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Politiszkos žinios.

Amerika.
, Amerikoj rengiasi jau prie nau
jų tvirszinjkų rinkimų, kurie atsi
ims rudenyj ateinanczių metų. 
Repuhlikonai su McKinleyu kai
po svarbiausią dalį savo progra- 
nio stato platinimu Amerikos ru- 
bežių, užkariavimus, karę ant 
Filipinų; demokratai gi vėl už 
skvarbiausiu sawo programo dalį 
stato paliovimę nevaisingų krau
jo praliejimų. Karei yra daug 
prieszingų ne tik terp demokra
tų. Sanariai neseniai susitvė 
rusios antiimperijalistų lygos su 
sideda isz visokių partijų, o ta
me ir isz republikoniszkos, ku
rios balsais ant prezidento isirin- 
ktas McKinley. Dėl 'pradėtos 
karės su filipiniecziais pati repu- 
blikoniszka partija gali pasidalyti 
į dvi prieszingas dalis, kas gal 
palengvinti per ateinanczius rin
kimus pergalėjimą demokratams. 
Jiems padeda savo agitacijoms 
antiimperijalistų lyga, kuri ne 
randa tinkanczių žodžių ant nu
peikime dabartinių valdinįkų 

- geidžianezių kraujo praliejimų;
tie kalbina,ant parengtų susirin
kimų vvisokiuose Amerikos mies
tuose,ne duoti savo balsų už sza- 
linįkus karių ir kraujo praliejimų, 
kas naikina gėrę Amerikos gar
bę kaipo laiswės kraszto. Katra 
vvienok isz tų partijų laimės per 
ateinanezius rinkimus, sziądien 
dar nieks ne gal įspėti.

— Karė ant Filipinų traukiasi sa
vo keliu ne žiūrint ant to, kad 
Amerikoj gal didesni gyventojų 
dalis jai ne pritaria. Ameriko- 
niszki jenerolai traukia dabar į 
salos Luzon ir Panay vidurius, 
bet dar vis ne prisigriebė toliaus, 
negu priėjo iki prasidėjimui lytų 
laiko. Užima dar vis tuos pa
ežius miestus, kokius pirma turė
jo ir žinoma per muszius, kurie 
neapsieina be nuotrotų. Kaip ka
da, amerikonų užimtus miestus 
bando vvėl w e riti filipiniecziai, 
bet kad užpuola su mažoms pa- 
jiegoms, tai tas parodo, kad už
puolikams ne tiek rupi paveržimas 
miestų,'kiek alsinimas ir demora
lizavimas amerikonų.

JenerolasOtis wėl buvo prane- 
szęs į VVashingtoną, buk filipinie- 
ežių jenerolas Pilar jam praneszė 
apie paslaptus planus Aguinaldo 
ir ui pusę milijono doliarų žadė
jo jam iszduoti Aguinaldą. Pas
kui vienok pats Pilar užpuolė su 
savo kariauna ant amerikonų. 
Taigi rodosi, lyg kad jis ant juo
ko laikytų amerikoniszkoe ka
riaunos virszinįką. Pagal ra
portus jenerolo Otis cziabuviai 
ant salos Panay nekenezia Agui
naldo ir tagalių ir praszo ameri
konų pagelbos ant iszvijimo ta
galių. Kada vienok,tam patikė
ję amerikonai, atsiuntė mažę pa- 
gelhę besi rengiantiems neva pa
sikelti salos Panay gyventojams, 
tai pasirodė, kad lygiai tagalių ir 
ginkluotų tos salos cziabuvių su
sirinko daug priesz m i estę Iloilo 
ir visi eina priesz amerikonus.

Pietini Afrika.
Atsitiko jau pietinėj Afrikoj 

keli kruvini musziai, kuriuose, 
nors anglijonai pasiliko pergalė
tojais, bet jų krito dauginus negu 
amerikonų per visą karę su iszpa- 
nijonais.Pirmi didesni musziai at
sitiko po Glencoe ir Elandslaagte. 
Czia būrai užėmė, ne matant an
gį ijonams, kalnus apie miestę, ir 
isz savo lengvų kanuolių pradė- 
jo szaudyti, bet kad anglijonai 
ant miesto apkasų turėjo sunkias, 
toli siekianezias kanuoles, tai 
greitai privertė nutilti būrų bate
rijas; paskui nusiuntė pėksztinį- 
kus ir raitelius nuvyti prieszus 
nuo kalnų. Muszis buvo labai

