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Politiszkos žinios.

Tik dabar

ap-
ka
ne

bu-

savo atsiliepime

Sziaurlni Amerika.
Kova ant Filipinų traukia

si savo keliu. Juo toliaus ji 
traukiasi, juo niekesniu gin- 

. klu pasinaudoja abi pusės. 
Kaip vedė karę amerikonai, 
apie tai, žinoma, žinios ga- 
linczios žeminti garbę arneri- 
koniszkos kariaunos buvo 
slepiamos, apie tokius atsiti
kimus ne garsino nė ameriko- 
niszki laikraszcziai, kadangi 
jiems siuneziamos žinios buvo 
cenzūruojamos.
Washingtono senate buvo 
paduodas ant apsvarstymo 
atsiliepimas apszviestų filipi- 
nieczių, po kuriuom pasira- 
szė su virszum 2000 advoka
tų, daktarų, profesorių ir ki
tokių profesijų apszviestų fi- 
lipinieczių. Szitie visi pro
testuoja priesz tokį karės ve
dimą, kokio prisilaiko ameri
konai ant Filipinų salų,

• skundžia amerikoniszką 
riauną, buk ji prisilaiko 
civilizuoto karės vedimo
do, naikina turtus ramiai gy- 
venahczių gyventojų, skriau
džia visokiais budais begin
klius gyventojus, moteris ir 
vaikus. Turbut filipiniszkos 
inteligencijos atsiliepime yra 
daug žinių isztikro ne pake- 
lianezių garbę amerikoniszkų 
kareivių, jeigu senatoriai ne 
norėjo sutikti ant pagarsini
mo pilnai viso atsiliepimo. 
Tiek žinia, kad filipiniszka 
inteligencija ne sutinka ant 
amerikouiszkos virazinįkys- 
tės, ne priima net tokios liuo- 
sybės, kokią pripažįsta An
glija savo valdyboms Kana
doj arba Australijoj, bet rei
kalauja visiszko pasitrauki
mo amerikonų nuo tų nelai
mingų kraujuose paplndusių 
salų.

Tuom tarpu priesz pasikė- 
lėlius amerikonai griebiasi 
vis asztresnių bausmių. Ame
rikoniškos kariaunos virsti- 
nįkas,
gazdina suszaudymu arba 
kalėjimu 
ežius, kurie degina jų už
imtus - miestus ir kaimus, 
skriaudžia ramiai gyvenau- 
ežius gyventojus. Bet ir a- 
merikonai daro tą patį pasi- 
kėlėlių valdomuose apskri- 
cziuose. Tuom tarpu fili pi- 
nieczių mažų pulkelių, kurie 
naikina turtus prilankių a- 
merikenams gyventojų, pilna 
visur, < net paezios Manillės 
aplinkinėse, jiems prilankių 
ne mažai yra ir paezioj Ma- 
nillėj. Amerikoniszkos ka
riaunos virazinįkas, isz bai
mės, kad pasidavę filipiniszki 
oficierai ne pristotų vėl prie 
maiszto, paliepė juos perga
benti ant tų salų, kur maisztų 
nėra. Jenerolas McArthur 
ketina vadovus mažų pulke
lių ir jų kareivius be sūdo su- 
szaudyti. Isz tikro ne mažai 
filipi nieczių be sūdo suszan- 
dė.

Amerikonai distrikte jene- 
rolo Granto labiaus subruz
do, kitur nieko svarbesnio 
ne atsitiko. Pasiuntinys 
Aguinaldo, buvęs Europoj, 
Agoncillo, likosi perkeltas į 
Hongkong, jo vietoj Agui
naldo atsiuntė į Paryžių kitą 
savo reprezentantą.

tuos filipinie-

Kare Chinuose
Chiniezki komisoriai po il

gų tąsynių priėmė svetimų 
ambasadorių apdirbtą notą 
su pamatais taryboms ant ga
lutino susitaikymo ir po ta 
nota, kaipo ženklą Jos priė- 

. mimo, padėjo savo paraszus.
Priėmimas užsivilko per tai, 

viekas isz svarbiausių 
/ jlRL^^Kų komisorių,Li Hung

Czang, serga ant inkstų užde
gimo; dabar jo sveikata tru
putį pasitaisė ir Jis galėjo 
savo paraszą ant . svetimų 
krasztų notos padėti. Vienok 
nėra vilties ant iszgijimo Li 
Hung Czango, todėl jis turi 
su visu nuo tarybų pasitrauk
ti ir Jo vietoj reikia paskirti 
kitą. Svetimi ambasadoriai 
buvo sutikę paskirti 
vietoj Li Hung Czango vice 
karalių pietinių provincijų 
Czang Czin Tungą, kurisai, 
nors svetimtaueziams ne pri
laukus, bet ant padarytų su 
juom sutarimų galima užsiti- 
keti.

Amerika buvo užmaniusi 
perkelti tarybas isz Pekino į 
Washingtoną, bet tas užma
nymas ne rado pritarimo, 
daugumas vieszpatysczių y- 
pacz prieszinasi perkėlimui 
tarybų į Ameriką, nors ant 
Paryžiaus, Londono arba 
Berlyno butij gal sutikę. 
Ambasadoriai Pekine teipos- 
gi reikalauja, idant tolesnės 
tarybos butų vedamos Peki
ne, kadangi ežia geriausiai 
galima turėti reikalingas in-‘ 
formacijas, ko Washingtone 
ne galima būt turėti,

Angliszki laikraszcziai pa
duoda, buk kariaunos sveti
mų krasztų rengiasi dabar į- 
siveržti į ’ provinciją Shan 
Si, kurioje yra dabar cieco- 
rienė. Kaip žiuri ant tary
bų ciecorienė, tikrai ne žinia. 
Ji, rodosi,susitaikė vėl su cie- 
coriumi, kadangi ant jos pri- 
sakymp^ Chinų sosto įpėdinis kat 
gavo daug lazdų už neprilan- / 
kų atsiliepimą priesz cieco- 
rių. Nežinia vienok, ar cie- : 
corienė isz tikro perkeitė sa
vo nuomones, ar gal nori 
vien laimėti laiką ant geresnio 
pasirengimo į karę, todėl rodo 
savo prilankumą ciecoriui.

Tuom tarpu, nežiūrint ant 
užmegstų tarybų, karė trau
kiasi savo keliu. Chiniszka 
armija, susidedanti isz kelių 
deszimczių tukstanezių gerai 
apginkluoti) kareivių,traukia 
prie rubežių svetimų kariau
nų užimtų provincijų. Musziai 
terp europeiszkų kariaunų ir 
čhinieczių nuolatai atsitinka. 
Į vakarus nuo Pao Ting Fu 
prancūzai turėjo gana smar
kų susirėmimą su bokserais. 
Muszyje tame krito apie 1000 
chinieczių. Susitikimus turi 
teiposgi anglijonai ir masko
liai.

Maskoliszkas randas per 
savo laikraszczius pagarsino, 
kad Maskolija užima Man- 
džuriją tik tuom tarpu ir buk 
tą daro vien ant gero chinie
czių ir visos Chinų vieszpa- 
tystės. Pasibaigus maisztame, 
Maskolija žada su visu pa
sitraukti isz Mandžurijos. 
Tam jos pažadėjimui ne daug 
yra tikinezių. Dabar mat už
stojo tokia mada, kad ant 
randų pažadėjimų ne galima 
užsitikėti: jie tik tąsyk ne 
laužo savo pažadėjimų, jeigu 
to padaryti ne gali. Antai 
ir prezidentas McKinley 
priesz visą svietą pažadėjo su
teikti visiszką liuosybę Ku
bai, o kaip gi tą pažadėjimą 
iszpildė? Nė amerikonai ne 
pasitrauks nuo Kubos, ne 
pasitrauks nė maskoliai isz 
Mandžurijos, jeigu nieks jų 
neprivers pasitraukti.

Maskoliszkas pasiuntinys 
Giera pakėlė protestą priesz 
padavadyjimą angliszkoe ka
riaunos virezinįkų, kurie už
draudė maskoliams dalyti 
maistą baduojantiems chinie- 
cziams anglijonų užimtuose į 
distriktuose. Žinoma, kad kių. 
ne ant gero anglijonams 
maskoliai nori maityti chi-
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Metas IX

nieczius. Nežinia todėl, ar- 
protestas Gierso atgabęs ko
kius nors vaisius. Angliszką 
geležinkelį, kurį dabar laiko 
maskoliai, žada neužilgio ati
duoti vokiecziams.

bu-
buk

Kare Atrikol.
Angliszki laikraszcziai 

vo paleidę paskalą, 
Transvaaliaus prezidentas
Krueger apsirgo ir buk dak
tarai jam pranaszauja tfos 
kelias dienas gyvenimo ant 
svieto. Isztikro vienok, nors 
Krueger buvo susirgęs nuo 
perszalimo, bet sveikata jo 
ant tiek pasitaisė, kad perei
tos nedėlios dieną -jis buvo 
pats ant dievmaldystos i>a- 
rengtos jo gyvenime.

Pietinėj Afrikoj anglijo- 
narna sekasi visgi ne geriau
siai. Būrai traukia vis gi
lyn į angliszkas valdybas ir 
tai ne tik į Kapo kolioniją, 
bet ir į Natalių. Ant sustab
dymo jų Kitchener ne turi 
reikalingų pajiegų. Jeigu 
iszsiųstų didesnes pajiegas 
gaudyti įsiveržusius -į an
gliszkas valdybas burus, per 
mažai kariaunos liktų Orani- 
joj ir Transvaaliuje, būrai 
galėtų perkirsti visai priveži
mą maisto ežia stovineziai 
angliszkai kariaunai. Lordas 
Kitchener privertė tulus įtek- 
mingesnius burus, gyvenau- < 
ežius Pretorijoj, iszleisti atsi
liepimus į visus kari aujan- 
ezius burus ir jų vadovus su 
prikalbinėjimais pasiduoti, 
kadangi, girdi, nėra ne ma- i 
žiausios vilties ant pergalėji- i 
mo anglijonų arba bent ant 
įsikiszimo kokios nors viesz- 
patystės su užtarimu už bu
rus. Su tokiais atsiliepi
mais iszsiuntė Kitchener pa
siuntinius ir pas garsų Ora
ni jos būrų vadovą De Wettą. 
Ant dabojimo būrų pasiunti
nių, paskyrė vieną anglijoną. 
De Wett visai ne mandagiai 
priėmė pasiuntinius Kitche- 
nero,atkakusius perkalbėti |į 
pasiduoti: anglijoną liepė be 
sūdo suszaudyti, o burus pa
siuntinius liepė gerai nu
plakti su ryksztėms ir iszvyti 
laukan. Nors anglijonai ir 
labai pyksta ant De Wetto, 
bet isz tikro Kitchener seniai 
užsipelnė ant tokio jo pa
siuntinių priėmimo; argi an
glijonai su būrais geriaus el
giasi? Ypacz gi pats Kitche
ner pagarsėjo savo žvėriszkais 
padavadyjimais.

Įsiveržę į Kapo kolioniją 
būrai, pasidalinę į mažus 
pulkelius, traukia vis toliaus 
į pietus, sulaikyti jų anglijo
nams iki sziol ne pasisekė. 
Miestą Cape Town d rutina 
apkasais, mat bijosi būrų už
puolimo. Isz prilankių an- 
glijonams • kolionistų tveria 
vietinę miliciją, bet ji dar 
iki sziol karėj ne pasirodė. 
Kita būrų dalis pasirodė ap
linkinėse miesto Kimberley. 
Kadangi isz to miesto jau 
nuo seniai nėra žinių, tai.tur
but, būrai turėjo jį apstoti. 
Subruzdo labiaus būrai lygiai 
Oranijoj, kaip ir Transvaa
liuje. 12 d. sausio nutraukė 
jie telegrafą terp Irene ir Oli- 
fantsfontein. 800 būrų už
puolė ant stacijos Kaalfon-* 
tein, kur yra anglijonų mai
sto krautuvės. Stacijos rods 
ne paėmė, bet ant kelių my
lių iszardė geležinkelį. Ve
žanti maistą kariaunai tru
kiai turėjo grįžti atgal. 18 d. 
sausio 14(X) būrų atsirado 
Zunfontein aplinkinėse, isz 
abieju geležinkelio pusių, to
dėl negalima buvo leisti tru-.

tarybas su būrais, kadangi 
mat bandymas užmegsti tary
bas su būrų vadovais ne laz
davę tokių vaisių, kokių 
laukė angliszkos kariaunoj 
virazinįkas. Jis dabar reika
lauja daugiaus kariaunos isz 
Anglijos, bet isz ten iszsiunp 
tė vos kelia azimtus raitelių.

Ar daug angliszkų valdy
bų gyventojų pristoja prie į- 
si vertusių būrų, tikrai ne ži
nia: yra vien žinios nuo au- 
glijonų ir toa viena kitai 
priesztarauja. Pagal vien* 
žinias būrų angliszkose val
dybose yra 5000 kareivių, 
pagal gi kitas 10000. Katra 
isz tų žinių teisingesnė, ne
galima įspėti.

Tūli Europos laikraszcziai 
pagarsino, buk popiežius pa
sisiūlė į tarpinįkus ant sutai
kymo anglijonų su buraių 
nežinia vienok, kiek yra tei
sybės tame paskale ir ar po
piežiaus tarpinįkystę priims 
abi pusės.

kilmių suvažiuos delegatai 
visų krasztų. Maskolija at
siųs kaipo savo delegatą dėdę 
dabartinio ciecoriaus.

Vokietijos randas, ant rei
kalavimo žemdarbių, rengiasi 
žymiai pakelti muitas ant at
gabenamų isz svetur laukų 
produktų; už tai žemdarbiai 
žada pritarti rando reikala
vimui pinįgų ant nukasimo 
kanalų Jungianczių visas di
desnes Vokietijos upes, ant 
to reiks apie 400 milijonų 
markių. '

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Vilniaus miestas panaikino 6 

stipendijas, po 15 rubl., kokias 
buvo parengęs mergaitėms,netur
tingų miesto gyventojų duktė- 
rims,norinczioms iszsimokyti 'su % 
kirpimo, perengtoj Makarovie- 
nės sukirpimo mokykloj. Mat 
Makarovieuė numirė ir per tai 
jos parengta mokykla isznyko. 
Miestas vienok butų galėjęs per
kelti savo stipendijas ant beeimo- 
kinanezių rankų darbo kitokiose 
mergai ežių mokyklose.

Pagal paaiszkinim? maskoliaz- 
ko senato, parduodamus priver
stinai už skolas randui Lietuvoj 
žemes plotus, jeigu pirkėjai ne 
Aoka tiek pinįgų, kiek savinįkai 
žemės plotų kalti randui, iždas 
gali žemės plotus, taigi dvarus ir 
ukes, pats pasilaikyti ir ne par 
duoti už mažesnę prekę negu 
pripuolanczios skolos. Tas,žino- 
ma, maskoliszkiema aferistams ne 
labai patiks, kadangi bent jie,ant

Maskolifa.
Apie caro sveikatą prieszt^.- 

raujanezios ateina žinios. Pi
gai žinias isz angliszko szaltb 
nio,caras ne tik nuo ligos ga
vo susilpnėjimą proto (jis ir 
pirma didelio proto ne tnrt- 
jo£ bet dar apsirgo ant 
plauczių uždegimo, ar anft 
džiovos ir buk nėra didelės 
vilties ant jo visiszko iszgiji
mo. Pagal kitas žinias,caras 
17 d. sausio apleidžia K rimą 
ir keliauja į Peterburgą; buk 
sveikata jo jau beveik su vL Tu iydą pigillja
su pasitars? ir "jis vėl paima 
valdžios vadžias į savo ran
kas.

Grafas Lamsdrof likosi ga
lutinai užtvirtintas Maskoli
jos užrubežinių dalykų mi- 
nisteriu. Angliszki laik
raszcziai, ramindami skaity
tojus, tvirtino, jog Maskolija 
yra prilauki Anglijai. Tuom 
tarpu maskoliszkos iždo mi
nisterijos agentas Londone, 
grafas Tatiszczev,u± prilankią 
Anglijai kalbą gavo nubari- 
mą. Tas rodo aiszkiai, kad 
apie prilankumą Anglijai 
Maskolijos ne gal būt kalbos 
ir Maskolija savo neprilan
kumą aiszkiai rodo Anglijai.

Meilė terp Prancūzijos ir 
Maskolijos buvo labai atka
lusi, maskoliszki laikraszcziai 
pradėjo užpuldinėti savo 
straipsniuose ant Prancūzijos 
rando. Dabar vienok raszo 
vėl pnlankiau. Nežinia vie
nok, ar atszahisi meilė vėl 
sugrįž.

ne galės pirkti 
dėl stokos pir 

pasitaikydavo, 
puikius dvarus 
rublį ui des ati -

Angliszki laikraszcziai gar
sina, jog Kitchener atidėjo

Vidurine Amerika.
Terp republikoa San Do

mingo ir Sziaur. Amerikos 
užgimė koki ten nesutikimai. 
Su v. Valstijos iszsiuntė ka- 
riszką laivą į San Domingo 
pakrantes ant apgynimo ame- 
rikoniezkų pavaldinių reika
lų.

Atkakęs į Kingston^ ant 
salos Jamaica,angliszkas gar- 
lai vys “Texan”, atgabeno ži
nią, kad revoliucija republi- 
koj Columbia ne tik ne pasi
baigė, bet vėl labiaus pakilo. 
10 d. sausio revoliucijonie- 
riai, gavę pastiprinimą, vėl 
užpuolė ant miesto Panamos, 
bet paimti miesto ne pasise
kė. Muszis traukėsi dvi die
ni, rando kariauna numuszė 
kelis revoliucijonierių užpuo
limus. Yra gana revoliuci
jonierių ir kitose provincijo
se..

Vokietija.
Vokietijoj rengiasi iškilmin

gai apvaikszczioti 200 m. su
kaktuves suaitvėrimo Prūsų

žemės Lietuvoj, 
teip pigiai, kaip 
kejų JJdgbar 
tankiai gaudavo 
mokėdami po 1 
n?.

27 d. gruodžio, prie Vilniaus 
žemiszko banko per aukcijon? 
pardavinėjo, už nemokėjim? už
trauktų banke skolų,dvarus viso
kiuose Lietuvos krasztuoae. Vie
noje tik Vilniaus gub. paskirta 
ant pardavimo dvarų buvo 147. 
Vertė tų dvarų apskaityta ant 
1641372 rubl. Vertė didžiausio 
dvaro iszskaityta ant 85456 rubl.

Ant Szkaplierinės ulyczios 
siautė didelis gaisras. Sudegė 
ežia 4 namai varguolių apgyven
ti. Kada užgimė gaisras, var
guoliai po sunkiam darbui mie
gojo, subėgę prie gesinimo.ugna- 
sargiai turėjo kelti juos isz lovų. 
Žinoma, kad daugumas jų daik 
tų sudegi, pate vienok iazsigel- 
bėjo.

Maskoliszka tieedarystos mi
nisterija pagarsino, jog įvedimas 
zemstvų ir žemiszkų naczelnįkų 
gubernijose Minsko, Vitebsko ir 
Mogilevo liekasi ant toliaus ati
dėtas, nors rengėsi t? įvesti nuo 
pradžios szių metų. Apie įvedi
ni? žemslvų kitose lietuviszkoSe 
gubernijose dar nėra kalbos.

