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Politiszkos žinios.

^ziaurini Amerika.
Kadangi Washingtono se

natas galutinai užgyrė per
mainyti pirma su Anglija pa
darytą sutartį kaslink ren- 
g"xlho nukasti Amerikos 
kasztais Nicaraguos kanalo, 
kurį Washingtono senatas 
užgyrė sudrutinti tvirtynėms 
kaipo Amerikps savastį, tai 
randui atsiėjo apie tai duoti 
žinią Anglijai. Toje isz syk 
pakėlė protestą priesz tokią 
permainą sutarimo, bet kad 
isz Europos didžiųjų vieszpa- 
tysezių nė viena ne stoja An
glijos pusėj, tai jai ant galo, 
ar tas patinka, ar ne, atseis 
nors po ilgų derybų sutikti 
ant visų permainų traktato. 
Czia pasirodė, jogųiors prezi
dentas, o ypacz užrubežinių 
dalykų ministeris ir labai 
prilaukus Anglijai, bet kad 
terp tautos reprezentantų 
daugiaus yra jos prieszinįkų, 
tai ir augszcziausi Amerikos 
virsžinįkai ne gali to prilan- 
kumo parodyti. Prancūzija, 
kuri teiposgi norėtų, idant 
Nicaraguos kanalas butų ne- 
utraliszku, pasiskubino 
praneszti Amerikai, kad jei
gu toje ant apgynimo nori 
parengti tvirtynes, priesz tai 
Prancūzija ne protestuos. 
Maskolija gi tiesiog per sto- 
vinezius po rando įtekme 
laikraszczius Įiagiria Ameri
kos mierius ir juokiasi isz 
Anglijos silpnumo, kuri savo 
rėksmo’ niekuom paremtu 
gal. Teipjau juokiasi 
Anglijos silpnumo beveik 
si vokiszki laikraszcziai. 
vienam kraszte nesiranda 
stojanezių už Angliją.

Amerikos pasiuntinys prie 
Danijos karaliaus už pngu- 
linczias Danijai Mažų Anti- 
lių salas pasiūlė 12 milijonų 
kronų. Danija tas salas no
ri parduoti, bet reikalauja 
brangiaus,negu Amerika siū
lo. Daniszki po rando įtel me 
iszeinanti laikraszcziai garsi
na, buk tas paezias salas de
ra ir Vokietija. Žinoma, Da
nija jas parduos tam pirkė
jui, kuris pasiūlys didesnį 
užmokesnį.

Ant Filipinų salų karė 
traukiasi savo keliu.Anglijos 
laikraszcziai, lyg atmokėdami 
Amerikai už permainymą trak
tato kaslink Nicaraguos ka
nalo, iszjuokia amerikonus ir 
jų’ silpnumą, kas pasirodė 
kovoje su filipiniecziais. An- 
gliszkuose laikraszcziuose da
bar Įiasirodo taukiaus straip
sniai apie kovą ant Filipinų. 
Daugumas angliszkų laik
raszczių pranaszauja pergalę 
filipiniecziams ir tvirtina, jog 
greieziaus ar vėliaus atseis 
amerikonams pasitraukti. Pe
reitą sanvaitę lybiai ant salos 
Luzon, kaip ant salų Minda- 
nao ir Panay buvo diktai ma
žesnių susirėmimų, bet visi 
jie buvo maži, ne didelės ver
tės.

Buvęs ant Kubos Amerikos 
konsuline, jenerolas Lee, su
grįžęs dabar į- Ameriką, laiko 
kalbas ir jose tvirtina, jog 
Amerika ne pasitrauks nuo 
Kubos ir ne paliks jos savis- 
tove. Žinoma, tokioms kal
boms ne padidįs terp kubie- 
ežių skaitliaus Amerikos 
draugų ir nžsitikinezių ant 
prezidento McKinleyo paža
dėjimų.
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Kare Chi nuošė.
Ant apdirbtu svetimu am

basadorių iszlygų susitaiky
mo, Chinų ciecorius isz syk 
atsiliepė su kritika tų iszly- 
gų ir reikalavimu geresnio 

tūlų reikalavi-
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mų. Ambasadoriai ne spėjo 
priduoti reikalaujamų paai- 
szkinimų, o Chinų ciecorius 
atsiliepė į savo komisorius, 
paliepdamas jiems priimti 
ambasadorių reikalavimus vi
sus, taigi lygiai aiszkiai, kaip 
ir ne aiszkiai iszreiksztus, tik 
jiems lieptą, derėtis, kur gali
ma, iszderėti kokius nors pa
lengvinimus. Kaslink atly
ginimo nuotrotų, tai vfsi 
krasztai sutarė reikalauti 200 
milijonų doliarų arba 1 mili
jardo frankų. Kadangi su
valdyme chiniszkų pasikele
lių ima dalyvumą 8 vieszpa- 
tystės, o nuotrotas turėjo ir 
mažesnės ne dalyvaujanczios 
karėj, tai atlyginimas nėra 
didelis. Kadangi į kovą ne 
visi lygiai siuntė kariaunos, 
o kaip antai Amerika, turėjo 
labai mažai kareivių, tai kaip 
katrai to atlyginimo teks la
bai mažai, paims jo dau
giausiai Maskolija, Japonija 
ir Vokietija, kaip kitam gal 
jo neužteks ant uždengimo 
kasztų. Kadangi Chinų cie- 
coriaus iždas beveik tuszczias, 
tai dar nežinia, isz kur jis pa
ims tuos 200 milijonų dolia- 
rių.

Pagal paskutines žinias, 
svarbiausias chiniszkas komi 
sorius Li Hung Czang, dėl 
silpnos sveikatos, turi visai 
pasitraukti nuo tarybų, jo 
vietoj bus paskirtas kitas. 
Laikraszcziai garsina, buk 
Chinų ciecorius rengiasi grįžti 
į Pekiną; tikisi tuom iszderė
ti palengvinimus ir sumažini
mą fūTų svetimų krasztų rei
kalavimu. Angliszki laik
raszcziai pagarsino, buk cie- 
corienė ne sutinka ant atida
vimo valdžios ciecoriui 

, Kwang Szi, ji buk pagarsino 
kitą ciecorių už Chinų valdo
ną, kurio vardu pati valdytų 
krasztą. Jeigu tai teisybė, 
tai Chinuose turėtu užgimti 
naminė karė terp dviejų cie
corių. Jeigu ciecorienės pas- 

, kirtas paimtų virszų, tai pa
daryta svetimų krasztų amba
sadorių sutartis ne turėtų nė 
jokios vertės. Chiniszki ko- 
misoriai laiko paskalą apie 
paskyrimą kito ciecoriaus už 
neteisingą. Nereikia vienok 
užmirszti, jog ir pirma Li 
Hung Czang laikė daug laik- 
raszcziu paleistų paskalų už 
neteisingus, bet jeigu nevisi, 
tai bent dalis jų pasirodė su 
visu teisingais. Tas gal būt 
ir dabar. Ciecorienė be abe-' 
jonės geru ne norės pasiduoti 
valdžiai jos nekeneziamo cie 
coriaus, o jeigu jis taptų 
pr^szų pergalėtų, ciecorienė 
ir jes paskirtas kitas cieco
rius galėtų atmesti pergalėto 
ciecoriaus padarytą sutartį.

Provincijoj Kan Su pasikė
lė priesz Chinus mahometo- 
niszko tikėjimo gyventojai; 
juos laiko už narsiausius Chi
nų gaivalus* Porą metų atgal 
ju pasikėlimas be mažo ne 
iszgriovė visos Chinų vienpa
tystės; suvaldė juos Anglisz- 
kas jenerolas Gordon.

Svetimų krasztų kariauna 
traukia dabar į visus krasz- 
tus nuo Pekino ir jo aplinki
nėse susitinka su bokserais. 
Pirmiausiai prancūzai, turėjo 
susirėmimą su 2500 pasikėlė- 
lių. Netoli Man Sheng vo
kiecziai susirėmė su chiniszka 
kariauna; muszyje likosi už- 
musztų 40 chiniszkų kareivių. 
Svetimų krasztų kariaunos, 
nežiūrint ant pradėtų tary
bų, traukia vis gilyn į Chi
nus, naikindamos viską, de
gindamos kaimus. Tuom, ži
noma, neužsipelno meilės 
chinieczių. Amerikoniszki ir

krašto kareivius už plėszimus. 
Bet kaip garsina ne vienpu- 
siszki, ne slepianti savo nuo
dėmių laikraszczių raszėjai, 
plėszimais užsiėmė visų krasz- 
tų kariauna: pleszė teip gerai 
amerikonai, kaip maskoliai, 
japoniecziai, vokiecziai ir 
prancūzai su anglijonais, plė- 
szė chiniszkas pardavinyczias 
net ambasadų moterys, kada 
svetimų krasztų kariaunos 
užėmė Pekinu. Dabar visų 
krasztų virsžinįkai uždraudė 
kareiviams plėszti ir veržti 
ką nors nuo chinieczių, bet 
tas uždraudimas per niek 
eina, kadangi plėszimuose 
dalyvauja ir oficierai ir jie 
moka nuo atsakymo iszsisuk- 
ti. Ant galo jie žino, jog 
chiniecziai nesiskųs.

Kare Afrikoj.
Nors lordas Kitchener pra- 

neszė į Londoną, kad tikisi 
burus įsiveržusius į anglisz- 
kas valdybas atgal iszvyti; 
toliaus praneezė, kad jų trau
kimą sustabdė, tai vėl kad 
apstojo burus,—bet su tuom 
ne teip buvo, kaip lordas 
garsino, ką ant galo ii pats 
prųiažino, jog iszvyti insiver- 
žusius į angliszkas Capo val
dybas burus ne pasisekė. 
Miestas Kimberley vėl būrų 
apstotas, bet kaip Kitchener 
paduoda, kariauna czia turi 
maisto ant pusės metu, taigi 
gali laukti. įsiveržę būrai 
teiposgi paėmė su savim daug 
maisto ir amunicijos, kadan
gi nežinia, kas gal juos pa
siekti.

Ne geriausiai angli jonams 
sekasi ir rytiniuose Transvaa- 
liaus k ra sz tuose. 29 d. gruo
džio būrai paveržė tuose 
krasztuose anglijonų stovy
klas po Helvetia. Muszyje 
krito 20 angliszkų kareivių, 
kiti gi, isz viso 200 kareivių, 
pateko į būrų rankas. Būrai 
vienok apleido Helvetią, ku
rią vėl užėmė anglijonai.

Apie geriausią Oranijos 
būrų vadovą jenerolą DeWett 
priesztaraujanczios ateina ži
nios. Pats Kitchener isz syk 
garsino, jog De Wett su savo 
būrais per pietinį Oranijos 
rubežių stengėsi įsiveržti į 
angliszkas Capo valdybas ir 
kad nėra didelės vilties jį 
nuo tų mierių sulaikyti. Pas
kui garsino vėl, buk De Wett 
tapo apstotas net keturių an
gliszkų jenerolų, pradėjo ta
rybas, norėdamas pasiduoti; 
privatiszkai net pranešti į 
Londoną, kad De Wett likosi 
paimtas į nelaisvę. Tuom 
tarpu jis su savo kareiviais 
vis dar liuosas ir paimti nesi
duoda. Kadangi jo anglijo- 
nai labiausiai bijosi, tai ant 
jo gaudymo siunezia didžiau
sias pajiegas; bet per tai ap- 
silpnina angliszkus garnizo
nus miestuose, isz to naudo
jasi kiti būrų vadovai ir pa
ima į nelaisvę mažesnius an
glijonų pulkelius, atima gin
klus ir amuniciją ir tokiu bu
do gali kovą ilgiaus nutęsti. 
Sugrįžę į Angliją tūli kariavę 
Afrikoj angliszki oficierai at
virai tvirtina, jog Kitchene- 
rui ne pasiseks Įiaitnti De 
Wettą, kadangi tas daug su
manesnis už angliszkos ka
riaunos virszinįką ir kaip tik 
nori, De Wett už nosies va
džioja Kitchenerą. Be abe
jonės tame bus ne mažai tei
sybės.

Isztikro, kada lordas Kit
chener siunezia veik visas at
liekamas savo pajiegas gau
dyti De Wettą. vis daugiaus 
būrų veržiasi į angliszkas val
dybas. Dabar vėl jų insiver-

daar, kitas ties SteiJnBburg. šio vyskupo, maskolių iszvežto į 
Szitie priguli prie De Wetto 
kariaunos.

Botha atsiliepė per Holan- 
dijos laikraazcMUė, jog bū
rams nėra reikalo labai nusi
minti, dar vis yra viltis ant 
iszvijimo anglijonų, no<s 
nieks už burus ne užstoti). 
Ginklų, amunicijos iržmonii) 
norinezių kariauti už laisvę 
savo kraszto ne trūksta.

Buvęs pirma Afrikoj au
gi iszkoa kariaunos jenerolas 
Collville likosi atiduotas po 
sudu neva už ne gėrę kariatb 
nos vedimu, per ką cziela da
lis angliszkos kariaunos Įiate- 
ko būrams. Collville per 
laikraszczius teisinasi, jog jis 
pildė vien prisakimus Ro- 
bertso ir Kitchenero, kurių 
sumanumą kares vedime že 
mai stato. Prie Anglijos 
krantų artinasi jenerolas Ro
berte. Sugrįžus jam, prasi
dės prova jenerolo Collville, 
laike kurios be abejonės iszeis 
į aiksztę daug angliszkų ka
rės vedėju paslapczių.

Isz baimės, kad angliszkų 
valdybų būrai ne pasikeltų, 
anglijonai prie kiekvienos 
progos areštuoja įtekmių 
gesnius burus. Dabar su- 
aresztavo Drą Te Water neva 
už neprilankią anglijonams 
kalbą. Vis daugiau ajiekri- 
czių pagarsina įx) karės laiko 
tiesoms; po tokioms tiesoms 
pagarsintų gal visas pietinės 
Afrikos valdybas, bet to isa- 
pildyti ne gal dėl stokos ka
riaunos. Areartavimai 
nok ir karės laiko tiesos gal 
vien pakelti piktumą visų 
holandiszkos kilmės gyvento
jų ir jų pasikėlimą suskubin
ti.

Maskolija.
Ciecorius Mikalojus jau 

beveik su visu pasitaisė. Pra
džioj sausio mėnesio jis ap
leidžia Krima ir su visa savo 
szeimyna keliauja į Maskvą, 
o pabaigoj sausio sugrįž į Pe
terburgą. Į Krimą ir ant vi
so kelio iki Maskvai tapo su- 
d roti n ta policija, kad kelio
nėj mylinti carą pavaldiniai 
ką pikto jam ne padarytų.

Pasibaigė jau ėmimai nau
jų kareivių Maskolijoj. Szį 
metą daug paimtų į kariauną 
jaunu vyrų gabena į Odesą 
ir į kitus pietinės-Maskolijos 
portns. 1500 tų naujų ka
reivių siunezia
Daugiaus negu kitais metais 
siunezia ju
Vidurinę Aziją, ant Afganis
tano rubežiaus. Isz to visko 
matyt, jog Maskolija jauezia 
kokius nors nesutikimus su 
Anglija, todėl traukia 
riauną į tuos krasztus, 
Angliją gali lengviausiai 
siekti.

į Chinus.

szįmet ir į

Isz Lietuvos.

ka- 
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Isz WilnIrtus.
Komisiji paskirti nuo 

ir mokyklų užveizdos ant 
kimo pliaciaus pastatymui
jabazkos trioboe rea'iszkai mo 
kyklai, ant to parinko Falevy- 
cziaus pliac ų ant Didčsės Pogu- 
liankos, užimantį 2000 sieksnių 
Pliacių mokyklų užveizdai duoda 
miestas be jokio užmokesnio. 
Apart to duoda dar 700 sieksnių 
pliaci us prieitais iiuteroniszkas 
kapines ant parengimo mokinti
niams žaislų vietos; paskutinį 
pliacių vienok mie-t-is duoda 
mokyklų užveizdai su ta pasar
ga, kad czia turėtų t esą rinktie-i 
mokintiniai visų Wilniaus mo
kyklą, o ne vien realiszkos.

1 d. gruodžio Wilnioje paaimi- 
, rė katalikiškas kunįgt s Hrynie-

kitų krasztų laikraszcziai ap- žė du nauji pulkai: vienas wiecki, pralotas Wi(niaus vjaku 
kaltina tai vieno, tai kito | perėjo, rubežių ties Knaap- j pystės, tikras brolis pirma buwu-

mokyklų yra liuosi žemės plotai, 
kokius galima būt nupirkti. Ap 
skriezio virazinįkas mat labai ru 
pinasi apie suteikimę mokykloms 
žemės ant parengimo sodų ir 
daržų ant pasimokinimo mokyklų 
lankytojams sodaunįkystės ir 
daržinjkystės. /

Pereitę sanvaitę ui lietuvisz- 
kus javus mokėjo Wilniuje: už 
pudę rugių 70 kap., avižų 68— 
70 kap., miežių 80 kap , grikų 
80 kap. Pūdas sūdyto sviesto 
12—13 rubl., nesūdyto 15 rubl.; 
szieno 35—40 kap., sziaudų 26— 
28 kap.

Maskoliję.
2 d. gruodžio užsidegė krautu

vės brolių A'schvangų. Ugna- 
gesiai greitai ugnį užgesino. Di- 
de-nė dalis tavorų pasirodė su 
visu pagadyla. Nuo ko užgimė 
ugnie, dar tikrai nežinia; rodosi, 
kad uo padegimo.

Skaitymai lekcijų pigioj valgi- 
nyczioj likosi pertraukti: Draa 
Makover ne skaitys lekcijų apie 
ps ekologiją vaikų. Kaip kalba, 
skaitymą pamokinanezių lekcijų 
czia pertraukė mokslinio apskri- 
czio virpzinįkas, kadangi mat 
czia rinzosi daugiaus klausytojų 
negu ant jo parengtų ruimuose I 
gimnazijoj.

Wiloiaus -mokslinio apskriezio 
virszinįkas prisakė Lietuvos mo
kyklų inspektoriams, ant prapla 
tinimo knįgų terp kuimitezių, 
rengti prie mokyklų knįgų nar- 
davinyczias. bet jose turėti tokias 
kn|g s, kokių žmonės reikalauja; 
drauge su knįgoms laikyti sta- 
cz'atikiszkus abrozėlius ir kryžu- 
czius Žinoma, Lietuvos ukinį
kai reikalauja lietuviazkų knįgų. 
Tegul todėl mokslinio apskricaio 
virsTinįkas paliepia jas laikyti 
prie pradinių mokyklų. Ž noma, 
kad jis to ne padaryt, ko reikia.

10 d. gruodžio Wilniaus žydai 
rinko siu rabiną, balsavo jų isz- 
rinkti lialsuotojai. Kandidatai 
buvo: Nemser, Kochanauskas, 
Rskovezik ir Broido. Nemser ga
vo gerų balsų 86, Rakovczik 32, 
Kochanauskas 19, Broido 13. To
kiu budu Nemser likosi ištrinktas 
VVilniius rabinu ant trijų metų. 
Po trijų metų jo rahinysta pasi
baigs ir vėl bus rinkimai.

Terp Wilnians vagilių ne truk 
sta merginų ir moterių ir jos neap 
sileidžia vyriškiems sandrau- 
ga-ns. 7 d. lapkriczio vakare, į 
miltų pardavinyczią Eisenstadto, 
ant Antokoliaugūžėjo jauna mer
gina ir pasisakius ėsanti tarnaitė 
maako|iaus pulkaunįkoSzepoval 
nikovo, pareikalavo 10 svarų 
miltų ir iszkeitimo 25 rubl. Žy
dei ka atskaitė pinįgus ir padėjo 
juos į neužrakytą stalczių ir ėmė 
si sverti miltus. Isz to pasinau
dojo vagilka ir paazlavė isz atal- 
cziaus visus pinįgus ir su jais isz- 
bėgo. Nors jos isz syk ne suėmė, 
bet policija žino, jog tą padarė 
katalikė Michdina žeimytė.