smarkus, 1 
vyti nuo kanuolių, gryžo vėl' 
atgal, bet ant galo anglijonams 
pasisekė juos nuvyti nuo kalvų 
visai ir nuo jų pradėjo szaudyti 
į bėganezius. Anglijonams pate
ko 2 kanuoles, vežimai su val
gio produktais ir amunicija. 
Wyti bėganezius iszsiuntė an- 
gliszkus raitelius. Anglijonai 
muszyje po Glencoe nužudė de- 
szimtę dalį savo kareivių, taigi 
suvirszum 350 žmonių. Skaitlių 
užinusztų, paszautų ir paimtų į 
nelaisvę būrų, ’ pagal anglijonų 
paduodamas žinias, skaito į 800. 
Terp paszautų ir paimtų į nelais
vę yra daug holandieczių, vokie- 
czių ir kitokių tautų. Būrų va
dovas jenerolas Kock mirtinai 
paszautas pateko į anglijonų ran
kas ir neužilgio pasimirė. Isz 
angliszkos pusės paszautas tei- 
poegi mirtinai vienas jenerolas, 
užmusztų gi ir paszautų oficierų 
skaito į 50. Būrų virszinįkas 
jenerolas Joubert bandė užpulti 
antru kartu ant miesto Glencoe, 
bet anglijonai užpuolimę numu- 
szė. Po Mafeking buvo teiposgi 
keli musziai, bei mažesni. An- 
gliszki laikraszcziai paduoda pri- 
vatiszkus tėlegramus apie mu
szius apie Kimberley; viename 
isz jų buk 1000 būrų likosi už
musztų. Sako, buk anglijonai 
tyczia iszsiuntė geležinkelio trūkį 
dinamitu prikrautę. Nuo szuvių 
dinamitas expliodavo ir buk tos 
expliozijos 1000 būrų likosi už- 
musztų^ Patvirtinimo vienok 
ta atsitikimo nėra garsinamuose 
angliszko rando telegramuoee.ku- 
risai, žinoma, galėdamas pasigir
ti, ne butų to praleidęs. Iki sziol 
tiek žinia, kad po Elandslaagte 
būrai likosi sumuszti ir nuvyti 
nuo kalvų, bet ar tame muszyje 
isztikro 800 jų pražuvo, nežinia, 
kadangi iki sziol žinios yra vien 
nuo anglijonų, kurie atiduoda 
prigulinezię garbę jų pergalė
tiems būrams, kurie muszėsi su 
neszpasakytu narsumu ir drąsą, 
bet vis gi skaitlių užmusztų prie- 
szų tyczia daugina. Jeigu gi li
kosi pergalėti, tai vien todėl, 
kad neturėjo teip toli siekianezių 
sunkių kanuolių kaip anglijonai. 
Bet ir anglijonai, traukdami to
liaus, ne galės tokių kanuolių su 
savim važioti,jeib geležinkeliais, 
bet musziuose toliaus nuo geležin
kelių ne galės isz sunkių : kanuo
lių pasinaudoti. Nors anglijonai 
garsina, kad Jie sumuszė buvus 
lygiai po Glencoe, Mafeking ir 
Kimberley, bet tie miestai visgi 
dar būrų apgulti. Wienas, tei
sybė kruvinas pergalėjimas, lyg 
kvaituliu perėmė angliszkus po
litikierius: jie dabar jau garsina, 
kę padarys isz anų pietinės Afri
kos neprigulmingų republikų, į 
kurias dar ne įėjo, nors dar isz 
savo valdybų ne iszvijo įsiver
žusių būrų: tie, nors vienoj vie
toj sumuszti, prisiartino prie kitų 
anglijonams prigulinezių miestų, 
kitus užėmė; angliszki politikie
riai sako, kad isz visos pietinės 
Afrikos padarys antonomiszkus 
sztetus po Anglijos virszinįkyste, 
ant paveikslo Kanados. Ar ne 
per anksti pardavinėti kailį nuo 
neužmusztos meszkos?

Pasigyrimas anglijonų apie di
deles pergales, kaip dabar pasiro
do, buvo be pamato. Pergalė 
po Glencoe ne buvo teip baisi: 
būrų vadovas Erasmus, nelauk
damas pastiprinimo, su savo 1200 
žmonių pradėjo m u szį su 3500 
anglijonų ir žinoma didesnių pa- 
jiegų likosi pergalėtas. Raiteliai, 
iszsiųsti vyti pergalėtus . burus, 
ne sugrįžo, taigi jie turėjo patekti 
į būrų tyczia parengtas kilpas. 
Kiti anglijonų pasigyrimai buvo 
tiesiog melagingi, kę geriausiai 
parodo, kad angliszka kariauna 
buvo priversta pasitraukti isz

barai kelis kartus nu-1 isstų miestų,kur neva buvo burus 
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miestai būrų apgulti. Apart to,bū
rams pasisekė į savo pusę prįesz 
anglijonus patraukti negrus,kurie 
pažada J5000 naujų kareivių, 
kuriems vien ginklų reikia; 
tuos suteiks jiems būrai.