Pagal apskaitym? miesto val
džių,, visi surinkimai ant ašių me
tų miesto Vilniaus pasieks 
600570 rubl. 57 kap. Iszdavimai 
gi iszskaityti ant 593561 rubl. 
57 kap. * Kaip ant miesto su 
200000 gyventojų, tai labai ma
žai. Issdavim? ant kanuolės 
azuvio 12 vai. miestas paskiria 
kaip ir iki sziol,. bet ant toliaus 
ketina parengti sstronomiszk? 
laikrodį, kas iszpultų ir geriaus 
ir pigiaus negu kanuolės szu- 
viai.

Vilniaus miesto sodų komisija 
atnszaukė į miesto rod? užmany
dama apversti priemiesezio Anto- 
koliaus giraitę ant parko. Ant 
parengimo lakų ir suolų reiks 
lauja tik 2000 rubl. Miestui par
kas isztikro reikalingas, kadangi 
ciia, iszėtnus buvusio Botaniszko 
sodo ir zamkinio nėra vieezų sodų 
ir parkų, kur gyventojai galėtų 
rasti geresnį <ir? negu ant siaurų, 
suskretusių miesto ulycaių. .

Szi? vasar? ant priemiesezio 
Poplavų buvo dsug įsiveržimų ir 
iszplėssimų gyvenimų, terp kitko

iszplė-zė gyvenimus prekėjų: 
Recheao, Jaszczunskio, Rosen- 
kuno ir Grodakio. Policija gy
venime jos nužiūrėto Petro Nar
buto, ant priemiesezio Belmont, 
rado daug drabužių ir kitokių 
daiktų, kurių daugum? apvogti 
ant priemiesezio Poplavų pripaži
no už ' savo. Toliaus pasirodė, 
kad vagystes ir plėazimua papildė 
Basokss ir Voronkevyežius. Ly
giai jie, kaip ir perka v oloj <8 vog
tų daiktų, Narbutas, likosi sa- 
aresztuoti ir pasodyti į kalėjimu. 
Dabar ant priemiesezių vagystes 
sziek tiek pasimažino.

Vilniuje susitvėrė draugystė 
greitos gydytojų pagelboe. Mie- 
ris draugystės yra: suteikti be 
jokio užmokesnio daktarų pa
gelti? visokiuose nelaiminguose 
atsitikimuose ar tai ant miesto u- 
lyczių, vieszose vietose, ar 
dirbtuvėse, ant geležinkelių, ar 
kitur. Draugystė, pigai savo 
iszgalę, rengs visokiose miesto 
dalyse ir ant priemiesezių staci
jas, kuriose kiekviename laike 
galima bus rasti daktar? ir jo pa
galbos pareikalauti be jokio už- 
mokesnio. Užlaikys prie staci
jų vežimus ant pervežimo sunkiai 
apsirgusių ligonių. Virszinįkaia 
draugystės y ra: grafas VI. Tiszke- 
vyczius, Dr. K. Jacuta, Dr. Gla- 
sko, grafas Plater, Dr. Civinski, 
Dr. V. Venclavski, M. Venclav- 
ski, Leonas Szostakauskas, jene- 
rolas Slizien, grafas A. Tiszke- 
vyczius ir grafas Jonas Tiszkevy- 
czius.

Spaugų užveizda parengė Vii 
niuje specijaliszk? gydinyczi? 
sergantiems akims. Pereituose 
metuose į gydinyczi? kreipėsi 
1025 serganti, kuriame tai 
skaitliuje 714 serga n ežių buvo ne

apsirgo 14, isz kurių 2 numirė. 
Sziltinėms naujai apsirgo: Lydos 
pavietyj kaime Koniuchuose 4, 
kaime Matuizuose 16, isz kurių 6 
iszgijo; Dianos pavietyj kaime 
Vozopanszczina naujų apsirgimų 
buvo 10.

Naminių galvijų ligos dar vis 
siauezia Vilniaus, Lydos, Trakų 
ir Vileikos paviecziuose. Tuose 
paviecziuose per pirmutinę san- 
vaitę lapkriezio mėnesio apsirgo 
363 naminiai galvijai, kuriame 
tai skaitliuje buvo: didelių ra
guotų galvijų 229, avys 69, ir 
65 kiaulės, Disnos pavietyj ma- 
rii apsirgo 13 kiaulių; visos jos 
pastipo. Gyvulių ligos dar vis 
pesiliauja, ypacz Vileikos pavie
tyj pradeda siausti smarkiau®, kur 
raguotų galvijų apsirgo 67.

. Isz Žižmarių, Vilniaus 
gub.

Kad maskoliszkiems caro tar
nams ne galima niekada gero da
ryti, apie <ai turėjo prog? persi
tikrinti Žižmarių aptiekorius Bart- 
kevyczius. Pernai rudenyj czia- 
nyksztis uriadnįkas Kallnaur kėlė 
krikaztynas, o kad kitur vyno 
gauti ne galėjo, nusiuntė szimti- 
nįk? į aptiek?. Aptiekorius isz 
syk atsisakė lazduoti • vyn? be 
daktaro recepto,bet kad szimtinį- 
kas labai praszė, ant galo aptie
korius davė butelį vyno už 1 rub. 
60 kap. Kaipgi vienok uriadnį
kas už tai užsimokėjo? Suraszė 
jis protokol? ir perdavė jį akezy- 
žios užveiadai apskųsdama? ap- 
tiekorių už pardavinėjim? vyno 
be daktaro recepto. Akczyžios 
užveizda apskundė į sandaros su- 
d? ir audžia nusprendė aptieko 
rių ant užmokėjimo 150 rubl. 
bausmės ir 3 mėnesių į kalėjim?.

degusių namų, Roch? Rolomien- 
skienę. Gyvenime viskas buvo 
iszvartyta, net paduszkos ir pa
talai iszsrdyti. Žydelka gi buvo 
papjauta. Matomai žmogžudys, 
ant paslėpimo žmogžudystės, ap
liejo patalus su kerosi nu ir pade
gė. Aplietos su kerosinu buvo 
ir skiedros priemenioj, ant kurių 
gulėjo žydelkos kūnas, bet jų 
žmogžudys ne spėjo padegti. Iki 
sziol policija nė jokio jo pėdsekio 
nesurado.

nyczios užveizda parengs specija- ’ 
liszk? mokyki? spangiems. i

Vilniuje susitvėrė draugystė 
dailės draugų, į kuri? gali prigu
lėti užsiimanti visokiomis szako- • 
mis dailės ir tų iriokslų draugai. 
Uždėtojai draugystės apdirbo 
įttatus ir iszsiuntė į mini stori j? 
ant užtvirtinimo, bet iki sziol mi
nisterijos daleidimas ir užtvirti
nimas įstatų dar ne atėjo.

22 d. gruodžio, prie Vii niaus i ( 
žemiszko banko per aukcijon? , 
pardavinėjo už skolas bankui na- ( 
mus visokiuose Vilniaus guberni- , 
jos miestuose, o tame ir Vilniuje. t 
Namų paskirtų ant pardavimo1 | 
buvo Vilniuje 83, Lydoj 5. Ver 
tė visų 1821589 rubl. Didžiau- ( 
ei namai paskirti ant pardavimo, ( 
žinoma, Vilniuje: vertė vienoj < 
(ant Mask vinte ui.) iszskaityta < 
buvo ant 137430 rubl., kito gi . 
(ant Tiltinės ui.) 102980 rubl. | (

įsi Vilniaus gubernijos.
Pirmoje pusėje lapkriezio mė

nesio Vilniaus gubernijoj buvo 
34 gaisrai, kurie užgimė: nuo 
ne atsargumo paežių padegėlių 
12, nuo negerai įtaisytų ir neva- . 
lytų kaminų 3, nuo pudėgimo 2 
ir nuo nežinomų priežasezių 17. 
Visuose tuose atsitikimuose ug- 
nėlė pridirbo blėdies ant 32309 
rubl. Didžiausias gaisras buvo 
Szventenų pavietyj, kaime Kor- 
ki, kur su visais gyventojų kru- 
taneziais turtais iezdėgė 8 ūkės; 
blėdį ežia ugnies padaryt? skaito 
ant 20500 rubl. Sudėgusios trio- 
boe užasekuruotoe buvo voe ant 
1820 rubl.

Staigų mirezių buvo 13. Pat- 
žudysezių 3. Daigių pavogta už 
1550 rubl. pinįgų gi 149 rubl. 70 , 
kap. Arklių pavogė: Vilniaus 
pav. 1, Lydos 3, Szventėnų 1, 
Disnoa 8, Vileikos 3, Aszmėnų 4 
ir Trakų 3. Iszviao 24 arkliui

Per vis? sanvaitę nuo 14—21 i 
d. grudžio limpančioms ligoms 
apsirgo žmonių, mieste Vilniuje: i 
ssiltinėms 15, rauplėms 4, difte
ritu 5. Isz viso gi per t? sanvai
tę mieste visokioms limpanczioms 
ligoms apiirgo 30 žmonių.

Po kaimus gi apsirgimų buvo: 
rauplėms :r Lydos pav., kaime 
Lagvinuose apsirgo 11 žmonių, 
isz kurių 4 numirė; kaime Barte- 
liuoee apsirgo 2, miestelyj Vilei
koj 5, isz kurių 1 numirė; mies
telyj Trakuose ir Voložine nau;

siganėdinc, padavė apeliaciją į 
augs'Zteanį su d?. Vilniaus su d ii ų 
susivaiiavime Bartkevycziaus pro- 
va buvo antru kartu perkratinė- 
jama ir sūdąs jį nuo bausmės isz- 
liuosavo, rado visai ne kaltu.

Isz Radoszkovicų. Vil
niaus gub-

Arklevagiai sukrovė lizd? szi 
tame miestelyj, vagia arklius ne 
tik miestelio aplinkinėse bet ir 
mieste. 12 d. gruodžio isz tvar*. 
tų žydų brolių Friedlandų iszve- 
dė por? arklių- Vien? isz pa
vogtų arklių rado paskui už mie
sto pririszt? prie tvoros, arkliui 
buvo net szienas pamestas.

Nuo gruodžio mėnesio rando 
degtinės pardavinycziose pabran 
go degtinė ant 15 kap. ant gor- 
cziaus. Per tai vienck gėrymas 
degtinės ne sumažėjo, tik gerian
ti dabar 60 kap. nuo viedro moka 
daugiau?. Isz to vien randas tu
ri didesnį peln?, ant žmonių pa
branginimas degtinės ne atsiliepė.

Isz Lietu v isz ko Minsko.
Per via? gruodiio mėnesį 

Minske smarkiai siautė influenca. 
Tukstancziai Įmonių sirgo, ypacs 
varguoliai lig? pajuto, kadangi 
ligonbutyj visiems ne buvo vietos.

Visi, ypacz varguoliai miesto 
pajuto akaudiiai uekzpasakyt? 
pakėlim? prekių malkų, kurių 
sieksnis Minske kasztuoja po 25— 
28 rubl. ir tai ne galima gauti. 
Kas atlieka nuo Liepojaus gele
žinkelio, kurio trukius apkurta 
malkomis, iszperka turtingesni 
miesto gyventojai, o varguoliu 
tankiai turi apsieiti be kuro. 
Anglis ant kuro ežia dar ne var
toja, nė kakaliai (pecziai), nė 
virtuvės ne pritaisytos ant apkū
reno tu anglims.

Isz Alytaus, Suvalkų gub.
11 d. gruodiio pereitų metų 

miestelio gyventojai užtėmyje iez 
vienų namų beeiveriianeziua per 
stog? durnus. Kadangi namai 
tie stovėjo anksztai uibudavotoj 
miestelio dalyj, tai žmonės puolė 
prie ugnies ir sujungtoms pajie- 
goms j? užgesino. Užgesinę ugnį 
žmonės, iszeidami ant ulycaios, 
priemenioj rado kun? negyvos 
moterįszkės lik vieniose m»r 
sakintuose, o asale patėmyjo 
kraujų bal?. Davė žini? Vaitui. 
Atėjo vaitas ir žemskiai ir negy

vai j vėlę pripažino už savinįkę ųžsi-
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termeyer pritaikė nauj? motor? 
ant warymo szriubinių ir ratinių 
laiwų, tik ant to, vietoj garo, 
vartoja kaipo pajieg? vėj?. Nau
jas laivas ne reikalauja vienok 
žėglių; jų wiet? užstoja ant lai
vo pritaisyti du ratai ameriko
niszkų vėjinių malūnėlių, kurie 
suka rat? arba ssriub? pasiirimui 
laivo. Prie gero vėjo nauji lai
vai nesiduoda pralenkti garlai
viams, o pasi i rimas kasztuoja ne 
daug, kadangi vėjo pirkti ne 
reikia.

3 Garsus iszradėjas explioduo- 
janezios medegos melinito, pran
cūzas Turpin, ant iszardymo ci
klonų, kurie ypacz pietiniuose 
sztetuose Szi autinės Amerikos 
daug blėdies pridirba, kalbina 
parengti tose vietose, kur tan
kiausiai ciklonai būva, sugestus 
stulpus ir ant jų padėti torpedas 
įss smarkiai ezplioduojancziųme-''^"’ 
degų, ir pritaisyti atsakanezias 
plunksnas, kurios ciklono pajie- 
goe butų padirgintos ir pagim
dytų torpedų exp|įozijas. Ex- 
pliozijos tos iszardytų ciklou? 
tefp kaip antai dabar kanuolių 
azuviais iszardo tifonus, arba nors 
jį apsilpnytų, o ąpsilpnyta jo 
pajiega ne galėtų tiek blėdies 
pridirbti, kaip dabar pridirba, 
kaip neseniai padirbo antai Gal- 
vestone.

d Chemikas Ziegler iss Olden- 
burgo, Wokietijoj, iezrado bud?, 
kaip isz durpų padirbti koks? 
duodantį toki? jau szilum? kaip 
koksas isz anglių; drauge su 
tuom jis iszrado ir peesių palen
gvinantį padirbi m? isz durpų 
"kokso. Jis dirba tik r? koks?, 
kuri? ne iazduoda liepsnos, bet 
vien karsztį, teip kaip anglys ir 
koksas, bet durpinis yra daug 
pigesnis; ir puskoksį, duodantį 
prie degimo szviesi? raudon? 
liepsn?. Paskutinis dega teip 
kaip ir malkos, bet duoda tiek 
jau szilumoe k? ir akmeninės an
glys; gali būt ..kurianamas kiek
viename pecziuje. Taigi antai 
Lietuvoj, nors girios baigiasi, bet 
turint didelius durpų plotus, isz 
kurių žmonės mažai naudojasi, 
ne greitai pritruks kuro. Gal 
kada Europoj iszsibaigs anglys, 
t?syk ant apkurimo fabrikuose 
prireiks kreiptiesi prie durpų, 
t?syk isz jų ir lietuviai turės di
desnę negu dabar naud?.

| Ant Ssveicarijoa geležinke
lių darė neseniai bandavonea au 
iszrasta Stcinero bėganezių gele
žinkelių trukių stabdymo prietai
są; banda v onės buvo kuo pasek- 
mingiausios. Labiausiai įsibėgu
sį trūkį su ta prietaisa galima 
buvo toliausiai ant 75 pėdų su
stabdyti isz tolo, ne na trūkio, 
bet nuo stacijos. Tos prietaiaoe, 
iszdalintos barijerų tarnams ir 
stacijų urėdnįkams, gali visada 
sustabdyti trūkį ir be maszinisto 
žinios. Tokiu budu net klaidžiai 
paleisti trukiai ne gali susimu- 
szti, kadangi barijerų sargai ir 
stacijų urėdnįkai gali juos urnai 
ant kelio sustabdyti.

| Chicagoe universiteto profe
sorius Loeb pagarsino per laik- 
raszcziuB, jog jis gali sugr?žinti 
pajiegas ir sveikat? net tokiems 
susilpnėjusiems ligoniams, kurie 
jau nužudė 0,9 dalis savo kraujo. 
Ant to jis vien įcsirszkia į tokių 
ligonių krauj? sutarpint? druską. 
Vaistas tas ne issrodo labai svar
biu, turbut, todėl ir visas neva 
iazradimas Dro Loebo neturi to-

dfijas.
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Isz Amerikos
Prigcre 6 vaikai.

Bkidgeton, N. J. Czianyk- 
szczių mokyklų mokintiniai, uA 
ėję ant ledo pasicziuAinėti,įluAo ir 

- palindo po ledu; kol spėjo ateiti 
su pagelta suaugę, szeszi vaikai 
prigėrė. Trys prigėrę prigulėjo 
vienai šeimynai.

Nelaime ant upes.
" Pittbbukg, Pa. VeAantis iš 

Carnegie Steel Co. dirbtuvių šė- 
nis botas perskilo ir jame sėdinti 
23 darbinįkai supuolė į upę 
Monongahela. Prie to penki
darbiuįkai prigėrė, šeutas teip 
sunkiai tapo apkultas, kad nao 
to turės mirti; apart to yra dar 7 
apkulti darbinįkai.

Telegramai nuo kitu svietu.
New York. Amerikonas Wil 

liam Eddy iš Bayonne City, 
N. Y. tvirtina, buk darant jam 
tandavones su popieriniais lakio- 
janeziais drakonais, jam pasisekė 
gauti kokius ten telegramas, ku
rie, kaip Eddy tvirtina, gali pa
eiti tik nuo gyventojų kitų pla
netų. Telegramų tų vienok jis 
perskaityti ne ptengė^iki šiol. 
Viskas gal būt ir teisybė, tik gai
la, kad tę patėmyįo amerikonas. 
Amerikonai mat tiek jau į avietę 
paleido melo, kad dabar, nors ir 
teisybę kalbėtų, ne labai kas 
jiems nori tikėti.

Badas AlaskcJ.
Kaip praneša iš Circle City, 

Alaskoj, tame mieste teip pabran
go valgio produktai, kad netur
tingi visai ne gali nusipirkti. 
Maišelis miltų kaštuoja 45 dol., 
bet jie baigiasi jau pas prekėjus. 
Lašinių, bulvių, ryAių niekur 
jau gauti ne galima. NeuAilgio 
šito miestelio gyventojai gali 
a teinu-1, i visai be valgio produk
tų.

Dideli szalcziai.
Aplinkinėse Bramdon, Man i to 

boj, pradžioj pereitos sanvaitės 
buvo neiszpasakytai dideli szal 
šiai, šaltis siekė 49° žemiau* 
zero. Daugelis žmonių ant mies
to ulyczių nuszalo nosis, ausis, 
rankas ir kojas, o giriose ir ant 
kelių ne mažai , Amonių su visu 
suszalo.

Nuo pabueziavimo mirtis.
Taooma, VV’asH. Miestelyj 

Prescott, laike gužynių jaunas 
vaikinu Sloan, pabušiavo mer- 

, ginę Eltį Poore, kun su užries
toms akimis gaudė kitus po kam
barį. Toji bušiuotojui su špilka 
įdūrė į koję. Nuo įdurimo vie
nok užsinuodino vaikino kraujas 
ir jis į porę dienų pasimirė.

Pleszikal banke.
Man*field, Oh. Miestelyj 

Shiloh į žydo Oziero tankį įsi
veržė vagiliai, išardė su dinami
tu pinįginę kasę ir isz joe išėmė 
6000 dol. gatavais pinįgais, už 
porę šimtų doliarų rando bond- 
sų ir deimantines graznas tankie- 
riaus paezios.

