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Politiszkos žinios,

Sziaurini Amerika.
Specijaliszka Kubos komi

sija ant galo pagarsino jau 
jos atidirbti) konstituciją, ku
rioje telpa ir prietikiai terp 
Kubos ir Suvienytų Valstijų 
Sziaurinės Amerikos; mato
mai komisija tuos prietikius 
konstitucijoj patalpino ne 
isz geros valios, bet komiso- 

l rius prie to privertė ameri- 
koniszkas’ jeneral-gubernato- 
rius. Pagal tą konstituciją 
amerikonams kubiecziai ati
duoda tris pertus neva ant 
parengimo laivynės stacijos 
ir anglių sukrovimo. To- 
liaus žada Amerikai )>adėti 
su kariauna, jeigu jai atseitų 
vesti kares. Taigi ežia pasi
rodo, kad pažadėjimai Ame
rikos prezidento, jog Kuba 
pasiliks savistove republika, 
ne turi vertės. Su tokia kon
stitucija. kuri tiek tiesų su
teikia Suvienytoms Valsti
joms, o tiek sunkenybių užde 
da ant Kubos ant naudos 
amerikonų, ne gal būt nė 
kalbos apie neprigulmystę. 
Teisingai todėl savo kalbose 
tvirtina jenerolas Lee, Jog 
amerikonai niekada nuo Ku
bos nepasitrauks. Amerika, 
turėdama savo kariszkus lai 
vus prie Kubos pakranezių, 
su Jų pagelbh gali visada 
pertraukti liuosus susineszi- 
mus naujos republikos su ki
toms vieszpatystėms. To-

• kiose sanlygose apie nepri
gulmystę ne gal būt nė kal
bos. Daugiaus savistovystės 
turėjo Bulgarija tuojaus po 
iszliuosavimui jos nuo Turki
jos, nors maskoliszki oficierai 
elgėsi teip kaip namieje, vi
sai nepaisydami ant kunį- 
gaikszczio ir jo ministerių.

Ant salų Filipinų galo ka
rtį dar vis ne matyt. Rods 
mieste Manillėj per Naujus 
Metus diktai filipinieczių atė
jo pasveikinti Amerikos je
neral gubernatorių ir ameri
koniukus komisorius:
czia gyvenanti filipiniecziai, 
negalėdami atvirai rodyti ne- 
prilankumą, pasirodo prilan- 
kiais, bet ir ant tų ameriko
nai na gali užsitikėti ir tie 
prie tinkamos progos gali pa
sirodyti prieszais. Salų vi
duriuose karė traukiasi savo 
keliu. Amerikoniszki ka- 
riszki sūdai daug paimtų fili- 
piniecziu nusprendžia ant su- 
szaudymo. Amerikonai bn- 
vo apstoję filipinieczių jene
rolą Alejandrino, bet tas, 
teip kaip DeWett Afrikoj, 
pertraukė amerikonų linijas 
ir nutraukė ramiai į kalnus. 
Ant salos Panay net kelio- 
likas amerikoniszkų karei 
vių ir oficierų pateko į filipie- 
nieczių nelaisvę.

yra tik pradžia; neužilgio a 
teisę didesni, kurių ne į- 
stengs suvaldyti ir susijungu
sios pavydinezios viena kitai 
didėsės vieszpatystės. Ir da
bar, nors Chinų ciecorius pri
ėmė svetimų krasztų reikala
vimus ir užmezgė tarybas, 
bet karė ne pasiliovė: tai vie
no, tai kito kraszto kariauna, 
arba susijungusios į krūvą, 
traukia į visus krasztus nuo 
Pekino ir turi gana smarkius 
susirėmimus lygiai su bokse 
rais, kaip ir su reguliariszka 
Chinų rando kariauna. Tas 
pats gal būt ir padarius suta
rimą. Ką gi ciecorius pada
rys, jeigu nė pasikėlėliai, nė 
io locna kariauna jo ne klau
sys? Sztai dabar laikraszcziai 
pranesza, buk ciecorienė isz- 
siuntė jenerolą Teng-Tse- 
Tsay su 15000 gerai apgin
kluotų kareivių į Yangtse- 
kiango klonį ir liepė traukti 
Į>askui į sziaurius prieszais 
svetimų krasztų kariaunas. 
Taigi ežia aiszku, jog cieco
rienė visai ne paiso ant cie- 
coriaus ir nepripažįsta jam 
tiesos priimti arba atmesti 
svetimu krasztų reikalavi
mus.
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baigtų visiszku i>ergalėjimu 
būrų, tai visgi isz jos Anglija 
iszeis teip apsilpnyta, kad ne 
greitai galės Maskolijai paai- 
prieszyti. Tuom tarpu jau 
Anglijos įtekmė Azijoj, kur 
ji buvo didžiausia, puola 
nuolatai, ant Anglijos ežia be 
karės Maskolija ima viražų. 
Užtenka ant Afganistano ru- 
bežiamrMaskolijai sutraukti 
daugiaus kariaunos ir Angli
ja priversta tylėti nors mas
koliai ją ir skaudžiausiai už
gauna. Apsilpninimą An
glijos pagimdė neiszmintinga 
Chamberlaino pradėta Afri
koj karė su būrais. Nora bū
ni republikos ir butų priskir
tos prie Anglijos valdybų, 
bet tą, ką Anglija nužudys 
Azijoj,ne teip greitai bus ga
lima atgal atgauti. Jeigu 
Anglija nužudytų sykį Indi- 
jas, tąsyk ir savo vaidybų 
Australijoj ne įstengs palai
kyti ir tos greieziaus ar vė
liaus atsiskirs nuo joa, kaip 
pradžioj pereito amžiaus atsi
skyrė Amerikos valdybos.
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Metas IX

Kare Chinaose-
Chinu randas sutinka 

svetimų ambasadorių reikala
vimų, tik klausymas ar tuos 
reikalavimus įstengs iszpildy
ti, nors Juos ir galutinai pri
imtų? Užmuszejas vokiszko 
ambasadoriaus likosi nužudy
tas. nužudė ir daugiaus 
urednįkų ėmusių dalyvumą 
svetimtauezių skerdynėse. 
Bet ar tie nužudyti yra ta- 
tikro kaltais? • Chinuose tan
kiai už kaltes augsztesnių 
urednįkų atseina atiduoti 
galvą nieko nekaltiems žmo
nėms. Tikri kaltinįkai sker
dynių: kunįgaiksztis Tuan ir 
pati ciecorienė iki sziol ne 
nubausti ir kasžin, ar galės 
Juos nubausti. t

laikrasztis 
” tvirtina,

aut

‘Novoje Vri

Isz visko matyt, kad isz 
dabartinių maisztų Ch i nuošė 
didžiausią naudą tatraukt* 
Maskolija. Ji pirmiausiai 

, pakėlė balsą, idant visi krasz- 
tai pasižadėti) ne griebti nuo 
Chinų naujų valdybų, pasi- 
ganėdintų pinįgiszku atlygi
nimu ir formaliszka nauda, 
bet už tai pati teip įpainiojo į 
savo tinklą'Mandžuriją, kad 
tą provinciją galima jau lai
kyti už maskoliszką. Pagal 
atskirai nuo kitų padarytą 
Maskolijos su Chinais sutari
mą, valdžią Mandžurijoj Mas
kolija paveda chiniszkam je- 
nerolui, bet ant jo dobojimo 
paskiria Maskolija savo agen
tą, be kurio rodos chiniszkas 
jenerolas nieko savistoviai ne 
gali daryti, . Reikalui atsi
tikus; Maskolija turi tiesą 
siųsti savo kariauną į Man- 
džuriją. Tokiu budu visa ta 
chiniszka provincija patenka 
Maskolijai ant tokių iszlygų, 
ant kokių valdo ji Bucharą. 
Už tai, kaip angliszki laik
raszcziai garsina, Maskolija 
apsiima apginti Chinus nuo 
svetimų krasztų, o Chinai 
prižada kariauti . isz vien su 
Maskolija, jeigu jai Azijoj 
atseitų su kuom nors kariau
ti. Tas kas nors ne gal būt 
nieks kitas kaip Anglija. 
Panaszius sutarimus Maskoli
ja padarė teiposgi su Persija 
ir su Tibetu, kurį, kaip sako, 
Maskolija paima po tokia jau 
savo globa, kaip ir Mandžu- 
riją. Anglija viena vienok 
per silpna ant karės su Mas- 
kalija, o padėtojų jai niekur 
nepasiseka surasti. Angliszki 
m misteriai daug rokavo ant 
Japonijos, bet rodosi, kad 
Maskolijai pasisekė ir Japo
niją į savo pusę patraukti. 
Dabar antai Japonijos cieco
rius apdovanojo visus masko- 
liszkus jenerolus kariavusius 
Chinuose augsztais japonisz- 
kais orderiais. Tokiose san- 
lygoee Anglija ne gali nė su 
protestu priesz pasielgimą 
Maskolijos atsiliepti, kadan
gi ant parėmimo protesto 
trūksta dabar Anglijai pajie- 
gų, o be to nieks protestų ne 
klauso. Pasinaudodama isz 
Anglijos karės pietinėj Afri
koj, Maskolija platina savo 
tėkmę Azijoj, užima be karės 
vieną po kitam krasztą po sa
vo globa ir tokiu budu drūti- < 
na aivo pajiegas. Neturėda
ma užtektinai pajiegų, An- 

ne gali pasiprieszyti.
karė Afrikoj ir pjud

Karė Afrikoj.
Anglijonai, įsiveržę į būrų 

republikas, atsirado labai 
sunkiame padėjime. Rods 
lygiai Transvaaliuje, kaip ir 
Uranijos republikoj ginkluo
tų būrų yra ne daug, liet už 
tai įsiveržę į angliszkas valdy
bas būrai traukia vis gilyn ir 
gilyn, nuolatai įsiveržia vis 
nauji pulkai teip nuo pietų, 
kaip nuo vakarų ir rytų. 
Prie įsiveržusių pristoja ho- 
I and takos kilmės angliszkų 
valdybų gyventojai. Juo gi
liaus, juo toliau prisigriebia 
būrai, juo labiaus skaitlius 
jų didinasi; anglijonai gi, 
kad nereiktų badu mirti jų 
paežių isznaikintame Tran- 
svaaliuje arba Oran i jos re
publikoj, turi apversti dides
nę dalį savo kariaunos ant 
dabojimo geležinkelių; ant 
gaudymo būrų lieka mažai ka
reivių, ant visiszko jų suval
dymo visai ne užtenka. * Isz- 
siųsti] gaudyti jenerolą De 
Wettą angliszki jenerolai Jį 
prapuldė ir nieks nežino, kur 
tatikro yra dabar De Wett. 
Ar jis yra dar vis pietiniuose 
Oranijos apskrieziuose, ar 
gal teiposgi įsiveržė į an
gliszkas valdybas? Anglijo
nai dabar nežino nė kur yra 
Botha, nė kur Delarey arba 
kiti; nieks nežino koki vado
vai yra būrų įsiveržusių į an
gliszkas valdybas. Tie dabar 
teip toli nuėjo, kaip toli nie
kada ne buvo prisigriebę į 
Capo kolioniją nė pradžioj 
karės, kada angliszka kariau
na dar ne buvo sutraukta. 
Ne ramiai užsilaiko būrai 
aplinkinėse miesto Cape 
Town, taigi paezioj pietinės 
Afrikos užbaigoj. Anglijo
nus apėmė baimė; kadangi 
mieste nėra užtektinai ka
riaunos, tai anglijonai, ant 
apgynimo miesto, iszsodino 
jurinįkus nuo kariszkų lai
vų, pergabeno į miestą ir ka- 
nuoles nuo laivu, kadangi 
mat anglijonai mieste ne turi 
nė ginklų, nė kareivių. Bū
rus paimtus į nelaisvę, ta 
baimės, kad jų ne iszliuosuo- 
tų jų pasikėlę vientaueziai, 
pergabeno ant kariszkų lai- 1 
VQ-

Pats Kitchener supranta 
ne vertą pavydėjimo padėji
mą anglijonų Afrikoj; jis 
reikalauja kariaunos ne tik 
nuo Anglijos, bet ir isz kolio- 
nijų. _ Kapo kolionijos val
džios organizuoja vietinę mi
liciją isz prilaukiu Anglijai 
kolionistų, bet tokiųy yra tik * ___ _—
vienas treczdalys,o dvi tokios reikia pridėti SOfe.ant paeito kasu 
dalys laikosi su būrais. Da-ltų.

bar pats Kitchener suprato, 
, jog iki szioliszkas jo karės ve- 
i dimo būdas, taigi naikinimas 

būrų turtų, kankinimas mo
terių ir vaikų, iszdavė kuo 
niekiausius vaisius; griebiasi 
dabar szvelneenio budo, 
jieszko pagelbos ramiai gyve- 
nanezių būrų. Per vėlai vie 
nok permainė karės vedimo 
būda, todėl Jis ne gali iszduo
ti laukiamų vaisių; sziądlen 
jau Kitchenerą visi būrai lai
ko už bjauriausios vertės 
žmogžudį.

Neužtenka anglijonams ka
rės su būrais. Kaip anglisz- 
kų laikraszcių koresponden
tai pranesza, priesz anglijo- 
nus pasikėlė gyventojai Be- 
czuana ir Grika krasztų; tie 
nori isz vien su būrais priesz 
anglijonus kovoti. Kitche
ner reikalauja greito pasti
prinimo isz Anglijos, bet ir 
ten nėra atliekamos kariau
nos,'

Sugrįžusiam į Angliją lor
dui Roberte karalienė sutei
kė kunįgaikszczio diplomą, 
tik ne žinia už ką, kadangi 
pietinėj Afrikoj Jis nieko ne 
irti veikė, Jam iazkeliavus, ga
lima sakyti, karė užgimė isz 
naujo. Jeigu pasikeltų ho- 
landiszkos kilmės gyventojai 
angliszkose valdybose, kokių 
yra dusyk daugiaus negu ko- 
lionistų angliszkos kilmės, 
tai įsiveržusiai į būrų repu-, 
blikas angliszkai kariaunai 
reiktų greitai trauktiesi at
gal, kadangi būrai Užstotų skyrimą 2wierincziaus prekė že

Isz Lietuvos.
Isz Wilnlaus.

Pasibaigė taisymas W ii niaus 
katalikiszkos katedros bažnyczios 
ir ji likosi jau atidaryta, nuo da
bar atsibūva diewmsldystos.

11 d. gruodžio, ant Budnikų 
ulyežios siautė gana didelis gau
ras. Ugnis užgimė sptiekorisz- 
kų daiktų krautuvėse Szirvrinto 
ir platinosi teip greitai, kad nie
ko ne galima buwo iszneszti. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
8000 rubl*ų.

Nors Wilniuje yra jau netoli 
200000 gy went<>jų,bet ant aprūpi-, 
nimo beturezių, ant ligoubucz'ų, 
prieglaudos namų ir kitokių rei
kalų ant szių metų isz sawo iždo 
miestas paskiria tik 7250 rubl., 
isz ko netoli pusė, taigi 8000 
rubl. eina ant reikalų neseniai 
maskolių parengtų darbo namų.

Sąnarys Peterburgo techni«z- 
kos draugystės, moteris Korwin 
Petrauskienė, nesentai waž nėjo 
po Lietuvrą ir wisokio e wietose 
laikė pranešimus, per kuriuos 
kalbino moteris ir merginas mo 
kintiesi techniszkų ir kitokių 
ppktiszkų mokslų, kadangi su 
mokslo pagalba moterys gali pa
gerinti i»wo buwį. Nežinia wie 
nok, ar daug ji ras pasekėjų terp 
Lietusros moterių ir merginų?

Sawinįkas Wilniaus pr'emiesz- 
czio Žwierincztaue, Martenu)n, 
wėl atsiliepė į miesto waldžias 
siūlydamas priskirti lą pnemiest] 
prie miesto. Kadangi wienok 
paduoda tas psezias išlygas, tai 
wargiai bo miestas skubinais n sū
do t i esi isz užmanymo. Per pri-

maloningai į WiloiauA prekėjų 
užlaikomą mokyklą daleidžia pri
imti daugiam negu 50% mokin
tinių kitokių t kėjimų, jeigu sta- 
cziatikių ne atsirastų. Dabar 
gal daleidimas ant parengimo 
mokyklos ne gulės ministerijoj 
teip ilgai.

maisto angliszkai kariaunai, 
o ant vietos jo ne ras, kadan
gi pats anglijonai viską ta- 
naikinO. Mat už bjaurius 
nežmoniszkus darbus anglisz- 
kus jenerolus greitai pasiekė 
bausmė.

Prezidentas Krueger dar 
vis yra HolandijoJ. Būrų 
delegatai tvirtina, jog Krue
ger keliaus į sveciius pas ca
rą, o paskui į Ameriką. Ka
dangi dabar anglijonams 
pradeda vėl nesisekti, gal 
būt, kad jie dabar greitai 
pasinaudotų isz tarpinįkystės 
paszalinių taikintojų, jeigu 
toki atsirastų.

Vokietįja.
Vokietijos iždo ministeris 

persergėjo parlamentą priesz 
užgyrimą nereikalingi) kredi
tų, kadangi skolos vieszpa- 
tystės ir teip per daug užau
go, o mokeazcziai uždėti ant 
gyventojų sprando ir dabar 
teip sunkus, kad juos vos ga
li pakelti.

Angližzki laikraszcziai pa
garsino, buk terp Anglijos ir 
Vokietijos likosi užmegstos 
tarybos kaslink apsikeitimo 
savo valdyboms. Vokietija 
nori atiduoti Anglijai savo 
valdybas rytinėj Afrikoj, o 
Anglija už tai atiduotų Vo
kietijai salą Cyprą. .. Priesz 
atidavimą Vokietijai salos 
Cypro smarkiai protestuoja 
visi po maakoliszko rando į- 
tėkmė iszeinanti laikraszcziai 
ir tvirtina, jog Maskolija ne- 
daleisianti Vokietijai turėti 
valdybas ant Terpžeminių 
jūrių. Ne pritaria mainams 
ir Vokietijos laikraszcziai; to
dėl gali būt, kad isz mainų 
nieko ne bus. Anglijai rei
kalingesnės vokiszkos valdy
bos rytinės Afrikos negu Vo
kietijai sala Cypras.

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po........... .. 52fc
Prūsiškos markės po/........24iv

Prie kiekwieno pinįgų siuntinio

son turėtų naudą, bet miestui 
atseitų iasleisti daug pinįgų ant 
iszklojimo ulyczių, ant žiburių 
ir t. t.

Wilniuje likosi atidarytas nau
jas žieminis teatras Smaženie- 
wyczio, gražesnis ir didesnis ne 
gu senasis miesto teatras.

15 d. gruodžio, Ratnero na
muose, gyvenime naszlės War- 
nauskienės, užgimė gaisras. Prie 
to Warnauskienė teip sunkiai ap
degė, kad nuo to pasimirė; subė
gę ant pagalbos žmonės, rado ją 
jau ne gywą. Jos giminaitė,Jod- 
kauskienė, teiposgi gana sunkiai 
apdegino rankas; reikėjo ją ga
benti į ligonbutį. Ugnis užgimė 
nuo expliozijos kerosininės Kam
pos.

Wilniaus žemdarbių draugystė 
užmano sutverti Wilniuje drau 
gyslą žuvių auginimo ir užleisti 
specijaliszką žemdarbiszką Įtik- 
rasztį. Ant paskutinio draugys
tės susirinkimo buwo apreikšta, 
jog tūli Lietuvos žemdarbiai ren
giasi autverli akcijonieriszką 
draugystę ant parengimo War- 
saavoj krautuvės žemdarbiszkų 
produktų, kuri Lrpinįkautų terp 
Lietuvos žemdarbių ir Warsza- 
vos produktų pirkėjų. 1902m., 
per prisidėjimą Wilniaus žem
darbių draugystės, bus parengta 
VVilniuje visos Lietuvos žemdar 
bystės, gyvulių auginimo ir na
minės isadirbystės paroda.

