta che- 
miėzkai t chuiszkrmokykla. Pa
gal mokyklos programą, apart 
apecijąliezkų mokslų, lankytojai 
mokyklos yra mokinami ir tikėji
mo mokslo. Nors į mokyklą pasto
jo daugiaus negu pusė katalikų 
mokintinių, bet mokintoj^us ka- 
Ulikiszko tikėjimo nėra; staezia- 
ttkių yra wos 20%, o wienok mo
kyklą lanko popas. Argi mo
kyklos užweizda geidžia, kad ka
talikai 8awo tikėjimo mokintus! 
pas popą *

Kaip kitais metais, teip ir szį 
met tūlose pradinėse Wilniaus 
mokyklose nuo 1 d. gruodžio ne 
dėldieniais prasidėjo prelekc jos 
mažai ap8zwiestiems žmonelėms. 
Lz tų skaitymų wienok wien 
lekcijos apie Chinus irchinieczius, 
kurias skaito mokykloj maskolių 
sentikių apgywentoj miesto da- 
lyj, ant teip wadinamo Naumies 
ežio,turi wertę, kitos gi paskirtos 
aut iszgyrimo maskolystės. Mo
kykloj ant Sniptszkių pradėjo 
skaityti lekcijas apie Borisą Go- 
dunową; ant Ant.ikoliaus apie 
apasztalus Kirilą ir Methodiją, o 
mokykloj ant už ĮUžupinės miesto 
dalies apie užpuolimą Napoleono 
ant Maskolijos. Pirmoje isz ežia 
paminėtų mokyklų, apart lekcijų 
apie chinieczius, skaitys toliaus 
apie prancūzus ir Prancūziją ir 
apie Abisiniją ir sbisinieczius; 
kitose mokyklose lekcijos bus 
wien apie maskoliszkus dalykus, 
taigi mažai apeinanezius ne mas 
kolius.
Maskoliszka apszwietimo ministe
rija rengiasi įwęsti mokinimą 
dailraszymo ir pieszimo į irisas 
mokintojų seminarijas. Wil 
niaus moksliniame apskrity} į 
mokintojų seminarijas rengiasi 
įwesti teiposgi mokinimą žemdar- 
bystės. Aut to mierio VVilniaus 
mokslinio apskriezio wiiszinįkas 
reikalauja isz apszvrietimo minis
terijos po 7500 rubl. ant metų ir 
60000 rublių wienu sykiu ant pa
rengimo prie seminarijų daržų. 
Iszmokyti žemdarbystės ir sodau- 
nįkystės mokintojai galėtų ir Lie
tuviai sziek tiek atgabenti naudos, 
nuo jų to iszmoktų ir lankanti 
mokyklas waikai. Tas butų jau 
kur kas naudingesnių už platini 
mą maskolystės, kuom wien užsi 
ima dabartinės mokyklos.

"VVilniaus katalikiszkas ska
pas, garsus lietuwių prieszas, isz 
keliawo į užrubežius. Terp kit 
ko atlankys ir Rymą, kur be a- 
bejonės bandys gal niekinti lietu
vius dryttanczius reikalauti lie- 
tuvriszkų pamokslų ir giesmių 
vyskupų ir dvasiszkij- s paver
stose į lenkiszkas lietuviszkose 
bažnyežiose Lietuvoj.

Lietus ių nelaime!
Matėme pagarsintą lietuvisz 

kuose bnkraszcziuose, jog bėgyje 
vienų metų ant lietu viszkos dir
vos užgiaąo kelios szviesiės liam- 
pos, bėgyje vienų metų lietuviai 
nustojo kelių geresnių vadovų. 
Pirmiiusiai iszgirdome apie mirtį 
Dro W Kudirkos paskui t>ro. S. 
Matulsiczio, sudžios A. ' Krau- 
czuno, u pagalios Dr. A. Lingio. 
Jie platino terp lietuvių szwie- 
są, peiaė lietuvių nesupratimą, 
ir rodė, kad tik per szvieisą gali 
iszsiliuosnoti isz dabartinės ver 
guvės. Jie rodė, kaip lietuviai 
turi apseili žmogus su žmogum, 
kad musų rriėszai, tą pamatę, 
Susigėstų ir daugiaus uedrystų 
ant lietuvių mesti paniekinimo. 
Jie rodė, kaip turime mylėti 
vienas kitą, kadangi ėsame vai
kais vienos motinos, ir vien tik 
per meilę galime užlaikyti ir pa
kelti tautystę. Jie rodė, kad tu
rime elgtiesi teisingai,/kadangi 
su teisybe žmogus toliau gali nu 
eiti negu su skriauda artymo; jie 
aiszkino,kokį mes vargą kenezia- 
me nuo neteisingai besielgianczių 
priešių. Jie traukė visus prie 
vienybės, kadangi vien besilai
kydami vienybės gulime pergalė 
ti savo prieszusir pagerinti būvį. 
Pažiurėkimė, kaip gi pildome 
tuos pasimirusių geriausių musų 
vadovų pamokinimus? Daug 
pas mus yra tokių, kur.e'savę 
vadina Christaus apasztalų į (le
diniais, bet pažiūrėkime, ar isz 
tikro jie elgiasi pagal ChrBtaus 
mokslą(Czia a»z gerų kunįgų heuž 
gaunu. Gerus kunįgus ass sta 
tau pirmose eilėse musų vadovų, 
bet kalbu vien apie tuos kunį
gus, kurie savo pasielgimais ter-

hofe. Isz baimės, dvarai ir kai- 
mai, mokėjo jam metinius mokes- 
czius ant iezsipirkimo nuo jo plė 
szimų ir vagys! ų. Gaudomas 
Kauno gubernijoj, jis persikėlė į 
Kurszę ir slapstėsi apleistoj ne
tolimoj nuo Mintaujos girioj, I et 
ežia jį susekė policija. Kada po
licijai įsiveržė į triobelę, Beiti s- 
ne norėjo pasiduoti ;jau parmuš 
tas ant žemės, dar sz <ųdė isz re
volverio į gaudanezius. Dabai 
jis sėdi jau kalinyj.

Isz VVilniaus gubernijos.
Per sanvaitę nuo 17 iki 24 d. 

lapkriezio "VVilniaus 'gubernijoj 
apsirgo limpanczioms ligome: 
Wilniuje pilvinėms šiltinėm* 7; 
Aszmenų pavietyj kaime Utka 
nuošė 3; Lydos pavietyj kaime 
Stražuliuose 1. Trakų pavietyj 
mieste Trakuose tymais apsir
go 10, VVoložine 15.

Per tą paezią sanvaitę naminių 
galvijų apsirgo: VVilniaus pavie
tyj raguotų galvijų 2641, isz ku 
rių 5 pastipo; avių apsirgo 1934, 
isz kurių 3 pastipo. Isz viso 
apsirgo galvijų 5910, isz ko p s- 
tipo 12 galvų. "VVilniaus pavie 
tyj maru apsirgo 26 kiaulės, i»z 
ko 18 pastipo.

Prispaustų tautų reika
luose-

Apie pakeltą Dro Szliupo už
manymą sujungtoms prispaustų 
tautų pajiegoms iszleisti vienoje 
isz terptautiszkų kalbų laikrasztį 
aiszkinantį skriaudas, kokias jot- 
kenezia nuo pavergus"ų randų, 
atsiliepė daugiaus laikraszczių. 
Daugumas atsiliepusių pritaria 
užmanymui. Iszreiszkė savo
nuomonę ir “Ateiti-*” ne. r.tsrds- 

saia visą lietuviszką tautą įi| pla- m rf,|UMiĮ
eni I’®- praszg daleidimo nusijuokti isztina bedievystę )? Kol viei 

tuviai gyvena kur be tokio heva 
vadovo, laikosi sutikime ir'mei
lėje, pildo tikėj'miszkas pereigas 
kuo geriausiai, bet kaip lik pa
sistato balny ežią ir pareik vieczia 
dvasiszką vadovą,
vadovas stengiasi iszgriauti’vis 
ką ir dieną apversti į naktį. Wie. 
ton gero,žmonelės mato tankiau
siai papiktinimą, godumą, Veid 
mainysią, pjudymą žmonių,uetei- 
sybę; vietoj gerų pamokiuitnų,gir- 
di keiksmus.Matote kokią mes tu
rine naudą isz szviesos platinto
jų ir kokią galime sulaukti sekda
mi paskui tamsybės apasztnlus. 
Atsiminkite, jog daug gerų va
dovų keuczia po maskoliška le
tena prispaustų.VVieton kiszli ko
kioms iszg.imoms musų kruviną 
graszį, geriau nors dalį tų pinįgų 
paaukaukime aut kankiutinių, 
nes kaip priežodis sako: kad ir 
vargą padalinus per pusę, jau 
lengviau yra neszti negu vienam 
viską kęsti.

Nemo.

nę ir ką darys tųsyk, jeigu kad juos sugrųžintų atgal.

Isz Lietuvos.
Isz VVilniaus.

VVilniuj smarkiai žmonės 
dėjo sirgti rauplėms. Miestas 
todėl iszdavė prisakymą miesto 
daktarams skiepyti apsaugojimo 
rauples be jokio užmokesnio. Be 
jokiu užmokesnio skiepyja dabar 
rauples ligonbueziuose: szn 
kubo ir žydiszkame, ambuli 
jose Raudonojo Kryžiaus 
gystės ant Antokoliaua ir

pra-

Isz Peterburgo, Masko- 
lijoj.

21 d. lapkriezio (pagal tnasko 
liszką kalendorių) Peterburge, 
salėj vokiseko kliubo, buvo pa
rengtas lietuviszkas teatras. At- 
loszė dramą 5 veikmėse p. a. Po 
nas ir mužikai, paraszytą Guiu- 
czio. Teatras prasidėjo 8 vai. 
pasibaigė 12 wal. vakare. Au
torius szitos dramos, neturtingas 
bajoras Kauno gub., Frommas 
(Gužutis buvo wien jo pseudo 
n y rus s) ne seniai numirė. Ypacz 
gerai iszėjo sujungimas loszimo 
su muzika scenoj, kur Onytė ren
giasi pasiskandyti. Graži buvo 
dekoracija su koplyczėle toje jau 
scencj. Geriausiai savo užduotį 
atloszė Szimelis rolėj Dudulio ir 
Palionis rolėj Araburdos. Silp
niau savo užduotį atliko Zauras 
rolėj dvarponio Maujeckio; tru
ko jam temperamento ir ponisz- 
ko iszveizdiio. Moterys savo 
rolės loszė per daug sentimenta- 
liszkai su per daug verksmų. 
Geriausiai rolę Baltruvienės at- 
loszė p. Szuiskienė. Loszimui _____________
truko gyvybės, o moterys kalbė lguberoijoj jr Karužėj plėšiką 
jo maldos tonu. Geriausiai geitį. Jis buvo vadovu Vvir- 
issėjo scena, kur Bajonis vaiazina suorganizuotų plėszikų Kur
savo vientauezius vengriszku įr Kauno gubernijos. Jis su 
vynu ir degtine. Mwo nadėtoiais oao ldėdauF va-

Reikia pridurti, jog afi 
szai buvo atspausti liet u v įsa
kai lotyniškoms literoms ir tai 
su daleid m u Peterburgo virėsi- 

l nįko jenerolo Kleigelso. 
| Paiįstamaa.

Isz Alytaus,VVilniaus g u b.
Kaime "VVodacziuose, netoli 

Alytaus, naktyj 27 d. lapkriezio 
siautė didelis gaisras. Sudegė 
tvartai, kluonas ir svirnai vieti
nio dvarponio. Ugnis iszn ai ki
no dar neiszkultus šiųmetinius 
javus ir daug iškultų ir iszva- 
lytų grudų. Tvartuose nudegė 
53 naminiai galvijai. Blėdys 
ugnies padarytos labai didelės. 
Ugnis užgimė nuo padegimo. Pa- 
degėjumi pasirodė jaunas vaiki
nas, kuris pirma bernavo pas tą 
patį dvarponį, kurį padegė. Su
imtas prisipažino ii pasakė, kad 
prie padegimo jį prikalbino da
bartinis jo darbdavys, pss kurį 
bernauja. Abudu tapo suateaz- 
tuoti ir pasodyti į kalinį. Pade
gė isz kerszto, kadangi mat: ant 
dvarponio už ką Uu turėjo pik
tumą.

Publislssd o»ary S• •* OhleM®.™,

Eiecutes all kind of Job Prta- ' 
and translating in Li- | 
uanian, Polish and 

fiiagea.

Stiteacrlgtion S 2-00 Mat year.

A. OL8ZEW8KI, 
924 33rd Bt, Chicago, D! 

Sub-Station No. 60.

gražias provas snduose ir kito
kius ne gražius pasielgimus.

Savitarpinių nesutikimų tokia
me laikrasztyj galima iszvengti 
ne keliant jame vis i prietikių 
terp prispaustų gaivalu, apsiru- 
bežiuojant aiszkiuimu skriaudų, 
kokias visi kenezia nuo pavergu
sių randų.

Jeigu su pagelba tokio iszlei- 
džiamo sujungtoms pajiegoms 
visų pavergtų tautų laikraszczio 
ir ne galima būt priversti randų 
paliuosuoti panezius, tai visgi 
laikrasztis sziek tiek galėtų suar
tinti labiaus visas prispaustas 
tautas, kurios sziądien, dirbda
mos skyrium, ne daug gali nu
veikti, su pavienioms spaudžian
ti jas randai nereikalauja labai 
rokuotiesi ir isztikro nesirokuoja. 
Kad antai Maskolijoj randas la
binusiai bijosi susiartinimo ne 
maskol szkų gaivalų, tą ne sun
ku užtėmy ti: jis ne pradėjo ant 
-yk spausti visus ne nnskoliaz- 
įcus gaivalus, bet griebėsi pri
spaudimo vieno po kitam. Pir
miausiai pradėjo siaurinti tiesas 
lenkų ir lietuvių, toliaus rusinu, 
paskui vokieczių ir latvių, tp- 
baus gruzinų ir arraenieczių, ir 
ant galo Mikalojus II griebėri 
Finlandi jos.

Terp Amerikos lenkiszkų laik- 
“aszcz ų ne trūksta pritarianezių 
Dro Szliupo pakeltam užmany
mui ir s*i pritarimu atsiliepia jų 
vis daugiaus ir dauginus. Pas
kutiniame nr. ‘-Zgoda” kvieczia 
visas lenkiukas organizacijas ant 
savo susirinkimų perkratyti tą 
klausymą ir kalbina jam pritarti. 
Rusiniezka “Svoboda” kvieczia 
aut 2 d. sausio rusinu susivažia
vimą į Jeisey City. Priderėtų 
ir lietuviszkoms organizacijoms

wiso užmanymo. Kadangi w:e- 
nok “Ateities” motywai paremti 
wien ant asabiszkų jausmų ra 
szancz:o, daugumas jų ne iszlaiko 
kritikos, kitų gi ne sunku iszro 
dyli klaidingumą, pasiremiant ar 
ant istorijos, ar tėmyjant ir ežios 
dienos politiszkus prietikius, tai 
apie juos ne kalbėsime. Negaci 
ja tai ne motyvai ir ne argumen
tai, koki galėtų kitus pertikrinti. 
Nieks ne draudžia turėti neautin- 
kanezias su kitais nuomones, ne 
draudžia ir nusijuokti isz nuomo
nių kitų, bet aiszkinant svarbu 
mą savųjų ir iszjuokiant kitus, 
reikia bent remtiesi ant galinezių 
iezlaikyti kritiką motyvų.

Daug svarbesnius negu “Atei 
tis” prieszingus Dro Szliupo už
manymui motyvus paduoda p. 
T. Siemiradzki lenkiszkame laik 
rasztyj “Amerika”. Svarbiausiu 
isz tų motyvų yra: kad ne atsižy 
mint svarbesniais darbais, kitos 
tautos mažai interesuojasi pri
spaustoms tautoms; kad ne tu
rint tikrai gerų rasztiszkų psjio- 
gų, sunku bus ir susijungusioms 
prispaustoms tautoms iszleisti 
terptautiszkoj kalboj tokį laik
rasztį, kuris galėtų interesuoti 
valdanczias tautas ir ant galo, 
kad sunku bus susitaikyti ir pa- 
czioms prispaustoms tautoms, ka
dangi terp jų paežių yra diktai 
savitarpinių antagonizmų.

Svarbiausiu isz tų motyvų yra 
klausymas rasztiszkų pajiegų, ko
kių isz tikro, ypacz Amerikoj, 
trūksta teip lenkams ir lietu
viams, 
kame, 
mirszti,
prie darbo, ne dirbant jos ne at
siras, di«-haut gi nors su laiku ga
li atsirasti, gali i z-idirbti.

Kad ir nenuveikiant svarbių 
darbų kitos tautos interesuojasi 
Maskolijos prispaustais . gaiva
lais, apie t ii galėjome matyti ant 
finliandieczių, kurie juk, pradėjus 
juos spausti maskoliszkoms val
džioms, atrado gana daug san- 
jausmo terp kitų tautų, ką laik
raszcziai kitų krasztų dar ir da
bar ne nustojo rodę. Jeigu to
kio sanjausmo ne turi terp swe- 
timtauezių, ypacz antai Ameri
koj, nė lenkai, nė lietuviai, nė 
rusinai arba slovakai, tas gal li- 
biaus paeina nuo t), kad kitos 

pi- tauto* gero* pusės jų ne pažįsta, 
m-. žino vien apie jų kruvinas muaz-

nė liotuw'szki, nė lenkisild laik
raszcziai iki ?xiol dar ne atsiliepė 
nė su pritarimu, nė su priesztara- 
wimu. Ant to ne bu iro dar lai
ko. Ne reikia užmirazti, kad 
Europoj ne wisi laikraszcziai gali 
liuosai tą klausymą perkratinėti.

Lenkų “Związkas” pritaria 
Dro Szliupo užmanymui ir iszrin- 
ko komitetą isz sekanezių wyrų: 
F. H. Jablonskio, M. S ęczynskio 
ir Dro 2urawskio ant apswarsty- 
mo paties užmanymo ir susineszi- 
mo su kitoms organizacijoms. 
Kas bus isz wiso to užmanymo, 
pamatysime toliaus.