Patiestus afsitmimas buvo tę 
paczię dienę krome Chanos Kuz- 
mirienėa ant Totorių ulyczioe. 
Czia užėjo jauna mergina ir pasi 
sakiusi ės**.nti tarnaitė tuose jau 
namuose gy venanezios Travskie- 
nės. pareikalavo 2 svarų sviesto 
ir praszė žydei k os su smulkiais 
isz dešimties rublių siųsti drauge 
dukterį, o tojė atsiims 10 rublių. 
Žydeika teip ir pndaiė. Užėjus 
ant H lubų, vagilka paėmė nuo 
iydelkaitės pinįgus ir sviestą, 
liepė ant trepu palaukti, o pati į- 
ėjo į virtuvę, kur radusi Trav- 
skienės tarnaitę, užkvietė ją ant 
ba itu* ir tą padariusi, praszė isz- 
lei-ti kitais trepais, kadangi ant 
tų, kuriais atėjo, ėaę tamsu; tar
naitė tą iszpildė ir tokia budu 
vagilka isztruko. Laukianti ant 
trepu žydelkaitė, ne galėdama 
sulaukti prigulinczių jai 10 rubl., 
įėjo į virtuvę ir tik tąsyk supra
to, kad liko-i prigauta.

Ant reikalų VVilniaus prekėjų 
užmanytos 7 kliasų prekystus 
mokyklos, kurią prekėjai apsiima 
uždėti ir užlaikyti savo kasztai«, 
iš syk sudėjo 10463 rubl. Atsi
liepė į Peterburgo valdžias pra
šydami daleidimo. Perėjo jau 
du metai, o Peterburgo cartar- 
niai nė jokio atsakymo ant pra
šomo ne duoda. Daugelis pre
kėjų,matydami kaip sunku kę ge
ro nuo Peterburgo valdžių isz 
melsti, dabar ne nori toliaus rei
kalingų ant mokyklos mokesesių 
mokėti. Dabar todėl mokyklos 
užmanytojai antru kartu atsilie
pia į Peterburgo valdžias, pra
szydami daleidimo parengti mo
kyklą.

Wilniaus mokslinio apskriezio 
visiems mo-

bvklų direktoriams pristatyti ži- dangi žemdirbystė visoj L’etu- 
As, kur aplinkinėse pradinių j voj stovi labai žemai. >Pinįgai| girdi.

Isz Wilniaus gubernijos.
27 d. lapkriczio, kaime Man- 

kuniškiuose, Ilino vali-zcziuje, 
Wilniaus paw., siautė gaisras, ku 
ris isznaikino kluoną ir daržinę 
naszlėe Juzės Grabsztanavyczie- 
uės. Sudegė teiposgi visi szių- 
metiniai dar ne iszkulti javai ir 
szienae.

Pirmoje pusėje lapkriczio mė 
neaio Wilniau8 gubernijoj buvo 
43 gaisrai, kurie užgimė: nuo 
neatsargumo 1, nuo nevalytų 
suodžių kaminuose 6, nuo pade 
gimo 3 ir nuo nežinomų priežas- 
czių 33. Wisuose tuose atsitiki
muose ugnelė pridirbo blėdies ant 
52222 rubl. Didžiausias gaisras 
buvo miestelyj Metėtuose, kur 
sudegė 15 namų ir daug negyve
namų triobų; blėdį ežia ugnies 
padarytu apskaito ant 19200 r., 
o sudegusios t r iobos užasekuruo 
tos buwo vos ant 4245 rubl.

Staigų mirezių per tę laikę bu
vo 19. Užmuszy«tų 2, Patsžu 
dyeczių 1. Negyvėlių rado 2.

-Wagy*tų papildyta 28. Pavog
ta dnikių vertės 1979 rubl., pinį- 
<rų 1?85 rubl. Arklių pavogė: 
Wilniaus pavietyj 3, Trakų 5. 
Szventenų 2, Lydos 11, Wilei- 
kos 4, ir Dienos 5, arba isz viso 
pavogta 33 arkliai.

Isz Dinaburgo, Witebsko

Ant stacijos Borkovyczių su
sidaužė taworinis geležinkelio 
trūkis, bėgantis isz Witebsko į 
D naburgę. Isz 38 trūkio vago
nų 24 iszazoko iszrėlių. Wago- 
nai buvųp prikrauti javais, kiau- 
sziniais ir gyvoms žęsims. Wisi 
iszazokę isz rėbų vagonai iszby- 
rėjo ir tavorai, javui, kiausziniai 
ir žę«ys pavirto į skystę medegę. 
Isz geležinkelio tarnų trys likosi 
sunkiai apkulti.

24 d.' lapkriczio,gyvenanti pas 
savo tėvus Dinaburge.jauna mer
gina D. gavo isz ,Wilniaus siun 
tinį. • Parsineszus namon siunti
nį, su pagelba motinos ir tarnai
tės atidarė pakę. Jame, su vata 
apkrauta, gulėjo kita dėžutė pa
našai į tas, kokiose laiko kvėpy- 
lus. Be darant, atsitiko teip 
smarki expliozija, kad nuo jos 
kambaryj langai Užbyrėjo ir 
stotkai nuo stalo nupuolė ant 
žemės. D. likosi bsisiai nupliky
ta, akys tapo pagadytos ir ran
kos sužeistoj, veidas ant visada 
pagadyt-ts. D. buvo labai graži 
ir apszviesta mergiua, ji saį metę 
baigė Berlyno muzikos konserva- 
tonję. Matyt, kad siuntinį su 
explioduojanczioms tnedegoms 
siuutė koks pavyduolis ant ker- 
jzto. To niekszo iki sziol ne su
sekė.

Pamokinimai žemdar 
biams. i

Toli val«cziai Witebsko gu
bernijos, matydami, kaip dėl ne 
mokėjimo vesti uk^iemdarbystė 
gubernijoj puola, ukinįkai vieloj 
geresnio gyvenimo, vis labiaus 
tkunla, ne įstengia iszmokėti 
didinami^ kas metę mokesezių, 
tari iš i terp savęs, nudėjus reika
lingus pinįgus, dar szię žiemę 
parsikviesti mokytę agronomę, 
kuris kiekviename valncziuje 
turėtų mokyti ukinįkus pagerinto 
žemės addirbimo budo. Su sa- 
vo užmanymu valezcziai atsi- 
szaukė į augsztesnee valdžias. 
Witebsko gubernijos valazczių 
paveikslą priderėtų sekti ir vi
sos Lietuvos valszcziams, ka-

ant moki n tojaus iszleisli sugrįžtų 
su dideliais palukais, nes isz pa
gerinto ūkės vedimo ukinįksi tu- 
rėtų dvigubai daugiaus peluo.

Isz Rado8zkowicų, Wil- 
niaus gub.

Aplinkinėse Rudoszkowicų pri
tvino daug plėšikų, užmuszėjų, o 
mirs<elyj wagilių. Neseniai vi
duryj dienos paeziame miestelio 
viduryj, kur visada stovi poli- 
cistai, vagiliai iszvedė arklį isz 
tvartų žydo Levino, pasikinkė į 
vežimą ir uiekeno nesulaikyti,i» 
važiavo. Plėszkes ir lankę rado 
paskui kaime Daszkuo^ pas vie
ną turtingą ukinįkę; pas jį rado 
te<posfri dauginus vogtų daiktų. 
Pas vieną gi miestelio gyventoją 
rado czielę krautuvę plėškių ir 
wixokių tavorų; visi tie daiktai 
paėjo nuo vagystų.

Netoli dvaro Baksztų, ant ei 
nanezio kebu Radoszkovicų kai 
vio užpuolė pnlkas vilkų. Bu
tų jį be abejonės išalkę žvėrys 
sudraskę, bet ant riksmo subėgo 
žmonės kaimo Maksimovkos ir 
kalvį nuo vilkų iszgelbėjo.

Lietuvoj užstojo jau žiema. 
Rogių kelias geras. Ukinįkai 
važiuoja į girias ant uždarbių.

Isz Lietuwi8zko Minsko.
Neseniai mes raszėme, jog 

Minsko apskriezio audė prasidėjo 
prova arklevagių: Petro ir Juo
zo Žydo vy ežių. Bronislovo Szisz- 
loe, Abromo Ra ko veži ko, Leize 
ro Du beretei no ir barono Adolfo 
Aszebergo. Prova U pasibaigė; 
sūdąs rado visus kaltais ir nu
sprendė: ant atėmimo wisų 
tiesų ir ant iszaiuntimo: Sziszlę, 
D u beretei nę ir Rako veži kę ant 5 
metų prie sunkių darbų Siberijos 
kastynė«e; Petrę ir Juozą Žydo 
vyczius į vakarinę Siberiję; ba- 
ronę Ašebergę į areštautų m 
tas ant 2j metų.

Isz Horbacewyczių. Bo 
bruisko paw., Minsko 

gub.
Gariniame malūne Szczigel- 

akio atsitiko ne seniai nelaime. 
Ant sukimo raaszinos buwo var
tojama czia kanapinė wirwė, kuri 
per daug isztyso ir reikėjo ję su
siūti. Maszinibtas ir peczkury; 
numetė nuo rato wirwę ir pradė 
jo aiuti, bet malūno ne sustabdė. 
Besiuvant, wirwę sugriebė ratas, 
o ji rankę peczkurio. Maszinistas 
stengėsi iszliuosuoti peczkurio 
rankę, bet besidarbuojant, wirwė 
pagriebė abidvi rankas gelbėto 
jo ir jas visai nutraukė. Ant to 
ne pHsibaigė nelaimė: virvė 
pagriebė tuom tarpu masziniato 
drabužius ir metė jį į balkį ir ui 
muszė ant vielos.

Isz Pinsko, Minsko gub.
Pinskas yra žydiszkas miėstis 

turintis apie 15000 gyventojų. 
Kadangi sugrustiems žydams 
sunku isz dorų darbų iszsimaity 
ti, tai jie griebiasi visokių priga- 
vysezių; labiausiai iš i vieszpa ta
vą ežia viso k i pakaiupiniai -ad
vokatai, kurie, versdami kaimie 
ežius provotia, ne tik lupa juos, 
vilioja pinįgus, bet siundo vie
nus priesz kitus, pjudo. Ant ap
saugojimo kaimieczių nuo isznau- 
dojimo isz pusės pakam pi u i ų ad
vokatų, czianykszcziai tiziiejie 
advokatai buvo užmanę uždėti 
mieste biurą, kuriame kaimiecziai 
galėtų rasti gėrę rodę be jokio 
užmokesnio jų provų reikaluose. 
§u tuom užmanymu ai<i liepė tpiie 
valdžių prašydami daleidimo, 
bet waldži<« daleidimo nedavė, 
todėl ir geras advokatų užmany
mas nueis ant niekų.

NAUJI I8ZRADIMAI.
| Wmdobonos gydytojas D ras 

Izidorius Muellcr pritaikė naują 
budę prie gydymo pusiau apkur
tusių. Pirmas ligonis, ant kurio 
pritaikė naują gydymo budę, bu
vo duktė garsaus amerikoniuko 
milijonieriaus Rockefellerio. Dak 
taras Mueller, vietoj pagedusio 
ausies būgnelio, įdėjo plonutes 
auksines plėves ir kaip laikrass- 
cziai garsina, pusiau apkurtusi 
Rockefellerio duktė visai gerai

| Angliszka karės ministerija 
perkratinėja vertę naujų erebu tų 
padirbtų pagal nurodymą vieno 
angliszko iszradėjo. Išradimas 
remiasi ant to, kad terp padų 
yra plieninė plunksna, kuri į to
kius czebatus apsiavusiam palen
gviną ejimę teip, kad be pailsi
mo ueiti dvigubai teip toli 
kaip su paprastais czebalais; ant 
kojų nesidaro užtrinų. Ant isz- 
bandymo tų czebatų apgliszka 
karės ministerija siuncz'a juos 
dabar angliszkaį kariaunai į Af
riką, o paskui, jeigu czia paritu 
dys jų visas gerumas, tokius cze
batus gaus visa angliszka ka
riauna.

| Ant trukių Denver Rio 
Grande ge'ežidkelio, ant apsau- 
gojinįo trukių nuo plėszikų. pri
taikė bauję iszradimą. Plėazikai 
paprastai ant trukių užlipa per 
masziną; reikia todėl užlipimą 
ant maszinos teip pritaisyti, kad 
ant jos nieks psszalinis, be dalei
dimo maazinisto, užlipti ne galė
tų. Tę ir atlieka naujas iszrac|i- 
mas. Jis susideda isz dūdų priė- 
szais užlipintą ant maezinos ir 
įėjimę į siuntinių vagoną; dū
dos tos sujungtos si katilu. Už 
tenka mažiausio spustelėjimo ma- 
szinisto, o isz dūdų veržiasi ver
dantis vanduo ir garso, koks ga
li užmu«zti ne tik žmogų, bet 
kiekvieną gyvą sutvėrimą. Kur 
prie trukių yra pritaisyta tokia 
prietaisą, nė joks plėszikas ne 
gali užeiti ant maszinos arba į 
siuntinių vagoną.

| Prancūziška, inžinierius Ch. 
Sechez padirlio naują greitai 
plaukiantį garlaivį ant visai ki
tokių pamatų negu dabartiniai. 
Naujas gar lai vys ne skęėta giliai 
į vandChį, bet laikosi ant pa v ir-. - 
sziauc, wietį>j gi szriubų arba ra-’ 
tų isz a'ūejų szoaų turi eiles plie
ninių lopetų, kurios, bėgdamos ar 
į vieną ar į kitą sza'į, stumia 
laivę pryszakin, arba atgal. Nau- 
ję laivą ūmai, stovint ant vietos, 
galima apsukti arba sustabdyti, 
kuom prasitzaliua visai susimu- 
szimai laivų. VV’arymas laivo 
atsieina daug pigiaus ir jis gali 
bėgti daug greieziaus negu visi 
dabartiniai garlaiviai.

Berlyno profesorius Witt su
rado naują planetą musų saulės 
sistemoj, kuriai davė vardą E- 
ros. Nauja planeta yra terp Mar*—- 
so ir žemės, du syk areziaus nuo 
žemės negu toluma planetos 
Weneros. Ant sziųmetinio as
tronomų kongreso, atsibuvusio 
Paryžiuj viso svieto mokslin- 
cziai sutarė fą naują musų žemės 
kaimyną tėmyti ant isztirimo jo* 
krutėjimų. 1 d. spalių szių metų, 
vokiszkas astronomas Wolff su
rado keturias naujas plauataites 
musų saulės sistemoj. Užtiko 
jas bu fotografijos pagelba.

| Mokslincziun Pati n perdavė 
pietinės Amerikos ir Belgijos 
daktarams naują vaistą nuo džio
vos, kokį vartoja pietinės Ame
rikos indijonai. Watstas tas yra 
tii arbata isz lapų augmenies va
dinamo calagua. Pietinės Ame
rikos ir Belgijos daktarai, kurie 
darė bandavones, pripažįsta nau
dingumą to naujo vaisto prie gy
dymo džiova serganezių. Gal 
būt tame yra kiek teisybės; ‘ir 
vaistas nuo drugio ir karazezia- 
vimų, chininą, yra perimta nuo 
pietinė* Amerikos indi jonų.

Kas tai yra?
Lietuviszkuose laikrasccziuose 
jbwo laike buvo patalpintas Atsi
liepimas p. Ere ra i no, kuria szau- 
kėsi lietuviškos visuomenės 
pagelbos ant iszleidimo jo surin
ktų ir apdirbtų su natoms dainų; 
žadėjo net išleistą knįgę siųsti 
aut Paryžiaus parodos. Dabar 
iųj, paroda seniai pasibaigė, o 

apie pažadėtą knįgę nieko ne 
girdėt. Gal ji jau atspausta? 
Priderėtų išsiuntinėti aukavu
siems pinįgus pažadėtus per alsi- 
liepimę exemplienas. Jeigu knį- 
ga ne iszeitų, butų labai nė gra
žu, tas sumažintų tik žmonių už- 
sitikėjimę swietiszkiem8, paže
mintų garbę wiaų laisvamanių.
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Isz Amerikos
Wergai Isz nauju amerikoniszku 

pavaldiniu.
Aamerikoniszkiema 

listams trūksta doros,ir sanžinius, 
principus jie mynioja, jeigu eina 
apie uždirbimę milijonų. ~ 
verždami nuo Iszpanijoe salę 
Portorico, arba užimdami salas i 
Havai, per laikraszczius garsino 
savę iszliuosuotojais tų salų nuo 
verguvės. Kas dabar pasirodo? 
Šatai amerikoniszki kapitalistai 
gabena dabar Portorico gyvento
jus kaipo vergus ant Havai salų 
cukraus plantacijų. Sztai dabar 

atgabeno į 
Nev Orleans 400 tokių vergų 
portorikonų, kuriuos pervež ant 
Havai salų. Randas ne drysta 
kapitalistų įvedamę verguvę 
kokiu nors budu stabdyti.

Sniego dargana.
Wolsenburg, Col. 27 d. gruo

džio, aplinkinėse szito me to 
siautė baisi sniego dargana ir di 
deh szalcziai. Wisos terpk ai n»s 
sniego uinesztos ir per tai per 
kainus negalima nė pereiti, nė 
pervažiuoti. Nežinia dar, kąs 
atsitiko su kalnakasiais dirban- 
cziais Coronado kastynėse. Laike 
tų darganų pražuvo daug besi- 
gananezių galvijų.

Kiek surinko kviecziu.
Pagal atskaitę statist iszko biuro 

Washingtone, ant viso ploto 
Suvienytų Walstijų pereituose 
metuose surinko isz viso 522229- 
505 buszelių kviecziu, arba po 
12,29 buszelio nuo akro. t Tame 
buszelių skajtliuje 35002 H4)9 bu 
szelių buvo žieminių kviecziu ir 
172204096 vasarinių.
Kare terp baltVeidžiu ir juod- 

veidžlu.
Indianopolis, Ind. Miestelyj 

Cementville, Ind. Užgimė nesuti
kimai terp negrų ir baltveidžių. 
Matomai baltveidžių įerzinti,ne
grai apsiginklavo. Baltveidžiai, 
kadangi jų ežia yra mažiau, ne 
dryeta iszeiti isz namų. Jie atsi
liepė prie szteto gubernatoriaus 
reikalaudami milicijos, kadangi 
įerzinti negrai gali juos iszskers- 
ti. Kol miliciji atėjo, užgimė 
muaztynėh, kuriose kelios deszim- 
tys žmonių likosi sužeistų, o trys 
sužeisti mirtinai.

Graži dovana.
Nev York. Sūnūs garsaus 

milijonieriaus Rockefellerio, pre
zidento Standard Oil Co. pasky
rė $250000 ant parengimo augsz 
tesnių mokslų merga i ežių mo
kyklos Nev Yorke. Tėvas gi jo 
padovanojo vėl 1 milijonę do 
liarų Chicagos universitetui. Ne 
reikia vienok užmirszti, kad Ro 
ckefelleriai į umę laikę surinko 
daugybę milijonų per skriaudę 
darbinįkų, todėl ir už jo dova
nas ne jam, bet jo nuskriaustiems 
darbinįkams priguli garbė.

Musztynee.
Bangor, Me. "Medžių kirtėjų 

stovyklose prie Chose terp dar
binįkų užgimė kruvinos muszty- 
nės, kurias pagimdė tikėjimiszki 
ginezai pakelti dviejų darbinįkų: 
Hennessey ir prancūzo Quielette. 
Pradėjus musztiesi dviem, į tar
pę su kuolais ir kirviais įsikiszo 
iY kiti. Musztynėse 20 žmonių 
likosi sužeistų, terp kurių yra 
diktai teip Sunkiai sumu«ztų, jog 
ne galės iszgyti. Isz Bangor 
pareikalavo policijos ir daktarų 
pagelbos.

Indtjonai nori pasikelti.
Sitka, Alabkoj. Kaip prane- 

sza ias ežia, aplinkiniai indijonai, 
baltveidžių skriaudžiami, užsi 
laiko ne ramiai ir rengiasi atker 
szyti savo skriaudėjams. Balt- 
veidžius apėmė baimė, kadangi 
po~ aplinkines gyvena daug in
dijonų, o mieste Sitka yra tik 55 
amerikoniszki kareiviai. Mums 
rodoei, jog ant apsaugojimo balt
veidžių nuo indijonų ne reikia 
ginkluotos kariaunos, bet reikia 
baltveidžius iszmokyti suprati
mo, jog ir indijonai yra toki jau 
žmonės kaip ir amerikonai, o tę- 
syk indijonai jų ne skers. Kitų 
rasų žmonis skriaudžia rodą ir 
kitos civilizuotos tautos, bet 
nieks turbut teip bjauriai nesiel 
gia su kitokios kilmės Dievo su 
tvėrimais kaip amerikonai. Už 
tai jų visi nekenezia. Amerikoj 
indijonus baigia naikinti, tuom 
tarpa iszpaniszkoše Amerikos re- 
publikoee indijonai ne nyksta, 
bet dauginasi. Teisingumę ame
rikonų jauezia gerai ir neva ift 
verguvės iszliuosuoti pietinių 
sztetų negrai.