Dabar iszsiaiszkino tikros prie 
žastys, kurių dėl teip ilgai užsi
vilko sut* ikitnas daleidimo Wil- 
niaus prekėjams parengti ir už
laikyti savo kasat tie 7 kliasų pre
kystes mokyklą. Wietiniai mat 
cariszki paszlemėkai reikalavo, 
idant prekėjų uždedamoj moky
kloj butų pusė vietų, taigi 50% 
viso mokintinių skaitliaus, sta 
cziatikiams. Kadangi vienok 
Wilniuje staeziatikių prekėjų ne 
bus nė 3%, tai ne lik ant užlai
kymo mokyklos ne daug nuo 
staczhtikių pinįgų įplauks, bet 
nebus užtek'inai nė norinerių į 
mokyklą pastoti stocaiatikių vai
kų. Argi tik todėl ir kitų ti
kėjimų, .mokintiniams turi būt 
apsunkintas prasilavinimas' pre- 
kėjui reikalinguose moksluose ir 
tai dar mokykloj, ant kurios už
laikymo randas nuo savęs ne 
skatiko ne prideda? Ant persta 
tymo miesto delegato, iždo mi

Isz VVilniaus gubernijos.
3 d. gruodžio, kaime Stara 

Rus, Wilniaus pav., siautė gais
ras, isz kurio pasinaudojęs koksai 
vagilius, įsikraustė į valszcziaus 
kanceliariją ir paszlavė pieįginę 
skrynią, kurioje buvo 1032 rubl. 
59j kap. gatavais pinįgata. Va 
giliaus ne sugriebė, bet nužiūri 
maskolių Postupą, pabėgusį isz 
Haiaino kalėjimo. Nežinia vie
nok,kur jis yra ir ar jis skrynią su 
valszcziaus pinįgais paszlavė.

Antroje pusėje spalių mėnesio 
Wilniausgub. buvo 27 gaisrai. 
Gaisrai tSe užgimė: nuo neatsar
gumo paežių padegėlių 2, nuo pa
degimo 5 ir uuo nežinomų prie- 
žasezių 20. Wisuose tu<ne atsi 
tikimuose ugnelė pridirbo blėdiee 
ant,56195 rubl, Didžiausias gai
sria buvo kaime Korki, kur ug 
nis išnaikiao triobas 20 ukinįkų 
ir pridirbo blėdies snt 31450 
rubl.; užasekuruota viskas buvo 
lik ant 5256 rubl.

Staigų mirezių per tą laiką bu
vo 4, patsžudysczių 1, užmuszys- 
lų 3. Wagystų papildyta 22. 
Daiktų pavogta už 1760 rubl., 
pinįgų gi 617 rubl. 21 kap. Ar
klių pavogta: Trakų pav. 1, 
Szventenų 7, Aszmėuų 7, Lydos 
pav. 5 ir Dianos pavietyj 8, arba 
isz viso visoj Wilniaūs gub. ant
roje pusėje spalių mėnesio pavo
gė 28 arklius, kurių savinįkai ne 
atgavo atgal.

Limpanczioe ligos, kaip stati
nės, rauplės, tymai, difterija via 
dar nesiliauja siautusios Wilniaus 
gub.

Dviguba bausme.
j Vitebsko gubernijoj turtingas 
lenkiszkas aristokratas, grafas 
Brzostovski už ką ten susipyko su 
maskolium kunįgaikszcziu Miesz- 
czerskiu ir isz piktumo drožė ku- 
eįgaikszcziui per sotaus;. Mas
kolius apskundė lenkiszką grafą 
gubernatoriui ir į sūdą. Guber
natorius nusprendė lenką aut isz- 
vijimo isz iėviszkės į Maskoliją 
ant dviejų metų; sodas gi nu
sprendė ant pusė < metų kalėjimo. 
Pavojinga mat Maskolijoj užgau
ti ir niekiausią maskolpalaikį, 
kadangi jo draugai maskoliszki 
virazinįkai ir sudžios užstoja vi
sada ne už teisybę, bet už ma
skolių.

Paskolos kasos Lietuwoj.
Isz cirkuliaro VVilniaus jeneral 

gubernatoriaus Trockio matyt, 
kad Lietuwoj ne trūksta paskolos 
<kaf>ų. Wilniau8 gubernijoj, yra 
jų 137, Grodno gubernijoj 171, 
už tai Kauno gubernijoj tik 8. 
Kokios priežastys gimdo lą nely 
guirą, tikrai ne galima žinoti. Ne 
reikia užmirszti, kad Kauno gub. 
beareik wien katalikų ]ietuwių 
apgyventa, Wilniaus gi gub. be
veik pusė staezistikių maskolių; 
Grodno gi gub. maskolių jau 
daugiau; kad msskoliai butų su
manesni, tam nieks ne įtikės. 
Jeigu todėl gubernijose, kur yra 
daugiaus maskolių, daugiaus yra 
kasų, o katalikiškoj Kauno gub; 
jų kaip ue buių, tai tis gali paei
ti nuo to, kad dauginimą kasų 
terp maskolių randas paremia, 
terp katalikų lietuvių stabdo.

Isz Dinaburgo.
Dioaburgas yra, teip sakant,ant 

rubežiaus terp lietuvių ir latvių

arba Kazauiaus visai mažai paiso 
aut lietuviszkų rasztų ir be truk
dymų iszduoda adresantams, ka
dangi ežia ne daug jų ateina. Vie
nok apie tokius atsitikimus ge
naus ne garsinti laikraszcziuose, 
Ipdangi garsindami, mes atidaro
me priesz valdžias musų paslap
tis ir jos guli ir kitų spskriezių 
cenzūroms liepti sulaikyti ir ne 
iszduoti lietuviszkų rasztų. Isz 
pradžių juk ir “Auszrą" galėjo-, 
me siuntinėti po Lietuvą - per 
maskoliszką pącztą. Kadangi 
ne mokėjome tylėti, atkreipėme 
valdžių akis ir Lietuvos paėstas 
pastojo sargesniu ir jau į pabaigą 
isz jo negalėjome naudotieji ant 
siuntinėjimo “Auszros” Lietuvoj.

Ką anglekasiai pelne per 
sztraikas?

Kun. Dembskis Nr. 51 “Lietu
vos” antru kartu apreiszkė, jog 
per paskatinius satraikas angle
kasiai nužudė su virszum 5 mili
jonus doliarų. Tą wisi darbinį
kai žino ir be paszalinio aiszkini- 
mo, kadangi tą jauctia jų kisse- 
nius. Bet wisgi jie ne werkia, 
bet džiaugiasi.kad per teip trum
pą laiką isakariasvo pakėlimą už
darbio ant 15 c. nuo doliaro ne 
turėdami t įvirtos organizacijos. 
Nuo 1868m. jie pirmą sztraiką 
laimėjo. Kaslink pagyrimo laiš
kų, kokius siuntė tūli darbinįkai 
kun. Dembskiui, mums rodosi, 
kad tą galėjo daryti tik tie, kurie 
laikė 10—12 lėberių, mokėdami 
jiems po 7—8 dol. ant sansvaitės. 
Tie sztraiką ilgiaus atmįs, kadan
gi unija užgyrė ne daleisti turėti 
daugiaus kaip vieną kontraktą ir 
lėberiams mokėti mažiausiai 
110.20 ant sau raitės. Kun.

Isz Borisowot Minsko gub.
Ne seniai ne toli Borisovo, ūki

nį kas kaimo Lokrieų, patikęs ant 
kelio žydę ir jo motiną, ant kurių 
nuo seniai turėjo piktumą, užmu- 
azė teip vieny, kaip ir kitą. Mat 
užmusztiejie turėjo nusipirkę 
aklypelį girios ir sugriebę uimu- 
szėją ant vagystes, padavė j so
dą, kuria prisudyjo užmokėti 30 
kapeikų bausmės. * Ui tą 30 ka
peikų nusprendė kriksacaionybės 
pasekėjas atkerszyti nekenezia 
mam žydui prie pirmos progos. 
Proga atsitiko, kada žydas, va 
žiuodams į miestą, patiko ant ke
lio ukinįką grįžtant namon. Jis 
sustabdė žydo vežimą, liepė isz 
jo iszlipti pirmiau# aunu*. Kaip 
tik tas iezlipo, davė isz viso vieko 
su geležine sztanga į galvą teip, 
kad t is tuojaus puolė ant žemės. 
Tą patį paskui padarė ir su mo
tina. Uimuszėjas likosi suaresz- 
tifotas (r pasūdytas į kalėjimą. 
Be abejonės sodas nubaus jį pa
gal darbo vertę.

▼entojų. Ant to gyventojų skai- 
tliaus, apart žemesnių mokyklų, 
yra: realiszka mokykla, mote
riuke gimnazija ir privatisžka 
mergai ežių mokykla Bruno. Ne 
žingeidu, jeigu į tis mokyklas ne 
patelpa norinti mokytiesi vaikai 
miesto gyventojų. Miestas pra- 
szė mokyklų užveizdos parengti 
paraleliszkas kliasas prie reahsz- 
koe mokyklos, bet kad. tas ne 
apeeina be kasztų, o miestas nie
ko nenorėjo pridėti, tai ir prašy
mas pasiliko be pnsekmėe. Mote
riškai gimnazijai daba/nori ežia 
pastatyti specijaliszką triobą, kur 
butų gana vietos ant pa rengi m? 
psraleliszkų kliasų.' Ketina pa
rengti ir augsztesnę amatų mo
kyklą, Kada tie visi užmanymai 
taps išpildyti, tąsyk gal 
tiems mokytiesi ne teip 
bus į mokyklas patilpti.

norin- 
sunku

Isz Klaipėdos, Prašų Lie
tuvoj.

4 d. aauąio, Klaipėdoj, Prūsų 
Lietuvių, siautė didelis gaisras; 
ugnis su visu isznaikino dideles 
che m isz k ų medegų dirbtuves 
> Union”. Blėdį ugnies padary
tą paduoda dirbtuvių savinįkai 
ant 150000 markių.

Isztrauka Isz laiszko Lie
tuvio gywenanczio 

Maskolijoj.
Gavome nuo vieno skaityto- 

jaus laiszką atsiųstą jam nuo vie
no draugo lietuvio isz Maskolijos, 
kuriame szileip paraszyta:

“Pasirūpinu apreikszti, jogiai 
gavau jūsų laiszką ir siuntinį, ku
riame radau kelioliką knįguczių 
yvairios įtalpos ir “Lietuvą” ir 
“Vienybę Lietuvnįkų". Viską 
paėmiau be jokio pavojaus, kas 
man labai žingeidžių iszrodė, ne 
galėjau suprasti, dėl kokios prie
žasties ne buvo peržiūrėtos val
džios, kadangi visi žinome, kaip 
Lietuvoj valdžios persekioja lie- 
tuviazkus rasztus svetur spaudin
ius lietuviszkoms literoms. ' Knį- 
gutes mums labai paliko. A ežiu 
dideliai už teip brangias dova 
naši Czia lietuvių ne daug yra, 
su kuriais žinausi. Jiems teipoe- 
gi patiko lietuviszki rasztai, ko
kių Lietuvoj ne buvo matę”.

Isz tikro laiszke tame nieko 
teip labai žingeidaus nėra. Pa
gal maskoliazkos cenzūros pada 
Vadyjimą, ateinanti isz užrubežių 
rasztai kalbose mažai iszsiplati
nusiose, dėl kokių tūluose ap- 
skricciuoee nėra cenzorių, gal būt 
iszduoti adresantams be cenzūra
vimo. Cenzūros Varszavos arba 
Peterburgo, kadangi jų apskri

Isz Leonpollaus, Disnos 
pavietyj, Vilniaus gub.

Prie*z Knlėdas atsitiko ciia 
szitokia nelaimė. Keli ukinįkai 
kėlėsi per upę Dauguvą. Ant 
vidurio upės didelės lytys suda
vė | pervažą, nutraukė virvę ir 
trys ukinįkai traukianti virvę su 
puolė į vandenį. Du įpuolusią 
greit i ištraukė, treesiasia gi pa 
teko ant lyties ir prie jo pavojin
ga buvo prisiartinti, nieks ne 
dryso gelbėt’.' Ant galo pervsao 
savinįkė, žydelka, sėdo viena į 
valtį, priplaukė prie lyties ir 
nofs su vargą iaztrankė laukiantį 
mirties sunkiai apdaužytą žmo
gelį. Apkalimai jo vienok ne ežiuose daug lietuvių gyvena, ne 
pavojingi. Už tai jo gelbėtojai

tai ginklas laukinio žmogaus. 
Gerai. Bet kaip gi darbinįkas 
gali stot į kovą be jokio ginklo? 
Kompanijos gali pakelti anglių 
prekę ir numažinti darbinįkų už- 
darbį ir be jokio sztraiko. Uki- 
nįkai, sziaucziai, kriaueziai pake
lia prekes savo ta vorų; juos 
pirkti priverezia darbinįkas ezal- 
tis ir alkis; tas būva be sztrai
ko. Darbinįkai be tvirtos or
ganizacijos ir be vienybės ne ga
li daug iszkariauti, o jeigu pelnė 
15 c. nuo doliaro, tas vis gi yra 
jau jų pelnas. Bausmę, kokią 
kastynių savinįkai uždėjo pakel
dami ant 50 c. nuo tono prekę 
anglių moka ne tik kalnakasiai, 
bet ir tie, kurie ne sztraikavo. 
Ant galo kompanijos pakelia 
prekes ir be sztraiko, su anglims 
daro tą kas metą,užstojus žiemai. 
Ką czia sztraikas arba unija kal
ta? Tas būva ne wien su an
glims, bet su visokiais produk
tais. Iszvadžiojimai kun. Dembs- 
skio tame ne su visu teisingi. 
Priesz sztraiką fermeriai už bu- 
szelį bulvių ėmė 75 o. dabar ima 
60 c.; mėsa pirm sztraikų buvo 
12 c., dabar 10 c. Randa ui 
kambarius yra tokia jau, kokia ir 
pirma buvo. Jeigu sztraikai ne 
atgabeno tiek pelno, kiek agita
toriai žadėjo, tai tas paeina la
biausiai nuo to, kad tik eztrai- 
kams užstojus, unijos susiorgani
zavo. Juk ir darbo partijos agi
tatoriai ne gali prie sziądieninio 
dalykų stovio iszpildyti tą, ką 
žada, iszpildymą pažadėjimų r©i- — 
kia palikti tolesniam laikui, kada 
supratimas terp darbinįkų la
biau pasikels, o tas neina teip 
greitai, kad dabartinė gentkattė 
jau galėtu nauiotieei; darbinį- 
kams gi reikia rupintieai ir apie 
szioe dienos reikalus. Ir dabar 
dar daugelis darbinįkų bijosi pri
stoti prie unijos, isz baimės kad 
jų nuo darbo ne atstatytų. Tvir
tinimas kuo. Dembekio, Imk Mc 
Kinley reikalauja padauginimo 
kariaunos su vienu mieria pagel
bėti kapitalistams, jeigu priešą 
juos kreiptųsi darbinįkai, ne isz- 
laiko kritikos. Rods kariauna 
būva sunaudota priesz darbmį- 
kus, bet ją dauginanti randai su

iuduoda atėjusią isz uirubežių
ant platinimo Amerikos rūbelių 
ir apgynimo užrubežiirių jos rei-

viltis ant jos



LIETUVA
s»wo kiszeniaus su skriauda dar
binįkų, juos gali nuwesti į pra
pultį. Ant to galime tiek atsa
kyti : Mitchel unijoj nėra caru su 
neaprubežiuota waldžia, jis gali 
daryti wien t;, k; dauguma są
narių nutaria. Jeigu jis ima ui 
aawo darb; isz unijos kasus 3000 
dol., tai t; daro juk wisi imdami 
ui sawo darb; užmokesnį: ima 
jį daktarai ui gydymu ligonių, 
ima kunįgai ir tai brangiai, ui 
mažiausi; tikėjimiszk; patarna- 
wim; ir ne wienas isz garbinimo 
Diewo gana pralobsta.

Jeigu darbinįkams reikia hito
ruose brangiai ui wisk; mokėti, 
tai jie sawo p'ajiegoms gali uždė- 
ti kooperatywiszkas pardawiny- 
czias, kuom wisus sztornįkus pri- 
wer»tų pigiaus wisk; pardawinė 
ti. Uždėjimui tokių sztorų nė 
Mitcheliai, nė unijos, nė sztrai
kai ne uikerta kelio. Laukiant 
arba praleidiiant laik; ant kalbų 
ir td»zczių ginczų tas ne įsikūnys; 
ežia reikia darbo.

Ruksztelis.
. Tikimės, kad ant šito pasi
baigs wisos polemikos apie naud; 
ir nenaudu seniai pasibaigusių 
sztraikų. Abidwi pusės turi dalį 
teisybės, bet wisos teisybės nėra 
motywuose nė w ienos isz besi- 
ginezyjauezių pusių. Wilkti 
ginezus toliaus, kuriuose besigin- 
czijanti ne gali apsisaugoti nuo 
asabiszko paerz n i ui o oponento, 
ne butų naudinga, erzinimais, 
trupinimais snapo, perkratinėji- 
mais ir iszrodymais iszsitarimų 
ne galima prieszų pertikrinti.

. Red. ’

Isz Amerikos.
Užpuolimas baltveidžiu ant ne

gru.
Neeleyville, Mo. Netoli szito 

miestelio kelios deszimtys negrų 
pas'samdė farmas ir gerai ant jų 
ukiavo; negrai tie buvo blaivus 
ir darbsztus, nieks jiems nieko 
nedoro užmesti ne galėjo. Balt- 
veidiiams krikszczionėms vienok 
jie ne patiko dėl kitokios tautisz 
kos kilmės ir parvos. 4 d. sau 
šio susirinko pulkas baltveidžių ir 
pradėjo užpuldinėti aut negrų 
farmų. Ant galo sustojo prie na
mų negro Simpgono. Kada tas 
pravėrė duris, norėdamas dažino 
ti, ko tas pulkas žmonių reikalau
ja, jį patiko szuviais jr užmuszė 
ant vielos nieko nekalt; žmogų. 
Paskui prasidėjo szaudynės, szati- 
dė į kiekvieną pa si rodžiu-į negr; 
ir daug jų pašovė. Paskui už
puolikai . išbėgiojo. Toki mat 
užpuolimai atsitinka civilizuotoj 
Amerikoj, rengia juos su ramia 
sa n žinia besiginanti savo aiig- 
štesne civilizacija balos palvos 
amerikonai. Graži i-zlikro ta 
civilizacija!

Priverstinai turi apsivesti.
Charle-ton, S. C. Kadangi 

pasitaiko tankiai, jog negrai už 
puldinėja ant moterių.tai valdžios 
s&teto pietinės Carolinos iszdavė 
tiesas, kurios prisako negrams 
priaugusiems pilnų metų vesti 
moterį negrę. Tas labai gražu, 
bet ar szteto valdžios pažada ir 
užlaikym; apsivedusių negrų szei 
mynėms? Kodėl tokių prisakymų 
neišduoda baltveidžiams? Ir 
terp tų pasitaiko gana tankiai 
užpuolimai ant moterių, o balt- 
veidžiai materijaliszkai geriaus 
aprūpinti už negrus.

Pietus darbininkams.
OcHKosh, Wis. Czianykszcziu- 

ae Diamond Match Co. dirbtuvė
se nuo 3 d. sausio pradėjo davi- 
nėt be jokio užmokesnio pietus 
dirbantiems darbinįkams. Visi 
darbinįkai gaus puodelį sriubos, 
szmot; duonos su sviestu Jr mėsa 
ir kav^ Žinoma, kompanija ne 
daro geradejystės darbinįkams, ji 
isz to turės naud;, kadangi su- 
trumpįs pietų laik; ir už pietus 
darbinįkams ateeis atidirbti.

Numirė vyskupas.
New York. Katalikiškas vys 

kūpąs Netvarko dijecezijos, Wi- 
nand M. Wigger pasimirė 6 d. 
sausio Seton Hali, South Oran- 
ge, N. J. Vyskupas pasimirė 
nuo plauczių uždegimo. Gimęs 
jis Ne w York e 1841 m.

Ateiviai atkakę per New Yorko 
portą.

Pagal atskait; ateivių užveiz- 
doe, pereituose metuose per New 
Yorko port; atkako 369573 atei
viai, taigi ant 90797 daugiaus 
negu užpereituose metuose.

Kvailiu kliubas.
Atlantic Cmr, N. J. Susitvėrė 

ežia patsžudžių kliubas, prie ku
rio priguli jau 26 sąnariai. Są
nariai moka po 5 dol.; nusižudę 

« gauna isz kasos $130 ant palai
dojimo. Pagal kliubo konstitu
ciją vienas sAisąrys kas metę turi 
pate nusižudyti. t; iszpuo-

la padaryti, sanariai traukia lio- 
SUS.

