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ant Fili-

Amerika.
Dabar jau Amerikoj daugumas 

gerai supranta, kad 
(linų dalykai qe stovi teip gerai
kaip randas garsina. Kas mela
gingas žinias paduoda, ar randas, 
ar jenerolas Olis teisingų „žinių 
ne atsiunezia, to tikrai niek^ ne
žino. Bet visi jau mato, kad iki 
szioliszkos aukos ne iszdavė vai
sių: susitikimuose rods filipinie- 
czius nustumia tolyn, kadangi jų 
mieris yra ne stoti į smarkius 
muszius, liet nuolatiniais užpuldi
nėjimais alsinti amerikonus. Tas 
isztikro pasirodo tilipiniecziams 
geresniu negu dideli musziai. 
Dabar amerikoniszkiems jenero 
larns ne pasiseka įtraukti filipi- 
nieczių į tokius muszius kaip isz 
pradžių, rods juos neva nuveja, 
bet visgi jie kaip laikėsi pirma 
Manilles aplinkinėse, teip ir laiko 
si; sykį nuvyti, vėl atsiranda 

~toee jau vietose kaip ir priesz 
nuvijimy. Per tai ir amenko 
niszki jenerolai ne drysta trauk
ti toliaus į salos vidurius, ka
dangi tysyk žilipiniecziai apsto
tų amerikoniszkus kareivius isz 
visų pusių. Jenerolas Olis ra 
portuoja nuolatai vis apie naujus 
miestus amerikonų užimtus, bet 
isz tikro ne toliaus kaip ant 20 
angliszkų mylių nuo Manilles 
viskas yra filipinieczių rankose. 
Dabar jau net pirma pritarianti 

‘ užėmimui Filipinų salų Ameri
kos laikraszcziai sako, kad iki 
sziobszka karė su Aguinaldo 
kasztuoja į du szimtu milijonų 
doliarų, kasdienę gi užlaikymas 
ten laivynės ir kariaunos kasz- 
tueja su virszum milijono, 
taigi daugiaus negu kasztavo 
Iszpanijai wisi czia buvę maisz
tai, bet po amerikonų kontrole 
yra mažesni salų plotai negu 
buvo po valdžia Iszpanijoe ati
duodant tas salas Amerikai. Ly
giai amerikonai, kaip ir svetimų 
krasztų ofioierai, susipažinę .su 
sanlygoms ant Filipinų, sako, kad 
ant suvaldymo Filipinų reikia 
ten nuolatai laikyti mažiausiai 
150,000 kareivių, taigi szeszis 
kartus daugiaus negu isz viso 
jų turi Amerika sandaros laike. 
Jeigu dabar užlaikymas 25,000 
kareivių ant Filipinų kasztuoja į 
1500000 dol. kas dieny, tai paskui 
kasztuos tas szeszis kartus dau

giaus. Taigi laikymas sulų kasz- 
tuos kelis karius dauginus negu 
sieks nauda isz tų naujų Amerikos 
valdybų, kurių teip geidė prezi
dentas McKinley ir visi arty 
minusi jo draugai. Wokiszkas ka- 
reiviszkas agentas^uvęs ilgai ant 
Filipinų sako, kad ant suvaldymo 
Filipinų reikia turėti 150,000 ka
reivių tinkanciių į kovę, bet kad 
dėl nesveiko oro daug atsiųstų 
kareivių turės apsirgti, tai reiks 
gabenti nuolatai vis naujus ka 
reivius, kas neiszpasakytai pa- 
didįs kasztus valdymo tų naujų 
Amerikos kolionijų. Jenerolae 
Otis gauna laiszkus nuo filipi- 
niszkų moterų, kuriuose raszo, 
kad jeigu amerikonai i-zmusztų 
visus vyriszkius, tai moterys 
storianezios į kowy už salų liuo- 
sybę.

Wokietija.
Pasibaigė tirinėjimai specija 

liszkos komisijos iszsiųstos ant 
Samoa salų nuo trijų vieszpa- 
tyszczių, taigi VVokietijos, An 
glijos ir Suvienytų Walstijų 
Sziaurinės Amerikos,ant isztirimo 
buvusių ten kraujo praliejimų; 
komisoriai nusprendė atmesti ly
giai IVokietijos Kandidatę Mata- 
afy, kaip ir Amerikos kandidatę 
Malietoa; teiposgi pripažino dar
bus Amerikos paskirto sudžios 
Chambeiso, kurisai pagimdė 
kraujo praliejimus, už atsakan- 
czius (mat prie kraujo praliejimų 
kaltę visada meta ne ant tikrai 
kaltų bet ant tokių, kurių protes
tų paprastai nieks ne klauso, ant 
aukų keno nors fantazijų). Wo- 
kietija, pripažindama darbus 
Chimberso už teisingus, ne norė- 
rėdama erzinti, nusilenkė mat 
priesz Ameriky. Reikalauti at
lyginimo už sunaikinty per bom- 
berdavimy vokiszkų pavaldinių 
savastį vienok ^Vokietija ne at- 

i sisako.
Wokietijos parlam-mtas galu

tinai užtvirtino padaryty su Isz 
panija sutari į kaslink nupirkimo 
nuo paskutinės salų Karoliniszkų, 
Marijaniszkų ir Pelev. Isz likrę 
parlamente priesztaravo pirki
mui tų salų vien socijalistai;todėl 
ir sutaitis likosi dideliu daugumu 
balsųužtvirtinta. Iszpanijos parla
mento aiba kortežų ta sutartis 
jau seniaus likosi užtvirtinta.

Rando paduoty užmanymy tie
sų, idant užgimus kur norssztrai- 
kams, stabdanti darby kitų dar- 
biuįkų partrauktų vieton su- 
sztraikavusių butų baudžiami iki 
vienų metų kalėjimo, parlamen
tas ne užtvirtino,bet trecziu kar
tu atidavė specijaliszkai komisi
jai ant perdirbimo. Dabar visi 
tiki, kad jau to užmanymo dau 
giaus ne paduos parlamentui, ka
dangi jeigu ir paduotų dar karty, 
parlamentas toj formoj, kaip rau
das reikalauja, jo neužtvirtįs. 
Atmetimy tų tiesų reikia pripa
žinti už nuopelny socijalistiszkų 
parlamento pasiuntinių, ypacz gi 
už nuopelny socijalistų vadovo 
Bebelio. Jeigu randas bandytu 
dar karty ty savo užmanymy par
lamente pakelti, tai ras jis dar 
genaus pasirengusius socijalistų 
ir progresistų pasiuntinius.

Už tarybas ir sutartį padaryty 
su Iszpanija kaslink p lėmimo nuo 
paskutinės jai dar užsilikus:ų 
Australijoj valdybų ir už apgy- 
nimy tos sutarties parlamente, 
Wokietijos ciecorius apdovanojo 
užrubežinių dalykų ministerį Bu- 
elovy grafo titulu. Kaipo nuo
pelny jam stato, kad jam pasise
kė susitaikyti su Iszpanija ir prie 
to nesusipykti su kitoms vteszpa- 
tystėms turinezioms ant Didžiojo 
oceano savo politiszkus reika
lus, kaip antai su Suvienytoms 
Wieszpatystėms Sziaurinės Ame
rikos ir su Japonija.

Kadangi rytinių Pru-ių dvar
poniai skundžiasi ant stokos dar

bi nįkų ant apdirbimo žemė*, o 
randas ne nori liuesai daleūti 
ateiti ant darbų lenkiszkiems ir 
lietuviszkiems darbiuįkams, tai 
dabar jis pradėjo tarybas su Ita
lija: nori mat palengvinti atėji- 
mę į Prusus italiszkiems darbi- 
nįkams'ant darbų prie žemės ap
dirbimo.

Prancuzija.
Susitvėrė aut galo Prancūzi

joj nauja ministerija. Perdėtiniu 
ministerių ir ministerių vidurinių 
reikalų yra Waldeck Rousseuu; 
užrubežinių dalykų ministerių 
tampa tas pata,ky buvo pasitrau- 
kusioj ministerijoj, Delcasse; 
karės nrinisteriu jenerolas Galli- 
fet; laivynės min<bteriu DeLan- 
nessan; tiesdarystos — Moniz, 
iždo—Caill>«ux; prekystes Mil- 
lerand (socijalistas); apszviotimo 
—Leyguer; žemdarbyatės—Jcan 
Dupuy; vieszų darbų— Daudin. 
Naujoje ministerijoj- yra 
socijalistų neužkeneziamas jene
rolas Gallifet ;nors j im neužmiki 
soči jai istai.bet jie iki sziol politika 
neužsiimė ir ant savo naujo urė
do žada neužsiimti, žada vien rei
kalauti nuo visų augszcziausias 
užimanezių vietas oficierų te pa
ties. Jenerolu*, kurie kokiu nors 
budu prisidėjo prie politiszkų 
agitacijų, iszkelia isz Paryžiaus 
Atnaujinimui provos jis pritaria, 
kadangi geidžia apvalyti kariau- 
ny nno wisų apkaltinimų. Jis 
davė daleidimy Dreyfuso paežiai 
per iszlii-f dieny, kada tikt pa
norės, lankyti savo wyry. Į 
Bresty, kur atgabęs Dreyfusy, at
siuntė isz Paryžiaus daug žmda- 
rų ir (Milicijos ant apgynimo 
Dreyfuso ir apstalidymo neprilan 
kių janr demonstracijų. Czia 
atkako teiposgi jo prieszinįkų, 
taigi teip vadinamos Patrijotų 
Lygos vadovai.

laivas Sfax artinami jau prie 
Prancūzijos pakranezių; prieszais 
jį iszsiuntė kity, “T*ge”,ant pnė 
mimo Dreyfuso ir pergabenimo 
jo ant kranto ir paskui į Rennes, 
kur tuojaus atsibus prova. Nieks 
neabejoja, kad Drcyfus bus isz- 
teisintu. Ar su pasibaigimu tos 
teip ilgai skirszcziusios Prancūzi
jos gyventojus į dvi prieszrngas 
partijas provos pasibaigs ir tasai 
pasidalinimas prancūzų į kariau
nos spaugus užtarėjus slepian- 
ezius jos virszinįkų peiktinus 
darbus ir į jos prieszinįkus? Su 
tuom ne gali viskas pasibaigti, 
kadangi toliau* atseis sudui jiesz
koti tikrų kaltinįkų, per kurių 
prisidėjimy ne kaltas Dreyfus li
kosi nubaustas. Wienas isz tekių 
kaltinįkų, pulkaunįkas Du Paty 
de Clam jau sėdi kalinyj; nieks 
ne abejoja, kad pradėtose provo- 
se kaltų pasirodys d a ugi aus. Jei
gu dabartiniu) karės ministeriui 
pasiseks iszvalyti Prancūzijos ka- 
riauny nuo visokių saszlavų, bus 
tai jo labai didelis nuopelnas.

Pietini Afrika.
Pietinėj Afrikoj isz tikro gali 

užgimti karė terp Transvialiaus 
ir Oranijos repuhlikų isz vienos, 
o Anglijos isz kitos pusės. Anglija 
siunezia į pietinę A f riky 40000 ka
reivių isz Anglijos ir 10000 isz In- 
dijų(isz ežia daugiaus ne galės šių 
sti, nes tūluose apskrieziuose In- 
dijų užgimė priesz Anglijos val
džias maisztai); tran-vaaliecaiai 
teiposgi ne miega, bet ginkluoja
si, kaip galėdami, kad anglijonai 
nepasirengusių ne užpultų: 
Kruppo dirbtuvėse perka kanuo- 
les, karabinus gi davė padirbdin
ti visokiose Europos dirbtuvėse 
ir tai geriausių naujausių sistemų. 
Prilenkus Transvaaliecziams vo
kiečiai atsiszaukė į Wo kieti jos 
randy su praszymu, idant tas ne 
daleistu karės. Holandiszki ko- 
lionistai angliszkose pietinės

Afrikos valdybom Natai ir Geros | viso 12 besimokinanezių. Užlai- 
i , i kymas kursų kasztavo 871 rubl.

11 kap., taigi ant kiekvieno mo
kintinio iszpuola po 12 rubl., 60 
kapeikų. ,

VVilties teiposgi ginkluojasi, 
idant, pradėjus Anglijai kary, su
sijungti priesz jy su transvaalie- 
ežiais. Prezidentas Krueger ma
tomai ne geidžia karės, kadangi 
dabar daro naujus paliuosavimus 
angliszkiems pavaldiniams; pra
dėjo vėl tarybas per savo pa
siuntinį, kurį iszsiuntė pas 
angliszkų valdybų gubernatorių.* 
Ar antros tarybos isaduos geres
nius negu pirmuįės vaisius, da
bar nieks negali žinoti.

dabar 
Ame-

Holandija-
Ant sandaros kongreso 

nieko svarbesnio nenutarė, 
rikos užmanytiems terptautisz- 
kiems santaikos sudams Wokieti- 
ja ne pr.taria. Klausymy ne dau
ginimo kariaunos per 5 metus 
perkratinėja atskirose komisijose, 
liet net užmanytoj*! to, masko- 
liszki delegatai ne tiki, idant ant 
pilno kongreso susirinkimo tas 
butu priimtu. Turėdama ir teip 
daugiausiai kariaunos, Maskolija 
norėtu prikalbėti, kad kitos 
vieszpatystės jognedaugiutu.o ty 
syk ji atliekamus pinįgus įdėtu į 
dirbamy dabar Siberijosgeležinke
lį ; padirbtutvirtynesrytinės Azi
jos portuoee( vien ant sudrutininio 
Porto Arthuro paskiria dabar 12 
milijonų rublių). Į (renkis metui, 
jeigu kitpJ vieszpatystės ne dau
gintu kariszkų pajiegų, Maskoli
ja Rytinėj Azijoj kaip ir prie 
Persiszkos užtakos, kur dabar 
užėmė porty Bender Abu s, teip 
susidrutintų, kad ant ūzkrapsz- 
tymo jos ir sujungtų pajiegų An
glijos, Amerikos ir Japonijos ne 
užtektų. Todėl mat maskoliszki 
delegatai Haagoj ne tiki,kad kitų 
kra-ztų delegatai caro užmany
mui kaslink ne dauginimo ka
riaunos pritartų. Taigi turbut 
vi-as ktfngresas nieko, svarbesnio 
ne nuveiks.

Iszpanijos sostapilėj mieste 
Madride būva sumiszimai; mi
nios protestivo priesz rengiamus 
naujus mokeszcziu-'. Prie vaiky
mo kelianezių sumiszimus daug 
žmonių isz abiejų pusių tapo su
žeistų. Sumiszimai buvo ir ki
tuose didesniuose Lszpanijos mies
tuose.

Carienė pagimdė dukterį, o ne 
sosto įpėdinį Maskolijai. Mat 
Dro Schenko prisakymai ir mal
dos popų nieko ne pagelbėjo.

Isz Lietuwos.

Wilnlauš sziauczių iszdlr 
biiuus siunezia į Bra

ziliją
Matomai iazdirbimai Wilniaus 

amatnįkų pradeda gerintiesi, 
kadangi ant jų atsiranda jau pir
kėjai ir svetimuose krasztuose. 
Neseniai sziauczius Skinderis iš
siuntė ant pažiūros kelias poras 
medžiotojams czebatų net į Bra- 
ziliję. Iszdirbimai to musų tė
vynės sostapilės amatinįko teip 
patiko braziiijonams, kad jis da
bar isz Brazilijos gauna nuolatai 
naujus reikalavimus.

Wilniaus inkariniai 
kursai.