Tankiai isz mažos kibirkszties 
užgeni a dideli ugnis: pakvieti
mas ant Iszpmiijos sosto prusisz- 
ko kunįgaikszczio pagimdė didelę 
karę terp Prancūzijos ir Wokie- 
tijos 1870m.; maži maiaztai 
priesz Turkijos valdžią Hercego
vinoj pagimdė didelę karę Mas
kolijos su Turkija 1877m., į ku
rią, jeigu Bismarkis ne butų su
laikęs, butų szokusi ir Austrija 
ant Maskolijos; kadangi tąsyk 
pergalėjimas Maskolijos buvo 
lengvas, o Bismarkis nenorėjo 
Austrijai suteikti lengvo perga
lėjimo, kadangi toje butų per 
daug suaidrutinusi. Tas pats 
Bismarkis, kuriam nieks tolima- 
typtės ne gali užginti, savo laike 
pasakė, kad dideli Europoj karė 
ateitėj prasidėsianti Afrikoj. 
Dauer Maskolija ir Prancūzija 
norėjo nedaleisti Anglijai pradėti 
karę su pietinės Afrikos republi 
koms, bet tas nepasisekė, kadan
gi Wokietija atsisakė eiti drauge 
su anoms dviem Europos kiet- 
žemio vieszpatystėms. Taigi 
mat dabar VVokietija, arba teisin
giau* sakant jos ;ciecorius (tauta, 
kaip matyt isz visokių pakraipų 
laikraszczių, stovi neprigulmin
gų Afrikos republikų pusėj) at 
loszė tokią jau rolę, kokią savo 
laike atloszė Anglija, kuri atriša 
kė kokiu nors budu stabdyti A- 
meriką norinezię pradėti karę su 
Iszpamja. Maskolija ir Prancū
zija dabar oficijaliazkai užklausė 
Anglijos, ką reiszkia jos teip 
smarkus ginklavimaisi ir ką ji 
rengiasi su anoms pietinės Afri
kos republikoms daryti? Atsaky
mo Anglija dar ne davė, bet 
Maskolija pradėjo traukti jau sa
vo kariauną prie Persijos ir Af
ganistano rubežių. Taigi aiez- 
kiai tuom parodo, kad ji nelauks 
raukas suglaudusi, kaip pradėta 
pietinėj Afrikoj karė pasibaigs, 
bet isz jos bandys pasinaudoti ant 
iszplatinimo savo valdybų an- 
gliszkų Azijos valdybų link. 
Tuom, nors ir nedaeitu iki ka
rei su Anglija, sulaikys Indijoae 
angliszką karianą; jos isz czia ne 
galės siųsti į Afriką. Turinczios 
kituose svieto krasztuose valdy
bas Europos tautos mato, kad ne 
galės apseiti be karės su viską 
norinezia praryti Anglija; taigi 
ne vienas saupratauja, kad jeigu 
tokia karė ateitėj neiszvengiama, 
tai reikia ant jos pradėjimo pasi
naudoti isz kiekvienos progos, ka
dangi daleidžiant Anglijai užimti 
vis naujus krasztus, ji ;>er tai 
vis labiaus susidrutina ir kada 
ateis laikas karės, ji gal teip su- 
drutėti, kad ir sujungtomis kitų 
vieszpatyszczių pajiegoms sunku 
bus ją pergalėti.

muszimuose kelios deszimtys 
žmonių likosi sužeistų, o keli 
szimtai suaresztuoti.

Parlamente Windobonoj mi- 
nisterių pirmsėdis, praneszdamas 
apie panaikiuimę kalbiszkų tiesų 
Czekijoj, praszė parlamento, 
idant jis užtvirtintu budžetą,* be 
kurio ne galima rinkti mokesezių. 
Czekiszki vienok pasiuntiniai pa- 
siprieszino, reikalaudami sugręži- 
nimo panaikintų kalbiszkų tiesų, 
0 kad czekams pritaria ir kiti 
slaviszki pasiuntiniai, tai vieni 
vokiecziai ne galėjo užtvirtinti 
budžeto. Dabar prasidės Austri
joj dar smarkesnės tęsynės slavų 
su vokiecziais, kol paskutiniai ne 
supras, kad reikia uusilenkti; ar
ba kol Austrijoj ne užgims nami
nė kova.

užtvirtinimo paduoti 
užmanymą,pagal 

tautos
kurį 

kalba 
prigu- 

vienok

Pietini Amerika.
Wenezuelėj jau beveik visi 

miestai užimti revoliucijbnierių. 
Rando szalinįkai, matydami, .kad 
ne galima atsiginti,ne bandė prie- 
szintiesi,' bet be priesz ta ravimo 
įsileido kariauną jenerolo 
Castro į miestę Caracas. Bu
vęs prezidentas Audrade ant 
garlaivio iszkeliavo ant prigu- 
linczios Anglijai salos Jamaica.

Revoliucija užgimė republikoj 
Peru. Ir czia, rodosi, kad revo- 
liucijonieriai paims viražų ant 
rando; nors teip dabar 
kadangi jiems pasiduoda 
dėsni apskricziai.

Tokia jau revoliucija 
ir republikoj Kolumbija.

rodosi, 
vis di-

užgimė

Isz Lietuvos.