Sniego darganos.
Ashland, Ore. 3 d. sausio 

sztete Oregon ir sziaurinėj Kali
fornijos dalyj siautė baisi sniego 
dargana. Telefonų Ir telegrafų 
dratai tapo nutraukyti. Ant pa
jūrių geležinkelių trukiai palio 
vė bėgioję, keli; valo tukstan- 
cziai darbinįkų.

Paskendo laivas.
San Francisoo, Cal. Atka

kęs ežia su pasažieriais garlaivys 
“Jaynas”, iszsodinęs pasažierius, 
iszplaukė ant jūrių; prieszais 
“Auksinius vartus” užbėgo ant 
uolų, susidaužė ir paskendo. laz 
buvusių ant jo 40 žmonių tik vie
nas iszsigelbėjo, kiti gi prapuolė. 
Amerikoj darbininkai daugiau 

dirba negu kitur.
Atkakęs ežia isz Anglijos dele

gatas tenykszczių darbinįkiszkų 
organizacijų, Curran, savo kalboj 
ant socijalistų susirinkimo New 
Yorke, iszsitarė, jog jis, keliau
damas po Amerik;, persitikrino, 
kad Amerikoj darbinįkai labiaus 
kapitalistų skriaudžiami negu 
Europoj, ten darbinįkai nesiduo
tų tein savę skriausti. Nepatin
ka Curranui ir Amerikos poli 
tiszki prietikiai. Jis iszsitarė, 
kad nors yra prieszininku monar
chijos, bet prie įvedimo tokios 
re publikos kaip Amerikoj, jis 
rankos niekada ne pridėsęs.

Amerikos mineraliszki turtai.
Pereituose metuose Amerikoj 

iškasė visokių metalių už $509- 
800992: aukso už $78658755, si 
dabro už $37085248, vario už 
$100154345, szvino už $22005 
659, cinko už $10786230, gele
žies už $238078737. Anglių gi 
iszkasė už $755680991.
Jau treczias wyskupaš liepia an 

gllszkus pamokslus sakyti.
Atsiliepė jau treczias katali- 

kiszkas vyskupas, Messmer, pri
sakydamas ne angliszkose bažny- 
cziose, statyt se už svetimtauezių 
ateivių pinįgus, sakyti angliszku* 
pamokslus, o mokyklose prie 
bažnyczių mokinti vaikus an- 
gliszkoj kalboj. Po vyskupų 
užžiura yra tik tikėjimiszki rei- 
kslxi, kalbos dalykai tai ne tikėji 
mo dogmatai, ežia turime ties; 
naikintojams ne angliszkų kalbų 
vyskupams atsakyti: szalyn na
gus! Kalbų reikalai ne jums pa 
vesti aut dabojimo. Dabokite 
tikėjim;, bet ne darykite bažny
czių politišku įnagiu. Apie 
kalb; pasirupįs gerbtus tie, kurie 
dėjo pinįgus ant statymo bažny
czių. Lenkiszka katalikiška 
“Zjednoczenė” rengia protest; 
prie-z tokį vyskupų pad.vadyji- 
m;. Menkos tai vertės Virszinį 
kas, prieš kurio neteisingus pa- 
dav įdyjimus avelės (Ari prote 
stuoti.

Wetra.
Reno, Nev. Bailios vėtros, 

siautusios ežia 4 d. sausio,' daug 
blėdies ir nelaimių pridirbo mie
ste ir jo aplinkinėse. Bėgantis į 
pietus trūkis Nevada, California 
& Oregon geležinkelio likosi vė
jo isz rėlių iszmestas, prie ko 4 
pasažieriai ir 3 trūkio tarnai tapo 
sunkiai apkulti. Mieste Reno 
tavorinė geležinkėlio stacija tapo 
sugriauta. Vėjas-sugriovė Perryo 
bank; ir banko eavinįko pati ir 3 
vaikų likosi sugriuvusių sienų už
berti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Vicksburg, Mich. Netoli Hiys 

stacijos, ant Yazoo ir Mississippi 
Valley geležinkelio susimušė du 
tavoriniai trukiai. Ant abiejų 
trukių buvo 8 tarnaujanti, o isz 
jų 7 likosi užmuszti.

Montgomery, Ala. Netoli 
Helena, ant Louisville & Nssh 
ville geleži u kelio su-dmuszė du į 
priešingas puses bėganti trukiai. 
Abudu trukių vedėjai likosi už
muszti, o peczkuriai sunkiai ap 
kulti

Alexandria, Ind. Ant Big 
Four geležinkelio iszszoko isz rė
lių pasažierinis trūkis. Prie to 
trūkio vedėjas likosi užmusztas, 
o peczkurys mirtinai sužeistas.

Niles, Oh. Netoli nuo ežia, 
bot Niles & Lisbon geležinkelio, 
vežantis anglis trūkis iszszoko 
isz rėlių ir susidaužė. Prie to 
peczkurys tapo ant vietos už
musztas, du gi trūkio tarnai sun 
kini apkulti.

EzplioztJos.
C1NCINNATI, Ohio. įtaisoee 

Queen City Marine Railvay Co- 
2 d. sausio atsitiko garinio katilo 
ezpliozija, kurios Frank McKin- 
ley likosi mirtinai sužeistas, du 
gi darbinįkai nors suukiai, bet ne 
mirtinai užgauti.

Pwn.znEi.PHiA, Pa. Revauno 
■Chemikalijų Co. dirbtuvėse, 
Thompson s Point, 20 mylių nuo

Philadelphijos, atsitiko smarki 
expliozija, kurios 3 darbinįkai li
kosi ant vietos užmuszti.

Kenosha, Wis. Netoli nuo 
ežia, miestelyj Pleasant Prairie, 
Laflino & Rundo parako dirbtu
vėse expliodavo 10 tonų parako. 
Expliozij>i pagimdė gaisr;, kuri- 
sai išnaikino su visu dirbtuves.

VV atseka, III. Malūnuose 
Pure Food Milling Co. iszlėkė į 
padanges garinis katilas. Prie 
to du darbinįkai tapo užmuszti, 
vienas gi sužeistas. Trioba, ku
rioje tilpo malūnas, likosi pusiau 
perskelta.

* Gaisrai.
Seatle, Wash. Sudegė su vi

su czisnyksztė viesza biblioteka; 
ugnis isznaikino ne tik bibliote
kos triob;, bet ir 25000 tonų 
knįgų.

Pittsburg, Pa. Sudegė ežia 
dirbtuvės Jeivis, Adams & Co. 
ant kertės 13 ir Aetna gatvių. 
Blėdį ugnies padaryt; skaito 
ant $100000.

Bristol, Ten. ■■ Sudegė ežia 
vagonų dirbtuvės Virginia & 
Souihwestern geležinkelio. Blė 
dį ugnies padaryt; skaito 
ant$100000.

Grand Ra pi d s, Mich. 31 d. 
gruodžio užslėgė ežia Grand 
Rapids Book Keis Co. įtaisos. 
Ugnis išnaikino visk;, kas tik 
buvo ant isznaikinimo, nieko ne

■g. . 11 ... ■■■—»—
, T Young8TOwn, Oh. Czia- 
nykszcziai kapitalistai ketina 
pastatyti nauj; blėtos dirbtuvę.

Louuville,Kt. 1500 szirzi- 
kuojanezių darbinįkų Continen
tal Tobaco Co sugrįžo prie dar
bo.

1 Barne-boro, Pa. Kastynė- 
se Sterling nr. 2 užgimė sztrai- 
kai, kuriuose dalyvauja 600 d r- 
binįkų.

Atlanta, Ind. Baigia ežia 
statyti nauj; blėtos dirbtuvę, ku
rioje nuo kevo mėnesio ketina 
pradėti dirbti.

•[ McKresport, Pa. Czia- 
nykszcziose National Tube Co. 
dirbtuvėse neužilgio prasidės 
darbai,

5 Saginaw, Mich. Neužilgio 
pat-tatys ežia nauj; stiklo dirbtu 
vę, kurioje ras darb; 300 darbi 
nįkų.

Buffington, Pa. V iena an 
glekasių kompanija ketina szituse 
aplinkinėse pastatyti 400 kokso 
peczių.

Richmond, Mo. Netoli szi
to miestelio naujai susitvėruri 
kompanija atidarys naujas ka- 
siynes.

Sringfield, 111. Clear 
Lake Cooperative Coal Co. kas- 
tynėse 100 darbinįkų pakėlė 
sztraik;.

buvo galima iszgelbėti. Priė to 
likosi užmuszti ir du darbinįkai. 
Blėdį ugnies padaryt; skaito ant 
100000 dol.

Minneapolis, Min. 6 d. sau
sio užsidegė ežia trioba Standard 
Furn ture Store, pn. 115 Was- 
hington avė. Ant treczių ir ket
virtų lubų, kur tilpo hotelis, 8 
žmonės užtroszko nuo durnų; 
rado juos jau ne gjvus.

Isz darbo lanko.
1 Gallup, N. M. Darbinįkai 

Colorado Fuel <fc Iron Co. pakėlė 
sztraik;.

W1LDERMANN, ILL. W18ose 
czianykszcziose kastynėse darbi
nįkai sztraikuoja.

■[ Panxsutowney, Pa. Pasi
liovė visai darbai prie czianyksz 
ežių augštų peczių.

•Į Eusley, Ala. New Yorko 
kapitalistai pastatys ežia naujas 
geležies dirbtuves.

1 Lorain, Oh. Ketina ežia ne 
užilgio pastatyti naujas plieno 
dirbtuves.

1 Ccmberland, M d. Mary- 
land Tin Plate Co. pas atys ežia 
naujas dirbtuves.

Puritan, Pa. Darbai eina 
ežia silpnai; dirba tik po 2—3 
dienas ant sanvaitės.

5 Muncie, Ind. Sztraikas 
darbinįkų ezianykšezių stiklo 
dirbtuvių pasibaigė.

Pitt-burg, Pa. Cunning- 
ham Glass Co. dirbtuvėse ant 
South Side pradėjo dirbti.

1 Scranton, Pa. 800 darbi
nįkų ML Pleasant anglių kasty- 
nių vėl paliovė dirbę.

1 Barnebvlle, Oh 300 dsr- 
binįkų Otis Wiodow GI a-s Co. 
dirbtuvių pakėlė sztraik;.

Conneout, Oh. Carnegie 
Steel Co. pastatys ežia nauj; ge
ležinkeliams uėnių dirbtuvę.

Hurley, Wis. Darbai eina 
ežia gerai lygiai kastynėse, kaip 
ir giriose prie kirtimo medžių.

1 Abpen, Col. Darbinįkai 
S ar kastynių pakėlė sztraik; ant 
iszkariavimo 10 darbo vahndų.

Sharon, Pa. Bus ežia pa
statytos didelės plytnyczio!*, ku 
riose gaus darb; 200 darbinįkų.

1 Anaconda, Mont. Darbai 
eina ežia pusėtinai. Užmokesnis 
$2—3 už 12 darbo valandų.

Joliet, III. Sudėgė ežia 
Fox Preseed Steel Car Co. dirb
tuvės ir per tai diktii darbinįkų 
ne teko darbo.

Portsmouth, Oh. Dirbtu 
vėse Crocible Steel Co. pasiliovė 
visti darbai; žada pradėti dirbti 
nuo vasaros.

1 Arnold City, Pa. Darbai 
eina ežia silpnai, kastynes nr. 3 
užliejo vanduo ir jose visai ne 
dirba.

5 Prjvidence, Kt. Sztraikai 
ezianykšezių kalnakasių traukia 
si toliaus. Sztraikai užgimė ir 
Empire kastynėse.

I8Z
Lietuwiszkn dirwu.
Prispaustų tautų reika

luose-
Lenkiškas Zwi;zkas, pritarda

mas užmanymui sujungtoms pri
spaustų tautų pajiegoms iszleidi- 
nėti angliškoj kalboj laikraštį 
aiazkinanlį skriaudas jų, užmano 
tame reikale susiviažiavim; dele
gatų prispaustų tau*ų į Pittsbur- 
gy 5 d. ViSirio. Išrinko komi- 
tet; susidedantį isz sekanezių są
narių: F. H. Jablonskį, prezi
dentas; S- Rokosz, vice-prezi
dentas: T. Helinski, sekretorius; 
M. Majewski, kasiorius; direkto
riai: S. Lauferski, M. Stęczyn- 
aki, M. Zolkowski, Dr. K. 2u- 
ravvski. Antraszas susineszi 
mams su lenkiszku komitetu yra 
šitoks: T. Helinski, 102-4 W. 
Division si., Chicago, III.

Isz straipsnių patilpusų len 
kiszkuose laikraszcziuose aiszkiai 
matyt, jog mes ir lenkai ne vie 
naip suprantame užmanym; Dro 
Sziiupo kaslink laikraszczio ap
gynimui prispaustų tautiszkų gai
valų, o tikime, kad lygiai rusinai 
kaip pats Dr įs Szliupas vienaip 
su mums t; supranta. Mes pri 
tariame užmanymui ir geidžiame 
kad jis įsikūnytų, todėl laikome 
už reikaling; praszalinti, kiek 
tik galima, nesusipratimus, kad 
dėl jų pr .dėtas darbas' ne nueitų

• 5 Washington, Pa. Preton 
Glass Co. pradėjo darbus prie 
statymo ežia naujos stiklo dirb
tuvės.

Rj Sharon, Pa. D rbtuvose 
National Steel C k nuo pradžios 
szių metų numažino darb'.nįkų 
uždarbį aut 10%.

Pim-BckG, Pa. Netoli 
McConnelIs Mills bus parengtos 
naujos anglių kastynės, kuriose 
800 darbinįkų ras dirl<;.

Davenport, Ia. Baigia 
darbus prie statymo naujų pe
czių. Kaip tik viskas bus pa- 
rėngta kaip reikia, prasidės dar
bai.

Ironton, Ohio. Dirbtuvėse 
Union Iron and Steel Co., kuria» 
nupirko New York & Ohio Iron 
and Steel Co., neuž'lgio pro aidės 
darbai. '

5 Lebanon, Pa. Lackawanna 
Iron and Steel Co. pastttys ne 
toli szito miestelio 300 kokso pe 
ežių ir dar szį met; prie jų pra
sidės darbai

•] Assumption, III. Darbai 
czianykszczioae kastynėse eina 
gerai; darb; ne sunku gauti. Ge 
ras mainienus gali uždirbti $30 
—40 į dvi sanvaiti.

Ranki n, Pa. Sudegė ezia- 
nykšezios vario liejinyczios Ame 
ricao Steel and Wire Co. ir per 
tai dirbę jose darbinįkai atsirado 
be darbo.

5 Natural Bridge, Ala. — 
Winston Coal and Iron Co. apl n- 
kiuėse szito miesto atidarys nau
jas geležies dirbtuves ir naujas 
anglių kastynes.

1 Norristown,‘ Pa. Czia- 
nykszcziose dirbtuvėse pakėlė 
sztraik; pudleriai. Jie reikalau
ja didesnio už savo darb; užmO 
kesnio.

Ehrenfielo, Pa. Czianyksz- 
cziose kastynėse užgimė štrai- 
kai. Darbinįkai reikalauja di
desnio už darb; užmokesnio ir 8 
vai. darbo laiko.

I
Shenectadt, N. Y. - Darbai 

šiuoru kartu eina ežia gerai, 
dirbtuvės dirba pilu; laik;. Bet 
kad žmonių isz visur daug Sjva- 
žiavo, tai yra dar diktai nelunn- 
czių darbo.

Pitl-burg, Pa. 1000 dar
binįkų geležies budavunėms dirb
tuvių pakėlė sztraik;. Darbinį- 
kai reikalauja pakėlimo užmo
kesnio.

Denver, Col, LaLyelie 
kastynėse 1000 kalnakasių pakė
lė sztraik;. Kalnakasiai reika
lauja ant 10 c. didtsuio užmokės 
nio nuo tonos ir po $1 ant dienos 
dirbantiems prie mašinų.

5 Erie, Col. Czisnyki-zcziai 
kalnakasiai, pritardami astrai- 
kuojantiems darbinįkams kasty
nių Louisville, Lafayette, Can 
field ir Superior, nutarė teiposgi 
estraikuoti.

5 -PrrrsBURG, Pa. Didesnė da
lis sztraikuojanczių darbnįių 
plieno dirbtuvių sugrįžo prie

ant niekų, kad vietoj su-iartini- 
mo, mes dar labilus neatsitolin
tume.

Mums rodosi, kad laikraštis 
reikalingas ne vien aiškinimui 
skriaudų tvėrueių lenkiszk; res 
publik; t lutų, bet ir kitų, ka
dangi apart lenkų, lietuv.ų, rusi
nu yra ir daugiaus prispaustų ly
giai Maskolijoj, kaip ir Austrijoj 
arba ir ^Vokietijoj. Maskolijoj 
yra antai skriaudž ami lietuvių 
pusbroliai latviai, estai, finai, 
gruzinai, anneniecziai (sritie gai
valai ant tiek jau pasikėlė tau
tiškame supratime, kad su jais 
nė sunku bus suritaikyti;; Au
strijoj, apart lenkų ir rusinu, yra 
czekai, slovakai, ch»rvata< irti 
Rods į um; la>k; ne gslimt su 
visoms toms tautoms dabar jau 
susitarti ir ne tirint pažinties, jas 
užkviesti ant susivažiavimo, bet 
su laiku atsiras proga arbi ežia 
Amerikoj su jais geriaus susipa
žinti arba ir Europoj, kadangi 
daugelyj tų prispaustų tautų ap
gyventų kraštų, kaip antai Fin 
landijoj, Latvijoj, Estijoj, ant 
Kaukazo yra ne mažai apšviestų 
lietuvių, lenkų arba rusinu. 
Ypacz dabar, kada maskoliai 
smarkiai pradėjo persekioti Fin- 
landijos “seperatizm;”, su fi
nais ne sunku būt susiprasti. 
Toks išplatinimas programo 
laikri szczio ne tik ue užkenks 
lenkams, lietuviams aiba rusi 
nams, bet visiems atgabens di
desnę nuud;. Suar įs visus pri
spaustus kur nors gaivalus, per 
k; aut kovos su skriaudėjais tu 
rėsime didesnę pajieg;.

Ant darbavimosi krūvoj lenkų, 
dėtuvių ir rus nų reikia užmiršti 
praeitį, minėjimus jos ir j; imant 
už pamat;, galima vien užkenkti 
sujungtam darbui šitų tautiszkų 
gaivalų. Praeitis daug skriaudų 
atgabeno ne tik lietuviams ir ru
sinama, bet ir lenkiszkiems ūki* 
nįkams, todėl tai net terp len- 
kiszkų ukinįkų ir inteligencijos 
Lenkijoj dar ir dabar nėra vieny
bės mierių ir norų. Statymas 
darbo ant praeities, besirūpinant 
dabar jau apie Lenkij; suside 
danezi; isz tų paežių tautų,kokios 
seniai tvėrė Lenkij;, gali vien 
nubaidyti nuo lenkų ir nuo už
manyto darbo kitus tvėrusius 
Lenkij; gaivalus.

Isz VVilkesbarre, Pa.
Lietuvių yra ežia apie 1200; 

pridėjus dar aplinkinius mieste
lius, gal susirinktų į 2000. Taigi 
skaitlius gana didelis, su tiek lie
tuvių galima būt ežia sutverti ne 
vien; lietuviszksi visuomenei 
uauding; organizaciją , Seniaus 
musų lietuviai isz tikro buvo su- 
bruzdę darbuotiesi ant tautiškos 
dinos, tik paskui, nežinia kodėl, 
jie vėl į mieg; įpuolė. 1896m. 
sutvėrėme l»isv; nuo pašalinių 
vystiklų grynai tautiszk; D. L 
K. Algirdžio draugystę Draugų 
ji turėjo 58, o priešingų nuo
monių tik 3. Turtai dra igyetės 
buvo užganėdinanti. Turėjome 
ir Socijalistų partijos khub;. 
Pradėjus tverti lietuviškas orga 
nizacijas, czianykszcziai lietuv.ai 
buvo godojami visų svetimtau-

n< gyvu< ja teip kaip reikia. Mo- 
keseziai sąnarių užvilkti nuo pe
reitų melų, o be pinigų nieko ne 
galima pradėti.

Ant apkalbėjimo musų tautisz
kų reikalų mes suszaukiame susi- 
rinkim; ant 13 d. sausio 1901m. 
į ruim; pn. 24 Dodson Lar.e. Už 
praezome visus draugus Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės ir norihezius 
prie jos prisirašyti ne tik iš 
miesto, bet ir visų aplinkinių. 
Bus apkalbėtos priežastys drau
gystės nupuolimo Ir kaip j; gali ■ 
ma būt sudrutlnti ir pakelti.