Pereity mėty Wilniuje paren
gė prie tenykszczios realiszkos 
mokalainės vakarinius kursus 
visokių žmogui reikalingų mok
slų. Ant szių metų ant kursų 
prisiraszė 69 mokintiniai, terp 
kurių 85% buvo žydų; maskolių' 
gi tikt 3%, likusiejie gi 12% 
skaitosi terp protestonų ir kata
likų. Daugiausiai lankytojų bu
vo ant buchhaltenjos kursų. Szį 
mėty pabaigė kursus ir gavo pa- 
liudyjimus: 2 klausytojai techno
logijos, 10 bucbalterijos, taigi isz

Kalwių egzaminai.
Kadangi Maskolijoj net karei- 

viszkos valdžios užtėmyjo prie 
pirkimo arklių ant kariaunos rei
kalų, kad per ne mokėjimy kaus
tyti, ypacz gyvenanezių ant kai
mų kalvių, daugelis arklių turi 
pagadytas kojas, tai visuose di
desni uos miestuose, o tame ir 
VVilniuje, rengia dabar specija- 
liszkas kalves ant mokinimo 
kaustymo arklių. VVeterinoriai 
wisų kareiviszkų apskriezių atsi
szaukė į randy su reikalavimu isz 
davimo padavadyjimo, idant 
kalviai užsiimanti arklių kausty
mų butų egzaminuojami, kaip tai 
yra antai tūluose salotuose Ameri
kos ir kad daleista būt arklius 
kaustyti tikt tokiems kalviams, 
kurie iszlaikys atšaka įrėžius egza
minus. Randas ketina Lzpildyti 
veterinorių reikalavimy ir žadu 
neuž Igio įvestį egzaminus kal
vių užsiimanezių arklių kausty
mu.

Iszleistuw$s Kauno gu
bernatoriaus.

Isz Kauno pasitraukia, užsto
jęs po garsiam Klingenbergui, gu- 
trernatorius Suchodolskyj; mato
mai, pagal caro ir jo ministerių 
nuomonę jis Lietuvoj buvo per 
daug teisingas. Ant iszleistuvių 
susirinko ne tikt augsztesnes 
užimanti vietas maskoliai urėdnį- 
kai, archirejua, bet ir katalikisz- 
kas vyskupas Palulionis į indo 
kaip Pilotas į Credo. Susirinkę 
laikė kalbas, apart maskolių, 
kalbėjo ir vyskupas Paliulionis. 
VS'ienton pasitraukianezio Sucho- 
dolskio, ant gubernatoriaus į 
Kauny ateina užveizėtojas kan 
celarijos Kijevo jeneral-gub3rna- 
toriais Rogovicz.

Dirbtume netikrų paszpar- 
tų.

Wilniuje, gyvenime. žydo 
Benijamino Gutermano policija 
užtiko dirbtuvę netikrų paszpar- 
tų, peczėczių Wilniaus ir Wi- 
tebsko policijos, teiposgi che- 
miszkus skystimus ant iszmazgo- 
jimo raszto ir tt Dirbtuvę ty 
užtiko netyczia, jieszkodami pa
slėptų pavogtų daiktų. Paspar- 
tus tuos dirbo besislepiantiems 
nuo kariumenės jauniems žy
dams. Minė! y dirbtuvę užlaikė, 
apart Gutermano, kaip jis sako, 
dar Rosenblum ir Patroch. Nors 
tie ginasi, bet visi likosi suarėsz- 
tuoti ir pasodyti į kalinį.

po-Apsimainykite senus 
pierinius pinigus.

Maskoliszka vieszpatyztės ro
dą galutinai nusprendė panaikin
ti senos formos popierinius pinį
gus : .25 rublines, 10 rb. ir 5 rubl. 
formos 1887 m. Pinįgus tos for
mos vieszpatystės kasos ims tikt 
iki 31 d. Gruodžio, pagal masko- 
liszky kalendorių, szių metų; po 
tam jie žudo visai savo vertę ir 
niekur jų nepriims. Todėl, kas 
tokius pinįgus senų formų dar 
turi, tegul pasiskubina juos 
viesz, atystės kasose apmainyti. 

Paczto stacija Weliuonoj, 
Kauno gub.

Maskoliazkas randus prie We- 
liuonos valszcziaus kanceliarijos 
parengė paczto slac jy. Czi a par
davinės paczto markes ir priimi
nės paprastus laiszkus. Rekomen
duotų laiszkų, pinįgų ir siuntinių 
tuom tarpu ežia nepriima, bet to- 
liaus gal iszplatįs paczto stacijy 
teip, kad galima bus padavinėti 
visky ir atimti, kaip tai yra ant 
visų kitų paczto stacijų.

iTaworų krautuRad- 
wiliszkiuose.

Alsskoliszkas randas neseniai nu
pirko nuo kompanijos Liepojaus 
Romnų geležinkelio linijy. Da- 
bkr Radviliszkiuose nusprendė 
perengti ta vorų krautuves, bet 
kyd nėra ežia randui prigulin- 
ciių žemės plotų, tai ciecorius 
pkliepė paimti 1740 ketvirtainių 
sieksnių nuo ukinįkų Radvilisz- 
kių, nežiūrint ar jie norės, ar ne 
norės žemę parduoti, 
raudas užmokės pagal

Wertę jos 
savo ap

wariny-Paslapta spirito 
i czia. I 
i Miestelyj Trostianuose, Garte- 

n| gub., akczyžnįkai užtiko pa
slepi y degtinės varinycziy. Dirbo 
digtinę dvi žydelkos, kurias ir 
sii iresztavo. Prietamsas ir padirb 
t{| degtinę paėmė. Iki sziol pa
pieštai slapta dirbo degtinę žydai, 
dybar mat vyriszkiems pradeda 
dlryli konkurencijy ir žyde'kos 
Jėms darby varyti lengviaus, 
kidangi ant moterų lygiai ak- 
c^yžnįkai kaip ir policija ne teip 
saįrgiai tėmyja.

Neatsargumas su karabi
nu.

|Kaime Puisziuose, Eisziszkių 
vklszcziaue, Wilniaus gub., ūžė
jus isz namų visiems suaugusiems, 
siįrirnko vaikai ir sugrielię kur 
parako ir szruotų, nuėjo į kluonę 
uĮinjko Okolovyczio, kur radę 
senę karabiny, jį užprovyjo. Lau
ky dirbanti iszgįrdo szuvį ir ka- 
da ant jo atbėgo į kluonę, rado 
j Ane ne gywę 10 m. sūnų Okolo- 
vycziaus; szuvis perėjo jam per 
kaklę ir per krutinę.

Kerosinas wieton gazo.
»Wiluiaus mieste rodą nuspren

di vieton gazo, apszviesti Wil- 
niaus ulyežias su kerosinu, kas, 
kaip tiki, kasztuos ant 5000 rubl. 
pigiau?. Gal tai būt ir teisybė, 
bęt užtai ant ulyczių bus tam
sinus. Miestas apskundė į sudę 
gi|zo kompmijy reikalaudamas 
ni)o jos 160,000 rubl. užtai, kad 
ji Į ne iszėmė savo parengtų ant 
išvadžiojimo gazo dūdų. Kero- 
sijiiniai žiburiai ant ulyczių yra 
tikt tuom tarpu, rengia mat 
miestas elektriszkus žiburius.Į
Netikrų pinįgų dirbtuwe.

Miestelyj Welyže susekė ne- 
tiltrų pinįsrų dirbtuvę parengty 
žydų: Michelo Bordino, Mau- 
sziaus Karnovskio, Salomono 
Oltezino ir Berko Bumaczino. 
Dirbo jie naujas auksines penk
rublines ir netikrus sidabrinius 
20'k. ir 10 kap. Wisi tie žy- 
da; jau suaresztuoti. Isz jų Bu- 
mączin priripažino ir papasakojo, 
kati jis platino terp žmonių pa
dirbtas auksines penkrublines ir 
daug jų suteikė rando degtinės 
pardavinyczioj, kur jas priėmė 
už tikras.

Mergų prekėjai.
Wilniuje policija sugriebė ne

seniai vietinius mergų prekėjus. 
Buvo tai žydelkos Lichtina, Li- 
pata^ir žydas Berkas Stamber, 
kuriuos atidavė po sudu,tikt mat 
juoe sūdąs baudžia ne per skau
džiausiai: Lichtiny ir Lupaty nu
baudė vos ant 50 rubl. bausmės, 
Berkę Stambery ant 100 rublių, 
jo gi agenty Grodzenskį ant 1 
mėtaesio kalėjimo.

Gaisrai.
Antroje pusėje balandžio mė

nesio Wilniau8 gub. buvo isz 
wiao 10 gaisrų, isz ko užgimė: 
nup neatsargumo paežių padegė
lių^, nuo nevalytų suodžių ka
minuose 3, ,nuo padegimo 1 ir 
nub nežinomų priežaszczių 11. 
Whuuee tuose atsitikimuose ug-

nelė pridirbo blėdies ant 26220 
rublių.

1 d. berželio, 9 vai. vakare, 
Wilniuje, ant priemieszczio Lu- 
kiszkių sudegė garinis malūnas 
ir lentų pjovinyczia, kelios me
dinės trioboe ant kiemo, teiposgi 
medžiai, iszpjautos lentos, ant 
malimo paskirti javai ir miltai. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
250,000 rublių.

Isz Nttuinieszezio pawieto, 
Suwalkų gub.

Pas mus prasidėjo kratos; kur 
tikt krato, visur užtinka laisz
kus; knįgų neranda, o laiszkų 
turi rasti!

Policja labai-subruzdėjusi, nes 
per Sekmines beveik visoje gu
bernijoje prilipinta prie telegra
finių stulpų ir medžių pokelėse 
lietuviszki atsiszaukimai!

Lietuvos tirinetojai.
Maskvos gamtos tirinėtojų 

draugystė szį mėty iszsiuntė į 
Wilniau8 gubernijy savo sanarį, 
moterį Ony Misunę, ant geolo- 
giszkų tirinėjimų. Minėta mote
riukė iszbus Lietuvoj iki pabai
gai szių metų. Jai prisakyta isz- 
tirti žemės pavirszių, jieszkoti 
mineralų ir rinkti kolekcijas.

Isz Lydos, Wilniaus gub.
2 d. Berželio beweik su visu 

iszdegė turtingas kaimas. Kozli, 
Wasiliszkių vai., Lydos pavie- 
tyj, su visais gyventojų turtais; 
sudegė teiposgi ne mažai naminių 
galvijų. Iszdegė ežia isz viso 28 
ūkės.

3 d. Berželio siautė ga'Sras 
miestelyj Orlia; ežia iszdegė 5 
krikszczioniszkos ūkės ir 2 žy- 
diszki namai ir kluonas vietinės 
cerkvės tarno. Prie to viena žy
dei ka, gelbėdama suvo turtus, 
mirtinai apdegė irį|pory valandų 
pasimirė.

Jawų prekes.
Pereity sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo ^Vilniuje: už 
pudy rugių 70—73 kap., avižų 
72—75 kap., miežių 70—72 kp., 
žirnių 70—80 kap.; avižinių 
kruopų 1 rubl. 40 kap.—1 rubl. 
50 kap., Pūdas szviežio nesūdy
to sviesto 11 rubl.—11 rubl. 25 
kp., sūdyto 9 rubl. 50 kap. Pūdas 
kiaulienos 4 rubl. 50 kap.

Liepojuj mokėjo: už pudy ru
gių 80 kap. Kviecziai paprasti 
85—87 kap., geresni 88—90 kap. 
Avižos paprastos 69—73 kap., 
vidutinės 74—77 kap., geriau
sios 78—81 kap. Miežiai 64—65 
kap. Grikai 85—86 kap.; grikų 
kruopos 140 kap. Žirniai lietu
viszki paprasti 65—67 kap. Pu
pos 77 kap. Linų sėmens sausi 
paprasti 118—123 kap., geriausi 
124—127 kap.; drėgni piginus. 
Kanapių sėmens 170 kap. Kvie
tinės klynės smulkios *55 kap., 
vidutinės 56 kap., stambios 57— 
58 kap.

AUKOS.
“Lietuvos” redakcijoj yra: 

A irt Paryžiaus parodos f ondo$ 77.55 
Ant Lietuvos kankytinių 5.35

Aukos nuo pavieniu ypatų.
Ant fondo lletuwi»xkos spaudos Pary
žiaus parodai paaukavo:

T. Stankūnas, Chicago
J. J. Urbas, “
K. Skodis,

25c
25c
50c

Redakcijos Atsakymai.
Dr-tei Apveizdos Dievo, Chi- 

cago. Protestas patilpssekanczia- 
me numeryje—- sziame neužteko 
vietos.

53c
24jc

Preke pinįgų
Ruskas rublis po..............
Prusiszkoe markės po...

Prie kiekvieno pinigu siuntinio
reikta pridėti 30c ant paczto k*sz-



2 LIETUVAIsz Amerikos biai sumažėjo: daugumas darbi-, 
nįkų dirba už 35c. ant valandos, 
ko užtenka vos ent maitinimosi 
pupomis ir žaliais lašinias.

Fluuiazkl ateiviai.
Pradėjus netikusiam carui nai

kinti liuosybę Finlandijoj, skait
lius apleidžianczių savo tėvynę 
finnų pasidaugina Wien į Nev 
Yorko port} szį metę per gegu
žio mėnesinį atkako 570 finnų, 
taigi dusyk daugiaus negu per 
tokį jau laikę pereitų melų. Kad 
minėti ateiviai bėga vien nuo 
netikusio caro valdžių persekio
jimo, geriausiai parodo, kad terp 
atkakusių ne buvo nė beturezių, 
nė lamsunų, bet visi pribuvo su 
pinigais ir beveik visi apszvies- 
ti žmonės, toki, kurie visur gali 
rasti geresnę ateitį negu caro 
spaudžiamoj jų tėvynėj.

VVargas terp iudljouu AlaskoJ.
Sutraukus daugybei aukso 

jieszkotojų į Yykon upės apskri
tį Alaskoj, šwo medžioklėms 
inwijo jie laukinius žvėris isz ly
gumų į kalnus ir pertai lygumo
se gyvenanti indijonai, kurie mito 
vien isz medžioklės, į puolė į ba
dę, nuo ko kelios deszimtys jų 
pasimirė. Jie dabar teip ne kenezia 
baltveidžių kaipo priežasties sa
vo nelaimės, kad pavieniems 
naltveidžiams labai pavojinga 
atsirasti terp indijonų. Per žiemę 
vienok ir baltveidžtams reikėjo 
czia badę kę-di.

Kur daugiau* tamsunu.
Ateivių prieszai, besistengdami 

uždaryti Amerikę svetimiems 
ateiviams, kaipo priežastį švo 
reikalavimų parodo tamsumę 
ateivių. Dabar antai perdėtinis 
Toledos rekrutavimo biuro, kapi
tonas Amcs, garsina savo atskai
toj, kad isz atsiszaukusių į jo 
biurę liuosuorių norinezių į ka 
riaunę pastoti, 150 negalėjo pri
imti : jie ne mokėjo nė raszyti, nė 
skaityti ir tie visi buvo tikri ame
rikonai; terp ateivių gi daug ma
žiaus buvo ; tokių tamsunų, o 
terp vokieezių tokio nepatiko nė 
vieno.

Pa<tawadyj tinas Cleveiando 
w>*skupo.

Cleveiando vyskupas uždraudė 
ar tai parapijoms ar bažnytinėms 
draugystėms, ar ant bažnyczios ar 
ant savo naudos rengti piknykus,

I»zwežimas Amerikos taworu ir 
atgabenimas swetimu.

Pagal pagarsintas statistiszko 
biuro žinias, Gegužio mėnesyj 
Amerika išgabeno tavorų į ki
tus krasztus už $91252814; taigi 
ant $17500000 mažiaus negu per 
tokį jau laikę pereitų metų. Sve
timų gi tavorų parsigabeno už $70 
131628,taigi aut $16500000 dau
giaus negu Gegužio mėnesyj 
pereitų metų. Isz svetur atėjo į 
Amerikę aukso už $3070265, taU 
gi ant $10250000 mažiaus negu 
per tę patį laikę peieitų metų. 
Tame nieko žingeidaus nėra, ka
dangi szįmet iszsiuntė svetur ma
žiaus savo tavorų. Išvežė sve
tur savo aukso už $2049255, tai
gi ant $1940000 daugiaus negu 
per tokį jau laikę pereitų metų.