Austrija.
1 Nauja isz urėdnįkų susidedanti 
Austrijos ministerija barono Cla- 
ry panaikino grafo Badenio su
teiktas tiesas kaslink vartojimo 
urėduose Czekijos czekisakos 
kalbos, žadėdamas ant parla 
mento 
savo
kiekvienos 
rasianti urėduose jai 
liūtį pripažinimę. Tuom 
padavadyjimu skaudžiai įžeidė 
czekus, kurie, jausdami savo pa- 
jiegas,ne mislyja nusilenkti priesz 
ministeriję. ^Visokiuose Czeki
jos miestuose buvo sumiszimai, 
minios czekų daužė langus vo- 
kiszkų pardavinyczių ir kliubų. 
Kaip kur atsitiko smarkus susi
rėmimai su policija; tuose susi-

ni už pernykszczius, užtai vasa
rojai buvo geri, geresni negu 
pernai. Grudai geri.

Gahteno (Gbodno) gub. užde
rėjimas buvo vidutinis, o kaip 
kur žieminiai javai užaugo ge
ri. Grudai stambus ir geri. Gar
dino pav., iszėmus vien žirnių, 
užderėjimas geras ir surinkti gru
dai geri. Brasta pavietyj žiemi
niai javai užderėjo užganėdinan- 
cziai, žieminių javų surinko ma
žiaus negu pernai, vasarojų gi, 
daugiaus. Kobriniaus pavietyj4 
užderėjimas lygiai žieminių javų 
kaip ir vasarojų vidutinis, bet 
niekesnis už pernyksztį; tas pats 
yra ir Sokolkos pav. Slonimo ir 
Wolkovysko pav. užderėjimas 
vidutinis, bet menkesnis už per- 
nykeztį. Pružanoe pavietyj užde
rėjimas, apskritai imant, geras, 
geresnis už pernyksztį.

Witebsko gub. vakariniuose 
paviecziuose, kur gyvena dau
giausiai musų pusbroliai latviai 
ir truputis lietuvių, užderėjimas, 
apskritai imant,neužganėdinantis, 
o kaip vasarojai, tai užderėjo 
visi prastai. Grudai smulkus ir 
tų surinko daug mažiaus negu 
pernai.

. Užderėjimas Lietuvoj.
Maskoliszkas randas, pasirem

damas ant surinkimo visokių 
javų, pagarsino oficijaliazkai ži
nias apie užderėjimę szių metų. 
Pagal tas žinias Lietuvoj užderė. 
j imas pasirodo szitoks:

Kauko gub. užderėjimas lygiai 
žieminių javų kaip ir vasarojų 
ne vienodas, apskritai imant, isz- 
puola vidutinis arba mažiaus ne
gu vidutinis, niekesnis negu pe
reituose metuose. Sziauhų pa
vietyj žieminių javų užderėjimas 
buvo užganėdinantis, vasarinių 
kvieczių ir rugių vidutinis, mie
žių ir avižų niekai; apskritai 
surinko mažiaus negu pereituose 
metuose; grudai ne geriausi. 
Telszių pavietyj žieminiai kvie- 
cziai užderėjo prastai, surinko jų 
mažiaus negu pernai, rugiai gi 
užaugo vidutiniszkai, surinko jų 
beveik tiek jau kaip ir pernai; 
užderėjimas piežių ir avižų vi
dutinis. Kauno pav. kviecziai 
užderėjo vidutiniszkai, rugiai gi 
buvo prasti, teip vienų kaip ir 
kitų surinko mažiaus negu per
nai; vasarojai buvo neužganėdi
nanti. Grudai lengvi ir maži. 
Raseinių pavietyj užderėjimas 
žieminių javų ir vasarojų buvo 
vidutinis, grudai geri. Zarasų 
pavietyj užderėjimas neužganė
dinantis.

Wilniaus gub. užderėjimas 
iszpuolė ne vienuodas, daugelyj 
vietų jis niekesnis negu pereitę 
metę, bet visur užderėjimas va
sarojų geresnis negu žieminių ja
vų. Grudai visur geri. Lydos 
pavietyj užderėjimas žieminių 
javų geras, vasarojų vidutinis, 
apskritai imant, surinko beveik 
tiek, kaip ir pereitę metę. Aszme- 
nų pav. žieminiai javai buvo 
prasti, niekesni negu pereitę me
tę, vasarojai užganėdinanti, be
veik toki kaip ir pernai. Szven- 
tenų pav. žieminiai javai buvo 
prasti, tik kaip kur buvo užga
nėdinanti ; apskritai gi lygiai žie
miniai javai, kaip ir vasarojai 
buvo niekesni už pernykszczius. 
W i Įeik os pavietyj žieminiai ja
vai buvo vidutiniai, bet niekes-

nijos” į kitę gminą ir būti po 
priežiūra policijos.

Kun. J. Szmulkszcziui kartu 
parėjo žinia apie iszvalnyjimą jo 
nuo bausmės pagal malonę (po 
m i lošti) Mikalojau į II. Bet sztai 
1 rugsėjo kun. Szmulkszlis gauna 
antrę žinią, kad jis iki 8 rugsėjo 
pasirinktu sau vietą ant dviejų 
metų Maskolijos gubernijose.