300000 serjfancziu.
New York. Smarkiai "šia 

šiaušia dabar influenca ir visokios 
plaušių ligos. Pagal atskaitą 
miesto sveikatos užveizdos mieste 
New Yorke serga dabar influen- 
š, plaušių slogoms ir uždegi
mais ne mažiaus 300000 Amonių, 
ne skaitant kitokių ligų; taigi 
serga su virszum dešimta dalis 
gyventojų.

Nupuolė iemyn.
Minneapolis, . Min. Dirbtu 

vėse Torley Loescher & Co. nu
puolė elevatorius nuo treczių lu 
bų ir prie to trys Amonės likosi 
sunkiai apkulti. Vienas iš ap
kultų apkultas, rodosi, mirtinai 
ir ant jo iszgijimo nėra didelės 
vilties.

Sniego darganos.
Buena Vdta, Col. Aplinki

nėse šito miesto pereitos sanvai
tės panedėlyj siautė smarkios 
sniego darganos; suklotas ant 
kalnų sniegas pradėjo ristiesi di 
deliais grameliais žemyn. Vie 
nas toks grumalys, įbėgus gele
Ainkelio trukiu! į Alpine tunelį, 
uAbėrė iszėjimę. Ant trūkio yra 
12 pašžierių, kuriem* vienok ne 
pasisekė iš tunelio iszeiti. Iš 
Buena Vista iszsiuntė pagelbę. 
Ant Princeton kalnų sniegas guli 
ant šešių pėdų giliai. Sniegas 
dar vis nesiliauja pao'ęs; pri 
drėbs jo dar daugiaus.
Nori uždrausti apsiwedimą ne

sveikiems.
La Crose, Wia. - Senatorius 

Stout padavė ant užtvirtinimo 
šteto legialaturai bilių, kuris 
reikalaaja, idant apimtiems ligų, 
menko proto ypatoms ir krimi
nalistams butų uždrausta apsi
vesti, ant apsivedimo reikėtų dak- 

- tarų nusprendimo. Nežinia prie 
kokios kategorijos ypatų priguli 
patši užmanytoj a s biliaus. Ui-

draudAianšioms tiesoms dar nieką 
Amonijos ne perdirbo ir ne patai
sė, ne pataisys jos ir senatorius 
Slout.

Užmnszystos Amerikoj.
Pereituose metuose skaitlius 

uAmuszystų ant viso Amerikos 
ploto buvo labai didelis, per vie 
nūs vien metus uAmuazė su vir
šum 12000 ypatų; Sztete New 
York 512; Mitsissippi 461; Ca- 
lifornijoj 422; Tennease 409, 
Kentucky 398, Illinois 315, Ohio 
332, Vermont tik 6, N»vadoj 39.

EiplioiŲo*.
Rochester, N. Y. Sudegė 

ežia salietros dirbtuvės Eastman 
Kodak Works. Da peškuriai 
nAsidegusių chemiszkų medegų 
expliozijos likosi ant vietoe už
mušti, trešiae gi teip sunkiai 
uAgautas, kad teip jau turės 
mirti.

Coahuila, Mexiko. Anglių 
kutynėse Hondo, netoli nuo 
šia, atsitiko baisi dujų expliozi- 
ja, kurios keturi darbinįkai likosi 
ui muš t i; suAeistų yra apie 20 
darbinįkų, terp kurių yra ir mir
tinai suAeisti.

New York. Triobose Stan
dard Oil Company, ant Kingą 
land ir Meserole avė. Brooklyne, 
atsitiko baisi explišija, kuries du 
darbinįkai tapo mirtinai apkulti, 
kiti gi apkalti m rs sunkiai, bet 
ne mirtinai.

Gaisrai.
Syracuse, Ind. Išdegė višs 

vidurys šito miestelio. Blėdį ug 
nies padarytį skaito ant daugelio 
szimtų tukstanšių doliarų.

New York. Laivų stovyklose 
ties South Brooklyn uAsidegė 
stovinti laivai. Trys laivai su 
visu sudegė. Blėdį ugnies pada
rytį skaito ant 31500000. Ug
nis paskui iszsiplatino ant sto
vinėsiu ant kranto tavorų krau
tuvių.

New York. 9 d. sausio Bear- 
do laivams medegų krautuvėse 
ant Richardą ui. užgimė gaisras, 
kuris isz n ai kino krautuves. Nuo 
liepsnos uLidegė netoli stovintis 
garlaivy* “Idlewild”, kuris tei
posgi sudegė. Prie gesinimo vie
nas ugnagesys likosi sunkiai sa- 
Aeistas. Blėdį ugnies padarytį 
skaito ant pusės milijono doliarų.

New York. Sudegė ežia, pn. 
357 ant E. 115 ai. nakvynės na
mai, kuriuose i 
jonų. Prie to 
lijono Morą, susidedanti isz ke
turių ypatų, proAuvo ugnyje. 8u 
gi uždusins jų kunus 
lubų.

Roche>ter, N. Y. 
šiuose Ilubtat Park 
glaudes namuose užgimė gaisras, 
kuris ieznaikino visį įtaisų dalį. 
Ugnis teip greitai platinosi, kad 
ne spėjo išvesti vLų vaikų; ug
nyje pražuvo 30 vaikų, o apie 
100 yra sužeistų ir apdegintų. 
Ugnis užgimė nuo expliozijos na
tūrai iško gazo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Perth Amboy, N. Y. Netoli 

nuo šia, ant Lehigh Valley ge
leAinkelio, susimušė lokomotyvą 
su pašžieriniu trukiu. Prie to 4 
ypatos likosi sunkiai sužeistos, o 
viena sužeista mirtinai.

Detroit, Mich. Ant Pere Mar- 
ųuette geleAinkelio, netoli Ply- 
moutho, 40 mylių nuo Detroito, 
pasaAierinis trūkis suaimuszė su 
tavorinio trūkio lokomotyvą. 
Vedėjas pasažierinio trūkio likosi 
ant vietos užmusztas, peczkurys 
teip sunkiai apkultas, kad nuo to 
pasimirė, peškurys tavorinio 
trūkio teiposgi užmuštas, o ex- 
preeo urėdnįkš mirtinai apkul
tas. L

Kaltbpelt, Mont. Netoli 
E*sex, ant Great Northern gele
žinkelio, susimušė du į priešin
gas puses bėganti trukiai. Prie 
to du žmonės likosi užmuszti, o 
daugelis sunkiai sužeistų.

Morgantown, W. Va. Netoli 
Anderson, ant Monongahela Ri 
ver Division, Baltimore & Ohio 
geležinkelio, lokomotyvą užbėgo 
ant tavorinio trūkio. Abidvi lo- 
komotyvoe ir keturi vagonai ta 
vorinio trūkio likosi sudaužyti. 
Prie to šeszi Amonės tapo ant 
vietoe užmušti, o du sunkiai, 
gal mirtinai apkulti.

Wia. posgi gyvu t> j a ir tttrrlS sąnarių.

rado ant 5

Czianykš- 
vaikų prie-

Isz darbo lauko.
DarbaiPlymouth, Pa. 

uiuom kartu eina gerai.
5 Linton, Ind. Sztraikas ma

šinistų šianykszczių kastynių 
puitaigė.

Sharon, Pa. 4000 darbinį 
kų National Steel Co. dirbtuvių 
sutiko ant numaAinimo jų uAdlar- 
bio ant 10%.

pradėe 
mėne

Dar-

1 SusęvKHAimA, Pa. Varsto
tuose Erie geleAinkelio katilioriai 
pakėlė štraikę.

5 New Kknsxnotom,Pa. Dirb
tuvėse Tin Plate Co. prasidės dar 
tai nuo 15 d. uuaio.

1 Danvillb, Oh. Syndicate 
Coal Co. ne uAilgio atidarys ežia 
naujas anglių kštynes.

Eaglk Paso, Ten. Czia- 
nykszczios kastynės reikalauja 
100 išlavintų kalnakasių.

1 Ceeveland, Oh. Darbai 
sziuom kartu eina ežia gerai. 
Dirba beveik visos dirbtuvės.

New Kenbington, Pa. Czia- 
nykšeziose American Tin Plate 
Co. dirbtuvėse prasidėjo darbai.

5 Sharon, Pa. Czianyksz- 
czioe plieno . liejinyczioi 
dirbti nuo pradAios kovo 
šio.

5 EdWAHD3VLLLB, Lll.
tai czianykszcziose anglių kšty- 
nėse pasiliovė ant neaprubeAiuoto 
laiko.

Menominee, Wis. Czionai, 
teiposgi mieste Wauaan, W 
bus parengtos naujos popieros 
dirbtuvės.

Sharon, Pa. Sudegė ežia 
American Steel Casting Co. 
dirbtuvės ir pertai 300 darbinįkų 
ne teko darbo.

5 Whetevide, Ten. Sztraikai 
ezianykšeziose anglių kštynėse 
dar nepasibaigė ir neAinia, kada 
pasibaigs.

Harvvey, III. Sudėgė šia- 
nykszczios Bell aire Stamping Co. 
dirbtuvės ir per tai 400 darbinį 
kų ne teko darbo.

Jouet, III. Ne seniai su
degusi šia plieno dirbtuvė bus 
atstatyta. Dabar prasidėjo dar 
tai prie valymo degėsių.

5 Alleoheny, Pa. Susitvėrė 
šia Eagle Tool and Machine Co. 
kuri šitame mieste pastatys nau
ju dirbtuves.

5 Florence, Col. Sztraikai 
darbinįkų Union Gold Estrosting 
Co. pasibaigė. Dirbtuvės priėmė 
darbinįkų reikalavimus.

•[ Sr Joseph, Mich. 
Claire pavietyj, 15 mylių nuo 
St Joseph, ant farmos Wm. Den- 
no rado naujus anglių plotus.

5 Shenango, Pa. Savinįkai 
augsztų pešių ežia ir Mahoninge 
apreiškė, jog nuo 1 d. vaurio 
numaAiua ant 15% darbinįkų uA
darbį.

1 East Bradt, Pa. Pittsbur- 
go kapitalistai nupirko šitose 
aplinkinėse naujai surastus anglių 
plotus ir parengs 
nauju kastynės.

5 Barnesville, 
kai šianykszšiose 
vėse puitaigė- Kompanija suti
ko ant darbinįkų reikalavimų ir 
jie sugrįAo prie darbo.

5 Indiana, Pa. Buffalo ir 
Piltsburgo kapitalistai išpirko 
šitose aplinkinėse anglių plotus 
ir neuAilgio atidarys šia keliu 
naujas kutynes.

5 Clairon, Pa. Pittsburgo 
kapitalistai pirko šitose aplinki
nėse 12000 akrų Aemės su an
glims ir parengs ant jos kelias 
naujas kutynes.

5 Whitwell, Ten. Darbai 
kutynėse Whitwell ir Tracy City 
sziuom kurta eina gerai, bet dar
binįkų yra daugiaus negu reikia, 
todėl ne visi dirba pilnę laikę,

•f Connelsviujb, Pa. Perei 
tę unvaitę uitame apekrityj de
gė 16746 kokso pešiai, stovėjo 
gi 4208 pešiai Dirbo prie visų 
pešių po 6 dienas.

Reading, Pa. Pakėlė utrai- 
kę 150 konduktorių ir molorma- 
nų šianykszczių ulyšinių gele 
ii n kelių. Sz t ra i kas uAgimė uA 
tai, kad kompanija pruzalino 12 
prigulinšių į uniję tarnų.

5 El Pašo, Tex. Aplinki
nėse saito miesto uiveizėtojas 
Coal Co., Lindeman, rado dei
mantų plotus. Nori jis sutverti 
kapitalistų kompanijį ir pradėt 
šia deimantų kasimę.

Laurel Creek, W. Va. Su 
Atvėrė šia kapitalistų kompani
ja, kuri aplinkinėse szito miesto 
parengs naujas anglių kastynės, 
parengs ir keliu dešimtis kokso 
pešių.

5 Baning, Pa. Darbai eina 
ežia silpnai, kutynėse dirba po 
3—4 dienų per unvaitę. žmo
nių be darbo yra daug, todėl ka
stinių uvinįkai elgiui su darbi- 
nįkais, teip kaip nori, kadangi 
vietoj vieno pasitraukusio, atsi
šaukia dešimtis jieukanšių 
darbo. Todėl iš kitur tegul 
nieks ne keliauja šia darbo jieu-

Esu

Prairie du Chien, 
Darbinįkai Prairie du ChienWoo- 
len Mills pakėlė štraikį dėl nu
maAinimo uždarbio ant 4%. Ka
dangi dirbtuvės turi daug reika
lavimų, tai darbinįkai tiki štrai
kį laimėti.

Well«boro, Pa. Caia 
nykszcziose stiklo dirbtuvėse pra
sidėjo darbai. Dirbtuvių švinį- 
kai sutiko mokėti darbioįkams 
pagal unijoa užgirtę tabelį.

5 Sharon, Pa. Sharon Steel 
Co. blėtoa dirbtuvės bu* padidin
tos. Pškui priims prie darbo 
kitę tiek darbinįkų negu jų dabar 
dirba. Dabar dirba šia 3000 
darbinįkų.

Ellwood City, Pa.
tional Tūta Co. dirbtuvš nupir-1 «|gę, kad dar labiaus kibtų prie 
ko Standard Seamleas Tūta Co. skaitymo knįgų ir laikraszšių, 
Dirbtuvės tos bu* padidintos, per skaitymę dar labiau* iszla- 
Priims paskui prie darbo dau- vintų savo protę ir geriaus galė

tų pažinti saro skriaudikus.
Linksma butų girdėti, kad vi

steli Co. nuo Naujų Metų numa- įtarių apgyventose vietose
Amo ant 10% visų darbinįkų užl bro,iai griebiasi prie akai-
darbį. Czianykššiai murinįkai tymo knįgų ir laikraszšių. Ta« 
reikalauja 8 darbo valandų ant visiems atneštų didesnę naudį 
dienos ir užmokesmo po 50 c. už ĮDeKu girtuokliavimai, peštynės

Yra ežia įr Daukanto knįgynas. 
Knįgas skaito musų lietuviai no
riai, ypacz moterys, kurios dau
giausiai paima knįgų isz knįgyno 
ant pasiskaitymo.

Lietuviukų laikranczių perei
tuose metuose ateidavo pas mus 
teiposgi ne 
“Lietuvį”, 
“Dirvę”, “Tėvynę” ir “

maAai: turėjome 
Vienybę”, “Vdlį”, 

“Saulę”, o 
iš Prūsų “Varpę” ir “Tėvynės 
Sargę”. UA norį skaitymo ap- 
švieczianczių ir iaslavinanczių 
protę raštų ypacz vertos pagyri
mo musų motery#. Su aukoms 
anl tautiškų reikalų musų lietu
viai teiposgi ne paskutinę uAima 
vielę. Reikia vien geisti, kad 

Na- jie nepaliautų teip graAiai beei-

giaus darbinįkų.
5 Pittsbubg, Pa. National

valandį darbo.
Rankin, Pa. Sudegė czia- 

nykszczios dūdų dirbtuvės. Dir
bę sudegusiose dirbtuvėse darbi- 
nįkai dabar darbuojasi prie valy
mo degėsių ir prie pataisymo 
ugnies pagadytų dirbtuvių dalių.

I8Z
Lietu viszku dirva.

arba kazyros, kuom kitur net per 
daug lietuvių uAsiima.ant to pra- 
leidAia atliekamį nuo darbo laikę 
ir sunkiai uAdirbtus pinįgus, vie
toj apversti juos ant mvo ir ant 
visos tautos labo. Ant apsiuvie 
timo, ant uAsirašymo laikraš 
ežių ir knįgų ne reiktų ne de
šimtos dalies tų pinįgų, kę ka
štuoja girtuokliavimai arba 
peštynės ir provos.

G. G.

ant jų kelias

Pa. Sztrai- 
stiklo dirbtu

Isz Mlnnersvilles, Pa. . D w 
t , . .„z,, ’ _J Isz Boston, Mass.4 d. mūšio 1901 m. persiskyrė ....

ra raiaom svietu a.«. Miku Ve- ?*!au P*81rMft’ rana-
lion,rakis. Veliooia pargyv.au P*““
tos »« mulu., p.qoi«Vilk.. 8"*rT,I,ei,rtC,"br“J1?’'M“- 
viukio paviešio. Gižų parapijos. 
Rudos kaimo. Prigulėjo prie 
Spindulio szviesosj draugystės 
(ne likėjimiszko*). Laidotuvės Į 
atsibuvo iul 
Lydėjo didesnė dalis šianyk-1 
szšių lietuvių, moterių ir vyrų. 
Dalyvavo ir Spindulio szviesue 
Dr., kuri kuo gražiausia; pasiel
gė, ne buvo nė vieno unario, ku
ris butų neprideraneziai pasiel
gęs, nors kitose draugystėse mar- 
szaika daug turi darbo, kol sąna
rius suveda į tvarkę. Atėjo* pa 
rodai prie velionio namų, isz 
abiejų pusių gatvės susirinko 
daug vyrų ir moterių. Doresni 
lietuviai susirinko palydėti į ka
pus pasimirus} brolį, doriškai gi 
nupuolę arta menko proto atėjo 
išniekinti. draugystę, velionį ir 
imanezius dalyvumę laidojime už 
tai, kad laidojo ne ant katali
kiškų kapinių. Galima buvo 
išgirsti žodžius: mulas pastipo, 
tai szunį į balę vėža, o visi 
šliuptarniai paskui seka. Ve
lionis vienok buvo doresnis už 
daugybę jo kūno niekintojų, ku
rių daugumas buvo tai žinomi 
šia iszlvirkėliai ir girtuokliai. 
Nėra todėl kę paisyti ant tokių 
niekintojų, koki per mvo nesu- 
pratimę stengiasi svetimam kra
šte, svetimtauezių akyse že
minti visus lietuvius.

Velionis buvo ne vedęs, ne.pa-1 weiroyninkMt vietoj

aukų, kaip drožė au kumszšia 
į slalę, kad net nusigandome visi,

rinkdami auku ant lietuviškų 
tautiškų reikalų. Nora ui lėkti
nai turėjom darbo, bet surinkome 
39 15, o prie to pridėjus musų 

iPscsių aukš, pasidaro iš viso 
iškilmingai, su muzika, L. .. m .8 31115- Terp tų aukų ant kan

kintinių yra 39-65, ant tabako 
Višteliui 30.50, ant paminklo 
d-rui Kudirkai 30.50, ant laik- 
raszczio pavergtų tautų 30.50, 
taigi iš viso 311 15.