NAUJI 18ZRADIMAL
| Profesorius Slaby iszrado 

naują būdą telegrafavimo be dra- 
tų ir tai isz vienos vietos į vi
sus krasztus ant syk. Atliktos 
bandavouės, ant kurių buvo ir 
VVokietijos ciesorius, buvo su vi
su pasekmingos.

kaip r ūsi o am s ir slova- 
Ne reikia vienok už- 
kad pajiegos išsidirba

Isz Mintaujos, Kursz^j.
Neseniai netoli Mintaujos pasi

sekė sugauti pagarsėjusį Kauno

sawo padėtojais papildė daug va
gystę, užpuolimų ir plėszimų ly
giai Kurazėj, kaip ir po wisą Že
maitiją; jis teiposgi iszneszė pi
nįgų skrynias isz walszczių ' 

' celiarijų Neubergerde ir Sch

I Ang'iszkas laikrasztis “Na- 
ture” upraszė neseniai vieną nau
ją iszradimą, pritaikius kurį, ge
ležinkelių trukiti ne reikalautų 
visai ant stacijų sustoti ant paė
mimo ir iszlipimo pasažierių ii 
jie ne reikalautų visai lipti į va
gonus. Pasažieriai rinktųsi ant 
bėganezių pliatformų, o tos suso- 
dytų juos į bėganezius vagonus 
ir isz jų iszsodytų noriuosius isz- 
lipti. Trūkiams todėl ant staci
jų ne reiktų visai sustoti. To> 
kiu jau bud u bėganezios plistfor- 
mos pritiisytos ant stacijų į va
gonus bėganezių trukių sukrautų 
tavoms.

| Gyvenantis Austrijos sosta- 
pilėj, Windobonoj, inžinierius 
Wilhelm Kreta iszrado naują or
laivį, kuris, kaip tvirtina speci- 
jalistai, toli užpakalyj palieka 
orlaivį garsaus grafo Zpppelino, 
su kuriuom neseniai Wokietijoj 
atliko gana pasėkmingas banda- 
vones. Kadangi Kress yra ne 
turtingu ir neturi pinigų P** 
dirbimo didelio modelio, su kokiu 
gal ma butų atlikti bahdavones, 
tii Austrijos ciecorius duoda isz 
savo kiszeniaus 1000 doL; cieoo- 
r aus paveikslą seka ir kiti Au
strijos pinįguocziai ir dabar Kress

fe

mimo. Naujas 
cziuoee metuose 

jd- j tynęs keliamas saliunuose, ir ne iszbaėdytae.
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Isz Amerikos
Gazo ezpllozlja.

Beaver Falls, Pa. Atsitiko 
ežia baisi naturališko gazo ex- 
pliozija, kurios ne mažai namų li
kosi iszgriautų ir 7 žmonės sun
kiai sužeisti. Mat gazas išsi
veržė per pratrukusi? dud? ir 
dar nežinia kokiu budu tapo pa
degtas.

Geras radinys.
Akron, Oh. Darbinįkai dir

banti ant farmos Osborno, ardy 
darni šen? triob?, po grindims 
rado maiszelį auksinių pinįgų isz 
viso $3000. Farmerys Osborn 
likosi du metai atgal užmusztas 
savo darbtnįko, kuris už tai liko
si nuspręstas ant wiao amžiaus J 
kalėjim?. Matyt, kad tuos pinį
gus pakavojo užmuszėjas ir jis 
užmuszė savo darbdavį, norėda
mas prisisavinti jo pinįgus.

Pleszikai banke.
Hope, Ind. Į czianyksztį Ci 

tizens Bank? įsikraustė vagiliai, 
išardė su dinamitu kas? ir iš jos 
paėmė 1800 dol. Kiek plėšikų 
buvo, nežinia, bet be abejonės ne 
vienas. Dabar jieszko po visas 
aplinkines, bet ftė jokio su pinį- 
gaie pabėgusių plėszikų pėdsakio 
ne surado.
Prapuolė milijonieriaus sūnūs.

Omaha, Nebr. Prapuolė, ežia 
15 metų Edvardas Cudahy, sū
nūs szefo Cudahy Paking Co., 
garsaus milijonieriaus. Policija 
jieszko prapuoluaio, bet iki sziol 
nė jokio pėdsakio ne susekė. Tė
vai mena, jog jų šunų turėjo ko
ki plėšikai, ro'kuojanti ant iš
pirkimo, kur išvežti ir 
pakavoti. Net darbai mesiny- 
czioae pasiliovė, kadangi veik 
visi darbinįkai užimti jieškoji- 
mu prapuoluaio jų darbdavio 
vaiko. 20 d. gruodžio vaikas 
pats sugrįžo, bet kur buvo, tė 
vai ne nori niekam pasakoti; 
kalba buk Cudahy už paleidim? 
sunaus užmokėjo $25000.

Gaisrai.
Columbia, S. C. Siautė ežia 

didelis gaisras, kuris i^znaikino 
didžiausi? miesto kotelį ir tris 
pardavinyczias. Blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant 150000 d oi.; 
viskas užasekuruota buvo wos 
ant $53000.

Ppiladelphia, Pa.’ Sudegė 
ežia krautuvės Franklin Baker 
Co. Blėdį ugnies padaryt? skai
to ant 1200000,

Sioux City, Ind.' Iszdegė vi
sa biznesinė dalis miestelio Eik 
Point, S. D. Blėdį ugnies pada
ryt? skaito ant 200000 dol.

San Jose, Cal. Sudegė ežia 
namai pieno prekėjo Conrado 
Ruffo. Ugnyje pražuvo ketver
tas vaikų, o tėvai apdegė labai 
pavojingai.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Ashland, Ky. Laike tirsztos 

miglos susimuszė ežia į prieszin- 
gas puses bėganti pilni pasažie 
rių du ulycziniai karai. Motor 
monai ir vienas pasažierius prie 
to likosi,rodosi, mirtinai apkulti; 
apkultų ne mirtinai pasažierių 
yra apie deszimtis.

Barker City, Ia. Netoli nuo 
ežia, ant Big Four geležinkelio 
iszszoko isz lėlių tavorinis trūkis 
bėgantis į vakarus. Prie to su
sidaužė 20 vagonų ir trys slapta 
važiuojanti pasažieriai likosi už- 
muszti.

Huntinoton, W. Va. Ant 
Huntington ir Iron elektriazko 
geležinkelio linijos susimuszė du 
pilni pasažierių karai. Prie to 
motarmonas vieno karo likosi 
art vietos užmusztas; pasažierių 
gi yra 10 sunkiai apkultų.

Isz darbo lauko.
Prasidėjo 

geležies

Chalfant

Užgriuvo.
Chadron, Nebr. Kasame nu

vedimui vandens kanale nugriu 
vo krantas ir užbėrė 4 žmonės, 
jie yra ant 35 pėdų giliai žemės 
užbėrti. Gelbėti juos subėgo, 
veik pusė miestelio gyventojų, 
bet nėra didelės vilties, kad ga- 

įgriuvusius dar gyvus 
atkasti.

lngrluwo kastynės.
PiTisTON, Pa. Netoli nuo ežia, 

Ravine kastynėse, prigulineziose 
Pennsylvania Coal Co. įgriuvo 
olos. Penki namai miestelyj Ra
vine, pastatyti ties įgriuvusioms 
oloms, likosi drueziai pagadyti. 
Kadangi olos nesiliauja gruvu 
sios toliaus, tai gyventojai namų 
pastatytų ant jų kraustosi laukan.

Nelaime kastynese.
Acron, Oh. Wayner kauty

nėse, besikeliant į viražų darbi- 
nįkams, nuo wirszaus nupuolė ki
ta kėlimosi prietaisa. Dalis dar 
binįkų spėjo pašokti į šalį, bet 
penki likosi prietaisos užgauti, 
vienas isz jų tapo ant vietos už 
muštas, trys gi labai sunkiai,gal 
mirtinai, pritrenkti. .

Wetros Atlantlko pakrantėse.
Atlantiko pakrantėse, ypacz gi 

Virginijos pakrantėse terp Cap 
Hatteras Ir Cap Henry 21 d- 
gruodžio siautė smarkios vėtros 
ir sniego darganos, laike kurių 
daug mažesnių laivelių tapo ant 
uolų užnesztų. Amerikos ka
riškas laivas Annapolis ne toli 
Red Can likosi ant pieskos už
neštas. Nė joks laivas ne dry 
so laike tų vėtrų iszeiti isz por- 
to.

naujas stiklo

Independent 
parengs ežia

kurios gana 
prasidėjo jau

Nuo balan-

Itališkas kousulius reikalauja 
pageltos.

Denver, Col. Mieste Floren- 
ce, Col. tarpinycziose . užgi
mė štraikai; sztraikierių 
vietoj tarpinyczių savinįkai par
sitraukė italijonus. Išto užgi
mė didelis nekentimas italijonų. 
Ant nelaimės ne seniai vienas ita- 
lijonas užmušė vien? sztrai- 
kierį, kas teip visus darbi- 
nįkus ir vietinius gyventojus su
erzino, jog jie nori visus italijo 
nūs iszskersti. Itališkas konsu- 
liu» atsišaukė į szteto gubernato 
rių prašydamas kariaunos, o jei
gu jo greitai neišklausys, 
jis per italiszką ambasadarių at
siliepė prie -prezidento Mc Kin- 
leyo.

EipliozŲos.
Snaedville, Ten! Blanken- 

beektero lentų pjovinycziose ex 
pliodavo 21 d. gruodžio didelis 
garinis katilas. Išlakszcziusių 
katilo saukiu peczkurys likosi 
ant vietos užmusztas, du gi dar- 
bioįkai mirtinai sužeisti. Len
gvinus užgautų žmonių yra dau- 

i ginus. . • ' - *

5 Wheayland» Pa. 
darbai czianykszcziose 
liejinycziose.

5 Etna, Pa. Spang,
& Co. pastatys pne stvo dirbtu
vių nauj? dalį.

McKeesport, Pa. Nuo nad 
jų metų prasidės darbai De Wees 
Woods dirbtuvėse.

1 Cambridge, Oh. National 
Glass Co. stato ežia 
dirbtuves.

Niles, Oh. 
Iron & Steel Co.
nauj? blėtos dirbtuvę.

*1 Mckees Rooks, Pa. Jonies 
McHay & Co parengs ežia dide
les retežių (lenciūgų) dirbtu
ves.

1 Nev CaSTLE, Pa. Shenango 
blėtos dirbtuvėse, 
ilgai iszstovėjo, 
darbai.

5 Franklin, Pa.
džio mėnesio prasidės darbai nau
jai ežia statomose Cambria Steel 
Co^iirbtuvėse.

5 Patton, Pa. Patton Play 
Mfg Co. numažino darbinįkų už
darbį ant 10%; dėlto darbinįkai 
pakėlė sztraik?.

5 Armstrong ir Luzern pa 
viecziuose, Pennsylvanijoj, bus 
parengtos kelios naujos anglių 
kastynės.

5 Warren, Oh. Pradėjo dirbti 
ezianykšezios McMiler Halsting 
Works dirbtuvės. Prie darbo 
patilpo 800 darbinįkų.

John<tovn,Pa. John McFa- 
dyn Sueųurhannos pavietyj pirko 
žemės plot? su anglims, ant ku
rios parengs kastynės.

5 Shamokin, Pa. Pasibaigė 
štraikai anglekasių. Angleka- 
•iai, gavę pakėlim? užmokesnio 
ant 10%, sugrįžo prie darbo.

Nevburo, Pa. Empire plie
no dirbtuvėse prasidėjo darbai ir 
diktai neturinezių darbo darbinį- 
kų gavo jose darb?.

Youngstovn, Oh. American 
Steel Hoop Co. parengs ežia nau
jas plieno dirbtuves, kurion bus 
didžiausios visoj Amerikoj.

Beaver Falls. Pa. Neužil- 
gio bus ežia parengta metalinių 
ornamentų dirbtuvė, kurioje 
200 darbinįkų gaus darb?.

•| NiLESy Oh. Darbai McKin- 
leyo blėtos dirbtuvėje eina gerai; 
neužilgio pradės dirbti ir liejiny
cziose, kurias dabar taiso.

5 Canonsburg, Pa. Pittsburg 
Coal Co. pirko netoli nuo ežia 
esanezias White kastynės, bet 
darbai jose dar ne greitai prasi
dės.

T Mahanoy City, Pa. Kasty- 
nėee Oak Hill, ne toli Minersvi- 
41es, užgimė štraikai. Darbinįkai 
reikalauja pakėlimo užmokesnio 
ant 10%, sutrumpinimo darbo 
laiko subatoms ir išmokėjimo 
už 5 sanvaitee uždarbio.

1 Tarentum, Pa. Allegheny 
Steel Co. pradėjo ežia stalyti 
nauj? dirbtuvę, kurioje nuo rug
sėjo mėnesio prasidės darbai.

Youngstovn, Oh. Czianyk- 
szcziose dirbtuvėse sziuom kar
tų darbai eina labai gerai ir ro
dosi, kad darbo užteks ant ilges
nio laiko.

T Martins Ferry, Oh. Aet
na Standard dirbtuvėse pradėjo 
dirbti au dviem darbinįkų atmai
nom. Priėmė prie darbo dau
giaus darbinįkų.

Topeka, Kans. Preziden
tas telegrafistų ant geležinkelių 
organizacijom, pagarsino sztraik? 
telegrafistų ant Santa Fe geležin
kelio kaipo pasibaigusį.

•j Pittston, Pa. Sztraikas 
darbinįkų Pennayvania* Coal Co. 
kastyuėse pasibaigė. Kompanija 
sutiko ant darbinįkų reikalavi
mų ir jie sugrįžo prie darbo.

Connelsville, Pa. Šilta
me apskrityj pereit? sanvaitę de
gė 14824 kokso pecziai. Cam- 
bri» Iron Co. užgesino 50 pecz;ų 
ir tiek'jau Morelt aplinkinėse.

5 Ellsvorth, Pa. Užsidegė 
czianykszczios Ellevorih & Co. 
kastynės. Kompanija stengiasi 
ugnį užgesinti ir pradėti tuojaus 
darb? kastynėse.

Spring Valley, III. Dar
bai eina ežia gerai, dirba kiek- 
vlen? dien?. Geras mamierius už
dirba po 2 dol. ir daugiaus ant 
dienos.

Kingston, Ontario. Neužil- 
gio bus ežia parengtos didelės 
geležies liejinyczios. Rengia jas 
Chicagos kapitalistai. Darbai 
jose prasidės nuo ateinanezio pa
vasario.

< Calumet, Mich. Darbinį
kams Calumet & Heda dirbtuvė
se mie?te Michigan City nuo nau
jų metų pakelia ant 2|% už dar- 
b? užmokesnį. Minėtose dirbtu 
vėee dirba 4000 darbinįkų.

Muncie, Ind. Pradėjo di
dinti cziauykszczias Midland 
Steel Co. dirbtuves; dęibai prie 
didinimo trauksis purę metų. 
Paskui, priims prie darbo dau
giaus darbinįkų.

5 Wilke-barre, Pa. Sztraikai 
darbinįkų Kingston Coal Co. 
kastynėse traukiasi toliaus. Jei 
gu kompanija greitai ne susitai
kys su darbiuįkais, užgims sztrai
kai visose jos kastynėse.

•į Arnold City, Pa. Czia
nykszcziose kastynėse dirba ma
žai, o dabar per vis? pereitą san- 
waitę visai ne dirbo. Aplinkinė
se Fayette C ty teiposgi sumažė
jo darb-i. Tegul todėl nieks ežia 
ne koliauja darbo jieszkoti.

Sheboygan, Wi3. Darbai 
ežia eina sziuom tarpu labai pra
stai, o ant Naujų metų visai su
si os. Tegul todėl dabar nieks 
ežia ne keliauja darbo jieszkoda- 
mas, kadangi labai sunku jį gau
ti. Kada pradės vėl dirbti, apie 
tai bus praneszta. •

5[ Philadephia, Pa. Tūli ame- 
rikos kapitalistai rengia sutverti 
terptautlszk? trust?, kurisai pa
imtų wisas didžiausias ant svieto 
laivų ir plieninių ap
kaustymų dirbtuve*. Kapitalas 
trusto siektų 1 milijard? doliarų. 
Trustas nori nupirkti šitas dirb 
tuves: Cramps & Sons, Minvale 
Steel Co., Betlehem Steel Co. 
Amerikoj; Thomas Bros, John 
Brovn Co., Barron Ship Bldg. 
Co. ir Thomas Iron Worka An
glijoj; Kruppo ir Germanis lai
vų dirbtuves Wokietijoj; Forges 
& Chautiers, Creuzot Steel Co. ir 
Genet Gun Co, Prancūzijoj. Mie- 
ris trusto yra sunaikyti Carnegies 
Co.ir paimti vū? svieto laivų ir 
kanuolių iazdirbystę. Nežinia tik, 

norės
mo-

ar kitų krasztų kompanijas 
amerikonams atiduoti vi*?
nopolių.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

nybės ne parodėme besibaigan- 
eziarne szimtmetyj, ėdėmės terp 
savęs, todėl tik ant musų spran
do dryso uždėti 'tokius panezius, 
kokių nė vienam kitam tautisz- 
kam gaivalui užkrauti ne dryso. 
Spaudžianczios mus valdžios pe
reitame szimtmetyj naudojosi isz 
musų savitarpinių nesikentimų 
ir siundydami, silpnino mu
sų pajiegas ir mums terp 
savęs besipjauuant, siaurino mu
sų visų tiesas. Tas joms pasisekė 
iki sziol. Ar pasiseks ir toliaua, 
tas paeis nuo musų paežių, nuo 
musų meilės tėvynės. Jeigu 
mes įstengsime susitaikyti, liau- 
simės pjovęsi terp savęs, tąsyk 
ne drys mus nieks skriausti; bet 
jeigu pjausimė? terp savęs, kaip 
pjovėmės iki sziol, nesulauksime 
paliuosavimo musų panezių, ka
dangi silpniems, kuriuos visada 
galima terp savęs supjudyti, nie
kada nieks nieko ne duoda. Isz- 
kariausime mes sau daugiaus tie
sų, kada tų tiesų visi reikalausi
me, kitaip atidėkime viltis iki 
tam laikui, kol ant tiek musų su
pratimas pasikels, kad galėsime 
suprasti reikal? prieš viens kitą 
nusilenkti, kol ne iszmoksime 
aakauti savo norų. Iki sziol 
nuolankumo mes niekur ne paro 
dėme.