Apie kun.J. Szmulkszczio dva
sią galima sakyt, jog jis geras 
buvo kunįgas, nenuilstantis nie
kad pildyme savo dvasiszkų pri- 
deryszczių, mylėtojas savo pri
gimtos lietuviszkos kalbos. Nors 
per judoszius “denuncijantęs” 
pasiliko iszduotu į nagus despoto 
ir tik keturis metus buvo Pakuo- 
niuose, bet jis daug darė gero ir 
paliko apie savę gerą atmintį. 7 
d. rugsėjo skaitlingas buria para* 
pijonų su pilnoms akims aszafų, 
su szirdingu gailesezių susirinko 
atsisveikinti su savo dvasiszkų 
tėvu. Mergaitės subėgo su pun
dais žolynų ir barstė kelią su tais 
žolynais. Tokiu budu iszlydėjem 
mes savo mylimą tėvą, kuris 
teipgi apsipylė aszaromis palik
damas savo tėvynę ir mylimus 
tėvynainius. Kunįgas S. apsi
rinko sau vietą Odesoje, prie pat 
Juodųjų marių.

Wažiuok su Dievu, mus geras 
tėve, o mes apie tawę t 
kuogeriausię atmintį! Mus Bu 
kotą prie szito atsisveikinimojnė 
akių nerodė. Neseniai tapo 
darytas parapijos susirinki 
ant kurio sutarta siųsti pi 
pas carą, idant jie iszvaln 
kun. S. Susirinko žmonės 
kitų parapijų ir pasiraszusių 
ant praszymo buvo suvirsz 
szimtai. Kaip nusiduos tai 
.nepaminsiu pranerti skait 
jams. (Ukinįkas).

Newalia rengti labdaringų 
koncertų ir balių priwa- 

tiszkiems žmonėms.
Ant paliepimo Wilniaus jene- 

ral gubernatoriaus beproezio 
Trockio, miesto policijos virszi- 
nįkas garsina, kad nuo dabar lie
kasi uždrausta rengti balius, pa
silinksminimus, koncertus su lab
daringais mieriais privatiszkoms . 
ypatoms; aut toliaus rengti kę 
nors panaszaus galės vien rando 
užtvirtintos draugystės ir tik to
kioms bus duodami policijos da- 
leidimai. J

Limpanczios ligos IVllniu- 
je.

Nežiūrint ant gražaus ir szilto 
rudens, Wilniuje pradėjo siausti 
visokios ligos. Tymais serga 
daug vaikų ;kraujinė tryia,prasi
dėjusi vasarę, iki sziol ne iszny- 
ko; prasidėjo jau ir sziltinės. Pa
sitaiko apsirgimai difteritu, raup
lėmis ir kitokioms limpanczioms 
ligoms. Skaitlius džiova ser- 
ganezių teiposgi eina metas nuo 
meto vis didyn ir didyn.

Neiszmintinga wyskupo 
rodą.

Seinų vyskupas, atlankydamas 
Liudvinavo parapiję, per pa
mokėlę barė žmones už skaitymę 
lietuviszkų knįgų priesz tikėji- 
miszkos įtalpos ir rodyjo pirm i aus 
pasiklausti vietinio klebono, ar 
verta skaityti. Bet vyskupas 
pamirszo pasakyti apie tai, ar ga
lima užsitikėti tokiuose dalykuose 
musų klebonui? Juk musų parapi- 
jonys gana gerai žino, koks 
yra prieszas lietuvių mus klebo 
nas. Gana butų parodyti jam 
nors vienę lietuviszkę knygutę, 
idant jau kitę dienę užpultu 
visa gauja žandarų. Ak kanki
nimas kalėjime ir iszsiuntimas į 
Ma>*koliję ukinįko Akelio tai vis 
darbas musų klebono drauge su 
kitais iszgamais. Kaip džiaugėsi 
musų klebonas isz baibariszkų 
darbų žandaro VonsiackiolBarba- 
riszkas kankinimas lietuvių ka- tuom butų panorėję užsiioiti. 
įėjimuose ir paskui iszsiuntimas į 
Maskoliję taipogi atneszė ne ma
žai džiaugsmo musų traicei iszga- 
mų: klebonui, Aleksai ir Krisz- 
cziunui. Ant galo reikia pasa
kyti, kad klebonas kalbina žmo
nes nesimelsti ant lietuviszkų 
maldaknįgių, dėlto kad tos yra 
uždraustos maskolių valdžios. 
Per pamokslę jis mokina: “Kas 
neklauso karaliaus, tas neklauso 
nė Dievo”. Toks apsėjimas kle
bo aiszkiai parodo jo dvasię.

Tokiu budu vyskupas mums 
patiems rodyja pasiduoti į rankas 
žandarų tarno.

Juk ir paežiam vyskupui pa- 
rapijonys davė suprasti apie pa
sielgimus mus klebono, kelis kart 
praszydami duoti jiems kitę kle
boną.

Tegulgi žino mus vyskupas, 
koks yra jo apielinkėje klebonas 
ir neduoda mums daugiaus tokių 
rodų, kurios mus veda tiesiog į 
kalinį už tėvų kalbą ir tikėjimą.