Paskendo garlalvys.
Seatle, Wash. Sugrįžę ežia 

iaa Alaskos garlaiviai “Bertha” 
ir “Dolphin” atgabeno žinię, jog 
Amerikos pacztinis garlaivys 
“Tillamosk” laike smarkios vė
tros pabaigoj lapkiicz;e mėnesio

laivas “Arcadia”

kapit*-

Pa-

paskendo su visais antjobuvuj Haselton, Oh. Youngs- 
si*is žmonėms, nė vienas isz bu- tovn Iron & Steel Co. rengia 

czia nauję dirbtuvę, kurioje ras 
darba 250 darbinįkų.

Lkxington, Mo. Darbinį
kai Mc Grev kastynių pakėlė 
sztraikę, todėl tegul nieks czia 
neina darbo jieszkoti.

1 Blackbird, Mo. Blackbird 
Coal Co. reikalauja 50 iszlavintų 
kalnakasių. Darbai czia traukia 
si 8 vai. kas dienę.

Euzabeth, N. J. 
vės The Sugar Mfg. Co. bus pa
didintos, o paskui priims prie 
darbo daugiaus darbinįkų.

•IĮ Sharon, Pa. Akmenų skal 
dinycziose Shiron Limerton Co. 
neuždgio prasidės dalbai. Prie 
darbo patilj s 100 darbinįkų.

Chicago, III. Czianyksz- 
czios Crane Co. dirbtuvės ant 
Kalėdų davė vira uždarbio dar 
5% metinės algos visiems dar- 
binįkams.

Central City, Ky. Czia- 
nykszcziose anglių kautynėse dir
bu daugiaus darbinįkų negu jų 
reikia, todėl isz kitur atkakę ne 
gali gaut darbo.

NevKenbington,Pa. Sztrai
kai Arnold stiklo dirbtuvėse pa
sibaigė. Per sztraikus darbinį
kai pasiliuosivo nuo pirkimo 
visko kompanijos sztoruose.

St. Paul, Min. Kapitalis
tai isz Wisconsino ketina ne- 
uždgio pastatyti dideles popieros 
dirbtuves mieste Grand Rapids, 
Min.

Buttler, Pa. Hamillon 
Battle Factory padidįs szitas įtai 
sas. Dirba dabar jose 200 darbi
nįkų, neužilgio priima jų dau 
gi aus.

Pm-BURG, , Pa. Darbai 
sziuom tarpu eina czia gerai, dir
ba veik visos dirbtuvės. Jonės 
& Langhlio Co., savo dirbtuvėje 
ant South Side pradėjo dirbti.

1 Linton, Oh. Darbinįkai 
czianykszczių kautynių pakėlė 
sztraikę. Nesutikimai pakilo už 
tai,kad kastynių savinįkai ne no
ri pristoti prie unijos.

Danora, Pa. Stato czia 
didelę plieno dirbtuvę, kurioje 
nuo pradžios kovo mėnesio pra
sidės dariiai. Patilps prie darbo 
1200 darbinįkų.

Milvaukee, W». Susitvė
rė czia kompanija su 1 milijonu 
doliarų kapitalo, kuri neužilgio 
pastatys dideles garinių maszinų 
dirbtuvės.

1 Pitt-burg, Pa. Užgimė 
sztraikai Bakerton Coal Co. kas
tynėse netoli Barnesboro, Pa. 
Penkios kastynės prigulinezioe 
britai kompanijai likosi uždary
tos.

5 Pittston, Pa. 2500 darbinį 
kų Lehigh Vailey Coal Co. kas
tynių Heidclberg, Durrance, 
Prospect it Franklin sugrįžo prie 
darbo, kadangi mat kompanija 
sutiko iszmokėti uždarbį kas dvi 
sanvaith

1 Birmingham, Ala. Darbai 
sziuom kartu eina czia gerai. 
Southern Car & Foundry Co. pa
statys czia dideles > karų dirbtu
ves, kuriose nuo liepos mėnesio 
prasidės darbai.

Wheeling, W. Va. Netoli 
nuo czia, kapitalistai isz Union 
tovn, Pa. pirko 6000 akrų žemės 
su anglimi*, kur parengs kelias 
naujas kastynės.

Sprigfield, III. Darbinį
kai kastynių Diamond Coal Co. 
pakėlė sztraikę. Darbinįkai rei
kalavo, idant kastynių sawinįk,o 
sūnūs ir peczkurys pristotų prie 
unijos, bet kad tie atsisakė ir kas
tynių savinįkai atsisakė juo* 
versti prie iszpildymo reikalavi
mo, darbinįkai pakėlė sztraikę.

^1 Steven* Point, Wh. Czy- 
nykszczios popieros dirbtuvės 
bus padidintos; nuo pavasario 
priims daugiaus darbinįkų. Dirb
tuves Caye Furniture Co- bus už
darytos ant atlikime reikalingų 
pertaisymų. 'Paskui priims prie 
darbo daugiaus darbinįkų.

Iron Rtver, Mlčh. Czia- 
nyksztes kastynės dabar taiso, 
todėl prie kasimo darbų nėra. 
Ant pavasario atidarys daugiaus 
rudos kastynių, tai darbę len
gviau! bus gauti. Kada pradės 
geriaus dirbti, bus “Lietuvoj” 
pagarsinta. Dabar galima gauti 
darbę tik prie kirtimo medžių 
giriose. Moka iki 28 dol. ant 
mėnesio ir duoda boardę.

A. Draugelis.

vųsių ant paskendusio garlaivio 
žmonių ue iszsigelbėjo.

Pavogė dideles vertes paczto 
siuntini. .

Detroit, Mich. Ant geležin 
kelio pasažierinės stacijos mieste 
Wyandotte, Mich. pavogė, paczto 
siuntinį, kuriame buvo bondsų 
už 100000 dol. ir gatavų pinįgų. 
Netoli stacijos rado isztusztintę 
pakę, o darbinįkai alkalijų dirb
tuvių ant geležinkelio szėnių ra 
do daug'czekių ir kopelių, kurios 
buvo atidaryti s

Nelaime ant geležinkelio.
Spocane, Wa8H. Ant p-reat 

Northern geležinkelio, netoli Cut- 
ban, ta v orinis trųkis pervažiavo 
szeszis darbinįkus dirba nezius 
prie taisymo kelio ir užniuszė vi
sus ant vietos. VVisi užmuszti 
buwo japoniecziai.

Gaisrai.
Olympia, Wash. Namuose 

Lavery, netoli ežia, sudėgė trys 
vaikai jų savinįko. Kada užgi
mė ugnis, namieje tė'vų ne bu
vo, vien pa'iktas bernas kapojo 
malkas ant kiemo. Pamatęs, jog 
užsidegė namai, noiėjo vaikus 
iszvesti, bet kol prisiartino prie 
namų, espliodavo ant virszaus 
sukrautas dinamitas, expliozijos 
deganti namai tapo iszardyli.

Caloary, Canada. 26 d. gruo 
džio siautė ežia didelis gaisras, 
kuris isznaikino' didžiausias mie
stelio pardavinyczias ir hotelius. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
$150000.

Dubois, Pa. Netoli nuo ežia, 
kaime Sigel užsidegė namai Herr- 
gerio. Ugnyje pražuvo pati 
Herrgerio ir dvejetas vaikuczių, 
treczięjį gi motina spėjo iszmosti 
per langę. i

Ezpliozljoft.
Kinghton, Mich. Biuruose 

“Western Express Co.” atsitiko 
nuo nežinomos priežasties explio- 
zija, kuri paskui pagimdė 
Ugnis ne tik pagadino 
kurioje tilpo kompanijos 
bet isznaikino siuntinius, 
ugnies padarytę skaito ant 
$150000. i . ■

St. Jo-eph, Mo. Nuo explio- 
zijos pecziaus užsidegė Providen- 
ce Methodaat Episcopal Church. 
Bažnyczia beveik su visu sude
gė, o pastorius Leooard likosi 
mirtinai apkultas.

Keyser, W. Va. Netoli Dun- 
bin, Pacahontes pavietyj, dirbant 
nauję Coal & Iron R tilroad gele
žinkelį, atsitiko baisi dinamito 
expliozija, prie ko 6 darbinįkai 
likosi ant vietos užmuszti, o 5 
sunkiai sužeisti. Užmusztiejie 
tapo į szmotelius sudraskyti. 
Expliozija atsitiko gal per neat- 

1 sargumę paežių darbinįkų. kurie 
padėjo netoli beeikurinanezio |>e- 
cziaus dinamitę, o tas nuo karsz 
ežio expliodavo. Sužeistiejie, 
kuriems tapo nutrauktos rankos 
arba iazdegintos akys, meldė dak
tarų, kad juos perszautų, kadan
gi geriaus mirti, negu neregiais 
arba raiszais būti.

Dirbtu-

— —

gaisrę. 
triobę, 
biurai, 

Blėdį

Isz darbo lanko.
5 Scranton, Pa. Pakėlė sztrai- 

kę tarnaujanti ant czianykszczių 
ulyczinių karų.

*LaVER8Ville, W. Va. Trau
kiasi ežia sztraikai darbinįkų 
Eagle Glass Co.

T
bai 
eina

Wheelikg, W. Va. Dar- 
czianykszczioee dirbtuvėse 
gerai.* ,
Shtnnbton, W. Va. Szito-

se aplinkinėse bus atidarytos ke
lios naujos kastynės.

5 Waken, Oh. Stato ežia 
nauję liejinyczię, kurioje ras dar- 
bę 300 darbinįkų.

H Mingo Junchon, Oh. Czia- 
nykszcziose dirbtuvėse darbai ei
na gerai, dirba piluę laikę.,

5 Pitojburg, Pa. Allegheny 
Steel and Iron Co. stato prie 5 
avė. nauję plieno liejinyczię.

T Upshur, W. Va. Rengia 
czia naujas anglių kastynea, ku
riose neužilgio prasidės darbai.

5 Valant, Pa- Rengia czia 
,dvi nauji anglių kastyni, . ku
riose p?tilps prie darbo 300 dar
binįkų.

Middletovn, Oh.' Sude
gė czia Middletovn Pump dirb
tuvės ir visi jose dirbę darbinį 
kai ne teko darbo.

1 Loui->ville, Ky. 1700 dar
binįkų czianykszczios Tobace Co. 
pakėlė sztraikę. Jie reikalauja 
didesnio už darbę užmokesnio ir 
panaikinimo tūlų apsunkinimų 
ant darbinįkų uždėtų.

Szalyn pailsima ir nusiminimas!

Lietuwiszkn dirwu. s"Mi eik n°"‘rparie(triūsų,
Iszkilmė dvasios, nepaihtmas!

Lietuvė.

ISZ

Isz Broklyno, N. Y.
Linksma ant tzirdies darosi, 

randant laikraszcziuose žinias, 
, og lutose lietu viszkose kolioni- 
, ose griebiasi prie darbo ant tau- 
t*szko8 dirvos ir lietuvaitės,

Isz Grand Rapids, Mich.
Czianyksztė “Susivienyjimo” 

kuopa po vardu Sitnano Dau
kanto beveik visai pairo. Prie

kaip tai girdėt Lavrence, Mas., iastie to yra nesutikimai už ti- 
Nev Britiin, Con. ir kitur. Mu kėjimę. Už tikėjimę kilo vai 
sų merginoms vienok ne galima dai ir ant galo sanariai turėjo pa- 
nė užsiminti ne tik apie darbus braukti, niekaip ne galima bu- 
ant tautiszkos dirvos, bet ir apie wo susitaikyti. Administracija 
reikalę moterims apszvietimo ir ne mokėjo prideraneziai pildyti 
apsitaszymo. Nors’czfa ne ma- Įgavo pareigų, neįstengė užsimo- 
žai gyvena lietuvaiczių, bet terp kėti iszeigų ir turėjo apleisti Sa
jų kasžin ar rastum nors vienę, |ę. Dabar toj vietoj yra lietu- 
kuri užsiimtų skaitymu apszvie- wisxka karczemėlė. Už iszirimę 
cziauczių protę unįgų arba laik- mu8ų kuopos turime tiesę kaltin- 
raszcz ų. Musų merginos ne tik 
paczioe szalinasi nuo szviesos, bet 
neužkenezia sfcaitanczių vyrų, 
laiko tokius už bedievius, nepil- 
danezius Dievi pi įsakymų. Mat 
tos nabagės tamsumę, spangę pil- 
dymę formų laiko nž Dievo pri
sakymus; jos ne gali suprasti.

ti ir Susivienyjimo organo “Tė
vynės” redakciję, ^už negerę pil
dymu savo pereigų. Pagal kon
stituciją Bananai,pilnai užsimokė
ję,turi gaut “Tėvynę”,tuom tarpu 
nuo 37 nr. daugiaus neatėjo. Tas 
pagimdė sąnarių neužsitikėjimę, 
jie pradėjo sanpiotauti, jog jeigu

kaltina juos ui sukalbi priesz 
randę.

pauksztis tie lietuviszki kankin- 
tiniai, kitokių kankintiniu kaip 
szventę Wa i tiekų visai ne pa
žįsta. Paaiszkinus apie musų 
kankintinius, vienas tiesiog atsa
ke: “tegul ne skaito, kas yra ca
ro uždrausta, tai nieks ne kan- 
kys”. Tokia mat nuomonė ir 
toks supratimas Dievo prisaky 
mų yra pas tulus musų brolius 
vilnieczius!

Ir su kitokiais gražiais darbais 
pasirodo musų vilniecziai. Ne
seniai tai viens, tai kitas darbinį- 
kas pradėjo pasigesti tai pirati
nių, tai kitokių niažmonių; nors 
lietuvių nieks ne nužiūrėjo, bet 
ie paskui,susipykę,viens kitę ap

skundė ir tokiu budu jų ne gra
žus darbai iszėjo į aiksztę. Lai
mė dar, kad jie savę lenkais va
dina, o ne lietuviais.

Darbinįkas.

Wardan Teisybes.
Mylintis teisybę skaitytojas, 

perskaitės Nr. 50 “Lietuvos” ko- 
respondenciję isz Grand Rapids, 
Mich. užtiks joje daug neteisy
bės. Korespondentas tvirtina, 
buk Grand Rapidse nėra lietuvių- 
auprantanezių tautiszkus reikalus. 
Tas neteisybė. Yra ežia gana 
tuos reikalus suprantanezių, tik 
tie kiti ne sutinka su keliais ežia 
gyvenaneziaie, kuriems rodosi, 
jog pildantis tikėjimiszkas parei
gas ne gali būt geru tautiecziu, 
kad užlaikanti katalikiszkę ti
kėjimę ne gali būt tikrais lietu
viais. Tie norėtų, kad visi tu
rėtų tokias jau nuomonės kaip ir 
jie, stengiasi eavasias visiems 
primesti. Isz to ir kyla nesuti
kimai. Ir vaikas gali suprasti, 
jog erzinimais, piktumu nieko 
gero ne galima nuveikti. Prie
žodis sako: su plunksna tulžyje 
dažyta ir geriausias rasztinįkas 
nieko gero ne paraszys, o musisz- 
kiai žmonių saužinios reformato
riai ir prie prastų rasztinįkų ne 
gali būt priskaityti; jiems la
biau* rupi pasėti nesutikimus, su
erzinti lietuvius—todėl tai jie ir 
griebiasi apkaltinimų ne paremtų 
ant tikrų faktų.

Tas pats korespondentą* kalti
na kun. Pangonį įr apszaukia jį 
kaipo lenkyntoję ir migdytoję 
lietuvių. Tas teiposgi, jeigu tei
singai žiūrėsime, ne bus teisybė. 
Kunįgas Pangonis uesikisza į lie
tu viszkus reikalus, jis yra pra- 
baszczium lenkiszkos parapijos. 
Jeigu jis peikia kę ir bara, tai ne 
už tautiszkus, bet už tikėjimisz- 
kus ir doriszkus reikalus. Dabo
ti tikėjimę, naikinti nedorybę, 
juk tai kunįgo prideiystė isz jo 
paszaukimo! Ssiaip gi kun. Pan
gonis nėra niekesniu už kitus lie
ta viszkus arba lenkiszkuę kunį- 
gus, o už daugelį net geresnis, 
kę jau rodo tas, kad ežia nėra 
ergelių ir nesutikimų už parapi- 
j?s pinigus.

Nė czianykszcziai lietuviai nė
ra teip užmigę, nė draugystė Sz. 
Petro ir Povylo nėra teip be 
vertės, kaip tai korespondentas 
p. Wartelišzkis per stato: drau
gystė turi savo salę ir ant jos 
yra lietuviszkas paraazas. Prie 
Susiviėnyjimo priguli 7 ypatos. 
Jeigu daugiaus ant tautiszkos 
dirvos ne galima nuveikti, tat 
tas paeina nuo to, kad mes, bū
dami ne vienokių nuomonių, 
terp savę dėl nenuolankumo ne 
galime susitaikyti. Mes, pasida
linę į dievyoczius ir į szliupinius 
arba valnamanius, vieni kitiems 
stengiamėai kenkti, viens kitę 
niekinti. Su tuom juk mieriu 
atsiliepė ir p. Warteliszki8, norė
damas pakutenti tikinezius. Isz 
tokio ' kutenimo vienok naudos 
nėra. Neseniai atsirado tre 
ežia peilininkų ir bėhninkų par
tija, bet jos eanariai ne priguli nė 
prie dievuoezių, nė' prie v<dna- 
manių, nė prie tautiecziu; jie 
yrę belininkais ir niekuom dau
giaus. Už juos visų lietuvių 
nieks ne gali kaltinti.

P. Sidarevyežius.
Labai mums ne malonu, kad 

dėl tendentiizkų korespondenci
jų, kokias ats unezia tūli kores
pondentai, reikia paskui vesti be 
galines, be jokios naudos polemi
kas ir jom* paskirti vietę laik- 
rasztyj. Korespondencijos pa
remtos ant tendentiszkų iszmislų 
arba spėjimų, be tikrų faktų, ko 
kius visada galima būt darodyti, 
kenkia labai jaunai musų laik- 
rasztystei. Ypacz tokioms atsi
žymi Amerikos lietuviszki laik- 
rasęcziai. Kas tę piktę sėklę pa
sėjo, tas daug blėdies mums pa
darė. Laikrasztis tai ne iszmislų 
vieta, jame turi tilpti vien gry
na teisybė. Red.

| Londono laikrasztis “Daily 
Expreės” paduoda, buk Peterbur
ge likosi suaresztnoti 300*studen- 
tų neva ul^plalinimę socijalistų 
mokslo.

| Airijos pakrantėse, prieszais 
Cork portę, paskendo japoniszko 
rando garlaivy* “Sente”. Isz 
buvusių ant jo 17 imoniųS-12 
prigėrė.

| Pagal atskaitę amerikonisz- 
ko virszinįko ant šilų Filipinų, 
jenerolo McArthuro, yra ant tų 
salų 30000 raupais serganezių 
cziabuvių. Daugiausiai tokių yra 
ant salos Viscayas.

| Stacziatikiszkas sinodas Mas- 
kolijoj prisakė visose cerkvėse 
rinkti aukas ant pastatymo pui
kios maskoliszkos stacziatikiszkos 
cerkvės Nev Yorke.

Isz Lawrence, Mass.
Darbai eina ežia prastai, dirba

me tik po dvi dieni ant sanvai- 
tės. Labai daug žmonių yra ežia 
be ^arbo.

Daugelis czianykszczių lietu
vių ne turi tautiszko supratimo, 
paskendę tamsybėse, tie ne ken- 
czia szviesos, apszviestesnius 
duodanezius jiems geras rodąs 
svietiszkuose dalykuose paver- 
czia į szliuptarnius, pravardžiuo
ja salaveisziais, bedieviais ir tt. 
Kada vienok tokius pasiekia ne
laimė, tai jieszko rodos pas tuos 
iszniekintus “bedievius” arba 
pas svetimtauezius ir už rodę 
dar gerai užpundyja arba ir už
moka. Kamgi mums jieszkoti 
pagelbos pas svetimtauezius ir 
už tai brangiai dar užmokėti? 
Mes priversti svetimų pagelbos 
jieszkoti prie mažiausios progos 
todėl, kad mes nemokyti, ne ži
nome, kaip reikia savę gelbėti.