Pažiurėkimė sz(ai nors į Ame- 
k?, kur nieks mums tautiszkų 
darbų ne stabdo, k? mes ežia nu- 
veikėm? Pastatėme daug bažny- 
czių, bet už tai, nors nieks mus 
ne stabdo, nieko kito ne sutvė
rėme. Iki sziol statome vis 
naujas bažnyczias nepaisydami, 
kad apart bažuyczių mes turime 
ir kitokius reikalus. Civilizuo
tos tautos apart bažnyczių turi 
daugybę mokyklų, turi teatrus, 
knįgynus, m užėjus, koncertų sa
les ir juo kokia tauta turi dau
giaus tokių įtaisų, juo augszcziau 
stovi, juo geriaus gyvena. Tai
gi tas rodo jau, kad ir tos įtaigos 
tautoms neatbūtinai reikalingos, 
ne mažiaus už bažnyczias, kurių 
mes turime užtektinai, kurių an
tai Lietuvoj isztikro nė ne gali- 

i ma vadinti musų tautiszkoms in
stitucijoms, nes per jas-tpli kunį
gai lenkintojai platina lenkystę 
terp lietuvių.

Amerikoj, kur rengti tautiszkų 
įtaisų ant dvasiszko ir tautiszko 
pakėlimo lietuvių nieks mums 
ne draudžia, teiposgi apart baž
nyczių beveik nieko ne turime. 
Ir ežia bažnyczių vienok ne gali
ma laikyti už musų tautiszk? sa
vastį, kadangi ir tos už musų pi
nįgus statytos bažnyczios ne 
mums priguli, bet svetimtau- 
cziams vyskupams. Rodi prie 
tūlų lietuviszkų bažnyczių yra 
neva mokyklos, bet musiszkių 
visai ne galima lyginti su mo
kykloms kitų tautų, musiszkės 

.mažai lietuviams atgabena nau
dos.

Besirūpinant lietuviams pasi
baigusiame szimtmetyj vien apie 
bažnyczių ir kunįgų reikalus, juos 
isz tikro pastatėme gerai, kunįgai 
musų materijaliszkai geriausiai 
aprūpinti, bet ant nelaimės tas 
terp lietuvių pasėjo vienpucys- 
tės seki?, kokia pas kitus buvo 
tik laikuose šventos inkvizici
jos. Mes ėdamėai terp savęs 
net ten, kur be vienpusystės žiū
rint estiesi nėra už k?, kur ki
tiems lengva susitaikyti.

Ateinancziame szimtmetyj nors 
stengkimės iszsiliuosuoti nuo tų 
vienpusiszkų rupesczių, rūpinki
mės labiaus apie iki sziol apleis
tus musų reikalus. Rengkime 
ne vien bažnyczias, bet ir geras 
mokyklas, teatrus ir kitokias mu
sų tauliszkas institucijas. Per 
tai bažnyczia nenupuls, tikėjimo 
ne nustosime,nors kunįgai ir ma
žesnį turės peln? negu dabar. Ne 
užmirszkime, kad mums ne vien 
kunįgai reikalingi. Matome juk, 
kad per eilės amžių kunįgai, vai- 
dydami musų dvasi? ir kun?, lai
mės mums ne suteikė ir mus do
riškai ne pakėlė ant tiek, kiek 
priderėtų, nors žmonelės vien 
jiems lobį krovė.

Lietuvos redakcija lin
ki wisiems skaitytojams 
linksmų Naujų Metų.

Besibaigiant szimtme- 
ežiui.

Baigiasi šimtmetis,kuris mums 
nieko gero ne atgabeno. Perei
tuose šimtmecziuoee daug tautų 
tapo pavergtų, bet ir terp tų pa
vergėjai nė vienai ne dryso už
drausti spaudos prigimtoj kalboj; 
toki? drąsą turėjo vien valdžios 
begėdiszkų maskoliškų carų 
kas link lietuvių. Žinoma,paver- 
gėjai drąsus tik tąsyk, jeigu terp 
pavergtų gaivalų nėra suprati
mo mvo reikalų ir vienybės rei
kalavime teisybės. Mes gi vie-

Isz Franklin, Wash.
Sutikimo terp czianykszczių 

lietuvių nėra, provojasi jie terp 
savęs ir nesza sunkiai uždirbtus 
pinįgus skvajeriui. Sitai ir da
bar pas skvajerį yra 6 lietuvių 
provos. Provojasi už mažiau
sius niekniekius: ne tik už sumu- 
szimus, bet užtenka pasakyti 
kokj nepatinkanti žodi, 0 užgau
tas tuoj aus bėga išpirkti varan- 
t? ir suareštuoja; tas paskui 
tuom paežiu atsimoka jį suaresz- 
tairusiam. Teip tai viens kitą 
areštuoja ir moka kasztų po $25 
—30. Kad tai jie teip karszti 
butų ir prie tautiszkų darbų, prie 
gero kaip prie provų, kaip tai 
augsztai galėtų pasikelti ir kaip 
daug nuveiktų!

Czianykszcziai lietuviai, gali- turintis maszinas su sztimu, kadi sius, turi gyventi pas svetjmtau-1 linio 22 d. pas magistrai?
‘ rinVn anie 40 vbatu iszmaztkyti, priguli prie tamsiau- mokėtų po 25 c. nuo kiekvieno Į ežius, 

šių; nė knįgų, nė laikraszczių ne 
skaito: visame Frankline yra 
tik vienas “Lietuvos” skaitytojas 
ir vienas “Saulės”. Geresnio, 
doresnio užsiėmimo šia ne pa
matysi: vieni pešasi, kiti gir
tuokliauja, dar kiti provojasi. 
Yra ežia diktai lietuviszkų šei
mynų gyvenanezių su neti
kroms pacziMhs. Nors lietuvių 
yra ežia diktai, bet nėra nė jo
kios draugystės, kadangi mat 
czianykncziai musų broliai ne 
supranta reikalo ir naudos drau- 
giszko gyvenimo ir naudos isz 
to, nė tautiszkų, nė politiszkų 
reikalų, o daugelis nežino visai 
kas yra politika arba tautystė, ne 
žino kuom jie pats yra. Per pas
kutinius prezidento rinkimus vos 
keli ėjo balsuot; terp czianykš- 
czių lietuvių kasžin ar rastum 
kokį desėtk? turinezių ukėsystės 
popieras.

Lietuviszkų biznierių ežia nė
ra nė jokių, visi turi pirkti vis- 
k? pas svetimtauezius ir jiems 
sunkiai uždirbtus pinįgus ati
duot. Buvom užmanę uždėti 
lietuviszk? pagelbinę draugystę, 
bet pasirodė negalimu įkūnyti 
užmanym?, kadangi czianyksz- 
cziai musų broliai apie draugys 
tęs ne nori nė klausyti.

Užkalbink užsirašyti kokį nors 
lietuviszk? laikrasztį, tai atsako, 
kad laikraszcsiuose nieko gero 
nėra; “laikraszcziai, girdi, tik 
apjuodina žmogų. Kas kam gal- 
woj kaip kas gyvena, kadangi 
Amerika liuosybės žemė”. Teip 
mat czianykazcziai lietuviai nau- 
d? isz liuosybės supranta, isz jos 
naudojasi ant pikto ir ant savo 
paežių nenaudos. Apie tėvynės 
reikalus viši ne atmena; aukų 
ant tautiškų reikalų isz ežia ne 
buvo nė jokių.

Czianykazcziai lietuviai yra 
suvažiavę iš Pennsylvanijos, 
daugiausiai isz Scranton, visi su- 
valkiecziai; Kauuiszkių ir Wil- 
niškių viši nėra.

Žvalgunas.

doliaro.
Mokestis sąnariams Susivie- 

nyjimo kriaucziszkų apreiterių 
yra tik 10 c. ant mėnesio ant 
uždengimo kasztų postkarezių ir 
plakatų su užkwietimais ir kito
kių kasztų. Wieta susirinkimų 
Susiv. Kr. Apr. turi būt Brook- 
lyne. Susirinkimai bus laikomi 
antrą aeredą kiekvieno mėnesio.

Prez. S. K. A. J. Buczinskas, 
Sekr. A. Lesnauskas.

Isz Sheboygan, Wis.
Lietusių yra ežia apie 100 

ypatų vienų vyriszkų, Iki sziol 
jie ne atsižymėjo niekuom ant 
tautiškos dirvos, ne buvo terp 
jų nė vienybės, nė supratimo 
kuom jie yra. Dabar ir ežia san- 
lygos krypsta į ger?j? pusę, alsi 
radus keliems iszmintingesniems 
vyrams. 11 d. lapkriezio susi
tvėrė pagelbinė draugystė p. v. 
Szv. Juozapo Draugystė. Prisi
rašė 29 sąnariai ir užsimokėjo 
po 50 c. Gal būt buvę ir dau- 
giaus norinezių prisiraszyli, bet 
atsirado stabdytoje’, kurie dau
gelį atgr?sino nuo pristojimo 
prie naujos draugystės.

Ne paisykime ant tų stabdyto
je bet eikime savo keliais, steng
kimės apszviesti savo prot?, o 
tąsyk pats geriaus suprasime, kur 
mus veda tie stabdytojai. Skai
tykime gerus laikraszczius ir knį- 
gas, o tąsyk musų akys atsidarys, 
suprasime musų paežių ir musų 
tautos reikalus.

Sztai geresniejie musų laikrasz
cziai remia Dro Szliupo užmany
mu uždėti sujungtoms visų pri
spaustų tautų pajiegoms laikrasz- 
tį ant apgynimo tautiškų reika
lų, aiszkinimo skriaudų, kokias 
prispaustos tautos kenezia nuo 
jas pavergusių. Geresniejie mu
sų laikraszcziai renka jau aukas 
ant to mierio. Jeigu ne galima 
laukti paramos szitam užmany
mui isz pusės tamsunų ir stabdy 
tojų visokių užmanymų, tai rem
kime nors mes, kurie skaitome 
geresnius laikraszczius raginan- 
czius m u s prie gero, prie darbo 
ant-musų visų labo. Padaryki
me pradžią, o su laiku atsiras ir 
daugiaus lokių, kurie seks musų 
pėdomis, ne laukkime kol su au- 
koma pasirodys tamsunai ir tau- 
tlszkų darbų stabdytojai. Au
kaukime pinįgus, kadangi be jų 
nė jokio svarbesnio darbo ne ga 
Įima nuveikti; kalbinkime ir ki
tus prie aukų. ,

Pas mus dabar renka jau nuo 
2 mėnesių pinįgus ant pgrsikvie- 
timo kunįgo, žmonelės deda po 
25 c. nuo galvos, bet kunįgas 
iki šiol ne atvažiavo. Yra ežia 
ir toki lietuviai,kurie norėtų ku
nigui sudėtus pinįgus, kadangi 
jis ne atvažiuoja, apversti ant 
tautiszkų reikalų, o su parsikvie- 
timu kunįgo palaukti kad ir iki 
velykų.- Užmanymui tam vie
nok priesztarauja t e, kurie apart 
kunįgo kiszeniaus, kitokių reika
lų ne supranta.

Apvalainis.

Czianykszcziai lietuviai 
tąsynių, nė 

nėra.
eina pusėtinai, -lietu- 

įhire czeverykų 
jos yra netoli

sutikime gyvena, 
pesztynit

Darbai 
viai dirba Lestei 
dirbtuvėse, ne/
Binghamptono ir ežia darb? grei- 
cziaus galima gauti negu kur ki 
tur prie dirbo patilpti. Yra ežia 
diktai mažų dirbtuvių, daugiau 
šiai cigarų dirbtuvių, kur ir isz 
kitur atkakusios merginos greitu 
gauna darb?.

Ant sušaukto 15 d. gruodžio 
susirinkimo sutvėrėme kuop? 
Tėvynės Mylėtojų Dr. Isz syk 
prisiraszė 12 sąnarių, kurie pilnai 
užsimokėjo prigulintį mokestį. 
VVisi prieįezinįkai tautiszkų darbų 
ir apszvietimo nuo mus atsisky
rė. Tie mat ne skaito geresnių 
rasztų, ne skaito traukianezių 
lietuvius į krūvą laikraszczių, tai 
nesupranta naudos taut.szkų or
ganizacijų ir savo paežių parei
gų. Tikimės vienok, kad ir tie 
ant galo geriaus visk? supratę, 
pristos prie musų sutvertos kuo
pos.

Kuopos Raštinįkas.

Isz New Yorko.
Nev Yorke daug yra lietuvių 

kriaucz ų vyriszkų drabužių, bet 
terp jų ne buvo iki sziol drūto 
savitarpinio susirišimo ir per 
tai boseliai mažai ant jų paisė, 
darbinįkai ne galėjo iškariauti 
geresnių iszlygų. Sztai dabar 
lietuviszki kriaueziai dirba po 
14, 15, 16 net 17 vai. ant die
nos, o uždirba vos 9—10 dol. 
per sauvaitę, o bosai, nematyda
mi vienybės terpdarbinįkų, sten
giasi sumažinti ir t? mažą uždar
bį ir priesztaraujantiems tiesiog 
atsako: “kam ne patinka pas 
manę dirbti, tas gal atsitraukti, 
nieks ežia ne laiko”. Dabar dau
gumas lietuviszkų kriauezių su
pranta reikal? organizacijos ir jos 
naudą. 17 d. lapkriezio buvo 
per atviras gromatas sušauktas 
susirinkimas kriauezių apreiterių 
ant apsvarstymo reikalų organi
zacijos. Ant susirinkimo buvo 
kalbėta apie naud? organizacijos, 
k? jau daugumas darbinįkų su 
pranta. Darbinįkai szi?dien ma
to, kad kur tik visi priguli prie 
unijų, ten bosai ne teip greit 
drysta mažinti darbinįkų uždar
bį, bet metas nuo meto jį turi pa
kelti. Organizacijos Amerikos 
darbinįkams yra labai reikalin
gos, per susiorganizavim? darbi 
nįkų pajiegos gali pasikelti, o 
per tai jie gali kėsintiesi sziek 
tiek pagerinti sawo būvį. Ne 
reikia užmirszti, kad organizacijų 
ne galima sutverti ant vieno pa- 
szaukimo, ant to reikia laiko ir 
supratimo naudos organizacijų, 
datyrimo.

Kriaucziszki boseliai matyda
mi, jog terp darbinįkų nėia nė 
organizacijų, nė vienybės, maži
na užmokesnį už darb?; kaip 
katram patinka, teip moka dar- 
binįkams už sunkų darb?.

Ant paskutinio susirinkimo 
kriauezių apreiterių likosi vien
balsiai nutarta sutverti “Susi- 
vienyjimą kriaucziszkų apreite
rių vyriškų drabužių”, prie ku
rio iš syk prisiraszė 29 apreite- 
riai. Likosi išrinktas komitetas 
iš sekanezių vyrų: prezidentu 
—J. Buczinskas; Wice-preziden- 
tas—W. Simanavycziua; proto
kolų sekr.—A. Lesnauskas; fi 
nansų sekr.—F. Kasparavyczius; 
kasierius — M. Kamandulis; 
marszalka—J. Mtszeikis.
s Mieriai “Susivienyjimo kriau
ezių apreiterių” yra: platinti 
vienybę ir supratimą terp visų 
kriaueziškų apreiterių vyriškų 
drabužių Didžia m jame Nev Yor
ke a stengt i esi, idant lietuviški 
boMi darbavietėse įvestų utim?, 
k* 'darbinįkams ne reiktų teip visi lietuviai, ne turinti uvo 
Xr Jai dirbti; kiekvienas bosas saeimynų, ne patelpa pas ssvuo-

Isz Union City, Conn.
No 50 “Lietuvos” klaidžiai bu

vo patalpinta apie prakalbas. 
Susirinkim? su prakalboms pa
rengė ne šv. Jurgio draugystė, 
lik vietinis Kliubas ant savo su
sirinkimo nutarė parsikviesti Dr? 
Szliup? su prakalba, o tas ne pa
tingėjo ir atvažiavo. P. Wieti- 
nis raszo, jog buvo tautiška 
daina, tuom tarpu buvo dwi dai
nos (klaida tai ne teip svarbi, 
kad už j? vertėtų būt ilgus gin- 
czus vesti. Red.) Toliaus p. 
VFietinis rašo, jog p. Mikalai 
cziutė dekliamavo eiles, tuom 
tarpu tokios pravardės merginos 
ežia visai nėra; dekliamavo ne 
vien?, bet tris eiles, terp deklia- 
matorkų buvo ne Mikolaicziutė, 
tik Mikaicziutė. Toliaus jau kai 
bėjo Dr. Szliupas, iszrodydamąs 
kaip senovėj žmonės buvo skriau
džiami ponų ir kunįgų, kaip jie 
ir sziędien nesiliauja bandę žmo
nės savo verguvėj laikyti. Kal
bėjo Dras Szliupas- ir apie* kitus 
dalykus, bet tie buvo paminėti 
iš dalies ir p. ^Vietinio kores
pondencijoj, todėl to visko ne 
ateiname. P. Wietinis neteisin
gai apkaltina Szv. Jurgio Dr. už 
p. Montvil?. Kada jis“pasimirė, 
nuo dvieju metu neprigulėjo 
prie draugystės. Lang? airių 
bažnycsioj ne draugystė įtaisė: 
jis įtaisytas 10 metų atgal, taigi 
tada, kada draugystės dar ne bu
vo. ’ A. K.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių ežia ne daug, bus apie 

30, kuriame tai skaitliuje tik dwi 
azeimynos apsivedusių; per tai

Philadelphijos liet, para* 
pija ir kun. Kaulakis. 