(Ūkininkas).
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Arklių paroda Panew6- 
žyj.

Jau sykį paminėjome, jog 
rugsėjo Panevėžyj atsibuvo
kliu paroda, kurią parengė czia 
Reseinių arklių auginimo drau
gystė, kadangi mat Panevėžio 
pavietyj ne atsirado tokių, kdrie

Arklių ant parodos suvedė 170, 
daugiausiai isz aplinkinių d v vų: 
belgiszkos, araniszkos ir angį au
kos veislių- Gražiausią žentai- 
tiszkos veislės eržilą atgabėi 
ūki n į kas Ruplis, kuriam parodos 
užveizda pripažino 50 rubl. do
vaną. Bz dvarponių sidabrinius 
medalius pripažino: Wencla«fo- 
vycziui, Eidrigevycziui, Koliąz- 
ko ir Neurandui. Pagyrimo 
szkus gavo: Kazakauskas, Szum- 
skis, Koliszko, Wenclavovicz, 
Karpas ir Fijalkauskas.

ino

Bai-

Gražus ruduo.
Szį metę ruduo Lietuvoj, kaip 

paduoda laikraszcziai, gražus ir 
sziltas, nors pabaiga vasaros bu
vo gana vėsi. Užstojus vienok 
“bobų vasarai”, oras atszilo. Wi- 
durdienyj bitys lakioja po laukus 
jieszkodamos žiedų, matyt dru
gių, uodų pulkai, ant pievų, kaip 
vasaros laike, girdėt szouksmai 
žiogų. Musių yra daugiaus negu 
būdavo kitais metais. Medžių 
lapai vienok jau parudo.

Isz Pakuonio, Senaplies 
pawieczio.

Czionai turiu praneszti apie 
pasekmes kratų, padarytų perei
tuose 1898 metuose pas krautu
vės savinįkę A. Bajoraitį ir pas 
vikarą kun. J. Szmulksztį. Pas 
pirmutinį, kaip jau buvo rassy- 
ta, buvo rasta apszcziai lietu- 
viszkų maldaknįgių, o pas antrę 
vien lietuviszki raszyti pamok
slai, kuriuos peržiūrėję žandarai, 
netrukus atgal sugręžino.

25 d. liepos pat ėjo Ą- Bajorai- 
cziui isztarmė: atsėdėti tris mė
nesius Kalvarijos kalėjime ir

Nelaimingas atsitikimas.
Wilniuje, prie statymo namų 

Strumilos ir Zmaczinskio ant 
Ruginės rinkos atsitiko nelaimė. 
Sienos namų jau buvo pastatytos 
ir dėjo stogę; apaezioj dirbo dęr- 
binįkai prie dėjimo ant siepų 
tinko. Dedant sparus, gzimsas 
neiszlaikė sunkenybės ir ant ploįto 
15 sieksnių nugriuvo ant a^a- 
ežioj prie tinkavimo dirbancziių 
darbinįkų, juos numetė ant že
mės; 6 darbinįkus uumete, kurie 
prie to sunkiai apsikulė. Du isz 
apkultų apgulti mirtinai. Wistis 
nugabeno į ligonbutį. Ant surja. 
dimo kalto szitos nelaimės, po i- 
cija paskyrė specijaliszkus tiri mė
tojus.

Isz Londono, Anglijoj.
Svarbiausiais reikalais lietuvių 

Londone yra sziame tarpe reika
lai parapijos. Aut paskutinio mi
tingo 16 d. rugsėjo sutarta atsi
skirti nuo lenkų ir įkurti savo 
lietuviszkę parapiję. Toks jau su
tarimas buvo padarytas ir anksz- 
cziau, bet tik szį kartę buvo tas 
sutarimas padarytas pavidale akto 
arba protokolo, ir ant jo pasira- 
szė visi, kurie buvo susirinkę; 
po mitingui rinko teiposgi para- 
szus ir surinko isz viso netoli 
puspenkto szimto. Būt galėta su
rinkti dar daugiau paraszų, bet 
reikėjo skubintiesi siųsti delega- 
ciję pas vyskupą, nes tas nedavė 
nė jokio atsakymo ant praszymo * 
nusiųsto pas jį 6 d.rugpjuczio. Ant 
praszymo buvo paminėta, kad 
lietuviai, neturėdami savo kunį- 
go ir negalėdami prigulineziai 
iszsispaviedoti, mirszta be Sakra
mentų. VVyskupas szį kartę ati 
džiai iszklausė delegaciję ir pasa
kė, kad lietnviai gali parsi
kviesti savo kunįgę ir, jeigu no
ri, gali iszsistatyti sau bažnyczię. 
Rodos reikalas turėtų būt už
baigtas, reiktų tik iszsiimti po- 
pieras apie vyskupo rezoliuciję.taa 
popieras siųsti pas Lietuvos 
wyskupus ir praszyti, kad atsiųs- 
tų kunįgę lietuvį. Bet Londo
no lietuviai kitaip protauja ir 
turi gilius planus. Mat įsteigdami 
lietu wiszkai~lenkiszkę parapiję
priesz 3 metus per prikalbinėjimę 
neseniai atvykusio zokoninko 
kun. Lecherto ir parkviesto isz * 
Rymo kuu. Przybilskio lietuviai 
sudėjo daug pinįgų ant įrengimo 
bažnyczios. Sako, kad ant para
pijos mitingo buvo apie 1000 
žmonių, daugiausiai lietuviai, ir 
kaip l>ematant sumetė 200 svarų, 
o kas neturėjo, žadėjo atneazti. 
Pinįgai sudėti ant mitingo buvo 
įtraukti į knįgas kun. Przibilskio. 
Kiek pinįgų suneszė lietuviai 
vėliaus, nežinia. Pasakbja, kad 
lietuviai pinįgų nesigailėjo. Mo
kėjo ne mažiaus, jkaip po 1 SV., 
o kiti davė net po 2 sv. Komite-