Ne vienš galėtų mus uAklaus- 
ti, kodėl mes ne rinkome aukų ir 

lant kitokių musų tautiškų rei- , 
kalų,. nes pradėjus, butų tai vie
nš Aygis? Ant visko sunku iš 
syk nuo musų brolių išgauti ir 
dabar gana turėjome darbo, kol 
viskį išaiszkinome, kol įstengė
me perti krint, taisyti jų nuomo- 
nes. Atradome ir tokių lietu
vių, kurie, pradėję garbinti šrę, 
traukė garbinimę iki paskutiniam 
urėdnįkui. Kiti vėl Klausinėjo, 
kur, kam ir kaip surinktus pinį 
gus nusiųsime, kur gausim ant- 
raszę pagelbos reikalaujanczių ir 
tt. Renkant aukš todėl, pirm 
laiko reikia parengti atsakymus. 
Žinoma, nėra kę padyvyti Amone- 
lėms, jeigu jie maAai Aino apie u- 
vo- tautos reikalus. Kurgi jie 
apie tai daAinos, jeigu terp jų 
maAai yra akaitanšių I i et u vi š 
kua laikraszšiua? UAėjus į vienę 
gyvenimę ir uAkalbinus, kad pa 
aukautų kę nors ant tautiškų

liko daug- giminių, liko vienas 
brolis ir du pusbroliai. Visi vie
nok jo pažįstami labai jį apgai- prajįj0 ggauittį jr rėkti, kam mes 
leistauja, kadangi buvo tai vaiki-Lg^ooie į gazietas apie Somer- 
nas geros širdies ir linksmo bu- villM ir Cambridgi’o lietuvius, 
do. Su tautiszkais darbais ne njeįjnaiIie alaus isz važi o to
pas i r odė, kadangi buvo ne moky- J|M jr u Matydami, kad šia 

i. szaukisntį sunku bus pertikrinti,
kadangi jis ne-davė mums nė Ao 
džio ištarti, smukom per duris 
laukan. Ne visi vienok lietuviai 
buvo tokiais atšalėliais, radome 
terp jų diktai ir tokių, kurie iš
aiškinus priežastį musų atsilan
kymo, mums pritarė ir nesigailė
jo aukų.

szviėtę, nesiduotų teip savę 
skriausti. Ragino skaityti knį- 
gas ir gerus* laikraszczius, kalbi
no, kad ne mokanezius skaityti 
kiti pramokytų. Toliaus kalbėjo 
apie nedorybes carų, persekioji- 
mį, kokį kenezia musų tauta nuo 
jo nedorų tarnų. Ragino nesi
gailėti aukų ant kankintinių. Pa
pasakojo apie ParyAiaus parodį 
ir naudį, kokiį mes, iszstatyda- 
mi savo ryžtus, isz parodos ap
turėjome. Toliaus aiszkino apie 
surėdymį musų bainyczių, kurios, 
nors statyto^ uA lietuvių pinįgus, 
yra aavatezia svetimtauezių vy
skupų; kaip musų kunįgai, nors 
ima nuo paiapijų algas, apart to 
lupa nuo Amonių uA maAiausiį 11- 
kėjimiszkį pataroavimį.

Ant galo kalbėjo Drus Saliu 
pas. Kalba jo traukėsi apie 2 
vai. Savo kalboj peikė carizmį, 
iszrodė darbus lietuvių per 18 
metų iki dabar. Toliaus kalbėjo 
apie kapitalizmę ir apie kunįgijį, 
kuri, kaip senovėj teip ir dabar, 
eina isz vien su kapitalistais; ai 
szkino pasikėlimį mokslo ir per- 
sikeitimį politiszkų prietikių 19 
szimtmetyj, apie visokius iszradi- 
mus, kuriuos vienok iszrado ne 
kunįgija, tik svietiszki Amonės; 
kunįgai visada kovojo ir kovoja 
priesz Amonis besidarbuojanezius 
ant pakėlimo svietiszko mokslo. 
Ilgai kalbėjo apie gamtos surė
dymu apie AvaigAdee ir kitus 
svietus; apie atsiradimįAmogaus, 
kuria, per evoliucijį iszaivystė 
isz Aemesnių gyvūnų. Toliaus 
paminėjo, kad mokslincziai nie
kur ne randa peklos arba dan
gaus; apie dvasias, kurių nieks 
ne mato. Dras uAgriebė ir 
kitokius mokslus, aiškindamas 
visokius apaireiszkimus ant Ae
mės. Paminėjo, jog pereitas 19 
amAis per darbus mokslinczių pa 
kėlė visokias mokslo szakas, 20 
gi am ii s atgabęs prapultį cariz
mui ir kapitalizmui, suteiks liuo- 
sybę Amonijai. Daktaro kalba 
buvo ilga, jis uAgriebė ir aiškino 
daug y vairių klausymų. Kalba 
visiems susirinkusiems patiko ir 
jie rankų plojimais padėkavojo 
kalbėtojui.

Antrį vakarę, taigi panedelyj, 
kalbėjo pirmiausiai kun. Dembs 
kis toj paezioj pakraipoj, tik dau
giaus inplatino tuos paežius te
matąs.

Dras Szliupas antrį vakarį uA- 
kliudė moteriszkį klausyniį, ssei 
mynos ir draugijos surėdymį. 
Susirinkę gausiais rankų ploji
mais padėkavojo kalbėtojai.

Ant prakalbų susirinkę uAsilai- 
kė graAiai, kaip pridera civilizuo
tiems Amonėms, vien viena mer
gina neAinojo kaip elgtiesi ant 
susirinkimų. Apie jį vienok 
sziuom kartu uAtylėsiu.

Po prakalbų buvo balius.
J. Naujokas.

Isz visur;
| Iszpanijoj, provincijoj Val- 

ladolid, ugnis išnaikino didšnę 
dalį miesto Muscientes.

, ■
| Mieste Tomske likosi atida

rytu technologišku institutas 
vardo ciesoriaus Mikalojaus II.

| Konstantinopoliu], Turkijos 
sostapilėj, apsireiškė indišku 
maras, buvo ežia jau vienas ap- 
sirgimas.

S Prancūzijoj po Naujų metų 
uAstojo teip dideli szalcziai, kad 
ant kelių daug pakelevingų Amo
nių suszalo.

| Vengrijoj, netoli Szatmar, 
iszszoko isz rėlių pasaAierinis ge
ležinkelio trūkis. Prie to 6 ypa- 
tos likosi uAmusztos.

| Japonijos pakrantėse siautė 
baisios vėtros, laike kurių pra
puolė 400 Avėjų. Su tais Avėjais 
neAinia dar, kas atsitiko.

L Maskoliszkas kelių ministe- 
ris reikalauja ant ežių metų 3 mi
lijonų rublių ant pagerinimo 
portų ant Baltiškų jūrių.

| Mieste Bielitz, Austrijos 
Szlezijoj, sudegė Bertholdi dirb
tuvės ir darbinįkųgyvenimo trio- 
ta. Ugnyje pražuvo 7 
gystoa.

Amo-

| Maskoliszkas randas uA- 
draudė laikraszcziui 1‘Novoj e 
Wremia” talpinti straipsnius isz- 
niekinanezius Prancūzijos randį, 
ypacz gi jos karės ministerį.

| Vokietijos randas pareikala
vo 384000000 markių pinįgų ant 
padirbimo naujų kanalų jungian- 
czių Veislę su Oderį, Havelio, 
Spręs ir Odero su Elba.

| Pietinėj Maskolijoj, aplinki
nėse Griezino, rado naujus anglių 
plotus, kur bus parengtos kelios 
naujos kastynės. Iškas ežia po 
17 milijonų centnerių anglių kas 
mėtį.

| Kalnuotuose Vokįetijos 
krasztuose, kaip antai Silezijoj, 
Seksuose buvo Aemės drebėjimai. 
Mieste Drezdene drebėjimai bu
vo teip smarkas, kad mieganti 
Amonės isz lovų iszpuolė. Rei- 
chenberge daug triobų sugriuvo.

| Szvediszki geležinkeliai ap
linkinėse Stokholmo įvedė speci- 
jaliuku* vagonus vaAiojimui pa
sigėrusių pasaAierių. Prie visų 
priemieszšių vakarinių trukių 
prikabina po vienį vagonę pa
skirtį specijališkai vaAiojimui pa
sigėrusių.

| Didi au-ių Europos elek
triškų dirbtuvių uvinįkai Sie
mens & Halske padavė Vokietijos 
ciecoriui oArnanymę sujungti di
desnius Wokietijos miestus elek- 
tnazkais geleAinkeliais? Trukiai 
ant tų naujų geleAinkelių bėgio
tų su greitumu 250 kyliometrų į 
valandę. Ciecorius remia szitę 
uAmanymę.

| Mieste Charkove prasidėjo 
prova šigonų, kurie, susijungę į 
plėi-zikų draugystę, visokiuose 
kraštuose MaArusijos uApuldinė- 
jo ant vakzšių kanceliarijų ir 
ant cerkvių. Per vienę tik rug
sėjo mėnesį pereitų melų parengė 
septynis uApuolimus, prie ko 17 
Amonių tapo uAmuutų, išplėšė 
pinįgų ir daiktų uA 4526 rubl.

| Vindobonoj (Austrijos soeta- 
pilėj), įsiveržę* j vienus namus 
anl Vieland ui. plėšikas apiplė- • 
szė vienę moteriškę. Ant riks* 
mo apiplėštos susirinko pulkas 
Įmonių ir norėjo, plėšikę suimti, 
bet tss gynėsi ir nesidavė, isz re
volverio perszovė penkis Amonis. 
Snėmė jį tik tįsy k, kada isz re
volverio išszaudė visus szuvius.

| Užstojus szalcziams Londo
ne, varguoliai, kurie nakvodavo 
po tiltais, soduose, fabrikų prie- 
meniose, pradėjo k i m užtiesi į 
prieglaudos namus, kur patilpo 
40000 varguolių. Salvation ar- 
my priėmė 7000 varguolių. Tas 
aiškiai rodo, kokia daugybė 
Amonių turtingiausiame ant svie
to mieste kenezia vargę, ne turi 
savo gyvenimų.

| Pietinėj Maskolijoj 8 d. sau
sio siautė smarkios vėtros ir snie
go darganos. Daug geležinkelių 
trukių likosi sniego užbertų ir su 
pasažieriais turėjo ant kelio su
stoti. Ant valymo kelių suvarė 
kelias dešimtis tuksUnczių Amo
nių. Kol trukius atkasė, juose 
120 Amonių suszalo. Ant Juodų
jų junų susidaužė daug laivų. Į 
Odesį nuo trijų dienų pecztis 
isz niekur ateiti ne galėjo.

| Pfalzo provincijoj,ant Reino, 
Vokietijoj, grįždami nulinį, pra
gręžę kerošino sultinį, kuris 
smarkiai pfadėjo mesti kenoeinę 
ir naturaliszkį gazę. Nfežinta 
kokiu budu besiveržiantis gazas 
užsidegė ir vietoj skystimo, foutė-.. 
noe, yra dabar ties išgręžta ola 
augsztas liepsnos stulpas, kurį 
pamatyti nori visi aplinkiniai gy
ventojai, jie renkasi isz visų ap
linkinių gerėtieji nepaprastu tuo
se krantuose apsireiškimu.

tas. Kadangi j's buvo min- 
kszto budo, tai kaip kada be rei
kalo iszleisdavo au draugais ir 
sunkiai uždirbtę skatikę.

Priežastys mirties buvo šito
kios: Velionis antrį Kalėdų die- 
nę nuėjo į artymę saliunį pažiū
rėti, ar ne sugrįžo isz Shenando- 
rio jo brolis ir pusbrolis. Uzia 
terpduryj sutiko kokį ten angli- 
Jonę,kuria ant velionio ir užpuolė. 
Karšemnįkas vienok užpuolikį 
išmetė laukan. Išmestas lau
kan atsivedė penkis mvo draugus, 
su kuriais ir užpuolė ant velionio 
ir jo draugų. Ginantis velionį 
8aukauskš likosi teiposgi sužei
stas, o velionį su byle sužeidė į 
galvį. Jis iš syk nesiskundė, 
išdirbo dar tris dienas kastinė
se, tik treczię dienę labiau* apsir
go. Pašauktas daktaru pripa- 
žino užgavimę už mirtinę, kadan
gi mat smegenys buvo užgauti, czię iš tamsumo ir iš fanatizmo. 
Penki užpuolikai jau suimti ir | Perkratinėjo tūlas citatų iš bi- 
sėdi kalėjime, tik šešto dar ne
suranda. -

Velionio pažįstamu.

Isz Traverce Ci|y,Mich.
Lietuvių ežia ne daug, iš viao 

su moterims bus apie 30, bet ku 
link tautiškų darbų, tai ne pu- 
kutinę jie, užima vietę. Surivie- 
nyjimo Lieų kuopa gyvuoja nuo 
1896m.; unarių skaito dabar 18. . 
Tėvynės Mylėtojų Dr. kuopa tei- i

Isz Nashua, N. H.
Buvo garantą, jog pusė pelno 

nuo taliaus,ataibuvusio 24 lapkri- 
czio 1900m. bus paskirta ant tau- 
tiszkų reikalų. Balius buvo reng
tas isz vien Dr. Szv. Kazimiero ir 
kuopos T. M. D., todėl pusė pri
puola kuopai,isz ko ji skiria: ant 
kankintinių 16, paminklui Dr. V. 
Kudirkos 33 ir A. Višteliui ant 
tabako 33; likusius apie 313 
kuopa pasilaiko ant savo reikalų. 
Geistina butų, kad ir kitų kolio- 
nijų lietuviškos draugystės skir
tų dali pelno isz pasilinksmini
mų ant musų tautiszkų reikalų, 
o tikrai greieziau sulauktume 
vaisių isz musų aukų.

A. Ramanauckas.

| NiAnenovvgorode, staeziati 
kiškoj dijecezijos mokykloj, vie
nas isz mokyklos uAveizėtojų pa
sala vė 47000 rubl. mokyklos pi
nįgų. Visi tie pinįgai buvo pro
centinėse popieroee, todėl pavo 
guriam ne teip lengva bus juos 
lazduoti.

| Ant savo susirinkimo, atlikto 
Berlyne, Aydai sijonistai (szalinį- 
kai sutvėrimo Aydiszkos viešpa
tystės) nutarė sušaukti viso svie
to Aydų kongresę ant apgynimo 
abelnų Aydinkų reikalų.

Aukų rinkėjai: 
Jonas Raulinaitia, 
Juozas Tamulinas.

Isz Brooklyno, N. Y.
Kaip buvo laikruzcziuose gar

sinta, ezianykšeziai lietuviai pa
rengė prakalbas 7 d. sausio, ant 
kalbėtojų uAsipraszė Drę Szliupį, 
Mikolainį ir kunįgę Dembskį. 
Pirmį vakarį vyrų susirinko apie 
200, moterių apie 40.

Pirmiausiai kalbėjo kn. Demta- 
kis apie naudį, kokiį apturi Amo 
nės isz mokslo, o blėdį paeinan-

blijoe, kur ji nesutinka su moks
lu. Toliaus kalbėjo apie socija- 
lizmį.

Antras kalbėtojas buvo p. Mi- 
kolainis, redaktorius “Vienybės”. 
Jis teiposgi aiszkino apie naudį, 
kokiį turi Amonija isz mokslo ir 
vienybės, nes, girdi, kapitalistai 
ir kunįgija tik per mokslį išran
da kelius iunaudojimo varguolių 

vargezai geriau* palių tų

Isz Collinsvilles, III.
Nedėlioj prieš Kalėdas laikė 

uitame miestelyje dievmaldystį 
studentas H. S. Bruetaitis lietu
viams liuteronams, presbiterijonų 
baAnyczioje. Po dievmaldystai 
liepė visiems susirinkti pas p. 
Beker’į. kur ragino vėl tveiti lie 
tuviszkį protestoniszkį parapiję, 
kaip jau seniai buvo bandę. Gir
di, tiek daug lietuvių, tai ne gra 
Au savo parapijos neturėti; nu
peikė teipgi kun. Keturakaicaio 
darbus tvėrime parapijos, per kę 
turėjo viskas suipt Liepė lįėtu 
viams neuAsitikėti daugiaus nė 
jokiam žmogui, vis liek, kad jis 
ir kuuįgas butų, nes kunigas nė-, 
ra ezventesnis uA paprastį žmo
gų, jis gali, kaipo mokintesnis, 
kokiį rodį suteikti, kuri į, jeigu 
naudinga, galima priimti o jeigu 
netinkanti, tai ne; bet niekada 
ne prileisti prie piningų arba prie 
parapijos rokundų. Ir daugiaus 
panašių rodų davė p. B. lietu
viams protestonęms, tik ne žinia, 
ar jie jų klausys? Potam isz 
Collinsvillea p. B. išvažiavo į 
Cbicagį ir į kitas vietas, kur lie, 
tuviai protaetonaigyvena.

| Mieste Poznaniuje, ardant 
senus namus ant Rinkos, nugriu
vo siena ir užbėrė 6 darbinįkus. 
Vienį isz jų atkasė jau negyvį, 
tris gi teip sunkiai sumankytus, 
kad ant jų iszgijimo nėra vilties; 
iu visų užgautų tik du gali 
išgyti.

| Varszavoj pasibaigė prova 
studentų uA platinimę apšvieti- 
mo terp kaimieczių. Sudus stu
dentę daktarystos mokslų Zalu- 
skį nusprendė ant iszsiuntimo 
ant 5 metų į rytinės Muskolijos 
gubernijas, kitus ant 3, 2 ir 1 
metų; kitus vėl nusprendė ant a- 
tidavimo po policijos uAAiura.

| Vokiszkas mokslintąsias Sla- 
by darbuojasi dabar ant išradi
mo prietaiso* laivų.varymui, nesi
naudojant ant to isz brangiai 
kaastuojanezio garo arba kitokių 
dabar vartojamų pajiegų. Kokiį 
pajiegį mis lyja pritaikyti prof. 
Slaby, apie tai jis ne garsina.

| Ant šių metų į Peterburgo 
kelių institutį priims 150 studen
tų, taigi ant 50 dauginus negu 
pernai. Pradedant nuo antro 
kurso į institutį galės laikyti eg
zaminus tik baigę matematikos 
fakultetus universitetuose; ant 
pirmo gi kurso gali stoti prie eg-

’ | Maskoliszkas laikraštis 
“Wost- Wiedom.” verkia dėl do- 
riszko nupuolimo maskolių gy- 
venanezių Porte Arihuro, rytinė
se Chinų pakrantėse. Terp ežia 
apsigyvenusių maskoliškos civi
lizacijos nešiotojų uAgimė naujas 
uAsiėmimas — prekysta moterims 
ir merginoms. Yra šia masko
liai, kurie atvirai pardavinėja m- 
vo paaria s ir numylėtines, kiti 
jas parsamdo ant naktų ir iš to 
turi gėrį uAdarbį.

| Prancūzišku garlaivys“Rus 
šie”, su 40 tarnų ir 60 pasaAierių 
isz Algerijos, priešais kaimę Fo
ram on,' netoli Marsilijos, laike 
smarkios vėtros likosi uAmeetas 
antpieskos sudūmos. Gelbėtojų 
valtys ir valtys nuo garlaivio ne 
gali nė atplaukti, nė nuplaukti 
nuo laivo dėl didelių vilnių. Ma- 
Aa yra viltis ant iszgelbėjimo ko 
nors nuo skestanezio laivo. Kai
mas Faramon yra apie 100 kylio- 
metrų nuo Marsilijos; ant at
plaukimo isz ežia pageltos reikia 
ilgesnio laiko, negu garlaivy* 
Russie gali uAsilaikyti. žmonis 
nuo garlaivio isAgelbėjo Avėjai.

kr nuožmi geriau mato už 
civilizuotus?