Pabaigę su reikalais Tėvynės 
Mylėtojų Dr., pasirodė vysime 
teiposgi apie kitus musų reikalus, 
kaip antai apie pakėlim; ir su 
drutinim; Draugystės D. L. K. 
Algirdžio ir Kliubo Socijalistų 
partijos. Ant to mes turime 58 
dol. Tai kam tas turtas be nau
dos turi kirmyti? Ar ne geriaus 
jį apversti aut kokių naudingų 
visiems lietuviams reikalų,o tokių 
mis juk turime daugiius negu 
įstengiame nuveikti I At neškime 
asabiszkus nesutikimus Ir pavy 
dėjimus, nepaisykime ant pjudy 
tojų ir ardytojų sutikimo, kibki 
me prie darbo sujungtoms visų 
lietuvių pajiegoms, o nuveiksime 
daug daugiaus negu dirbdami 
pavieniai,arba pasidalinę į nauLi- 
kenczianczias terp švę kovojan- 
czias partijas.

E. Bazilius.

Isz South Boston, Mass.
Czianykszcziai lietuviai baigia 

mūryti sienas naujos hužnyczios. 
Kadangi bažnyczi; stato be kunį 
go, tai ir vai lų ir nesutikimų nė
ra. Dieve duok, kad teip jau 
viešpatautų sutikimas ir atsirs 
dus kunįgui.

Musų miesto lietuviai rūpinasi 
ne t k apie bažnycz';,’ jie neuž
mušta ir tautiszkų d«rbų. 23 d. 
gruodžio huvo sušauktas visuo
tinas susirinkimas Draugystės D. 
L. K. Vitauto ir kuopos Tėvynės 
Mylėtojų Dr. Suririnkim; ati 
darė virsziiųk&s Vitauto draugys
tės ir užkvietė kalbėtojus. Pir
miausiai kalbėjo p. Vincts Petku- 
naa iš Brockton, Mis*. Jis kal
bėjo apie apšvieti m; terp kitų' 
tautų, iizrodė, kaip |>er apšvie
tus; ir moks1; jos augštai pasi
kėlė. Ragiuo ir mut>ų tautieczius 
kibti prie apšvietimo, mokslo, 
skaitymo išlav.nauczų prot; 
raštų; kalbino prie vienybės ir 
organizavimos', be ko nieko svar
baus ne galima nuveikti; kalbino 
raszyiiesi prie hetuviszkų drau-

kuopa Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės ištaria szirding; aeziu 
kalbėtojams už kalbas, ypacz gi 
p. Petkunuį, kuris nepatingėjo 
atsilankyti, ne pasigailėjo kelio
nės kaštų.

Prakalbų surengėjas.

Isz Nash u a N. H.
Skaitant laikraszczius, atrandi' 

daug naudingų straipsnių su wi- 
pokiais užmanymais, bet ar dau
gelis lietuvių tuos užmanymus 
girdi? įkalbėt kiekvienam ne
tenki gerklės, kiti atsako, kad Ii-' 
no wiak^ Isz kur wienok gali 
žinot visokius atsitikimus ir už
manymus? Dvasios žinių žmogui 
juk ne suteikia. Prakalbos rbds 
nemažai naudos atoesza, bet tūli 
kunįgai jas stabdo ir net baus
mes uždeda ant vargszų tsmsunė 
lių,draudžia skaityti laikruszczius, 
svietiszkus kalbėtojus ir rasztinį 
kus stengiasi paniekint paversdami 
į bedievius. Klausymas todėl ko
kiu budu gali pažadinti lietuvisz- 
k; visuomenę musų garbinga 
k-unigija, jeigu uždraudžia skaity
ti naudingus žmonėms raštus? 
Kiekvienas, o ir patys kunįgai 
pripažįs, jog mokslas pakelė 
išdarbystę, sunaudojo elektrik;, 
ir tt- Todėl broliai, nepaisydami 
ant stabdymų ir drausmių, grieb- 
kimės prie mokslo, skaitykime 
laikraszczius, knįgas ir rengkime 
prakalbas ir pamokinanezias pre- 
lekcijas! Kada pasikels musų 
supratimas, tada tik suprasime, 
kas mus skriaudžia, pamatysime 
aiškiai musų pasikėlimo stab
dy tojus.

Ant Kalėdų ežia keletas vyru
kų parengė šokius, bet ir ežia 
atsirado galijotas, apie kurį bu
vo pranešta neseniai“Lietuvoj”, 
jog už muštynes užmokėjo $18. 
Ant szokių jis su bonka drožė 
kitam vaikinui į antakį ir žino
ma, tapo suaresztuotas ir nuga
bentas į Manchester į angštesnį 
sud;. Tai vis gerų katalikų pa
sielgimas!

Kada atsitinka musztynės ir 
tampa suareštuoti lietuviai, tai 
sude sakosi “Polanders”. Dabar 
keli lenkai paėmė apginėj; ir mė
gins stabdyt pagarsinim; visiems 
niekszams vietinių laikraszczių 
vardo “Polanders”. Gal paskui 
miesto gyvent >jai išgirs tan- 
kiaus k; nors ir ap e lietuvius?

Keistutis.

Isz Honiestead, Pa.
Pri ės z Naujus Metus atsibuvo 

czii pašventinimas kamp:nio

nas atsirado Ir už geležinių gro
tų.

P. Botagas užmeta mums mel;, 
buk kn. Gricius ne reikalavo 10c. 
T; vienok daugelis gali patvir
tinti. Draudė jis ir laikraszczius 
skaityti,išėmus “Saulę”, ir svie
tiškos įtalpos knįgas. Tas pats 
“Saulės” korespondentes tvirti
na, buk musų renkamos aukos 
neva ant tautiškų reikalų eina 
ant pragėrimo. Argi gal būt 
begėdi sakesni s melu už šit; 
tvirtinim;? Musų surinktos au
kos su vardais aukautojų buvo 
pagarsintos, ir pakvituotos laik- 
rašeziuose, jog mes surinktas 
sukąs pridavėme kur reikia. Te
gul todėl p. Botagai pagarsina su 
vardais aukautojų surinktas au
kas aut pragėrimo. Apie tokias 
gal ne vienas norėtų iszgiisti. 
Mes ne ėsame bedieviais, ne ėsa- 
me atskalūnais, kadangi kiekvie
nas ras musų aukas ant bažny- 
ežios, su tuom mes, turbut, pra
lenkėme ne vien; vadinantį uvę 
dievuocztu. Mes ne prieštarau
jame Dievui bei vien tiems, kurie 
neturėdami tiesos. Dievo vardu 
dangsto savo paszalinius reika
lus. Prieštaraujame mes pave
dimai statymo bažnyczios kn. 
Griciui, kuris, kaip girdėt, žada 
net paskolinti pinįgų Lawrenco 
parapijai. Ant kokių iszlygų no
ri t; padaryti? Kaip gi Griciui 
galima pavesti statym; bažny 
ežios pas mus, matant kaip jis 
nuo septyn’ų metų renka aukas 
ant statymo bažnyczios Bostone, 
o jos dar ne pradėjo, lietuviams 
atsėjo dėti naujas aukae ir statyti 
bažnyczi; be Griciaus ir ji neužil
gio bus gatava, o Gricius visgi 
savosios nejjrisirengia pradėti. 
Argi tokiam kunįgui * galima pa
vesti statym; musų bažnyczios, 
matant kaip Bostono lietuviai 
džiaugiausi nuo jo atsiskyrę?

Vardan visų, Jonas Smaleitis.

Isz wisur.

gysezių ir visokių tiut szkų orga- akmens naujos lietuviškos baž- 
nizacijų. Ant pabaigos kalbėjo ^yezios. Ant iszkilmių s u važi a

| Porte Cardanoe, ant s Uos 
Kubos, pakėlė štra>k; porto ir 
dokų darbinįkai.

| Peterburge sudegė Apraxino 
pardavinyežios. Blėdį ugnies pa
daryt; paduoda ant kelių milijo
nų rublių. ,

| Vidurinėj Afrikoj, ant upės 
Cungo paskendo belgiško rando 
garlaivys Sudan. Prie to prigė
rė 10 belgijonų.

darbo; dirbtuv ų s.vinįkai pripa 
žino 9 datbo valandas ant dienos. 
Dirbtuvėse American Bridge Co.

Chester, Pa. Czianyksz- 
cziose Crum Lynne geležies dirb
tuvėse darbai eina gerai. Ir isz . _
kitur atkakę darbinįkai greitai štraikai pasibaigė ir darbinįkai, 
gauna darb;, bet turi prisirašyti I \ ‘ _ 1* _
i

iškovoję, ko geidė, sugrįžo prie 
darbo. .,

ežių. Kur gi ši;dien tos musų 
organiz icijos, kur musų nuveikti 
ant tautos labo darbai? Nieko to 
ne matyt. Paskui buvom šutvė 
lę kuopelę Tėvynės Mylėtojų Dr., 
bet jr ta par mos nesidrutina ir

I

apie Susivienyji u; ir jo naudin- 
gum;, kalbino visus pne jo prisi
rašyti. Kalba p. Petkuno vi
siem* patiko.

Putam kalbėjo p. Jarosevyczia, 
sekretorius Vitauto Dr. Saitas 
kalbėjo apie Vitaut;, jo nsrsum;, 
meilę tėvynės Lietuvos ir prot;, 
dėl ko Jo įtekmė teip buvo dideli, 
jog jo rodos svarbesniuose reika
luose klausė kaimyniszki vieszpa- 
cziai. Kalbėtojas kalbino neszio- 
janezi; Vitauto vard; draugystę 
sekli ano Lietuvos didvyrio pa
veiksi; tautiškuose darbuose. 
Toliaus kalbėjo apie Susivienyji- 
m; L A., kuris yra kaipo tvirty- 
nė apgynimui musų taut'škų 
reikalų. Kalbino Vitauto drau
gystę prigulėti prie Susivienyji- 
mo, nurodydamas nuveiktus jo 
darbus. Kalba ta teiposgi patiko.

P. Kiimavyczius kalbėjo tei
posgi apie Susivienyjim; L. A. 
P. Petkunas uvo antroj kalboj 
aiszkino naud; kooperatyviszkų 
draugysezių, ragino jas tverti 
kiekvienoj lietuvių apgyveutoj 
vietoj, per k; sulauktume lietu
viškų pardavinyczių, musų bro
liai ne reikalautų mvo pinigais 
penėti svetimtauezius.

Po prakalbų Vitauto Dr.,likosi 
atidary'as susirinkimas Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės kuopos. 
Susirinkim; atidarė kuopęs vir- 
szinikas K. Jarosevycsius, paai
škindamas mierius Tėvynės My
lėtojų Draugystės ir naud;, ko- 
k ; ji lietuviams atgabena; ragi
no visus prigulėti prie šitos 
draugystės. Po * tam p. Petku- 
naa perskaitė prelekcij; apie mei
lę tėvynės. Prelekcija ta su
graudino visus lietuvius, sugėdi
no atšalėlius. Toliaus p. Rauli- 
naitis kalbėjo apie meilę tėvynės 
ir apie Tėvynės Mylėtojų Dr. 
Treczias kalbėtojas, p. A. Klima- 
sauckas kalbėjo apie meilę tėvy
nės ir prigimtos kalbos.

Po kalbų bnvo prisirašymu 
naujų sauarių; tokių isz tikro ne 
mažai atsirado, jie užsimokėjo 
prigulintį mokestį; savo mokestį 
užsimokėjo ir seni sanariai. Visi 
kuopos nutarimai bus pagarsinti 
per “Vienybę”, kaipo Draugystės 
organ;. v >

Drauayat^ D. L. K. Vitauto ir

vo daug lietuv szku kunįgų iš 
vi*ų Penney’.vanijos krasztų. Bu
vo teiposgi parodos Hetuviszkų 
draugy.-czių. Parodose dalyvavo
draugystės isz Braddock, Pitts
burg, McKeesport, Duųnesne ir 
Homeetead. Pastatymas bažny
czios kasztavo $9000.

, Wardan Teisybės.
Žinome gerai, jog laikraszcziui 

ne pritinka atsakinėti ant asabiš- 
kų koliojimų, kadangi laikraštis 
tai ne koliojimų ir arabiškų gin
czų vieta, ne pritinka vesti pole
mikų su koliojaneziais, kadangi 
toki pats uvę žemina ir jų au- 
hiszki koliojimai ne gali užgauti 
tų, kuriuos kolioja; ^koliojimais 
niekada negalima ginczų užbaigti, 
bet kad koliojantis ir apjuodinan
tis Lairrenco prakilnesnius lietu-
vius, Giedorių draugystę ir knį- 
gyn; Dro Baunavyšiaus “Sau
lis” korespondentas p. Botagas 
savo koliojimus remia ant melo, 
tai mes priversti atsiliepti nors su 
išrodymu neteisybės, kurios pra
silaiko musų apjuodintojas su 
“Saulės” pagelba.

P. Botagas Nr. 1. “Saulės” 
perstata mus girtuokliais, bet 
isztikro visi ranariai Giedorių 
Draugystės ir knįgyno Dro Basa- 
navycziaus mažai vartoja svaigi
na nesi ų gėrytnų. Neteisingas yra 
ir p. Botago apšaukimas mus ne- 
katalikais. Mes, sulaukę šven
tos dienos,ei name į bažnyczi; ant 
mišrių, o po pietų einame į knį- 
gyn;, kur praleidžiame laik; ant 
skaitymo knįgų ir laikrašczių.

| Naujų metų dienoj tūluose
kraštuose vidurinės Vokietijcs 
siautė smarkios sniego darganos, 
per k; bėgiojimu trukių turėjo 
apsistoti.

| Mieste Kriokavoj, Galicijoj, 
statant ledaunę ant kiemo bajorų 
kasino, nupuolė lubos ir užmu
šė 4 darbinįkus, 10 gi sunkiai 
sužeidė.

| Wengrijoj, Altgebirg an
glių kastynėse darbinįkai pakėlė 
sztraik;. Randas iszduntė ka- 
riaun;, kuri tuojau* susimuszė su 
utraikieriais. Muszyje 40 dar
binįkų likosi pašautų.

| Manilles pakrantėse pasken
do amerikoniszkas garlaivys Leo
nora. Viena dalis jurinįkų pri
plaukė kranto, bet kita su laivo 
kapitonu prapuolė.

| Ant Kaukazo maskolių ma- 
lokanų sektos yra apie 40000; 
jie rengiasi su visu išsikraustyti 
isz Maskolijos ir persikelti į Ka
nadą kaip tai pirma padarė sek
tantei duchoborai.

I Gruodžio mėnesyj Paryžiuj 
suaresztavo 12670 žmonių. Mat 
pasibaigus parodai, daugelis žmo
nių ne teko darbo, todėl peržen
gia visokiais budais tiesas.

| Rytinėj Siberijoj, mieste 
Vladivostoke apsireiškė indiš
kas maras, kuriuom apsirgo jau 
19 žmonių, iš kurių 15 pasimirė. 
Maras iš naujo apsireiškė ir 
mieste Smirnoj, Turkijoj.

todėl ne turime laiko ant girtuo
kliavimų, musztyoių, paleistu- 
vysezių ir kitokių sunkiai uždirb
tų pinįgų mėtymų. Mieriai mu
sų ir darbai niekam kelio neuž 
stoja, todėl tai,turbut,jie yra ne- 
užkeneziami “Saulės” korespou-
dentų, kurie nori visus musų ge
resnius užmanymus' išgriautų 
isznaikyti. Mes ne l_______
viens kitam žandų, nereikalauja
me mokėti didelių mokesezių nž 
gyvenim; augštalangėj, ko apie 
švę ne gali pasakyti garbingi 
“Saulės” garbintojai ir musų n e 
kintojai; daugelio jų net kraujas 
tekėjo laike Szv. Kalėdų, ne \ ie|

| Šatraikat dokų darbinįkų 
Antverpeno porto, Belgijoj, pasi
baigė, darbinįkai per sztraik; 
nieko ne pelnė, kadangi sugrįžo 
prie darbo ant tokių išlygų, ko
kias darbdaviai jiems pasiūlė.

| Ant prigulinczioe Prancuzi-
• I 1 a U ll |

skaidome iai ea,0B Madagaskar, apskrityj 
Ampoaary upės,rado labai turtin
gus aukso plotus, kuriuos jsu 
pradėjo explioatuoti. * Gruodžio 
mėnesyj pereitų metų iškasė 
gryno aukso 1250 svarų. Nauji 
aukso plotai yra dideli, todėl yra 
viltis, kad nhf" dau-



LIETUVA

| Anglija dirbdina dabar du 
kariszku laivu, kurie bus didžiau
si ant svieto: angliszki laivai 
bus 18000 tonų sunkumo, arba 
ant 350(1 tonų sunkesni už di
džiausiu Amerikos kariszku lai- 
vą.

U Italijoj, terp Rymo ir Turino, 
isz paczto vagouo nesugauti va 
giliai paszlavė penkis pakus su 
registruot lis laiszkais. Trys pa
vogti pakai buvo isz Amer kos. 
Kaip apskaito pavirszutiniszkai, 
pavogtuose siuntini tose buvo ma
žiausiai 200000 frankų pinigų.

|| Mieste T?chib, Turk'joj, tur- 
kiszkos valdžios norėjo suaresz- 
tuoti kelis bulgarus, kuriuos * pa 
laikė už agentus macedoniszkų 
pasikėlėlių. Bulgarai nesidavė 
suimti. Užgimė muszis, kuriame 
8 turk'szki kareiviai tapo 
muszti.

už

Kay Po neiszpasakytai szillų 
lėdų, Vokietijoj ant syk užstojo 
teip dideli szalcz’ai, jog ties Ber
lynu upė Spree teip urnai užsza- 
lo, kad priszalo upėj plaukinėjan- 
czios gulbės. Dideli szalcziai 
yra teiposgi Prancūzijoj, Austri 
joj ir 11abj< j.

|| Paryžiaus laikraszcziai garsi
na, buk maskolispkos valdžios isz 
Varszavos be sūdo iszsiuntė į Si- 
bcriję 32 žmonis, terp kurių buvo 
teiposgi vokiszki ir Austrijos pa
valdiniai, kokių maskoliszkos val
džios ne turi tiesos bausti be sū
do, gali vien ’sz Maskol'jos iszvy- 
ti.

Isz lietnviszkų laikrasz- 
czių.

“Tėvynės Sargas” nr. 10 ir 11 
pakelia senę kunįgo Abromaiczio 
užmanymę steigti Amerikoj lie 
tuviszkus mergaiezių kliosztorius, 
kadangi, girdi, evangelijoj gar
binimą yra: nekaltybė, paklu
snumas ir neturtas. Ir mos gar
biname nekabylię ir paklusnumę, 
kur to reikia, ne niekiname ne 
turto, bet ant to ne reikia kavo- 
tiesi už kliosztoriaus mūrų. Ne 
tas verias pagyrimo ir garbės, 
kuris nenusidėjo neturėdamas pa
gundų ir progos nusidėti, bet 
t iš, kuris iszėjo pergalėtoju isz 
visokių pagundų. Merginos, no- 
rinezios už'aiky i nekaltybę, ant 
to ne reikalauja slėptiesi nuo 
žmonių akių kliosztoriuose, tegul 
su pagundoms kovoja kaip ir pa 
prasti žmonės. Kasti n k gi ne
turto, jeigu jis reikalingas, jo 
pilna ir be kliosztorių; pas mus 
gi daug daugiaus yra neturto ne 
terp svietiszkos ir kliosztorinės 
dv įsiszkijos bet terp papr stų su 
pūslėtais delnais žmonelių. Mes 
lietuviai, turėdami teip daug ki
tokių reikalų, kokių neįstengia
me aprūpinti, galime būti laimin
gais ant žemės ir pasimirę, jeigu 
elgsimės gerai ir be kliosztorių. 
Vietoj kliosztorių, kad merginos 
ne paklystų, iszmokiukime jas 
godoti savę, mylėti gėrę, užau 
ginkime jas tvirto budo, tęsyk 
ant užlaikymo jų ant
kelio ne reiks kliosztorių. Nauda 
kokię tautos turi isz kliosztorių, 
ypacz isz moteriszkų, yra pro- 
blematiszka; mes gi ne turtingi, 
ne turime pinigų ant experimen- 
tų ir užlaikymo silpno budo mer
ginų nekaltybėj. Tegul tę daro 
turtingesnės už mus tautos, ku
rios turi per virsz atliekamų nuo 
kitokių reikalų turtų.