Juriu Žaltys.
Patchone, L L Kaip paduoda 

ezianykšeziai dieniniai laikrasz- 
czial, netoli nuo czia žvejai pa
gavo jūrių baisybę, nepažįstam} 
mokslincziams-Tę jūrių sutvėrimę 
prirakino ant kranto, ant jo ap
žiūrėjimo susirinko szimtai žmo
nių. Žvėris tas ėsęs nepanašius 
nė į žuvį, nė į žaltį; sveria pu
sę tonos, ilgio turi 10 pėdų, pio- 
czio 8 pėdas ir 3 storio. Galva ir 
kaklas turi paprasto alaus bertai- 
nio didumę, kojos gi panėši į 
krokodilių kojss. Žvėris tas yra dar 
gyvas ir labai piktas: bando kasti 
jis kiekvienę per daug prisiarti
nusį, sznypšezia kaip geležin
kelio lokomotyvą, kada iszleidžia 
garę. Ne reikia vienok užmirszti, 
kad apie tę nepažįstam} mok- 
slincziams sutvėrimę paduoda 
amenkoniszki dienraszcziai, pa
pratę leisti į svielę melagingas 
žinias.

Atkerszyjo už apskundliuą. 
» Milvaukee, Wis. Gyvenanti 

czia Victor.a Gmelin padavė į 
sudę skundę ant savo vyro rei 
kalaudama perskyrimo. Kada 
atėjo diena perkratinėjimo sude 
paduoto skundo, apskųstas vy
ras, atėjęs į gyvenimę savo pa
ezios, paleido į ję kelis szuvius 
ir sunkiai sužeidė. Atlikęs su 
paezia, paleido šu šūvį į gahv} 
ir atliko ant vietos; todėl ir pro- 
va buvo jau nereikalinga. Su- i 
žeist} moteriškę nugabeno į Ii- balius, fairus ir tt. nedėldieniais

visi plaukianti joje supuolė į van
denį ir prigėrė; nė vienam nepa
sisekė prisigriebti kranto.

Perkelia wlsą miesteli.
Netoli Nev Yorko yra mieste

lio Golden Bridge. Kadangi vie- 
ta, ant kurios stovi miestelis, 
pasirodė rekalinga vandens 
trūkimo įtaisoma Nev Yorko,vie 
t} jo nupirko ir vis} miestelį, su 
visoms trioboms perkelia dvi 
myli toliau*.

Papjovė sawo vyrą.
Nev Yorke, ant Madieon 

Sųuare Gardeli tarnaujantis bi
lietų pardavinėtojas Harvey 
Kamsey, kada sugrįžęs nuo darbo 
atsigulė ir užmigo, likosi paezios 
su britva papjautas. Pati jo mat 
netikėtai įgavo proto sumaiszy- 
mę.

Gaisrai.
Philadelpiiia. Pa. Sudegė ežia 

Terrakotos dirbtuvės Williamo 
Golovay ant 32 ir Walmit st. 
Blėdį ugnies padaryt} skaito ant 
1100000. Dirbtuvė neulilgio bus 
atstatyta.

Camden, N. J. Sudegė ežia 
ehemiszka dirbtuvė More & Phi
llips. Blėdį ugnies padaryt} 
skaito ant 1100000.

Laurel, Del. Sautė ežia di
delis gaisras miesto viduryj, ku
risai išnaikino 74 pardavinyczias 
ir namus. Blėdį ugnies pa dary
tę skaito ant $300,0J0.

1 Springfield, III. Czia- 
nykšeziosgeležies dirbtuvės dir
ba dabar su dvigubu darbinįkų 
skaitliumi. Kompanija pakėlė už
darbį nuo 10—25%.

•Į Springfield, III. 1000 kal
nakasių Chicago ir Alton diatrik- 
to pakėlė sztraik}, kadangi kas- 
tynių savinįkai ne nori mokėti 
pagal seniaus nutari} užmokesnio 
tabelę. 1

Pereit} sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėee buvo isz vi
so 178 nusibankrutinimai, perei- 
tę metę t} paczię sanvaitę buvo 
jų 285; Kanadoj buvo 18,pereit} 
gi met} 11.

5 Baltimore, M d. Maryland 
Steel Co. dirbtuvėse 2000 darbi- 
uįkų nusprendė pakelti sztraik}, 
jeigu kompanija ne sutiks ant 9 
darbo valandų ant dienos ir ant 
iszmokėjimo uždarbiu kas san
vaitę.

Chicago, III. 400 frachtų 
krovėjų ir kitoki darbinįkai czia- 
nykszczių pjovinyczių: Armour 
& Co., Chicago Packing & Pro- 
vision Co. rengia sztraik} reika
laudami už darbę po $1.75 aut 
dienos.

1 Springfied, III. Sztraikas 
ezianykšezių prigulinezių į unL

rėdawo daugiaus, wq

Potsvillės korto ponams. Jeigu 
cz a pasitaikė į tarp} įsipainioĮ 
Žmogui sveiko proto, apsipažinui 
šiam su savo pareigoms ir tiel 
soma, toks ežia negalėjo rasti saij 
vietos apsigyvenimo: buvo visi| 
paskaitytas už beprotį, apjuoktai 
mm, o prie geros progos bandyį 
davo jį saviszkai mokyti ir.api 
szviesti, pagal savo principus į| 
mušti prot} sa kumšszczia^ 
Naudingiausiu jų skaitymu buda< 
vo tūzai, karaliai, augeztukai, ie> 
mukai ir tt.; pragėrus centus, u e? 
turint už k} alaus daugiaus pareit 
nešti, liuosam nuo darbo laike, 
susirinkę 
turėdavo

«. . , apie akmenis, kurie 
vandens plaukia, apie keptu} 
karvelius kz dangaus puolan- 
czius ir apie kitus panaszius ste
buklingus atsitikimus; jeigu dar 
atsirado, katras papasakojo apie 
žinom} Magelion}, tai jau buwo 
paskaitytas už didvyrį. Szi}dien 
jau ežia suvis kitaip. Isz tų pa
ežių Įmonių apszvietimas šutvė* 
rė kaipi nauję gentkartę, L-zpaj- 
lengvo pradėjo pažinti naud}

terp savęs, 
pasikalbėjimui 

virszum

j} kalnakasių, rodosi, kad greitai mok^o, metė visus savo senovėj 
pasibaigs; kastynių savinįkai su- numylėtus paproezius: vienai 
tinka mokėti pagal tabelę, taigi už kito skubiai griebėsi prie skaG 
P0 -^- Dabar czia dirbo nepri- iymo naudingų laikra*zczių ir

Isz darbo lanko.

po 40c.
gulinti į unij} ir gaudavo po 35c. 
nuo tonos.

1 Denver, Col. Dirbinįkai 
trusto “American Smelting & 
Refining Co. dirbtuvių: Denver, 
Pueblo ir Leadville ] 
sztraik}.

Jocio ofisę, ne kart} Įmonės matė 
jį ir galiūnuose su dvaaiszkais 
vadovais. Kunįgai gyrė ir pro
tegavo Jocį net bažnycziose isz 
sakyklų. Labiausiai Jocis ypacz 
lenkiškiems kunįgams užsitar
navo įgriebdamas ienkiszk} ne- 
prigulmingę parapiję ant kelių 
szimtų doliarų. Mat net nuodėmę 
ui pasišvinim} pinįgų iszkeiktos 
parapijos priėmė ant savęs. Ar 
gi tai ne malas patarnavimas 
kunįgams jų kovoje su atpuolė- 
liais nuo bainyocios? Nuskriausta 
lenkiszka parapija apskundė Jocį 
į sudę ir jis yra dar ir dabar po 
kaucija 1000 dol. Gerai pajiesz- 
kojus, gal ir ežia galima būt kokį 
pėdsaku &unįgų prisidėjimo prie 
parupinimo kaucijos surasti. Da
bar ui kitę prigavystę Jocis sėdi 
New Castle kalinyj. Jeigu iki 
provai pasiseks jam ant kaucijos 
iszsiliuosuoti, tai isz kalno galima 
užtikrinti, kad ne svietiškiejie 
jam kauciją nuo kokio lydo paru- 
pįs. Ar Jocis atsimoka kunį 
gums geru ar piktu ui jų protek
ciją—tas jau mums nerupi, musų 
ulduolė parodyti, kad jis yra 
vien kunįgų proteguojamas, to
dėl jie jį privalo ui savęjį laiky
ti, o ne primėtinėti savo sutersz- 
tę tari)} svietiszkiems.

PROGRE8I8TA8.

gonbutį, bet nežinia, ar pasiseks 
j} iszgydyti. Buvo mat 
ne gerai parinkta pora: 
buvo 62 metų amžiaus, jo 
ris gi jauna, dar tikt 28m.

Užniirszo sawo pravardę.
Hanapidf.n, Md. Jaunas czia 

gyvenantis holandietis Al bert 
Van Pelt, iszėjęs nuo darbo iu 
medvilnės dirbtuvės, neparėjo 
namon, kadangi užmirszo, kur 
gyvena. Walkiojosi po aplinki
nes, kol jo daktaras Norris isz 
Baltimorės ne sulaikė. Paklaus
tas pravardės, niekaip negalėjo 
jos atminti, kaip nežinojo nė kur 
gyvena; tiek žinojo, kad dienę 
atgal iszėjo jis isz North Balti- 
more. Likosi jis nugabentas į Ii* 
gonbuiį, kur jį ant galo rado jo 
pati. Pamatęs paczi}, žmogus 
tuojaus visk} atsiminė ir nusida
vė namon. Dabar vėl visk} at
mena kaip ir pirma.

Žmogedžittf.
Yukon upės aukso plutų dis- 

trikte Alaskoj, trys aukso jiesz- 
kotojai iszsirengė pabaigoj perei
tų metų isz Duht R ver į Jim- 
tovn. Kelionėj paklydo, mais
tas, kokį su savim paėmė, pasi
baigė ir žmonės kentė baisų badę, 
kuris juos ir pergalėjo. Pirmiau
siai maitinosi jie mėsa vieno pa
pjauto draugo, kurio apgraužinė- 
tę kun^ dabar rado šėtroj. 
Kunus dviejų kitų rado toliau* 
nuklimpusius ir suszalusius. Prie 
tų aukso jteukotojų rado gana 
aukso ir 400 dol. pinįgų. Mat ir 
pinigai ne visur saugoja nuo mir
ties isz bado.

Aukso pradukcŲa AlaskoJ.
Pagal atėjusias į San Francisco 

žinias, aukso produkcija Alaskoe 
kastynėse szį metę bus dvigubai 
didesni: laukia, kad iki pabaigai 
Berželio mėnesio iszprodūkuos 
czia jo už 118000000. Pasidaugini
mas produkcijos paeina nuo to; 
kad šįmet ir kastynėse Domi
nion, teiposgi ant Sulphur ir 
Hunker Creek, kuriose pernai 
beveik ne dirbo, pradėjo dirbti. 
Darbinįkų vienok yra czia dau
giam negu reikia, per kę uždar-

isz jų 
vyras 
mote-

ir naktimis; teiposgi ant tokių 
balių, piknykų ir tt. nevalia par
davinėti svaiginanezių gėrymų. 
Bažnytinėj salėj Chicagos lietu
viškos parapijos be svaiginan
ezių gėrymų niekada ne apsieina.

Nejauna nuotaka.
Galena, III Atsibuvo czia 

pereit} sanvaitę nepaprastos 
vestuvės: nuotaka Jenne William 
iszgyveno ant szios aszarų pakal
nės 102 m., jaunavedys gi James 
Morgan ant 32 metų jaunes
ni;. Jaunamartė, gimusi 1797m., 
buvo jau du kartu apsivedusi; 
dabartinės vestuvės mat buvo 
jau treczios, antrasis vyras teip 
jaunos jaunamartės pasimirė 
1860 m.

8zuwiais iazarde cikloną
Oklahomos teritorijoj,ties mies

teliu Hennessey užkilo ciklonas 
ir butų gal,kaip tai buvo kituose 
krasztuose, visę miestelį išgrio
vęs. Gyventojai vienok, pama
tę besiartinantį debesį, išritu isz 
miesto senę kanuolę ir iš jos pa
leido kelis ezuvius į ciklono de
besį ir tuom jį išardė teip, kad 
jis jau nieko pikto padaryti neį
stengė.

Perkūnas trenke in bažnyczią.
Pereitos san ivaitės seredoj, 

VVest Holland, Wis., perkūnas 
trenkė į Szvento Pranciszkaus 
bažnyczi} ir ję uždegė. Subėgo 
ugnagesiai ir teip gyventojai, 
bet ugnies nepasisekė užgesinti, 
ji bažnyczi} su visu iaznaikino. 
Blėdį ugnies padaryt} skaito ant 
35000 dol. •

f 
Ciklonas.

Netoli Omaha, Nebraskoj, 25 
d. berželio užkilo ciklonas, ku
risai su visu išgriovė turi i n g} 
kaimę Bradley. Ciklonas užkilo 
naktyj, bet kad traukė su didele 
baladone, tai gyventojai į laikę 
pabudo ir sukilo iš lovų, 
ciklonų padaryt} skaito ant 
gelio tukstanezių doliarų. 

6 žmones prigėrė.
Otbar^ Wis, Netoli nuo

Blėdį 
dau-

czia, 
iszplaukęant ne didelės valties 6 
žmonės likosi smarkios vėtros 
užpulti. Wėtra parvertė valtį ir

•j Joliet, III. Joliet Mills 
Mc Kenon Steel Co. pradėjo vėl 
dirbti.

1 Vindfal, Ind. Pittsburgo 
kapitalistai rengiasi ežia statyti 
nauj} ktiklo dirbtuvę.

Harison, N. J. Atha & II- 
lingvorth dirbtuvėse pakėlė 400 
darbiuįkų uždarbį ant 10%.

5 Brushy Mountainb, Ten. 
Crooked Park Coal Co. pakėlė 
savo darbinįkų uždarbį ant 10%.

• Mc. Keesport, Pa. Devees 
Wood Iron Co. pakėlė savo kelių 
šimtų darbinįkų uždarbį ant 
10%.

r Cannelton, W. Va. Neužil- 
gio atidaro ežia naujas kastynes. 
Aplinkinėse kastynėse dirba pil- 
ii} laikę.

c IVheeling, W. Va. Czia 
nykszezios ir aplinkinės anglių 
kastynės dirba, stovinezių uita
me apskrity j nėra-

Evansville, Ind. 
kaslynėse uito apskriezio dirba 
silpnai; kastynėse pietinės India
nos yra sztraikai.

•1 Wilke.-barre, Pa. Empire 
kastynėse užgimė gaisras, 
darl>ai ant neaprubežiuoto 
turėjo apsistoti.

•1 Clearf ed County, 
Sztraikuoja czia4000 kalnakasių; 
jie re kal iuja pakėlimo uždarbio 
ant 2|c. nuo tonos.

Springfied, III. Dirbtuvės 
“Springfiield Iron Works” padi 
dino skaitlių darbinįkų, jų už
darbį pakėlė ant 25%/

5 Terre Haute, Ind. Wieoje 
vakarinėj Indianoj traukiasi kal
nakasių sztraikai. 'Darbinįkai or
ganizuojasi ir turi viltį utraik} 
laimėti.

Silvaton, Col. Dėl sztraikų 
Durango liejinycziose, uždarė 
lova Tiger ir Si ver Lake kasty
nes. Per tai 300 kalnakasių ne 
teko darbo.

Pana, III. Sztrai k na czia- 
nykuczių kalnakasių dar su visu 
nepasibaigė. Tegul todėl darbinį
kai ne keliauja czia darbo j'eez- 
koti.