Iki sziol Amonės tikėjo, kad 
nuoAmios tautos turi geresnes 
akis, mato toliau negu civilizuo
ti. Nuomonė te vienok bavo isa- 
siviesspetavusi teip sau, ant jos 
parėmimo ne buvo tikrų faktų. 
Tik ne seniai anglisaki daktarai 
uAsimanė persitikrinti, kiek ta 
nuo seniai mzsivieszpatavusi nuo
monė yra teisinga. Vieni dak
tarai tirinėjo kas link pajiegos 
matymo nuoAmius gyventojus 
Naujos Gffineoa, kiti gi gyven
tojus Murray salų. Isztirimai 
jų buvo ne seniai paduoti ant 
susirinkimo Londono -karaliszko 
instituto. Daktaras Riners, ku
riasi tirinėjo akis papuasų Mur- 
isy salų, persitikrino, kas uitie 
n aoAmiejie Amonės tari akis ne 
kiek geresnes negu vidutiniszkai

monę tūlų keleivių, kairie ji

pargyv.au


iszleidžianti szviesos 
Kad žmogaus kūnas 
dabar szviesos spin- 
patvirtina daugelis 
tirinėtojų, tik tų

gali matyti isz tolo tokius daik
tus, kokių europietis neužtėmyja, 
Riners patvirtina, tik remia ne 
ant geresnių akių nuožmių, tik 
ant jų papratimo lab:aus viskę 
tėmyti, prie tokio tėmyjimo 
nuožmiejie yra pratinami isz ma
žens. Jeigu vienok nuožmiejie 
geriaus už europieczius patėmyja 
mažmožius, tai ui tai europiecr.iai 
juos pereina patėmyjime czielų 
abrozų vietų, kurių gražumo 
nuožmiejie niekaip negali pat ė 
myti.

Nuožmi austraiiecziai ne gali 
užtėmyti nė visų paivų, daugu
mo paivų jie visai ne atskiria: 
australiecziai sziaurįno Queens 
lando savo kalboj turi iszreiszki- 
mus vien trijų paivų; dnugiaus 
parvų gali atskirti akys nuožmių 
gyventojų Kiwi salų, bet ir jie 
ne gali atskirti tamsiai mėlynos 
parvos nuo juodos. Senuose žy 
diszkuose rasztuose nėra minavo- 
jama žalia parva, nors ję žydai 
turėjo matyti, kadangi rasztuose 
paminėta apie gražias pievas. 
Todėl,turbut, ir akys senovės žy
dų žalios parvos ne galėjo maty
ti. Taigi užpuola, kad civili 
zuoti žmonės mato daugiaus par
vų, už tai akys nuožmių mato 
vėl tokius dalykus, kokių civili- 
zuotas ne gali užtėmyti; maty
mas, akys todėl per civilizaciją 
turėjo persikeisti. Sztai ant chi- 
niszkų, japoniszkų ir krikszczio- 
niazkų abrozdų yra paveikslai 
žmonių 
spindulius.
Užleidžia ir 
dubus, tę 
mokslinczių 
spindulių musų akys sziędien ne 
mato teip kaip ne mato antai ir 
garsių ne seniai surastų Roeutge 
□o szviesos spindulių, kurie pe
reina liuosai per daugybę ne per
matomų , kūnų. Taigi tuos 
spindulius turėjo matyt akys se
novės žmonių, jeigu su ja s nu- 
pieszė paveikslus savo į 
mų ypatų, tik vėliaus akys 
persikeitė, jog galėjo užtėmyti 
daug kitokių daiktų, bet už tai 
nužudė dalį pirma gerai matytų. 
Užstojus krikszczionybei, nors 
krikszczižmys ir ne matė žmogaus 
kūno iszleidžiamų spindulių, bet 
su jais pieszė paveikslus savo gar
binamų szventujų teip kaip tai 
darė žmonės labai senų gadynių, 
taigi budę pieszimo pasėmė nuo 
senovės žmonių v ffii nesuprasda 
mi, kę tie spinduliai rei&zkia.

Kas link girdėjimo nuožmių, 
tai ir su tuom nuožmiejie ne sto
vi augszcziaus už civilizuotus eu
ropieczius, ne girdi geriaus už 
gerai girdinezius europieczius, 
nuožmi gi gyventojai sziaurinės 
Australijon ir Torreso salų girdi 
net praszcziau negu europiecziai. 
Darę ežia tirinėjimus angliszki 
daktarai su pagelba Galtono prie- 
taisos persitikrino, kad au- 
straliecziai girdi vienok teip 
augsztus tonus, kokių ausi) euro- 
pieczių ne sugriebia. Tę patį ga 
įima pasakyti ir apie uosles nuož
mių, kurios pasirodė silpnesnės 
negu sąnarių angliszkos mokslin
czių expedicijos. Ant tų paežių 
nuožmių Australijos gyventojų 
mokslincziai persitikrino, jog 
nuožmių liežuvis ne gali visai 
atskirti kartumo ir karezių daik
tų,,ant iszreiszkimo to nėra nė 
žodžio jų kalboj. Kas link gi 
skaudėjimų, nuožmiejie, prilygi
nant prie civilizuotų, yra veik vi
sai ne jauslus. Nors jų kalboje 
nėra svarstlių vardų,bet už tai jie 
lengvai įspėja, geriaus negu ei 
vilizuoti, sunkumę visokių daik
tų ant pirmo pažvilgio, be svėri- 
mo. Apskritai gi isz Dro Biner 
so tirinėjimų iszpuolė, jog sena 
nuomonė apie geresnės akis, taigi 
geresnį matymę, girdėjimę ir ki
tokius jausmus nuožmių, kokia 
iki szioi buvo hzsivieszpatavusi, 
yra klaidi; isz tikro pasirodo,jog 
tame nuožmiejie nu stovi augsz- 
cziaus už europieczius.

garbina-jF' 
kys ten’ J 1 >1

f Planeta Mara.
Iszskyrus musq žemės mėnu 

lio, isz planetų artymiausiu že 
mės kaimynas yra Marš. 22 d. 
vasario Mare savo kelionėj ap
link saulę prisiartįs prie žemės 
teip, kad nuo jos bus atstume tik 
60 milijonų augliszkų mylių, ži
noma, toluma ta teip dideli, kad 
mums rodosi negalimu yra pa
rengti susineszimus su to musų 
srtymiausio kaimyno gyvento 
jai f, jeigu jie yra ant Marso. 
Tuora tarpu mokeiincziai specia
listai dangiszkų kūnų tėmytojai 
uitėmyjo tokius apeireiszkimus, 
kuriuos laiko.ui ženklus marsie- 
czių siuncziamus žemės gyvento
jams, su kuriais nori susikalbėti. 
Planetos tėmytojai per savo iiu- 
y»oug.paatQ lartAibse atsakanvsio

' ^indulius, -kurie 
'■įdavė ang1

žiba tūlę laikę, paskui užgesta ir 
vėl pradeda žibėti; spinduliai tie 
iszrodo, lyg kad butų signalai 
mars'ecsių siuneziami žemės gy
ventojams. Tūli iszradėjai už
mano ant tų signalų atsakyti nuo 
žemės su tieki r azkais žiburiais.

Garsus amerikoniszkas tszradė
jas, serbas Nicola Tešla, kurisai 
ant kalno Rikes PeaK, Coloradoj, 
parengė tirinėjimo staciję ant 
i^zbandymo jo pagerinto telegra
fo be drato, tvirtina, jog užiėmy- 
jo sulaikymę elektriszkų Vilnių, 
kas gal paeiti tik nuo atsakanezių 
elektriszkų vilnių nuo kito dan- 
giszko kvieto ant žemės siuncz'a- 
mų. Jis teiptsgi patėmyjo ant 
planetos Marso tokius apsirei 
szkiinus, kurie jį privedė prie 
persitikrinimo, kad marsiecziti 
su juom nori užmegsti susinę 
szimus. Tešla tiki, jog su pa
gelba pagerinių elektrii-lkų prie
taisų, ant kurių pagerinimo da
bar darbuojasi, bus galima už
megsti susineszimus su marsie- 
cziais. Ne reikia užmirszti, kad 
Marš yra senesniu už žemę, kaipo 
mažesnis ui ję, greieziaus atau- 
szo, todėl gyvybė ir žmonės, 
jeigu ten yra, daug augszcziau 
kulturuzkai turi stovėti negu že
mės gyventojai, marsiecziai be 
abejonės turi geresnes prietaisas 
negu mes, todėl ir musų .signalas 
greieziaus užtėmys. Isz tikro 
visi sziek tiek apszviesti žmonės 
žino, jog naktimis matoma raus
vos parvos žvaigždė planeta Marš 
yra tokia jau kaip ir žemė, susi- 
deda isz tų paežių medegų; to
dėl, jeigu ant žemės yra žmonės, 
nėra pamato užginti jų buvimę 
ant Marso, nors ten žmonės gal 
būt kiloki, ne panaszus į gyve- 
nanezius ant žemės, kadangi ten 
iazlygos gyvenimo kitokios. Isz 
pradžių, žinoma, reiks pasiganė- 
dinti vien signalais, kadangi mes 
žemiecziai ne žinome kokię kalbę 
vartoja man-iecziai, o tie vėl ne 
moka nė vienos žemės gyventojų 
kalbos. Su laiku, žinoma, gali
ma būt ir daugiaus kę praneszti, 
o per ilgus laikus nėra ne galimu 
su marsiecziais 'susikalbėti, kaip 
susikalba per telegrnfę Europos 
gyventojai su Amerika. --

Amerikoniszkas astronomas 
Douglis patvirtina Tesles pagar- 

pmtas žinąs apie signalus paduo
damus nuo planetos Marso (tę 
užiėmyjo praneuzi-zki astrono
mai 10 metų atgal). Douglas 
isz Arizonos žvaigždžių tėminy- 
czios kelia karius su pagelba di
delio žiūrono 
krasztų Marso 
sius spindulius, 
prapuola ir vėl 
dūliai tie, kaip 
glas, gal būt tik elektriški signa
lai siuneziami mar^ieczių žemės 
gyventojams.

Kadangi tokius manūeczių ei- 
gnalus patėmyjo daugely] v etų 
ir iszradėjai ir mokslinčziai laužo 
galvas kaip ant tų signalų atsa
kyti, tai be abejonės ne užilgio 
budę atsakymo suras. Gal būt, 
kad prasidėjusiame 20 szimtme 
tyj žmonės galės su Marso gy 
ventojais suaineszti ir daug daly
kų nuo maisieczių pasimokyti, 
kadangi marsieczįai, kaipo daug 
senesni, turi daug daugiaus turė
ti ir datyrimo ir mokslo už žemės 
gyventojus.

uitėmyjo nuo 
eioanczius szvie- 
kurie pasirodo ir 
pasirodo. Spin- 
mena prof. Dou-

Vietines Žinios,
— Chicagoj siauczia smarkiai 

influenca. Kaip sveikatos už- 
veizda apskaito, mieste yra dabar 
apie 200000 serganczių, taigi mat 
serga su virszum deszimta dalis 
gyventojų.

— Lenkiszkas laikraszczis 
“Dziennik Chicagoski” paduoda, 
jog buvę-i smerikoniszkoj kariau
noj ant Kubos lietuvya J. Mar- 
gailis teip pradėjo kvailioti, kad 
sūdąs nusprendė jį patalpinti be- 
proczių namuose.

— Garsus lietuvys zokonįkas 
Zeglenis padavė vėl miesto vai 
džioms savo iszrastji saugojantį 
nuo szuvių serdokp, sziuom kar
tu labiaus pagerintu. Nežinia,ar 
jam pasiseks savo iszradim$ mies
tui įsiūlyti?

— Dirbtuvėse Bidar Moren- 
sey, ant Lombard avė. ir South 
Boul, Oak Parke, ištiekė į pa 
dangės garini) katilas. Iszlak- 
scziusių katilo szukių trys dar- 
binįkai likosi sunkiai užgauti, du 
isz jų, rodosi, užgauti mirtinai.

— 18 d. szito mėnesio, Coliae- 
um trioboj, ••Chicago Teachers 
Federution” rengia pasilinksmini
mu ant surinkimo pinįgų mo
kyklų mokintojams ant provos su 
kapitalistais. Mokintojai reika
lauja mokeaczių nuo teip vadina 
mų mieet szkų laiszkų siuntinėja
mų be užmokesnio. Pinįgai isz 
to szaltinio turėtų eiti ant page
rinimo mokintojų buy*o.

— Pn. 234 W. 12 ui., senoje 
halley Vorwaers Turner atsitiko 
baisi nelaimė, prie to 5 y pa tos li
kosi teip sumyndžiotos, kad nuo 
to tuojaus pasimirė, o su virszum 
50 tapo sunkiai sumankytų. Dau
gumas sumyniotų yra mokyklų 
vaikai. Į salę susirinko jų apie 
1500. Vienas isz vaikų suriko, 
jog dega. Visi ant syk pradėjo 
veržtiesi laukan, ėsanti ant gale
rijos szokinėjo į salę, o ežia par
puolusius besiveržianti laukan 
myniojo ant grindų. Daugelis 
vaikų teip tapo sumyniotų, kad 
jų locni tėvai ne gali pažinti.

Uisiual^ymalugytfy* st. viena diena.
Imk -‘Lagative Broteo Qulne Tablete". Gausi 

kiekvienoje apStokote ui Be. Jai ne pagydys, 
•ugrailni pinigu*. Aut kiekvieno bando yra 
paneša* K M. Grors,

Knygų Katalogas.
MALDAKNYGES.

Matas A*k*o AltortBs.fcatolikista* aaMa ka>- 
*«to .Kaklo* yra rv'.mvtinv*. vakarine*, prie 
smvMb**. komantjo* rntoua. mlszparu Ir 
daugybe kita: miežiu maldo* *u abrolaltato; 
mlszpara) giedaiui lietuwl*zki irlotlnuzkl: 
daug tolyn įtek u giesmių įriedamu |«fe įstato 
tymo SS. Sakramento, procesija, pakraplal- 
mo ir tt. Y ra * litanijo*; psalme* Sr. M arijo* 
P. Ir Karaliau* Dovrfdo; aklai, ratancztal, 
stacijos, karunka, kell llka *zarentu (kamiu 
Ir lt Yr» tai naujausia Ir *raiiau*ta knym-le. 
Isz irisu Itetaivtszku maldaknygta. dain. bal 
to, slidi poplera: *lambu*. aiszkus druka* 
M tora 3l<z4H coliai, ątotu knygeliu apdarai

Nol. Prasti drūti apdarai, auksinti 
krasztai; ......................s................ 5O<

No 2. Plasti drūti apdarai, auksini 
krasztai, apkaustytos briaunos pasida
bruotomis blelelemis. nu kabute. . .75«

No 3. Moroko skuros minkszti apda
rai. apvalu* katnpdl, auksintas parasta-, 
ijvietka ir krasztai........... ,........... $1.25

No 4 Francuziszko* gluodnio* ska
rele* apdarai, apvalus kampai, aukainia 
kvietka, kryžius ir ^rasztai..... .$1 50

No A. Abtleta baltai* slaniaus kaule, 
liais, su 3 sidabriniais medalikeliais, ak
somo nugara, ipkniuttnto* briauno*- 
auksinti kr įšilai..........................  $ 150

No 6. Balto* celiulioido* apdarai, isz- 
kilusios kvietkoa, su dviems kabutėmis 
auksinti krasztai.............................$1 50

No 7. Baltos celiuloido* apdarai, 
kvrietkoa ant wieno stono Įsikloto* si
dabru ir perlu, *u dviems kaulinėmis 
kabutėmis....................  $2.00

Knygos sawos spaudos.
Aky«! Apsirelszklmal 8wtet*. ant kurtu tmo 

ne* nuolatos tlun. b*t Ju gerai amupraata; 
•u T abroaeltate. Naudingiau** kąygel* ant 
iwleto dasliinojlmul isz ko darosi tai 
bal, griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikoel.......... 8Oo

Aritmetika. Kniga iszslmokinimulrokuadu.
Preke.............................................................. »5c

RYGIENA. Daktarlszka knyga arba mokite* 
apie atlaikytu* »«relk*to*. l*i karto* gali be - ----1*-- — Uaivlaue, la<*i *» tori V-vi VI11 n <4tetltwKteA

ty*.patalky* apsisaugoti ano tckstanczlu vi
sokiu liga, patalkys atlaikytiCltelybeje *avo 
sveikata, pailginti savo amkl ir mateee ataa- 
ginti sveikai* ir tvirtai* savo valkelius.
Frek*...........................     •;. ...........35o

A.ple tarta Iszdirblma. Para*ze 8chram; verte 
8. M. Veikalas gvildenantis polltisskgjf eko
nomija. Kokiai* keliate iMldlrb* turtai, 
kaip jie susikrauna Ir kaip atanlepi* ant 
draugijos gyvenimo. .......................... 8S<-

Oeogralita arba kerne* spraszyma* Pagal G«l- 
kte, Nalkovskl ir kitus, sutaisė Szerna*. Yra 
tai naudiagtausta i*z visu »uiyg*ztol liteja- 
•iu Uatuvtssku knyga. Altzklal ir supran
tamai apraszo visa n>u*u kerne. Jos pavidale, 
diduma Ir platuma, jo* kalnus, Ju vardu*, 
aagszU. vulkanus metaneziu* isssavu* ugnį: 
isz kokiu kem* sluoksniu susideda, kur ir 

ta Tardai, pTotfa. gylia: koki kuriuose raa- 
deays: suras pruski, saldes, ar kartus, ko
ki jnoee gyvūnai gyveua ir tt. Žeme apra- 
ssyto danmte. teukaitytoe vteče vlesrpatys- 
toe, karalystes, kunlgalksztyste*. respubli
kos ir tt. Ktek kurioje temeje yra gyvento
ja: koki ja tikėjimai, kalbos, paproesiat ut- 
•temlmsL pramoaee. tetdirblal ir ttoaoe; ko
ki miestai, sn ktek gyventojo, fabriku, pra 
moaiu. kur koki orai: *zak>r.tal ar karss- 
oziai. lietus ar giedros; kur koke ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena te nak
tis kar saule per keletą dienu oenusileldtla 
arba neutteka tr tt. Knyga didele 4rt coliu. 
480 puslapiu, aat gero* stond«loe peptero* 
skaudinta, su TI paveikslėliais:

Ta pati, apdaryto audime kteteoee apda
ruose, auksiMmte literomis atspeusU para 
asaiaat nugaros ir szoao. Preke...SU ftO 

Istorija Suvienytu Watetlta Sztaurinee Ameri-
koe. Aprauso kaip Kohumba* atrado Ame
rika, koki este tada dmones gyveno, koki 
iacMi pirmiausiai lai Kumpo* pradėjo w*- 
iiuoti in Amerika, kokio* kares buwo, ui ka 
karevo tr kokiuose metuose; ktek praskiestu 
buvo, koki ir ktek kuri* gero padare sztai

išrasta koke* ji* euaMsto. tari, ka* jam I 
a vatodarytL kM as vale Turi j

1O<
Kaip itertaastal laidoti numirsiu Plssiiay* Oro 

L. W«bl*m. Iss anglteiko l***ul<te k*a. V. 
............................................................ ....*We 

Krato u Skardy** Aprasao *o* baisa *t*IUklte* 
k*da!8MB. BMkoltal uSpaoto ant

IBc-
L,letawiiikai Lementoriui *u poteriai* kate 

kilniai* Ir mtelrantaru.........................IScl»c

taip sukasi; 
mile; kaip U

plua. Yra tol vteMUM knT(a. Ui kurto* 
tiarai 4mo<ū« <all apąte»wtoat....... VRv 
ratncee, (rakiuose apdaruose............ >1.00

tol sprasrvma* LietdVoa su Lenkija susi* 
nvjlmolr jo pasekme*. Cata atesklai yra ■ 
raižyta lenku politika kaip ji* pasielgė 
.laturo* kualgsiksscstete: Kelstuozlu. V