— “Vienybė” nr. 1, pranesza, 
buk kun. Kaulakis p įsitraukė isz 
lietuviszkos parapijos Ph ladel- 
ph oj ir per Kalėdas dievmaldystos 
ne laikė. Gaila, kad tę padarė 
teip vėlai, po visų skandalių, pro 
vų ir žeminanezių tikėjimę ir ku- 
uįgiję tęsynių ir vaidų su para- 
papijonais.

— “Vilti»”nuo NaujųMetų pa
liovė iszeidi nėjusi. Nuo kada 
vėl pradės iszeidinėti,dar ne žinia

Knygų Katalogas.
MALDAKNYGES.

Madas Aukso Altorius.kstaliklszka maldų kny
gele .Maldo* yra rytmetines, vakarines, prie 
spawiednea. komuuljo* miežiu, miazparu ir 
daugybe kitu: miežiu maldo* su abrozellals: 
miszparet giedami liętuviszkl ir lotiniazkl: 
daug lotynlszku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, prooealju, oakraplnl- 
tno Ir tt. Yra 6 litanijos; psalmes Sr. Marijos 
P. Ir Karaliau* Dovtdo; aktai, radanczial. 
Stacijos, karunka. keli lik* szaentu giesmių

Kaip Maskolių persekioja Lietuva Pagal L op- 
iirns-ioa rusMan Lithuaata supte*** kan. V. 
................... .................................................1O€

Kaip guriausiai laidoti numirėli’ Piesziay* Dro 
L VV.hlsm. įsa angliszko lasgulde kun. V.

......... ................*............ ..........—-------
Kraštu Skerdya*. Aprasso ana balsu atsitikima 

kada INU m. maskoliai užpuola ant bažnV- 
ezio* miestelyje Kražių, mnsze, szaiids ir pjo
va nekaltus žmoni*, issgriov* altorius ir nž- 
peosetijo bažnyczia. A taikiausiai aprašau 

ta visa atsitikima............   15c

klanai* Ir mUtranturu ISc

JktKala Ir Ktralla VII-

4 niaus praeiti pagal paminklus, utslllku- 
slus ant grabvleczlu D. L. Kuuljtatksz- 
ezin ir Karuliu............................................ lOo

Keli todilaiapl* Auginime, paraižyti J. 8. 
K Bokštelio. Labai naudinga kbygule

jai vyru.................................................................Kto
Krituollal savleso* bei abrorai Butais* Bevar

di*. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taaczlu teles tlksjlmlszku* dogmalu*.... Mto

daraus

ta. sli.li poplera: stambus, alsskus drukas 
Ml-r. 3^x4% coliai. Saitu knyeeliu apdarai 
irrpekes 'yra svkanezios:

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

No 2. Piasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai, apkaustytos briaunos pasida' 
bruotomis bletelemis. su kabute... Tftc

•įdeda, »nt ko laikosi ir kaip sukasi: «•» 
yra saule, žvaigžde*.menulis: kaip toli yra 
U yra pllanetoa, korne
to* ir kilo* r«Ui matomo* iwaucid**. » 
astrvnomlazku abrosellu turinti 326 pusią 
mus. Yra tai vienatine knvga.lss kurio* 
tikrai žmogus gali apsiszvle.tl..........75c

D-ntvosa, gražiuose apdaruose........... 91.00
laukai ir Lietuviai nuo I2ZH iki 143Um. Parasse 

pūgai lenklszku* istoriku* Zemkalnl*. Isz- 
leista -Tėvynės Mylėtoju Draugyste* ".—Yrę 
tai spraszyma* Lietuvos su Lenkija suslvie- 
n v limo ir }<’ pasekmes. Cziaalszkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgę su 
.letuvos kunigai-Stasiais: Keistucsiu. Vy- 
sutu ir kitais. Isz szlo* knygeles skaityto

jas aistkiai supra*. ar lenku prtetelyste yra 
mums naudinga ar bledlnga..... .........15c

Jletuviu pratevial Mažojoje Azijeje nuo senove* 
Iki jie pateko po valdi! i persu Parssze L«* 
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 3M puslapiu* 
ir 4 dideles m*pas parodanozlas vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu pratevial Aprasso 
lietuviu padėjimu dar WU metu prie** Kris
taus gimtmę...........................................5Oc

Vlniaaugi* Lietuvos Karalių* Istoriezkas pa 
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkai pa
rašte Julius Slovaoki, lietuviszkal vert* 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 

"paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. Mflc 
Naujausi* Ltetuvlszkas Sapntnyka*. surinktas 

ir suredit. isz daugel svetlrotauttszku sajinl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Perslmtkal 
Eglpliszka sapainyka.—sn3IO aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokia* senove* žmones vartojo Inspejimui 
ateltes —Genausel iszguldo visokius
sapnus..............t............................................SOc
Apdarytas.................. /...'..................   OSc

Dlltypa. apysaka Isz laiko terp*nwi»*ko* kare* 
Indijunu Amerikos...............  M5c

Pulki Istorija ape Kantria Alana.kurl per n me
tus walk**cziod*m* po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrai teškentojo..SOc

l’amokslai Iszmintte* ir Teisybe* iszguldineti
Galvocziu wisu amžių. Czla yra patlipęlm 
grašiu.Junkhigu Ir tezmlnliagu pasakalcsiu 
Ka* nori tureli g aliu juokingu ir pamoki 
naneziu *kalUniu tegul nusiperka szię k Bin
gele o gardžiai pasijuok*, žmones* turės kę 
C Ištakoti l'ant kiekvieno užklaasimo roo

* d uoli tezmintingę atsakymę............SOc
Trumpa Geografija. Batais* Neri*. Trumpai Ir 

suprantamai aprasso visa* 5 dalis svieto, bu 
74 pa veik .lelisi*: mapu. žmonis, gy valia iv 
medžiu. Tinkami*u*e geografija in pradine 
mokslainę.................................v........... U5c

Rsnkvedls Grumstu raszymul. Yrs Isbsl 
nsudlngs knygele, kuri mokina kaip reik
.raazylie gromatas in:pažystamu*, prtete- 

Bus, giminia*, myllmateia* ir mylimuo-

mu* ir aut ju reikalaujanti atsakymai. lOo 
Kelio* istorlsiko* dainos. Graklo* Ir svarbios a-

nlgaiksaozlu*. Kražių skerdynes ir tt........Kn
Keistutis, tragedija 6 aktuose dėl teatru....... . Mto
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingumą ..,........................................................I0o
Keletas rasite apie Kražius, paraižyta D. Batka- 

ratezlo. Aiszkiai apr*azo pjūvy ne Kražiuos*, 
kaip ta* viskas atsitiko, kiek ir koki žmoues 
buvo sres'tuoti, kiek sužeistu, kiek ui-

l&c 
10cvienytose Valstijose pis"forma..........................

Lleluvtezkp* Pasako*. Medega lietuviszkai my- 
btlogijai. Surinki* liroj, iiasanaviczlaus.

^rkanaiir v«inia*. Zmomi, Ir areluiaaiAplė

kalelius ir smakus. Apie vUktaklus arba 
vilkalokus Yra tai juokingiausios pasa
ko* girdėtos nuo seniausiu laiku in kure* dar 
ir sziędien daugybe lietuviu ilki buk tai vi* 
buvus teisybe........................................ li.Mo

Lengva* bude* paežiam |*r tave* pramik- 
tie raizytle, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviszko* dainos Isz visur surinkto*, 
apie keturi s žirniai dainų •• 32.0

Latetuvlszka* Albumas. Laida I. Istortszkos ir

pato apraazymal* iymlausiu Lietuvos vietų, 
iszdirbimų ir nęmimu darbu, kaip 1*1: Al
torius Ausrroe Variu su stebuk Ingu paveik
siu Panele* Szveacztausios Vilniuje: Urlu 
vusial Mludaugio rūmo Nautuieit* fyj: Griu
vėsiai Lydo* pilies; Griuvėsiai K tėvo piltas, 
Liazkava; Nauji Frakai; Griuvėsiai Medlni- 
ku pilies; Gelgaudiavkla; Griuvėsiai Gede 
ndno pilte* Vilniuje: Perkūno azventinyezia 
Kaune; Kėdainiai, M Ir, Vysokle Lltevskie; 
Krrilaga: Kreklai; Kak i sakiu badnyczla. 
Kapas Bimano Daukanto. Birulos koplyczla.

šoklu lietuviu uisiemirau. naminiu padaru 
ir IL A prus rymas paveikslu dviejose kaltu 
ne—Itetuvisskoj ir stiglis/koj. Preke.. SOc 
tu vos Tėvynė* Dainos, paraškyto* kn. Anta
no Wienomn*ko. Labai graiios dainos 2Uc

Llrluatai smilu aluJumuoar Cala Ulptnailly- 
tto'jimui apie heiuwfn«.)u pae) ma. Ir kalba

Litvlni i Polacy. Lenklsskoje kalboje, 
aa gero ar blogo lenkai lietuviams |

lOo

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.
Pagal Lunkevyčių ir kitus.

| Per szj žieminį pusmetį Ber 
lyno universite'ę lanko 6673 
immatrikuliuoti studentą’, o 
drauge sj luošais klausytojais 
12139. Aut viso sv eto tik Pa- 

, ryžiaus universitetas turi dau
giam btadentų Berlyno uni ver
site! ę lanko 439 moterys; teolo- 
giszkę fakultetę 366 studentai, 
1312 mediszkę, 2359 tiesdarisz 
kę ir 2636 filiozi fi zkę.

U Isz visų Mas kol įjos krasztų 
sveikiausiai ir iszmititingiausiai 
vaikus augiua la viai ir estai, to 
dėl Latvijos ir Estijos gubernijo
se mažiausiai vaikų mir-zta: ant 
tukstanezio užgimu.-ių vaikų iki 
1 metų jų amžiaus mirszta ežia 
tik 150. vaikų; Chersoniaus ir 
Tauridos gubernijoj 200, o jau 
Permo gubernijoj mir-zta jų 434, 

\ ttigt beveik Irssyk daugiam ue- 
Latvijoj.

.No 3. Moroko skuros minkszli 
rai. apvalus kampai, auksintas paraszas, 
ijvietka ir krasztai. į..................... $1.25

apda-

nes) ant Nauju Metu, dienoje w*rduwiu, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.................................    ftOv

sz*llntie...................    ifle
Laisvos Valandos Kito*. Parasre Vincas

Robinsonas Kruzius. morallszka Ir dingedi 
apysaka paszvesta jaunumenel.... Xž5c

genu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 
Hub-hlBSOM; sulai** btarna*. Ji apraaso 
seniausiu gaulyniu įvairius sutvėrimus gyve
nusiu* ant kerne* dar prie** kmogaus ant jos 
atsiradima. Sziandten tu sutvėrimu kunus 
kmone* kasdami gilius szullnius, kanalus ar 
imdauU isz kerne* anglis, randa gilIAi palai
dotu* aetneje. Tulu sutvėrimu atrado czle-
iioltko* sieksnis storio šerne*. Tie atrasti

milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storiu. Mokslinczlai Isz to eemls bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budo gyvi sutvėrimai keltesi laz žem-«aiu 
In augsztesnes vulsles. ir pagal stotams ir

tvėrimu. Preke................................. *1-00
ingus Nepliuszkls Verte la* szvedlssko Ne 
ris G raki spysakete: kaip turtingo prekei, 
sūnūs apsirėdė su varginga mergina ir lai

gisrkos 4or,t>e». 1O,

. Rusisvksi parašte Rubakin**. Verte Drugy*. 
Isvteido ▼. M. Dr-te. Ssi knygele, labai su
prantamoj kalboj, aprasao visa* vaaden*

sius, debesį*!, padangei atvėsę, keieilssl 
lt vandens lassellus ar rnh go lusteliu* Ir

alo. Il-ro Kudirkos. Buose joelksa klek-

irdvasiszkę naudę....... . ........................  16c
Laima ir Planetos. Kaygele. tinkanti jau 

nuomen* 1 dėl smagaus laiko prahidimo, 
nes isz jos gali nuburti apie savo laimę 
ar nelaime, ar myli ji žinoma tfiergele. 
ar ję vaikinas myli Ir tt......................... 26c

Lletuviszkss Ssluplays. 11 Laida. Konradas 
Vallenrodas ............................................. 5

Lletuvissl i Dainiai pradžioj XIX szlmtme- 
ežio. Kliasi»<k*i laattezka* perejoddas 
Parengė Jr. Jonu.....................  50e

Lleturtezal rašalai ir rssztlninkal. rsszlta-

nors gero parnase lletuvlszkoje kalboje 
kaipo uJ; Dr Hasanaviezius. Iiinskio 
8. liaasanlo. vyskup. Voloncsiausklo

Lietuvos Kankle*. turlnezio* 7X naujas dai
nas.......................................   15c

Lietuvos Istorija, paraazyta per ti Daakan- '

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana. I*s kurio* galime Iszmokti 
f erai virti valgius Ir stsakancziai vesti 
ukne..........................................................SOc

Lietuvyste* praeitis, dabartis Ir ateiti*. Isto-

Lietuviai po maskolių jungu. Parasse Dr. 
Piestiny* apie pne»|«uda* Ir persekioji
mus lietuviu isr ssalle* maskoliszkos 
vsidtioa............. .777...............................

Markus ir Aurellans*..,........•........................ ...

riakUis Ed. Veokensledt o, verte J. 8zlla- 
pa* M. D. D. I. Yra tai akyviausio* Ir

bus geru Ir piktu dievu, apie Laume 
Laimes. Raganius. Vilkalokus irti . i 
kuriuos senovės lietuviai tikėjo ir sxi'

|| Prancūzijoj, ant 38 milijonų 
gyventojų yra: už-iimanezių 
žemdarbyste 8501685, užsiimto 
ežių pramonėms ir amatais 5605 
184, prekysta 2286428, profeso
rių, mokintojų, literatų, advoka
tų, daktarų, kunįgų ir tt. 339 
176; tarnų 963064, urėdnjkų 
680093. Neprigulmingoms nuo 
rupesezių apie szeimynos reikalus 
profesijoms užsiima 6 milijonai 
prancuziszkų moterių ir merginų.

r Kaip paduoda Warszavos 
laikrasztis “Kurjer Porarny”, 
kaime Gelzovo, Konsko pi. v.. 
Lenkijoj, pasikorė girioj 24 metų 
ukinįkas Juozas Jonczik. Ka 
dangi jis buvo sumaiszyto proto, 
tai kunįgas sutiko kunę palaidoti 
ant parapijos kapin ų; parapijo- 
nai vienok, isz baimės, kad palai
dojimas pankorėlio ant paszven- 
tintų kapinių neatgibenlų nelai
mės, tam pasiprieszino; todėl 
tai kunę pakabė ant rubežiaus 
kaimų Gelzovo ir Borowiec. Uki- 
njkai vienok kaimo Borowiec ne 
davė ramiai ilsėliesi kunui: jie 
atkasė jį ir atvėžė tėvui, o tas tu 
rėjo savo sūnaus kunę pakasti 
ant siNo žemės.

[iaus aukso

| Į porlę Beirę, portugalisz 
koše valdybose pietinės Afiikos, 
vokiszkas garlaivys “Hertzog” 

-atgabeno 136 abisinieczius ir so 
malieczius darbinįkus ant darbų 
Rhodesios kastynėse- Užlipant 
ant kranto, vienas garlaivio pecz- 
kurys pasakė jiems, jog jie kasiy- 
nėse turės dirbti retežiuose sura 
kyti. Todėl jie atsisakė lipti ant 
kranto. Kapitonas a t* isz a ūkė į 
porto valdžias, kurios atsiuntė 
portugaligzkę kaiiiunę ir policis 
tus. Abisiniecziai susirinko ant 
pryszakinės laivo dalies, aps s’atė 
visokiais daiktais ir nusprendė 
gintiesi. Užgimė mu>-z's, kurs 
traukėsi pusantros valandos, kol 
drrl inikvssuvaldė. Miszyje vie 
nas aomalietis likosi užmusztas, 
Ž1 sužei-tas; ? porjugalieaki po- 
licistii teiposgi tapo sužeisti. Ant 
laivo rado isz viso . tik 50 abisi- 

-pao toliąūripi*^2'^ kiti *"*•
i jūres.

Wietines Žinios.
— Chicagoj neužilgio bus pa

rengtos didžiausios visoj Ameri
koj guminių iszdirbimų dirbtu
ves. Kompanijos kapitalas yra 
1 milijonas doliarų.

— 6 d. sausio pasimirė Chica
goj garsus milijonierius, savinjkas 
didžiausių galvijų pjovinyczių, P. 
D. Armour. Velionis gimęs 1832 
m. sztete New York. Armour 
savo kasztai* užlaikė Chicagoj 
techniszkę institutp, ant ko duo
davo kas metę po 75000 dol. Pa 
rengimas gi kasztavo kelis mili 
jonu- doliarų.

— Nedėlinis iszdavimas Illi
nois Sts. Ztg., “VVesten”, paduo
da, jog ant Chicagos lietuviszko^ 
katalik szkos Szv. Jurgio bažny- 
czios ant Auburn avė. likosi už 
traukta nauja skola 40000 dol 
Taigi su sena ant tos bažnyczios 
skola 15000 dol. iszpuolu drauge 
55000 dol. skolos. Rods naujai 
statoma bažnyczia graži, to nieks 
ne užgjs bet kaip ji dabar stovi, 
kasžin ar verta ji Jų 55000 dol., 
kiek ant jos saoloe užtraukta? 
Ant ko todėl eina lietuvių aukos 
ant bažnyczios sudėtos? Kad nau
ja skola ir tai teip d>delė yra už 
traukta, galima matyti hypote- 
koe aktuose, isz kurių ir paminė 
tas vokiszkas laikrasztis žinię pa
sėmė.

— Sude Circuit Court užtėiny- 
jcme apeliaciję i-zitokioe pro vos: 
Spalių 24 d. 1900m. Mikolas Zi- 
remba apskundė pas sudlię Si- 
bath kn. Krawczunę, J. Rusi k į ir 
“Kataliko”kompaniję už $150,00, 
kuriuos jis,sako,buvo pas juos pa
sidėjęs ant užkavojimo, bet kada 
jų pareikalavo, szie nenorėjo 
atiduoti. Apskųstiejie po du sy
kiu atidėjo provę, bet trecziu 
sykiu turėjo stoti ir audžia Sa 
bath pi i pa žino Zarembai $51.25 
ir 16 80 kasztų. Apakųstiej e 
Zirembai prisūdytų pinįgt] neuž
mokėjo, bet apeliavo į Circuit 
Court. Apeliacijos ki sztus $11.00 
užmokėjo kn. Krauczunss, Rusi 
kis, nė “Katalikas” prie kosztų 
neprisidėjo. Advokatas kasztuos 
apie |50 00, gal ir jo kasztus pa 
reia paežiam kunigui užsimokėti, 
tai.bLS apie $60.00 kasztų ant ap
gynimo $50.00.