Sziędien ne vienas musų brolis 
gerai uždirba, kaip kitas net ge
resnį turi uždarbį už ne vienę 
mokytę, bet turėdami progę ir 
iszteklių ne mislyja apie iszlavi- 
nimę savo proto. Tie vargszai 
mat ne supranta, kad jeigu ne 
butų nė fabrikų, nė didelių par- 
davinyczių ir mes niekur ne ga
lėtume uždarbio rasti. Prie ve
dimo dirbtuvės ir pardaviny- 
czios juk reikia sziokio tokio 
mokslo. Net musų broliams 
n uola tai pasitaiko reikalas raszy- 
ti, tai jie turi melsti kito, kad 
jiems sziokį tokį laiszkelį pas tė
vus ar gimines paraszytų į Lietu
vę, arba isz ten atėjusius laiszkus 
kad perskaitytų. Su savo tam 
sybe, per musų ne suprutimę, 
mes ėsame kilų tautų iszjnokia
mi. Tam šie jie musų broliai ne 
tik pats nieko ne veikia per sa
vo nesupratimę ant musų tautos 
labo, bet niekina ir stabdo dar 
bus kitų, pavydi savo broliams, 
pats nieko geresnio dirbti ne mo
kėdami. Jeigu visi butų to
kiais, kas isz-mus butų? Jeigu 
mes ne turėtume rasztinįkų dir- 
banezių ant musų visų naudos, 
tai neturėtume nė laikraszczių, nė 
knįgų ir negalėtume ne tik ži
noti, kas ant svieto yra, bet ne
pažintame nė Dievo, nė jo prisa
kymų. Tę ir matome pas musų 
tamsunus, kurie niekaip ne gali 
suprasti svarbiausio Dievo prisa
kymo, liepianczio mums mylėti 
artymę kaipo pats savę. Apie 
meilę artymo, terp savęs besi- 
pjaudami, mes mažę turime su- 
pratimę, o vėl Dievo prisaky
muose pasakyta: “kas ne myli 
artymo, tas ne myli nė Dievo”. 
Wisokius reikalingus rasztus ir 
pamokinimus rūpina mums ap- 
szviestesni broliai, iszleidžia juos 
kaipo knįgas ant musų visų nau
dos. Skaitykime tik tuos rasz
tus, o pasikels ir musų protas, 
pats geriaus suprasime musų pa
reigas kaipo lietuvių ir kaipo 
žmonių. Jeigu musų tėvynėj po 
Maskolių ir Prūsų valdžia skriau
džia mus ir stabdo pasikėlimę, tai 
Amerikoj tokių stabdymų nėra, 
ežia galima atlikti darbus, rengti 
įtaisas , galinezias mus pakelti; 
naudokimės todėl isz liuosybės ir 
stengkimėa pasikelti. Ne snaus- 
kime, kaip snaudėme iki sziol.

Tauteris.

i Wokietijoj nusibankrutino 
po rando protekcija stovėjęs hy- 
potekos bankas per visokias pri- 
gavystes jo urėdnįkų ir įtraukė į 
bankrutystę daug visokių užsi
ėmimų.

jog tie jų neuikeucziami už skai- teįp eįna gu“Tevyne”,tas pats gal 
tymę gerų raszių vyrai daug ge- ^ut ir su posmertine ir viens po 
riaus pildo Dievo prisakymus kitam atsisakė nuo Susivienyji-

.. . j u* negavimę “Tėvynės”
svietL-zkos įtalpos numerių ne galima kaltinti pacz- 

negu szėtonas tę, kadangi lygiai laiszkus, kaip 
Daugęlis tų jr kitus laikraszczius visi gauna

mu sų merginų garbinamų vyrų mo mwo |aike. vien su “Tėvyne” 
geriaus pildo szinkoriaus negu tjek iaįmfg ne turėjome.
Dievo prisakymus; vietoj ra- 
žaucziaus ir knįgos mieliau grie
bia kazyras.

Mielos seserys! Szalinkitės 
kaip galėdamos nuo vyrų tamsių 
palaidūnų, kurie vien ant girta
vimo ir pesztynių praleidžia at- 
liekamę laikę, nes gavusios tokį, 
laimės ne sulauksite; ne siszalin- 
kite nuo apszviestesnių, gražiaus 
besielgianczių, steugkitės paczioe 
labiaus apsiszviesti, o tęsyk, 
nors jus niekintų niekszai, užsi
pelnysite ant paguodonės visų 
geresnių žmonių.

Me tik vertos nu peikimo musų 
merginos, bet ir moterys niekuom 
geresniu ne užsiima kaip lanky
mu kumuezių, apkalboms; kitos 
maukia alų, dar kitos loszia ka- 
zyrums su neturineziais darbo 
burdingieriaie. O jau kaslink 
neszvarumo namieje, tai isz to 
jau lietuviszkcs moterys placziai 
pagarsėjo. Tūlų lietuviszkų vai
kų net negalima pažinti kokios 
parvoe veidas, baltas ar juodas; 
stoikai visi, kiek tik jų turi, vi 
si ant fctilo, kadangi mat darbsz- 
czios lietuviszkos moterėlės ne 
turi kada stalę nuvalyt, nė vai 
kuczių nuprausti. Grindys uie 
kada ne mazgotos yra tikru lizdu 
veisitnuisi viaok ų ligų, dėlko 
daug mažų vaikų mirszta liftu- 
visskote szeimynose ir t ii tau
kiausiai per neszvaruidę motinų.

Žinoma, kad paskendusios tin- 
ginystoj, negalinezios namieje 
apsiliuobti moterys nesirupįs 
apie apszvietimę, bet jos paezins 
ne pasiganėdina savo tamsumu, 
stengiasi ir vyrus suhikyti nuo I knįguczių. 
apszvietimo, nuo tautiszkų dar turi czia diktai pasekėjų. Kunį- 
bų. Man kartę įsisznekus su gai, ypacz jaunesnėj! gentkartė, 
czianykszėzioms moterims apie teiposgi ne snaudžia ir darbuoja- 
tautiszkus reikalus, apie drau- gi, kaip moka. Nors “Katalikas” 
gystes, viena lietuviszkų vaikų užgina ir užmeta “Vienybei” 
motina sziteip atsakė: 1 “Acziu melagystę kaslink atsibuvusio 
Dievui, asz gėrę vyrę tariu: kę kunįgų seimo, bet seimas toks 
jam liepiu, tę jis ir daro ir į nė mėnesį atgal isztikro czia atsibu- 
jokię draugystę ne priguli”. Sun 
ku mums su tokioms lietuvisz- 
koms moterims pakelti musų 
tautystę ir užaugyti vaikus ge
rais tėvynainiais.

Tokios moterys ir * geriausius 
vyrus į niekus piverezia. Pa 
veikslus to matome ant kiekvie 
no žingsnio. Daugelis juk vyrų, 
kol buvo neapsivedę, buvo ge
rais tautiecziais, mėgo szviesę, 
bet kaip tik apsivedė su kokia 
nieko nesuprantanczla tamsune, 
iszsižadėjo szviesos, ant jos akis 
užmerkė, bijosi knįgos ar laik 
raszczio laikyti, kad užtai nieko 
neiszmananti pati namų į pragarę 
ne paverstų.

Mielos seserys! meskime tin
ginį, griebkimės prie darbo, prie 
apsiszvietimo. Imkime už pa- 
vizdį moteris kitų augszcziaus už 
mus stovinezių tautų, kurios ir 
namieje užlaiko szvarumę, rupi- rėjo sueigę, ant' kurios rinkų 

naujus virszinįkm ir iszrinko: 
prezidentu — P. Incę; sekreto
rium—J. Naujokę; kasierium — 
P. Stankevyczių. Likosi teipos
gi nutarta parsikviesti su pra
kalboms Drę Szliupę ir kunįgę 
W. Dembskį. Prakalbos atsibus 
6 ir 7 d. sausio.

Naktyj 22 į 23 d. gruodžio pa
tiko nelaimė Susiv. Liet. Laisv. 
kasierių Wincę Gustaitį: sudėgė 
jo kriauczisska szopa ir maszinos 
vertės 1000 dol., teiposgi gata
vo darbo už 500 dol. , Sudegė ir 
kriaucziszka szopa p. Jasulevy-

irbo blėdies

negu jų garbinami tamsunai ne 
kenezianti 
knįgos labinus 
szvęsto vanden*.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.....................  52}c
Prūsiškos markės po............24jc

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti SOc.ant pacstokasza

mu. Už negavimę “Tėvynės’

F. Sidaras.

Ibz P a te r so n, N. J.
Lietuvių yra czia pusėtinas bū

relis: apsivedusių yra 35 szei- 
rnynoB, pavienių beveik tiekjau, 
taigi drauge su virszum 100 
ypatų. Gaila vien, kad tame 
skaitliuje daug yra sulenkėjusių, 
kurie gėdisi savo prigimtos kal
bos, nusiduoda jos ne mokę. 
Daug czia yra tokių, kuriems vi 
sai ne rupi lietuviszki tautiszki 
reikalai.

19 d. sausio pereitų metų'Suri- 
tvėrė czia lietuviszka Sz. Kazi
miero Dr., kuri 6 d. sausio 1901 
m. turės metinį susirinkimę. ant 
kurio bus renkami nauji virai- 
nįkai ir bus paduoti ant apsvar
stymu kiloki svarbus dalykai.

Darbai iki sziol ėjo czia pusė
tinai, tik dabar ant neaprubežiuo- 
to laiko sustojo lokomotyvų dirb
tuvės ir per tai 1600 darbinįkų 
ne teko darbo. J. M.

| Kalėdos ežį metę Anglijoj 
buvo labai sziltos, Devonehire ir 
ant salos Wight iydi dar roiės 
dariuose. Szlitas oras per Kalė* 
das buvo teiposgi Prancūzijoj ir 
^Vokietijoj.

| Antrę dienę Kalėdų Berlyne 
teip buvo szilta, kad soduose 
matyt buvo, kaip vasarę, lakio-. 
janezias peteliszkes, muses ir ki
tokius vabalus. Teip sziito oro 
per Kalėdas nieks ežia ne atmena.

' | Pietinę Maskoliję, va~isin- 
giausię jos dalį, szį metę pasiekė 
badas. Ukinįkai, negalėdami 
iszmaityti savo szeimynų, atve
da vaikus į valazcziaus kancelia- 
riję, ežia juos palieka, o pats ap
leidžia namus ir pulkus.traukia 
į kitus Maskolijos krasztus; kiti 
vaikus palieka apleistuose na
muose, o pats keliauja ant už
darbių kitur, kur žmonės bado 
ne kenezia.

Ibz Yorko.
Paskutiniame laike Brooklyno 

ir Nev Yorko lietuviai labiaus 
subruzdo, terp jų žymiaus apsi- 
rei>*zkė noras apriszviesti, dau
gelis kimba prie skaitymo moks- 
liezkų knįgų ir geresnių laikrasz- 
czių. “Tik per vienus pereitus 
metus “Lietuva” ir “Vjenybė” 
gavo ežia apie 250 naujų skaity
tojų, ne skaitant senų; iszsiplati- 
no ne mažai mokaiiszkų knį 
gų. Dabar sunku rasti lietuviaz- 
kę grinezię, kurioje ne butų mi
nėtų laikraszczių ir mbksliszkų 

“Ateitis” teiposgi

vo, svarstomi buvo reikalai už
dėjimo naujo laikraszczio. Isz- 
tikro pasisekė nutarti, kadangi 
laikrasztis pradės neužilgio iszei- 
dinėti. Ant susirinkimo buvo 6 
lietuviszki kunįgai, o terp jų pa
garsėjęs paskutiniuose laikuose 
isz tęsymų su parapijonais už pi 
nįgus, teiposri kitas pirma visų 
lietaviszkų kunįgų visaip isznie- 
kintas, kol prie kunįgų trusto ne 
prigulėjo, dabar jį gal net 
kada nors dar apszauks 
kankintiniu už tikėjimę. Laikai 
mat mainosi ir nuomonės musų 
vadovų turi taikytiesi prie ap
linkybių, gaila vien,kad tos nuo
monės keieziasi ne ant naudos 
lietu viszkos visuomenės tik ant 
joa skriaudos.

Kriauczių darbai priesz Kalė
das apsistojo.

Susirinkimo Komitetas(?) tu

naši apie savo ir savo vaikų ap
szvietimę, ue tik paezios užlaiko 
meilę savo tauto* ir tėvynės, bet 
ję įkvepia savo vaikucziams, o 
vienok per tai no tik ne virsta į 
stabmeldystę, bet likėj mę ir Die. 
vo prisakymus užlaiko geriaus 
negu musiszkės bijanezios szvie
sos ir tautiszkų darbų moterys. 
Ne tik svetimų tauta moterys 
per apsiszvietimę Waczios jau- 
cziasi iaimingesnė^C, bet ir jų 
vyrai turi geresflq huvį. Ban 
dyki m e ir mes tokio jau gyveni-___
mo, o greitai pajifcime, kad tas ^joTkur "ugms

Isz Onawa, Me.
Darbinįkai dirba ežia giriose 

prie kirtimo beržų. Uždirba nuo 
$20—26 ant mėnesiu ir gauna 
valgį. Žiemos ežia szaltos ir 
sniego būva mažiausiai po 4 pė
das storai. Dabar yra sniego ant 
3 pėdų, o 14 gruodžio szaltis bu
vo 25° žemiau* zero pagal Gri
ciaus termometrę.

Lietuvių dirba ežia 9, terp Jų 
5 paeina isz Wilniaus gubernijos, 
bet tie savę vadina lenkais. ‘Lie- 
tuviszkų rasztų tie vilniszkiai 
broliai ne skaito, kadangi pagal 
jų nuomonę lenkiszka kalba ėsan- 
ti geresnė: lenkai, girdi, turėję 
sivo karalių ir vėl jį gausę, o 
lietuviszka niekur ne tinka (oį 
tinka ji ir tai labai: (universite
tuose prie kalbų mokslų nieks be 
lietuviszkos ne gal apseiti, len- 
kiszka gi ežia ne reikalin-

R**1
Užsiminus jiems apie reikalęl | Triegrftnai isz Windobonos 

szelpimo musų kankintiniu, jie Į paduoda, buk Warszavoj žanda- 
visai ne gali suprasti kas tai" do Į rai suaresztavo 52 lenku. Ap»

i Isz wisur.

yra geresnis ui meilę tamsos. 
Ei abejonė ssalyn nuo musų!

ant 1000 dol.

| Prancūzijoj uždėjo mokės 
ežius ant bažnyczių užlaikomų 
svetimų krasztų kunįgų, bet 
daugelis tokių kunįgų protestuo
ja, kreipiasi prie savo randų; 
Prancūzijos randas ant protestų 
ne paiso. Paryžiuj uždarė jau 
bažnyezię užlaikomę angliszkų 
kunįgų passijonistų ir reikalauja 
užmokėjimo 20000 fr. mokes- 
czių. -Jeigu ne bus greitai užmo
kėta,bažnyezię parduos per aukci- 
jonę.

| ^Vokietijoj pradeda skųstie- 
si, ^ad dėl Ameiikos konkuren
cijos Wokietijos,iszdirbystė puo
la. Sztai dabai wienoj isz pra- 
moningiausių provincijų, Silezi
joj, uždarė daug fabrikų, kiti su
mažino skaitlių darbinįkų dėl ne
galėjimo paiduoti iszdirbimų. 
IVokiszki laikraszcziai kvieczia 
visus Europos krasztus susijungti 
į kruvę, daryti viens kitam pa
lengvinimus ir tokiu budu už
kirsti kelię amerikoniszkiems isz- 
dirbimams.

$ Jauna Holandijos karalienė 
mokinasi dabar visokių kalbų: 
iszmoko jau, apart savo prigim
tos kalbos, gerai kalbėti ir ra
ižyti: vokiszkai, prancuziszkai ir 
angliszkai; dabar mokinasi kalbų 
savo kohonijų pavaldinių—ma- 
lajiszkos ir javaniszkos. Savo 
pavaldinių kitokios kilmės kal
bų nesimokina nė maskoliszkas 
carpalarkis, nė Wokietijoe val
donas, bet stengiasi tokias kal
bas isznaikinti. Ui tai 4 milijo
nai holandieczių valdo kolonijo
se 30 milijonų kitaip kalbanczių 
ir nereikalauja szimtų t ūks tan
elių kareivių ant suvaldymo ko- 
lionijų, o Maskolija arba Wokie- 
tija savo pamušaluose k ra sz tu ose 
turi laikyti tnkstanezius kareivių.

| Bavarijos randas rengiasi į 
krarato gimnazijas ir techuiszkas 
mokyklas įvesti priverstinę mo
kinimu maskoliszkos kalbos.

| Japonijos pakrantėse, prie
szais Namadza, paskendo japo- 
niszkas
ahima. Prie to prigėrė 120 žmo
nių.

kariszkas laivas Teški

| Paryžiaus apeliacijos sūdąs 
nusprendė ant penkių metų ka
lėjimo amerikonę Goffray, kuri
ui, pasigarsinęs kardinolu vys
kupu isz Washingtono, rinko |>o 
wisę Prancuziję pioįgus neva 
ant atvertimo į katalikiszkę ti- 
kėjimę indijonų Uolinių kalnų; 
laike miszias daugelyj Prancūzi
jos bažnycziųi skaitė praneszimus 
apie savo paties pavojingus ant 
naudos katalikystės darbus 
terp indijonų Uolinių kalnų. 
Jeigu būt apsisaugojęs nuo pra- 
neszimų, gal būt dar ilgiaus ga
lėjęs žmonėms akis monyti ir 
juos prigaudinėti, bet isz prane- 
szimų pasirodė, jo'g^k»rdių^jį



trūksta elementariszko mokslo, 
kuom ir atkreipė ant sawęs nu- 
iiurėjitnę. Isz tirinėjimų pasiro
dė, kad tas kardinolas vyskupas, 
kuris dryso katalikiszkose bai- 
nycziose laikyti iszkilmingas mi- 
szias, ne tik ne buvo tuom, už 
ką save perstatė, bet ne buvo nė 
k.unįgu, tik paprastu ameriko- 
niszku prigavėju.

U Maskvoje b d. gruodžio 
siautė didelis <jpisras; sudegė 
Muiro ir Milezo krautuvės. B16 
dį ugnies padarytą skaito ant 
pusantro milijono rublių.

Anglijos pakrantėse, ant 
Britiszko kanalo, siautė baisios 
vėtros, laiko kurių susidaužė dik 
tai mežesnių laivelių: terp kitko 
paskendo angliszkas laivas “Pe- 
gazus”, o su juom pražuwo 33 
žmonės. Anglijos pakrantėse su
sidaužė laiwas “Primrose Hill”. 
Isz buvu-ių ant jo 35 žmonių tik 
vienas iszsigelbėjo, 34 gi prigė 
rė. Prieszais Porllant susidau 
žė iszpaniszKas laivas. Kiek 
prie to žmonių prigėrė, dar neži
nia. Austrijos laiwas “Uapri- 
corn” paskendo prieszais Korn 
valijos krantus. Isz buvusių 
ant jo žmonių tik 9 iszsigelbėjo, 
kiti gi prigėrė. Tannton porte 
wilnys iszardė porto darnus, sto- 
vinczius laivus nutraukė nuo 
inkarų ir sugrudo į kruvę; du 
laivai likosi paskandyti, penki gi 
drucziai pagadyti. Walijos pak 
rantese laike paskutinių wėtrų 
teiposgi ne mažai žmonių prigė 
rė. Bristol kanale laivas “Zefi- 
ro” susimuszė su kitu ir drucziai 
tapo pagadytis. Prie to 9 juri- 
nįkai prigėrė.

Prispaudimas lenkų 
^Vokietijoj.

Ar rasi, brolau, tokią ezalį, 
kur waldžia teip persekiotų ap- 
szwietimą, kaip Lietuwoj? Kiek- 
wienas svetimtautis nusistebės, 
iszgirdę®, kak dėl vienų literų 
gudai persekioja mus už kiekvie
ną lietuwiszką knygelę, dėl vie
nų literų pilni kalėjimui prigrūs
ti lietuvių. Isztikrųjų, mes tvir
tai tikėjome, kad tik vieni tam
suoliai gudai 19 amžyj gali teip 
elgtis, bet.. . .apsirikom.