(Isz Vienybės.) 

i (Pabaiga).
Musų lojeris rinko visokius 

dokumentus nuo mus ant provos. 
Kun. Kaulakis labai pamilo musų 
lojerį ir kasdien jį belankydamas 
—nuo muBų paveržė. Musų lo
jeris pradėjo reikalą kitaip sukti 
ir mes tą supratę, viską nuo jo 
atėmę, padavėme kitam, kuris 
apsiėmė (nūsų prov? varyti už 
10% nuo viso laimėjimo. Spali
nio 6 d. paėmė musų provą ir 
jau 8 dieną buvo kun. K. pas 
magistratą ir wos iszmeldė, kad 
provą atidėtų aut kito sykio, 
nes turįs Važiuoti ant Susiv. sei
mo į E'iząbeth. Musų lojeris ne 
paleido kun. K., kol tasai neužsi- 
statė $13,000 kaucijos ir provą 
atidėjo aint 15 spalinio. Nedė
lioję prieš provą kun. K. isz sa
kyklos sukvietė visus “gerus” 
susirinkti į bažnytinę salę ant 6 
vai. vakare. Mes tikėjomės, 
kad musų klebonas nori smtaiką 
padaryti. Susirinko į 70 žmo
nių. Kuų. tarnas, atėjęs, pasakė: 
“Katrie esate po kunigu, tai atei 
kitę į kleboniją ant mitingo”. 
Ant to pakvietimo nuėjo 7 “po 
kunigo”. Mes nusiuntėmė por? 
vyrų paklausti, ar ateis kunįgas 
ant susirinkimo. Musų pasiun
tiniai tapo neįleisti į kleboniją. 
Mes pasirodavoję, iszėjome. Kn. 
su savo bernais nutarė provos 
komitet? suaresztuoti—su mieriu 
supjudyti | parapijonu?—bet ma
gistratas nedaleido, sakydama, 
kad komitetas kum. pirma ap
skundė ir niekur ne pabėgs. Mes 
suszaukėme ant 17 spalinio susi
rinkimą trijų draugysezių: szv. 
Antano, szv. Juozapo ir Algir
do Uzarų, kur musų lojeris pasa
kė, kad mes su savo turtu (pro- 
perty) galime daryti ką norime— 
galime baŽnyczią uždaryti. Nu
tarta tapo- uždaryti bažnyczi?, ka
dangi kitokiu budu kun. Kaula
kio nenu^ikratysime nuo savo 
sprando. 18 d. spalinio išrink
tas tam komitetas nuėjo uždaryti 
bažnyczi?^ Kunįgas ant tokio 
nelauktino darbo užsikvietė net 
6 policijautus. Komitetas,nuėjęs 
pas kun., pareikalavo bažnyczios 
raktų ir kun. užklausė: “Ar tu
rite nuo Vyresnybės kokį raszt?”? 
Komitetas atsakė, kad mums ant 
savo turto jokio raszto nereik. 
Tada kun^, išbėgęs ant gatvės, 
pradėjo šaukti: “Mister, raiste r 
arreat these men. I dont knov 
vhat they vant so elose to my 
church”. Polioijantai, priėję prie 
komiteto ir išklausę to reikalo, 
liepė atsinešti nuo vyriausybės 
raštą—kitaip gali būti mušty 
nės. “Mes ėsame czion atsiųsti 
dabojimui tvarkos”, pasakė poli
oijantai. Komitetas atsitraukė. 
20 spalinio komitetas iszėmė raša
lą, kad šerifas uždarytų baŽny
czią. Nuėjo trys konstabelei; du 
įėjo į kleboniją paimti raktus ir 
kun. ėmė jų melsti, kad duotų 
laiko nors vien? dieną, ant ko 
konstabeliai pristojo, bet kun. 
turėjo už tai $800 kaucijos užsi- 
statyti. Spalinio 21 d. bažny
czi oje užsakė visiems eiti į zo- 
kriatij? ir pasiraszyti savo var
dus, nes jam yra reikalingi tiejie 
ant provos; “kas pasirašys, tas 
gaus tikiet? nuo paties arei vys
kupo ir visados galės eiti į baž
nyczi? dovanai. Po pro vai bu* 
pastatyti dabokliai ir be tikielo 
nė vienas neįeis į bažnyczi?”. 
Bet užmiršo pasakyti, kuri pusė 
laimės provą. O jau reikalauto- 
jams mvo Mva?Uee,4iems bedie-lapie tai visiem"

i ausi- < 
rinko apie 40 yjiatų iš abiejų 
pusių; kun. K. atsivedė lenkus, 
kurie nė žodžio lietuviškai ne
mokėjo. Magistratas vAų liudi
ninkų neišklausė ir prov? atidė
jo ant 29 dienos, kur vėl visų 
liudininkų neišklausė ir atidėjo 
ant 3 lapkriezio. Ant tos dienos 
atsirado ir arei vyskupas knn. K. 
už liudinink?. Kun. Kaulakis 
prisiekė prieš sudži? ir paskui 
audžia užklausė arei vyskupo, ko. 
dėl pirmiaue, nedaleisdama lietu
viams t? bažnyczi? pirkti, dabar 
nori atimti? Arcivyskupas atsa
kė, kad lietuviai t? bažnyczi? 
viši be jo žinios nupirkę. Mu
sų liudininkai parodė, kad mes ne 
tik be arei vyskupo žinios bažny
czi? pirkome, bet mums arcivys- - 
kūpąs nedaleido pirkti, ir tada 
mes su kun. Kaulakiu važinėjo
me į Washington? pas popiežiaus 
pasiuntinį d?leidimo praezyti ir 
gavome. Kun. Kaulakis, su- 
džios užklaustas, ar buvo Was- 
hingtone, užsigynė, sako—“nie
ko nežinau”. O visiems žinoma, 
kad kun. Kaulakis Washinglone 
važinėjo! Wisi galite suprasti ir 
matyt dabar kun. Kaulakio pri- 
siegos teisingum?! Kunįgams 
kaipo ir kapitalistams išvien ei
nant su sudžioms, musų pro va 
iazėjo be pasekmės—-atmesta ta
po. Apie kuri. Kaulakio prislė
gę rodosi užmirszo—mat kunįgui 
valia teip pasielgti, kaip jam 
reikia.

Žmonės pamatę kun. Kaulakio 
toki? priėieg?, nusiuntė komi- 
tet? į Washington? pas popie
žiaus pasiuntinį su skundu. Isz- 
klausęs skundo,iš pirmo pažadė
jo duoti mums kuuįg?, kokio gei
džiame ir suramino sakydama: 
“Kad kunįgas netur tiesos rūpin
tis apie žmonių pinįgus, bet tik- 
tjį apie tikėjim?; o vyskupo už
duotis yra t vark? prižiūrėti, o ne 
nuo žmonių bažnyczios reikalau
ti”. Komitetas praszė popie
žiaus pasiuntinio Martinelli’o,kad 
duotų mums kun. Žilinsk?, k? 
tasai ir pažadėjo. Kun. Kaula
kis apie tai pajutęs, suszaukė vi
sus ezalininkus ir lenkelius ir lie 
pė protest? pakelti. Girdi, “kn. 
J. Žilinskas atėję*, jus nė tik isz 
bažnyczios iezvys, bet ir isz Phi- 
ladelphioe miesto”, 
laukdami atmainos, 
komitet? antru sykiu 
ton?, kur popiežiaus 
vėl pažadėjo musų reikalavimus 
užganėdinti

Lapkriezio 25 d. kun. Kaula
kis iš sakyklos pasakė teip: 
“Kas nor geresnės teisybės, tai 
gal važiuoti pas patį popiežių 
arba su orlaiviu į dangų, bet ir 
ten geresnės teisybės neras”. O 
tuos, kurie drysta su juomi atsi
teisti, tai visus ketina “ n e ža
le ž n a i 8 ” padaryti. Czion 
jau kun. Kaulakis manosi, Die
vu es?s ir pndarysęs nezaležnų; 
tiktai tiek bėda, kad jam neisz- 
pasakomai sunku į dangų įsigau
ti, mat musų tie 15,659,86 pra
keikti nedaleidžia ir laiko it re- 
tėž u prirakinę prie szios sszarų 
pakalnės.

Szitas musų rasi tas gal būti ge
ru pamokinimu* tveriantiems nau
jas lietuviszkas parapijas ir jieš- 
kantiems kunigų, kad kunigams 
nereik niekados užsitikėti, kad 
paskui neturėti pyke-ezių ir t?- 
synių, kokias mes dabar turime.

Provos Komitetas :
Antanas Liniauskis, 
Steponas Urbas, 
John Gudiškis, 
Antanas Petoae, 
Aleksandras Jocis, 
Charles Poehka. 
Charles Unick.

Mes, nesu- 
nusiuntėme 
į Wishing- 
pasiuntinys

Redakcijos atsakymai.
Ko res pondentama 

raszantiems apie kn. 
Gricių.- Ypata kun. Griciaus 
ir teip mums per daug vietos 
užima, ypacz kad vis teip susibė
ga, kai jeigu vienas jį peikia, 
kitas t? paczi? dien? aUibnczia jo 
iszteisinim?. Ir dabar gavome 
dvi visai priešingas viena kitai 
korespondencijas, o jose nieko 
naujo nėra. Abidvi pusės jau 
pirma pasakė, k? - pasakyti norė
jo. Tegul bus gana. Laikrasz 
tis paskirtas perkratinėjimui 
svarbesnių darbų ant visų nau
dos, o ne aprašinėjimui ypatų. 
Jeigu raszyti apie kun. Gricių, 
tai reikia rašyti vien apie svar
besnius ant visų naudos ar ne 
naudos darbus, bet ne apie jo 
ypat? ir apie paprastus, kasdie
ni ui us lygiai jo kaip ir kitų pa
sielgimus. Paskutiniai darbai 
kitų ne apeiv** rastiniai

itrtSL



Atsiliepimas.
Kaip galima numanyti isz laik- 

raszcziuose patilpusių korespon- 
denc jų,laikas daleidimo lietuvisz 
kos spaudos musų tėvynėj arti
nasi (dar to ne matyt, isz kelių 
atsitikimų nieko ne galima sprę
sti. Red.) Kasgi ty laiky pri
artino? Ar ne mes patys, ne mu 
sų spaudos paroda už musų a u 
kas parengta Paryžiuj ir lietu- 
viszkų rasztų platintojai arba, 
genaus sakant, Lietuvos kankin 
tiniai? Jų ir sziydien ne mažai 
vargy kenezia isztremtų isz bran 
gios tėvynės į gilumą Maskoli- 
jos. , Kenezia jie už meilę tėvy
nės, kurią savo ra-ztais arba pla
tindami rasztus kitų paraszytus 
stengėsi įkvėpti alszalu- 
siemt ir ne suprantantiems bro 
liams ir seserims. Rasztų įkve- 
pianezių meilę Lietuvos para^-zė 
niįhjų didvyriai ne mažai: vieni, 
kaip antai garsus musų istorikas 
Daukantas, kurio gimimo dieną 
priderėtų visiems lietuviams ap- 
vaikszczioti kaipo tautiszky 
szventę, raszė Lietuvos istoriją; 
kiti rūpino kitokių mokslų rasz
tus,■kurių- daugumą pats savo 
kasztais lietuviams ant naudos 
iszleido, o kaip kits ant to turė
jo pasiskolinti pinįgų, kadangi 
būdamas neturtingu, pats tiek, 
kiek reikia ant iszleidimo, netu
rėjo. Kiti tuos szvūesuolių pa
raszytus rasztus platino terp žmo
nių Lietuvoj, idant prikelti 
isz miego, į kurį juos įvarė mu 
sų ne draugai, kurie pajutę pa
vojų, pradėjo žmonių budintojus 
gaudyti, sodyti į kalėjimus ir 
važioti į tolimą Maskolijy-

Argi ne laikas atsiminti mums 
apie tuos musų visų geradėjus ir 
budintojus ir parodyti jiems pri
tarimą, atlyginti už sunkų ir pa
vojingą jų darbą? Laike viso
kių naminių apvaikszcziojmų, 
kaip antai gimimo ar varduvių 
dienoj ne vienas lietuvys iszlei- 
džia ant svaiginanezių gėrymų 
ir 25 dol. A;ji nors dalį tų pi
nįgų ne galioti apversti ant nau
dos musų visų geradėjų kankin- 
tinių už lietuvystę? Asz užma
nau, kad kiekvienas lietuvys ir 
lietuvė savo varduvių dienoj 
paaukautų ant naudos kankinti- 
nių po 50 c.: jeigu gi ne butų 
kankintinių, tai ant kitokių ta(i- 
tiszkų reikalų. Asz darau pra
džią. Mano gimimo diena isz- 
puola 24 d. gruodžio, todėl au
kauju asz 50 c. ant kankintinių;

centraliszkam
Tikiuosi,kad 

tai bent dides- 
darys tą pi tį, 
arba gimimo

| Angį iszkas laikrasztis “Dai 
ly Express” paduoda, buk vidu
rinėse Turkijos provincijose už
gimė vėl- maisztai, mahometonys 
užpuldinėja ant krikszczionių na
mų ir kaimų. Kaip laikrasztis 
tvirtina, iki sziol iszskerdė jau 
200 krikszczionių.

H Mieste Autverpene 
kuoja porto darbinįkai. 
užveizda parsigabeno jų vietoj 
seabsus. Sztraikieriai bandė 
seabsus ne leisti prie darbo, bet 
sutraukta kariauna sztraikierius 
iszvaikė, prie ko 30 sztraikierių 
sunkiai sužeidė.

sztrai-
Perto

B Ant prigulinezios Angliji! 
salos Jamaica, mieste Kingston, 
negrai kareiviai pradėjo užpul
dinėti ant baltveidžių praeivių. 
Daug praeivių likosi sužeistų. 
Baltveidžiai sutvėrė ginkluoty 
sargybą ir reikalauja nubaudimo 
kareivių, bet tie užsidarė kazsr- 
mėse ir ne nori pasiduoti civilisz- 
koms valdžioms, o kitokių 
reivių klausanczių valdžių 
tuom tarpu nėra.,

ežia

Rankvedls Gromatn raižymui. Yru labai 
naudingo knygele, kurt mokinu kaip reik

(na, vyskupai ir kitas (siustai atovsa- 
csta* ypotas I’aivelklnlmaiiparlnczevo-

muoee..............................................................SOc
Robinsonas Krutins, morallazka ir dlngedl 

apysaka pasivesta jannumenei......SSc
Senu Gadynių Innyke G Yjrt Su tvėrimai. Pagal 

Hutchiniona: lulates Szerna*. JI sprasao 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve-

• nusius ant teme* dar prieš* Amogaus ant jos 
etalradlma. Bzlandten ta sutvėrimu kanai 
tmones kasdami gilius izuliniu, kanalu* ar

MUSŲ 'ŽEMĖS AUGMENIS.
Pagal Lunkevyčių ir kitus.

(Tąsa.)

tas pats yra ir su augmenims, ir prie musų 
akių nyksta vieni augmenys, jų vietoj išsi- 
viešpatauja kiti, tveriasi naujos atmainos. 
Tą galima užtėmyti ypač ant žmogaus augi
namų augmenų: ne pereina metai, kad au
gintojai ne išaugintų kelių naujų atmainų. 
Daugelį žmogaus auginamų augmenų augin-

Pažiūrėkite ant paveikslėlio, ant kurto ^jaį perkeitė norėdami iš savo darbo turėti 
)te šakute su lapais mimosos. Užtenka »rnn didžianRifi nanda Tokiu bndn aucin-

pinįgus siuneziu 
komiteto kasieriui.
jeigu jau ne visi, 
nė lietuvių pusė 
dienoje varduvių
paaukaus po 50c.dėl jų nieks ne pa 
vargs, bet jeigu kiekvienas lietu 
wys po tiek aukautų kas mėty, 
isz to sus rinktų ne maži pinįgai 
ir su jais galima būt užganėdinti 
daug mucų tautiszkų reikalų, 
daug darbų ant visų lietuvių la
bo galėtume nuveikti.

W. M. Sabonis.

Isz wisur.
0 Peterburge smarkiai siauezia 

ganainfluenca, nuo ko dabar 
daug maskolių mirszta.

|| 21 d. gruodžio Anglijos pa
krantėse siautė smarki vėtra, 
laike kurios daug laivų susidau
žė, o dar daugiaus likosi pagady- 
tų arba užmestų ant pakranezių 
sudumų. Ar prie to pražuvo ir 
kiek žmonių, dar nežinia.

|| Netoli miesto Jelco, Masko- 
lijoj, iszėję cziužinėti ant neseniai 
iszszalusio prūdo jauni vaikinai 
ir merginos jlužo ir palindo po 
ledu. Isz įlūžusių keturios mer
ginos nuo 14—18 metų ir vienas 
19 metų bernukas prigėrė.

| Noseniai pasimiręs ant salos 
Kortu milijonierius paliko kelis 
milijonus frankų ant dalių gra
žiai besielgianczioms merginoms. 
Ant dalių paskirti nuoszimcztai 
nuo palikto kapitalo. Kas metji 
walazcziai paduoda surasz^ uisi 
pelnusių ant dalios merginų, o 
jos gauna atsakanti numerį. Pas
kui numerius liosuoja kaip liote- 
rijoj ir mergina gauna tiek pinį- 
gų, kiek ant jos numerio isztrau- 
kia.

No 3. Moroko skuros minkszti apda
rai, apvalus kampai, auksintas paraszas, 
kvietka ir krasztai.........................$1.25

lai, naiugadlntui. kunui. utkiotui aite ke- 
lioilkoa ilekiniu įtorio gemei. Tie atraaU 
Bnuji kūnai yra *aiandien iazatatyti Ivat 
riaoM mui^uoee. to* kuriu taone* mokina*! 
patinti, kaip iena yra mum tem*. klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mlruaio 
tverte* kūno ataugo jo* cite ksliolikoa •teke
lta (torio. Mokilinezlm i** to asmla tvan- 
glauua tnokila inilpatinimo, kaip ir kokiu 
bodu gyvi (atvėrimai kelte*! Inz teisesniu 
In augirtoane* vėlai**, ir pagal ilorumi ir 
•vnuma kerne* įleoginiu, kurioon* ta (atvė
rimu kunn* randa, gali be apilrikimo įpren*- 
ti, kaip aenial Ir tanogus ant mulu temai *1- 
•irido. Knyga turi 873 puilapiu stambaui 
druko, aut grni.oi poploro* ir apie 160 pa
veikite mvairlu i*nu gadynių iitnykuiiu sa- 

_ tvėrimu. Preke...................................*1.00
Žmogui Neplluizki*. Verte ui azvedluko Ne

ri* Groti apytaka)*: kaip turtingo prekelo 
•u n ui apaivede au varginga mergina ir lai 
mingiau gyveno at kitu*, *u tortingom *p- 
įtveduiiu*. Šilta apyiakele atima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina tmo 
giazko* dorybe*..............  lOc

Vanduo ant ten.**, po tem* ir viriau)* temei
Ruaiaikui paruaze Bubakln'*. Verte Dragyi. 
It,leido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai lu- 
prantnmoj kalboj, apraaio viaai vandeni 
Crmainas ir veikme*: kaip 11* p*r*ik*ictia 

gera, kyla ta vinzu ir tonai tveria debe
siui, deta**tai. padangei* atve*f. keiczlaii 
Ld vandeni 1* iželio* ar • n lėgo teateitu* ir 
vėl krinta ant kerne*. i*z kurio* buvo pakilę. 
Czte nukritę dideliu* darbu* veikte: sate 
ga* kartai* utdengia cielai kaimu* ir laido
ja savo pu*ny*e tmonii ir gyvuliu*, paiku i

matote šakutę su lapais mimosos. ______
pabraukt per šakas šito augmenies, o lape
liai susiglaudžia ir šakutės nudrimba žemyn, 
kaip tai parodyta ant paveikslėlio. Po 
kokiam laikui vienok lapeliai vėl išsiskečia if 
šakutė pakyla vėl į viršų.

- XXVI.

Ar girdėjo kas iš skaitytojų kada apie 
teip vadinamus draskančius augmenis, gau
dančius gyvus sutvėrimus kaip draskanti 
žvėrys? Augmenys tie vienok ne gaudo ir 
ne drasko didelių žvėrių, bet vien vabalus, 
kuriuos lyg tyčia vilioja savo ant viliojimo 
parengtais syvais.