Užgydys (i. viena Siena
lak "Lagative Bromo tjuino Tablet*"'. Gausi 

kiekvienoje aplinkoje ui 25c. Jei nepagydys. 
sugražinsjiiuigaa. Ant kiekvieno boselio yra

Knyfov Mwetini(M h|miu<1<m.
Me

No 4 Fr»ncuziszkus jtluodnios ska
reles apdarai, apvalus kanųtai, auksinta 
kvietka, kryžius ir krasztai......... $1 50

No A. Abdeta baltais slnniaus kaule, 
liais, su 3 sidabriniais mpdalikeliais, ak
somo nubara, npkaustintos briaunos- 
auksinti kmsztai................  $ 150

No O. Baltos celiulioidos apdarai, ias- 
kilusios kvietkos, su dviems kabute mis 
auksinti krasztai............................  $1 AO

No 7. Baltos celiuloidos apdarai, 
kvrielkos ant wieno szono isxklotos si
dabru ir perlu, su dwiems kaulinėmis 
kabutėmis...,:..............................$2.00

Knygos sawos spaudom.
nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
•u 7 abroaelials. Naudingiause knygele ant 
iw>to dasižinojimul tez ko darosi žai 
bal. griausmai, lietus Ir sniege*; kasyre 
debesiai ir ant ko jie laikosi................... 3Oc

Aritmetika. Kniga tazsimoklnimui rakandu.
Preke............. ..................................................U5c

H.YGIENA- Daktariszka knyga arba mokslas
apie užlalkyma sveikatos. Isz kurios gaH be 
pageltos daktaro tezslgydyti nuo daugybes 
figų. Szita knygele privalo rastis kiekvie-

tokiu liga, patalky* užlaikytieuelybejetavo 
■sveikata, pailginti savo amži ir mokė* užau
ginti sveikai* ir tvirtai* savo vaikeli**.
Preke............................j............  S«c

Vpie turto iszdlrblm*. Parasre Bebram: verte 
8. M. Veikalas gvildenanti* politi-zuęja eko
nomija. Kokiais keliate l-sMirha tiirtai. 
kalpjie tnsikraana ir kaip atsiliepia ant 

draugijos gyvenimo. ..........................35c
Geografija arba žemes apraszyma* Pagal Gel- 

kte. Nalkovskl Ir kitu*, sutaisė Stena*. Yra 
tai naudingiausia isz visu tulygtzlol teteju- 
sia lietnvltzku knygų. A teiktai Ir supran-

augsztl. vulkanus metanolius tezsavęs ugnį: 
tez koktu žeme tluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dru* 
koe irkite gerybių; kiek mariu, ežeru, upla, 
ja vardai, plotis, gylte; koki kuriuose van
deny*: sarus, prėski, saldas, ar karta*, ko
ki juose gyvūnai gyveua Irti, leme apta
isyta dalimi* tezskaitytoe viso* vleszpatys- 
tes. karalyste*, kunlgalksztystes. respubli
kos ir tt Kiek kurioje žemeje yru gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalboe, paproesiai, uA- 
•iemimal. pramone*. Iszdirbiai ir tiesos; kb- 
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pri 
moniu; kur koki orei: szalcziai sr kan* 
etlai. lietas ar giedras; kur koks Ugi* dteno* 
Ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per kelete diunu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt Knyga didele fizfi ooliu. 
480 puslapiu, ant geras standžios pepiera* 
spaudinis, su 71 pavulksleliais: mapu gyvu
liu ir tt....................................................fuoo

TspaU. apdaryta audimu kleteoae apda
rui.**. seksinėmis literomis atspausti para 
•zal ant nogarn* ir szono Preke.50

Istorija Suvienytu Walstiju Bziaurlnea A man
kos. Apreazo kaip Kohumba* atrado Ame
rika, koki ctia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai tez Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kates buvo, už ka 

Jtarevo Ir kokiuose metuose; kiek prezidentu 
. buvo, koki ir klek kuris gero padare sziai 
1 žemei. O ant pat galo talpina*! Konstitucija

Snvienyta Valstijų, kuri yra reikalingiaudu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmegul

Drūtuose, graiiuo*e apdaraoee f į sa

nei skaitytojas staidStasgt negale*....... 71c
Anegdotai iszsitartmal Ir patarle* Isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Kymionu Kto

kiekvienam aat perskaitymo, net ežia ap- 
rw atsitikimus vieno Medėjo su visokiais 
Žvėrimis |K> svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akysras ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozellals ... Kto 

•kolijos politika su Europa Ir kataliktezka
_____ _ tiažniczl* Isrrodimas kaip maskoliai per- 

jlmo nuo neprieteliu všdanaziu iszr tikro iri sekioja, kankina ir nslkiaa lietuvius ir ju
■•zganlngo tikėjimo kelio is prapultv Caia bažnjozias , • .lito

l'klaykams Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszkas kilimas Po tam ro-lietuen-zka kalba vra seniausia ir kad tari 1

daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja Į 
■••naikinti; ant galo paduria rodąs kaip . —
na» tu neprietelUkaesiaaugotl l00 Į Medega mu.u tautlszkal v.lstinrkysUu. Szloje

gul. parodyt* su ketanai* abrozellals imo- 
gaus pilvo kokioe įsi girtybes ligos pastoja 
Ir paduoto* rodo* kaip nuo to galima isssigy-

Aeboeta, Ir teip mokintuve dėl valku, sutaisytai 
torius, nes jame rasi daag naudincu. pamo-1 
klaaacrl* straipsneliu, prie pabaigos gi po-

Amerika Pirty)*, komedija Keturakio. 10*

Angllszkal-lietaviszka* žodynėlis, sutaisyta* 
kn. P Ssurusaiozio. tari apleSMO god
žia : angllsskl žodžiai tezguldinetl Iteta- 

v tarkai..................................................  . SOc
Mo

,Mo

kokrls iralstal* prasti

m*diu (iraipeni u Preke ....
Negirdėta*daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms ,.
Nedorybe Rymo Cleooriaa*. Istorija 1*1 laiko 

ponavo]) mo Nerono ....
Nesipneasyk. Kom«dl> grajyjama teatruos* lOe

it lietu wls«-Birutes dainos “ “
Buda* gydymo. Daktariszka knyga.................wo___ ......
Dievaitis, apysaka szlos gadynes. Vra teigta- * teTgražL'**^ užlmani'is

žiauria pasaka, kurio* lietuviai da niekad ™ “L*l. j -
negirdejo. Preke “ •• * |1.00

Dainų skrynele „ Mto
Dailyde arba patarme* stalioriam*. surinkto* 

isz naujausiu knygų, su 130 paveikslu. 
Antano Dailides, Yra tai raakvedls mo
kinantiems Ir mokantiems stallonszka 
darbę............................................................40c

Duonos jleszkotojal, apysaka II. Senkievi- 
czlans..................  36c

Etaulogiszko* smulkmenos. D-raJ Basana- 
vyeziaus. Moksllszki lietuviu prasite* 
tyrinėjimai, a* viena mapa..................  2to

Ktaolloglszko* smulkmenos fite

mergina Olga Lisbatovyoslute, prigulėdama 
in aihiii*ta draugystę, daug sykiu apgavo 
ruskus enlnovnlka* Ir gaudoma gudriai už
truko imi ju rauku...................................».1O<<

aktuose 
nrmutlnl* degtines varytojas, komedija
Pavargėlė Ir kaip gyvena Kyual (Cbinai). * 

labai aky vos pasakaite*.... . ..................Kto

Bgle Salėsiu karaliene Ir Isrgriovimas Kauno 
C litas ISMia.du peikus dramai parassytl A- 

kSandro GuSuoslo .... 31c

tuwiu padrjimo .... 
Oyurenima* Stepo Rauduoslo pasakos 
Gyvenimas Oenavaite* (Oenpvefos).

10c 
l(e

Petro Armino raaztai. Knygele turinti Al pui
kiu dainų .... Kto

Praeita Vilniau*. Aprassonuo pat pradtle 
’etsidujlnio miesto Miliniais*.koki jame 

klloaztorisl buvo, koki lietevlsskl ku-

deja yra ' 6<to
Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrauero, su 

trumpu apsakymu apie parnbenlma Dr-te* 
Aiptrkrjlsta is* Italijos in žiemiu karalystes 
•keršai kalnus Alpėmis vadinamus. per
versta ant lietuviszko Kn PetroSaarusaiczio. 
Ka* nori turėti d vaši* zk e nauju pasiskatlmu 

tegul nusiperka szę kningelę.................Mto

alus isztyrinejlmus samstytas..................
tarankiai szvento* Inkvizicijos, vartoti VI Ir

VII ssimlmeezluose dėl praplatialmo ka
taliku tikėjimo ant dėmės Parasse Mae 
Donald. Labai akyva knygute................ Kto

l*s ko kyla melai ir visokio* skriaudos dmo- 
nįjoję Parašu kn. Dumbakis. 8zi knl- 
ga paduoda svarbiausias isstraukas tas 
szveatos Biblijos kuri** perskaitę supra
sit. ka* yra Biblija ir kodui kunigai 
drauddia ję tmonems skaityt................

Geolioglszka* Lietuvos Isztyrinejimas, 
naudinga mokslink* knygele.................... Kto

Istorija Europos su mapoms Mto
Istorija greito* Katruko* •• " 10c
Istorija isztalko Praneuzu vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... Mto
Istorija gralio* Mageleno* ., ibe
istorija septynių Mokytoja • “ Mto
istorija arba apsakymas apie Lietavo* prasi-

nantl kaip pagerint tavo gyvenimą 2Sc 
jo taktu* SoeljalisUazku sanlygu aat visu kalta- 

rouszaku. Geri pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint »awo būvi...........16c

Juonupas Koniuszevskle. arba kankinimas
U n įjotu po valddia maskoliau* . .Kto 

Juokinga* paaakojima* apie Ssaltabutsiu* 
it du gradu* straipsniai isz uklnlkyste* 60

ventume...........?................... -..........................
Kankles, lietuviszko* dainos su natom!*,

Kalp irytle pialga* Ir tarta

Kristijonas Duonelaitis . Kk>
10b

Keletą* Aodllu apie lietuviu* ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvi* dmonle. Pnsl.M Kto

Kankle*. Itetuvinko* dainos 4 balsam* yy- 
riukb-ms sutaikyto*: parūpino Dr. V. 
Kudirkų. II dali*................   Mto

vos atsitikimu..............................................l<to
Pavogti arkliai ir Mendelte Dldgalvls Dvi 

grakios pasakėlės ' . IO
Pasaka apie Joną Tvardanck* garsu bartinyka

tu* rusi* pi u is* rreae . , , wc
Pamoklaanti aprassymai >** gyvenimo kmonlu

Ir visokio* rqdoe.........................................16c
Prsdkamoksli* Rankos Raszto dal norinczlu 

iszmoktie graklal rasrylte 10c.
Pradinis mokslas angliszko* kalbos.................7te
Puiku* apraszyma* įsa gy vėsimo Lietuviu 

pa rausyta Jei Amerikos Lietuviu.....Ii 00
Plunksnos abrorrllal. Sseszio* n*u)os,labal 

gnilo* pasako* , . . , ,
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

sumtmetyje. labai greit pasaka..........Tbc
Pilna* szlmtmetinl* kalendorių* tu pilančio

mis.. . ........................................................... lito

kamantinėjimai Biblijos Ir nekune per- 
kratlnejlmai tikėjimo dogmų. Knygele, 
suteikianti skalt ztejul daag maisto iss- 
ganingiem* dūmojimams................................Ife

ošia Ii pasaka, parassytu eilėmis..._. Kto
Plrmutlee passsina ūmai susirgę*, taipogi

C-ralal plkobolmlal ir taboka, nagai O. 
uivida paraaze N. Naudinga tmonems 

knygele................................    Kto
Paveikslai Parasse Žemaite. Gradi pasaka

Parmasona* arba baisumas Dievo rūstybe*. Pa
rasta Szvenltnlkls Apsakymai les Ukru atsi
tikimu la* Lietuvos lletuvlszku parapi
ja.....................................................................><»o

Rankvedls Beaoves Istorijos. Dalis II. Gral-

Sodna*, apleial Ir bitas naudingi pamokini
mai sodaunlakams ir bitininkam* ūki
ninkam* ir fermeriam*.........................  Kto

ISO

tlaakl, para*** 5. Lengvoj formoj apra-

caia prlekascilu visokiu gamtoj apairrisi

Simukas Ir Magdute vaiadali* in Lietuvos 
sodtoesiu. ypaos jaunimo gyvenimo: 
paraštėj 8..................    lOo

Vilius Tali. Drama
Heti.visAal verte Viaea* Kapsas (D-ras 
Kudirka). Yra tai geriausia* veika-' 
la* garsaus vok ieško pmlo Sohi torio. 
Dramalisskoj formoj apraszyta esia ko

(Tųsa.)
Iš tokių bulvių, ne iš sėklų, išdygęs augme- 
n i s, auga teipjau kaip ir tas, kuris jas išdavė, 
užaugino. Viskas remiasi ant to, kad’pasū
dyta į žemę gluosnio šaka, arba bulvė, svo
gūnas, tulpė ir tt. dygsta ir stengiasi išdirbti 
tmkstančius organus, koki ant augimo aug
menim reikalingi, kokius turėjo jų tėvai, 
kadangi, kaip visi žinote, augmenys ne turi 
nereikalingų organų: kokius tik jie turi, visi 
yra reikalingi, visi atlieka šiokių ar tokių vi
sam augmeniui reikalingą užduotį.

Kitas būdas ne lytiško dauginimosi 
naudingų žmonėms augmenų yra taiekiepyji- 
mas; būdas tas,turbut, vien žmogaus išrastas, 
kadangi gamtoj tas būdas nepasitaiko. Skie- 
pyjiemo būdų yra ne vienas bet keli. Vis
kas čia remiasi ant to, kad ūgį, arba akutę 
pagerintos augmenies atmainos, žinoma, at
skyrę nuo motiniško kelmo, sujungiame su 
augmeniu mažesnės vertės. Skiepyjimo bū
dų. kaip sakėme, sodaunįkai vartoja daug, 
bet viens nuo kito ne daug , skiriasi. Tan
kiausiai vartoja sudėjimų nupjautos nuo 
vieno augmenies šakutės, su teipjau nu
pjauta šakute ant kito kelmo, jeigu storis 
abiejų šakučių yra vienoks; galima teiposgi 
įsprausti ūgį nupjautų nuo vieno augmenies į 
Įierskeltų plyšį kito, arba po žieve, jeigu 
kelmas, ant katro skiepyjame, yra storas. 
Viskas paskui remiasi ant rupinimo įskiepy
tam augmeniui maisto susidedančio iš mine- 
rališkų druskų. Įskiepyta šakutė leidžia 
ugius ir lapus, kurie atlieka savo užduotį, 
kelmas gi, ant kurio ji įskiepyta, nuo kurio 
tyčia nuskaboma jos locnas šakas ir ugius, 
turėdamas šaknis, rūpina įskiepytai šakutei 
maistų iš dirvos. Taigi čia skiepiąs ir kel
mas jiadeda viens kitam: kelmas rūpina 
maistų iš dirvos, skiepas gi savo lapais rūpi
na jį iš oro. Šakutė įiasodyta į žemę turi 
išleisti pirma šaknis, kurioms paskui trau
kia maistų iš žemės; prigijusiam gi skiepui 
apie tai rupintiesi nėra reikalo, maistą jam 
iš žemės suteikia gatavos šaknys kelmo, ant 
kurio įskiepyjome. Prigijęs ant svetimo 
kelmo skiepiąs tveria su juom vienų augmenį, 
viens kitų remia, ypač skiepiąs be kelmo ne 
gali gyventi. Užtai ypatybes savo atmainos 
Įtasilaiko teip kelmas kaip ir skiepas, kų ne 
sunku užtėmyti, jeigu kelmui duosime leisti 
atžalas,žydėti ir išduoti vaisių. Kad kelmas 
turėtų kuo mažiausių įtekmę ant skie{>o, kel
mui ne duodame leisti atžalų ir paprastai 
skiepyjame prie šaknų.

Kaip kada vienok augintojams naudin
ga yra palaikyti įtekmę kelmo ant skiepo. 
Teip, Įiaveikslan, jeigu sodaunįkai iš smar
kiai augančių skiepų nori turėti mažus me
delius, tai skiepyja juos ant silpnai augan
čių kelmų. Norinti išauginti mažyčius griu- 
šių skiepus, skiepyja juos ne ant j>aprastos 
laukinės griušės bet ant pigvos (Cydonia ja- 
ponica), obelis ant rojiškos obelaites (pirus 
malus (taradisiaca). Priskiepyti ant šitų 
medelių obelių ir griušių skięjiai ne auga 
dideli, i>er visų amžį pasilieka, kaųo maži me
deliai, trečių, vėliausiai 4tų metų veda vaisių 
ir yra labai vaisingi. Už tai gyvuoja daug 
trumpiaus negu skiepai įskiepyti ant kelmo 
laukinių obelių ir griušių užaugintų iš pasė
tų seklų. Nelepumas .skiepo, mažesnis jo 
Jauslumas ant šalęio paeina teiposgi nuo 
kelmo, ant kokio buvo įskiepytas. Pas mus 
lejiesnias atmainas obelių ir griušių skiepyja 
ant maskoliškų arba kanadiškų obelių kel
mų, kadangi paskui skiečiai geria u s išlaiko 
šaltas žiemas negu jeigu butų skiepyti ant 
mūsiškių laukinių kelmų. Amerikoniškos 
vynmedžių atmainos ne teip bijosi naikinan
čios Europos vynyčias filokseros, todėl pran
cūziškos atmainos vyno, priskiepytos ant 
amerikoniškų kelmų, Įiasekmingiaus pasi
priešina filokserai negu skiepytos arba au-’ 
gintos Prancuzijbj.

Per skiepyjimų augmenų žmonės ne tik 
daugina Įiagerintas atmainas, bet parinkda
mi atsakančius krumus 'ir kelmus skiepni, 
gali dar pakelti, pagerinti atmainos ypaty
bes. Skiepydami, galime prašalinti apmi
rusias augmenies dalis, ne vedanČiuh vaisių 
augmenis galima priversti juos vesti priskie- 
pydami ugius vedančius vaisių.

Taigi skiepyjimas, sodinimas atžalų 
duoda mums galėjimų užlaikyti per augini
mą pagerintas augmenų atmainas, ko per 
lytiškų dauginimų, taigi iš sėklų, ne galėtu
me išpildyti. Terp vieno ir kito vienok 
dauginimo budo yra didelis skirtumas. Dau
gindami sutvertų atmainų įš sėklų, daugina
me jų ištikro ir palaikome per gentkarčių ei
les, žinoma, jeigu jų saugosime nuo išsfveisi- 
mo ir susimaišymo. Per dauginimą ne ly
tišką, taigi per sodinimų ūgių, skiepyjimų 
mes stengiamėsi vien kuo ilgiausiai palaikyti 
gyvybę sutvertos atmainos, bet jos ne galime 
palaikyti per ne suskaitomas gentkarčių ei
les. Daugelis atmainų, kokių ne galima pa
laikyti per lytiškų dauginimų, taigi iš sėklų, 
nyksta ir ištikro daug jų išnyko. " Daugina
mi ne lytišku bud u mažiaus gali pasipriešin
ti neprilankioms aplinkybėms. Mirtis yra 
likimas kiekvieno gyvo daikto, miršta lygiai 
žmonės, gyxyunai, miršta ir augmenys; amži
nai nė joks gyvas daiktas ne gyvuoja; ne ly
tiškos gi dauginimas ne yra tai ištikro gam
tišku dauginimu, bet užlaikymas vien gyvy
bės per ilgesnį laikų sykį sutverto augme
nies, o kad tas pats augmenis ne gali amžinai 
gyventi, todėl tai ir ant skiepų, kurie juk 
yra tai tik dalis gyvuojančio augmenies, per 
ilgesnį laikų galima užtėmyti besiartinančių 
senatvę.

Juo prie auginimo kokių nors gyvų 
daiktų, prie užlaikymo jų gyvybės ir ypaty
bių reikia pridėti daugiaus augintojaus dar
bo, juo mažiaus jie, palikti pats sau, gali pa
sipriešinti ne prilankiomsaplinkybėms,apleis- 
ti žmogaus, nyksta, negali išlaikyti kovos 
su dmtesniais gamtos vien išaugintais. x Tų 
ne sunku užtėmyti lygiai ant visų auginamų 
žmogaus augmenų ir naminių galvijų jo pa
gerintų atmainų. Viai tie augmenys ir gal
vijai, visos žmogaus sutvertos jų pagerintos
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atmainos, jeigu atseis gyventi joms pačioms, 
be žmogaus prisidėjimo, vienos išnyks visai, 
kitos nužudys savo žmogaus sutvertas gerą
sias ypatybes ir pavirs į tokius jau laukinius 
kaip ir kiti. Žmogaus auginami gyvuoliai ir 
augmenys turi daug ypatybių žmogui nau
dingų, bet ne turi tinkančių ypatybių ant iš
laikymo kovos už būvį, ant palaikymo ir iš
platinimo veislės. Tų patį galima užtėmyti 
ir ant tūlų tautų, kur randai ne palieka 
liuosybės, žmonės turi elgtiesi pagal jų prisa
kymų. Štai lietuviai ir lenkai ne seniai iš- 
liuosuoti iš po ponų globos, maskoliai laiko
mi valdžios vystikluose, atsiradę be savo val
džių svetur, nežino kaip elgtiesi, visiems 
duodasi skriausti. Laisvu išaugęs ameriko
nas, anglijonas arba švedas perkeliaus visų 
pasaulę ir ne pražus, visur mokės savę ap
ginti, visur ris darbų atsakantį savo supratu 
mui; lietuviui, lenkui, maskoliui arba kito
kiam ne seniai per pusę išsiliuosavusiam iš 
l>ašalinių vystyklų tas atseis daug sunkiaus; 
ne vienas, atsiradęs svetur, nemokėdamas 
prisitaikyti prie kitokių sanlygų, turės pra
žūti. Tas yra ir su žmogaus auginamais 
augmenims: augintojas rūpinasi vien apie 
išdirbimų tokių ypatybių, kokios jam nau
dingos, o per tai apsilpnina organus reika
lingus ant palaikymo veislės; daržuose au
ginamos kvietkos turi didelius ir puikius 
žiedus, soduose auginami vaisiniai medžiai 
veda didelius gardžius vaisius, bet daugelis 
tų vaisių arba visai ne turi sėklų, arba turi 
jų labai mažai. Palikkime juos be priežiū
ros—o jie išnyks visai, arba pavirs greitai į 
tokius jau, kokiais yra laukiniai, gamtos 
vien auginami be prisidėjimo žmogaus. Ma
tome juk, kad mūšų auginami javai neeivei- 
sia ten, kur jų ne sėjome; musų auginami so
dų vaisiai, jiagerintos jų atmainos ne auga 
juk giriose ir ant laukų.