Svetimos vvieszpaiystės nieko 
gero negali pasimokinti uuo Gu
dijos, jei tik skriausti silpnesnius, 
trukdyti visokiais budais ap- 
szvietimą. Gudai visas savo 
spėkas padėjo, kad paversti 3 su 
virszum milijonus lietuvių į bur 
liokus, į aklus tarnus caro. Isz- 
girdo apie tai vokiecziai,—pati
ko, žinia, ir jie tuoj griebėsi už 
darbo. Po vokieczių valdžia 
yra dalis Lenkijos; ten gyvena 
daugiau kaip pustreczio milijono 
lenkų. Juos ir užsimanė vokie
cziai paverst į vokieczius: pir
miau gerumu, o dabar jau prade
da kanczių rodyt, grurnot kalėji
mais.

Isž pradžių perkėlė j Lenkiją 
10 tukstanczių vokieczių, bet jie 
paskendo terp lenkų, kaip laszas 
vandens jūrėse. Uždraudė len
kams eiti isz Austrijos ir Gudi
jos į Wokietiją aut darbo, bet 
isz to nieko gero neiszėjo; tik 
tiek: darbininkai susimažino, mo
kestis už darbą pasididino ir vo
kiecziai pradėjo rėkt, kad jie ne 
gali iszsimokėti, gyvent ne gali! 
Mat, didžiausi dvarai ten vokie
czių rankose.

Bet iki sziol tai da buvo tiktai 
pradžia. Lenkai ne labai nusi
minė—mislyjo, kad isz to vokie
czių szokinėjimo nieko ypatingo 
neiszeis. Mokyklose jų vaikus 
mokino ir lenkiszkos kalbos, ti
kėjimą iszguldė lenkiszkai, turė
jo savo spaudą, net j vieszpatys- 
tės rodą (parlamentą) pakliuvo 
keli lenkei.

O vokiecziai nenori teip grei
tai atsisakyti nuo pradėto darbo, 
kad ir jis niekam netikęs. Yjiacz 
ministeris Studt nori užsipel
nyti tokį jau paminklą kaip Mū
ra v je v — Korikas. Dabar nese
niai uždraudė jis iszguldinėt mo
kyklose lenkiszką kalbą, net ti
kėjimo verczia vokiszkai moki n 
tis; vieszose vietose: šūduo
se, rasztinycziose, paežiuose teip- 
gi uždraudė lenkiszkai kalbėt.

Toks pasielgimas valdžios la
bai sujudino žmonės. Net kunį 
gai, kurie iki sziol dėl savo ki: 
•szeoiaus, ar dėl ko kito laikyda
vo pusę vokieczių,—ir, jie pasi
darė jų prieszais. y

O valdžia vis varo savo.----
Neseniai Poznaniuj patupdė į ka
lėjimą ant 5, dienų Janiną Oman- 

. kovskytę už tai, kad ji mokino 
lenkiszkai skaityti darbininkų 
lenkų vaikus. Pasodino ją į to
kį urvą, kur nė didžiausių vagių 
nė žmogžudžių niekad neaodin- 

Gerai ir mums žinomi

yra toki urwai. Juk iftokint 
w&ikuczius skaityt, tai didesnis 
prasikaltimas ui wagyst| arba 
žmogžudystę,—pramokę skaityt, 
sziek-tiek apsiszwietę sermėgiai, 
nebesiduos teip sawę skriausti, 
teipgi wogti krutinai jų uždirb 
tę skatiką. Kambarėlis, kur pa
tupdė OmankoTCskytę, mažytis, 
wos pusantro žingsnio galėjo szian 
ten žengti, nė stalelis neįsiteko; 
lubose ne didelis ir tai dar per 
pusę uždarytas langelis; szilti 
saulės spinduliai negaivrino jos. 
Sėdėjo nabagėlė patamsėję; nie
kad nė žiburio neduodawo.

Lenkai, gywentojai Pozna- 
niaus, patyrė apie wiską. Jų 
szirdis perėmė baisuj piktumas 
ant barbariszkos waldžios ir pa- 
guodonė Omankowskytei. Nuta
rė iszkilmingai ją pasitikti. Po 
licija,patyrusi apie tai, iszleido ją 
porą adynų priesz paskirtą laiką; 
liet ir tada jau buwo susirinkę 
mynios žmonių priesz duris ka
lėjimo. Wos tik pasirodė mer
gina ant slenksczio, tuoj atsimu- 
szė į jos ausis garsus szauksmas 
susirinkusiųjų. Darbininkai szo- 
ko prie jos, norėjo ant rankų par- 
neszti ją iki jos namų—ką tik at- 
sipraszė Omankotfskytė; daugy
bė žmonių pulydėjo iki paežiam 
jos butui. Paskui wakare įtaisė 
ant jos garbės didelį pokylį; 
daug telegramų isz Prūsų Lenki
jos, Galicijos ir tikrosios Lenki
jos nuoszirdžiai sweikino kankin- 
tinę. Ant rytojaus žymiausiejie 
lenkai Poznaniaus atneszė jai glė
bius žolynų. Wienoj redakcijoj 
įtaisė fondą wardo Omankow- 
skytės; už surinktus pinįgus 
pirks waikams neturtingų lenkų 
lenkiszkus elementorius. VVo- 
kieczių waldžia pamatė, kad per 
drąsiai pradėjo: per sawo atkak
lumą tik skaitlių prieszų padidi
no. Toliau gal atsargiau pradės 
elgtis.. .. Bet žingeidu, ką gudai 
atsitikus tokiai iszkilmei darytų?

Lenkai da labiau pradėjo szuai- 
moti į wokieczius germanizato 
nūs; o jei isz jų paežių tarpo at
siranda toks iszgama, tai atsisa
ko nuo jo pažinties ir draugystės. 
Dabar neseniai wienas lenkas, 
Cbrzanowski,pardawė wokiecziui 
sawo žemę. Lenkai baisiai įnir
što ant jo, nes parduot wokie- 
cziui žemę, tai wistiek ką platint 
wokietystę sawo kraszte. Dabar 
wisi lenkai* wisi giminės ir pažį
stami atsisakė nuo jo; garsas 
apie jį perlėkė per wisą Wokieti- 
jos Lenkiją, ir nė vtienas tikras 
lenkas, pažinęs jį, nepriimtų jo 
po sawo pastoge. **

Isztikrųjų, ežia puikus pawyi- 
dis lietuwiams. —Kad ne butų 
pas mus tų judoszių iszdawikų, 
tos gaujos burliokų, ar-gi ne ki
taip platintus! apszvrietimas? O 
kad mes teip darytume su kiek
vienu iszgama, kaip lenkai pada
rė su Chrzanovvskiu, argi butų jų 
tiek daug priwisę?

Seniai jau pradėjo plaukti dau
gybė lenkų į didelę Wokietijos 
sostapilę Berlyną. Pramokę 
sziek tiek wokiszkki, jie dažniau
siai iszsižadėdavvo sawo prigim
tos lenkiszkos kalbos, užmirszda- 
wo sawo krasztą ir jų waikai jau 
budavvo “tiKiais” wokiecziais; 
tik iszkraipyta lenkiszką pravar
dė rodė, kas jie per wieni.... juk 
ir pas mus ne mažai yra tokių 
“tikrų” lenkų arba maskolių! Pez 
ėjo daug metų. Wokieczių 
valdžia užsimanė waru paversti 
visus lenkus į vokieczius; tada 
ir Berlyno lenkai, naikinami val
džios, pabudo isz ilgo miego. Jų 
skaitlius siekė 50 tukstanezių. 
Pamažėli pradėjo jie telktis į 
draugystėles ir draugystes, įsitai
sė savo spaudą, savo kasdieninį 
laikrasztį ir vis tolinosi ir tolino 
41 nuo vokieczių. Mažiems vai- 
kucziams įkūrė pradines moky
klas; jose mokino lenkiszkos kal
bos ir istorijos Lenkijos. Len
kai ramiai sau sėdėjo ir laikėsi 
savo. Bet sztai, vieną gražią 
dieną uždarė visas lenkų moky
klas, uždarė ir verczia leisti vai
kus į vokiszkas mokyklas. j ..

Sunku, broliai, darosi ant szir- 
dies pamislijus, kiek da prieszų 
turi apezvietimas. Waldžia vi
sur stengiasi laikyti žmonės tam
sybėj, nes tada ji su jais, ką no
ri, tą daro, kiek nori, tiek lupa. 
Bet mes tvirtai tikime, kad ne- 
uždgio ateis ta laiminga dienelė 
ir užszvies per musų langą giedri 
saulelė! Tikime, kad ir lietu
viai, jeigu isztrivos, jeigu ne nu
puls, sulauks geresnių dienų.

V. Kapsukas.

Knygn Katalogas.
MALDAKNYGES.

Modas Ankso Altorius.katahklszka maldų kny- 
fele . Maldos yru ry'.melines, wakarlnea, prie 
spavrlednes. komuiiljo* miszlu, mlszpara Ir 
daugybe kita; mlszlu maldos su abroaeltals; 
misiparal giedami lietawb>zkl ir lotimszki: 
daug kilyulszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo 88. Sakramento, procesija, pakrapinl- 
mo ir tt. Yra 8 litanijos; pūsline, Sr. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowid<>; aktai, raianczial. 
stacijos, karunka, keli likę šiurentu giesmių 
ir tt Yra tai naujausia Ir graiiausta knygele, 
isz wisa lletniriszku maldaknygių, daili. Mi
te. slidi poplera; stambus, alszkus drnkas 
Mlera >U14>4 coliai. Kiltu knygeliu apdarai 
irrpekes yra seksualios:

tires.ton ru.se en l,iiu«**w — ------ 
brabakta........................  I**®

Is Stp geriausiai laidoti uumlnU! Piejzlnys Pro 
L Vebleni. Ii*angĮtaiko tozgu^ kui V. 
lir’ubzkia ...... *.................... ...iietiiiil®®

Krėslu 8kerdyneApra*so sau balių atelUlUtas 
kada IMS u. maskoliai atpuolė ant boiny- 
cr.loi miestely}* Kratau, musse. Siaudė ir pfo- 
«e nekaltus tanoni*. i*tgnowe altoriui Ir ui- 
peczetijo bainyczta. Aliiktauital apratzc 
ta wtaa etai tikima.................................IBc

L,letnwtezkai Lementorlai ra poterieii. kite- 
kizmaii ir mlstranturu.....................  IBc

Mokslai apie Žem| ir kitu* ivietui. j* bary ir 
pabaiga. Apra*so ka* fra tam*. Lss kO Ji •»- 
ildeda. ant ko taikosi ir kaip »“>»“• įj* 
yra saule, AwateMea.taeanHs; kaip toli yra 
fn kitas AaalgSoi; kai yra pltanejos. kome-

atsiliko.
ežiu lt Kamilu.................................................

Keli ZodZtal apie Auginime, psmssyti J. 8. 
Kuokszczlo. Labai naudinga knygele

- tėvams, norintiems Iszauglntl savo val
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi

jai vyru.............................. . . ........................
Krltuoltal ssvtaaoa bei abverai Sutaisė Bevar

dis. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
tanczlu tolus tlkejimlszkus dogutatas.. .

Kabalas talpinsntia savyje visokias odmini
uos ir aut ju reikalas junti atsakymai

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENYS.
Pagal Lunkevyčių ir kitu*.

plūs. Yra tai vienatine knyga, 
tikrai dmogu* gali apstezvlestl.

pasai taektazkoa Istoriku* Žamkatata. Įaa- 
ktata "Tėvynei Myktoja D ra u z vatai’ Yta 
tai »pra*iyma* Lietuvai iu Lenkija iUiivta- 
n y limo ir Jo potekstei. Czta attiktai yra ap
raišyta lenku politika kaip Jie paaielzę iu 
.let'uvoi kunifalkazczlata: Ketatuoata. Vy
žotu Ir kiteli. l*z »xlo* knygele* skaityto

jai attiktai tupra*. ar lenku prletelyato yra 
mum* naudinga ar bledinga.................... IBc

Uetuviu pratartai Makojo}* Azijojr ano ienovee 
Iki jie pateko po vaidila penu. Panrae Lie
tu ve* Mytatojai. Knyga turi SM puslapiu* 
irididek* mapos. parodaneztai vietas, kur 
senove}* gyveno lietuviu pratevtal Aprąizo

BOc

Nol. Prasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai............................................ ..5OC

No 2. Plasti drūti apdarai, auksinu 
krasztai, apkaustytos briaunos pasida 
bruotomis bletelemis. «u kabute.. .75c

Vf ii>jaugia Lietuvos Karalius. Istorta*kaj pa 
veikslas penkiuose akluose. Leskiszkai pa
rašu Julius Slovacki. lietuviukai verte 

, Vincas Kapsas įDras Kudirkai. Knyrel* 
paskirt* vpauugai teatro mylėtojam*. UOc 

■Naujau*1* Lietuviukas Sapnlnykas. surinktas 
ir .uredlt, te* daugel *wetlmtautteiku sapnl- 
Siu ir surėdytas pagal tikro Persteakal 

Iptltzka upninyka,—su 110 ateik i u abro- 
iu,—su apraazymu planetų te poslaMsIu 

kokis* Maovee dmones vartojo Inspejimui 
ateitos.-Geriau**! tezguldo visokiu* 
•apnua .......................................I........BOc
Apdaryta*...................................................OBc

Olitypa. apysaka Isz talko terpsaviukoa kare* 
Indijonu Amerikos...............................IŽBc

Pulki Istorija upe Kantria Alaaa.kurlp*r B mo
tas vaikazeuodama po urbto, daugybe 
bedu te vergu kantrai laaksatejo..MOc

Pamokslai lumlnties Ir Teisybes teiguldineU 
Gelvonus wisu amdiu. Čita yra patliugl* 
8radiu. Juoki togu te teimlntingu paeakafcaiu 

a* nori tarei! giadiu Juokingu ir pamoki 
naoczlu įkaitimu tegul nusiperka sslf k n in
ge Is o garddtal pasijuok*, dmonese turės k| 
papasakoti te ant kiekvieno udklanaimo mo 
kės duoti lazmintingt ateakjmf......BOc

Trumpe Geografija. Sutaisė Meris. Trumpei Ir 
suprantamai apraazo visa* 6 dalia svieto. Su 
74 paveikslėliai*: mapu, dmoalu. gyvuliu te 
meddiu. Tinkamiau** geografija ln pradine 
mokslalng..... .......................................U Be

Rankvadl* Gromatn raižymai. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raityti* gromataa ta:padystamu*. nrteto- 
llus, giminias, myllmsteias te mylimuo-

nes) aat Nauja Meta, dienoje werdawiu, 
gunlmo ir kituose tyrerbiuoea atsitiki
muose............... ...........  BOc

Robinsonas Kruilu*. moraltaska ir tangedl 
apysaka passuroeta }a*nutneoel.... WBc

seninusiu gadynių įvairius sutvėrimu* gyve
nusius ant dem<-s dar priešą tmogaui ant jos 
atsiradima. Szlandien ta sutveriau kūnas 
Įmones kasdami gilius asulinies, kanalus ar

lūs. nesugadintos, kanus. uiklotas eile ke
liolikos niekšais storio dėmės Tie atrasti 
ditaeje kūnai yra szisndien Įsistatyti ivst

milljon»metu reikalavo pakol ant mirusio 
Sveri-* kano udaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Moksli aortai Isz to semta bran
giausia mokslą suslpaiinimo. kaip ir kokiu 
bodo gyvi sutvėrimai keliesi tas dsmesniu

Kelios isiorisskos dainos, o ralio. Ir Svarbios a- 
ple Lietuvos praeitis, jos lieta visiku s kn 
nigaiksaszlus, Krakių skerdynes Ir U..lOo

Keistutis, tragedija S ak tuose dėl teatru...........Ko

Keletas raistu anie Kreklus, paraityta D. Butke- 
ralesio. Aistklal spręsto pjovyne Krekluose, 
kaip tas viskas atsitiko kiek ir koki Įmones 
buvo aresztaoti. kiek suleistu, klek ud- 
mratta. klek nusūdyta ir tt.. ........ifio
vienytose Valstijose platforma............  10c

Lietuviszkos Pasakos. Nedega lletuvlaskai my- 
(totogijai Surinkta DroJ. Basaeavloaiaus

nf teszalti; Apie veja*. Apie miltinu*; Apie 
dalczta* te smaku*; Apl* vllktaklu* arba 
vtikaloku*. Yra lai juokingiausios puta- 
ko* girdėtos nuo snntauUu laiku iakure* dar 
ir sitadten daugybe lietuviu tiki buk tai via 
buvus teisybe...........................................  fil Mc

Itengvas butini paežiam per save* pramos 
tie raazytle, dėl nemokaneziu 10c

Lletuwl*zko* delno* iaz visur surinktos, 
apie keturi išimtai delnu *• B.O

Urtuviizka* Albumas, Laida 1. Itiorlsako* ir

pala aprasiymal* žymiausiu Lietuvei vietų. 
Uždirbimu ir naminiu darbu, kaip lai: Al
toriui Ausrroi Vertu su itebak.ingu paveik
slu Panelei Szvencztauiios Vilniuje: Grlu 
venai Mlndauglo rūmo NauniestrlyJ: Griu
vėsiai Lydos pilie*; Griuvėsiai Krvvo pilie*. 
Llszkava; Nauji Trakai; Griuvėsi*I Medini 
ku pilies; Gelgaudlstkls; Griuvėsiai Gede 
mino pilie* Vilniuje; Perkūno *xveotinyozta 
Kaune; Kėdainiai. M Ir. Vysokle Lltovskie; 
Krūtinga: KrsAtai; Rakisaklo bainyezta, 
Kape* Hitnano Daukanto. Biruloe koplyctta. 
Palanga. Buomą* ties klalpeda Mieijosile- 
*1* llee Gsr*data, Nemune* tie* Vilkija. 0-

šokta lietuviu utatemlmu. neminiu padaru 
ir tt Aprasryma* paveikslu dviejo** kalbo 
no—itetavtezkoj ir angliszkoj. Preke... BOc 

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Auta
no Wienonlneko. Labui gradlos daines ton 

Lietuviai smdlugludumuose Ctla talpina*! ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
uuo seniūnais amdiu. Knigele tverta yra per
skaitymo klekvieaam ltetavlai. lOo

Litvtni I Polony- Lenkiszkoj* kalboje, iizrodo
ka gero ar blogo lenkai lietuviam* padare Ir 
ar turime *u lenkėte laikytis ar nuo Ju 
szaliati*...........................................  ,10c

Laisvos Valandos Eiles. Parnase Vince*

Ir dvaaiszkf nsudf.

No 3. Moroko skurcs minkszti apda
rai, apvalus kampai, auksintas raižas, 
spietka ir krasztai........................$1.25

No 4 Francuziszkoa gluodnios aku- 
reles apdarai, apvalus kampai, 
kvietka, kryžius ir krasztai.,.

No 5. Abdet* baltais ihniauA kaule, 
liula, su 3 sidabriniais metlslikeliaia, ak
somo nugara, apkaustinlos briaunos- 
auksinti knsztai......... ..............$ 150

auksinta
..®i.5O

eeltelu inTalriu Mnnfadjrnta ietajkutlu bim 
tevrlan. Pleke................................  Si OO

Za<<u, Nepliuukl! Virta i»i ••vediezki' Ne

No 6. Baltos eeliulioldos apdarai, isu- 
kilusius kvietkoe, su dviems kabutėmis 
auksinti krasztai......................... $1 50

No 7. Baltos celiuloldos apdarai, 
kvrietkos ant wieno szono iszklotos si
dabru ir perlu, su d iriems kaulinėmis 
kabutėm is.................................... - $2 .OO

KnygcA 8awos spaudos.
A.rywi Ap*ireiizklmal8«iete, aut kariu tano 

nes nuolatos taan. bet ja gerai nesupranta; 
tu T abrossltals. Naudlngtaase knygele aut 
*wlata dasltanojlmul tas ko daro*! tai 
bai, griausmai. Betai tt sniegas: 
debesiai Ir ant ko Jie laikosi... ........ BOc

jKritmetika. Kniza Isastusokinimui roknndu.
Preke....’....................................................»5c

RYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslą* 
anie ukleUtyma Bereiks to*. Įsi kurios gali be 
pagelboo daktaro iaonigydyti nuodaagytt* 
figų. Szita knygai* privalo rasti* ktekvię- 
neOM namuose, ne* ka* J( *u atyda porokal- 
ty».patalky* apelaaugotl Kno takaCancztu wl- 
•oki* Ilgu, patalky* uil*tkytkau*lyb*Je savo 
■valkata, pailginti eavo amti ir mok** akaa- 

lėroikaia ir tvirtai* ravo valkelius* 

<pl* tartu istdlrblma. Perasre ftebram: verte 
8. M. Veikalas gvildenantis pollllszk%B eko
nomija. Kokiais keliai* imidirba tartai, 
kaip ji* susikrauna ir kaip etaniepte aat 
draugijos gyvenimo. ..........................8Bc

Geografija arba kemes »pra*zyma». Pagal M- 
ki«, Nalkoviki tt kitas sutatoo Szerna*. Yra 
tol naudingiausia Įsa visu sulygszlol tesėju- 
•ta Uetavteiku knyga. A teiktai tt •apraa- 
tamsi s prairo visa mu*u iehi-. jo* pavidale, 
diduma ir platama. Jo* kalnu*. Ja vardus. 
augstU, vulkanu* matauoziu* tozaavo* ilgai: 
te* kokiu k*me *luog*niu susideda, kur tt 
k tek joj* yra anglių, gniedtee, aukso, dru* 
koe tt kita gerybių; ktek mariu, skara, apie, 
ja vardai, nloUa. gylis; koki kuriuo** van
deny*: »nrus. preėkl. saldos, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gydeua tt tt. Žeme apru- 
sxy ta dalimi* Iszfkattyto* viso* vl**»patys- 
te*. ksr»lv»te». ku«lg*lk»*ty*te*. re*p<’bli 
ko* ir tt. Ktek kurioj* k*me> yr* gyvento
ja: koki Ju tikėjimai .kalboj. naprociiaL U- 
stemlmal. pramones. Issdlrblal ir t>*oe; ko
ki mtestak su ktek gyventoju, fabriku, pro 
montn; kur koki orai: ssaloslal ar karsn 
eilei, lietu* ar giedros: kur koks Ilgi* dtenoe

kiekvie- 
ina tano
....lOc

na jauna vaikini 
gisskoa dorybes.

sodno ant ieu.es, ,— ----- ---- ---------- .--------------
Rusteikai parnase Bubakln’s. Verte Pragys.