Mtotavlu pratartai Makotoj* Asljoj* aao senove* 
iki jia pateko pe vaidila pana Parašu Ma
tūros Mylėtoja*. Knyga tari» pe*japiu* 
ir S dldetos mapa*. parodanoita* vietos, kas 
senovėje gyveno lietuviu protėviai Apraišo 
itetavlu padėjimą dar 800 meta prie** Krta- 
taus gimimą...........................................SOC

YllnJaugis Lteturos Kamilas. Istorisakas pa
reikšta* penkluo** aktuos*. Lsaklsukal pa* 
reise JuHus Steraakl. ImtaTlsskal Tarta 
Vincas Kapsai įDras Kudirka). Knygele 
paskirto ypatingai teatro mytetojams. lifte 

Naujaasis Ltetuvlaakas Sapnlnykas. surinktos 
ir įuredit. iss dsugel smMtatouttezku sapnl- 
nyku tr suadytas pagal tikra Pareteakai 
Žglptistka •apalupka,—su 110 aissklu abeo- 
Mlin.—su apraasymu planeta ir pastencslit 
kokias **aove* tmones vartojo luspejimul 
ateltes —Geriausei 1 išguldo visokiu* 
sapnu*.................................................. ..OO<-
Apdarytos..................................................... O5o

OUtypa, apysaka tas talko terpsavisskos kare* 
Inaijoaa Amerika*....... . ................... lifto

Pulki istorija an* Kantria Atana,kuri per M ura
te* aralk*aoziodam* po svieto, daugyba 
bodu ir vargu kantrai lankautojo.. SOc

Pamokslai Iizmlaite* ir Teisybes iszgvMiMtt 
Galvoozlu wteu amtia. Csia yra pnUlM 
gratiu.juokiugu ir isaminllage pašakatoaiu 
Kas nori lureilgratlu Juokingu Ir p*teari 
nenešiu įkaitimu tegul auaipteka ežia knia- 
gete. o irardttal pasijuok*, tmonese turas k| 
paiMsaakoti ir ant kiekvieno utklausimo mo
kės duoti tozmlntlagy atsakyta).....ftOo

74 pavetgsieiiai*: mapa, amoniu, gyvaus v 
madilu TinkamlguM gsotiralja In pradine 
mok*taln|.......................................................S5c

ankvedl* Gromata raazymui. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raszyll* gromata* In: paAystosu*. prlete
nus, giminia*, myli melsta* ir mylimuo-

csia* ypatas Paivelk i n imallpavl nesavo
se*) ant Nauju Mktu, dienoj* vardavta, 
gimimo ir kituo** svarbiuose atalllkl- 
muo**............... . .............    SOc

Robinsonas Kruilu*. tnoraltdk* ir Slngedl 
apysaka padvesia jauaumenal.... 85c

.tairadlma. Sztandlen ta sutverti

los, Beaugtai I 
ItoMkon stoki 
tetneje kanai 
rlaoae manoji

Tte atraau

Sverto* kano uiaugo jo* *11* keliailko* stoki 
nlu įtono. MokiHncitel 1*1 to »emia brai

rimu

veikilu tnralria tonu (adymu tetnykuiiu •*- 
tvėrimą. Preke.................................■1QO

Žmogų* .Nepliankto. Verto ui szvedlssko Ne
rto. Grali a py takele: kaip tarungo prakuto 
aunu* e p* Irade *u varginga mergina ir lai

lOogtazkoa dorybe*, 
ladoo ant tetars, r- ——  --------.------------
Rustezkai parašte Babakia'a. Verte Drugy*.

Czta nukritę didelius darbus veikta: snie
gas kartote atdengia etelus kaimus tr taško
te savo pusnyse Amonis Ir gyvulius, paskui 
tlrpdams aM sautea keiestasi in vandeni ir

Klijuos awctiniosi spaudo*.
Anlma VIHa. n*aj*aato tr fratoauala pasaka 

rtal skaitytoja* aitodtoangt argai**.
An*«dotoi Isultarimai Ir patarles isz (ywe* 

mo senowes Grekonu bei Rymtonu “ **

mo nuo neprieteliu uredanezlu uz tikro Ir 
izganlngo tikėjimo kalto la prapaltr Cato

Krlrlka yra neodal paelaauli iss (trtybes. Csia1 
aprasso kas jrra arielka, kaip Ji kaakta Aou>- 
(ai. pamdjiia su kateriais abroseltals (aso 
raus pilvo kokio* tes girtybe* Uros penioj* 
ir paduoto* rodo* kaip aao to galia** l*s*

A*bo*la. ir teip mok lala t* d*l saiku, sutoteyta 
toriu*, ne. J*me raal daug naudlora. namo- 
klaaucal* *tralp*nelia. pri* pabaiso* (I p» 
toriai ir priMkyotal.. .. ............................ M*

Amerika Pirtyje, komedl> Keturakio.............10a

saku vienoj* knygotoj*...................... ... ........
AnEils*kni-ltotuvtaxka* todyneii*. sutaisytos 

■ n. P Saurusaiezlo, turi apie MC0 tod- 
Sla: ancllstki *od*tal tozguMinėti lieta- 
visikai.................... ....................................

Birutes dainos " " lite 
Buda* gydymo. Daktartszka knyga..................40*
Dievaiti*, aprsaka sztos gadyne*. Yra tai gra

siausia pasak*, kurto* Ifetaarial 4a atokad

Dailyde arba patarme* stollortan*. surinkto*

ktnantlam. ir mokau tiem, .talioriazka 
darbf...............................t...................

Duoeoe .Jleeškotojai, apysaka H. SaakteTi- 
estad*............................................................

KtaoloKtezko* *niulkmenoa. D-roJ. Ba*aaa- 
vycziaa*. Mok*li*skl li.tarla prasite*

Egle Miežiu karaliene Ir lazgrtoirlmaa Kauno 
pilie* IMS m., dn paiku* dramai paradyti A- 
lenapdro G u Sueito Mo

Genu Dede. Grali pasak* isz sstaadtoalato Lie
ta wi u padėjimo lOo

Gyvenimas Stepo Rsudaoslo pasako* 15c
Gyvenimas Gen*w*lte« (Genovefo*). Yra

deja yra Ku
G y ve almai Klemenso Nerijos Hofbrauero, su 

Irs m pu apsakyme auto parnbealma Dr-toe 
Atplrkejtstu tas Italijos in žiemiu keralyitos 
skersai kalaus Alpnmto vadinamus, per
versto ant Itetuvtetko Kn PetroSaurusatosio. 
Ka* neri turėti d vesi saka nauju pastakatima 
tegul nusiperka »zj knlngelp................KJe

OyTsnlmaa Joanai Krlalaas, pagal naujau- 
alas isztynnejlmas auraazytoa....... . ISc

tarankiai szventos InkvtzieIJo*. vartoti VI ir 
VII salmtmeczieo** dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo aat tomes. Parašte Mm 
Do nald. Labai akyva knygai*....i..... Kki

lis ko kyla melai Ir visokios skriaudos tmo- 
nljoje. Pamate ka. Dembskls. Bzi įtai
ga paduoda svarbiausias Isztraakas Iss 
izvuto. BibliJ<>« kurtai perskelta supra
sit, kas yra-Biblija Ir kodėl kunigai 
draadtta jį teonems skaityt................. no

lis kar akmenys aat mase lanku atsirado! 
Geollogi.zkaa Ltetavo* l*ztyTtaejtmas. 
naudinga moktllaska knygele............. 10a

Istorija Europos aa mapomi BOc
Istorija gratto* Ka truko* u •* Kte
Istorija la*laiko Pranousu vainos atettika-

sloe Afrikoje ..... ■*> 
Istorija gratios Mageteaoe .. »o
Istorija septyaiu Mokytoju • " M>B
Istorija arba apsakymas apte Ltetuvos prasi-

ga. Parasn Zanavykas. 4k
ssganlmM vargdienio. Knlgvls pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenime no

V nljotu po valdtla maskoliaus .Me
Juokingas pasakojimas apte Steitobettaus

Ir du gratua straipsniai tos aklaikystes So 
Ka darytu, kad botame sveiki te Ilgai gy-

ventume............................I............................. Kte
Kankles, lietuviszkoe dainos sn Mtomis,

•a taisytos aat 4 balaa. dėl vyra M .Ito
Kaip įgytie pinigus ir turto „ 10b
Kaip apsiginu nuo koleroe te kiti naadtnfi 

•Mkymai , , l«o
Km teisybe tol nemebs paikios apysakėlė* 

iss itetavlu gyvenimo lio
Kristijonas Duonelaitis ,, „ . lOo

Keletas todtia apte itetavias ir Medingi pa
mokinimai d«l Lietavoe teoalu. Pusi. 44

Kankles, Itetaiiazkoi dalaoe 4 balsams 
risakieas i u taikyto*, peruplao Dr 
Kudirka. IL4all*.... .TT...\T7.....

Kataliku Bainyctta Ir teokstas pagal Zal 
rartek*. A. Nllukas.............

Kristijone Donelaloeio Razetai............

“■<: ‘■'l

stato Fagal A.'Ktrkotf. pamate N Yra 
tol Utortaaka* tetainlplaajlma* apie Vil
nia** praeiti pagal paminklu*, eialllku- 
du* ant grabrieoslu D. L. Kunlgalkss- 
oalu ir Karalių.................................................

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENYS.
toram*, norintteB* tezaagli

Pagal LunkevyČių Ir kitus

(T%sa.) (. 4
mirčia to, kario kanu prisiveisė ligas gim
dančios bakterijos. Dabar daktarai prisi
laiko tos nuomonės, kad visas limpančias 
ligas gimdo bakterijos. Kiekvieną ligą gim
do kitokia bakterijų veislė; kiekvienos ligos 
bakterijos žymiai skiriasi ir savo pavidalu. 
Bakterijos gimdančios difteriją yra apvalios, 
bakterijos gimdančios cholerą turi komos (,) 
pavidalą. Apart bakterijų gimdančių lim
pančias ligas, vodingi yra ir pelėsių grybe
liai, kurie neišpasakytai greitai veisiasi ant 
mėsos. Ant žmogaus odos veisiasi teiposgi 
visoki pelėsių grybeliai ir gimdo visokias 
odos ligas. Rudenyj musų kambariuose stim
pa tūkstančių tūkstančiai musių, naikina jas 
teiposgi vienas pelėsių veislės grybelis. Musė 
ligos apimta, iszrodo, lyg kad butų miltais 
apiberta. Yra specijališki grybeliai naiki
nanti drugius, šūdvabalius, ir kitokius, tei
posgi bitis ir širšes. Dalis tų vodingų gyvū
nams grybelių yra^dar ne su visu išsivysčiu
sių, yra tai teip vadinama perėjimo forma, 
iš kokios paskui išauga kitokį grybai

Grybų ir mažyčių grybelių gyvenančių 
ir augančių kaipo parazitai aut visokių aug
menų yra tūkstančiai. Nėra, turbut,nė vie
no augmenies, pradedant nuo samanų ir be- 
siveisiančių ant vandens maurų, baigiant gi
rių milžiniškais medžiais, kurie ne turėtų 
savo grybo gyvenančio ramiai ant jų kūno. 
Visokios augmenų ligos, išėmus, žinoma, 
užgavimų, kokius padaro žvėrys ir žmonės, 
paeina nuo grybų. Puolimą spyglių, išpūti
mą ūgių ir šakų, sutrumpėjimą ir ištysimą 
organų, nepaprastą parvą lapų gimdo grybe
liai, kurie be jokio pasigailėjimo užpuola 
ant augmenų. Augimą turkiškų kviečių ir 
kitokių augmenų sulaiko prisiveis^ grybai. 
Terp grybų yra ir toki, kurie ne gali dygti 
ir veistieei ant to paties augmenies, bet tei- 
kalauja dviejų. Štai paimkite nors javų ru
dis augančias ant auginamų javų. Rudys 
tos yra tai mažyčiai grybeliai, bet teip smul
kus, kad liuosoms akims jų pavidalo ne ga
lite matyti. Jos turi dvigubus sporos taigi 
sėklas: vasarinius vadinamus uredo8porai« ir 
žieminius vadinamus acidorM. Rudys ne gali 
pačios veistiesi ant javų, bet turi pereiti per
mainas ant lapų berberiso arba rugšterškės, 
ant kurių lapų ne sunku užtėmyti raudonus 
spuogelius. Spuogeliai tie yra tai lizdai aci- 
dijų, kurios paskui ant javų persikeičia į 
rudis, pavirsta į tikrą grybelį. Rugšterškės 
arba berberiso krūmai, auganti arti javais 
užsėtų laukų, yra vodingi, kadangi jie gali 
rūdims užkrėsti augančius ant dirvų javus. 
Rudžių sėklos arba sporai nioiKada ne gali 
augti iš syk ant javų, bet turi persikeisti 
ant lapų rugšterškės, ant jų turi, teip sa
kant, sudygti; teipjan ir acidijų sporai ne 
gali ant rugšterškės Įjersikeisti į rudis, į ti
krą grybelį, bet ant to turi persikelti ant 
augančių ant dirvų javų. Tokį jau apsi
reiškimą galima matyti ir terp gyvu parazitų. 
Pūslinė forma žmogaus stučkinio slieko gali 
išsidirbti tiktai ant kiaulės. Nors sliekas ir 
daugiausiai dėtų kiaušinių, bet jeigu jie ne 
pateko į kiaules-vidurius, iš jų nieks ne už
augs, padėti kiaušiniai išnyks, jeigu ne pa
teks į kiaulę, kur jie išsivysto. Užtai vėl ne 
patekę į žmogaus vidurius, jie ne gali persi
keisti į stučkinį slieką. Tą ką matėme ant 
javų rudžių, galime užtėmyti ir ant

1 rudžių rododendronų lapų. Rudis tas gimdo 
i grybeliai, bet kad pavirsti į rudis, jų sėklos 

arba acidijos išsivysto pirmiausiai ant spy- 
J glinių medžių, o jau paskui persikelia ant 
; rododendronų lapų. Yra vienok ir toki gry- 
( bai, kurių acidijos ir rūdys auga gerai ir iš- 
, si vysto į rudis ant to paties augmenies.

Ant augančių giriose medžių užpuola, 
teisybė, ir smulkus grybeliai, bet jie musų 

, girių mažinama ne gali daug blėdies padary- 
; ti, tikrais medžių priešais yra ne tie smulkus 
; neužmatomi liuosomis akimis grybeliai, bet 
! dideli grybai augštesnio skiriaus. Prie tokių 
> priguli pintys ir kitokį auganti ant medžių 

kamienų ir šakų grybai. Beveik kiekviena 
: medžių veislė turi atskirą grybą. Visi žino, 
, jog giriose pigiaus parduoda tokius medžius, 
, ant kokių pasirodo grybai. Tas yra ne be 
; pamato, kadangi medis, ant kurio pasirodė 
, grybai, yra jau jo pagadytas;buva ir teip,kad 

micelejai sunaikina visą kamieną ir tai teip, 
kad paskui vėjas girių milžiną lengvai nu- 

, laukia. Vieni naikinanti medžius grybai au- 
, ga tik ant kelmų, kiti ant kamieno, o dar ki- 
‘ ti ant šakų. Vieni apsigyvena ant spyglinių 
j medžių, kiti ant lapinių, dar kiti ant vyšnių. 
' Žinoma, medžiai ilgiaus gali pasipriešinti ne 
; prašytiems svečiams, bet ant galo visgi gry- 
( bai pergali ir girių milžinus.
, Terp naikinančių medžius grybų yra 

teiposgi turinti pereiti permainas, tuos vadi
na gklirotipijoTM, taigi turinčius sklerotus; 

' prisigriebia į medį grybo sėkla, o iš jos iš
auga juodi apvalus arba pailgi bumburai 

, vadinami sklerotais, o iš jų išdygsta, kaip 
svogūno diegas, tikras grybas. Karštuose 

, kraštuose auga grybų veislė, kurių sklerotai 
sveria 50 svarų. Paprastai tokių grybų 
sėkla arba sporai patenka į medį metais pir- 
miaus, o iš jų tik kitą metą išdygsta tikras 
grybas. Net puvimą daržuose auginamų 
kopūstų lapų gimdo grybai.

Iš visų augančių ant žemės paviršiaus 
augmenų mažiausiai kenčia nuo grybų sama
nos. Maurai auganti vandenyj, nors teipos- 

1 gi maitina daug parazitų grybų, bet tie su 
Sabais tveria kaip! kompaniją aut naudos 

iejų pusių. Maurai suteikia grybui maistą 
paimtą iš oro, o grybai vėl jiems atiduoda 
nuo jų atliekamą maistą. Ne trūksta grybų 

i besimaitinančių ir ant grybų. Teip antai 
grybas Cordyceps auga ant besi veisiančių 

> po žeme brangiausių gal grybų vadinamų 
trufeliais. Cordyceps geriausiai parodo gry
bautojams, kur yra trupfeliai. Ir pelėsiai 
veisiasi ant grybų, o pelėsiai, kaip žinote, 
yra teiposgi grybai.

Taigi matote, kad nėra ant svieto gyvo 
sutvėrimo, žmogaus ar žvėries, nėra augme-
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ti. Kadangi grybai ne turi organų reikalin
gų <ąnt tvėrimo medegų reikalingų ant au
gimo, jie priversti pasinaudoti iš maisto kitų 
surinkto, minta svetimu darbu.