Vienas iš tokių gaudančių vabalus aug
menų yra teip vadinamas Dionea musei puta; 
auga jis šiaurinėj Amerikoj; kitaip jį vadina 
musegaudžiu.

p Netoli Cantono,Chinuose, ant 
IVakurinės upes, nuo pasažierinio 
garlaivio nupuolė į vandenį 
pasažierius. 400 likusių susirin
ko aut vieno laivo szono, nuo 
ko garlaivys apvirto ir visi jame 
buvę žmonės supuolė į vandenį. 
Isz jų 200 prigėrė, kitus gi isz- 
gelbėjo.

|| Pasibaigus Paryžiuj parodai, 
daugelis turėjusių uždarbį prie 
parodos, atsirado be darbo; per 
tai neiszpasakytai pasidaugino 
skaitlius plėszikų. Po 8 vai. 
vakare ulycziniai karai ne drysta 
važiuoti ant priemiesezių St. De
nis ir San Quentin. Miestas nu
tarė,ant apgynimo pasažierių, ant 
kiekvieno priemiesezio karo pas
kirti po 2 policistu.

0 Mieste Grodek, Galicijoj, 
laike rinkimų kas ten paleido ty- 
tyczia paskaly, buk kandidatas 
ant parhmento pasiuntinio, žy
das, užmuszė katilikiszky kunįgy. 
To minioms katalikų ir reikėją 
Jie susirinko ir pradėjo daužyti 
žydų namus ir pardavinyezias. 
Reikėjo szaukti kariauny ant su
valdymo maisztinįkų. Rods 
juos isz vaikė, bet prie to 14 
žmonių likosi sunkiai sužeistų; 
suaresztavo gi dar daugiaus.

i Berlyno operos teatre, laike 
perstatymo operos, wienos isz te
atro lankytojų ant wii>?utinės 
galerijos per daug persisvėrė per 
užtwar^ ir nužudė lygswarystju 
Susigriebė už gzimso, bet to butą 
nuskilusio, wiaas jo szmotas nu
puolė į kruwp apaezioj sėdinezių 
ir daug jų gana sunkiai sužeidė. 
Puolantį gi nuo virszaus žmogų 
kiti už kojų sugriebė ir nuo nu
puolimo sulaikė.

| Mieste Antwerpene, Belgi
joj, sztraikuoja dokų darbinįkaj 
ir laiwų iszkrowėjai. Sztraikuo- 
se dalywauj t 13000 žmonių.

| Dėl žymiai pikilusios popie- 
ros prekės, daugumas Wokietijos 
laikraszczių pakelia prenumera
tos prekes.

|| Paryžiuj neseniai pasimirė 
sena elgetaujanti moteriszkė 
Leret, sulaukusi 83 metų. Kadan
gi ji viena gyveno be giminių, 
tai kaimynai, ne nritynami jos 
iszeinant, davė žinią į policijy. 
Atėję polijantai rado sene'ę ne 
gyvy. Bejieszkodami po kam
barį, senoje szėpoje rado 200000 
frankų pinįgų. Pinįgus tuos se
nelė suruiko be elgetaudama per 
50 metų. Retai sunkiai dirbantis 
darbinįkas per savo amžį tiek 
pinįgų gali surinkti.

[ Nors Wokietijos randas ne 
niekina nė jokio ginklo ant ap- 
silpninimo lenkystės, bet visgi 
jos ne tik ne gali pergalėti, prie- 
szingai, lenkystė eina drutyn, 
lenkai dauginasi smarkiau negu 
vokiecziai. Parlamentas porp 
metų atgal paskyrė 100 milijonų 
markių ant iszpirkimo nuo lenkų 
žemės, idant jie, ne tekę maisto 
namieje, priversti butų krausty
tieji į Wokietiję ir ten pavirstų į 
vokieczius. Teisybė, dalis lenkų 
persikėlė į vakarines VVokietijos 
provincijas, kaip antai į Westfa- 
lij^, bet ir ten jie ne pavirto į 
vokieczius, tik tuose grynai vo- 
kiszkuose krasztuose susitvėrė 
lenkiszkos kolionijos. Su iszpir- 
kimu žemės nuo, lenkų jų apgy
ventose provincijose teiposgi 
neina teip, kaip Wokietijos ran
das tikėjo. Teisybė, daug len- 
kiszkų dvarų nuo supuvusios ba
jorų luomos pereina į apsukres 
uių vokieczių rankas, bet užtai 
su mažoms ųkėms eina visai ki
taip: daugiaus mažų ūkių perei
na nuo vokieczių į lenkų rankas. 
1897m. 1139 ūkės užimanezios 
plotę 6693 hektarų (beveik tiek 
Jau desiatinų) buvusios vokie
czių rankose pateko lenkams uki- 
nįkams; nuo lenkų gi pateko 
vokiecziams 438 ūkės užimaiKzios 
ploty 2979 hektarų. 1898m. len
kams pateko 954 vokieczių ūkės 
užimanezios ploty 6190 hektarų; 
Icnkiszkų gi ūkių vokiecziams 
pateko tik 598 užimanezios ploty 
|3575 hektarus. 1899m. lenkisz- 
kų ūkių pateko vokiecziams 878 
užimanezios 6992 hektarus; len 
kiszkų gi pateko vokiecziams 
560 užiinanczių 2753 hektirus. 
Taigi per tris tik paskutinius 
metus vokiecziai nužudė Pozna- 
niaus provincijoj 1324 ukes uži- 
manezias 10586 hektarus. Ne 
reikia užmirszti, kad ežia paduo 
tos skaitlinės apima tik mažas 
ukes. Apart szitų, pateko len- 
kams ir diktai dvarų buvusių 
vokieczių rankose, kurie jų sa
vininkų likosi padalyti į parce- 
lius (mažas ukes), už kokias dau
giaus užmoka ir lengviaus iszpar
duoti. Tokių dvarų dalių vokie
cziai mažai pirko, didesnė jų dalis 
perėjo teiposgi į lenkų rankas. Tai 
gi tos skaitlinės parodo.jog Pozna- 
niaus provincijoj lenkystė neina 
silpnyn, bet auga, drutinasi: ky 
nužudo supuvusi bajorija nemo 
kėdama gyventi be baudžiavos, 
ty paima ukinįkai, buvę ponų 
baudžiaunįkai. »

Ir karojul po temt, kur vėl veikiu

. 0 ^Vokietijoj rengia didelius 
muitus po 60—70 markių nuo 
tonos ant isz svetur į Wokietijy 
atgabentų javų, ypacz gi isz 
Amerikos. —

11 Prie rytinių pakranezių salos 
Vancouver" susidaužė angliszkas 
garlaivrys ‘‘Alpba’’. Prie to lai- 
wo kapitonas, trys maszinistai, 
buchhalteris, kasierius ir trys ju- 
rinįkai prigėrė.

| Turtai khosztorių Prancūzi
joj 1849m. siekė 43624910 fran 
kų; jiems prigulėjo žemės 6850 
hektarų. 1880m. pr gulėjo jau 
jiems 40520 hektarų žemės, kuri 
parsimdyta atgabeno metinės 
randos 29525301 fr.; vertėtos 
žemės 712536980 fr.; dabar gi, 
taigi 1900m. kliosztoriains prigu
li 48689 hektarai žemės, kurios 
vertė iszskaityta ant 1060 mili
jonų frankų.

] Laike smarkios vėtros siau- 
tusios Hongkongo pakrantėse, 
pietinėj Azijoj, 77 garlaiviai susi 
daužė; prie to prigėrė su vir- 
szum 200 žmonių. Anglyszki 
kariszki laivai stovinti Hong 
kongo porte likosi drueziai paga- 
dyti. -

| Wokietijos randas padavė 
parlamentui ant užtvirtinimo už
manymą, idant kursji daktarystos 
mokslų visuose Wokietijos uni 
versitetuoee butų pailginti iki 5 
metų ir kad baigę "^kaltis x unt- 
wer8ite^/vurėtų tiesą gydyki 
o-ljnius tik po metų praktikų 
paarbų aut daktariszkos dirvos

r Du Finlandijos laikraszcziai 
“Isanmaan” ir “Tidning” likosi 
Helsingforao jeneral gubernato
riaus su visu uždaryti už tai, kad 
peikė pasielgimy maskol szkų 
valdžių; treczias gi laikrasztis 
tapo ant pusės metų uždarytas. 
Szvedijos laikraszcziai garsina, 
buk caras ateinantį mėty rengiasi 
Fiulandijoj pagarsinti staeziati- 
kystę kaipo vieszpatystės tikėji
mą; finiszky kariauny perkelti į 
Siberijy ir Mažrusijy, o jos vietoj 
į ' Finlandijy atsiųsti kazokus. 
Ant uždarymo burnos finlandie- 
cziams, caras davė valiy jeneral- 
gubernatoriui pagarsinti Finlan
dijy po karės laiko tiesoms. Teip 
buvo Lietuvoj ir Lenkijoj po

No 4 Francuziszkos gluodnioe ska
reles apdarai, apvalu* kampai, auksinta 
kvietka, kryžius ir krasztai.........$ 1 50

No 5. Abdet* baltais slaniaus kaule, 
liais, su 3 sidabriniais medalikeliaia, ak- 
somo nubara, apkaustinlos briaunos- 
auksinti krasztai.............................$150

Knygos Hwetimo«i spaudon.
Anlma V Vii, n*uj*u*ia ir graziauila palaka, ka

rta! akai tyloje* ateidiiaagt nesate*....75c
Anekdotai Imliarlmal ir patarle* l*z<yw«ni- 

mo *enowe* Grekonu bei Rymionu " “ 10c
Apteka Dtewo, paaaka........................................ |1.00
Apte kalba pradkia ir tikro* rodo* d*l apaitaugo- 

Umo nuo neprieteliu w*dancilu i*i tikro Ir 
uzganingo tikėjimo kelio In prapulty. Czla 
raaieja* nurodo kurio* yra *eoteu*io* ant 
•wteto kalboo, nao ko jo* paeina, nurodo kad 
Iletuwl*zk* kalba yra *enlan*te Ir kad turi 
daugiau*!*! neprietelio, kurie itengla*! jn 
iiznalktntl; ant galo paduoda rodai kaip 
nuo l* neprieteliu apniiaugotl . 10c 

Arielka yra nuodai paeinanti liz girtybe*. Czte 
•prnizo kai yra arielka, kaip ji kenkia i mo
lui, parodyta iu keturial* abroiallal* imo- 
nui pilno kokio* tu girtybe* Ilgo* poitoja 
i* paduoto* rodo* kaip nuo to galim* i*z*hg-

Aebcel*, Ir teip moklnture dėl v*lku, iutal*yt* 
toriu*, ne* jame rail daug naudinga, pamo- 
kiuanozlu įtraipanellu, prie pabaigų* gi po
teriai Ir prliakymai..,.............................SOo

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio......'. 10c 
Amtiaui gale* Pontko Piloto, kur* buvo *ed , 

M* Vteazpatie* Jeraui............................ 5c

No O. Baito* celiulioido* apdarai, isx- 
kilusios kvietkos, au dviem* kabutėmis 
auksinti krasztai.............................$1 50

No 7. Baltos celiuloidoa apdarai, 
kwlelkos ant vieno szono iszkloio* si
dabru ir perlu, su dviems kaulinėmis 
kabutėmis........................................$2.00

»aku vienojo knygele)*....................................15c
Angllukri-ltetuviszkas AodynelU. nUliyUi 

kn P. S*uru«afczln, tart apie 3500 fed- 
ila: aagilsski ioditai toiguldineU Iteta- 
viaskai............................   SOo

Birulei dainos ** •• ' 10c
Buda* gydymo. Daktartozks knyga................. 40c
Dievaitis, apytaka aslos gadyne*. Yra tai gre- 

dtausta paraka, karina lietuviai da niekad 
negirdejo/Preke •• M." “ 11.00

Daine akrynele ,, „ • 80c
Drilyde arba patarmes stalioriams, lurtnkto, 

Iss naujausiu knyga (u 180 paveikslą. 
Antano Dailide*. Yra lai rankvedls mo
kinantiems ir mokantiems italtoriizka 
darbf.......................................................... 40c

Duonos jieszkotojai, aprinka H. Sankievk 
criaut............................................................35c

Etaologiszko* smulkmeno*. D-ro J. Basana- 
rycziaui. Mokslinki lietuvi* prasite* 
tyrinėjimai. s* vien* mapa..................  84c

Ktaollogieako* smulkmeno* Kc
Sgle kalcziu karaliene ir tazgriovlmas Kauno

Cite* ISfci m., du puiku* dramai paraazytl A- 
csandro Guiuczlo . . . . 86c

Genu Deda. Graši pasak* toi sziandleniuto Lie
tuviu pad^fmo....................................10c

Gyvenimas Stepo Raudnoalo pasako* 16c 
Gyvenimas Gen*w*ites (Genovefos). Yra

Knygom wwos spaudos.
deja yra SOo

ar n Imas Klemenso Marijos Hofbrau^ro. su 
trumpu apsakymą apie pargabenimu Drlei 
AtpiAojiita in Italijos ia Mėmių karalyste* 
•kursai kalnus Alpnmls vadinamas. per-

3Ocdebesiai ir ant ko ji* laikosi.
Arltme“k*. Kniga iszsimoklnimul rokunda.

Preks.............................................................
HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslo* 

• pie uriaikvm* sveikatos, lis kuriui gali be 
pagelbės daktaro isssigydyti nuo daugybe* 
hgu. Szita knygele privalo raiti* ktekvie-

soralkat*. pallcinti »wo antai ir nvkss utes- 
rintl sweikaia ir twlrtai* *awo vaikeliu*. _ 
Preke........................... . .............. .................

^.pl* tarta isidirbima Para««e Srhram. verte 
K M. Veikata* zvildenaali* politl-**(j| eko- 
nomija. Kokiai* keliai* l.iidirba turtai, 
kaip jie luiikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo............................... Urte

Geografija arba tetnt'i apranyma* PagalG*!-
kie. Nelkovskl Ir kitu*, sutalte Sserna*. Yra 
tai naudiagtausta ii* visu suiygaztol įlieja- 
•i* lietuvi »ska knygų. Atliktai ir • u prae
isimi apraišo vi»a m ui u teme, jo* pavidalo, 
diduma ir platuma, jo* kalnu*, j* vardu*. 
»ug*rti. vulkanu* m*tanciiui isssave* ugnį: 
įsi kokiu teme tluogsnlu luaideda. kur ir 
klek joje yra anglių, r-te*te*, aukso, drn* 
k oi ir kitu ■uryuu; kiek mariu, atern. nplu. 
jn vardai, ploti*, gyli*; koki kuriuo** Van-

•tu* i*ityrioejimus *ura*zyta*................. 15c
tarankiai nvento* takvlzicljo*. vartoti VI ir 

VI! izlmtmecziuoie dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant temei. Para*** Mac 
Do nald Labai akyva knygute...........10c

In ko kylu melai ir vteoklo* ikrtaudo* Amo
ni joje Paraiw kn. Dembikii. Rz> knl- 
g* paduoda ivarbiauatei laztrauka* i*z 
•zveato* Hiblijo- kuria* penkaite lapra- 
•it. ka* yra Biblija ir kode! kunigai 
draadAta jf Amunem* (kaltyt..................75c

In kur akmeny* ant muau lauku atairado? 
Geoliogluka* Lietuve* Intyrinejlmaa. 
naudinga mokillazka knygele............. 10c

latorlja Europo* *u mapom* 80c
latorlja graiioi Katruko* “ •• 10c
Iitorija užlaiko Francuzu watao* ataitlku-

«io* Afrikoje . . • . . *te
latorlja gražios Magelenoa 16c
l*torija*eptynlo Mokytoju ‘ “ 50c

Knygų Katalogas.
MALDAKNYGES.