Homestead, Pa. Carnegie 
Steel Co. khvo dirbtuvėms jieu- 
ko darbinįkų net Philadelphioj, 
kadangi aut vietos nėra jų tiek, 
kiek reikia.

Holyoke, Mass. Lymano 
dirbtuvėse užgimė utraikai ir 
per tai 1500 darbinįkų ne teko 
darbo. Dirbtuvės likosi su visu 
užd i rytos.

1 Denver, Col. Tarpinyczio- 
se Denvere, Puebloj ir Leadville 
traukiasi szi raikai: darbinįkai 
reikalauja 8 darbo valandų ir di
desnio už darbę utmokesfiio.

5 Johnstovn, Pa. Czianyku 
ežiose “Cambria Steel Co.* dirb
tuvėse pakėlė visų darbinįkų 
uždarbį ant 10%. Dirba czia iu 
viso 8500 darbinįkų.

Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peesių pereit} Kovai
tę ėjo geriaus negu kada nore 
pirmiaus. Pereit} sanvaitę iu vi
so 18677 peczių skaitliaus degė 
17477.

Anglių

todėl 
laiko

Pa.

knįgų. Per tai pradėjo pažinti sa- 
į vo tiesas ir pareigas žmogiškas, 
I atsigavo užšalęs gyslose tautisz- 
kas kraujas,jau atjauezia vargingę 

pakėlė P*d*j’®8 visos švo tautos,o ypa- 
Jie reikęlauja 8 darbo tingai brolių gy venanezių tėvy- 

valandų prie tukio užmokasnio, nėj Lietuvoj po jungu despotisz- 
kokį gaudavo dabar dirbdami 10 i caro. Su noru pradėjo aukau- 
valandų. 1

1 Clkveland, O. Szl raikas 
ezianykšezių stritkarių Urnų pa-

Kraujas nuomariui!! 
mirsztanczių.

' Tūli daktarai ultėmyjo, kad 
įpuolus į tūlas ligas, žmo
gaus kraujas stojasi nuodingų. 
Ant ‘persitikrinimo apie tai, 
ypacz su nuomarinįkais darė 
banda vones prancuziszki dakta
rai ir vienas vokietis daktaras 
gyvenantis Nev Yorke. Sveikų 
žmonių kraujas įczirksztas krali- 
kams arba jūrių kiaulaitėms ne 
vodingas, bet užtai kraujas nuo
marinįkų ir tai paimtas laike pa- 
roksizmo (apmirimo, trankymosi) 
yra nuodingas, taigi tokio žmo
gaus kr u juose yra nuodai, neži
nia nuo ko pasidarę. Anas vo
kietis Nev Yorko daktaras darė 
bandavones su krauju 14 nuo
marinįkų, bet ne visi jie turėjo ly
giai nuoding} krauj}.- paimt} krau
ju nuo 12 nuomarinįkų įczirszkė 
jis kralikains po 5 kubiszkus cen
timetrus; kralikai t} iszlakė. Tai
gi daktaras nusprendė, kad tų 
kraujas mažai kuom skiriasi nuo 
kraujo sveikų žmonių, bet visai 
kitaip buvo su krauju dviejų pa
silikusių: 10 kūniškų centi
metrų kraujo dviejų paskutinių 
nuomarinįkų, įczirkszto kralikui, 
užmuszė jį į 45 minutas. Tolesnes 
banda vones darė ant szuns ir 
ant beždžionės, kuriems įczirszkė 
kraujo dviejų paskutinių nuoma
rinįkų ir lygiai beždžionė, kaip 
ir szua nuo jo pastipo į trumpę

Ibz Windber, Pa.
Kaip ežia, teip ir važinėdamas 

po kitus lietuvių apgyventus 
kraštus, aš ultėmyjau, kad mu
sų brolių daugiaus priguli prie 
svetimtautiszkų, ypacz ienkiszkų 
ir slovėniškų draugyszczių ir 
organiz.cijų negu prie lietuvisz- 
kų. Svetimtaucziai iszgiria savo 
draugystes, stato jas kaipo ge
riausias ir teisingiausias, iszs’pla- 
tinusias po vi?} Amerikę, todėl 
kur ne keliautų, vienu prisiraszy- 
mu gali į visas kuopas prigulėti. 
Daugumas lietuvių kalba, kad 
musų “Susi vieuyjimas” yra ne 
geras, ligoj pagelbos ne duoda, 
svelimtautiszkos gi neapleidžia 
apsirgusių sąnarių. Teisybė, pris- 
tojimas į Susi vienyjimę pigesnis, 
.bet kas isz to pigumo, jeigu jis 
mažai naudos suteikia pristoju
siems. Teiposgi girdėjui kalbant, 
buk musų “Susi vienyjime” esę 
visokį nesutikimai, kurie galį pa- 
ardyti vis} organizacij}, buk jis 
silpnai laikosi materijaliszkai. 
Priderėtu “Susivienyjimo” Cen- 
traliszkam komitetui taukiaus 
aiškinti žmonėms apie savo sto
vį, smarkiaus agituoti, nes ki
taip agitacijos jo priešų dar nie
kesnius gal atgabenti vaisius.

And.

Wienas Paryžiaus daktaras su 
tirinėjimais nuomarinįkų kraujo 
nužengė tolinus: jis persitikrino, 
kad tarpuose terp vieno ir kito 
apmirimo nuomarinįkų kraujas' 
mažai kuom skiriasi nuo kraujo 
normaliszkų sveikų žmonių, 
nuodingumas apsireiszk'a tikt 
prie apmirimų. Minėtas daktaras 
ėmė krauj} prie* z pat apmirim}, 
laike apmirimo ir jam pasibaigus 
ir įczirszkė jo kralikam* ir jūrių 
kiaulaitėms — ir persitikrino,kad 
terp vieno ir kito apmirimo nuo
marinįkų kraujas ne daug turi 
nuodų, bet užėjus apmirimui 
nuodingumas žymiai pakyla, 
nuodingiausias gi būva pasibai
gus apmirimui: t}syk užtenka į- 
czirkszti kralikui arba jūrių'kiau
laitei 5 kubiszkus centimetrus, o 
jie pastimpa į bertainį valandos. 
Paskui nuodingumas vėl 
greitai mažinasi. Nuo ko paeina 
nuodingumas nuomarinįkų krau
jo, kokios nuodingos .medegos 
jame pasirodo, kodėl jos apsireisz- 
kia tikt prie apmirimų — tas 
viskas iki sziol dar neištirta; 
žinia vien, kad laike apmirimų 
nuomarinįkų kraujas yra nuodin
gas.

į ti ant tautiškų reikalų, tveriasi 
visokios darbinįkiškoe draugys
tės, daugumas pradėjo susipažinti 

( dėjome socijdizmo. Suziėji-Į.u idėjom. Boclj.l 80% umjonistų, paliko tik dali 1 . .. .. ...
neprigulinczių į unijas, bet kad muoee tun pasikalbėjimus api<
80% unijouistų, paliko tik dalį

ant tokių užpuldinėja ant dly- 
czių, tai visi tiki, kad jie pats pa
sitrauks ir kompanija priversta 
bus priimti visus unijonistus.

1 Evansville, Ind. Czia- 
nykszcziai kautynių savinįkai, 
pakėlus s z l raikę dirlaintiems 
darbinįkam*, stengėsi parsitrauk
ti negrus, bet užstojo jiems keli} 
sztruikieriai ir iš abiejų pusių 
prasidėjo šaudynės, kuriose 6 
žmonės likosi pašauti; terp tų 
yra du baltveidžiai ir keturi 
negrai.

< Red Lodgk. Mont. Carbon- 
dale kastynes, Montanoj, uždarė 
ant visados, aplinkui gi visur 
darbai eina prastai. Tegul todėl 
lietuviai nesikėsina į Montanę 
keliauti darbo jieszkodami, nes 
darbai ežia eina labai prastai, 
daugelis darb nįkų, negalėdami 
gauti darbo, kraustosi iš ežia ki
tur.

•i Akron, Oh. Sztraikas dar- 
binįkų czianykszcziose “Akron 
Cuyahoge Falls Rapid Trausi t 
Company” pasibaigė. Kompanija 
sutiko, kaip darbinįkai reikala
vo, ant 10 darbo valandų ant 
dienos. Motormanai ir kondukto 
riai gauna padidint} ant 2c. už 
mokesnį, kiti gi ežia tarnaujanti 
ant 2jc. viršaus už darbo valan
dą

5 Globevillk, Col. Szteto le- 
gislatura užgyrė aut viso šteto 
8 darbo valandas kastynėee. 
Cianide Wdrks. Smelting Works 
dirbtuvės pristojo prie trusto, 
kurijai ne pripažįsta 8 darbo va 
landų ir ne sutinka pakelti darbi- 
nįkų užmokeinį. Užtai darbinį
kai pakėlė sztraik}, kurisai neži
nia, kaip pasibaigs. Tegul todėl 
dabar nieks isz lietuvių ne ke
liauja ežia darbo jieszkoti.

' moksliszkus dalykus ir visokiu^ 
sviete atsitikimus. Gyvena roeU 
lėj ir sutikmėj kaipo sūnūs vie
nos motinos Lietuvos. Užtai gar
bė Sinookes lietuviams, ypatingai 
jaunuomenei. Žinoma, jie dabar 
labai dėkingi tiems savo vien; 
taueziams, kurie be atilsio darį- 
buojasi anPapšvielimo švo broj- 
lių, lazduodami naudingas mok
sliškas knįgas, laikrašczjua, laii 
kydaini prakalbas ir tt., kurie 
parodo kelię lietuviams ir,abel> 
nai darbi n į kas, kaip sulaukti ge 
reanės ateities.

Likosi ir czia dar keli senoi 
gvardijos karžygiai numylėjo į 
neteisybes ir skriaudas, nepaiįa ■ 
tanti patys švo tiesų ir pareigų, 
nepripažinstanti naudes ir rei 
kalo mokslo, kurie ramina paty^ 
savę, kad už visas skriauda^ 
ir vargus perpilnai bui> 
atlyginta kitame sviete. Tie klaii- 
džioja tamsybėse, bet jau ir į j| 
smegenis kada nekada pradedą 
atsimuszti szviesos spinduliai! 
gal kada karsztis šviesos suvif 
nusvilįs skruostus, tada ir tie gaj 
praregės. 1

Lašt r i ko Maiuietius.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

atsie tu ši}- 
tai nepažintu, 
žmonės savo 
supratimuose:

Isz Lošt Creek, Pa.
Aplink Sinooke Hsllej Nr. 2 

anglekasykloe Lehigh Vai 
ley Coal Co. dirba po 4 pilnas 
dienas ant sauvaitės. Gana dik- 
tas skaitlius ežia yra apsigyvenu
sių mus brolių lietuvių. ' Jeigu 
kam keli metai atgal gyvenu
siam toj peczėj 
dien atsilankyti, 
kad tai tie patys 
apsiėjimuose ir
seniaus apszvietini} ir progres} 
rasdavo alaus bertainiuose, t} sau 
vi garbę laikė, įgavę nuo tokios 
apšvietimo medegoe ypatiškę 
protę, vienas kitę mokindavo sn 
peiliais skaldydami makaules; 
kliubo vietę užimdavo paprastai 
skvajero ofisas, tenai eidavo ant 
savo mokslo diskusijų ir ant susi
raminimo. Teiposgi atiduodavo 
skvajeriams kaipo aukas kruvinai

Isz Philadelphla, Pa. i
No. 19 “Garsas” bandė išsižar 

dėti p. Antano Jucio, kada tasai 
švę per garsiai suterszė, ir is| 
visų pajiegų stengėsi jį svieį- 
tiszkiems intelligentams prime*tiį 
nors tasai bliagierius niekada sti 
svietiškais ne draugavo, nė nę 
dirbo drauge. Argi “Gamas" jau 
užmirszo, kaip ji*, užstodamas už 
iszplaukueį Philadelphioj “kunįj 
gaikšlį”,už ju “nesuteptę” garbę 
iszniekino -nekart} svietiškuor 
sius, kurie isz pats pradžių baud^ 
persergėti lietuviezk} visuomenę 
prieš kitur j iu davusį švę pai- 
žinti aferistę? Kim dabar ta 
wiš veidmainystė? Kad kunj- 
gai Jocį rėmė iki galui, kol jij 
nepateko už grotelių, ant to yri 
gana faktų, tai koki} kaktę reiki i 
turėti besistengiant savo protd- 
guotęjį primesti svietiškiems 
inteligentams?

Atsibęszczius p. Jociui į Philaj- 
delph'ę (kaip sakėsi, iš Siberi- 
jos), jis pirmiausiai atsilankė aut 
lietuviško Kliubo mitingo su 
kunigo rekomendacija ir prašyt- 
mu, kad jam Kliubas parūpinti 
vietę miesto mokslainėj. Ui 
klaustas Kliubo virszinįko, k} jik 
tikisi nuveikti, pradėjo girtieei 
kokius puikius darbus nuveiki 
jis Chicagoj su pagelba kunįgi 
Kravczuno, tai ir Philadelphijoj, 
su pagelba vietinio kunįgo, tikisi 
ne mažai nuveikti. Kunigai, net

Isz Gallup, New Mexico.
Darbai eina czia gerai, dirba 

kiek vien} dienę neišskiriant ne- 
dėldienių, bet nedė'dieniuoee ne 
visi dirba. Kompanija turi di
delius kontraktus, todėl darbo 
užteks ant ilgo laika Darbę ir 
iš kitur atkakusiam ne sunku 
gauti. Už tonę iškastų anglių 
moka po 70c.

Lietuvių yra czia apie tuzinas; 
apsivedusių yra viena šeimyna, 
tikt ji nenori su kitais broliais 
lietuviškai kalbėli. Kiti yra ne 
vedę ir nors ne vienas isz jų 
noiėtu apsivesti, tai ne gali, 
kadangi šia nėra lietuvuiczių 
merginų. >

8 d. szio mėne-io vienę musų 
brolį patiko nelaimė: eidamas į 
darbę, patiko dreiverįsu 3 karais 
važiuojantį; ne spėjo pasitrauk
ti, ratai pagriebė ir sutrupino 
žmogui koję, kurię paskui reikė
jo su visu nupjauti ir žmogus 
pasiliko raiszas ant viso amžiaus. 
Paeina jis iš Kauno gub., Sziau- 
lių pavieto, Ligumos parapijos, 
pravardė jo Kizimiens B re n e. 
Turi jis brolį Coloradoj, Petrę 
Brenę, tikt nežinome kur. Kas 
apie jį žinotų, tegul duoda žinię 
ant šito antraszo:

Sel. Chekas,
73 Gallup, Nev Mex.Box
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uždirbtas nwo dolizrua, oki« tu- I gerai “Garsui” palįstam}, lanki i

Atsiliepimas.
Nr. 23 “Lietuvos” patilpo ko

respondencija iš Clevelanda 
Nors joje, niekeno pravardė ne
paminėta, bet galima numanyti, 
kad kalba yra apie manę, kadan
gi aš stengiausi iszderėti, idant 
į vietinę miesto bibliotelc} butų 
pargabentos ir lietuviszkoa knį- 
gos. Tas nepasisekė ne per mano 
kaltę. Toliau* korespondentas 
raszo, buk aš, gavęs 10 dol., isz 
czia pasislėpiau. Slėptiesi aš ne 
mistinu, ėsu dabar Mahanoy 
Cityje, fcur, turinti pretensijas, 
gali manę legvai rasti.