Iki šiol mes kalbėjome apie grybus au
gančius ant gyvų kūnų, taigi apie teip vadi
namus parazitiškus. Apart šitų vienok yra 
teiposgi didelė dąugvbė grybų augančių ir 
besimaitinančių ant apmirusių augmenų ir 
gyvūnų kūnų, iš jų imančių medegaa ant 
augimo. Didelių ir mažų gyvūnų kūnai, 
pūvantis medis, vystanti žolė, vaisių žievė, 
pats vaisiai, plaukai, ragai žvėrių, paukščių 
plunksnos, vienu žodžiu kiekvienas organiš
ko paėjimo daiktas yra naikinamas grybų, ir 
grybelių. Ant pūvančių medžių kamienų 
veisiasi išduodanti šviesą grybeliai ir kitoki. 
Džiilstanti žolė kaipi apiberta mažyčiais mar
gais šlakais, kurie niekuom kitu ne yra, 
kaip mažais grybeliais; pilna grybų vystanti 
ir pūvanti žolė. Gyvulių mėšlas turi teipos
gi grybus jame besi veisiančius. Nemažai 
grybų veisiąsi ir pačioj dirvoj, kokioj yra 
pūvančios organiškos medegos. * Ant žemės 
paviršiaus, kur tik auga koki nors augme
nys, žemėj yra daug pūvančių organiškų me
degų. Joms maitinasi daugybė visokių vei
slių grybų; kadangi tokių pūvančių medegų 
daug yra girių žemėj, tai giriose ir auga 
daugybė matomų ir nematomų grybų ir gry
belių. Vieni auga eilėms, kiti krūvoms rato 
pavidale; drauge su nuodingais auga bara
vykai ir grūzdai, šalę musmirio, auga-ūmėdė. 
Daugumas giriose augančių grybų laikosi 
paprastai tų pačių vietų. Tą gimdo Šitokios 
priežastys: grybas ne dygsta tuojaus iš pate
kusių į žemę sporų arba grybo sėklų. Iš spo
rų paprastai pirma išsivysto grybinė medega 
arba teip vadinamas micelium, kuris išrodo 
lyg sulenkti siulėliai. Tik iš tokių micelijų 
išdygsta tikras grybas su kepure. Todėl, 
kol žemėj yra micelijai arba grybinė medega, 
kiekvieną metą toj pačioj vietoj dygsta gry
bai; per išsiplatinimą sporų, žinoma, giriose 
tveriasi naujos grybų augimo vietos, per išsi- 
veisimą micelijų, nyksta sėklos. Yra ant že
mės grybai galinti augti ir ant kietų kalki
nių uolų. Merelius lacrymans. grybas au
gantis drėgnose triobose, auga teip gerai ant 
mūrinių, kaip ir ant medinių šienų, tam
siose resyse. Išnaikinti jį, ypač iš medžio, 
labai sunku. • Tik saulės spinduliai ir švie
žias oras gali išnaikinti šituos grybus triobo- 
se, kur jie spėjo prisiveisti. Kiti grybai vei
siasi po žemė ir po žeme užauga juodžemio 
eilėse, kuriose yra daug pūvančių medegų; 
vieni iš tų augančių po žeme grybų niekada 
neišlenda ant paviršiaus, kiti gi pasirodo ir 
ant paviršiaus. Tūli tie požeminių veislių 
grybai auga žmonių ir žvėrių plaukuose, 
kiti veisiasi ant kaulų, yra ir auganti ant 
avinų ragų, ‘kiti ant arklių nagų. Taigi 
augmenys grybų skyriaus maži ir dideli auga, 
visur: ore, ant žemės,gyvuose ir numirusiuo
se kūnuose ir po žeme. Tūli grybai auganti 
ant kietų uolų, taiso dirvą augštesnių skyrių 
augmenims, jie suminkština uolas, ant kurių 
jiaskui atsiranda samanos, kerpės, o po tų 
jau ir turinti aiškius žiedus augštesnių sky
rių augmenys. Tokiu budu grybai prisideda 
prie užvaisinimo nevaisingų uolų. Atsiradus 
čia vienok augštesnio skyriaus augmenims, 
su jais atkanka ir grybai parazitai mintanti 
kitų parengtu maistu. Vieni grybai ne turi 
aprubežiuotos vietos, auga teip gerai šiltuose 
kraštuose, kaip Įr uždengtuose amžinu snie
gu, kitų gi augimo vieta aprubežiuota, auga 
jie vien ten, kur auga maitinanti juos aug
menys-

Taigi visi gyvūnai ir augmenys turi re- 
pintiesi ne tik apie maistą ant savo locnų 
reikalų, bet turi maityti didelę daugybę viso
kio pavidalo grybų ir grybelių. Klausymas, 
ar dėl tų be darbo mintančių grybų, kuriuos 
reikia maityti, augštesnių skyrių augmenims 
ne reikia daug kęsti? Iš to.kąpirmiaus kalbė
jome, aišku, jog teip yra. Bet grybai atgabena 
teip gyvūnams, kaip ir augmenims ne vien 
blėdį, atgabena jie ir naudą. Žinote, jog 
gyvybė kiekvieno organiško daikto, ar tai 
gyvūno, ar augmenies nėra amžina. Po ke
lių dienų, ar po kelių metų teip augmenys 
kaip ir gyvūnai numiršta ir jų kūnas pasida
lina į sudėtinius, iš kokių pasidaręs. Puvi
mas kūnų, arba pasidalinimas į sudėtinius 
atsibūva po grybų įtekme. Jeigu grybai ne 
pradėtų savo darbo, nudžiūvę augmenys ir 
numirę žvėrys ir žmonės, arba, teisingiau sa
kant, jų kūnai ne išnyktų, ne pasidalintų į 
sudėtinius teip greitai, tas trauktus! per čie- 
las metų eiles. Tokiu budu dygstančiai žo
lei ne butų tiek ruimo, nė šviesos, kadangi 
tą uždengtų Beniaus nudžiūvę augmenys, 
per eiles metų susirinktų tiek Beniaus apmi
rusių augmenų, nesupuvueių kūnų, kad nau
jiems visai ne butų vietos. Grybai, besi vei
sianti ant apmirusių kūnų, suskubina jų pu
vimą ir tokiu budu rūpina ruimą naujiems 
augmenims, padalindami į sudėtinius numi
rusius kunus, rūpina medegą naujiems. To
kiu budu, nors grybai ne mažai blėdies daro 
gyviems, bet jie gamtoj reikalingi, nors jie 
naikina ir gyvus, bet vietoj išnaikintų, rūpi
na ruimą naujiems, prisideda prie palaikymo 
gyvybes ant žemės.

Teisybė, jie dalį medegų jų sunaikintų- 
Sima pats ant savo pačių augimo, bet visgi 

ug reikalingų medegų atlieka kitiems. 
Paprasti grybai pats gyvuoja ne ilgai, jų 
medegą padalina mažai reikalaujanti pelėsi
niai grybeliai, tai atlikusi medegos dalis eina 
ant naudos viso organiško svieto. Rudenyj, 
kada ant žemės yra daug apmirusių augme
nų, lyg ant pašaukimo atsiranda milijonai 
grybų, kurie darbuojasi per trumpą laiką 
ant išvalymo žemės paviršiaus nuo tų visų 
negyvėlių; paskui vėl išnyksta.

Besidarbuodami krūvoj, su maurais kai
po kerpės, grybai taiso dirvą ant kietų uolų 
augštesnio skyriaus augmenims, kaip antai 
samanoms, po kurių su laiku ant nevaisingų 
uolų atsiranda ir kiti augmenys. Nors bak
terijos, kurios yra teiposgi grybais, vienos 
mums daug pikto daro, gimdo visokias ligas, 
bet kitos dirba ant naudos žmogui, kaip ir vi
sam organiškam svietui.
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Drangyscziu Reikalai
Apgarsinimai draugyseziu mitingu, 1 

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

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

Chicago. Dr-te Simano Daukanto tu
rės savo netikėta susirinkimą guba toj, 
1# Sausio, 7 30 vakare, saleje K. Liau- 
danskio, 3301 S. Morgan st. Wisi sąna
riai privalo ant szio susirinkimo prrtJuti, 
nes yra labai svarbus ir ūmas reikalas, 
kuris su visu žine turi būt apsvarstytas 
ir nutartas. S. Abromaviczia, prez.

946—33rd st.
Pirmas Balius!

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

Komitetas.
Balius, Balius!

Chicago, Dr-te Teisybes Mylėtoju tu
rės savo balių nedelioj, 3 d. vasario, sa
leje K. Liaudanskio, 3301 Sū. Morgan 
str. Prasidės 3 vai. po pietų. Įžengs 
10c. Grajys pirmos kliasoe muzika, bus 
szoktai ir kitos interesuojanczios zobo 
vos. Wisus lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia atsilankyti.

Dr-te Teisybes Mylėtoju.
Paszvventinimas kampinio ak

mens.
Chicago. Nedelioj 27 sausio. 1901m. 

parapija Apweizdos Dievo apwaik- 
szczios iazgilminga ceremonija paszven- 
tinimo kampinio akmens savo naujai 
statomos mokslaines ant kertes Union ir 
18tos ulicziu. Paszventinimas atsibus 3 
valanda po pietų. Ims jame daly vuma 
keletas kunįgu ir visos Chicagos lietu- 
viszkosir lenkiszkos draugystes. Todėl 
visus Chicagos lietuvius ir lietuvias 
szirdingai užpraszo ant szios iszkilmes 
pribūti ir imti dalyvuma.

Kn. E. Steponaviczia,

Chicago. Nedelioj 20 d. am. 1-ma 
vai. P. M. svetainėj K. Liaudanskio 
(3301 S. Morgan) laikysis metinis susi
rinkimas Tkvtnks Mylėtoju Draugys
tes Kuopos. Reikia kad kiekvienas 
sąnarys pribūtu—po bausme. Norintie- 
jie prisiraszyti Kuopon nauji sanariai 
gali ateit ir prisiraszyt. A. L. sekr.
Nauja Paskolos ir Namo Statymo 

Draugyste.
Chicagoj sus:t irere nauja lietuviszka 

paskoles ir namu statymo draugyste 
vardo “Palangos Lietuviai”, ir jau turi 
isz valstijos Iljinois daleidima pardavi
nėti akcijas. Pirma tame reikale susi
rinkimą turas subatoj, 19 d. sausio 7:30 
vai. vakare, saleje po nr. 168 W. 18th 
st., ant kurio visus lietuvius kvieczia 
susirinkti, o ten iszgirsite naujo* drau
gystes programa. Komitetas.

Chicago. Dr-te Sz. Franciszkaus se
rai. turas savo pirma balių nedelioj, 17 
Waaario, 1901, Freiheit Turn saleje 
3417 8. Halsted st., terp 34 ir 35 ui. In- 
ienga vyrams 25 c., moterims' ir mergi
noms dykai. Wisus lietuvius ir lietu
vaites kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Chicago. Dr-te DroJ. Basanavicziaus 
turas savo susirinkimą nedelioj, 20 d. 
Sausio, 3 vai. po pietų, saleje M. Miel- 
dažio, 68 W. 25th st.. ant kurio visus są
narius ir norinczius prisiraszyti kvieczia 
susirinkti. Naujiems įstojimas tik 31.

Dr te Dro J. Basanavicziaus.

Chicago. Sanariai Dr-tes Teisybes 
Mylėtoju yra kviecziami susirinkti su 

, draugystes ženkleliais į sale J. Petro- 
sziaus, 168 W. 18th st- nedelioj, 27 Sau
sio, ant 2 va), po pietų, isz kur draugys
te iszeis incorpore ant iszkilmes pa- 
szventinimo kampinio akmens parapi
jines sales parap. Apveizdos Dievo. Už 
nebuvimą bausme pagal konstitucija.

J. K. Chmieliauckas, sekr. 
880- 33rd st.

Serą n ton, Pa. Tėvynės Mylėtoju Dr 
les kuopa turas dideli susirinkimą ir 
prakalbas nedelioj, 20 Sausio, Leonardo 
svetainėje 111 Markei st. Providence. 
Bus gori kalbėtojai vietiniai ir isz toly- 
mesniu miestu. Todėl visus lietuviu* 
ir lietuvaites szirdingai kvieczia susi
rinkti. įžengs 5 c.

Kuopos vyriausybe. •

Nev York. Tėvynės Mylėtoju Dr-tes 
Kuopa turas savo susirinkimą nedelioj, 
37 sausio. 3 vai. po pieta, saleje po nr. 
73 Grand St. Brooklyn, N. Y., ant kurio 
visus sąnarius ir visus lietuvius ir lie
tuvaites kvieczia skaitlingai susirinkti.

Kuopos Wyriausybe.

Waterbury, Conn. Tėvynės Mylėtoju 
Dr-tes kuopa turas savo susirinkimą 31 
d. sausio, 7| vai. vakare. Poliu Liet. 
Kliubo ruimuose, į kur visus sąnariu* 
ir norinczius pastoti sanariai* szirdingai 
užkvieczia.

M. J. Mamijonaitis, kuopos yri”*-

Pajieszkau savo pusbroliu Juozo ir 
finco Mencevicziu, abu Suvalkų 
□b., Marijampolės pav., Antanavo 
m., iss kaimo Juras. Jie patys ar kas 
itas teiksis duoti žine ant adreso:

Simon Kuzmickas,
A. Poplar st.. Somerville, Mass.

Aukos ant kanklntinlu
Isz Boston, Mass., surinktos pp. Rau- 

linaiczio ir Tamulino.
W. Migauckas 
J Alusza
J. Aidinas
K. Szvazas 
Barbora Szvaziene 
M. Daukszas 
B. Szarka 
Nenorintis pagarsinimo vardo 
B. Rocztin (žydas—sztorninkas)
J. Karvelis T .
B. Gedraitis 
Z. Kazlauckas (sztorninkas) 
W. Kederis 
P. Ardaravicze
S. Kundrotas 
P. 8tari nokei 
A. Skiepenaitis
K. LeVenczius 
J. Kilkaitis 
W. Szimkus 
J. Gricius
T. Paszkevyezia
Jeron. Gricius 
A. Sidaras .
P. Dvazockis 
Barbora Kaurinuke 
Petrone Karveliute 
J. Masionis 
J. Sundukevyczia 
J. Plevokas 
J. Bartaszius 
J. Likęs 
M. M ižai r* 
Rozalija Maciejauskiene 
S. Ltnbark
R. Wilkovaki 
J. Žilinskas 
Elzbieta Wiszniauckiene 
M. Dzenkevycze 
J. Janusza 
J. Kibartas 
A. Javarakas
S. Kuzmickas
J. Muckus
K. Barszczius 
J. Szukžda 
S. Wasiliauckas 
M. Sziuzas 
M. Samsanavieze 
P. Mickus 
J. Warkalis

prigelbCti anęaUpaudinti.kasstuos 31.50; 
po atspaudinimo kasztuos 32.00. Todėl 
tuos, kurie nori ta knygę turėti lietu
vi s* ko j e kalboje, kviecziu prisiųsti 
prenumeratę, ir kaip taps atapaudtnta, 
užsi mokė jusle jie gaus atlygini m ę kny
goms tiek 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 Tautieczių urnai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingals 
būti.

- J. Szliupas, M. D.
421 Penn Are., Scrantoh, Pa.

Juozas Petrikis isz 
ir P. G. Lorantz isz

atsilankys, lietuviai

“Lietuvos”' keliaujanti agentai.
Bziaurrytiniuose sieliuose “Lietuvos" 

keliaujancziais agentais yra: Win.Kuda- 
rauckas isz Lavrence. Mass. ir Jo
nas Taraila isz Waterbury,Conn., pietry
tiniuose steituose Jurgis Kazakevicziu* 
isz Pittston, Pa., 
Philadelphia, Pa. 
Pittsburg, Pa.

Kur szie vyrai
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems užsimokėti; pi
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tę paczią prekj kaip ir redakcijose.

Wietiniais agentais: Jonas Naujokas, 
Nev Yorke, Stanislovas Rinkevicziu* 
Brooklyne N. Y., Andrius Maczis She- 
nandoah, Pa., Petras Bieliauskas M t 
Carmel, Pa., M. J. Damijonaitis Water- 
bury.Conn.'K. Gediminas, Pittsburg,Pa.

“Lietuvos” Iszleistuve.

Official Publication
MIA FlU iKSUBAMCk COMPAMT of Phi- 
ladslphla.in the State of Pennsylvania, 
on the 31*t day of December, 1830; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to

CAPITAL.
Amount of capitsl stock psid 

up tn czsh..........................3400.000.00
LEDGER ASSETS.

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.. 169.900.00 
Book value of bonds and

stocks...................................8.579 797.15
Cashon hand in benk...............163.668.27

Tolal net ledger assets 34.813.927.09
NON-LEDGER ASSETS.

11.30.44

Ant p»rendawojitno sztoras tinkantis 
ant grosernes, buczernes ir tt. Randa 
pigi. Gera vieta lietuviui. 3342 Mos- 
pratt st., Chicago, 111.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOW!ATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima Isz kiekvienos 

aptiekos.

HBHH

....... LIETUW1SZKAS DAKTARAS..........
772 Milwaukee avė., -------- CHICAGO, ILL

nuo 8 iki 10 ryto 
Priima Ligonius- nuo 12 iki. i popiet 

nuo 7 iki 9 wakare.
Ateik pate arba gali paazaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanczias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

, ligas. Atsiszaukentiejns per laiszkus duodu rod$.

Sziumetiniu kalendorių ir viso
kia kitu knyga dabar galima gau
ti “Lietuvos” redakcijoj.

Pajieszkojimal.
** W argam i* t r a, Urbanaviczius,.kun pe.

raita vasara buvo atsissaukes į Apvaiz
dos Dievo parapija, teiksi* dabar pri
siųsti mums savo adresa:

Kn. E. Stefonaviczia, 
168 W. 18th SU Chicago, 111. 
Pajieszkau savo vyro Petro Dundos, 

kauno gub., Sziauliu pav., 11 metu kaip 
Amerikoje, metas atgal kaip jis iszva- 
ževo Chicagon, bet jokios žinios nuo jo 
neturiu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
maloningai duoti man žinia ant žemiau 
padėto adreso, ne* asz su mažu kūdikiu 
kencziu didi varga.

Rozina Dundiene, 
466 N. 3rd. *U, East St. Louis, Iii.

Pajieszkau jaunos merginos ant apsi- 
vedimo mokanczios raszyti ir skaityti 
Hetnviszkai, angliszkai, ir vokisskai. 
Ass esiu 19 metu ir moku lietu visikai, 
angUszkai, vokisskai ir lenkiszkai, todėl 
ir tokios drauges sau jieszkau. Mano 
adresas: Walter V. Jusaitis,
Cfo American VelsetMill,

Stonington, Conn.
Pajieszkau merginos, nesenesnes per 

28 metus, ant apsi vedimo. Turiu 160 
akru farma ir ndrecziau gauti sau gas- 
padine. Teiksis atsiszauktl ant adreso: 
J. K. Box 34, Traversa City, Mich.

Interast due and accrued....
Market value of bonds and 

stocks over book value...
Net amount of uncollected 

premiums.............
Gros* assets.

85.292.85

leo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Gydo visokes .igas, turi geriausę prakti 
kę ligose moterių, vaikų ir chroniaz- 
kose ligose. Teipogi geriausei atlip 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd St.,

DENT Y8TA8.
Kerte 31st ir Halsted ulicziu, 
wirszui Aptiekos. Chicago.

Rozalija Kaurinuke 
J. Pelecki* 
J. Zablackas 
Alena Zablackiute 
J. Tamulinas 
J. Raulinaitis 
J. Kavolius 
J. Žvairaitis

“Vienybe Lietnvniku” 
iszeina kas sereda jau 14-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra
nešta svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybo” ant metų kasz- 
tuoja $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.

Wiso 39,90 
Trūksta dar 25 c.Prisiųsta tik 39.65.

E. Zalevskis, Woreester, Mas*.
8. Kasparaiti* Baldvinsville, Mass.
A. Waiczaiti* ,. »
Marijona Gecziute „ ,,
B. Pranaitis „ „
J. Widorskis ., -
J. SUlskis ,. ..
M. Peliulis „ »
B. Paplauskas „ n

50 
25 
25
10
50 
50 
15
50 

"Koo

36,00 
310,00 

22

Wiso
Dr-te Sz. Kazimiero ir kuopa

T. M. D. Nashua, N. H.
Citizen* Kliubas Elizabeth, N. J.
J. Szeris, E. Windson, Conn. 
M. Kalvaitis, Lošt Cresk, Pa.
V. Mikalauckas, Brook'.yn, N. Y.