51 šiai Aukso Altorius.katahkiuk* maldų kay- 
g*te Maldo* yra ry-.metine*. vakarine*, pne 
• pavi’-dne*. Komunijos. mi*ziu. misiparu ir 
daugybe kitu; misziu maldo* su sbroseltate; 
mlssparsi giedami lietuvlsiki ir lotiniszki. 
daug lot j u i »ik u giesmių giedamu prte lazsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 6 litanijos; p**lme» 8v. Marljo* 
P. ir Karaliau* Dowido; aktai, rataneziai. 
stacijos, karunks, keliolika **wvnta giesmių 
ir IL Yra tai aaujausta Ir gražiausi* knygele, 
isz wt*u Itetuvhiku msklsknygta. daili, bal
ta, *11-11 puptera; *tambu*. stezku* druka* 
Mišru 3Ux4M coliai. Szita knygeliu apdarai 
irrpeke* yra lekanczios:

te*. karalystes, kunicalksztystes. respubii 
kos ir tt. Kiek kurioje tsmeje yru gyvento
ju: koki ju tikėjimai. kolb»«. peprocziai, u>- 
siemimsi. pramones, isrtiirbiai it tiesos; ko
ki miestaL su kiek gyventoju, fabriku, pra 
Stonio, knr koki orei: *s*tezl«i ar karsi 
estei, italui ar giedros; knr koks ligi* dieno* 
ir nokite*; kur vtead* vra lygi diena ir nak
tis kur saule per keleto diena nsnustteidži* 
•rb* neužteka ir te Knyga didele SzP coliu. 
4H> puriapin, ant geros stattdAios popisro* 
spaudini*, su 71 pavrikrieiteis: m*po. gyvu
liu Ir ..................................................................4»O

Tapati, apdaryta audimu kietuose *pda- 
rnoae. auksinėmis lltaromii atipanitl para 
•sai ant nauaro* ir szono. Preke $*J 30 

Istorija Suvienyta Valstijų Sztaurines Ameri
kos. Aprsszo kaip Koliamba* stredo Ame
rika, koki oria tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai tos Europos pradėjo va
ri uoli in Amerika, kokios kares buvo, nk ka 
karevo ir kokiuose metuose; klek prezidentu 
buvo, koki Ir kiek kuru sero padare sztal 
temei O ant pat F*l» talpinau Konstitucito 
Suvienyto Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
asloje Amerikos tetneje gvvenaneslsm.idant 
• ■prastu koku jis esto tiesai turi, ka* jam 
yre vriednrytL kas n* vate. Turi P^*1*^*

Dritao**, grailute* apdaruose............. $1.35
Kaip Miskolita penektoja Lietuva. Pagal L’op-

Br*,«ion ru****n Litbuanle supte*** kun. V. 
<ml*kli........ ............................................. lOc

Kalp irertauital laidoti unmirall’ Piaszlay* Dro 
L. VVehlam I»* angliuko tesguld* ksn. V. 

itembtki* ........ ........................................!•«
Kruta Sk-rdyne Apruio ana baltu atsitikima 

kodalSMm. maskoliai itapuote aatboAny- 
calo* miestelyje KraMa, musu. (įaudė ir pjo
vė nekaltu* žmoni*, lugriove altorių* Ir ut- 
pecuujo baknyczl*. Ateaktaustal apraišo 
ta *teaat*liiklma....*..........................13c

No 1.' Prasti drūti apdarai, auksinti 
kraaztai......................  SOc

No 2. Plasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai, apkaustytos briaunos p&sida-

l_J*tawiizka» Lementorin* poteriai*, kate- 
klimsia ir mlstrantuyu........................ 13c

Mokslo* »ple žemp ir kitu* *v)*ta», ju būvy ir 
pabaiga. Apra-zoka*yrateme.l**kojttu- 
sldada. ant ko laikosi ir kaip sukasi: kas 
yra taute. 4wslg*d««.men*ll*; kaip toli yra 
in kitas žvaigžde*; ka* yra pllaneto*. korne
to* ir kito* retai matomo* kvaigides. Su 30 
astronomlsikn abrosellu, turinti 2S5 pusi* 
ptu*. Yra tai vieastins kuvga.it* kurio* 
tikrai žmogus gali ap*lizvle*ti.u 7’®<’

D’u’t-o**, grteiuo** *pdaruo*e........... fl.OO
Lenkai Ir Lietuviai nuo liek Iki ItlOm. Parašu 

pagal lenklszku* istoriku* Žemkalnis. Įsi
leista "Tevyns* Mylėtoju Draugyste*-'.—Yra 
tat •pvasrym*t Lietuvos *u Lenkljasusivte- 
nvjimo ir jo pasekme*. Ctia alsakite žra ap
raišyta lenku politika kaip ji* paifelge *u 
.ietuvos kunlgnlkszczioii: K-lilucziu. Vy- 
•ntu ir kitais. I*< *zio* knygelte skaityto- 

iai alitktal luprai. ar tenka prietelyste yr* 
mum* naudinga ar bledlnga.loc

Ltetnvln protėviai Makotoje Arijoje ano senove* 
iki jie pateko po vaidžl* penu Par**ze L* 
tavo* Mylėtojo*. Knyga tari 883 puilapiu* 
1(4 didelei mapM parodanezia* vieta*, kur 
•envveje gyveno lietuviu pratartai Aprauto
nvvvriu . - ---------- r--------
ten* gimimf............... . ...........  oOc

Mindaugu Ltetuvo* Karuliu*. Ittortoika* pa
veikite* penkluote aktuoae. Lenktezkal pa
raižė Jullu* Stovackl, lietuvtazkal vert* 
Vinte* Kapa** (Dra* Kudirka). Kaygęte 
psiklrta y)>ailngai teatro mylėtojam*. «3c 

Nsujanrii Lietnvisika* Sopnlnyk**. surinkta* 
ir (urudlt. i*a daugel (wntlmtantte*ku *apal- 
nyku ir samdyta* pagal tikra Perttesksi 
Egiptiitka sapninyka,—*a8t0 atlikta (bro
leliu.—in aproasymu planetų Ir poilapoelu 
kokio* Mkcvu* amone* vartojo in»pejlmul 
ateito*.—Geriau**! Isiguldo visokius 

Mpan*....;,....   ..SOc
Apdarjrto*............... ....................................O3c

OHtypa, spysaka isz taiko terpsasrtszko* kares 
indijonu .................. ........................—S3o

E»alkl totorita ape Kaatria Atabo,knri per 88 ma
tas w»lk*iczlod*ma po * vieta, daagyb* 
beda ir vargu kasteri iaaksntejo..OOo

Pamokslai Iszminiie* ir Teisybe* iszguldiaeti 
Galvocriu wtau»mtln. Cri* > ra patllpt ta 
gražia Juokingu ir lasmlnUngu pasakafcziu 
Ka* nori tureli groiiu juokingu ir pamoki 
nsneriu (kaitimu tegul uuriMtka sziaknln-
g*l*. • **IItetai Miiljanir*. taoa***tare* kf 
pnjMtakoli iraat ktekwteno ntklauslmo 
kesdaoU i***alnUn«» »taak)m|...........4M>c

t

nganlmaa wargdienlo. Knlg< te pamoki
nanti kaip pagerint noro gywenlma 86c 

intekme 8ooijall*tlazku snnlygu ant ariau kultu- 
roaazaku. Gori pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint *awo būvi.............. Ibe

Juogupa* Konlu*zewiki*, arba kankinimu 
U n Įjotu po vaidila maakoltau* 50c

JnoklngM paaakojlmaa apie Bzaltabulzlu* 
ir du grėdu* •įtalpini*! in uklnlkyite* 5c

K* daryti*, kad batam* įveiki ir ilgai gy
ventame . .................................  10c

Kenkle*. Itetuviizkoa dainos su nalomia, 
sutaisyto* antd balau, dėl vyru ,. . 85c

Kaip įgytle pinigu* Ir tarta „ 10c
Kaip apalsinti nuo koleroa Ir kiti naudingi 

skaitymai , , , , 10c
Ka* teisybe tai nemeia* pulk to* apysakėlė* 

- tss lietuviu gyvenimo I5e
Kristijonas Duonelaiti* „ „ ■ lite
Ka* yra, Oka* bu* n „ .10c
Krumpliu dona* pasaka 10c
Kalėtas žoddlu apie Itetaviu* ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos Amonio. Pusi.M 10c
Kankles, Itetuviazko* dainos 4 balsam* vy

ri* z k lemi sutaikyto*: pampino Dr. V. 
Kudirka, 11 dali*....... p........................... 30n

Kataliku BaAnyczte ir mokslas pagal Zahn'*, 
verte kn. A. Milukas...............................1 0

Kristijono Donslalozto Rasztal.............40c
Kapai Dlddiu Kunlgatknczlu ir Karuliu Vil

niuje Pagal A. Kirkoru, parasto N. Yra 
tai l*tori*zkas tezaznlpieejimas opi* VU-

Dionea mnscipula.
Iš šaknų Dioneos išauga krūva lapų. 

Koki tie lapai! Jie yra tai tikra prietaisa ant 
gaudymo musių. Kiekvienas lapas susideda 
iš dviejų dalių, kraštai jų iškarbuoti; ant 
viršutinės puses yra plau
keliai. Kaip tik koks nors vabalėlis nutu
pia ant lapo ir netyčia užgaus nors vieną iš 
tų plaukelių—abidvi pusės tuojaus susiglau
džia ir vabalas atsiranda kalinyj. Žinoma, 
stengiasi išsiliuosuoti, bet to padaryti ne 
gal: juo labiaus trankosi savo kalėjime, juo 
lapas dručiaus užsidaro, karbai kraštų san
dariau susiglaudžia ir uždarytam vabalui nė
ra nė jokios vilties ištrukti.

Kaip tik nutupusi ant lapo musė arba 
kitoks mažas vabalėli^ likosi pagautas, ant 
lapo paviršiaus pasirodė keli lašai ypatiško 
skystimo, kuris sušlapina patekusią auką. 
Pereina koks laikas ir susiglaudę lapeliai vėl 
atsidaro, bet iš paimto vabalėlio liko tik kie
tos kūno dalys, o visas minkštimas prapuolė 
nežinia kur. Kurgi tie minkštimai dingo? 
Lapai, su pagelba ano ypatiško skystimo su- 
tarpino visas minkštas kūno dalis ir įtraukė 
į vidurį. Teip darbuojasi lapai Dioneos per 
visą savo amžį: augmenis maitinasi ne tik 
maistu, kokį traukia šaknys iš dirvos, lapai 
iš oro, bet dar tuom, kokį įtraukia lapai iš 
pagautų gyvūnų, ypač musių. Jeigu ant 
lapų Dioneos padėsite šmotelį mėsos arba iš
virto kiaušinio, tai abidvi lapų pusės teipos
gi užsidarys ir atsidarys tada, kada tie šmote
liai bus sutarpinti ir pereis lapų skylutėms į 
angmenies vidurius. Iš naujausių tirinėji- 
mo pasirodė, kad mėsa, kiaušinis, vabalų 
kūno minkštimas pereina į augmenį per pri
sidėjimą atsakančių bakterijų, kurios smar
kiai veisiasi lapų išleistame skystime.

Gaudančių gyvūnus augmenų yra ant 
plačios žemės ir daugiaus. Kitas, gal dar 
žingeidesnis už Dionea yra Netpenthes, kurį 
matote ant’žemiaus padėto

ogiu ir Karalių................................................. I0o
Keli ZodAlai apie Auginimą, paraszyti J.' 8. 

Kuokszczio. Labai naudinga knygele 
tėvams, norintiems lizauglnti aavo val
ku* ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru.......................     10c

Kritaollal •*vlesos bei abrorat Sutaisė Bevar
di*. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taneziu tūtas Ukejlmlszkus dogmalu*.... 50c

Kabala* talpinanti* tavyje visokiu* uAmlnl- 
mu* Ir ant )u reikalaujanti ateakymal. 10c

Kelio* telorlszko* daine*. Orailo* ir (vartno* a- 
pte Lietuvos praeitie, jo* lletavlsikusku 
nlgalkasczius. KraAlu skerdynes ir tt.........10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru...........SOo
Keletą* SodMu apte Rymo popteMau* neklai

dingume ...................... 10o
Keletas rasztu apie KraAlus, paraazyta D. Butke- 

ralozlo Alszktal aprasso pjovyn* KraAiuos*. 
kaip tat viskas atsitiko, klek Ir koki Amones 
buvo aresztuoti, kiek sutelstu, kiek ož
iuos z ta. klek nusūdyta Ir tt................. 15c
vlsnytoue Valstijos* platforma................ 10c

Lietuviuko* Pasako*. Medega lietnvlszkal my- 
tologi>l. Surinkta DroJ. Basanavieziaus. 
Cola telpa 14 taniausiu lieta visiku mvtolo- 
gtszku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnias; 
Perkūną* Ir velniu, giriotus Ir ve Intas; Apie 
raganas ir raganius; Apte Deive*. Lauma ir 
Afaumes; Apie Dali; ApteGiltine; Api*Szal- 
na irszalU; Apie v*ja*. Apie milžinus; Anie 
Miežius Ir smakus; Apie vliktaklas arba 
viikalokus. Yra tai juokingiausios pasa
ko* girdėtos nuo seniausiu laiku In kūrės du 
ir sudieu daugybe lietuviu tiki buk tai vis

Lengva* būda* paežiam per •*<*• pramok
ite rossytle, dėl nemokoaorin 10c

Ltetuvtozkos dainos lai visur surinktos, 
apie kateri atimtai dalau M.0

LieluvUtkat Albumas. Laida I I»torissko» ir

1*111*1 k*. Miluko 1U pageibs nreaamanlo- 
rin. Taip* czi* grotus paveiki!*! iu trum
pai! apranymai* tymUuiiu Lietuva* vista, 
'./dirbimą ir naminiu darbu, kaip tai: Al
toriui Ansrroa Vartų •• stebėk lingu paveik
iu Pooete* Ssvsncztanrios Vilniuje: Ortu- 

■ veltai Mladaugio rūmo Nanmtestefyj: Griu- 
voalal Lydo* pilte*; Grioveliai Krevo piliaa. 
Llasknva; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medi ni
kų pilte*; Grignudisski*; Griuveitel Gede- 
mino pilte* Vllnlu>; Perkūno uventieyeii* 
Kaune; Kėdainiai. Mlr, Vynokte Litevskis; 
Kretinga: Kreitai: Rainiškio baAnyczia, 
KapasBlmano Daukanto, Birutoa koplycsta, 
Palanga. Buomo* ties klaipada. Mln&oaato- 
nla tteaGarddili, Nemana* tiaa Vilkija. 0- 
ka lietuvio Sąveikų gubernijoj, tokia jau *- 
ka Kauno gub.: toliau* eina pavelkilai vi
sokiu lietuviu ulitemimu. naminiu -padaru 
ir lt Apraszymas paveikite dvtejoi* kali® 
•e—lietuvissko j it nngiisskoj. Preke.... SOc 

dotavo* Tėvynė* Dainos, paraityta* kn. Anti
no Vienoki nito. Labai gražio* dalnoa 8Ce

paveikslėlio.

Nepenthes*
Lapaš iš pradžių gana

kuo didžiausią naudą. Tokiu budu augin
tojai teip spėjo perkeisti ypatybes tūlų aug
menų, kad daugelio šiądien auginamų ne ga
lima surasti nė tipo, nuo kokio jie paeina; 
protėviai tūlų šiądien žmogaus auginamų 
augmenų su visu išnyko nuo žemės pavir
šiaus, liko gi tik tie, kokius žmogus augina. 
Prie tokių priguli antai paprasti visiems ži
nomi kviečiai: laukinė veislė, nuo kurio 
kviečiai paeina, su visu išnyko; be abejonės 
jeigu žmonės paliautų auginę, išnyktų greita 
ne tik kviečiai, bet daugelis žmogaus augina
mų augmenų.

Pėrkeičia savo ypatybes ne tik žmo
gaus auginami augmenys, tas atsitin
ka ir terp laukinių tik, žinoma, terp tų per
mainos ne teip znaimos. Teip. daugely j vto 
tų pasitaiko antai visokios vietinės -augmenų 
atmainos atsiskyrusios nuo savo veislės po 
įtekme klimato, dirvos ypatybių, pasikėlimo 
žemės ir dėl kitokių priežasčių. Gamtos vie
nok auginami, be prisidėjimo žmogaus aug
menys ne persikeičia teip znaimiai; daugybę 
gi atmainų, žmogaus padirbtų, matome ant 
mūsų laukų, soduose, daržuose ir kvietkų 
darželiuose.

Vaisinius sodų medžius žmogus augina 
seniai, nuo seniaus negu siekia istorija. Li 
kučius džiovintų obuolių, vyšnių kaulelius 
randa senuose antvandeniniuose triobėsiuose 
Šveicarijoj ir Lombardijoj,statytuose tąsyk, 
kada antai Europoj ne buvo dar suorganizuo
tų viešpatysčių, nė miestų, žmonės gyveno 
triobose statytose ant polių ežerų pakrantėse, 
kur priešai ne teip’lengvai galėjo prisigrieb
ti. Žinoma, tąsyk žmogaus auginamų vaisi
nių medžių ne buvo daug. Rymo raštinįkas 
Teofrast pažinojo tik 5 Rymo soduose augi
namų obuolių ir grušių atmainas, Cato pa
žinojo jau 13, o Plinius 80, kuriame tai 
skaitliuje grušių buvo 42 atmainos. XII am- 
žyj musų metskaičio skaitlius atmainų žmo
gaus auginamų vaisinių medžių buvo jau la
bai didelis. Dabar skaitlių augančių soduo
se vien grušių atmainų paduoda ant 2200, 
obuolių gi su viršum 600 atmainų. Ne ma
žai teiposgi atmainų yra slyvų ir vyšnių.

Dar didesnis yvairumas yra terp žmo
gaus auginamų daržovių ir kvietkųV 8tai 
auginami mergų darželiuose hyącintai parga
benti į Europą iš Azijos XVI šimtmetyj. 
1557m. Europoj pažinojo tik vieną atmainą 
šitų kvietkų; 1596m. augino jau 4, taigi tris 
naujas atmainas sutvėrė pate kvietkų augin
tojai, 1629m, atmainų augino jau 8; į 50 me 
tų Leydeno botaniškame sode augiųo jau 35 
atmainas. 1804m. Amsterdamo sodaunįkai 
turėjo jau su viršum 400, bet iš pirma au
gintojų sutvertų atmainų išnyko 500, kadan
gi mat tos ne turėjo pirkėjų.

Tas pats yra ir su tulpėms. Jas Te"**1-- 
joj turtingų bašų daržuose nuo seniai augino 
ir augintojai sutvėrė ne vieną atmainą; Eu
ropoj šitas kvietkas pradėjo auginti nuo 
1559m. Pirmiausiai pradėjo jas auginti Vo
kietijoj, miesto Augsburgo sodaunįkai; iš 
čia jos prisigriebė į - Austriją ir Hojandiją. 
Dabar sodaunįkų užaugintų tulpių atmainų 
yra teiposgi jau keli šimtai, o ne mažai at
mainų su visu išnyko dėl visokių priežas
čių.

Daugiausiai atmainų sodaunįkai padir
bo rožių. Štai viename tik Fingero sode, 
netoli Vindobonos, augina 4200 atmainų, iš 
viso gi jų dabar skaito su viršum 7000 atmai
nų, o visos tos atmainos per atsakantį augi
nimą. per suteikimą atsakančių sanlygų, su 
tvertos sodaunįkų ir specijalistų rožių augin
tojų. Vidutiniškai rožių augintojai sutve
ria dabar kas metą po 70 naujų atmainų.

Ne mažai atmainų augintojai sutvėrė vi 
šokių daržovių, bulvių ir visokių javų. 
Atmainų auginamų ant žemės atmainų kviej 
čių 1830m. buvo jau keli šimtai. Vienas 
kviečių augintojas Anglijoj, kaip aprašo 
Darwin, jo laikuose augino 332 atmainas 
kviečių. '

Ne mažai atmainų per auginimą priveis
tų yra jurginių, kokius pažįsta kiekviena 
Lietuvos mergina. Jurginiai paeina iš Mek
siko, kur auga kaipo laukiniai. Žiedas lauįęi* 
ųių yra ne didelis: vidurį turi geltoną; iš 
kraštų gi yra maži, smulkus lapeliai raudo
nos, geltonos arba fijoletinės parvos. Į Euro- 
rt Jurginius atgabeno pirmiausiai 1784m.

20 metų po pargabenimui pasisekė Europoj 
užauginti pilnavidures atmainas. Iki 1824m, 
jurginių, augintojas Deegen sutvėrė 200 at
mainų tų kvietkų. Dabar skaito jurginių 
atmainas tūkstančiais visokių parvų pilnavi
durių ir tuščiavidurių. Visos tos atmainos 
sutvertos per atsakantį auginimą.