XXVIII.

Kalbėjome jau, jog augmenims ant už
laikymo gyvybės • ir augimo reikalinga yra 
šviesa, kadangi tik po jos įtekme lapai gali 
paimti iš oro svarbiausias, reikalingas ant 
augimo medegas. Nė visi vienok augmenys 
turi lapus, ne visi augmenys žaliuoja. Auga 
ant žemės didelė daugybė augmenų ne turin
čių nė lapų, nė žalumo, nė matomų žiedų. 
Prie tokių priguli grybai. Ne vienas gal ki
tas augmenų skyrius ne turi tiek veislių ir 
gatunkų, kų grybai; terp jų yra lygiai dide
li, kaip ir mažyčiai, neužmatomi liuosoms - 
akimis.

Grybai auga visur, net ten kur nė vienas 
žaliuojantis augmenėlis ne gali gyventi. Gry
bai auga ne tik šviesoj, aut žemės paviršiaus^ 
bet ir po žeme, kur dėl nedatekliaus šviesos 
kiti augmenys augti ne gali. Apart daugelio 
mažyčių matomų tik su pagelba padidinan
čių stiklų grybų, tamsoj augina ir jums pažį
stamus pievagrybius. Milijonai ir milijar
dai mažyčių grybelių, kokius galima matyti . 
tik per labai padidinančius stiklus, lakioja 
ant oro; vierii iš jų platina visokias ligas terp 
žmonių, visokių gyvūnų ir augmenų, kiti gi» 
tarnauja žmogui, palengvina jam darbų, di
dina žemės vaisingumų ir tt.

Grybai neturi chlorofiliaus arba parvuo- 
jančios žaliai augmenų lapus ir diegus mede- 
gos, kuri neatbūtinai reikalinga ant augimo, 
kadangi tik ta medega, po įtekme šviesos, 
padalina jiaimtų iš oro anglerugštį ir prisavi- 
na reikalingas ant augimo augmenies anglis. 
Neturėdami chlorofiliaus, grybai ne gali 
naudotiesi tiesiog iš ore esančios anglerug- 
šties. ne gali savistoviai maitytiesi iš oro, bet 
turi j ieškoti tokio maisto jau gatavo ten, kur 
yra jau gatavi angliniai organiški susijungi
mai. Toki susijungimai yra: pūvančiuose 
augmenų ir gyvūnų kūnuose, arba dirvoj, 
kurioje yra daug liekanų gyvūnų ir augme- 
nų. '

Nors grybams ant augimo ne reikalinga 
šviesa, bet ji visgi turi įtekmę ant jų kepu 
rėš parvos: parva grybų tos pačios veislės 
augančių tamsiose vietose yra kitokia negu 
augančių po įtekme saulės spindulių. Par
va grybų yra visokia: vieni grybai balti, ki- , 
ti raudoni, palši, yra terp jų ir išduodanti 
šviesų tamsoje. Žybėjimas pūvančių me
džių, mėsos paeina ne nuo ko kito, tik nuo 
mažų žibančių grybelių.

Kaip jau paminėjome.grybai, neturėda
mi organų reikalingų ant savistovio maitini
mosi maistu iš oro, priversti maitintiesi pa
rengtu kitų,.gyventi ant svetimo kūno kaip 
blnsos, erkės ir kitoki gyvūnai minta ant 
kūno žmonių ir gyvūnų; grybų mintančių * 
ant kūnų augmenų yra daugiaus negu besi 
maitinančių ir augančių ant gyvūnų kūnų. 
Čia vienok turime pridurti, kad apart grybų 
augančių giriose, kokių sulyginant yra ne 
daug, yra nesuskaitoma daugybė tokių, ko
kių liuosomis akimis ne galima matyti, dau
gybė tokių grybelių lakioja po orų. Prie 
grybų parazitiškų arba prie augančių ir min
tančių ant kitų kūnų reikia priskaityti bak
terijas. Bakterijos yra tai matomi su pagel
ba labai padidinančių stiklų grybeliai, teip 
maži, kad milijonai jų patelpa ant teip mažo 
ploto kaip špilkos buožė. Jie veisiasi per 
pasidalinimų ir minta kraujo syvais žmo
gaus arba gyvulio,ant kurio gyvena. Bakte
rijos veisiasi teip greitai, kad iš vienos celės 
į 8 valandas gali išduoti apie 16 milijonų at
skirų grybelių, iš kurių kiekvienas gali to- 
liaus dauginti teipjau greitai savo veislę. 
Tas neišpasakytai didelis vaisingumas bak
terijų labai yra vodingos, kadangi daugybė 
prisiveisusių grybelių maitinasi parengta 
medega to kūno, ant kurio gyvena ir jį ap
silpnina. Kadangi kraujo skystymas turi 
maitinti jaipe prisiveisusių bakterijų mili
jardus, kurios traukia iš kraujo reikalingas 
joms medegas, tai per tai turi persikeisti 
kraujo sudėtiniai. Kraujas yra geriausia 
vieta veisimuisi bakterijų, jame jos randa 
geriausias sanlygas. Siaučiant visokioms Ii- w 
goms, milijardai tų mažutėlių, susidedančių 
iš vienos celės, grybelių lakioja po orų, prie 
kvėpavimo žmonės daugybę jų įtraukia ir 
vieni patenka į plaučius, kiti į išvadžiojan- 
čius kraujų organus, o tie išnešioja neprašy
tus svečius po visų kūnų, bakterijos tos gim
do visokias ligas, kurios taukiai pasibaigia



Drangyscziu Reikalai
Apgarsinimai draugyscziu mitingu, 

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

Apgarsinimai, užimanti vieta 2 coliu 
ar mažiau, 50 c. už kiekviena syki. 
Kiekvienas colis virsi 2 coliu 25 c. už 
kiekviena syki. Įsileistų ve.

Pirmas Balius!
Chicago, Lietuviszkas Paderevskio 

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

Komitetas.

Brooklyne N. Y., Andrius Miežis She
nandoah, Pa., Petru Bieliausku Mt 
Carmel, Pa., M. J. Damijonaitis Water- 
bury,Conn.'K. Gediminas, Pittsburg,Pa. 

“LlETVVOe“ ISZLBISTUVE.

Chicago, Dr-te Teisybes Mylėtoju lai
kys savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 
13 sausio, 12 vai. vidurdienio, saleje 
Liaudanskio, 3301 S. Morgan st., ant ku
rio yra svarbus reikalai ant apsvarsty
mo. Todėl visus sąnarius kvieczia pri
būti. Naujiems sąnariams instojimasSl.

J. K. Chmelauckas, sekr. 
880—33rd st.

Didelis Teatras.
Chicago. Lietuviszki Kadetai losz 

teatra “Karžyge Maiszto 1863 metuose“, 
tragedija 5se aktuose su dainomis pono 
Zdzieblovskio, nedelioj, 13 d. sausio, 
1901, Pulaakio saleje 800 S. Ashland 
avė. terp 17 ir 18 ui. Prasidės 7:30 va
kare, sale atsidarys 6 vai. Po teatrui 
bus bolius. Inienga 25 c. Wisus lietu
vius ir lietuvaites kveiczia kuoskait- 
lingiausei atsilankyti. Komitetas.

Westville, III. Tevynee Mylėtoju 
Dr-tes kuopa turės savo susirinkimą ne
delioj, 13 sausio; 1 vai. vidurdienio, ant 
kurio sąnarius ir irisus kitus lietuvius 
ir lietuvaites kwieczia kuoskaitlingiau- 
sei susirinkti, nes yra labai svarbus rei
kalai ant apsvarstymo.

A. Apanaitis, sekr.
Baliu*! Balius!

Hammond, Ind. Dr-te 8a. Stanislo
vo laikys savo balių subatoj, 12 d. Sau 
šio, saleje And. Chrustovskio, Magoun 
avė. ir 149 ui. Prasidės 6 vai. vakare 
ir trauksis per wisa nakti. Įžengs wy] 
rams 25 c., merginoms dykai. Meldžia
me visu kuoekaitlingiausiai atsilankyti 
ant musu baliaus. Komitetas.

Waterbury, Conn. Tevynee Mylėtoju 
Dr-tes kuopa turės savo susirinkimą 24 
d. sausio, 7| vai. vakare. Polit. Liet. 
Kliubo ruimuose, į kur visus sąnarius 
ir norinczius pastoti sąnariais szirdinga^ 
užkvieczia.

M. J. Manu Jonaitis, kuopos virsi.

Balsai isz publikos.
TZISTBE TURI I8EEITI į AlKėZTį !- 

Mano pati iazsigydč wien tik Tri
nario American Elixir of Bitter 
Wine (wienintėli8 Amerikoje gy
dantis vynas, pabrikuojamas per 
Jos. Triner, 799 So. Ashland 
avė., Ch’cago, III.), kadangi tik 
tęjį vartojant ji atsikratė nuo 
sunkaus kosulio, dusinusio ję 
gana ilgę laikę. Dabar ji w6la 
yra atgawusi lengwę kwėpawi- 
mę ir gėrę apetitę, ko ji jau nuo 
seniai Beturėjo. Todėl tai asz 
dabar wėl pasteliuoju wisę tuzinę 
bonkų, kuri:s teikkitės prisiųsti 
kaip weik tai yra gulima, kadan
gi namie jau tiktai pusę honkos 
teturime ir asz jokio kito ne no
riu kaip tiktai Trinerio Bitter 
Wine, vienintelio gydanezio vy
no, apsisaugodama nuo bjaurių 
imitacijų, kurių jau rods gana 
priviso! Frank Holaczka, West, 
McLennan Co., Texas. — R* ika- 
lauk to wyno visose aptiekose 
arba raszyk pas patį fa^nkantę 
pagal augszcziau padėtę adresę. 
Yra tai geradėjystfi žmonijai 
XX to szimtmeczio.

kankintiniuAukos ant
Isz Pittsburgo. Kankint. Viszteliui
J. Stalgi s 25c — 25c
B. Vaši liauc kas 25„ — 25„
J. Laukis 25„ — 25„
MareLaukiene 1S.. ~! 10”
Ona Laukite io„ ~
Sope Laukite —.. -* 10.,
A. Gusstainis 1&.. - M..
Aron. Diczbalis 15., — lo„
Fr. Urban tvieze • io„ —i io„
J. Jasaitis . 15„ 10„
P. G. Lorantz ' 25„ —25,.
S. Dominaitis 25„ •i * .
A. Bernatavicze 20,. - 10“
J. Stankevicze 10., * j •»
K. Peczukaitis —.. — 10.,
J. Rudzinskas 10„ | g
Fr. Vskteris 15,, - 10,.

Labu

Rosijoe valdžia panaikino dabar sziuos 
popierinius (bumuzku) pinigus:-rub- 
linias. 5-rublines ir 10-rublines; o ju 
vieta užstojo auksiniais ir sidabriniais 
pinigais. Popieriniu yra dabar Rosaijo- 
je tik 3-rublines, 25-rublines, 100-rubli- 
nes ir 500-rublines. Dabar siuneziant į 
Roeija pinigus per bankas, mažiau kaip 
■» rublius reikia taikinti kad siunezia- 
ma suma duotus! padaryti isz 3-rubli- 
niu, galima siusti: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 
ir 24 rubliui. Szitos visos sumos duo
dasi sudaryti isz 3-rubliniu, bet negali
ma siusti 1, 2, 4, 5, 7, 8, nes szios su
mos nesiduoda sudaryti iu 3-rubli 
niu o bankos negali siuntinėti 
auksiniu ne sidabriniu pinigu tiktai po
pierinius. Su didesnėms sumoms 
25 rubliai vargo nėra.

Official Publication,
AiiniialStateuientof the Pennstlva- | 

NIA KIBĖ IirgVRANCE COMPANT of Phi- 
ladelphia.in the State of Pennsylvania, 
on the 31st day of December, 1899; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Ililnois, pursuant to

LIETUWIU DAKTARAS

DOWIATT
. Kauno gub. Szauliu pavieto.

kaip

Puikiausios paw incsewones ir 
popieros groniatoms.

Naujausiu ir gražiausiu pa vi ne te vo
nių ir popieru gremžtoms, importuotu 
isz Europos, su lietuviszkais paraszaia 
turime dabar daugybę. Prekes pavin- 
czevonių po 15c. 20c. ir 25c. Popieru 
prekes: 1c., 2c. 10c. 15c. 20c. 25c.* arku- 
szas. Norinti gauti “samples” popieru 
ar pavinezevoniu, tegul prisiunezia 91. 
Norinti gauti “samples” abieju popieru 
ir pavinezevoniu, turi prisiųsti 92.00.

A. Olszevseis,
924—33rd St. Chicago, III.

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

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.i

92.60 91.90
Ant. Leszkauckas, Milvaukee, Wi*. 25

AtHiHzauklma*! 
važinėjant po Vakarus

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid 

up In caah..........................9400.000.00
LEDGEK ASSET8.

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

Mortgage loans on real estate 719.900.00
Loans on collateral security.. 169.900.00j 
Book value of bondsand

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

Tolal net ledger asseU 44.813.927.00
NON-LEIMiEK A8SETS.

11.363.44

85.292.85

268 890.50

Interest due and accrued... 
Markei value of bonds and 

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

premiums........................
G ros* asae t*.........95 170 473 88

DEDUCT A8SETS NOT ADMITTED. 
Depreciation frorn book

value* of real estate.. 98.167.67
Special deposiu to sec- 

ure liabilities in Vir- 
ginia and Oregon.... 80.000.00

Totai.................. . 988 167.67
Totai Admitted Asseta 95.091.306.21 

LIABILITIES.
Losses, adjusted and 

unpaid.................18 696 47
Losses, in process of 

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

izjsses resisted...... 9 563 76 
Net amount of unpaid losses 9193 215.08
Tatai unearned premiums.. 1.556.227.30 
Amount reclaimed on perpet-

ual policie*.'....................... 840.018.57
Totai liabilitiea......... 92 589 460 95

Leta liabilities secured by 
special deposiu in Vir- 
ginia and Oregon......  23.742.00

Balanee............... 92.565 718 95
INCOME.

Premiums received during
the year........................... 91.648 619.66

Depoait premiums received 
on perpetual risks........ 34.412.94

Interest, rents and dividend*
received during the year... 228.353.47 

Proflu frorn sale or mnturity
of ledger assets over book 
value...............................

Amount received frorn all 
other sources........... .

Tolal income......... 91 923.399.82
EXPENDITURE8.

L«*es paidduring the year 91.225.528.70 
Deposit premiums returned

on perpetual risks.............  17.768.15
Dividends paidduring theyear 100.000.00 
Uommission* and salaries paid

during the year.................... 459.465.65
Taxes paid during ihe vear

(including fee* etc.. of Insur
ance departmenu)...................71.224.65

Los* on *a es, or maturity of
ledger asseu.............. ......... 12.972.24

Ąmount of all other expendi-
ture*......... ...........    89.790.84

Totai ezpenditure*.... 91 976 750.23 
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during 
the year in Illinois.......98.286 583.00

Totai premiums received 
during the year i n IU... 

Totai losses ineurred dur
ing the year in Illinois........  958 804.06

Totai amount of out-
standing risk*............. 9371 880.866.00

R. DALE BENSON Pres.
W. GARDNER CROWELL8ec t 

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

OEOW UUNT, 
Commisaioner.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos Iki 12 tos ryto.

Telefoną*: Canal 78. 
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedu ir gzimtus kitokiu daiktu galite iszairinkti ir parai- 

i pri-traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri 
siuneziame kožnain dykai ant pareikalavimo.

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

74 Centre St., Chicago, III

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

Gydo visokes .igaz, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, sraikų irchronisz 
koše ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperacijas visokiuose atsiliki
muose,

| 867 32nd St., Chicago '

oFlbU WALANDO8:
Iki • rvto, nuo .2—2 po pietų Irpo6 vai 

Tklklon as Y akos 885.

O. C. Heine

DE N T Y 8TAS
Kerte 31st ir Halsted ulieziu, 
viražui Aptiekos. Chicago.

11.518.75

435 00

.........LIETUWI8ZKAS DAKTARAS........ .
772 Miiwftiikee avė., ------- CHICAGO, 1LL-

f nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligoniusnuc 12 iki 1 po piet 

t nuo 7 iki 9 waknre.
Ateik pats arba gali paazaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanezias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodę.

STATE 
MEDIGAL

Pajieszkojimai.
Pajieszkau jaunos merginos ant apsi- 

vedimo. Meldžiu atsiszaukti ant adre
so: J. O.

Box 684, Springvalley, III.

Pajieszkau Kazimiero Rimkaus. Kau
no gnb., Raseinių pav., kaimo Witoga- 
loa; jis buvo sergąs Chicagos ligonbuty- 
jė. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
tinę ant adreso:

Jos Wichulis,
Box 121, Krebslnd. Terr.

Pajieszkau Kazimiero Racsiuno, Jono 
Lupecko ir Jono Taloczkos. visi Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurburko vol. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Jos Pinkeviczia,

Box 636, Kevanee, 1)1.
Pajieszkau W. Treinavicziaus, Juozo 

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

Z. Treinaviczia,
21 Girele st. Brockton, Mass.

Pajieszkau savo pusbroliu: Francisz- 
kaus Breikszto ir Jono VValinevicziaus, 
abudu Kauno gub., Bziauliu pav., kai
mo Zyliouiu, Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso.

. - Petras Staneviczia,
3252 E. Edgemont st. Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo szvogerio Jono Do
mi nsko; gyveno Thomas, W. Va. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinę ant 
adreso.

Antanas Leszkauckas, 
914 Mitchellst., Milvaukee, Wis.

Pajieszkau savo brolio, Antano Kra- 
saueso, ir pusbrolio Jono Tumoeos, abu 
Suvalkų gub., Seinų pav., Szventaže- 
rio para p. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Petras Krasauckas,
Box 388, Foicroft, Me.

Pajieszkau savo draugu. Wlnco Gu- 
daiezio isz kaimo Kardnku, Marijampo
lės pav. ir Antano Raulynaiczio isz 
kaimo Pakardokiu, Naumiesczio pav., 
abu Suvalkų gub. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinę ant adreso:

Jurgis Miklaszeviczia, *
Box 388, Foxcroft, Me.

Pajieszkau Wla<lo Rainio, 5 pėdu ir 4 
coliu didumo, juodu plauku, ūsai tik 
dar pradėjo želti, ant lupos panosėje ta
ri juoda apgama kaip szpilkos galvute. 
Kas duos man apie ji žinę busiu labai 
dėkingas. •

8. W. Stoiški,
Box 73, Bridger. Mont

Pajieszkau: Winoo Daminaiczio, isz 
kaimo Rakausku ir Jurgio Lipinskio isz 
kaimo Geistariszkin, abu Wilkaviszkio 
pav., Suvalkų gub. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jurgis Asipauskas, 
122 N. Bovers st. Shenandoah, Pa.
Pajieszkau Augusto Mitriko, kurs pas 

mus apsivogė ir iszbego. Yra didelis 
vyras. Juodu plauku ir ant desznio 
skruosto neturi plauku. Kas apiejį 
duos žine gaus už tai 92.00.

Jurgis Asipauskas,
122 N. Bovers st. Shenandoah, Pa.