V. Dilonis.

D.wasia ir kraujas.
Ne tikt mokslincziai, bet kiek

vienas iš jus užtėmyjo gal ne 
kartę, kad žmogaus dvasia ne 
mažę turi įtekmę ant viso kūno 
ir atbulai, kūno kentėjimai atsi
liepia ant dvasios; dvasia pake
lia kūno pajiegas, vis} kun} su- 
drutina. Ka’p ji vienok ir ant kiek 
atsiliepta ant viso organizmo, 
ant nusprendimo apie tai truksti 
dar vj’sopusiszkų tirinėjimų. Ne 
seniai du prancuziszki mokslin
čiai, A. Binet ir N. Vachide da
rė eiles tirinėjimų ant persitikri
nimo koki} įtekmę gali turėti 
žmogaus dvasia ant spaudimo 
kraujo tekanezio gyslose, nuo ko 
paeina visa energija, gyvybės 
pajiega. Minėti mokslincziai per
sitikrino, kad, paveikslan, smar
kus skaudėjimas, kurisai, iinoma, 
atsiliepia ant dvasios, ant tiek 
pakelia kraujo spaudi m}, kad tos 
pajiegos užtenka ant pakėlimo 
dūdelėj (kaip barometre oro 
spaudimas) gyvojo sidabro ant 
15 milimetrų. Pailsimas mislies 
organų, sunkus isz galvos rok uo
dų darymas pakelia kraujo 
spaudini} dar labiaus, nes tos pa
sididinusios pajiegos užtektų 
ant pakėlimo gyvojo sidabro dū
delėj ant 20 milimetrų: meilus 
pasikalbėjimai, kurie, iinoma, ne 
mažai turi atsiliepti ant dvasios, 
kurioje yra meilės szaltinis, pa
kelia gysloje kraujo spaudini} ant 
tiek, kad tos pajiegos užtektų 
ant pakėlimo gyvojo sidabro 
ant 30 milimetrų, o prie didelio 
iszgęszczio net ant 35 milimetrų. 
Taigi isz tų anų prancūzų tirinė
jimų pats galite matyti, kad 
dvasia ne mažę*turi įtekmę ant 
kūno, ypacz gi ant spaudimo 
kraujo gyslose, o tame ir ant vi
sų užlaikanczių gyvybę organų.



u

Isz wisur.
|] Mieste Panamoj smarkiai 

siauezia geltonasis drugys. Pe
reit? sanwaitę nuo jo ežia pasimi
rė 20 žmonių.

!
|| Wengrij<>j, Saros komitate, 

iszdegė didėlis kaimas Palocsa. 
Suc egė ežia 140 ūkių; ugnyj pra
žuvo wisi gyventojų turtai.

menėliai. Pasibaigus parodai, 
t? iemlapį padovanos Prancūzi
jai; jis bus patalpintas kokiame 
nors Paryžiaus muzejuje.

|| Prancūzijos pakrantėse, prie
szais Brest?, susidaužė du žwejų 
laiwai ir paskendo. Prie to pri
gėrė 12 žmonių.

|| Ant upės Kazankas, prieszais 
Kazanių, apvirto valtis, kurioje 
kėlėsi botų i**zkro vėjai totoriui. 
Isz 20 waltyje buvusių žmonių, 
8 prigėiė.

H Miesto Chihuahua apskrity], 
užgriuvo Santo Domingo kasty- 
nės ir užbėrė 24 darbinįkas, ku
rie visi pražuvo užgriuvusiose 
kastynių olose.

II Orai szį met? Europoj ne 
paprasti: žiemos beweik nebuwo, 
sziltos dienos pasirodė anksti, bet 
paskui wėl užstojo szalcziai. Da
ira r antai atėję isz Arch ingelsko 
telegramai paduoda, kad laiwai 
į port? ne gal įeiti dėl suwilktų 
ledų. Tie ledai atsiliepia ant oro 
ne tikt sziaurinių ir sziaurytinių 
Moskolijos krasztų, bet ir ant 
sziaurwakarinių,taigi ir ant Lietu- 
woe,kur oras dabar neiszpa-akytai 
atszalo: apie Wilnių buwa szilu- 
mos wos 7° C., o toliau* 
į sziaurius pasitaiko naktims di
delės dzalnos, buwa net po 5° C. 
szalczio, wandens užsidengia 
ledo pluta. Ž noma, kad tos szal- 
nos wodingai atsiliepia ant žėli- 
n o piewų, dar labiaus kenkia ru 
giams ir wasarojanrs.

|| Chinuoee, aplinkinėse 
Shoi, provincijoj Pandun, 
deimantų plotus, kuriuos nupirko 
vokiszka kompanija, ir užsiims 
deimantų kasimu.

Icz- 
lado

|| Egipte, Raudonųjų jūrių pa
krantėse surado turtingus bran
gių akmenėlių szmaragdais vadi
na nfų plotus, kuriuos pasisamdė 
nuo raudo angliszki kapitalistai.

įj Netoli Kirino, Ch i nuošė, 
maskoliszka patrolė susidedanti 
isz 12 žmonių likosi netikėtai 
cbiniszkų plėszikų užpulta; visi 
maskoliai tapo iszmuszti, nė vie
nas ne iszsigelbėjo.

21 d. Bevielio, po pirmsė- 
dyste kunįgaikszczio Westmins- 
ter, Londone prasidė o terptau- 
tiszlras kongresas ant užkirtimo 
kelio dabar iszsiplatinusiai mer
gų prekystai, ant ko reikia wisų 
wieszpatyszczių sutarimo.

U Mieste Ceccano, 50 mylių 
nuo Rymo, Italijoj, užgimė kru
vinos musztyuės ir tai, kaip ro
dosi, už netikusį kunig?. Bažny 
ežios valdžia suspendavo para
pijos prabaszczių, liet tas ant to 
nepaisė, laikė toliaus miszias, 
klausė iszpažinties. Parapija pa
sidalino į dvi dali; į spangus 
8us]>enduoto kunįgo tarnus ir į 
rei kaltėj a n ežius pasitraukimo ne 
tikusio kunįgo. Terp vienos ir 
kitos p irti jos užgimė kruvinos 
musztynės, kuriose ne mažai 
žmonių likosi užmusztų. Ant per
skyrimo susimuszusių reikėjo 
szaukti kariaun?. Tokių kunįgų 
ui niek? laikanczių savo perdė- 
tinių prisakymus, pjudanezių pa- 
rapijonus, rastume ne mažai terp 
lenkiszkų kunįgų, atsirastų toki 
ir terp lietuviszkų kunįgų 
Amerikoj.

U Aut salos Šerdini jos, Itali
joj, neiszpasakytai priwiso pi čiži
kų. Wir*zinįku gerai suorga
nizuotų plėszikų pulkų yra ežia 
Pietro Lorico, kurisai kaipo ne 

i rinko[ Turkestane, maskoii*zkose^ Pr'eu'min^a!i w»ldona* 
^Vidurinės Azijos valdybose, dėl uuo gĮ^eutojų mokeszczius. Ant 
.-toko* lytaus saulė iszdegino lau
kus javais užsėtus, teiposgi pie
vas ir ganyklas. Dėl stokos žo
lės jau dabar naminiai gyvuliai 
pradeda gaiszti.

» Chili republikoj labai retai 
pasitaiko lytus, bet už tai jeigu 
jie būva, tai smarkus. Pereit? 
sanvaitę ties miestu Santiago ir 
Valparaisi atsitiko debesų pra- 
plysZ'mai. Miestai tie dar ir da
bar vandens apsemti. Prie to 
ne mažai žmonių prigėrė.

U Maskoliszka apszvietimo 
ministerija perkratinėja dabar 
klausym? mokinimo visose pra
dinėse mok šiai nėse elementarisz- 
kų žinių isz medicinos. Daugiaus 
naudos atgabentu pradinėse mok- 
slainė^e mokinimas hygienos; isz 
mokinimo medicinos ne daug bus 
naudos.

isznaikinimo plėczikų randas isz- 
siuntė žandarus ir kariaun?. Lo- 
rico su savo žmoriėms priverstas 
tapo pasislėpti kalnuose, palikęs 
savo ir savo draugų gywulių 
bandas, kurias kareiviai paėmė. 
Dabar jis atsiuntė valdžioms 
raszt? su reikalavimu, idant pa
imti gyvuliai jum ir jo draugams 
butų tuojau* sugražinti ir idant 
kareiviai ir žandarai tuo j aus isz 
buvusių po jo valdžia apekri- 
czių pasitrauktų; jeigu reikalą 
vimas ne bus iszpildytas, jis 
žadaisepjiuti visus miesto Nuo- 
ro mokslainę lankanczius vaikus. 
Lygiai valdžias, kaip ir gyven
tojus apėmė baimė, jie nežilo k? 
daryli, bet žino gerai, kad ban
ditai savo pažadėjimus iszpildo.

| Maskoliszka iždo ministeri
ja, po kurios užveizda yra neseniai 
uždėtas Warszavoj politechnisz- 
kas institutas isz a kų Lenkijos 
gyventojų, užtvirtino jau pro
jektu specijaliszkos triobos ant 
patalpinimo minėto instituto. 
Trioba kasztuos isz viso 2750000 
rublių, taigi, turbut, bus ji re 
praszęziausia.

| Turkijos sultanas davė pa
dirbti Paryžiuj,turbut, puikiausi? 
ant svieto dangtį nuo saulės (pa- 
raselių). Dangtis yra isz balto 
smilkinio audimo iszsiutas žem- 
cziugais ir deimantais. Kasztuos 
jis isz viso 75000 rublių. Uitai 
sultano urėdnįkai ir kareiviai 
per czielas metų eiles ne gauna 
algų, kadangi Turkijos iždas ne 
turi pinįgų.

| Maskoliszkas caras ant atei- 
nanezios visosvietinės parodos 
Paryžiuj davė padirbdinti cieco- 
r isz k ai akmenų lyginancziai 
Ekaterinenburge puikų Prancū
zijos iemlapį. Kiekvienas de
partamentas (provincijs) pa
dirbtas bus isz visokių parvų 
brangių Uraliaus kalnų ak menė 
lių ir teip, kad galima jį ise- 
imti isz žemlapio. Upės bus 
isz platinos, jūrės isz akmens 
“Lapis lasuri”; vietoj gi miestų 
bus visokių parvų brangus ūk

|] Maskolijoj badas kankina 
gyventojus 10 gubernijų su 12 
milijonų gyventojų. Laukė Jzių 
metinių vaisių, tikėdami, kad jie 
uždengs nedateklių pereitų mo
tų ir badas neužilgio pasibaigs. 
Dabar vienok ir ta viltis pražu
vo: net modas,papratęs slėpti vi
sokias nelaimes Maskolijoj, garsi 
na, kad szį met? ne galima laukti 
gerų surinkimų, kadangi dauge- 
lyj vietų, dėl stokos lytaus, Už
degė dideli plotai javais užsėtų 
laukų. Pietiniuose Mas kol i jos 
krasztūse saulė iszdegino laukus 
teip, kad ežia gyventojai ne tiki, 
idant surinkimai sugr?žintu 
nors darbo kasztus; sziauriniuose 
kraszĮuose augi m? sulaikė szaltas 
pavasario oras. Taigi szįmetiniai 
surinkimai ne tikt ne iaznaikįs ba- 
d?, bet dar labiaus jį pakels 
Maskolijoj, nors jis ir teip jau 
traukiasi per czielas melų eiles. 
Pietinėse provincijose saulė iszde
gino ir pievas,taigi ne bus nė pa- 
szaro; cukriniai burokai pietinėj 
Maskolijoj ir daržovės teiposgi 
pražuvo.

Reikale Chieagos lietu* 
vviszkos parapijos.

Chicagoe lietuviai, parapijonai 
szv. Jurgio parapijos, negalėda
mi pakelti kn. Krawczuno netei-

resnį, teisingesnį ir blai wų lietu- 
wiszk? kunįg?. Dar kowo mėne
syje szeszios bažnytinės draugys
tės pasiuntė wyskupui per paczt? 
pirmutinį skund? ant kun. Kraw- 
czuno, o kad per du mėnesiu ne
sulaukė nė jokio rezultato, szau- 
kė mitingus po wisas miesto dalis 
ir rinko paraszus nuo pawienų 
parapijonų ant padawimo antro 
skundo. Kada susirinko 2000 pa
vienių parapijonų paraazų, pa
siuntė autr? wyskupui skund?, 
ne per paczt?, bet jau paskyrė ant 
to komitet? isz keturių wyrų ir 
komitetas i sabiszkai padawė 
skund? į rankas wyskupo kancle. 
riaus. Kancleris skund? priėmė, 
paliepė komitetui pristatyti da- 
wadus (aftid vii s) ant patvirtini
mo paduotų skundų. Jis pasakė, 
kad “dwasiszkas sūdąs yra toks 
jau kaip ir swietiszkas. Ka
dangi swieti-zkas sūdąs ant 
nusprendimo paduoto skundo rei
kalauja liudinįkų, tai ir dwa- 
siszkas sūdąs ant paduotų skun
dų ant kunįgo reikalauja dawa 
dų (afHiavits). Toki “afliiavits” 
turi būt padaryti pas Notary 
Public: kiekvienas kurs matė 
kunįg? gyrt? namuo-e ar ant am- 
bonus, ar spaniednyczioje, ku
riam jis neduwė kortelių ant we- 
hkynės iszpažiuties be $8.00 arba 
dėl nepariraszynio už jį, ar dėl 
kitokios priežasties tegul nueina 
paa Notary Public ir po prisiega 
padaro “affidavits”, o tuos “atfi- 
davits” man priduoti te, tada mu
sų dwasiszkas sūdąs paims jūsų 
skundus ant nusprendimo”.

Ant surinkimo minėtų “alti- 
davits’’ (davradų) parapijonai nu
sprendė szaukti mitingus po vi
sas miesto dalis. Pirmutinį tame 
reikale miting? laikė subatoje, 24 
d. szio mėnesio, salejė K. Liau- 
danskio, 3301 S. Morgan st Ka
da ant susirinkimo tspo perstaty
tas reikalas ir prezidentas užklau
sė, kas k? žino apie kun. Kraw- 
czuno nedorybes, atsiszaukė du 
wyrai isz paties kn. Krawczuno 
komiteto. Prezidentas psszaukė 
juos ant kalbėtojų ir praszė, kad 
pasakytu, k? jie žino apie kun. 
Krawczuno nedorybes. Pirmas 
isz minėto komiteto prakalbėjo 
Mikola* Rakauskas teip:

“Mes, kaipo parapijos komite
tas, matydami sumiszim? parapi
jonų dėlto, kad kn. Krawczuuas 
neiszduoda nė jokios rok u nd o s ir 
kad jo seniau iszduotos yra mela
gingos; matydami, kad * per tai 
wisa parapija griuma, norėjome 
tuos negerumus pataisyti teip, 
kad parapija negriūtu, kad 
jos pinįgai daugiau nežutu ir kad 
wisi butu užganėdinti—parapijo
nai ir prali&szczius. Trys nedė
lios atgal mes, wisas bažnytinis 
komitetas, 9 sanariai (tik wieno 
Bagdžiuno ne buwo) susirinkome 
į bažnytinę salę ir nutarėme pa- 
raszyti parapijos szitoki? konsti 
tucj?:

“1) l’arapja turi turėti piln? 
administracij? i&zrinkt? isz para- 
pijouų. 2) K a si erų m gali būt ir 
pats kunįgas, bet wyskupas turi 
už jį pastatyti oaneę. 3) Sekre
torius turi būt iasrinktas parapi
jos (ne zakr s ijooas kaip dabar), 
kuriam parapija mokės alg? ir tu
ri būti taipgi po bansu. 4) Kiek 
wienas pa ra pi jonas turi gauti pa
rapijos knįgelę ir kada mokės pi
nigus, turi jam jo knįgelėj pakwi- 
tawoti, tada nieks negalės jį pa
daryti neparapijvnu. 5) Wisus 
įėjimus ir tesėjimus užraszys į knį- 
gas sekretorius, o komitetas kas 
mėnesis turės aprokawim? knį- 
gų ir t? rokund? prabaszczius per
skaitys isz ambonos. 6) Kad pa
rapijos mitingai butu laikomi kas 
metas, o reikalui atsitikub ir tau
kiau. 7) Kad prabaszcziui ne bu
tu walia pradėti nė jokių budin- 
kų, nė darbų, nė kontraktų dary
ti be žinios ir pritarimo komiteto, 
be parapijos mitingo ir tt. Mes 
tikėjomė, kad tokiu budu suma
žinsime musų pr.batzcziaus klaps
iu* ir užgėdinsime bediewius, kad 
daugiau neturėtu k? zaunyti. Ant 
paraszymo minėtos konstitucijos 
paskyrėme, kaipo mokineziausi?, 
Jurgį Andruszį. Teisybė, jis pa- 
raszė teip kaip nutarėme, ir atei- 
nanezioje nedėlioję rengėmėsi ei
ti pas kn. Krawczun? perstatyti

komitet? szaukinėti po vien? pas 
sawę. Mes penki, susitarę, nuėjo 
me į klebonij?, bet kn. Kravczu- 
nas nuo mus pasirlėpė; pasitiko 
mus tik jo asistentas kn. Steponą- 
viczius. Kada pasakėme savo rei- 
kal?, kn. Steponaviczius pasakė, 
kad prabaszczius ant jus konstitu
cijos nesutiks, civilnam žmogui 
nevalia ė.-? žinoti kur eina parapi
jos pinįgai, vyskupas to nevely- 
j«.(?) Jeigu netikite, tai eikit&pas 
vyskupą pasiklausti.- Einant pas 
vyskup? mes reikalavome, kad 
prabaszczius iszduot ų mums paliu- 
dyjirn?, kad mes es me parapijos 
komitetas, kitaip mus vyskupas 
nepriims. — Kn. Steponaviczius 
pasakė, kad prabaszczius Jums 
jokio paliudyjimo neduos; eikit 
pas Andruszį, tasai jau su pra- 
baszcziumi szil? wi-? reikai? ap
šnekėjo ir jis pasakys Jums, k? 
prabaszczi.ua sakė.