Knygos Nwetiin<>ii spaudo*. 
A alma Vilią, naujau*!* ir grasiausia pasaka 

rtal skaitytąja* atsiditaagt atgalės.
Aaegdotai tesaltarimal Ir patarles Iss gywva

Jimo uuo neprieteliu vedahczta ibi tikro Ir 
teigsningo tikėjimo kelio ln pra palty. Csla

gul. parodyta su keturiais sbrozeltals dmo-

dytl.

kinaaoniu straipsneliu, prie pabalį 
tortai ir prisakymai......... .. .............

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio

saku vienoj* kny«aleja....................................Ub
Anzlisakei-Uetavlsika* žodynėlis sutaisyta* 

kn. P Saarasalciio. tari apie »0 kod- 
11*. anyllszkl AodAtel Iszauldloni Meto- 
viszkai........................................................ Ste

Birutes dainos “ IOe
Hudas gydymo. Duktariszka knyga.................<0e

is) peelapla, ant ireroe Mnndtlae popierae

Te paU. apdaryta audimu kietnoee epda- 
racee. auksinėmis Utarotais ntapausU pąre^ 
asai ant nugaroj ir srono Preke...Sta OO 

Istorija 8nvtenyte Welstiju Sitaurlnes A men
ko* Apreszo kaip Kohu m bes atrado Ame
rika, koki eita tada tmones (yaeoo, koki 
Įmones pirmtaeslal Įsi Europos pradėjo we- 
diaoU ln Amerika, kokios kares buwo. uk k* 
kerewo Ir kokludOe ase t eone; kiek prezidentą

Nauji metai prasidėjo. Pasi
skubinkite užsiraszyti “Lietuva”, 
kad turėtumėt viso meto nume
rius. Kėliaus užsiraszant gal 
pirmųjų pritrukti.

Suvtenytu Valstijoj 
dalyku perskaityti

ar nelaime, ar myli JI tanoma mergei*, 
ar Jf vaikiuos myli ir tt.,.......................... ,24c

LletaTtezka* Sziuplnys. II Laida Konradas 
Vallearodas . ..  ..:.................. k

Lietuvlszkl Dainiai pradtloj XIX *zlmtme- 
ežio. KBaalszksi tentlsakaa perejoddas 
Pareita* Jr. Jose*.................    AOc

Lietavtszkl rašalai tt raaztlninkal. raszlia- 
viszka perivalga Lietuvos Mylėtojo, Ju 
gyvenimą* tt derliai Czta *uraszj«t' gy
venimai tt darbai vi»a lietuviu, kurte kf 
nors gero parašte ltetavl*zko> kalboje, 
kalnu tM: Dr liaaanavlezln*. Ivinskio.
8. Itankanto. vy*knp. Voloncziautklo 
k*. Burbo,irkite...................................... r. SOe

Ltetaro* Kaakle*. t ari neito* 71 nauja* dab 
na*........ ...........................  lite

Ltetavo* l*torija. parastyta per 8. Daukan
te. Dvi didele, k n y iro* kokne po »l Mte 
erbeabl ak........................  H 00

Lletunroe Gsspadine. Mokina kalu pritaisyti 
Di*wo dow*na. isz kurio* gedima ttzmokti 
Kral wirti eralgiu* tt ataakanozlai teesti 

k ne .r 20c
Ltetavysta* praeiti*, dabertlr Ir ateiti*. .lėto 

riesk si socijobogtazka* pteezlnjr*......Ste
Ltetavlai po maskolių juagu. Parnsze Dr. 

Ple*aiey* apie pne*)iauda* tt pereek loji
mą* lietuviu Isz szaltea ma.koltszkoe 
vaMkioa./.................................................  10c

Marku* tt Auroltena*......... ..............  Hte

Dallyde arba patarmes štai toriam*, surinktos
* te* naujausiu kairu, su IK paveikslu. 

< ntano Dailides. Yra tai renk vedi* mo-
* klnanltoms Ir mokantiems staUonsika

darbf..............................................................T 40c
Duonos jlesskotojai. apysaka H. Beaktevi- 

estaas..................................................  Be
Ktaologiszkos smulkmenos. D-roJ. Itasaaa- 

vyoatana. Mok*lteski lieta vi* praeitas 
tyrinėjimai, su viena mapa.. ................tie

Etnoliogisiko* s.nulkmenos Be
Egl>- doleriu karaliene ir tezgrlovlmaa Kauno 

pilte* IMItm.. du pulkas dramai paraižyti A- 
leksaadro Guductlo .... Be

Gyvenimas Klemenso Marijos Ilofbrauero, su 
trumpu apsakvmu apie pergabenimą Dr-te* 
Alptrksiinta Iss Italijos ln žiemiu karalystes 
•keršai kalnus Alpomte vadisamn*. per- 
w*r*ta ant lietuviszko Kn PetroSauraaaleslo. 
K e. nori tureli dvaiisik* nauju pealakatlmu 
tegul nusiperka *if knlngelg................Mc

Gyvenimas Jezaas Krinta**, pagal nauja*■ 
•lu* isiiyrmejlms* *■ raižyta*.............llo

tarankiai *ivento* Inkvizicijos, vartoti VI te

Doaaid

ga psducda svarbiausias Įsitrauks* ten 
•švento* Biblijos kurte* perskaito supta 
*11. k** yru Biblija ir kodėl knnlgal 
draudžia jį taaonem* skaityt........................lin

Is* kur akmenys aat musu lauku atsirado- 
GeoDoglsskas Lietuvos teityrlMjlmas.
naudinga moksltesk* knygele.................s. lOo

Istorija Europos su mapom* Mte
Istorija gralio* Katrukos ** ‘ IOe
Istorija isz taiko Fraacuiu vainos atsltika-

tlos Afrikoje ..... Ws 
latojija gradlos Mageleaos M Hc
Istorijaseptyaln Mtatytojn “ *#s

darbiniu 
...................l»e

L sijotu po wal<itla tasskolisus
Juokingas pasakojimas apie Bsaltabnlzlas 

Ir da gradns stialpantal isz sktalkystes
Ka darytis, kad butane sutelkt tt ilgai gy 

imtame....... . ...................................
Kankles, lietasriszkos dainos ra natomis.

rinktos Kd. Veokenstadt o. verte J. Biliū
nas M. D. D. I. Yra tai akyvlausios ir 
juokingiausios sene visiko* pasakos apie

Laimes. Raganius. Vilkatokus ir U . ln 
karinos senovei lietuviai tikėjo ir sri--

ra*ao atsitikime* vieno

trlml* abrotellais ... 10c
Maakolljos politika sn Ruropa ir kataliklaaka 

baiayeoa. Itsrodymas kaip maskoliai per
sekiojo, kankina Ir naikina lietu vi ne ir ju 
batayestas • .

I’ktaykam* Cria randasi trui

Medega mana tauttezkal vatetinykystal. Szioje 
knigote apraiao virai liga*, Ju vardus ko
kiai* ja* vadina Kuuniecaiai Ir Suvalkta 
aliai, tapgl *pra»io kokete vaistai* prasti

tt. Prie to tt Jo L'IoutsAJ* palaipinta. -Apari 
to kntfettje randasi d»u« čalaa tt kita fra
zių atnlpenlu Preke . . . . KOe
ji H. ta* daikte* ir gero* fxlo» m u*p mo-

iorybe Rymo Ciecoriaas. Istorija Isz laiko

Jtnaaamftmo Nerono .... Mo 
pneezyk. Komedija irrajyjams teatruose Ilk-

rask u, crinovnikMlr
. IOe

akluose . Ifc
Pirmutini* degtines varytojas, komedija 10c
Pavargėlė ir kaip gyvena Kynal (Cblnali. t 

labai aky vos pasakaites-..;...........--..lite
Padėjimas Lietuviu tauto* Rusu viesspatys

Patarlee ir dainos.................... .. w........ įuo
Petro Armino raaztai. Knygele turimi H pnl- 

klu dainų .... 10c
Praeita Vilniaus. Aprauso nuo pat praddia 

utandėjimo miesto Vilniaus,koki jame 
klioestorial bewo. koki Betaarlnakl kn- 
nlgalksmlai gy weno. kokios kares jy 
aplanke Ir daugybe kitu akyva Lietu- 
woa atsitikimi.... ...................

Pavogti arkliai ir Mendells DMgalvIs Dvt 
graAios pasakėte® • I”0

Pasaka apie Jonu Tvardoueka garsu bertlayka 
ir jo darbe* sykiu sn aprasaymsis apie bur
tas. Puslapiu 1M Preke ._

Pamokinanti apnsaymai Isz gyvenimo Žmonių 
ir visokio* rodos . . . • ISc

Praddemokslis Raakos Rausto d"l nori nešta
IsttaokUe greitai rassytie.

Pradinis noksta* angltaskot kalbos.................71c
Puikus spraszyma* tei gyvOnlrno Ll 

paraityta dėl Amerikos Lietuviu

Pajunta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 
ssimametyje. labai groti paraka..... . .7»o

Pilnas srimtmeUeto kalendoriai sa pllaneto-
mis.................. . ....................... . .................

Pamatai Tikėjimo. Pnream V V. Yra tai 
kamantinėjimai Blbiljo* ir nekune per- 
krntlMjtmal tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti .kalt .to jui daug melsto įsa- 
ganiagtems dūmojimams........ . Ific

Pasakos pūgai Krylovu
Vince* Kapsas <D-ras Kudirka). Telpa 
nata IS paraku, paraityta eitepnte.......... lik:

Pirmutine raaaelpa omai susirgau, teiprai
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Kaip apsigii 
skaitytai

(Tąsa.)
Teip, daugumas atmainų obelių ir ' 

gTuftių skiriasi viena nuo kitos vien savo vai- j 
siais, ant lapų skirtumą atmainų ' labai sun
ku pažinti, skirtumus lapuose gali surasti 
tik įpratę sodaunįkai specijalistai. Tas j 
eina nuo imties auginimo budo: augintojas ( 
stengiasi perkeisti tą augmemes dalį, kurios 
perkeitimas kuo didžiausią gali atgabenti 
naudą, visai nesirūpindamas apie perkeitimą ; 
kitų augmenies dalių. Tą atlieka Šitokiu 
budu._

Augintojas renka kuo geriausias sėklas 
nuo tų augmenų, ant kurių užtėmyja atsa
kančias ypatybes ir darbuojasi per eiles . 
gentkarčių, kol išdirba naują atmainą. Maži 
skirtumai iš pradžių, per eiles gentkarčių 
persikeičia žymiau ir ant galo iš atsakančiai ( 
parinktų sėklų ir užauga nauja atmaina.

Čia ne vienas gali paklausti, dėl kokių j 
priežasčių ant tų pačių augmenų, augančių i 
darže gali atsirasti skirtumai* Priežasčių tų < 
iki šiol ne žinome, žinome vien,kad teip yra. ; 
Kaip terp žmonių ir gyvūnų, teriKvisų na- į 
minių galvijų,nėra dviejų teip paifa&ų viens . 
į kitą, kad ne galėtume vieno nuo kito at
skirti, tas pats yra ir terp augmenų. Skir
tumai tie gali būt ne znaimus, bet visgi pri
pratęs gali juos užtėmyti. ,£tai ne pratu
siam antai chinietį vieną nuo kito ne lengva 
atskirti, bet jie pats terp savęs lengvai viens 
kitą atskiria, kaip atskiriame mes Joną nuo i 
Baltraus, Marę nuo Magdės. Skirtumai tie 
apsireiškia ne tik išveizdyj augmenies, bet ir 
atskiruose organuose. Nėra dviejų lapų, . 
dviejų šakučių, dviejų žiedų net ant to pa
ties augmenies, kurie niekuom viens nuo ki- , 
to nesiskirtų. Skirtumus tuos kaip kada la
bai sunku užtėmyti, kaip kada vienok jie 
yra aiškiai matomi. Teip antai ant augan
čių giriose riešutų lazdų ant to paties krūmo 
galima užtėmyti šlakuotus lapus, ant kitų 
atžalų giliaus įkarbuotus lapus. Vienos iš 
tų ypatybių gali paeiti nuo kokių ne prilau
kiu sanlygų, kitos gi atsigabentos augme
nies, kaipo jo ypatybes prie užgimimo ir tos 
pereina ant augmenų išdygusių nuo tokios 
šakos sėklų.

Kadangi terp augmenų lygiai žmogaus 
auginamų, kaip ir terp augančių lankuose 
be žmogaus truso, kaip sakėme, nėra dviejų 
tos pačios atmainos, kurie viens nuo kito 
niekuom ne siskirtų. tai įpratusiam sodaunį- 
kui ne sunku terp jų atrasti tokius, kurie 
turi atsakančias yjiatybes ir iš jų sėklų, per 
atšakantį parinkimą ir užvaisinimą žiedų 
dulkėms turinčių teiposgi atsakančias ypa
tybes žiedų per eiles gentkarčių galima už
auginti naują atmainą turinčią geidžiamas 
ypatybes. Per tokį auginimą sodaunįkams 
pasisekė sutverti daug naujų atmainų ne tik 
kvietkų, bet iš musų aržuolų, topelių ir kito
kių medžių užaugino daug naujų 
atmainų besiskiriančių pavidalu ir parva la
pų, teiposgi pavidalu viso medžio.

Čia reikia pridurti, jog atmainos tveria
si ir keičiasi ypatybės ne vien augmenų žmo
gaus auginamų;keičiasi yjiatybės ir tūlų lau
kinių augmenų be jokio prisidėjimo žmo
gaus. Prie lengviausiai besikeičiančių lau
kinių augmenų priguli: gervuogės, gluosniai 
ir tūli spygliniai medžiai. Antai, jeigu pa
imti Europoj ir Siberijoj augančius maume
džius (Larix), tai nors vieni nuo kitų teip 
skiriasi, jog ir ne specijalistai gali skirtumą 
užtėmyti, bet europinis ir sibiriškas ne 
tveria skirtingų gatunkų, yra tai skirtingos 
atmainos išsidirbusibs po įtekme kitokio 
klimato iš vieno ir to imties gatunko.

Taigi matote, jog naujos, augmenų at
mainos išsidirba po įtekme skirtingų sanly
gų be jokio žmogaus prisidėji
mo, kaip ir per pridėjimą jo darbo. Pakak
tinas maistas per užmėžimą dirvos, lengvi
nant kovą už būvį per ravėjimą ir prašalini- 

; mą kitų žmogui ne naudingų augmenų nuo 
' dirvos atsiliepia naudingai ant išsidirbimo ir 

sustiprėjimo augimo organų auginamų aug
menų; naudingai atsiliepia ant sustiprėjimo 

i tūlų augmenies dalių apikaupimas, persodi- 
, nimas, apipjaustymas šakų. Taigi aišku, kad 
, daugumas žmogaus auginamų augmenų už- 
' laiko savo įgautas ypatybes tik per atsakantį 
jų auginimą; tie augmenys, palikti pats sau, 
greitai išnyksta arba išsiveisia, taigi nužudo 
per auginimą įgautas ypatybes. Ypač grei
tai išsiveisia palikta sau musų daržuose au
ginama morka, kuri į porą gentkarčių įgau
na kietumą ir ne tinka ant valgio; užtai lau
kinė morka, pernešta į daYžą ir auginama 
teip kaip ir kitos, greitai įgauna auginamos 
yjiatybes.
-Prie darymosi naujų augmenų atmainų 

ne mažą turi įtekmę kryžiavo j imas, taigi už- 
vaisinimas žiedų dulkėmis ne to jiaties krū
mo ir ne tos pačios atmainos. Tas atsitinka 
ne tik su prisidėjimu žmogaus darbo bet ir 
be to, kryžiavai užsivaisina augmenys be pa
geltos žmogaus visokiais budais. Terp aug
menų augančių laukuose. per kryžiavę užsi- 
vaisinimą tveriasi maišytos atmainos, kaij> tą 
ne sunku užtėmyti ant gluosnių, rožių ir ki- 

i tų. Dąrymasi maišytų atmainų terp žmogaus 
auginamų atmainų jiasilengvina jau j>er tai, 
kad ant dirvos vienoje vietoje žmanės augina 
daug vienos veislės augmenų. Kiekvienas 
supranta, kad augant vieno gatunko arba 
veislės augmenims ant vieno jilotc 
sinimo lengviau? patenka č&rij 
vieno žiedo ant motės kito, ka< 
atmainos būt to jiaties gatunko; jeigu aug- 

' menys terp savęs stovės artymoj giminystėj, 
žiedas išsivaisįs, išsivaisįs .žiedas net skirtin
gų gatunkų tos pač ios veislės. Ir pats au- 

> gintojai jier atsakantį jiarinkimą dulkių vie
nų žiedų ir pernešimą jų ant kitų atlieka 
kryžiavo j imą jų auginamų augmenų. Ant 
to nuo žiedų, kurių dulkėms nori užvaisinti 
motę kitos atmainos, nupjauja vyrukus su 
dulkėms prieš jų nubyrėjimą, jiaskui 
su • pendfekuku paima dulkes ir atsar
giai jiernešaattfc motės žiedo kitos atmainos 
arba it kito rĄCios veislės gatunko. Per,

prie užvai- 
dulkė? 

ir kitokios

du jjasiseke sutverti daug dideles vertes at
mainų vaisinių medžių, javų, kvietkų ir ant x 
galo ir rožių atmainas žydinčias po kelis kar- - 
tas ant metų.

Paprastai maišytose atmainose jungiasi 
ypatybes abiejų žiedų, o kaip kada ant to 
paties krūmo jjasitaiko dvejopi: vieni užlaiko 
yjiatybes motinos, kiti tčvo; kaip kada vie
nok iš tokio sumaišymo išsidirba ir visai ne 
jianašus n§ į vieną iš tėvų. Vienu žodžiu, 
jmjt kryžiavojimą galima sutverti nąujas at
mainas tosiskiriančias šiek tiek nuo tėvų, o 
su pagelba tų naujų atmainų galima tverti 
vėl naujas. Tvėrimas vienok iš maišytų at
mainų naujų yra aprubežuotas, kadangi p>er 
ilgesnį laiką tokiose maišytose atmainose su
nyksta lytinei organai, už tai jxasididina la- 
j>ai ir ūgiai, žiedai ne išduoda sėklų. Vyru
kai ir motės jjersikeičia į žiedo vainikėlio la- 
jjelius ir tokiu budu apturime pilnavidures 
atmainas neišduodančias sėklų.