Nauji auksiniai pinįgai 
Iki sziol Maskolijoj auksin |ai 

pinįgai buvo tik pusimperijolai 
ir imperijolai (7r. 50 kap. ir 15 
rubl.); įvedus auksinį pinįgų 
skaitymą, pradėjo muszti naujas 
pritaikytas prie vertės popierinių 
pinįgų auksines penkrublineįs.i 
Nuo ateinanczių vienok netų^ 

imlu* i.. pradės muszti auksinius pinįgas t® pinigams rinkti ne buvo,
vienus metus iszeiti ant “posele-1 po 25 rubl. dėl nežinia, nė kiek buvo suc
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pinįgų, nė ant ko tie pinįgai bu
vo išleisti. Pinįgai ėjo į kasę 
knn. Lecherto, ir tas elgėsi su 
jais kaip su savolocnais, niekam 
neišduodamas rokundos. - Kiti 
turtingesni pirko daiktus į bažny- 
czię (W ienas lietuvy s, sako, nu
pirkęs brangię ceratą patiesti ant 
tako per visą bažnyczię. Minysz 
koma ta cerata nepatikusi, jos 
susipjauscziusios ją ir pasitiesu
sius sau savo seklycziose; tas pats 
lietuvys nupirkęs kitę geresnę), 

r-Be to lietuviai įtaisė bažnycziai 
už savo pinįgus liktorius, kurie 
kasztavę apie 15 sw. ?.odžiu sa
kant, lietuwiai pridėjo prie bsž- 
nyczios daug savo pinįgų, ne 
skaitant jau to, kad jie daug sa
vo pinįgų iszleido ant bažnyczios 
paszwentinimo. Dabar atsiskirda-* 
mi nuo Lecherto, jie ne norėtu do
vanoti jum savo pinįgus: jie no
rėtu arba atsiprovoti savo pinį
gus, aaba atsiprovoti sawo baž 
nyczię ir praszalinti Lechertę. 
Bet prie vedimo szito reikalo 
jiems trūksta iszmanymo ir reika
linga yra pagelba. įVyriausiu ta
me dalike rodinįku yra kun. Ba- 
kanauckas. Jis vedė lietuvius 
ikšiol keliu dvasiszku, jis ir da
bar laiko juos sawo globoje, ra- 
szinėja į juos lenkiszkus laiszkus 
ir kartas nuo karto suseina su ko
miteto sąnariais. Tikisi, kad kun. 
Bakanauckas padėsęs jiems į- 
rengti lietuviszkę bažnyczię ir 
paiapiję. Mat kun. Bakanauckas 
sakęs, kad jis, įstodamas į zoko- 
nę Lecherto (koks tas zokonas, 
nežinau) padėjęs pas anę 770 s v. 
kaucijos, kad jis atsėmęs tuos pi
nįgus, apveraę* juos ant bažny- 
czios ir paragysęs dlti ant tos 
bainyczios teiposgi kelis tur
tingus pouus. Tcrp tų ponų yra 
viens anglikas V. PaCe, kurio pa
ti yra lenkė. Ta ponia Pace, pa
garsėjusi terp lietuvių labdarė, 
žadanti teiposgi prisidėti prie 
statymo bažnyczios, ji jau turinti 
sukolektavus pinįgų, dabar ko- 
lektuojanti terp lenkų. Kun. B. 
žada teipgi laikyti lietuviams 
kunįgę lietuvį.- Tokiu budu 
lietuviams lieka toki keliai: arba 
prisidėti prie kun. Bakanaucko ir 
jo lenkiszkos kompanijos,arba par
sikviesti sau kunįgę lietuvį ir 
viską žada daryti su juom. Tę 
klausymą iszriszo vyskupas, sa-