Tą patį galima užtėmyti ir ant daugelio 
kitų mergų darželiuose auginamų kvietkų. 
Našlutes pradėjo auginti kvietkų darželiuose 
nuo 181 a. metų. Į kelis metus, vartojant 
kryžiavą užvaisinimą žiedų daržuose augina’ 
mų su žiedais laukinių augančių ant pievų ir

platus; toliaus 
susisiaurina ir išrodo lyg susukta virvutė, 
prie kurios prikabinta dūdelė su dangčiu. 
Ant dugno tos dūdelės visada galima rasti; 
pražuvusius vabalus, kurie čia patekę, gavo 
galą. Ne sunku suprasti, ko tie pražuvę va
balėliai čia jieškojo ir ką su jais padarė aug
menis. Jie į dūdelę įlindo jieškodami mais
to. Kaip tik koks vabalėlis įlindo į dūdelę 
pritvirtintas prie ano susukto į virvutę lapo 
galo, dangtis užsidaro ir vabalėlis atsiranda 
kalinyj. Toliaus lapas sunaudoja visas _
minkštas vabalo dalis, lieka tik kietos, ko ant dirvų, pasisekė sutverti daugybę naujų 
kių įtraukti ne gal. -

Apart nepentheso ir dioneos yra ant 
svieto ir daugiaus augmenų besimaitinančių 
vabalais. Visi tie augmenys aiškiai parodo, 
jog krutėjimas ne yra tai vien ypatybė gy
vūnų, bet krutėti gal ir kruta ir augmenys. 
Rods augmenys ne gali persikelti iš vietos į 
vietą; bet ypač giliuose revuose su stačiais, si naujų atmainų ne visos augmenų dalys 
krantais galima užtėmyti ir augmenis, kurie persikeičia, bet keičiasi tik tūli jų organai, 
perkeičia savo vietąl.eidžiasi nuo viršiaus že- Teip.daugelio kvietkų, kaip antai astrų, jur- 
myn, besikabinedarni į žemę šaknimis. Visatriginių, cliryzantemų, rožių keičiasi vūen žie- 
skirtumas terp gyvūnų ir augmenų yra tas,, 
jog gyvūnų krutėjimas paeina nuo jų pačių 
noro, krutėjimą gi augmenų gimdo pašalinės 
priežastys, be jokios mislies ir noro iš aug
menies pusės.

XXVII.

atmainų. Pirmiausiai vietoj tamsesnių dry
žių ant žiedo vainikėlio lapelių pasisekė su
tverti žiedą su juodu viduriu. Šiądien naš
lučių atmainų visokių parvų ir didumo yra 
jau keli tūkstančiai. Visos tos atmainos su
tvertos per atsakantį auginimą.

Čia ne reikia užmiršti, kad prie darymo- 

perai keičia, bet keičiasi tik tūli jų organai. 
Teip.daugelio kvietkų, kaip antai astrų, jur- 

das, lapai gi,ūgiai, stiebas pasilieka be mato
mų permainų; kitų gi augmenų, kaip antai 
pelargonijų, begonijų labiaus persikeičia la
pai-, kurie žymiai skiriasi teip savo didumu 
kaip ir parva. Tą patį galima užtėmyti ir 
ant auginamų soduose vaisinių medžių ir lau
kimų. ' į '

Kaip gyvi sutvėrimai ant žemės šiądien. Kaip gyvi šutve rimai am žemes siąaien 
į [ne tie pala, koki gyveno prieš amžių amžius,

(Toliaus bus.)



Liet a vos” keliaujanti agentai.

' Prakalbom ir Bailiu.
Chicavo. Dr-te Simano Daukanto tu

rus prakalbas ir balių dienoje Nauju 
metu, 1 diena Sausio 1901 m., saleje K. 
Liaudanskio, 3301 8. Morgan st., kerte 
33caios ui. Bus prakalbos, dekliamaci- 
joa,dainosir isavyniojimas naujos ameri- 
k miszkos vėliavos, o ant pabaigos ba
lius. Prakalbos prasidės 3 vai. po pie
tų. AVisus lietuvius ir lietuvaites kvie
czia kuockaitlingiausei susirinkti. Į- 
ženga visiems dykai. ,

Dr-te 8. Daukanto.
Chicago. Sąnariai Dr-tes Simano Dau

kanto g*li gauti dykai ant pasiskaitymo 
vis,.k as knygas isz Draugystes knygy
no po nr. 3301 S. Morgan st. Neprigu
linti prie draugyste* gali gauti ant pasi
skaitymo knygas 
ant sanvaites.

už užmokesti po 5 c.

Ssiaurrytiniuose ateituose “LieUvos” 
kellaujancziai* agentais yra: Win.Kuda- 
rnuckas isz Lavrence, Mass. Konstanti
nas Gediminaaisz8o.Boatono.Mass. ir Jo
nas Taraila isz Waterbury,Conn., pietry
tiniuose ateituose Jurgis Kasakevicsius 
isz Pittston, Pa., 
Philadelphia, Pa. 
Pittaburg, P*.

Kur szie vyrai 
gali paa juos užsiraazyti “Lietuv}” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bos teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokea knįgas 
už t) paezia prekj kaip ir redakcijose.

Wietiniais agentais: Jonas Naujokas, 
Nev Vorke, Stanislovas Rinkeviczius 
Brooklyne N. Y., Andrius Maczis 8he- 
nandoah. Pa., Petras Bieliauskas Mt 
Carmel, Pa., M. J. Damijonaitis Water- 
bury, Conn.

••Lietuvos” Iszleistuve.

Juozas Petrikis isz 
ir P. G. Lorantz iss

atsilankys, lietuviai

Dr-te 8. Daukante.

Pi t tabu rg. Pa.
letoju Draugystes kuopa, laikys sawo 
lusirinkima, Nedelioj, 6 d. Sausio, 3 
valanda p>» pieta, rūmuose Wytauto 
Noksi. Draugijcs, po nr. 2224 F o r bes 
gatves, ant kurio užpraszo visus sąna
rius kuopjs, pittsburgieczius ir aplinki
nius, ir visus tautiecaius norinezius pri
siraszyti prie kuopos. Teiposgi bus isx- 
palintos knygeles sąnariams, kurie dar 
ju negavo, ir bus rinkta nauja adminis
tracija vietines kuopos.

Wardnn kuopos
Joną J. Jasaitis, pirmsedis.

Wietine Tėvynė* My- kiekvtenoj
■o Oulna labiau". 0***1 
e uilfa. Jai napagydy. 
nt kiekwieno boselio yra

Preke
Rus kas rublis po..................
Prusiazkoe markės po..... ..24jc

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paeito kasta 
tų.

Officlal. Publication.
Aiinnal Statementof the Pznmstlva-

ladelphia.in the State of Pennsylvania, 
on the 31st day of December, 1890; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

Brooklyn, N. Y. Nedelioj ir panede 
fl, 6 ir 7 Sausio, 1901m. bus dideli lietu
viu susirinkimai ir prakalbo* po nr. 93 
Grand st. Nedelioj prasidės prakalbos 
2 vai. po pietų, o panedelyj 6 vai. va
kare. Kalbės i Iras J. Szliupa* ir kn. R 
Dembtkis. \Visus lietuvius ir lietuvei 
tęs, vielinius ir aplinkinius kvieczia su
sirinkti. Komitetas.

Pasarga.
Rosijos valdžia panaikino dabar sziuos 

popierinius (bumuzku) pinigus:-rub- 
linia* 5-rublines ir 10-rublines; o ju 
vieta užstojo auksiniai* ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Romi jo
je tik 3-rubline* 25-rublines, 100-rubli- 
nes i r 506-rubli ne* Dabar siuneziant į 
Rosija pinigus per banku* mažiau kaip 
25 rublius reikto taikinti kad siunezia- 
tna suma duotus! padaryti isz 3-rubli- 
niu, galima siusti: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 
ir 24 rubliu* Szitos visos sumos duo
dasi sudaryti isz 3-rubliniu, bet negali
ma siusti 1, 2, 4, 5, 7, 8, nes szio* su
mos nesiduoda sudaryti isz 3-rub)i 
niu o batikos negali siuntinėti 
auksiniu ne sidabriniu pinigu tiktai po
pierinius. Su didesnėms sumom* 
25 rubliai vargo nėra.

kaip

FfBradchulis
Attoruey ud Couuselor it Ui.

I*A LaSalle *t. Room 410. Ohlcago, III. 
Telephone Central 3066.

Vienintolia lietuvy* advokatas, baigę* 
mokslų jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose guduose.

A. Sulurskis & Co,

Lietuviszkas
CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigarus isz tikro Havanos tsba- 
ko ir užlaiką inportuot} tabakj tinka- 
miauseant papierosų isz Rosijos. Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiun- 
ežia tabako ir Cigarus į visus Amerikos 
krasztu^už pigiause prekj.
Fabrikas: 1123 N. Maplewood avė 
Ofisas ir Krautuve: 32AW So.Halnteit 

CHICAGO.

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

V. Kudirkos ai* sawo metiniu sukaktu- 
viu turės koncertą irbaliu fid. Sausio 
1901 m., Nev Baumann svetainėje 
kerte So. Orange ir Morris avės, Nevark. 
Koncerte ims daly wuma p. Aldona Szltu
piu te, grajys piano solo, penga vyrui 
su mergina ir su pasidejimu d ra pa n u —5c. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvieczia atsilankyti.

Dr-te D. Dr.W. K.

Apgarsini mas.
Sziuomi praneszame, kad Chicagoje 

24 Sėjos, 1900m.. susitveręs Pade re vs 
kio Koncertina Kliubas užsiima grajais 
ant visokiu balių, teatru, pikniku ir tt. 
Grajyja ant visokiu instrumetu, teipos
gi mokiua kitus norinezius iszmokti mu
zikos ant kokio tik kas nori instrumen
to. Susirinkimus laiko kas ketvergas 
pas Czeslova Žilevicziu, 614 W. 17th st. 
kerte I aflin. Kliubo administracija 
yra sekanti:

Czeslowas Žileviczia, prez.
J. Wal*i.tinąwiczia, vice-prez.
A. Ringaila, sekr.
J. Bijanskas, kasteri us.

Pirmas Balius!
Chicago, Lietuviszkas Paderevskio 

,I£ojy;erjic* Kliubas, turės savo pirma 
Daliu n^telioj, 27 Sausio, 1901 m. Frei- 
heit Turn J^leje, 3417 8. Halsted st. 
terp 34 ir 35 ui. Prasidės 4 vai. po pie
tų. Inženga vyram* 25 c. Moterims ir 
merginom* dykai. Grajys to paties 
kliubo muzika. Wisus lietu vius ir lie
tuvaites kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Atsisnuikinias!
Man važinėjant po Vakaru* 

Nau|ų Angliją teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžvelgimų į klausimus philozophi- 
jos ir mokslų (duszių, Diewų, gamtos 
įstatymu* evoliucijų, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L. 
Buchnerio veikale “Pajiega ir Medega” 
(Kraft und Stoff), ir kadangi sziadien 
toks weikalss isz tiesų yra reikalingas 
visiems laisvamaniam* idant turėtų 
atramų priesz kunigijos melus spie re
ligijų, asz pasisznekėjjs su kiliais tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratų 
ant virsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietuviszko* knygos, kas dabar nori 
prigelbėti anųatspaudinti,kasztuoe61.50 
po atspaudinimo kasztuos S2.00. Todėl 
tuos, kurie nori tų knygų turėti lietu
viszkoje kalboje, kviecziu prisiųsti 
prenumeratų, ir kaip tapė atspaudinta. 
užsimokėjusi e jie gaus atlyginimų kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bu* 
isz anksto užmokėję. Kasztai spaudo* 
yra dideli, todėl praszau Tautieczių 
urnai su prenumerata iszleidime knygos 
man pagelmingais būti.

J. Szliupas, M. D.
Penn Avė., Scranfon, Pa.

ir po

Pigiau kaip kitur!
Czyato aukso. 14 Ir 19 K. azllubtnial *l«d*l; 

LoIkrodSiaUr laikrodėliai pat mane plciaa kaip 
r-iaur. Darau nauju* ir telaau •ugadlutua lalk- 
rodSiut ir Itikrodeliua. iiedua, draugystėm tpil- 
kelM ir vitokiui auksiniu* Ir «l<labrintu« daik
tas pigiau kup visi ir sris* darba gvarantuoju.

F. Prozanskis,
034-33 str. Chicago, III.

Kas prisius 18,00,
Aplaiky* 610.00 verta maszinukj gro- 

tnalom* drukuotie su geriausiom* dru- 
koriszkotns įtaisoma ir su visais reika
lingais lietuviszkoi raszlavoi ženklai?, 
kaip ve: ų ų ž ir tt. Ant szio* maszi- 
nukes gali drukuoti netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienas supras kaip su ja darbe pradėti. 
Kas prisius 61.00 aplaiky* 50 puikiu po
pieru gromatoms raszytie su puikiom* 
<vielkoms, apskaitymais ir pavineze- 
vonems. Mažiau kaip už 61.00 niekam 
nesiuneziame. Adresu >kit teip:

W. Kudiiranckas,
Box 234, Lairence, Mass.
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Seniausia LietHwiszka Batika
Siuncsia pinigus į visas dalis svietą 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda *xifkortes ant wisu linijų už pi-

Balius! Balius!
Hammond. Ind. Dr-tes Sz. Stanislo

vo laikys savo balių subato 1? d. Sau
sio, saleje And. Cbruslovskio. Magoun 
avė. ir 149 ui. Prasidės 6 vai. vakare 
ir trauksis per visanakti. Įi nzavy 
rams 25 c., merginoms dykai. Meldžia
me visu kuoekaitling ausiai atsilankyti 
ant musu baliaus. Komitetas.

Chicago. Dainorin Dr-te Dr. V. Ku 
dirkos laikys savo mėnesini susirinkim: 
subatoj, 29 d. Gruodžio, 8 vai. vakare, 
ant kurio užpraszom jaunus vaikinus ir 
merginas ateiti ir prisiraszyti prie Dai- 
noriu Draugystes.

D. Dr-te Dr. V. Kudirkos.

I’njiesz kojiniui.
Pnjieszkan Juozapo Inkauskio, Kauno 

gub., Rnsseiniu paw„ Sartiniku vol. 
Jis pat* arka* kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Box 16,

Temykitf
Sergantikuie:—Jei turite 

<ių nors pilwo ligų, ar kepenų, 
<rinks'ų, arba jei widuriai ne 
ilebcx:oja, tai dėl isza i gydymo 
įuo to nieko nerasi geresnio ui 
frinerio American Elixir of Bit- 
er Wine, kurą tikrai yra geriau- 

na gyduole nuo neilebeziojimo, 
vidurių uikietėjimo, sunkaus nu 
siszlapinimo, pavojingos diarr- 
tea, persiszaldymo, influenzosjr 
tam panaszių ligų. Wynas tas 
valo kraujų ir prablaivinu pro- 
ų. Jo bauda pasirodė jau ne 
viename atsitikime. Adresuo 
nite sziteip: Jos Triner, 437 W. 
18lh st. Chicago, 111., o jis weik 
prisius - jums prekes. Galima 
teipgi gauti tų wynų wisoee ap- 
liekose, tik reikia reikalauti tik 
m Triners Bttter Wine, nes kar- ter’ 
tais gali jums pasukti padirbtų 
neteisų wynų tokio pat wardo.

ko

sseme biznyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

S. Mark,
212 First St. Elizarkthport, N. J.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai 
krasztis, iszeina vienų karta kas mė
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur priaiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakcijų siuneziant reik toks 
adresas padėti:

J. LAPNAS,
Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

Ant. Lopsaa, (1—1)
Scitico, Conn.

Katrino* S* m uoli u te* Ig-Pajieszkau 
lianai* psteap., Suvalkų gub. Ji pati 
ar kas kita* teiksis duoti žine ant adreso:

8. Griazka,
222 Berry st., Brooklyn, N. Y.

Ttojieszkau šyvo brolio, Antano En- 
drukaiezie, isz kaimo Totorvicziu, par. 
Sintautų, Suvalkų gub. Gyveno Grand 
Rapid* Mich', ji* pate ar kas kitas teik
si* duoti žinę ant adreso:

Dom. Endriukaiti*
2129, Forbea St. Pitteburg, Pa.

Pajieszkau savo brolio Antano Raski
te. Kauno gub.. Rasseiniu paw., vOl. 
Skaudvilės, isz sodžiau* Libiszkiu. Jis 

' pate ar kas kita* teiksis duoti žine ant 
adreso:

Kleofas Raskila*
1162 S. Oakley. are., Chicago, III.

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

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa

Kas pažemys
Mikola Raudi, paeinanti isz Sziauliu 

pav., Kauno gub., 23 metu senas, raup
lėto veido, vidutinio ugic, teiksis duoti 
žine ant žemiau* padėto adreso. Ji* ežia 
apsivogė ir mes norėtume jį sueziuopti.

Leoo Kremine*.
519 E. 5th 8t., Nev York, N. Y<

PuikiauMloe pavvincsevvones ir 
• popieroe gromatonis.

Naujausiu ir gražiausiu pawinezevo
nių ir po pi erų gromatoms, importuotu 
isz Europos, su lietuviszkais paraszais, 
turime dabar daugybę. Preke* pavin- 
cz'ivoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: 1c., 2c. 10c- 15c. 20c. 25c arkų- 
szss. Norinti gauti "samples” popieru 
ar pavinezevoniu. tegu) prisiunezia 11. 
Norinti gauti “aamplea” abieju popieru 
ir pavinezevoniu, turi prisiųsti 62.00.

A. OLSZEV8SIS,
924—33rd 8t. Chicago, III.

Aukos ant kanklntlniu
Isz Torrington, Conn, 

Rugpjuczio, ant pokilio 
jereziu: 
J. Malunaitis \ 
& Giliu* 
J. Bajerczius 
T. Wasilianckas 
Kva Gegužiene 
Wiktorija Paulauckiene
J. Paulauckas 
Petrone Žemaiczlute
K. Kirszena*

12 d.sudėtos
pas Jurgi Ba-

YORK^
Israel P. Adlerman

i Advokatas ir Moterius Į 
Veda visokias dvilinkas ir krimina-

.20

.£0

.25
25 I isz k m proy a* Uždirba visokia* popie-

.05 r*» U inkorporuoja kliubu* Ir draugyste* 
•10 OffiM* atidaryta* nuo 9 ryto iki 9 vakro

.10 

.45

Wl*o 62.00
V. M. Sabonį*, Fort Grebi*, R. I.‘ U-

Įsas stldaryts* nuo 9 ryto iki 9 vai 
Susikalbu lenkiszkai, vokiszkai ir 

angliszkai.
Israel F. Adlerman,

Advokatas ir Notarių*
1M K. Hoeton Street, - IBI TOL

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 Ui., New York.
Garsingas gydytojas vyrišikų ir mo 

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

UaZtikrin* I*Z(ydyaM
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimu vidurių, 
gal vos, nepomietį, apalpimų, skaudulius, 
žaizdas, lynimų moteriszkss ligas ir ne
vaisingumų. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Ll«M LytiaZku Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimų žarnų, iszdžiuvi- 
mų pieno, skaudėjimų "lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimų pajiegų ir tt. Isz- 
gydyma užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkss ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaiksu slaplybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t-,Cor.Lexlngton Av.