“Nuėjome pas Andriuszį. 
prisipažino, kad jau su 
raszyta konstitucija buvo pas | 
baszczių, bet prabaszczius pasa
kęs jam: “mesk sz'l? raszt? ir 
daugiau to nedarykite: civilnam 
žmogui nevalia žinoti apie duo
tus ant bažnyczios pinįgus, kur 
jie eina, vyskupas nevalyja(??); 
jus prideryate tik apieras duoti 
ir gana”. Andruszis pasakęs, kad 
te<p butu neteisingai ir komitetas 
ant to nesutiks—tai kn. Krawczu- 
nas liepė visiems eit sau po vel
nių, ir pridūrė:“asz apsieisiu ir be 
komiteto, o pinįgus bažnyczioje 
sukolektuos vaikui, kuriuos mi- 
nyszkos mokina; kam ežia to ko
miteto, ar yra koks komitetas ka
tedroje?"

T? patį,k? sakė Rakauskas, pa
sakė žodis į žodį ir kitas kun. 
Kravczuno komiteto sąnarys, 
Juozas Urba ir treozias A. Misie- 
viezius patvirtino, kad tas teisy 
t»ė, tik jis daugiau nieko aznekėti 
ne norėjo.

Ant ežio susirinkimo tapo pa
skirtas komitetas ant priėmimo 
reikalingų davadų nuo lietuvių 
ant parengimo virszminėtų “af- 
fidavits”: Fr. Pupauskis, 3252 S. 
Morgan st. ir Kaz. Kunce, 923 
W. 22ud «!.; teip pat paskira ko
mitetus ir kitoee miesto dalyse.

Teipogi nutarė atsišaukti per 
lietuviškus laikraszczius į visus 
lietuvius, kurie, k? žino apie kn. 
Krawczur:o nedorybes: girtuok
lystę, suktybę, nepriėmim? be pa- 
siraszymo ar be 16.00 prie iszpa- 
žinties, idant teiktųsi utsiszaukti 
prie vieno isz virsz minėto ko
miteto sąnarių aut padarymo 
“affidavil”.

Susirinkimo Prezidentas:
S. Abkamoviczius.

Sekretorius:
Fb. PUFAV8KA8.

Ji* 
pa 

pra-

siundo

Atsiliepimas Mahanoyaus, 
Pa. aukų rinkėjų.

(Auiųzta).
“8aulė”nr. 49 patalpino saito k į 

rasztelį: “Jeigu pas katruos ateis 
pinįgų rinkėjai neva ant Pary
žiaus parodos,tai liepkite suaresz- 
tuoti, o katras jau dawė, tai bu
kite teip geri, duoti žmi? į “Sau
lės” redakcij?, kiek katras dawė- 
te, nes tas yra reikalingu.”

Kam gi “Saulė" kitus
ant aukų rinkėjų, jeigu daug 
(išrankiau* paežiai atlikti szunų 
užduotę? Kaslink gazd nimų
— tai tiek atkakome: tegul 
“Saulė” sau gandina žvirblius 
kanapėse, o ne Muhunojaus lie
tuvius.' Kas navatniausia, kad 
“Saulė” nežino, kas kiek isz Ma- 
hanojaus aukavo, nors suraszas 
aukų buwo No. 22 “Lietuvos”. 
“Saulė” meldžia praneszti, kas 
kiek aukavo; lengvai apie tai 
dažiuoti: tegul perskaito minėt? 
“Lietuvo-" numerį, o ten ras, ko 
teip geidi a. Gal mUms reiks 
tuos pinįgus ‘Saulei” *ugr?žinti, 
k? ant parodo* paaukavome? Ar 
gal ir “Saulė” pasirodys sykiu ir 
su savo aukom* ant to mierio?

Aukų rinkėjai.

Sziuomi norėtume užbaigti 
tuszczias polemikas su “Saule”. 
Protestuojanti prieš* jos rasztus 
galėjo jau užtėmyti, kad protestai 
“Saulės” ne pertikrina ir nesu
gėdina, bet duoda vien jai mede-tybių ir jo netikusio su pzrapijo- j®m konstitucij? kaipo ginki? 

priesz neprietelius bešnycztos. g? tolesniems eiundymam*. Ge 
Bet jau pirm nedėlios kn. Kmw- i 
csuua8 daiinojo apie mus reogiz- 

partpijos, o jo*wieton duotu ge- m? konstitucij? ir pridėjo m ūsų j

n»is pasielgimo, pradėjo skųstis 
vyskupui, praszydami, idant anas 
netikusį kunįgdpraszalintu isz jų 
navarsi'i/iM rs iA*wiofnn rlnrvin on.

riaus aat tų aiundymų wiaai ne 
paisyti.

RibAiroMA.

Iiietiiviii Prafeviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovės iki Jie pateko po vald kia Penu.

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

(Užbaiga) 
chian). Padėjimas tokių szalių pa lėszėjo į pa
dėjimą Serbijos, Vallachijos, ir Moldavijos po 
Turkų vyresnybe, o Thrakijos i • Armėnijos 
po valdžia pirmutinių Cesarių. Ni minė nepri- 
gulmybė buvo pavelyjama mol^nt duonį, 
rods ne tam tikrai paskirtą, bet via siekiantį 
tūlą laukiamą sumą. Taipgi kontigensas 
kariumenės buvo laukiamas laikuose didelės 
ekspedicijos. Sziaip ar taip inįant, galin
gumas karalystės ėjo didyn, JĮaip vainos 
mete, teip tap taikoje, per ^zitasj pusiau ne- 
priegulmingas gentes.

Nuo paveiktųjų tautų kartais ginklus 
atiminėdavo0, ir visur žmonės buvo szalina- 
mi nuo professionaliszko dėvėjimo ginklų; 
tiktai prie progos tūlos didelės ekspedicijos, 
o paszaukti nuo taikaus darbo,; jie galėjo 
lavintiesi ginklų lavume. Tai įjunkė tautas 
ant tykaus, ne karžygiszko ūpo. i

Tautos, kurių pergalėjimas buvo labai 
sunkus, arba kurios buvo pamįiszustos po 
apveikime, neretai tapė iszdangintos isz jų 
žiamės į tolimas dalis karalystės: iszkrausty- 
mas gyventojų Barkos į Baktrijk*’, Pajonų 
į Mąžąją Aziją”, Milėtėnų į Ampą”, Ere- 
triszkių į Susianos Arderikką”, ir Kariszkių 
bei Sytakėnų į Babyloniją”; populiacija” Ai- 
gyptiszkų kaimų” Mažojoje Azijoje7’, ^so
dinta per Kyrą po apgalėjimo Krėizo, galėjo 
isz tikrųjų susidėti isz Aigyptėnų atidangin
tų už rebeliją! Angsztas mazgas patrijotiz- 
mo ir meilės valnybės su prisir|sziinu prie 
vietos buvo ganėtinai suprantamas, ir paty
rimas rodosi parodęs yra, jog tokiu keliu 
galima buvo atkakliausius žmonės Išdaryti 
minksztais ir tykiais.

Sziaip paveiktosios gentes buvo laiko
mos padonystėje per užlaikymą didelių ant 
pagatavės armijų, kurios isz pradžios susidė
davo vien isz gimusių Persų ir Medų, ir bū
davo Išdalintos po provincijas. Szitos ka
riaunos užėmusios laikė visas gintuves”; ir 
būdavo ant gaspadų dideliuose 
po provincijų miestus”, kuomet pacztinė 
systėma — aggaroi arba apgareiji— arba 
valdžios žinnesziai, taip buvo siį' 
ta, juog urna žinia apie pamisziifią kokioje 
nors dalyje gilėjo būti išduota auo miesto 
į miestą, ir net nuo provincijos iki provin
cijai. Pasekmingiejie maisztai Apveiktųjų 
tautų įvykdavo nuolatos parubeži jose kara
lystės, ir paprastai atokiuose djstriktuose, 
kaip Aigyptas, sziaip maisztai paveiktųjų 
būdavo urnai numalszinami Daroilymą kaip 
greitai galima buvo, reikalui akėjus, su. 
rinkti armiją, randame rasztuoeįe Hėrodo- 
toW), Ksenopiionto’" ir ArrianoĮ”. Vėles
niuose laikuose, kada Persų tautą buvo isz- 
sigimusi, ir stovi armija isz didesnės dalies 
susidėjo isz samdininkų, tokie jamiszimai 
kartais nusiduodavo pasekmingąi. tacziaus 
paveizdos, net toje gadynėje, yra; pusėtinai 
retos (Aigyptas atpuolė nuo Dariojo Notho 

*: pa-

leszėjo į pa-

davo išdalintos po provincijas. Szitos ka-

skaitliuose

organinio-

potam Kypros ir Paphlagonija, vienok 
sėkmė Aigypto buvo tiktai laikinė^.

Exp.

1) Heroj. I. 155—157
2) Herod. IV. 204
3) ib. V 17
4) ib. VI 20
5) ib. VI 110
6) Arrian, Exp. Alės- III 48 •
7) Xenoph. Cyrop. VII. i. (S45: Hel. UI. i. g7
8) Herod. II. 30; Xen. Anab. I. IV. H; lArrian.

Alex. i. 17 ele
0) Laikuose Aleksandro 20000 Persų ir 2000? samdininkų 

buvo<arnisonuose ssiaur-wakariniame kampe Maiosios Azi
jos—Arrian, Exp. Alex. i. 14.

10) V. 102; 1U8
11) Henoph., Anab. I. IV. $5 ir VII. ^11, $2
12) Arrian, Exp. A)ex. i. I7etc.
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Išnykę gyvi sutvėrimai
Pa^al Hutckinsontį.

ĮŽANGA.
Viekai? ant svieto mainosi, persikeičia, 

pradedant nuo nuomonių, baigiant gyvais 
sutvėrimais. Šiądien gyvenanti gyvi sutvė
rimai ant žemės paviršiaus, medžiai ir kitoki 
augmenys yra ne tie pats, koki Čia atsirado, 
kada gyvybė pirmiausiai pasirodei: šiądien 
gyvenančios formos persikeitė isz kitų, pir
miaus gyvenusių, kurios išdavnsios naujas 
formas, išnyko nuo žemės paviršiaus.

Žmonių padavimuose, net giesmėse pa
minėta apie senų gadynių baisybes, žmonis 
ryjančius smakus, vienragius, Nors žmo
nių fantazija tankiai baisesniais padaro vis
ką, ko šiądien nėra, bet kaslink tnų išny
kusių gyvų sutvėrimų ne vienas, iš tikro 
buvo baisesniu ant pažiūros negu aprašyti 
žmonių padavimuose smakai arba vienragiai.

Mokslas apie išnykusius sutvėrimus, 
vadinamas Paleontologija yra dar jaunas, už
gimęs dar šitame šimtmety j, ant tikrų mok
sliškų pamatų pastatė jį prancūziškas mok

slinčiai diktai prisidėjo prie pastumėjimo jo 
pry šakiu.

Kaip sakėme, seniaus ant žemės gyveno 
visai kitoki gyvi sutvėrimai, arba kitaip sa
kant, kitoks buvo organiškas svietas, taigi

gyvuoliai ir augmenys išrodė visai kitaip, 
negu dabar. Senos formos išnyko, jų vie
toj atsirado naujos ir naujos iki daėjo iki 
tų, kokias sziądien matome ant žemės 
paviršiaus. Kokios vienok ne buvo tos iš- 
nykusios formos, bet visgi jos duodasi prily
ginti prie dabar gyvenančių: žuvys gyveno 
ir tąsyk vandenyse kaip ir dabar, žalčiai 
turėjo šaltą kraują, atsiradę paukščiai 
lakiojo ant oro, vabalai neturėjo kaulų, žin
danti pataičių pagimdyti žindo savo motiną, 
kaip daro ir dabar. ' .

Per milijonus metų gyvų sutvėrimų 
gentkartės gyveno, atliko sutverusios gamtos 
paskirtą užduotą, vieni iš jų žuvo, iš pražu
vusių užgimė kiti, geriaus mokanti prisitai
kyti prie persikeitusių gyvenimo sanlygų ar
ba labiaus tinkanti į kovą už būvį. Išnykusių 
formų kūnai tapo palaidoti dumble senų lai
kų jūrių, arba nugrimzdo ant dugno didelių 
tų laikų ažerų. Tie kūnai, kurie ne pateko 
į dumblą arba ant ažei ų dugno, kurių nieks 
neuždengė, išnyko visai, ne palikdami nė 
jokio savo buvimo ženklo; bet visgi daug 
liekanų praėjusių amžių gyvybės užsiliko 
senovės žemės žieves sluogsniuose, juose yra 

, net teip gerai užsilikę kūnai išnykusių senų 
gadynių sutvėrimų, kad rodosi lyg kad pati 
gamta juos užlaikė kaipi muzėjuose ant mu
sų Įtamokinimo apie praėjusių amžių gyvybę.