Daugumas dabar žmonių auginamų aug
menų jiasidarę jjer kryžiavojimą dviejų, trijų 
arba ir daugiaus gatunkų. Teip antai au
gančios musų soduose obelys yra sutvertos 
mažiausiai iš jjenkių, o grušės iš trijų gatun
kų. Tą patį reikia jiaeakyti apie daugumą 
darželiuose auginamų kvietkų ir daržovių. 
Senose gadynėse Eurojioj augino rožę gališ
ką ir šimtalapę (centifolia); arabai ir žydai 
augino rožę damascenišką,kuri ir dabar auga 
kaijjo laukinė Palestinoj ir Sirijoj; mongo
liškos gi tautos rytinės Azijos augino gelto
ną rožę. Atmainos paeinančios iš sukryžia- 
vojimo visų šitų atmainų buvo auginamos 
jau grekonių ir rymionų. Dabar jas augina 
jau visame civilizuotame sviete ir apart trijų 
senovės gatunkų, tajM) sunaudoti ant to dar 
keli nauji, kaip antai rožės daniškos ir ar
batinės ir j>er tai taj>o sutvertos puikiausios 
šiądien kvietkų daržuose auginamų rožių at
mainos. Kadangi jos ne išduoda sėklų, tai 
atmainą jialaiko j^r skiepyjimą ant lauki
nių.

Ant tvėrymosi naujų augmenų atmainų 
ne mažą turi įtekmę pernešimas jų įkitokias 
negu jų pirmutinėj tėvynėj sanlygas. Iš 
tikro, daugumas šiądien žnjonių auginamų 
Eurojjoj augmenų ne Čia atsirado, bet jie 
pergabenti ar iš Azijos, ar iš Amerikos. Kad 
daug augmenų j>ergabentų iš vieno 
krašto į kitą, tveria naujoje tėvynėj naujas 
atmainas, matome tą geriausiai ant musų 
bulvių. Bulvės jiargabentos iš pietinės Ame
rikos iš republikos Chili, kur jos vienok vi
sai ne tveria naujų atmainų, o tuom tarpu 
Eurojx>j sutvėrė jų tūkstančius atmainų ir 
tveria vis naujas, nors čia jos ne labai seniai 
pergabentos. Tą patį galima sakyti ir apie 
medį Robinią arba netikrą akaciją, kuri tik 
pargabenta į Eurojją išsiveisė į daugybę at
mainų*. Tėviškė robinios yra Amerika^ bet 
čia ji ne tveria naujų atmainų ir todėl visos 
gražesnes atmainas, Eurojmj išdirbtas, atsėjo 
gabenti į pirmutinę to medžio tėviškę iš Eu
ropos. •

Taigi aišku, jog naujos augmenų atmai
nos tveriasi jk> įtekmę auginimo, kryžiavoji- 
mo arto hybrydizacijos ir perkėlimo aug
menies į kitokias klimatiškas sanlygaa; ur" 
įtekmę visų tų priežaščių pergabenti iš kitur 
augmenys greitai tveria naujas atmainas, 
nors pirmutinėj tų augmenų. tėviškėj negali
ma buvo jų sutverti. Per j>arinkimą su tin
kamoms yjiatybėms žiedų ir jų užvaisinimą 
augintojai tveria vis , daugiaus atmainų, o 
j>er surinkimą sėklų nuo geriausiai atsižymė
jusių savo yjiatybėms žiedų, jeigu jie išduo
da sėklas, užlaiko sykį išdirbtą atmainą.

Žinoma, parinkimas sėklų nuo žiedų že
miausiai turinčių išdirbtas naujos atmainos 
yjiatybes ne sunkus su augmenims žydinčiais 
kiekvieną metą ir išduodančiais sėklas, kaip 
autai su žolėms, daržovėms, kvietkoms, bet 
su kitais augmenims, kaip antai su vaisiniais 
medžiais, j>er rinkimą sėklų išdirbtas atmainas 
labai sunku užlaikyti, kadangi tie medžiai 
ant žydėjimo ir išdavimo sėklos reikalauja 
kelių, o kaip kiti net keliolikos metų. Ant 
užlaikymo išdirbtos atmainos vaisinių me
džių, renkant sėklas, reiktų čielų gentkarčių, 

‘ jeigu ant to ne butų kitokio budo. Ant to 
vienok ne reikia laukti išaugimo sėklų, ka
dangi yra lengvesnis būdas užlaikyti išdirb-

* tas atmainas j>er ilgus amžius, per 
j>adaliniBią.atskirų dalių, duoti joms galėji
mą augti savistoviai kaipo atskiras medis. 
Tą galima Jjadaryti arba priverčiant išdirbtos

■ atmainos šakas, nulenkus į žemę, leisti šank
ius ir augti kaipo atskiras medis, arba sodi-

* nant į žemę nupjautus ugius, kaip visi daro 
antai su gluosniais, tojttliais ir tt. yba 
skiepyjant geresnes išdirbtas atmainas ant 
laukinių atžalų arto ir čielų kamienų. Tuos 
budus, jeigu ir ne visus, Lietuvos ukinįkai 
gerai pažįsta.

i - ' i
Veisiant naujas atmainas jjer privertimą 

šakų leisti šaknis, palenktame medžio Šaką 
prie žemės, ne atskiriame jos nuo motiniško 
kelmo; vietą,kur šaka susilenkia, pirma įker
tame arba ir ties tuom daiktu visai nupjau- 
jame. Toj vietoj jiaskui išauga šaknys. Tą 
būdą vienok, nors jis ne labai sunkus, retai 
vartoja. Tankiausiai daugina naujas atmai
nas j>er sodinimą nukapotų dalių kaip ir so
dinant gluosnius. Ant to tinka* kiekviena 
augmenies dalis, jiaveikslan, lapai begonijų, 
akutės vynmedžių, kaip kada šaknys, tan
kiausiai vienok ūgiai ir atžalos. Dalys tos, 
įsodytos į žemę, jeigu turi užtektinai šilumos 
ir drėgnumo, leidžia šaknis ir greitai persi
keičia į atskirą augmenį, kurį juiskui ne sun
ku jjersodyti į tinkamą vietą.

Budo tokio žmonės išmoko nuo gamtos, 
' kadangi gamtišką dauginimąsi šitokiu budu 
1 lengva buvo j>atėmyti ant daugelio augme

nų, kaip antai gluosnių, kurie šiądien ir 
dauginasi beveik vien j>er sodinimą atskirų 
dailų, tankiausiai šakų. Žmonės, užtėmyję 
kaip gervuogių atžalos, vietoj susidūrimo 
su dirva leidžia šaknis ir pavirsta į atskirą

1 augmenį, pradėjo bandyti to paties budo 
dabginimo naudingų augmenų. Daugelis 
augmenų turi sjjecijališkus organus ant ne- 
lytiško, taigi be sėklų dauginimosi. Orga
nai tie yra tai bulvės, su kurių pagelba dau
ginasi daugelis žmogaus auginamų augmenų, 
kaip antai svogūnai, bulvės, čestnakai ir tt.
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Wietines Žinios.

— Po nr. 632 N. Clark nt. b* 
lėj “The Lincoln”, atsibuvo 
paukszczių paroda, kuri traukėsi 
iki vakarui Naujų Metų. Wake
le buvo lioeavimas visokių gio 
danczių paukszczių.

— Gyvenantis pn. 2151 N. 
Clark ui. wokiet s Praaciszkus 
Waidner, valgydamas oisteriua, 
vienoje dėžėje rado didelį pui
kios parw< b iemcziugę, svertą po
ros t-žirnių doliarų. .

— Netoli East Chicago iszazo- 
ko isz rėlių lokomotyve ir vie
nas vagonas taworinio trūkio. 
Prie to viena žmogysta likosi 
ant vietos užmuszta, o trys sun
kiai s.ižeirti, kuriuos reikėjo ga
benti į l'gonbutį.

— Pereitos subatos dieną krau
tuvėse Marškai! Fieldo, ant Sta
te St., ant treczių lubų užgimė 
gaisras. Kol subėgę ugnage-uai 
spėjo ugnį užgesinti, ji pridirbo 
blėdies ant 75000 dol.

— Ant popiežiaus padavady 
jimo, Chicagos vyskupas Fet-hin 
isssiuntinėjo visiems katalikiszkų 
bažnycsių prab iszcziams paliepi 
mę atlaikyti miszias bažnycziose, 
12 vai. naktyj, paskutinėj dienoj 
senų metų ir pradžioj naujų.

— Trys metai atgal girsus 
Ch'cagoe milijonierius Pulman, 
mirdamas, paliko palaikėjams 9 
milijonus doliarų. Į tris metus 
palaikai tie pasididino ir dabar 
pasiekė 117401588.
žinoma 
gal tas pasididinimas ne apsiėjo 
be sknaudos darbinįkų.

— Lenkai jau nuo kelių metų 
renka aukas ant pastatymo Uhi- 
cagoj paminklo musų wientau- 
csiui Koecziuszkai, kuris labiaus 
yra Amerikai užsitarnavęs negu 
Lietuvai, bėt iki sziol užtektinai 
ant pastatymo paminklo ptnįgų 
ne gali surinkti. Už tai kitos 
tautos be tokio triukszmo p sta
tys szį metę paminklus: italijo 
nai savo garsiam patnjotui Ga
ribaldžiui; prancūzai ir ameriko- 
nai—jenero'ui Lafayottui; szve
dai Ericksonui.

2 vai. po pistu, o panedslyj* 6 vai. va
kare. Kalbės Dras J. Szliupas ir kn. B 
Dembakia. Wisus lietuvius ir lietuvei 
tęs, vietinius ir aplinkinius kvieczia su
sirinkti. ~ Komitetas.

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

V. Kudirkos ant savo metiniu sukaktu- 
viu turės koncerto ir balių 5 d. Sausio 
1901 m., Nev Baumann svetainėje 
kerte So. Orange ir Morris avės, Nevark. 
Koncerte ims daly vuma p. Aldona Szliu- 
piute, grajys piano solo. įžengs vyrui 
sn mergina ir su pasidejimu drapanų 25c. 
Wisus lietuvius ir lietuvsites szirdingai 
kvieczia atsilankyti.

Dr-te D. Dr.W. K.
8-tas Balius.

Philadelphia, Pa. Dr-te Sz. Juozapo 
turės savo 8 ta balių panedelyj, 7 Sausio, 
1901, Pennsylvanijoe svetainėje, 733 
Christian st., prasidės 8 vai. vakare. 
Grajys gera muzika. Dainininku drau
gyste dainuos tautiszkas dainss ir visi 
svecziai bus meilingai priimti. Inžen- 
ga visiems dykai. Wisus lietuvius 
ir lietuvaites vietinius ir aplinkinius 
szirdingai kvieczia atsilankyti

Komitetas.

Pulaikėjai, 
isz to džiaugiasi, nors

Draugyscziu Reikalai
Apgarsinimai draugyscziu mitingu, 

balių, pikniku ar kitokiu reikalu—yra 
priimami tik už užmokesti. Prekes ap
garsinimu sekanczios:

Apgarsinimai, užimanti vieta 2 eoliu 
ar mažiau, 50 c. už kiekviena syki. 
Kiekvienas colis wiraz 2 coliu 25 c. už 
kiekviena syki. IszLEirruvE.

Chicago. Dr-te Sz. Jono Krikszt. tu
rės savo 5ta metini balių nedelioj, 6 d._ 
Sausio, 1901, FrciheitTurp saleje. 3417 
8. Halsted st. terp 34 ir 35 ui. Sale bus 
atidaryta 4 vai po pietų. Orajys puiki 

jnuzika. Wisus lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia atsilankyti. Komitetas.

Chicago. Dr-te Šimėno Daukanto lai
kys savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 
6 Sausio, 1901, pusiau 1 vai. po pietų, 
saleje K. Liaudanskio, 3301 S. Morgan 
st. ant kurio visus sąnarius ir norin- 
ezius prisiraszyti kvieczia pribūti.

A. Bijanskas, sekr.
Chicago. Dr-te L i uosy bes laikys sa

vo metini susirinkimą nedelioj, 1 vai. 
vidurdienio, 0 d. Sausio, 1901, salei Jo
no Petrosziaus, 168 W. 18th st., ant ku
rio bus apsvantom i labai svarbus da
lykai, deltogi kiekvienas sąnarys minė
tos Dr-tes privalo antszio susirinkimo 
pribūti. Dr-te Liuosybes.

Apgraminimas.
Sziuomi prsneszsme, kad Chicagoje 

24 Sėjos, 1900m., susitveręs Pade re vs 
kio Koncertina Kliubas užsiima grajais 
ant visokiu biliu, teatru, pikniku ir tt. 
Grajyja ant visokiu instrumetia teipos- 
gi mokina kitus norinczius iszmokti mu
zikos ant kokio tik kas nori instrumen
to. Susirinkimus laiko kas ketverges 
pe%psesk>va Žile vieži u, 614 W. 17th st. 
kerte Laflin. Kliubo administracija 
yra sekanti:

Czeslovas Žileviczis, prez.
J. VValantinaviczia, vice-prez.
A. Ringaila, sekr.
J Bijanskas, kasierius.

Pirmas Balius!
Chicago, Lletuviszkas Paderevskio 

Koncertina Kliubu, turės savo pirma 
balių nedelioj, 27 Sausio, 1901 m. Frei- 
heit Turn saleje, 3417 8. Halsted st. 
terp 34 ir 35 ui. Prasidės 4 vai. po pie
tų. Inženga vyrams 25 c. Moterims ir 
merginoms dykai. Grajys to paties 
kliubo muzika. Wisus lietuvius ir lie
tuvaites kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

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

vo laikys savo balių s u bato j. 12 d. Sau
sio, saleje And. Chrustovskio, Magoun 
avė. ir 149 ui. Prasidės 6 vai. vakare 
ir trauksis per visa nakti. Įženga vy
rams 25 c., merginoms dykai. Meldžia
me visu kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
ant musu baliaus. Komitetas.

Pittsburg, Pa. Wietine Tėvynės My
lėtoju Draugystes kuopa, laikys savo 
susirinkimą, Nedelioj, 6 d. Sausio, 3 
valanda po pietų, rūmuose Wytauto 
Mokai. Draugijos, po nr. 2224 Forbes 
gatves, ant kurio užpraszo visus sana- 

1 rius kuopos, pittsburgieczius ir aplinki
nius, ir visus toutieczius norinczius pri- 

i siraszyti prie kuopos. Teipoegi bus isz- 
dalintos knygeles sąnariams, kurie dar 
ju negavo, ir bus rinkto nauja adminis
tracija vietines kuopos.

Wardan kuopos 
i Joną J. Jasaitis, pirmeedis.

i*"^* •* c * '' t. 
L Brooklyn, N. Y. Nedalioj ir panede
k (i, 2 ir 7 Sausio, 1901 m. bus dideli lietu-

tL Nedelioj prasidės praką)h»

Rosi jos vsldžia panaikino dabar ui uos 
popierinius (bumaszkas) plnigus:-rab- 
linias, 5-rublines ir 10-rablines; o ju 
vieta užstojo auksiniais ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Roesijo- 
je tik 3-rubllnea, 25-rublines, 100-rubli
nes ir 500-rubli nes. Dabar siunegiant į 
Rosija pinigus per bankas, mažiau kaip 
25 rublius reikia taikinti kad siunezia- 
ma suma duotus! padaryti isz 3-rub|i- 
niu, galima siusti: 3, 6, 9. 12, 15, 18, 21 
ir 24 rublius. Szitos visos sumos duo
dasi sudaryti lu 3-rubliniu, bet negali
ma siusti 1, 2. 4, 5, 7, 8, nes szios su
mos nesiduoda sudaryti isz 3-rubli 
niu o banko* negali siuntinėti 
auksiniu ne sidabriniu pinigu tiktai po
pierinius. Su didesnėms sumoms kaip 
25 rubliai vargo nėra.

Pajieszkojimai.
Pajieazkau savo draugu: Dominiko 

Krikczuno ir K. Levendravicziaus, abu 
Kauno gub., Ssiaullu p*v., kaimo Liau- 
diszkiu. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

> Frank Norkus,
2 Pagis Court So. Boston, Mass.
Pajieszkau Motiejaus Steponaiczio, 

Kauno gub., Sziauliu pav., kaimo Rym- 
džiunu; gyveno Thomas, W. Va. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Win. Radzivilas,

541 Union st. Chicago, III.

Pajieszkau savo dėdės Antano Toliu- 
szio, Kauno gub.. Rasseiniu paw., isz 
kaimo Rubinavo. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Izidor Toliuszis, .
4500 8. Paulina st. Chicago, III.
Pajieszkau W. Traną vicziaus, Juozo 

Lukosziau, Julijono Berencos ir Mikolo 
Meižio, visi isz Asessmku, Grodno gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Z. Trenaviczia,
21 Circle st., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau šyvo broliu, Mateuszo ir 
Kazimiero Stankevicziu, Suvalkų gub., 
Wladislavavo pav. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žineant adreso:

Peter Stankevicz, •
144 Maujer st., Brooklyn, N. Y.

Aukoe ant kankintiniu
Sudėtos lietuviu iss Lošt Creek, Pa.

W. Waiczunas 25
J. Ga arenau c kas 10
J. l>anesewicze 10
J. Waiczunas 25
A. Senavaitis 10
M. Bridickas 10
M. Roczkus 25
S- Szinkauckas 10
A. Kalvaitis 25
J. Matulionis 10
P. Czeraauckaa 10
K Skistimas 10
J. Wellbis 10
M Levickas 25
S. Szinkauckas 10
W. Czivinskas 10
J. Stepulis 10
J. Kliszis 10
J. Skistimas 25
J. Brundza 35
M. Brudza 25

Labu 23 JO

Balsai isz publikos.
Teisybe turi iszeitt į aiKi-zTįl- 

Mbdo pati iazsigydė vien tik Tri- 
nerio American Elnir of Bitter 
Wine (wienintėlis Amerikoje gy
dantis vynas, pabrikuojamas per 
Jos. Tnner, 799 So. Ashland 
avė., Chicago, III.), kadangi tik 
tąjį vartojant ji atsikratė nuo 
sunkaus kosulio, dusinusio ję 
gana ilgę laikę. Dabar ji wėla 
yra atgavusi lengvę kwėpawi- 
mę ir gėrę apetitę, ko ji jau nuo 
seniai neturėjo. Todėl tai aaz 
dabar vėl pasteliuoju wisę tuziną 
bonkų, kurias teikkiiės prisiųsti 
kaip weik tai yra galima, kadan
gi namie jau tiktai pusę bonkos 
teturime ir asz jokio kito ne no
riu kaip tiktai Trinerio Bitter 
Wine, vienintėlio gydanezio wy 
no, apsisaugodama nuo bjaurių 
imitacijų, kurių jau rods gana 
priviso! Frank Holaczka, West, 
McLennan Co., Texas. — Rtika- 
lauk to wyno visose aptiekose 
arba raszyk pas patį, fabrikanię 
pagal augszcziau padėtę adresą. 
Yra tai geradėjystė žmonijai 
XX to szimtmeczio.

AtalszaukimsM!
važinėjant po Vakarus ir poMan

Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujaoczių, kurie nori įgyti di
desnį įžvelgimą į klausimus philozophi- 
jos ir mokslų (duszią, Dievą, grnntoe 
įstatymus, evoliuciją, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai atšakiai yra iszguldyti L. 
Buchnerio veikale •‘Pajiega ir Nedega" 
(Kraft und 8toff). ir kadangi sziądicn 
toks veikalas isz tiesų yra reikalingas 
visiems laisvamaniams, idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją, *asz paslsznekejęs su kiliais tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant wirsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietuviszkoe knygos, kas dabar nori 
prigelMti anąatspaudintl,kasztuos81.30: 
po atspaudinimo kasztuoe 22.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turtti lietu- 
viazkoje kalboje, kviecsiu prisiųsti 
prenumeratą, Ir kaip tapo atspaudinta, 
uisimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, už kiek bus 
isz anksto užmokėję. Kasztai spaudos 
yra dideli, todėl praszau Tautieczių 
ūmai su prenumerata iszleidime knygos 
man pagelmingals būti.

. J. Szltupas, M. D.

Offlcial Publlcation.
Annual Stateinent of the Pk*mstlva- 

nia Kire Insurance Compant of Phi- 
ladelphia.in the State of Pennaylvania, 
on the 81st day of December, 1899; 
made to the InsuranceSuperintendent 
of the State of Illinois, purauant to

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu pavieto.

Puikiausio* pawlnezewoneH ir 
popieroti gromatoniE.

Naujausiu ir gražiausiu pavinezevo- 
niu ir popieru jrromatoms, importuotu 
isz Europos, su iietuviszkais paraszais, 
turime dabar daugybą. Prekes pavin- 
czevoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: 1c., 2c. 10c- 15c. 20c. 25c arku- 
szas. Norinti gauti "samples" popieru 
ar pavinczevoni'u. tegul prisiunezia 21. 
Norinti gauti "samples" abieju popieru 
ir pavmesevoniu, turi prisiųsti 22.00.