Ant paminklo D-ro V. Kudirkos.
Dr-te Sz. Kazimiero ir kuopa

T- M. D. Nashua, N. H.
E. Zalevskis, Woreester, Mase.
J. Raulinaitis, Boston, Mass. 
J. Tamulinas ,t J

A. ViarteUal ant tabako.
Dr-te Sz. Kazimiero ir kuopa

T. M. D. Nashua, N. H. I 
J. Raulinaitis, Boston, Mass 
J. Tamulinas „ „
AnUlalkraRzczio pawer<tu tautu.
J. Raulinaitis,"Boston, Mas*.
J. Tamulinas ,,

33.00

33.00
25
25

Geresniu ir pigesniu negu anglys.
Yra tai, kas pilnai ir greitai suszildo 

ne tiktai pavirusiu,bet teipgi ir vidurius 
ir tokiu budu apsaugoja nuo persiszal- 
dymb ir jo pasekmių. Tokiu vaistu nuo 
persiszaldymo yra Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine. Jis į trumpiau
sia laika suszildo vidurius ir delikat- 
niausius jo organus, o per tai ir visas 
kūno dalia Kartusis Trinerio Wyna* 
Ūme dalyke yra atsakancziausiu ir ge
riausiu vaistu už visus kitus gėralus, su 
tuo paežiu mieriu panaudojamus. Kar
tusis Trinerio Wynas paUiso nežlebczio- 
jima, reguliuoja vidurius, apvalo krau
ją, atgaivina smegenis ir pilnai gydo 
visokias pilvo, inkstu ir kepenų ligas. 
Reikia tik vartoti tikrąjį American 
Elirir of Bitter Wine, vien tik Ameri
koje pabrikuojama per Joseph Triner, 
799 8o. Ashland avė., Chicago. III. Gali 
gauti visose aptiekose, bet tari visados 
reikalauti tikrojo, ir jokiu kitokiu vąjs- 
tu ne imk!

siun- 
Par- 

A me

“Lietuvos” redakcija geraųisei 
ežia pinigus į visas svieto da^s. 
duoda szifkorte* ant viso linijų į 
rika ir isz Amerikos į visas svieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis szimtu* geru namu pi
giai ant perdavimo. “Lietuvos" re
dakcijoj teippst galima gauti visokiu 
lietuviszku knygų, abrozu, abrozeliu, 
pavinczevoniu ir grometoms popieru. 
Raszykits, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad- 
suokite teip:

924—33rd St. Sub-Sta. 60. Chicago, HL

Man važinėjant po lYakarus ir po 
Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu
vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžvelgimą į klausimus phllouophi- 
joe ir mokslų (duslią Dievą gamtos 
įstatymus, evoliuciją ir tt.). Kadangi 
tie klausimai aiszkiai yra iuguldyti L. 
Buchnerio veikale "Pajiega ir Medega” 
(Kraft und Stoff), ir kadangi sziądien 
toks veikalas iu tiesų yra reikalingu 
visiems laisvamaniams, idant turėtų 
atramą priee* kunigijos melus apie re
ligiją, au puiunekejęe su kiliais tau
tiečiais rįžausi apgarsinti prenumeratą

F.PBradchulis
Attorney ud Counselor at Lai.

146 LaSallu at. Room 410. Chicago. III.

Telephone Central 3066.
Wienintells lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduot*.

. 268.890.50 
*5.179.4«. fe

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Depreciation Irom book 

values of real estate.. 38.167.67
Special deposits to sec- 

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

Totai.................. . 388 167.67
Totai Admitted Assets 35.091.3(14.21

LIABILITIES.
Losses, adjusted and 

unpaid................. 18.696.47
Losses, in procesą of

adjustment, or in 
sus pense............... 164.964.85

Losses resisted......... 9.563.76
Net amount of unpaid losses 3193.215.08
Tatai unearned premiums..- 1.556.227.80
Amount reclaimed on perpet-

ual policiee........................ 840.018.57
Totai liabilitire......... 32.589.460.96

Lesa liabilities secured by 
special depoeits in Yir- 
ginia and Oregon...... 28.742.00

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

Premiums received dunng
the year............................ 31.648.619.66

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

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

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

Amount received from all 
other source*................. 435.00

Totai income.........31.923.399.fe
EKPEND1TURE8.

Losses paidduring the year 31.225.528.70
Deposit premiums returned i

onperpetual risk*........ 17.768.15
Dividendą paid during the year 100.000.00
Commissions and salariee paid ' 

during the year................. 459 46565
Talės paid during the year 

(including fees etc.. of insur- 
ance departments)...........

Los* on sa es, ot maturity of 
ledger assets.....................

Amount of all other ezpendi- 
turee............... ................. .

Totai ezpendituree... .| 31.976.750.23
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during 
the year in Illinois....... 88.286.583.00

Totai premiums received 
during the year in IU......  892.497.66

Totai losses ineurred dur
ing the year in Illinois..... 858.804.05

Totai amount of out- 
standing risks......... 8371.880.866.00

R. DALE BENSON Prrs.
W. GARDNER CROWELL8rc'y

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

GEOW. HUNT, 
(Sbal). Commissioner.

Chicago

OFISO WALANDO8: 
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak 

Trlelonas Yards 885.

Lietuvrlaskaa Saliunas.
Jono Gudino.

Mitchel St., Braceville, Iii.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta 

sale susirinkimams ir baliams.

—Tikrai Lietumi sakas—

SalliiijaS.

71.224.65

12.972.24

83 IBI M

A. Sulurskis & Co.

Uzgydomi *a patrelba nauju rautu išradimu. 
Tik kuroztal* Sime ne (*11 būt ii*<vdytl. ‘ USi- 
MAi salvoi rstaiAi raa**uMA*ii. AMaasyk >a- 
wolin. l**eux*inin*wi«a*lr ruda dykai. Gali 
R tymam* taul gydyti *u wi*al malate kaastai*.

Dalton s Art lūstiute,“!.^“^

A • M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

Wargonu, PŲanu, Siuvamu Ma- 
Hzlnu, Cigaru ir Papieroau.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
viu. Apart te didele ir czysta sale *nt 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo-

•irody* paimta* lo»trumentat negeru, ar per 
brangum, aif-jl *teilm*lu atgal ir ui ta laika 
niekai nekaastao*. VStikrtnu kad nuo mane- 
ptrkilte wi*ka pigia* kaip vliol Amerikoj galei 
tumei rauti, nei aai viaokiui daiktui Imu ita- 
0*1*1 iš fabriko ir todėl galiu pigiau juo* par
duoti aalp tie kurte iš vboteaale ima MeldSiu 
tik pamėginti, • aiUkrlnu kad buiite užganė 
dtatlT

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

Mahanoy City, Pa.

Jonas Petroszins,
iU I. ntu .lerti Ooloi. Chicago.

Lietuwiszkas

Cigaru Fabrikas,

Dirbu olraru* lai grriuuaio tabako. Ko* wl»u*

STATE 
MEDIGAL

Dispensary
E. MadisonStr., CHICAGO, ILL
(arti McVickers Theatre.)

Klausk rodos pas seną Daktarą.c«x 4^ 
geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chroniszku liga. Tuk- 
itancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems vyriszkuma* ir tėvystės laime. ' .

Prastotas wyriszkumas,«^““x"7^^t 
mintis, neapkentima* draugystes, prastota energija, priesziaikinis 
susikūprinimas, nieszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

I ii m DU D (*,7.1 OS 11 P’OS k‘>P ui wi*uose savo stadiumuose: pir- U11Upanelius Aife^niame, antrame ir trecziame,puwimas 
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberiinas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus 
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszminetas ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet ir wisi*zka sveikata ligoniui sugražiname.

A fim D K kad mes pjlnai gvarantatejame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
įtik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles me* supakuojame įatsakanezia deže ir siuncziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

Lieta*isiias Cigaru ir Tabako Fabrikas.
Apretezketne visiem* *awo kostumertam*,. kad 

me* inx4irby*ie tavo Cigaru perketeme 1*1 CLi- 
cago* iu Chicago Hrigbt*. ia *awo locua narna.

r tralinio ctaauu ir ru*tea labai* parduoti 
kaip wht. A paiateliuodatel cigaru* ar 
adnauoklte *avo lalasku* teip:

A. Sukurskis & Co.
Cor. Wentvorth avė., and 14th Str.

Chicago Heights, III.

THE0 PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSŪLIS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 615-616
87—89 E. Iishlngton st, Cblcago, UI.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civiliszkoms ir knminalisz- 
koms provom*. Geriausei iszvarome pra
ves už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Možeika gyvena po nr. 31 W. 
I4th pi., kur galima ji rasti ikb 9 vai.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai 
krasztis, iszeina vieną kart* kas me
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2j markes, Amerikonprisiunejant 4 
marke* arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimenesinis Įsikrauti*, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 suksi- 

' nūs, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Msrkes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
lio redakciją siuneziant reik toks

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

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszka« Daktaras.

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

teriszk^ ligų. Mokinosi un i versi te U 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucsiuoM: 
Wiedniuje, Berlyne, karalisskoje mo
kykloje Londone, buvopardttiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospiul College ir t-1-

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plauczių, kepenų, skaud«limą vidurių, 
galvo*,nepomi*tį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriukes ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviukų ligų 
reikia naudot elsktrikinias prietaisas.

Liga* Lytišku Dteliu
. iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. lu- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau paeekmin- 
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau 'slaplybe-

Dr. Leonard Landos,
134 E.24th 8t.,Cor.LexinKton Av.

Offiso valando.:|;“’p;^X’8w^ 
N*4«llomte: ano S iki lOft w*Lry to .nuo t tai < vai. 
poptet

Rodte per Gteomatai X>yk*t.
Užpraszydami gydyklas prisiusklte 31.00

WJeigu sergi, tai paraityk kiek turi 
metų, kiek sveri ir aprauyk savo li| ___ __________ -i f 
dysi".

Official Publication.
Annual Statement of the Pacific Fi- 

rk Inbcrarcr Company of New York, 
in the State of Nev York, on the 31st 
day of December, 1899; made to the 
Insurance Superintendent of the State 
of Illinois, pursuant to La v:

CAPITAL.
Amount of Capital stock 

paid up in cash................. 8200.000.00
LEDGER ASSETS.

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

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

Totai........... .  8676 MM »
Deduct agente' credit balancee, 

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

Tatai net ledger assets 8644 194.37

NON-LEDGER ASSETS.
Interest and renis accrued... 3.227.03
Market value of bonds and

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

premidms...........................   68.817.83
Gros* assets.. J. 3fel.244.o4

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Special deposit* to secure

liabilities in Georgia.........  33 500.00
Totai Admited Assets tf48.?44.fe

LIABILITIES*
Ix>sse*, adjusted and

unpaid,..............  837.681.87
Izieses, in procesą of 

adjustment, or in 
suspense.............. 49.060.61

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

claims for losses 890.813.81
Deduct re-insurance

due oraccrued.. 22.552.64
Net amount of unpaid loeeee.. 868.263.17 
Totai pnearned premiums.... 330.061.66 
Due for commissiona and

brokerage, salariee, renta, 
interesu, billa, etc...........  10.866.66

Return and re-insurance
premiums. .................... ... 11.020 31

Totai liabilities.... i420.2i7.80
Less liabilities secured by

special deposiU in Georgia 8.300.98
Balance....................  8411.916.82

INCOME.
Premiums received during

the year.............*................ 400.187.89
Interest, renta and dividends

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

ledger assets over book value 492.50 
Totai income.......... 3428.064.25
EXPENDITURE8.

Losses paid during the year.. 276.278.81 
Djvidends paid during the year 30.000.06 
i.omm ;s*ions andsalariee paid

during the year...,........... 135.625.83
Renta paid during the year.... 2.518.75 
Tazes paid during the year

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

Legal advertislng profit
and loes etc..................  61.68

Amount of all other ezpend- •
Itures................................. . 49.447.89

Totai ezpenditure* 8483.002:44
MI8CELLANEOU8.

Totai risks taken during
the year in Illinois..... 83.30.494.00

Totai premiums received
during the year in Dl..... 887-518.11

Totai losses ineurred dur
ing the yearin Illinois;;.. 881.586.03

Totai amount of outstaadk
ing risks........................ 867.900.249.00

FRANK J. 8TIN8ON, Prks.
GEO JKREMIAH, 8rc’y. į 

Subscribed and svorn to before me

i«ne gauslta po le, 
r tuk *tauoliai, bl-

šalį*.

Doininikas Knistautas,
943 8. 2nd. St , Philadelphia, Pu.

JAMES J. HIGGIN8,
Succeaaor te M- Dūmins.

Rėdytojas Pagrabu ir 
Balsamuotojas Km.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniszku, ' Ner- 
viszku ir pri valisz- 
ku ligų vyru, mo- 
teriu ir vaiku. Li- 
gonius gydo per 
laiszkus.

$i}ooo
N ag r*< 1 o* <1 uos

'•f kiekvienam gydy- 
r* “fjp tojui, kuris iszgy-

A “ dys tiek ligoniu su 
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szsknu de( 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
suriuss kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuojau* prie Dr. Kallmkrtkn. o 
rodą gausi dykai. Aprsszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriuke) amžy.kiek 
sveri, indsk truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar 
galima iszgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J, KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

Mūsd prekes yra pigesnes uz bet kokio oficijalisto ilsoj 
šalyj ir todėl kiekfienani ligoniui prieinamos.

fifficA adunAC* l noo 10 ryto iii 4 po pieta ir nuo 6ili8iiiire. 
UlllDu du j liVo. j- ledelioms UI nno 10 iii 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sztądien, nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms szwentoms dienom* adinos tos paezios kaip nedelioms.

Linksma bus tavo namuose,
Jei nusipirksi viena mu.su Home Music Box'a.

| Yra tai puikiausi ir prieitam 
pietausi instrumentai, Mokina tik 
šiądien galima pirkti. Jie duo- 
ida daugiau linksmumo negu 
įSIOO neartas wargonai kadangi 
pie *isadoa gali grainti. Jokios 
Mmuzikos pažintie* ežia neai- 
9r reikalauja, ir kornaa waikaa
■ gali ant fu grainti. Kotnaa
■ pirkėjas stebi* ir džiaugiasi 
Kišto, nesą tas instrumentas 
^Agrajiia sustirsi 50U meliodhu. 
^Fparodytu ant bsto. kuri [.ridė
ta name prie kiekvieno instre-

167 First St., Eliaabeth. N. J.

Pigiau kaip kitur!
Carito a*k*o. 14 ir 13 K. isllubinuU tted*l; 

Laikrodžiai ir taUkradaltal paa man, pl<iaa kaip

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

Seniausia Lietuviszka Batika
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda ui fkorte* ant visu linijų už pi- 
giause preke. Asz esiu jau 11 metu 
szeme biznyje, ir viuda stengiausi ir 
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

Lietuviszka Grocerne.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokius vs.gomus daiktus, apa 
tintus drabužius, cigarus, papierosus 
tabaka, gromatoms popieras, pawincza 
vones ir visokius kitus daiktus szeimy- 
noms reikalingu*. Wisi tavorai szvieži, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie 
ežiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K.Chmelauskas,
878>88O W.33rd s t., CHICAGO.

tj graijant. duokim-- ant kokio

• - -•
n . . p .Al

te, o-azurkas kad-
k* po g ir W tas popui ar ausiai 

/3F 7i?“r!^įiKL.tane. dainai grajina teip, Kg gal tik kele
li ■'’ tni gabiu muzikantu galima butu jam

prisilygint!. Waikai gauna Inu to didele liakunyb*. kaip irkožnas. kana tik girdi jin grajljant.
Wotelis. parodytas ežia ant paweikstello, yra prismaigytas plieninėmis adatėlėmis, kurios su

kas ties voleliui iszduoda tonu*. Jis atkartoja dainas arba anokius be sustojimo.
bais Instabus instrumentas kanatboja tik S6.OO- Apdarytas* jo yra puikus Jei to

mistą nori, ariaiUnak S2.00 mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigas galėsi prisiunsU po 
aplaikymul instrumento agentai daro gerus pinigus. Pnsiunsk te. marke, o gaut 
irisus elrkuliorius. arba prisiunsk C 00, o aplaikysi Home Mane Bot a pirm negu tomisto* kai
mynai toki nusipirks. Jie visi norės toki turėti, kaip tik jin pas tatuiita pamatys. t 

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

ant virus minite* knygos. Prenumera- aas prisiusiu gydyklas kuriomis 
ta lietuvizekoe knygos, kM dabar nori dr,t- (SZAJ.) Notary

aįstiV’

8. Mac k,
212 First St. ELizABrraroRT, N. J.

Zemlapis Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
in iszkoms literom* Peterburge, gauns 
mes pas: Inžinierių Ai.Maciejevskį.

Nevskij prospekt. n. 111 b. 73.

TIKTAI DEL WYRD

Wisl —

. Kas prisius $8.00,
Aplalkys 310.00 verta mauinukę gro

matoms drukuotle su geriausioms dru- 
koriukom* įtaisoma ir su visais reika
lingais Hetuviukol raulavoi ženklais, 
kaip ve: ą ų ž ir tt. Ajit ntos maši
nuke* gali drukuoti netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokalo prie to ne
reikalauja, ant pirmo požvilgio kiek
vienu supru kaip su ja darbe pradėti. 
Ku prisius 31.00 aplaikyt 50 puikiu po
pieru gromatoms rsnytle su puikiom* 
kvietkoms, apskaitymais ir.pavincze- 
vonem*. Mažiau kaip už 31.00 niekam 
neliuncziame. Adresuoki! teip:

W. Kudarauckas, 
Box 234, Uvnaee, lūs.

pas —

wyral—

Baltriikorjil!
Rasite szaltp alų, semauses ariel- 

kaa, wynp net iss Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River SIde 8L,

Saterbnrj, Conn.

STERN
8481—8433 80. Halsted StT.

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

panas, Lown ap 
pedalus,

Wuolektinius Te vorus, Szslikus, Apa
tinius apradalus, marszkiniu* ir kelnes. 
Tevorei geriausi. Prekes pigiausios.

įėjimas musu ntoran tik po nr. $431 
So. Halsted St. į visus departamentus

Žingeidus svietui dalykas. 
Tiarai-vienatine gydykla >nt užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu,

Geriausia dantų guduole: Musu gy
duole nužtabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes. Mes savo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 31.00. Siuncziam Pacztu irį 
svety mas szalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbože. 
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite; The J.M. BRLNDZA CO., 

Box 3861. Nev York. U .8. A.
Ar Tawo pecziua 

reikalauja pataisymo?

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
3402 & Halsted St,

$2.00
Oatlet Fmltnre i Stoie Co.

3249 8. Morgan 8L
o jie sutaisys tavo peeziu dykai. Teipgi 
turime didele daugybe visokių peczių 
ui pigiausi! prekę, pigiau kaip fabrike

Uz dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 
pacztu kožnam wyrui, katras prisiu? 

sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

do« plaukte plaukta prte

Pakelia tteoakliBgu gy
duolių bu* bteluata* ko*

te Medical lu.lltute. Ji* 
'tek težejrda wyru, kurte

Uszkaia ir kantiškai* kea- 
tejimaii, teip kad In*ttta-

tlndatno* kur reikia. Jo* 
gydo kotna lig* ir pauai-

patrotyta pajiega ir at 
■Inti. panaiky* skaude# 
ma stresu, sudraty* silp
nu! lytissku* *anarlu*.

bandymo pakeliu* tiems, 
kurie papraazy*.

Isuigydysi narni* nuo
kieavteaoi lytiszkos ligos,

vitum ataiUkim* wtatae- 
kai išgydo. Ataišanktu 
State Medioal In*Utate8M 
Hektron Bnildlng. Ft. 
Wayne, lad.. • apturealt 
u* dyka tampei i. In*tltu- 
te *tengtaat auiinešt tu 
dldStauilu akaltlium tmo-

trenkt tss samu, kad gydytlei Ir nfe sampelial parodyt jiem*, kaip lengva Lšaigydyt nue lytini 
ku ligų, kada vartoja*! atškincaioi gyduolei. Imtltute ne vieno ne atmeta. Kožnaa, kur* 
atitazank*. gi ui dailiai apipeczetyta pakely, kad kiti nežinota ku ten yra.Raaryk dabar,neatidek

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lėnciug^liu, 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

siuncziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

mu.su
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