Ji užlaikė savo didelį rinkį seniai pra
ėjusių gyvų sutvėrimų ant dugno senų ažerų 
ir jūrių, apsaugojo jį nuo prapuolimo, idant 
mes galėtume matyti, koki priesz amžių 
amžius gyveno ant žemės sutvėrimai. Laikui 
bėgant jūrių dugnas su palaidotais kūnais 
kilo augštyn, plotai užimti ažerų mažinosi, 
dalys seniaus vandenų užimtos pavirto į 
sausžemį. Toki gamtos parengti muzėjai su 
liekanomis seniai ant žemės gyvenusių sutvė
rimų visur yra lygiai didelėse gilumose, kaip 
ir viršutiniuose žemės sluogsniuose; užtenka 
įeiti į akmenų skaldinyčią, anglių kastynę, 
pajieškoti jūrių ir upių iškilusiuose kran
tuose, o galėsime perskaityti jų istoriją, 
gamta Įiakavojo žemės sluogsniuose ne vieną 
bet daugelį gentkarčių visokių seniaus gy
venusių gyvų sutvėrimų. Kaip senovės egip- 
tijonai statė didelius kapus numirėliams, 
piramydas, žinyčios, iš kurių mes šiądien 
galime pažinti kaip prieš kelias dešimtis 
amžių jie gyveno, teiposgi iš dalies ir visą 
jų istoriją, teip gamta žemės sluogsniuose 
palaidojo ne vieną, bet daugybę gentkarčių 
gyvų sutvėrimų, iš kurių užsilikusių liekanų 
mes galime pažinti ne tikt pavidalą tų sutvė
rimų, bet iš dalies jų būdą, papročius, 
maistą. ,

Kada tie palaidoti žemės sluogsniuose 
gyvi sutvėrimai gyveno, žemės paviršius teip 
kaip ir dabar buvo apžėlęs visokiais augme
nims, ant tarpiai, tarpiaus negu dabar sužė
lusių pievų ganėsi žingeidus žvėrys; augme
nys ir pati žolė buvo daug tarpesni negu 
dabar net šilčiausiuose žemės paviršiaus 
kraštuose. Girios akmeninių anglių laiko 
baisiai įšrodė su savo neišpasakyto didumo 
žingeidžiais medžiais. Teip kaip ir dabar 
ant žemės paviršiaus buvo lygumos, žemu
mos, slėnys ir kalnai, kurių viršūnės siekė 
debesų ir kaip ir dabar buvo sniego uždeng
tos. Jie, teip kaip ir dabar, siuntė vande
nis nuo tirpstančių sniegų į upelius ir upes 
tekančias žemumų lygumose suteikiančias 
vaisingumą tarpiai suželusioms pievoms, tai
gi atliekančias tą pačią gamtos paskirtą 
užduotą kaip ir dabar. Saulė švietė teipjau 
kaip ir dabar, putė vėjai lygiai smarkus kaip 
ir silpni, siautė audros, jūrės teipjau plovė 
ir daužė krantus. Teipjau kaip ir dabar 
darbavosi ir požeminės pajiegos: vulkaniški 
išsiveržimai buvo kur kas baisesni ir smar
kesni negu dabar; iš kraterų tekėjo degan
čio skystimo upės ant daugelio mylių nuo 
kalno. Debesys pelenų kilo iŠ kraterų teip, 
kad ant daugelio valandų uždengė saulę, 
nupuolę ant žemės, užklodavo jūrių paviršių 
ant daugelio mylių ir nugrimzdę ant dugno 
persikeitė į kietas vulkaniškas uolas.

Žemės drebėjimai atsitikdavo teipjau tan
kiai, jeigu ne taukiaus negu dabar, prie di
desnių drebėjimų darėsi -antžemės pavir
šiaus plyšiai ir galbūt, kad prie tokių atsiti
kimų kalnų viršūnės pasikeldavo ant kelių 
pėdų augščiaus. Kad teip buvo, tą rodo 
mums uolos, kokias visur j»atinkame.

Ne kalbėsime vienok daug apie tai kaip 
išrodė žemės paviršius, koki augo augmenys 
ir apie sanlygas gyvenimo tuose laikuose, 
kada čia vaikščiojo tos seniai išnykusios bai
sybės, kurių liekanas dabar randa lygiai 
gilesniuose kaip ir arčiaus paviršiaus žemės 
sluog niuose.

Pirmutinę knįgą aprašančią liekanas se
niai išnykusių nuo žemės paviršiaus sutvėri
mų išleido garsus prancūziškas mokslinčius 
Cuvier, kurisai sutvėrė jiamatus naujam 
mokslui Paleontologija vadinamam (vardas tas 
paimtas iš grekiškos kalbos: palatos reiškia 
senovišką, onia gyvuolį ir ologos kalba; taigi 
paleontelogija yra tas mekslas apie seniai 
ant žemės gyvenusius gyvuolius ir augme
nis). Cuviero nurodytais keliais ėjo visų 
civilizuotų kraštų mokslinčiai, kurie be pa
ilsto besidarbuodami, išplatino tą vieną iš 
naujausių mokslų; bet tėvu to mokslo buvo 
visgi ansai garsus prancūziškas mokslinčius. 
Prieš jį iškasamos iš žemės senovės gy v uolių 
liekanos buvo mažai žinomos, surastų kur 
nors pirmiaus mokslinčiai ne suprato gerai. 
Cuviero tirinėjimai ypač turinčių nugarkaulį 
sutvėrimą parodė, kad liekanų tokių šutvė-

pasakyta daugybė. Teisybė, jau pirm Cu
viero būvą mokslinčiai, kaip antai prancūzas 
Buffon, vokietis Leibnita, kurie tvirtino, kad 
iškasami iš žemės kaulai, yra tai kaulai seniai

(Toliaus bus.) /

sliučius Cuvier ir po jam prancūziški mok- rimų palaidotų žen^ sluogsniuose yra neiš-

prabaszczi.ua
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| Wokielijoj pradėjo dabar 
dirbti audimus isz celuloido 
(yra tai medega vartojama ant 
knįgų apdarų, panaszi | kaulj), 
kuriuos galima vartoti ant siuvi
mo drabužių. Susitvėrė jau kom
panija, kuri už pu*ę milijono nu
pirko iszradimji ir stato fabriku 
ant dirbimo isz tos medegos au
dimų.

0 An erikonas Arthur Pi Ils- 
būry Dodge i^zrado naujj vary
mui geležinkelio trukių lokomo
tyvu, kuri varo trūkį be jokios 
boladonės, be durnų ir ugnies. 
Pecziukas vos užmatomas yra po 
apaezia vandens rezervoaro ant 
palaikymo aug«ztos vandens 
temjieraturos. Atliktos su 
Dodges lokomotyvą bandavonės 
buvo su visu pasekmingos. Ne 
tikt varymas trukių su nauja 
maszina iszpuola ant pusės pi
giau*. bet ir padirbimas kelio 
daug mažiaus kasztuoja.

|1 Sekretorius zoologiszkos sta
cijos Napolėj, H. Lindėti, iszrado 
automatiszkę valtį, taigi t<>ki{i, 
kuri plaukia pati priesz vėjgi ir 
priesz vilnis. Gi eit urnas jos paei
na nuo smarkumo vėjo ir Vil
nių: juo vėjas arba vilnys dides
nės, juo valtis plaukia grei- 
cziaus. Cz;a mat ant varymo pry- 

‘ szakin valties sunaudota vėjo ir 
vilnių pajiega, tikt valtis plau
kia į prie ziagę pusę Prie tykaus 
vandens ir menko vėjo valtelė 
plaukia su greitumu keturių mū
siškių mylių į valandą.

| Prancūzijoj, mies e Lille, 
M»rimier ir Abrakam darė banda- 
voties, kurios buvo su visu pa 
sėkmingos, suteikti žmonėms ant 
gėrymo su visu liuosp nuo vo- 
dingų bakterijų vandenį. Kadan
gi geriausi filtrai neiszvalo van
dens nuo neužmatomų! ligas 
gimdanezių bakterijų, tai Mari- 
mier ir Abrakam pritaikė prie jų 
naikinimo gazji ozon^.ėsantį mu
sų žemės atmosferoj. Su ozonu 
iszvaltytame vandenyj, 75 ku- 
biszkuose centimetruose po 6 die
nų rado tikt dvi ne vudingas 
bakterijas, vandenyj gi pasem 
tame isz szaltinių 1 kubiszkame 
centimetre buvo 2200 visokių 
bakterijų.

| Inžinierius Petras Wecker, 
dirbantis Ankeusero & But-cho 
alaus leidinyczioj mieste St. 
Louis iszrado naujai lakiojimo 
prietaisę, kuri, kaip sako, galuti
nai iszrisza klausymu lakiojimo 
ant oro ir tai priesz vėj^. Ban
da vones darė su modeliumi, ku- 
risai pakelia lengvai vien? žmo
gų. Tasai modelis lėkė su greitu
mu 60 mylių per valand? ir galė
jo ant oro užsilaikyti 12 valan
dų. Pakėlimui prietaiso? yra 
sparnai isz szilkinio audimo, ant 
kėravymo gi yra isz aliuminijaus 
padirbtas sztyras. Wisa prietaisą 
lakioti vienam žmogui kasztuoja 
tikt $25. Iszradėjas tiki, kad 
prie didesnės prietaisos galima 
bus pritaisyti daugiaus sparnų, 
o t?syk jt lėks dar greieziaus.

vėlu, jis užbėgo ant buggyes ir 
jį sudaužė. Wemer likosi ant 
vietos užmusztas, vaik? gi 
numetė tolyn ir jia.puldamas.rnir- 
tinai apsikulė. Nugabeno jj į li- 
gonbutį, bet daktarai ne turi 
vilties išgydyti.

— Chicagos “Sdvation army” 
iszsiuntė 500 vaikų neturtingiau
sių tėvų drauge su motinoms ant 
pasivažinėjimo į Waukeegan. Ant 
garlaivio “Cityof Louisville”vai
kus valgydino.' Kasztus uždengė 
isz dalies garlaivio savinįkai, isz 
dalies gi “S-dvatiou army”,isznie- 
k i n ta teip lenkiszkų kaip ir lietu- 
viszkų kunįgų. M Kert> P“daro 
tie besiginanti lenkiški ir tūli 
mūsiškiai kunigai? Iszniekinlie 
jie, renkanti centus atlikusius nuo 
pragėrimo ant ulyczių, per kiek
vieną didesnę szvenlę maitina 
szimtus beturesių, bes giriantie- 
jie gi ne retai isz girtuokliavimų 
renka ne mažus pinigus į savo 
niekeno neprižiuromas kasas, liet 
jų ant ž.nonių labo, ypacz gi ant 
beturezių labo ne dalina.

— “Katalikas”, raszydamas 
apie Cb’cagos lietuviszkos muk- 
sluiuės vaikų atlosztp “teatrę”, 
stato mmyszkų vedamu mokslai- 
nę ant augszcz austo laipsnio ir 
tai pa-idėkavojaot lenkiazkotns 
minyszkoms. Gal sau “Katali
ko” raszėjas pasilaikyti savo nuo
monę. Kokię dvasiu platina anie 
lenkiszki aniuolai,kiekvienas gali 
persitikrinu perskaitę-* programą 
teatro.Jeigu“Kataliko” raszėjas to 
ne supranta, tai dar mažiaus turės 
kompetencijos ant nusprendimo 
ar kunigo partrauktos minyszkos 
moka užtektinai lietuviszkos 
kalbos ar ne. Musų pral>aszcziu8 
su savo lenki-zkoms minyszkoms 
per užla>kom^ už lie
tuvių pinįgus mokslamę platina 
terp Chicagos lietu*ių lenkiszkę 
(ne dieviszkp) karalystę. Priesz 
tai mes nieko neturėtume, jeigu 
kunįgas tp darytų terp lenkų ir 
ui jų pinigus.

Reikalingi du vaikai
13 iki 16 metų senumo, mokintis 
zecerystos. Atsiszaukti j “Lietu
vos” redakciją.

Draugyscziu Reikalai.

Wietines Žinios.
— Graceland giraitėj, prie 

Western av., ant pinkoįkn ten at- 
sibuwuaio, 19 metų William 
Gamber likosi mirtinai paszautas. 
Kas szowė, nieks neiino ir negir
dėjo szuwio, nors ant piknįko Lu
vro keli szimtai žmonių. Paazaut? 
nugabeno į ligonbutį, bet dakta
rai paazowim? laiko už mirt m?.

— Kun. Krawczun? parapijo- 
nai ant tiek pataisė, k id jau da
bar išduoda kiekvrienam knįgelę, 
kurioje įraszysęe, kiek kaa yra 
įmokėjas ant parapijos pinįgų. 
Bet sakė, kad tas knįgeles duos 
tikt iki 3 d. Liepos, jų vėliaus 
atsiszaukę jau negaus. Wertėtu 
visiems jas paimti, tada negalės 
sakyt: “tu ėsi neparapijonas.”

— Savinįkas saliuno po nr. 
975 ant Milvaukee av. Augus t 
Werner iszsirengė susavo9metų 
su nu m pasi važinėti.Sėdo į buggy, 
bet atvažiavęs prie Chicago & 

. Northvestern geležinkelio,važia
vo toliaus szėnimis. Tuom tarpu 
isz kitos pusės atbėgo trūkis. 
Konduktorius trūkio, pamatęs 
ant kelio bbggy, suszvilpė, bet 
Werner nesitraukė nuo szėnių; 
sustabdyti trūkį buvo jau per

Atsiliepimas lietinviszko 
neprUulminęo Kliubo

Newarke, N. J. j
(Atsiųsta).

Korespondencijoj patilpusioj 
No. 21 “Lietuvos”, p. $an«ry*, 
aprėžydamas apie atsibuvusi 
balių czianyksztė* “Szvento Jur 
gio Draugystės”, kaltina mus ne
teisingai už nepribuvim? ant ba
liaus. Mes, aplaikę nuo Sz. Jur
gio Draugystės pakvietim? per 
postkartes, »uszaukėme susirinki- 
m? ant apsvarstymo. Negalėjo
me jokiu budu dalyvauti ant 
baliaus in corpore dėl ne atsa 
kanezios vietos, kadangi Drau
gystės balius atsibuvo saliune.

Mes norėjome laikyti piknįk? 
visų trijų draugyszczių 
darbį pavesti ant reikalų 
viszkos spaudos dalies 
ateinanezios visosvietinės 
dos Paryžiuj; ant je lietuviszkas 
benas isz Brooklyno butų graji- 
nę? už dyk?, nes buvo t? žadėję-. 
Musų užmanymas neiszsipildė, 
kadangi Szvento Jurgio Drau
gystė suskubino laite? ir pati 
vieua parengė savo balių, užbėg
dama kitiems už akių, iszardė už- 
manyt? pikių k?, kurisai butų 
daugiaus atgabenęs pelno ant rei
kalų Paryžiaus parodos. P. Sąna
rys savo korespondencijoj 
kad atliko gryno pelno 12 
mes gi žinome, kad pelno 
$13.3c. Draugystė giriasi 
aukoms, bet aukauja, galima sa
kyti, vien auk? lietuviszko beno, 
kurisai iszsižadėjo 8 dol. jam 
prigulinezto uždarbio.

Mes, Lietuviszkas Neprigul- 
gulmingas Kliubas protestuojame 
priesz neteising? musų apkaltini- 
m? ir priesz pasielgim? Szvento 
Jurgio Draugystės, kuri užbėgi- 
nėdama kitiems už akių, iszardė 
užmanyt? visų draugyszczių pik- 
nyk?, isz kurio lietuviszkos 
spaudos parodos fondas daugiau^ 
butų pelno turėjęs.

Kliubo Komitetas.

Pirmas Lletuwl8zkd8 
Piknikas.

Bridgeport, Conn. Draugystė 
Kunig. W i tauto turės savo pik-

ir už
lietu- 

ant 
paro-

sako, 
dol., 

buwo
savo

nįk? panedelyj, 3 liepos, darže 
Avon Park. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Įžengs vyro su motere 
25c. Grajjs lietuviszka muzika. 
Kiekvienas galės gražiai pasi
linksminti. Užpraszo visus.

Komitetas-

‘ Lietuvvlszkas Piknikas.
Dr-tė Sz. Juozapo isz Melrose 

Park, III. rengia tawo piknįk? 
ant 2d. Liepos, 1899, darže Ga 
den’s Grove, Harlem, III. piie 
Madison st. ir Desplain avė. Prasi
dės 8.30 wal. priesz piet Street- 
kariai 22, 21 ir 12 ulycziųdaveža 
į W. 48tn avė., W-, 48ta avė. da
veis į Madison St.. o Madison st. 
dawež prie pat daržo vartų. Į 
ženga 25c. Wisua lietuvius ir lie 
tuvaites szirdingai užkvieczia at 
silankyti.