A. Olsievseis,
924—33rd St. Chicago, Iii.

Juozas Petrikis isz 
ir P. G. Lorantz isz

atsilankys, lietuviai

“Lletuvoa” keliaujanti agentai.
Ssisurrytintuose ateituose "Lietuvos" 

kellaujsnczlsls agentais yra: Win.Kuda- 
-rsuckas isz Lavrence, Mass. ir Jo
nas Taraila isz Waterbury,Conn., pietry
tiniuose sieliuose Jurgis Kazakeviczius 
isz Pittston, Pa., 
Philadelphia, Pa. 
Pittsburg, Pa.

Kur szie vyrai
gali pas juos užsirsszyti "Lietuvą" 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
Juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią preką kaip ir redakcijose.

Wietiniais agentais: Jonas Naujokas, 
Nev Yorke. Stanislovas Rinkeviczius 
Brooklyne N. Y.t Andrius Maczis 8he- 
nandoah. Pa., Petras Bieliauskas Mt 
Carmel, Pa.,’ M. J. Damijonaitis Water- 
bury, Conn.

••Lietuvos” Iszleistuve.

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid 

up in caah..........................2400.000.00
LEDGER ASSETS.

Book value of real estate ovn-
ed by thezeompaay...............330.667.67

Mortgage loans on real estate 719.900.00
Loans on oollateral eeeurity.. 169.900.00 
Book value of bonds and

stoeks...................................3.579 797.15
Cash on hand in bank..........  .163.668.27

Tolei net ledger assets 24.818.927.00 
NON-LEDGER ASSETS.

Interest due and accrued.... ll.363.4i 
Market value of bonds and

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

pramiums........................... 268 890.50
Grose assets......... 25.179.473.28

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED
Depreciation from book

valueeof realMiete.. 28.167.67
Special depoeits to seę- 

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

Totai........... ......... 288.167.6?
Totai Admitted Asseta 25.601.!t0ė.21

LIABILITIES.
Losses, adjusted and 

unpaid..................18.696.47
Losses, in procese of

sdjustment, or in
suspense............... 164.954.85

Lomos resisted......... 9.563.76
Net amount of unpaid losses 2193.215.08
Tatai unearned pramiums.. 1.556.227.30 
Amount rečiaimed on perpet

ual policles........................ 840.018 57
Totai liabilitiM......... 22.589.400.95

T<eaeliabilitiM securad by 
special depoeits in Vir-

723 W. 18th Street
Nuo 8toe iki IJtoa ryto.

Telefonas: Canal 78. 
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekoe.

.........LIETUW18ZKAS DAKTARAS..........
772 Milwaukee avė , -------- CHICAGO- ILL.

8 iki 10 ryto
12 iki 1 po |>iit

l nuo 7 iki 9 wi»k“r«*.
Ateik pate arba gali paszaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tancziaa, limpancziaa-gedingag ir prastoto vyriazkumo 

ligas. Ateiszaukentiems per laiszkusduodu rodą.

Priima L;girnius
nuo 
lllK

23.742.00

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

Gydo visokes -igas, turi geriausą prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir chroniaz- 
kose ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd 8L

Dr. O. C. Heine
DEM TĮSTAS-

Kerte 81st ir Halsted ulieziu, 
wirszni Aptiekos. Chicago.

LietuwiszkteM Saliunaa.
Jono Gudino.

Mitchel 8t., Braceville, III.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

Chlca<o
OFISO WALANDO8:

Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų Ir po 5 vak 
Telblokas Yakm 885.

JAMES J. HIGGIN8, 
Buccesaor to M. Durning.

Rėdytojas Pagrabn ir
Balsanmotojas Km.

I steigto* 18M tneteoaa.
First St., Rllzabeth, N. J.

laiCjrdoDl «u pagelba nauju mina išradimu. 
Tik kurozlaia »ime ne gali būt iaigydyti. t'Zi- 
■ai šalvim raistai FBAszLiniai. Aprasayk ta 
aro Ilga. Inagaaalnaslma* ir rodą dykai. Gali 
Klya nams iaul ydytl tu wiial matai* kaastai*.

D&lton's Aurai

167

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 14-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kaš
tuoja S2,00 o ant pusės ŠI. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pini
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

F.PBradchulis
Attorney and Coonselor itLiv.

M LaSalte it. Room 410. Chicago, III.

Telephone Central 3066.
Wienintslis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip dviliszkaa teip ir 
krimirfaliszkas visuose sudu'ose.

i • ' . ’

Balance..............  22.565.718.96
INCOME.

Pramiums received during
the year............................ 21.648.619.66

Deposit pramiums received
on perpelual rialu...........  34.412.94

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

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

Amount received from all
other aources............... .. 435.00

Totai income..........11.923.399.82
EXPEND1TURE8.

Losses paid during the year 21.225.528.70 
Deposit pramiums raturned

on perpetual risiu.............  17.768.15
Dividends paid during the year 100.000.00 
Commisaions and salaries paid

during the year....................  459.465 65
Tezes paid during the year

(including fees ete.. of Insur
ance departments)...........

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

Amount of all other ezpendi-
tures... ...............................j._________

Totai ezpendituras.... 21.916.750.23
- M1SCELLANEOUS.

Totai rieks taken during 1
the year in Illinois..'..... 28.286.583.00

Totai pramiums received
during the year in Iii....... 202.497.66

Totai losses ineurred dur
ing the year in Illinois.........258.804.05

Totai amount of out-
standing rieks............. 2371 880.866.00

' R. DALE BEN8ON Pees.
W GARDNERCROWELL8ec*t

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

GEOW. HUNT,
(Seal). Commissioner.

Lietu fiszka Grocerne.
Atidariau nauja Bztora, kuriame už

laikau visokius valgomus daiktus, apa 
tlniua drabužius, cigarus, papierosus 
tabake, gromatoms popieras, pavineza 
vones ir visokius kitus daiktus szeimy- 
noms reikalingus. Wisi tavorai szvieti, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Uikvie 
ežiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K. Chmelaaskas, ’
876-660 W.33rd »t„ CHICAGO.

k. M. Matusawiczia, 
AGENTAS

Wargonu, PiJanu, 8iuwauiu Ma- 
szina. Cigaru ir Papierosu.

W*rgossa, Pijamu ir Ma»in*> duoda aut K 
dtesu aut l«im*giniino. Jeigu per ta laika pa- 
alrudy* paimtai iuitruaaaiaa negera, ar per 
brangum, air ji atalimalu algai ir ui ta laika 
niekai nekaaatuoi l'dUkriau kad nuo mane-

eu»i Im fabriko ir todnl galiu pigiau juo* par
duoti <alp tie kurie u> vboleule ima. Meldžiu 
ilk ^amefinti, o ulUkrinu kad busite uagaae

A. M. Matusawiczia,
208 W. Centre 8t.

Mahanoy City, Pa.

STATE
MEDICAL

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

Klausk rodos pas seną Daktarą..,,^” prt 
^rišusiais attestateis užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au- 
orium ir specijahstu gydyme slaptu nerwiskku ir chroniszku ligų* Tuk- 
•■lancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikipio kapo, sugražintas 
iems vyriezkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,^"”““n,""”jįXl"it 
nintis, neapkentimas draugystes, prastota energija, prieszlalkinis 
uislkiipriuiiuas. meszluugis bei abelnas nusilpnėjimas, vistaiyrapa- 
ekmetns jaunystes iszdykūmo ir ueiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir- 
tiain ligos stsdiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. T-.igi 
••gul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praazalinimo kaneziu. Dauge
li jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per
gelti gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!
I iirnnfiriC71()S 11CFAR kaip tai sifilis visuose savo stadiumuose: pir- 
UimpaiIbAlUd 'Imante, antrame ir trecziame,puwimas 
gerkles, noses ir kaulo, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus 
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszminėtas ligas teip. kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.
A finil) K kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
uiuii uk apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 
tai raižykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paeita, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įstsakanezia deže ir stuneziame jas pacientai, taip

71.234.65-

12.972.24

89.790.84

Offlcial Publicntion-
Annual Statement of the Pscrnc Fi-

—Tikrai LietawiBzkas—

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysto vieta dėl užel- 
vio. Apart to didele ir czysto sale sąt 
mitingu, balių, vesetliu ir kitokiu zabo-

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniszku, Ner- 
. viszkuir privatisz-

dL ku ligų vyru, mo-
ZT* teriu ir vaiku. Li-

. gontas gydo per 910* laiszkus.
^looo

v^^eNagrailos duos 
tamrlnur ' kieV,en“m ftydy- 

kir J tojui, kuris iszgy-
A. vz * dys tiek ligoniu su

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz įoliu ir szakuu de[ 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kalltner- 
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių. 
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiazgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
szyk tuojaus prie Da. Kallmkrtkn. o 
rodą gausi dtkai. Apraszyk gerai savo 
liga, lyti f vyras ar moteriuke) amžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu paeiti ne marke, o gausi atsakyme ar 
galima iszgydvti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO

kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.
<r***'1 1 r*r

Mūsų prekes yra pigesnes u bet kokio oficijalistoiisoj 
sialjj ir todėl kiekvienam ligonini prieinunos.

OfficA adunAC11 ddo 10 ryto iii 4 po pieta ir nuo 61H 8iitire.
VlllbU dUjllUO. f Medelioms tik nno 10 III 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziad ien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms szwentoms dienoms adinos tos paezios kaip nedeiioma.

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

I Y r* tai puikiausi ir prtegtam 
pigiausi instrumentai. kokius tik 
•nūdien mlina pirkti JteSso- 
Ida daugiau iteksmuino negu 
p'OO werte> wargona> kadangi 
pie viaadoa gali grainti. Jokio* 
■Bmuzikoi paliūties ežia ne»l- 
W reikalauja, ir kožna* vaikas
■ gali ant ju praloti. Koėnas
■ pirkėjai stebis ir dtiaugiasi
■ iszjo. nesą tas instrumentas 
Mgrajiia suvirai 500 meliodilu 
^Fparodytu aut listo, kuri pride- 
V dame prie kiekvieno lostru-

Jonas Petroszins,
l« V. Iltit Kerte Uolta. Chlulo.

Pigiau kaip kitur!
Czysto šakio. 14 ir 18 K stltebiniil Stedsi; 

Laikrodžiai Ir telkrodeltel pas mane plriaa kaip
vuur. Darau nauju* ir tauau (ugadiatae laik
rodžiu* Ir laikrodėliu*. tiedu*, drangyatem •pil
kute* ir vlaokjoa aukalnlu* Ir *M*brinte* daik
tu pigiau kaip viai ir viaa d arba gvarantuoju.

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

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai 
krantis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį. kasstuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2į markės, Amerikonfrisiunėjant 4 

. markės arba 1 amer. doiierį.
VARPAS, literatūros,politikos ir mok

slo, dvimėnesinis laikrasstis, kass
tuoja Prusnos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją liūneliam reik toks

J. LAPNA8, 
Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

Dr. Leonard Landės,
Lietuv)i»zka» Daktarai.

134 E. 24 U1-, New York.
Garsingas gydytojas vyriukų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkojė mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hoepitol College ir 1.1.

in the State of Nev York, on the Vist 
day of December. 1899; made to the 
Insurance Superintendent of the State 
of Illinois, pursuant to La v:

CAPITAL.
Amount of Capital stock 

paid up in caah................. 2200.000.00
LEDGEK ASSET8.

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

Mortgage loans on real estate 232.350 00 
Book value of bonds and stock 417.000.90 
Cash on hand in bank.......... 18.328.87

Totai......... .......... A6tė 6»4 !rt
Deduct tgenu’ credil baiances, 

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

Tatai net ledger ausėta 2644.194.3^

NON-LEDGER A8SETS.
Internet and renta accrued.. . 8.227.09
Markei value of bonds and

stoeks over book value........ 71.505.00
Net amount of uncoliected

pramiums........*.............   63.317.63
Grose assets.... tf83.244.08

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Special depozite to secure

liabilities in Georgia.........  33.500.00
Totai Admited Asseta tf48.}44.08

LIABILITU8.
Losses, adjusted and

unpaid............... ‘..
Loesėe, in procesą of 

adjuztment, or in 
. suspense................. 49.050.61
Losses resisted.........  4.083 33

Totai amount of
claims for losses 290.815.81 

Deduct ra-insuranoe
due or accrued.. 482.552,64

Net amount of unpaid losses*. 268.363.T7 
Totai unearned preminms.... 330.061.66 
Due for cotnmissions and 

brokerage, ealaries, renis, 
interesu, billa, ete.......

Retum and re-insurance 
pramiums.

Totai Habilities...
Lesa liabilities securad by

special depoeits in Georgia 8.800.98
Balance........... . ....... 2411.916.A3

INCOME.
Pramiums received during 

the year......... .................. 400.187.89
Intereat, renta and dividende 

received during the year... 27.388.96
Proflts from sale or maturity of 

ledger assets over book value 492.50 
Totai income.......... 2428.064.25
EXPENDITURE8.

Losses paid during the year.. 276.378.81 
Dividendspaiddunngtheyear 30.000.06 
Commissione and salaries paid

during the year............... . 185.625.83
Renta paid during the year.... 3.518.75 
Taxea paid during theyear

(includįpg fees ete., of Insur
ance departments).

Legal advertising proflt
and losa ete............. '............

Amount of all other expend- 
i tu ras...................................

237.681.87

10.866.66

11.026.81
‘i? 20.21180

THEO PR0ULX
AD OKATAS IR K0NS0L1S.

JONAS »MOŽEIKA.
Aaiitentai ir Notary Public.

ROOM 601-602
17-19 E. IishiDgtOD st, Chicago, III.

Tbelefon: Central. 2621.
Užsiimame ciTiliszkoma ir kriminaliss- 
koms provoms. Geriausei įsivaroma pro- 

*vaa už sužeidimui Musu ofise galim* su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
Yierelkalaujame.

Jonas Možeika gyvena po nr. 81 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 v*l-

Seniausia Lietuvrlszka Banku
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkortes ant visu linijų už pi- 
giause preke. Asz esiu Jau 11 meįu 
saeme bisnyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

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

Zemlapls Lietuvos ir 
Latvi ios.

Lietuvlszkoje kalboje, suspaustas lo
ta iszkoms literoms Peterburge, gauna 
mas pas: Inžinierių A: Maciejevskį.

Nevskij prospekt. n. 111 b. 73.

V pats apsimokėti per viena naktį 
’ cratyaat. duokime sau. ant kokio 
oa'lukoar suokiu. Jis pratils gana 
baisiai ir turi meilu baisa. Himnus,

Wi8i-

. wyr»i —

pas —

Baltrčikoipl!
Rasite ezaltę alų, seniauses ariel

kos, wynę net iss Europos, o 
cigarus net iss Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RlverSideSL,

Itterbnry. Conn.
Lietuwiszkaf»

Cigaru Fabrikas.

TIKTAI DEL WYRU
Už dyka sampelinis pakelis bos atsiustas 

pacztu kožnam vvyrui, katras pr isiur 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą u iriai.
Pakelia at< ouk lingu gy

■ta, kai pu<azyi in Sta
te Medieal Ir. .tltute. J k

Utzkaii ir kunlazkait kan
te ji maU, teip kad I n tilta

visų slaptų (r paprastų ligų, kaipo tai: 
plauozių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 

.galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moterisskas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

LiSM LytiaZtau Daliu
iszgydysiu į keist dienas, taipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tV Isz- 
gydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Čnronlszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonsrd Landės,
184 E.24th 8t.,Cor.L«xln<ton A v.

Offlso valandos: | ^vuki 8^1^ 
M<te«Uoali:aao 8 iki 10M waLryto;aso» iki 4 ral.

Užprauydami gydyklas prisiimkite 21.00
Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metų, kiek sveri Ir spraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

HILLETS FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted S L

•2.00

Kas prisius $8.00,
Aplalkys 210.00 verta maszinukę gro- 

matoms drukuotie su geriausioms dru- 
koriszkoms įtoisoms ir su vinis reika
lingais lietuvisskoi ranlavoi ženklais, 
kaip ve: ą ų ž ir tt. Ant szios maszi- 
nukes gali drukuotl netik suaugę vyrai, 
bet Ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo požvilgio kiek
vienas supras ksip su ja darbe pradėti. 
Kas prisius 21.00 aplalkys 50 puikiu po- 
pieru gromatoms raszytie su puikioms 
kvletkoms, apskaitymais ir pavinese* 
v o ne m s. Mažiau kaip už 21.00 niekam 
nesiuneziame. Adresuoki t teip:

W. Kudarauckas,
Boi 234, Lžvnnce, liss.

Dirbu cigarus iss gerisusio Tabako. 
Kas viena surūkys, pasigers teip, kaip 
nuo alaus arba degtines. Prekes mano 
pigesnes kaip visu, kokius kitur perks- 
te po 10c. pas mane gausite po 5c. Pri
statau cigarus išimtais -ir tukstaneziais 
biznieriams ant pareikaląvimo į visas 
Amerikos szalis.

Dominikai Kntstautas,
943 8. 2nd. 8t, Philsdeiphia, Pa

stern
8431—3438 8o. Ha'teted 8tr.

Czewerykus, Waiku dra
panas, Lowu ap- 

redalus,
W uolektinius Ta vorus, Szalikus, Apa

tinius aprėdaius, marszkinius Ir kelnes.
Tavorai geriausi. Prekes pigiausios.

įėjimas musu sstoran tik po ar. 3431
So. Halsted St. į visus departamentus

18 850.37

61.63

............ .......... Z9 447 39
Totaiezpendituraa 2483.002.68

MISCELLANEOU8.
( Totai rialu taken during

the year in Illinois..... 28.2 a 41M00
. Totai pramiums raoelved

during the year in III... .. 237.518.11
Totai losses ineurred dur-

ing the yearin Illinois.... 281.586 08
Totai amount of outstand-

ing risiu........................ 267.900.249.00
FRANK J. 8TIN8ON, Pbes.
GEO JE$EMLAH, Sbc’t.

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

GEO R. BRUN8ON, 
(Seal) Notary PubNc.

Žingeidus swietui dalyke, z 
Tlxraivienatlnė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 

Bruno* OHioe 156 Gmnd Mivrt, Brooktyn, H. Y.

Geriausia dantų guduole: Musu gy-Geriausia dantų guduole: 
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes. Mes savo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c Imant 6 
bonkutes 21.00. Siuncilam Pacztuirį 
svety mes szalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.

Ar Tawo peczius

Norėdami

reikalauja pataisymo?
Jeiga teip, tai pirk visps reikalingus prie 

pecziaus daiktus pas

Ontlet Fmiture i Store Co,
3249 8. Morgan St.

bandymo pakelini Uemi 
kurte papraizyt.

lasaigyčysi aaate ano

testetdykaao, lugtaila 
patrotyta pajiega tr V 

skaudėj, 
utys silp 

nu tyliukui unarius.

do« plaukte plaukte pr>»

Uedamoa kar ralkla.

kalteųcrdo. Ateiauuk te 
State Madteal Imti tote 8M 
Etektroa BaUdteg n. 
Wayne, lad.. o aptemti 
uidyka saiapaU. Imtiia

didtlauite skaitliais tao
... *«■• karte negali etal-

traukt tez aamn. kad gydytlra ir «tte aam paltai pa rody* jietna, kaip lengva tazatgydyt ana lyti,* 
ku Ilgu, kada vartoja*: ettaSancaioe gyduole*. Inatitote ne vieno ne atmeta. Etaną*, kur* 
atatazauk*. gana dailiai apipecietyta pakely, kad kiti nežinotu ka* ten yra Baazyk dabar neatidėk

T. Stankewiczia Co.’
Ssluomi apreisakiame guod. Skaity

tojams, kad mes perkeleme 
savo krautuve:

Laikrodžiu, Lenciugelin,
Žiedu ir Muzikaliszku In

strumentu
Nuo So. Halsted st. ant Milvaukee avė.
po nr. 666 kerte Augusta 8t. Ir ežia savo 
tavoms žymiai padauginome. Dabar | 
parduodame Retail ir Wbolesale, ir ant ' 
pareikalavimo pąsiuneziame tavoms 
ezpresu ir į kitus miestus. Prekes mus 
pigesnes kaip kito. Ateikite pabandyti.

Neužmirszkite adreso:

T. 8tankewiczla Co.
Ml MIIVžBkM 2W ChlClgO, m.
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