Man
Nauję Angliję teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžvelgimą į klausimus-philozophi- 
joa_ir mokslų (duszię. Dievą, gamtos 
įstatymus, evoliuciją, ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L. 
Buchnerio veikale “Pajiega ir Medega“ 
(Krafl und Stoff), ir kadangi sziądien 
toks veikalas isz tiesų yra reikalingas 
visiems laisvamaniams, idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją, asz pasisznekėjęs su kiliais tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant virsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietuviszkos knygos, kas dabar nori 
prigelbėti aną atspaudinti.kasztųos 91.50: 
po atspaudinimo kasztuos 92.00. Todėl 
tuos, kurie nori tą knygą turėti lietu
vi szko j e kalboje, kviecziu prisiųsti 
prenumeratą, ir kaip,, taps atspaudinta. 
užsimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
goms ęiek egzempliorių, už kiek bus 
isz anksto užmokėję ir jų vardai ir pra
vardes taps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra
šiau Taulieczių urnai su prenumerata 
įsileidime knygos man pagdlmingais 
būti.

ir po

J. Szliupas, M. D. ‘ 
421 Penn Avė., Scranton, Pa.

Knygon. \
PapolarUzka* Rankwedi* Fyzlko*. Paraižė P 

Neri*. Yra labai naudiuga kelngele wi»o- 
kiem* amatningam* kaipo *taliorem*. dailr- 
dem*. kaitriam*. ma»ziniitam* ir tt. Kiek
viena* norinti* koki nor* gera darba atlikll 
ar kf naujo iazmlalytl privalo apainažlatl *u 
mok*lu f,ziko*.kur*Jam vliokiu* darbu* ir 
i*zml*io< palengvl* Taigi *zlo}e kningeleje 
yra tizguldyto* paslapty* fyziko* žodžiai* ir 
paveikslai*, ka žmogų* perskaitė* iugau* 
daug lizmintles prie visokiu iszdlrbys- 
cziu.....................  4..............Ibc

Rinalda RlnaJdina* ** “ ** i|60
Rotu Lapeliai nao>o*ioe dainos vokiukom*

Utaroms ..... lic
Rauk vedi* *enowl*zko* iitorijoa. CzIa talpina*! 

apraezymai Egipto, Habilionljo*, Fenlcijo*. 
Persijos, Judros, Indi Jo* Ir Kinu, pagal ju 
•entauiiu* amžius. Yra labai aky va istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. SOc

Rodos motinom* apie auginimą žindancrlu 
kūdikiu , , , . : . 10c

Senove* *pra*zyma* apie Duktery Pilypo Ka 
reivio .... < >1 ■ 50c ’

Surinkti skarbai. Apraezyma* m* 
amžiau*, dvi pulklo* pasako* 

8umi*zlmae arba baime tari dideli______
Tikra teiiybe iaz Suvaiko gubernijos 15c 

Talmudas žydu ~ • , 10c
Tamoezlu* besotis, juokinga pasaka.............. So.

.11.00.

Trumpa senom* Lietuvis Istorija ,, 10c
Trumpa lietuviszka Geografija pamatyta

kunigo Žebrio............................... L..............15c
Žodyną* keturiose kalbose; lietuviszkal, lat- 

viszkal. lenkiszkai Ir rukai. *Yra geriau** 
knyga dėl uonncziu lumoktl lenkiszko*. 
rusko* arba latvtnkoe kalba*..,.. MOT

tipens* bei tipone ir sakRingvma* bei sidsb- 
risgumse lletuinszkadalau. Yrs t*i n»ok»- 
liezks* l*s*sdžiojims* sple paėjima Ue- 
wi*zko» k ai boa , , . 26c

Žentas dėl Parodo* Komedija 1 akte, kuria 
grajyja teatruose  .................. J................Ite

Žemaioziu Wr*kspj*te. Yra tai puikiau** isto
rija Žemaitijos, jos bažsyczlu, kanlgu. wyg. 
kapu ir *i*o kataiiklszko tikėjimo sulis 
tnusa gadynes, L J. nuo ISIS iki IMI m.. 11.00

Lietuviszkas

Cigaru Fabrikas.

Dirba cigarą* l»z geriausio tabako. Ka* wlena 
•aruky*. pa«iger« telp. kaip auo alau* arba d«g 
tlnea. Preke* mano plgeane* kaip wi*»; kokia* 
kitur perkate po 10c. pa* nsoe genite poSc. 
Pristatau cigare* >ximtal> Ir takniaczlal* bi
znieriam* aat pareikalavimo ia wi»a* Amenkoa 
•žalis.

Dominikas Knistautas,
943 S. 2nd. St, Philadelphia, Pa.

F.P Bradchulis
Attoruey and Counselor it Lai.

1*6 LaEallu *t. Room 4IQ. Officago, III.

Telephone Central 3066.
Wieninteltz lietuvya advokatas, baigę* 
mokslą jurisprudencijoeczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkaz visuose suduote.

Pigiau kaip kitur!
Cento aakeo, H ir 1S K. ezllablnial Medai. 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai pa* mane otriau kaip

pigias kaip wUl Ir vua darba gvaraalnoja.

F. Prožanskis,
DA4-33 atr. Chicago. IU-

ŪKININKAS, Lietuvos ūki nikų lai 
krasztis, Iszeina vieną kartąkas mė
nesį. k asz tuoj a Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvi mėnesinis laikrasatis, k»sz- 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus. Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinį^u* ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

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

Dr. Leonard Landės,
Lietuiciszlcaz Daktaras.

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

teriszkų ligų. Medeinos! universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoae: 
VViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hoapital College ir 1.1.

UmZtitcrinm IsZgydyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudė i imą vidurių, 
galvos,nepomietį apalpimą, skauduliui, 
žaizdas, tynimą, moteriszka* liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinia* prietaisas.

įritino T.ytinZkxi Dtsliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

ga* pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chronizzkaa liga* gydau pasekmin
gai, ir slepema* ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Lor.Lexinffton Av.

Offlzo valandos: |
Nsdellomi*:aoo 8 Iki 10H v*l.ryto;nuož iki 4 vat 
popiet.

Užpraszydami gydyklas prisiuskite 91.00 
tyJeigu sergi. Ui paraszyk klek turi 

metų, kiek sveri ir apraasyk aavo Ilgę, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszaigy- 
dysi.

I .

DR. KALLMERTEN
GARSINGAS SPECIJ AUSTAS 

Chronissku, Ner- 
viszkuirprivatisz- 
ku ligų vyru, mo
terių Ir vaiku. Li- 
gontus gydo per

“Lietuvos” keliaujanti agentai.
Sziaurrytiniuose ateituose “Lietuvos” 

keliaujaneziais agentais yra: Win.Kuda- 
rauckasisz Lavrence. Mass. ir Jo
nas Tareila isz Waterbury,Cobn., pietry
tiniuose steitupse Jurgis Kazakeviczius 
isz Pittston, Pa., Juozas Petrikis isz 
Philadelphia, Pa. ir P. G. Lorantz isz 
Pittsburg, Pa.

Kur sale vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvę” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi
nkai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

Wietiniais agentais: Jonas Naujokas, 
New Yorke, Stanislovas Rinkeviczius

JAMES J. HIGGIN8,
Succeasor to M. Durning.

Rėdytojas Ptgrabo ii
Balsamnotojas Kone.

(•teigto* 18M metoo**.
First St., EliMsbetii, N. J.

SI,000
iNagradoe duos 
kiekvienam gydy
tojui, kuris isagy-

167

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 S. Halsted 89.

$2.00

A LF * dy* tiek ligoniu su 
tiek laiko, kaipDr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu de{ 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer- 
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
Kuriuo* kiti gydytojai laike ui neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuojau* prie Dr. Kallmerten. o 
rodą gausi dykai. Apraszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriszke) amžy,kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar 
galima iszgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
’ TOLEDO. OHIO.

LietuvlszkaM Šalinuos.
• Jono Gudino.

MilchelSt., Braceville, III.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams. AR ESI KURCZIA8??
Iszgydumi su pagelim nauju mu.u is.radimu.

992.497.66

(Seal).

Officittl FubUcHtlon-
Annual Statement of the Pacific Fi- 

re Insurance Compant of Nev York, 
in the Stale of New York, on ths 31st 
day of December, 1899; made to the 
Insurance Superintendent of the State 
of Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock 

paid up in cash...... ........ 9200.000.00
LEI>GER ASHET8.

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.................. .  9076 694 37
Deduct ageots* credit balanee*.

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

Tatai net ledger assets ŽA44.194.37

NON-LEDGER ASSETS.
Interestand renta accrued... 3.227.09 
Market value of bonds and

stock* over book value........ 71.505.00
Net amount of uncollected

premiums ........................... 63.317.62
Gross assets.. . . 9782 244 08

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Special depoaits to secure

liabilities in Georgia.........  33 500.90
Totai Admiled Assets 9748.744 08

LIABILITIES,
Losses, adjusted and

unpaid.................. 937.681.87
Losses, in process of 

adjustment, or in 
suspense......... .. 49.050.61

Losses resisted.........  4.083 33
Totai amount of

claims for losses 990 815.81
Deduct re-insurance

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

brokerage. salaries. rents, 
interesu, bills, etc...f....

Return and re-insuranc*
premiums...........................

Totai liabilities....’
Less liabilities secured by

special deposit* In Georgia 8.300.98
Balanee.................. . 9411.916.82

INCOME.
Premiums received during 

theyear............................ 400.187.89
Interest, rents and dividend*

reoeived during the yesr..; 27.383.96 
ProfltK frorn sale or maturity of

ledger assets over book value 492.50 
Totai income.......... 9428.064.25
EKPENDITURES.

Ijosses paid during the yesr.. 276.278.81 
Dividendspaid during the year 20.000.06 
Commission* and salaries paid 

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

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

Legal advertising proflt 
and loss etc........ ..............

Amount of all other expend- 
itures.................................

M U r
330.061.66

10.866.66

11.020.31
4420.217.80

135.625.83
2.518.75

13 850.27

dl.63

29 447 39
Totai expenditure* 9483.002 68

MI8CELLANEOU8.
Totai risk* taken during 

the year in Illinoiz..... 93 2 3 494 00
Totai premiums reoeived 

during the year in III... . 937 513.11
Totai lo«*es ineurred dur

ing the year in Illinois. ■.. 931.536.03
Totai amount of outstand-

itfgrisk*........................ 967.900.249 00
FRANK J. 8TIN8ON, Pres 
GEO JEREM1ĄH, Sbc’t.

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

GEO R. BRUN8ON, 
(Seal) NoUry Public.

—Tikrai Lietuviszkas—

SaliUijaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kwe 
pianti cigarai ir czysta vieta de) užei- 
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 
milingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo-

■Jonas Petroszius,
168 f. IStht .Kerte Union. Chlcigo.

THEO PR0ULX
AD OKATAS IR K0NSUL1S.

JONAS MOŽEIKA,

Assistenlag ir Notary Public.
ROOM 601-602

87-69 E. lisbingtoū st, Chicago, UI.
Thelefon: Central. 2621.

Užsiimame dvilinkoms ir knminalisz- 
koms provoms. Geriausei įsivarome pro- 
vas už sužeidimus Musu oflse galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moželka gyvena po nr. 81 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

Seniaiuia Liettiwl*zka Bank a
Slunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szitkortes ant visu linijų už pi- 
giause preke. Asz esi u jau 11 metu 
szeme biznyje, ir visada stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

S. Mack,
212 First St. Elizahkthport, N. J.

petys name Ursi ydyli su visai mažais kassuis
Dr. D&itoo's Aurai Institute,TbtSuT

A. M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

IVargouu, Pijanti, Niuwainu Ma- 
sr.inu. Cigaru ir Papieroeu.

uuo

tik uamrginU, o užtikrina kad busite užganr 
dinų.

A. M. M iii usa wicziH,
208 W. Centre St.

Mahauo.v City, Pa.

Lietu wiszka Grocerne.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokius va.gomus daiktus, apa 
tintus drabužius, cigarus, papierosus 
tabaka, gremžtoms popieras, pavineza 
vones Ir visokius kitus daiktus szeimy- 
noms reikalingus. Wisi tavorai szvieži, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie 
ežiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

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

Z^mlapis Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviškoje kalboje, atspaustas lo- 
in iszkoms literoms Peterburge, gauns 

jnas pas: Inžinierių A: Maciejevskį.
Nevsklj prospekt. n. 111 b. 73.

Kas prisius $8.00,
Aplaikys 910.00 verta maszinukę gro- 

matoms drukuotie su geriausioms dru- 
koriszkoms įtaisoms ir su visais reika
lingais lietuviszkoi raszlavoi ženklais, 
kaip ve: ą ų ž Ir tt. Ant szioe maszi- 
nukes gali drukuoti netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo paivilgio kiek
vienas supras kaip su ja darba pradėti. | 
Kas prisius 91.00 aplaikys 50 puikiu po- 
pieru gnoma toms rassytie su puikioms 
kvietkoms, apskaitymais ir pavinese* 
w o ne m s. Mažiau kaip už 91.00 niekam 
neeiuneziame. Adresuokit teip:

W. Kudarauckas,
Boi 234, Lavrence, Mass.

Žingeidus svietui dalykas.
TUrai vienatinė gydykla ant užželdinl- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 

Smiwh Office; 2S6 GraM ifrMt, Brootlr". N. Y. { 
Geriausia dantų guduole: Musu gy

duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės miliutas. Mes sawo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 91.00. 8iuncziam Paeitu ir į 
svetymaa szalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO.,

I Box 2361, Nev York. U .8. A.

Wisi —

pas —

wyrąl —

Baitriikoip!!
Rasite szallę alų, semauses ariel

kai, wynę net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. Rlver Side St.,

Waterbury. Conn.

STERN
3431—3433 So. Halsted Str.

----- Parduoda——
Czewerykus, Waiku dra

panas, Lowu ap- 
redalus,

Wuolaktinius Ta vorus. Skalikus, Apa
tinius apYedalus, marszkinius ir kelnes.

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

Klausk rodos pas seną Daktarą.,,^,”
(erių u sitis attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbi ninku, au- 
ori u m ir specijalistu gydyme slaptu nerwisrKU.lr chronissku Ilgu. Tuk- 
u a n eita i jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo priesalaikinio kapo, sugražintas 
jiems wy r isz k urnas ir te wystes laime.

Prastotas wyriszkumas,^>>"u,"^xr’"^£‘i“'J.t 
minti*, neapkentimag draugystes, prastota energija, prieszlaiktnis 
.usikiipriniinas, meszlungis bei abelnas nusilpnęjimas, vistsi yra pa- 
tėkmėms jaunystes iszdykūmo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stsdiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per- 
welu gydytis, ir tad giltine Juos palipstejo!

I ii m i vi n ežios li(>,os.k*iPuisiflii8wi*,,o8€8,kwo,tadiuniuo*e:UI 111 11V Ali v 0 11į5volmanle( antrame ir trecxiame,puwimas
gerkles, noses ir kaulu, sllukitnas plauku, kaipogi Ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir lueszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bu* 
įveikia! iszgydytoe. M e* gydome virsimi nėtas liga* teip, kad netiktai ja* vei
kiai praszaliname, bet ir'visiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink kad mes pilnai g varantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
M tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

lai nurykite mums gromata reikalaudami klausymu Hito, nes me* gydome 
leipgl per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligoni* prisiunezia. 
Gyduoles me* supakuojame įauakanezia deže ir siuneziame ju pacientui, taip 
k*d neatkreipti jokios žingeidystos puzaliniu ypatų.

Mūsū prekes yra pigesnes nz bet koMcijalisto visoj i 
szalyj ir todėl kiekvienam ligoniai prieinamos.

flfficn fldvnAC* l nuo 10 ryto iii 4 po pietų ir nuo 61118iiiire. 
vllluu dUjllUb. j- Medelioms tii ūdo 10 iii 12 ryte
Ateik pats arba raszyk sziad ten, nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms szwentoms dienoms adinos tos psezios kaip nedelioms. •

Linksma bus tavo namuose
Jei nusipirksi siena diiwu Home Muši e Boxa.

Yra tai puikiausi ir priegtam 
pigiausi instrumentai, kokius tik

i įiKS*. 'tSįJiRr'ai

■u--•............

J-,Ą-t-
■ ■ T'lJ ■ tu “, l 1 **' ► ur'jrrlf-
" *■« ailMiįmįgmgg^įįį^į^,//lai: ■

1 i r •
rrsfjani. duokim*- ant kokio- - -

........  
n - s o 1

A mazurkai kad* I-o, ndr kui
ir W tat popubar-ktkiaut-ai 

(J aUa reuuu, t* n*. grejin* teip. k-g gal tik krla-
” tui gabiu muzikantu galima butu jam

prUlIrgtnti. Vaikai gauna Uz to didele linksmybe, kaip ir kodnai. kuru tik girdi jin grajijant
WolelU. parodyta* ežia ant paveikslėlio, yra prismaigytaa plieninėmis adatėlėmis, kurios «•- 

kantiaa voleliui Užduoda tonus. Jis atkartoja dainas arba anokius be sustojimo.
Szis Instabus instrumentas kssztboja tik S6.OO- Apdarymas jo yra pulkus Jeita- 

mlsta nori, mrisitinsk 92.00 mums ant pasitikėjimo, o Ūkusius pinigus galėsi prisiunsU po 
aplaikymui instrumento Agentai daro gerus pinigus. Prisiunsk te marke, o gausi 
visus elrkulicrlu, arba prisiunsk lt 00, onplaikvsi Home Mūšio Hoi'a pirm negu tamistos kai
mynai toki nusipirks. Jie visi norės toki turėti, kaip tik jin pas laminta pamatys.

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

TIKTAI DEL WYRD.
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiusiąs 

pacztu kožnam wyrui, katras prūsine 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sveikata ir smagumą urnai.
Pakeli* «Uooklit,(pi gy 

dualiu bu* ul*lu*t*i koė 
t»m. ksa par«*zy* in Bla
te Mediči In.Utate. Ji* 
•iek iszgyde wyru, kurie 
per metus ėmėsi su pre 
Uszksls ir kuniazkaia ken
tėjimais, teip kad I n, U lu
te nutarė už dyka dalyt 
bandymo pakeliu* tiem*, 
kurie papraszys.

Užsigydys! namie nuo 
kiesvleno* lyti*zkos ligos, 
paeinanezio* nuo Jaunys
te* Iszdykumo, sugražlis 
patrotyta pajiega ir st 
minu, panaikys skaudėj 
ma strėnų, sudrety* silp
nus lyUszkus sąnarius.

Gyd role* yra labai imi 
gio* ir psmaczlywos, ro
do* plaukte plaukia prie 
nesveiku sąnariu sodru- 
Undamos kur reikia. Jo* 
gydo kožna liga ir panai
kina nesmaguma ir kiek
vienam atsitikime arisiss- 

. kai Užgydo. AtaUzauk in 
Bute Medical InsUtuteflH 
Klektron Bullding. Ft 
Wayne, Ind.. o apturesit 
už dyka sampull. InsUtu- 
le stengiasi snsineszt t* 
dldtlsuaiu skaitliam žmo
nių, kurie negali atsi

trenkt hs namu, kad gydytu* ir szU sampellai parodys jiems, kaip lengva Isuigydyt nuu lytlsz 
ku Ilgu, kada Kartojasi atsekamosios gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kožna* kur* 
atsUreuk*, gaus daliui spipeeseAyta pakely, kad kiti nežinotu ka* ten yre.Baezyk dabar nesudek

Ta vorai geriausi. Preke* pigiausios.
įėjimas musu sztoran tik po nr. 3431 

So. Halsted St. į visus departamentus

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus peie 
pecziaus daiktus pas

Oitlet Furnitiire & Stoie Co„
3248 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peozių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

T. 8tankewiczia Co.
Sziuomi apreiszkiame guod. Skaity

tojams, kad mes perkeleme 
savo krautuvę;

Laikrodžiu, Lenciugeliu, 
Žiedu ir Muzikaliszku In

strumentu
Nuo So. Halsted st. ant Milvaukee avė. 
po nr. 666 kerte Augusta St. ir ežia savo 
U vorus žymiai padauginome. Dabar 
parduodame Retail ir Whoiesale, ir ant 
pareikalavimo? pasiuneziame tavoriu 
expresu ir į k i (u* miestus. Prekes mus 
pigesnes kaip kitu. Ateikite pabandyti.
' Neužmirszkite adreso:

T. Stankewiczia €o.
MfiMllmteem, CMc^o, I1L
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