Su guod. Dr te Sz. Juozapo.

piet subatoj, 24 Berželio, nes tą pat dieną 
bus tazvažiavimas į ten 3.30 po piet nuo 
Lake Shore Depot Mr. Perry Ruasell, 
12 Higgin* av. I^icninykas. Frana G. 
Maaoney, 110 W. 15th at. Agentas.

Didžiausias Lietuviszkas 
Piknįkas.

(Family Plėnie).
Chicagos lietuviai rengia didelį szei- 

myniszką piknįką ant 4 d. Liepos(Fourth 
of July). Bergman's Grove, Desplaines 
av. Ir27 st. Riverside, III. Prasidės 74 
wal. ryto. Ant piknįko bus lenktynės, 
greieziausias gaus puikias dovanas. 
Parkas yra gražus, dideli, lapuoti me
džiai; puikus takai ant pasivaikszczio- 
jimo; gera platforma azokisma. Im
kite wirszutinį Metropolitan geležinkelį 
iki Garfield ir W. 44 av., potam sztrlt- 
karį I-a Grange, kurs davež į vietą. Į. 
ženga vyrams 25c. Moterims ir mergi
noms dykai. VVisus lietuvius ir lietu
vaites užpraszo atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.

Lietuviszkas Piknikas.
Chicago, III. Draugystė Liuosybės tu

rės savo piknįką, 9d. Liepoa.1899, Berg
man's Parke,prie Desplainesave.Jr 27 
ui. RiverSide, III. Parkas labai gražus, 
dideli uksmėti medžiai, puikus lakai 
ant pasivaikszcziėjimo,teipogigraži plat
forma szokiams, kiekvienas bus užga
nėdintas. Ant piknįko grajys gera mu
zika; bus lenktynės, ui kurias greieziau
sias gaus puikias dovanas. Įžengs vy
rams 25c,Moterims ir merginoms dykai.

Imkite virszutinį “Metropolitan 48tos 
avė. Elevator geležinkelį, kurs davei iki 
W. 48tos avė. tenai gausitė “La Grange 
streetkarį” ant kurio bus isztieslaf au
deklas su parašui “Lieti vihzkas Pikni
kas“ ir tasai davež į vietą. Gąiima va
žiuoti ir visais strvetkariais.kurie eina į 
W. 48 avė., o isz 48 avė. imkite I.a 
Grange streetkarį.

Su guod. Draugyste Liuobtus*,

Piknįkas! Piknikas!
Philadelpbia, Pa., penkios lietuvisz

kos draugystės turės savo antrą didelį 
piknįką, Stoktoo parke, Camdeu, N. J., 
Subatoj, 1 d. Liepos, ant kurio bus gera 
muzika ir puikus pasilinksminimas 
IVisus lietuvius ir lietuvaites szirdin
gai užkvieczia atsilankyti.

KOMITETAS.

Mitingas.
Chicago, III.— Draugystė Liuosybės 

laikys savo mėnesinį ir visotiną susi
rinkimą, salėj L. Ažuko, 3301 Auburn 
av., Nedėlioj, 2 d. Liepos, 3 valandą po 
pietų, ant kurio bus apsvarstomi svar
bus dalykai. Dėltogi kiekvienas sanarįs 
privalo pribūti. Naujiems sąnariams y- 
stojimo mokestis dar 01.00.

Su guodone, 
Dr-tė Liuosybės.

Pa(10kiiwon6.
Chicago. Dr-tė Apveizdos Dievo siun- 

cziaszirdingą aezių visiems lietuviams, 
kurie atailaukė ant musų piknįko 28 d. 
Gegužio ir gražiai užsilaikė, gražiai su 
mumis pasibovidatni ir paremdami mus 
materijaliszkai.

DR-TE APIVEIZIMIS DIEVVO.

Balius!
Darau balių pasilinksminimo ant-Su- 

batos, 1 d. Liepos, ant kurio grajis pui
ki muzika; užpraszau visus aplin
kinius ir pažystamus atsilankyti.

Su guodone,
P. KARECKAS,

. 1103 S. Oakley A v.

Pa j lesz kojiniai.
Pajieszkau savo draugo Jono Sznipu- 

ko, isz Kaunogub., Telsziu pa v., Lokes 
parap. Jis pats, ar kas kitas,teiksis duot 
žinią ant adreso:

John Karlinski,
40 Seoond st., So. Boston, Mass.

Pajieszkau Petro Nutauto, isz Kauno 
gub., Szaulių par.,Lauriszkių dvaro. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
adreso;

Ignacas Jokszas, 
9008 The Strand et.. 8o. Chicago, III.

Pajieszkau savo draugo, Juoso Bu
kanto,isz Kauno gub.,Reaeiniu pav. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
adreso:

W. Augia,
329 Main at., Cambridgeport, Maaa.

Pajieaskau aawo brolio, Wlncento Ar- 
mono, Kauno gub., Raaeinių paw., Vė
jukų kaimo. Pirmiau gyvena Pi ta
bu rge. Jia pau.ar kaa kitaa, teikaia duot 
žinią.ant adreao:

Simonas Armonas, 
3340 Fiak st., Chicago, Dl.

Pajiesskau aawo Wwo, Jono Nawar- 
dauskio, Kauno gub., Raaeinių paw., 
par. Kviedainio. Jia pats, ar kas kitas, 
teikais duot žinią ant adreao:

Kaaimira Navardauakaitf,
Box 170. Mayvood, III.

Lotai, Lotai, Pigos Lotai!
25X125 025. verti 0200 ir daugiaus. 

Teip žema prekė bus tikt per 10 dienų. 
Pirkite, kas tikt pinįgų turite. 8u kiek
vienu lotu gausite pilnas ir teisingas 
popieraa. Bzita vieta randasi j pie
tus nuo Hammond'o. Norintiejie pama
tyti szitą vietą, privalo susižinoti su 
ypatoms po žemiaus padėtai! antrašui! 
ne vėliaus kaip apie 10 valandą priess

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszeiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai 
vaikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumu ir 
teisingumpkasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos kraštų,teiposgi ir 
už gerumu szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių j 8 die 
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinigus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adres?:

A. Olszevskis, 
Sub Station No, 60, Chicago, III.

1 
su- 
per

S. MflCK, 

Lietuviszkas Agentas, 
212-214 First St.,

EL1ZABETIL_____ N. J.
Siunczia pinįgus į visas dalis 

svieto ir išimamo pinįgus viso
kių žemių. Parduoda laivakor
tes (szifkortes) ant visų linijų 
ant geriausių ir drueziausių lai
vų į visas puses. Per mane sių
stus pinįgus gauna su 14 dienų. 
11 metų kaip vedu biznį su kiek
vienu teisingai.

J. WEINSTEIN, 
pigia ule i parsamdo karietas ant wesei- 

lių, kriksatinų ir pagrabų.
280 W. 14tb Street,

Telefonas Canal 450.

Geriausia ir pigiausia maszinu- 
Itė druknoti

Grotiiatoms hu didelėms ir ma
žoms literoms $3.75.

Su vienodoms literoms ir pra
stesnio d ari si $1.75.

Norėdami tokios maszinukės, 
prisiųskite pinįgns ant adnso:

W. J. Petkon, -
305 N. Main st., Brokton, Mass.

(*44>

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svietopopierusdel 

gromatų raszymo su puikiausioms 
k vielkoms.apskaitlmais ir pavinezia vo- 
nemi parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 25c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų »u kon- 
vertais; kas prisius 01.00 gaus5 tuzinus. 
Kasztus prisiuntimo mes apmokame.

Perkupcziama.agentams ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszaiuncziame į visas dalis Amerikos.

Uisisteliuodami popleras ir prisiųs- 
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
azitokįadresą:

W KŪDARAUCKAS, A CO., 
Bos 234, Lawrknce,M am.

DOLIERIO WERTAS ŽIEDAS DYKAI.

popieroa neparodo na puses 
savo groiybes. Hzituos tie-
lu» talone. ant
wk«« "rauko, ta delmentl- 

ntala. Žnonra moka ui jaoa p> *:0 nes yra g ra
ki a t padirbu tr puikiai laakunatkaoll Ne* 
York. dabar dau riaaalal Žmones juo» nestloja Ir 
11- Uoka molle.ltns ir w y rami Prekei to yra 
•rt 00, bei mes norėdami praplatini mus periame 
rijas duosime Juos dosnu klek*lenan kure iss- 
parduos 80 skrynelių musu pertoms po ko. skry
nute įsa virstant pinigu nereikalaujame, ka
da Iszparduosl tada pinigus

v tu-, pn.iun.i- 
tu- 

• ■■
- v ■ r ^Wgį? <s»g»3sS
bau agentą tautu pertu 

m u u liktai i ledo ndrl. tai 
meldtlamo priilaaiti S1.00 Ir gaual pulku Siada.

1’Hi-ia I’erlumery Co.(
19 Warren 8t., Nev York, N.Y.

Wienatlnis Waterburio
Lietnwlszkns Saliunas.

Užlaiko gerą alų, Kniausės ir czystas a- 
rielkaa ir kvepenezius cigarus. Gerlause 
užeigad81 szviežiai atwažewusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis ezyseziau 
sės ir teisingiausea lietuviczku t ai i u 
nas mieste Waterburv.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
708 Bąnk St..

Waterbury, Conn.

Dinlsevlczln,

KNIGU! KN1GU!!
Dabar gavome isz Prūsų jau seniai 

užpraazytas khįrss Mažas Aukso Al
torius, kurios musų katalioge yra pa
rodytos po numeriais: 1, 2 ir 5. Bzių k ru
geliu yra labai graži, balta ir slidi po- 
plera. Apdarai drūti ir gražus, k r asilai 
ir kryžiai paaksuoti, katalikiazkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetinės, vakari
nės, prie spavednes. komunijos, miszių, 
miszparų ir daugybė kitų: miszių - m ai-, 
dos su abrozeliais: miszparai giedami' 
lietuviszki irlotyniaxki:daug lotyniszkų 
giesmių giedamų prie iszstatymo 88. Ba-. 
kramento, procesijų, pakrapinimo ir tt. 
Yra 0 litanijos: psalmės Sz. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovido, aktai, ražanczial, 
stacijos, karunka, keliolikaszventųgie- 
smių ir tt. Yra tai naujausia ir gražiau
sia knįgelė isz visų lietuwiszkų rnalda- 
knįgių. Miera3jx4i colių.

No. 1. Drūtas gražus apdaras, kryžiai 
ir krasztai paauksuoti. Prekė... .50c

679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL.
Mano Dirhtuwe tapo

Apdovanota
('J DWIEMS MEDALIAIS
\ IMS > ant KoHCluMkoe Paro-
V'JŽSĮmL Z doH už rupestlnra, tei- 

y h i turą ir artistiszką 1m-

KARŪNŲ, SZARPŲ 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotinlema Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziauj paminėtus daig
ius Plg-lauaei, TeiNingrtatisei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriauaę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8<A)MIN8KA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

No.2. Drūtas gražios ak u rus apdaras, 
kryžiai ir k rašiau i pasuksuoti. Apkaus
tyta irau kabute. Prek#...............75c.

C. W. DYNIEVVICZ & C0„ 
805 MILWAUKEE AVENUE, 
Pomiędiy Vent Dhitioo I Ctearer aUcaml

CHICAGO, ILLS. mMM
KANTOH PIENIĘŽHY, REALNY I A8EKURACYJ NY

_ w’y***k* pl^iy d“ Bnropy, Spnedai
W Bealnoėci, Karty Podrožne, Okr^tove 1 

Kol<*jowe do i z Europy. Wyrabianie Pa
: !-*•«»■'•“ f‘ > V’ ■ *■

CT?!^fcajĮW . ■įį^^vgėyaP^MMB^ML k i. r i> va I>onu>». GruuU K !•■; t.s h ■ 
Wypoiyczanie plenlędry na Budo

vanta lub aakupno Realnotd, Zmiana pienlęday Zagranieznyck, Notaryvaae Pobllcznl

iLieiuvviszKa flPiioka
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku ta vorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

No.3.(>ražus moroko skurosapdaras 
nksztai iszkimszta. apvali kampu* 
tai, auksinti krasztai, kvietkutėir pa* 
iszai. Prekė...........................01.25-

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257...TiMYK.GELTONA PABWA MŪS APTIEKOS ?57

LIETUWIU DAKTARAS

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

x Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

MARJA DOWIAT7
, Kauno gub. Szauliu paviete

No.4. Apdaryta fmcuziszkoje skure- 
lėje, minksztai iszkimszta, apvali kam- 
pucziai, auksinti k rasit ai, kryželis ir 
kvietkelė. Prekė.......................-01.50.

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 0vak ' 

Tklklokas Yabm 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr.

2876 Archer Av., kerte Bonfield 
nuo 10—11 ryto.

Telefonas CaNajl 329.

No.Ą. Apdėta baltais sloniaus kaule
liais, sn 3 ridabriniait medalfkėlials ki- 
baneziais ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis bletelėmis Ir su 
kabute. Prekė............................. 01.50.

Ar Thwo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Fumiture 4 Stove Co., 
3240 S. Morgan 8t.

o {jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
ui pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

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

Gydo visokes ligas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchro- 

niszkoše ligose.
867 32n<l St., Chicago.

N 0.6. Gražioje baltoje celluloidoje, 
iszkilusiomis celluloidinėmis kvietkelė- 
mis, celluloidinės dvi kabutės. Pre
kė........................................................01.50.

No. 7. Gražioje baltoje celluloidoje, 
kvietkelės iszklotos sidabru ir perlu, su 
dviem celluloidinSmis kabutėmis. 
Preka..................................................02.00.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeihą kas sereda jau 13-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisiu- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulis, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kaš
tuoja *2,00 o ant pusės SI. 
Pinįgai turi būt apmokami 
iš kalno. Laiškus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,

Wlsi wyral pas

Baltrakony!
Rusite šalta alų, seniauaes ariel

ka*, vyną net iez Europos, o 
cigarus net i»z Turkijos.

Atsilankykite po nr.
j 11 N. River Side St.,
Itterburj,Conn.
Naujas iszradimas ant su- 

drutinimo plaukų.
Nulaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj Iszpuolusių atauga nauji, isznaikina 
pltiskanes, padailina plaukų parvą ir 
stabdo gal vos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir geriaireie gydykla ant sudrutinimo 
plkukų kaipo vyrams tęip ir moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie užtemi- 
joįe savo plaukų 'slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
asįt plikų galvų, jeigu tik nepersenas.at- 
auga nauji plaukai. Teipogi ant iszsi- 
gyffiymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. RauydamI įdekite mar
kiam atsakymo ir adresuokite teip:

Prof. J.M. BRUNDZA.
$60 Water 8t., Nev York, N. Y.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St, Chicago, W.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko viaokes Europines žoleles 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles Ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkug ir apra 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paczta arba 
per eipresą. *

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pa 

. szaukti daktarą kas tik koki nori.
Tel. Yards 709.

Dr. SUtkieiiczlus gyvent uit Aplietos.

Attorney Beckermanas, 
ADW0EATA8. J

Geriausei Hzprovoja visokias provas 
visokiuose suduose, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuose Perse nėjusi m 
ir užvilktas provas atjieazko tr daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. I4th St.,
Chicago, Illinois1

t
 P. K. BBUUHA8,

užlaiko didelę

Krautuwe
ILaikrodžių, Laikrodėlių.Žie 

Į dų, Špilkų ir tt.

Kzliubinlus Žiedus 
padaro ant orderio už pigiau- 

•e prekę.

954 33fd St., Chicago, III

F.P.Bradchulis
Užsiima visokiomis provomia ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Ataiszauklte pas savo viengenti: 
,33r<l 8t-’ CHICAGO. 

Telefon: Y arda 709.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
34A2 S. Hatated St.

Nuima paikiai Fotografų**; už tutina tikUi

*2.00
Ant *ueeilia ir kitokia reikalu suims •Fotagra 

tljaa kuoputkisuial.
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