Offi« valandos: | ^.’^A'įVs^

CAPITAL.
A motini of Capital stock paid

up in cash............................. 6400.000.00
LEDGER ASSETS.

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

Mortgšge loans on re*) estate 719.900.00 
Lo*n* on coilateral aeeurity.. 169.900.00 
Book value of bonds and

stock*................ ..................3.579 797.15
Cashon hand in bank.............. 163.668.27

Tolal net ledger asseta 64.813.927.09
NON-LEDGER ASSETS.

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

stoeks over book value........ 85.292.85
Net amount of uncollected

premiums.................... . 268 890.50
Gross assets.........65.179.473 88

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED
Depreciation from book

values of real estate.. 68.167.67
Special depoaits to sec

ure liabillties in Vir-
ginia and Grego n.... 80.000.00

Totai ~7~______
Totai Admitted Assets 65*091.3(46 21

LIABILITIES.
IzMses, adjusted and

unpaid.................... 18 696.47
Losses, i n procesą o f

adjustment, or in 
suspense....

Izisses resisted
Net amount of unpaid losses 6193 215.08 
Tatai unearned premiums.. 1.556.227.30 
Amount reclaimed on perpet- 

ual policies..................
Totai liabilities.. ..

Ivss 1 labili ties secured by 
special deposita in Vir
giui* and Oregon......
< , Balance............

INCOME.
Premiums received during

the year.  ...................... 61.648.619.66
Deposit premiums received

on perpetual risks......... .  34.412.94
Interest, renta and dividendą

received during the year... 228.353.47 
Proflte from sale or maturity

* of ledger asseta over book
value................ .................. 11.518.75

Amount received from all
other sources..................... 435.00

Totai income..........tl.923.399.82
EXPENDITURE8.

Ltsses paidduring the year 61.225.528.70 
Deposii premiums rvturned

on perpetual risks.............  17.768.15
Dividends j«idduring theyear 100.000.00 
Commiasions and salaries paid

during the year.................... 459.465 65
Taxes paid during the year 

(including*fees etc.. of Insur
ance departmenta)............. 71.224.65

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

Amount of all other expendi-
tures...................................... 89.790.84

Totai expenditure*..,. 61 916.750.23
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during 
the year in Illinois....... 68.286.583.00

Totai premiums received
during the year in 111....%.. 692.497.66

Totai losses iucurred dur
ing the year in Illinois.........658.804.05

Totai amount of out-
standing risks............. 6371 880.866.00

R. DALE BENSON Pubb
W. GARDNER CROWELL8bc’y

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

0EOW. UUNT, 
Commiaaioaer.

723 W. 18th Street
Nuo 8to* iki 12to* ryto.

Telefonas: Ganai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

(Skal).

•88 167.87

164.054.85
0.563.76

840.018 57
•2.589 460 95

23.742.00
fe.565.718 05

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinom Ikaktaraa.

Gydo visokea .igas, turi geriausj prakti 
k| ligose moterių, vaikų ir chroniš
kose ligose. Teipogi gerisusei atlie 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

M J7 32ud St.

Dr. O. C. Heine,
DEM T'YSTAS.

Kerte Birt ir Halsted uliezia, 
winzui Aptiekoa. Chicago.

'. LIETUWISZKA8 DAKTARAS.........
772 •Milwaukee avė., :------- CHICAGO, 1LL.

f nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius-į nuu 12 iki 1 po pi* t 

L nuo 7 iki 9 w«k ’re.
Ateik pate arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanezias-gedjngas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

Chicago
OFlbO WALANDO8:

Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak 
Telelonab Ysrds 885.

LietunlazkaM Sallunaa.
Jono Gudino.

MitchelSt^ Braceville, III.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliam*.

STERN
3431—3433 So. Halsted Str.

-----Parduoda—-
Czewerykii8, Waiku dra

panas, Lowu ap- 
redalus,

Wuolektiniu* Tavurus, Szalikus, Apa
tinius spredalus, marszkinius ir kelnes. 
Taworai geriausi. Prekes pigiausio*.

Įėjimas musu sztoran tik po nr. 3431 
So. Halsted St. į visus departamentu*

Mieli Broliai!
Tapė* elektrikinio d rato sužeistas ir 

negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekyste: visokiu knygų, 
abroz’t, stovylu, szkapleriu, rožaneziu, 
popiero* gromatoms raszymui, plunksnų 
užlaikancziu savyje, atramenta, dru- 
kuojamu maszynu nuo 61.00 iki 6200.00, 
revolveriu, karabinu, szpilku į kakla- 
raiszczius metaneziu iszsawe* ugnį Irti. 
Prisiusk už 2c. marke o gausi katalogus 

kitus apraszymtu dykai.
M. A. Ignotas.

902 S. Front 8t., Philadelphia. Pa.

JAMES J. H1GGINS,
bpccessor to M. Durning.

Rėdytojas Pagrabū ir
Balsamaotojas Kodo.

Uteieto* 1*88 metuose. ,
First St., Elizabeth. N. J.187

Wi.i Kiraejimua dabar yra 
tju mu»u ir.radtmu. 
būt i</.|tydyti. Uri- 
ntzai. Aprazzyk •* 

------ ------------------ »ir rodą dykai. Gali 
naty, name i*z*l ydyti tu wi»al matei, kaaztela. 
Dr. Dalton’s Aurai Institute,

A. M. Matusaiviczia,
AG E N T A S

Wargonu, Pijanti, Niuwaniu Ma
tuliui, Cigaru ir Paplentei!.

W*nroau*. Pi)aou* ir Mauta** duoda ant30 
d Ir n u ant UMin-ginimo. Jeigu per te laika pa- 
•irody* paimtu itutrumentu nederu. *r per 
brangum, **z ji *tsiim*iu atgal ir ui te laika 
niekas nek**zta> «. Užtikrinu kad nuo mane- 
plrkiite «iaka pigiau kaip wi*o1 Amerikoj sale* 
tumet gauti,.nea aa* teiaekin, daikte* Imu *1*. 
ožiai taz fabriko ir todėl saliu pigiau juo* par
duoti Kaip tie kurie laz arboleaale ima. Meldiiu 
tik pamėginti, o allikriou kad bnalte atganė

A. M. Matusawiczla,
208 \V. Centre 8t.

Mahanoy City, Pa.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniszku, Ner- 
viszku ir privstisz- 

■L ku ligų vyru, mo-
Zj' leriu ir vaiku. Li-

gonius gydo per 
laiszkus.

AJkJTIr $1,000

STATE 
MEDICAL

Dispensary
E. Madison Str., CHICAGO, ILL.
(arti McVickers Theatre.)

Klausk rodos pas seną Daktarą,d«-x
-eriausiai* atvesta tais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au- 
orium ir specijalistu gydyme slaptu nerwi8zku Ir chrontezku ll^u. Tuk- 
Uancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikįnio kapo, sugražintas 
jiems vyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^™““x™^X“lu 
minti*, neapkentitna* draugystes, prastota energŲa, prieszlaikinis 
lusikuprinimas, meszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis Jatinu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo Uo, kad jau buvo per- 
velu gydyti* ir tad giltine juos palipėte jo!

I ii m na n c/ios llP^OS ki'P ui Sifilis visuose savo stadiumuose: pir- UIHipailLZJUO llSV^,ina‘nie>antranlc ir trecziame,puwimas 
gerkles, noses Ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogl Ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus 
veikiai iszgydyto*. Mes gydome virszminėtas ligas teip. kad netiktai ja* vei
kiai praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.
Afnilllk kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 

v 7 tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj.
tai raszykite mums gromata reikalaudami-klausymu lieto, nes mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanczi* deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystoe paszaliniu ypatų.

i MosopretesyrapigesDK u bet Koliooficijalisto visoj 
szilyj ir todėl liek vienam ligonini prieinamos.

OfficA fldunnc* l DD0 Ui 4 po plotu Ir nno 61118^.Kurt 
VlllbU aujliuo. f ledelioms tik DŪO10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszy k sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms szventoms dienoms adino* tos paezios kaip nedelioms.

Ofllclal Publication.
Annual Statement of the Pacific Fi- 

rb Inbchakcr Compakt of Nev York, 
in the State of Nev York, on the 31st 
day of December, 1899; mede to the 
įpaiimnce Superintendent of the State 
of lllinoi* pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock 

peid up in cash................,6200.000.00
‘ LEDGER AS8ET8.

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

Mortgaire loans on resl estate 232.350.00 
Book value of bond* and stock 417.000.90 
Caah on hand in bank.........  18 328.87

Totai...........J.... 6676 694.37
Deduct agente’ credil balances, 

borroved money, and ail 
other ledger liabilitie*.... 32.500.00

Tatai net ledger assets 6644 194.37
NON-LEDGER A8SET8.

3.227.09

Lietu viszka Grocerne.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokiu* va.gomu* daiktus, apa 
tinius drabužiu* cigaru* papierosus 
tabakn, gromatoms popieras, pawincza 
tirone* ir visokius kitu* daiktu* szeimy- 
noms reikalingu*. Wi*i tavorai *zwieži, 
o prekes pigesne* kaip kitur. Utfcvie 
estu visu* atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K. Chmelau'kas,
878-880 W.33r<l *t., CHICAGO.

tiek laiko, kaip Dr. Kailmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu de[ 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer 
ten iszgyde tukstancziusligotu žmonių. 
Kuriuo* kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- 
szyk tuojau* prie Dit. Kai.i.mektkn. o 
kodą gaubi dykai. Aprsszyk gerai savo 
liga, lyti Cvyrssar moteri*zke)amžy.kiek 
sveri, indės truputi plauku ir už du cen4 
tu pacztine marke, o gausi aisakyma af 
galima iszgvdyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO

Zeinliipis Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atsjiaiųtas lo- 
iniszkoms litar:-m* Peterburge, gauna 
tnae pas: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevskij prospekt. n. 111 b. 73.

Wisi —

Linksma bus tavo namuose,
jei nusipirksi viena musu Home Music Bor ą.

—Tikrai Lietuwiszkas—

SaliliųaS. pas —

wyral —

I Yra tai puikiausi ir prirytam 
pitnauai inatrumentai. kokiui tik 
snadien salima pirkti Jie dao- 
Ida daugiau linksmumo negu 
l*'00 tvartas vargonai kadangi 
liie visados gali graiutl. Jokio* 
■Bmutiko* paimtini ežia neal-
V reikalauja, ir kožnas vaikas
■ gali ant Ju grainti. Kernas
■ pirkėjas stebis ir džiaugiasi
■ iszjo. uesa Ui imtrumentas 
^^grajiia suvirsz bUU meliodiju 
Vnarodytu ant hito, kuri pride-
V aure prie kiekvieno instru-

1 put- į-r U irtu, naktį
, rrsijant. duokime uu ant kokio

rrarjzus »4„ui i o «a» -
mazurkai kadrtl,u>

11'POJ v 111 popui. a r i sz k >aus iaa 
įsu'T ' uu.ea.Miiovt.UM. dainas grajina teip. kg gal tik kele

te tai gabiu muzikantu galima butu jam
prisllyginti. Waiksi gauna iss to didele linksmybe, kaip ir kodnas^i-uns tik girdi jin grajijant

Wolelis. parodytas ežia ant paveikslėlio, yra priemaigytas plieninėmis adatėlėmis, kario* *a- 
kantles voleliai Užduoda tonas. Jis atkartoja dainas arba szokius be sustojimo.

Sus instabus Instrumentas kaazttioja tik *6.00- Apdarymas jo yra puikus Jei te
mimą nori, arisilinak *2.00-aiums ant pasitikėjimo, o likusias pinigu* galėsi prisianstl po 
aplaikysnui instrumento. Agentai daro gerus pinigus. Prislunsk 8c marke, o gaasi 
visus olrkuliorius. arba pnsiunsk f! 00, oaplaikvsi Home M utie Boz'a pirm negu temintos kai
mynai toki nusipirks. Jie visi norės toki turėti, kaip tik jin pas temista pamatys.

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

71.505.00

63.317.62

Baltrdkoųi!!
Rasite szalių alų, seniau«e8 ariel

ka*, wynų net isz Europos, o 
cighrus net i»s Turkijos.

Atsilankykite po nr.
H N. RIver Side St.,

fiterbory. Codd.

TIKTAI DEL WYRD
(nterest and rent* accrued...
Market valueof bonds and

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

premium*.............................
Grosą assets.... 6782.244 96

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Speniai depoaits to secure 

liabilitie* in Georgia...... 33 500.00
Totai Admited Assets 6748.744 08

L1ABILIT1ES.
Losses, adjusted and 

unpaid............... 637.681.87
Ijosses, in procesą of 

adjuktment, or in 
suspense............. 49.050.61

Ix>Me* resisted...... 4.083 33
Totai amount of

claim* for losses 690.815.81 
Deduct re-insurance

due or accrued.. 22.552.64
Net amount of unpaid*k»se*. 668.263 17 
Totai unearned premiums.... 330.061.66 
Due for commissions and

brokerage, salarie* renta, 
interests, bill* ete........

Return and re Insurance
premium*...................... .

Totai liabillties.
Ijeaa liabilitie* secured by

special depoaits in Georgia 8.300.98 
Balance........   6411.910.82

INCOME.
Premium* received during 

theyear............................• 400.187.89
Interest. renta and dividend*

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

ledger assets bver book value 492.50
Totai income.........  te28 <>04 2."

EXPENDITURE8.
L<«ses paid during the year.. 276.678.81 
Dividend* paird during theyear 20.00U.06 
Commission* and salarie* paid 

during the year...............
Renta paid during the year.... 
Taxe* paid during theyear 

(including fee* etc., of Insur
ance depart mente).............

I<egal advertising profit 
and los* etc................  .

Amount of all other expend-
iture*.................................... . _

Totai expenditure* 6483.002.68
MI8C ELLAN EOUS.

Totai risk* taken during 
theyear in lllinoi*...., 63.212.494 00

Totai premium* received
during the year in IIL.. . 637 513.11

Totai tamsės Incurred dur
ing the year in lllinoi*.... 631.536.08

Totai amount of outetand-
ingrisks........................ 667.900.249.00

FRANK J. 8TIN8ON, Pbb* 
GEO JEREMIAH, Sbc't.

Subscribed and svora to before me 
thia 30th day of January, 1900. 

GEO R. BRUNSON, 
(Seal) Notary Public.

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

Jonas Petroszins,
168 Y. 18tbt .Kerte Union. Chicago.

10.806.66

11.026.31
6420.217.80

Užpraazydami gydyklas prisiuskite SI.00 
tyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metu, kiek sveri Ir spraszyk savo ligų. o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
iysl.

Lietuviszkas

Cigaru Fabrikas.

Dirbu cigarus isz geriausio Tabako. 
Kas viena surūkys, pasigers teip, kaip 
nuo alaus arba degtines. Prekes mano 
pigesnes kaip visu, kokius kitur perka
te po 10c. pas mane gausite po 5c. Pri
statau cigarus niautais ir tnkstaneziais 
biznieriam* ant pareikalavimo į visa* 
Amerikos ssalis.

Domini kas Knistautos,
943 8. 2nd. 8t, Philadelphia, Pa.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

JONAS MOŽEIKA.
Assistenias ir Notary Public.

ROOM 601-602
87-89 E. YashiūgtOD st, Chicago, UI.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civtltszkoms ir knminalisz- 
koms provoms- Geriausei įsivarome pro-_ 
vas už sužeidimu* Musu ofise galims su-' 
sikalbeti visokiomi* kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Močeiks gyvens po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 va).

Tikrai Lletuvineka*

S A k I CJ N A S .
Užlaiko gerų alų, aeniauses ir czystas a- 
rielka* ir kvepeneziua cigarus. Geriame 
užeiga dėl szvležiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau 
sea ir te1 singisusės lieturteska* daliu 
nu mieste JjVaterbury.

J. F. DAN1SEWICZIU8, 
830 Bąnk( kampu 8. Leonard st. 
Waterbnry, • p4)nn.

135.625.83
2.518.75

13 850.27

ii.63

HILLE’S FOTOGRAFAS,
84A2 S. Halsted St.

•2.00

Žingeidus awletui dalykas.
T.arai vienatinė gydykla ant užželdlni- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimų, 
už kųgvarantuoju. Prof. Brundza šutei 
kis puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, kų liudyja daugnmas prisiųstų pa 
dėk^vonių per laisskus ir lalkraszczius. 
Pagalba yra visiem*, tik atsissaukite. 
OFFI8AI: įjį Brooklyn>NY 

.Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
Adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 
Į «361, Nev York. U A A.

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustos 
pacztu kožnam wyrui, katras prisiu? 

sawo warda ir adresa.
Sugražina sveikata ir smagumą urnai.

• Pakelis st< ouklingu gy 
dualiu bus utslustes kete

"tek iszgyde vyru, kuri.

tiszkaisir keniszkais kės- 
te ji mels, teip kad lustltu-

bandymo pakelia* Uem* 
kurie papnazys.

lusigydysi namie nno
kiecvieUM lytissko* luto*,

tas lasdykasso. lugratin 
patrotyta pajiega Ir ai 
mtaU, paaatky* skaodeji 
ma strėnų, sudruty* «ilp 
hm lyUizku sąnariu*.

Gydrole* yra labai am*

tindamos kar reikia. Jo*

viensm atsitikime vteua. 
kai iizgydo. Ateteuauk la 
State Medioal Instltate** 
Elektron BaUdiag. F* 
Wayn«, Ind.. • aptotnU* 
už dyka .ampall, inatitu-

dldSteMla ikaKUan ivo
‘ *“ “"•• rydrtiM fc **1* »atnpe1tai parodys jiem*, kaip tearia l*MigH^Ta<w 

ku Ilgs, kad* vartojau tttzktnczio* gyduole*. Jaatltute ne »|*ao ne atmeta. Kažnaa kar. 
subrauki, g*u* dailiai įpipeczetyte pikely, kad kiti DeSInotn k** ten rrs Raa.rk d*ha.

už pigiausių prekę,

Teipg 
pecziL 
sbrike.

HEi: WYRAI! HET!,..
„Didelis Lietuwiszlias KataliogasDykai!

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prii
peesisus daiktus pas

Ontlet Fornltiin 4 Ston Co,
8240 8. Morgan 8L

Lietuwi8zkas tK.&t&liog&8 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 kdresn:—

Adresuokite teip*

Norelko & C*.
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