ant žmonių tamsių ir duodan- 
czių vadžioti savę už nosies. Jei
gu kun. Bakanauckas įrengs baž
nyczię ir pridės savo pinįgų, tai 
niekuomet negalima tikėtis, kad 
ta bažnyczia prigulės prie lietu
vių. Tokia viltis tai butų suvis 
vaikiszka. Lenkai duos pinįgus 
ant pastatymo lietuviszkos baž
nyczios! Tai tik lietuviai yra toki 
mulkiai, kę padeda statyti len
kams savo bažnyczias. Bažny
czia, pastatyta kun. Bakanaucko 
teks ne lietuviams, bet paežiam 
Bakanauckui, arba dvasiškai 
valdžiai. Bet jeigu lietuviai ir 
nepriimtų svetimų pinįgų ir no
rėtu iszsistatyt tik už savo pinį
gus, tai ir turėtume vargę bo 
tektų bažnyczia lietuviams. Lietu 
viai Londono da neiszmokę yra 
vesti sumaniai didesnius reikalus 
teip, kaip kitos tautos, arba lie
tuviai Amerikos. Amerikoj turi 
savo laikraszczius, turi savo 
draugystes, komitetus, pramokę 
yra vesti vieszus reikalus, o ir 
tai tūli vadovai (kaip va kun. 
Kravczunas) įstengia da uždumti 
žmonėms akis ir su jų pagelba 
varyti savo purvinus darbus; o 
kę gi sznekėti apie Londono lie
tuvius, kurie ne tik kę ne turi 
savo laikraszczio, bet neskaito 
nė kitų laikraszczių, ne turi nė 
gerų vadovų, nė gerų draugysz- 
ežių, nė komitetų, kurie mokėtu 
prigulineziai vesti vieszus reika
lus. Įrengdami lietuviszkai-len- 
kiszkę parapiję, lietuviai neturėjo 
parapijos k unite'o,ir dėlto pinįgai 
teko dovanai kun. Lechertui. Da- 
bar nors ir minavojamas yra var
das komiteto, bet po teisybei 
suvis nėra parapijos komiteto 
Jo vietę užima dabar komitetas 
“Vienybės Lietuvių”, kuris daro 
žygius parapijos reikaluose' ir 
duoda reikalingus kaštus. Bet 
“Vienybė Lietuvių” yra tai ne 
parapijos komitetas tik darbinin
kų draugystė, kuri rūpinasi ne 
tiek apie dvasiszkus kiek apie 
svietiszkus žmonių rei
kalus, tai yra t. v. draugystė sa
vitarpinės paszelpos. Prie “Vie 
nybės” priguli dabar tik 80 sęna 
rių ir negalima reikalauti, kad tie 
80 sęnarių, prigulėdami prie 
“Vienybės” kasos, duotu pinįgus 
ant reikalų parapijos, t. y. ir ant 
reikalų tų, kurie nepriguli prie

S
Walkas su dviem galvom.

Jersey City, N. J. Moteris žy
do sziaucziaus Izaako Epsteino 
pagimdė ežia vaikę su dviem 
galvoms. Wiena galva szito vai
ko yra paprasto didumo ir tikroje 
vietoje, antroji gi mažesnė yra 
ant kairiojo peties. Didesnėj! gal
va yra apžėlusi plaukais, antroji 
gi visai plika, bet veidas aiszkus, 
tik akių iki šiol antroji galva 
neatmerkė. Waikaa tas gyvena 
jau trys sanvaitėa ir kaip dakta
rai mena, gali augti ir gyventi 
kaip ir normaliszki vaikai.

Lenku seimai.
Wienu kartu atsibuvo dabar 

seimai svarbiausių lenkiszkų or
ganizacijų: Ijenkiszku Zvięzko 
mieste Grand Rapids, Mich. ir 
kunįgų vedamo Zjednoczenia 
katolickiego. Kaip matyt, ne- 
prigulmingas nuo tikėjimo Z vięz- 
kas eina drutyn, paremta gi ant 
tikėjimo Zjednoczenie jau ne au
ga ir nesidrutina, bet eina silp
nyn.

Grimzdantls miestas.
Miestas Butte, Montanoj, pa

statytas ant kaluo iszkilusio nuo 
lygumos. Nuo neseniai vienok 
tasai kalnas pradėjo slūgti žemyn, 
nežinia dėl kokių priežaszczių. 
Ant ploto vienos mylios ilgio ir 
f ploczio ne liko jau mieste nė 
vienos^triobos, kuri ne butų su
trukusi: mūrinių triobų sienos 
suskilo ir plysziai, slūgstant kal
nui, darosi vis didesni, medines 
gi triobos visaip iszsikraipė.
Japonlszka garlaiwiu kompanija.

Japoniecziai rengiasi parengti 
reguliariszkę garlaivių liniję ant 
važiojimo pasažierių ir tavorų 
isz azijatiszkų portų į Amerikę. 
Garlaiviai tos linijos bėgios nuo 
Yokahamos į San Francisco, Ta- 
cotnę ir Seatle, teiposgi į Chinų i 
ir į maskoliszkus jiortus Azijos 
sausžemio.

Gaisras
Knightstovn, Ind. Siautė ežia 

pereitę sanvaitę baisus gaisras, 
kurisai užgimė nuo gazo explozi- 
jos. Prie gesinimo trys ugnage- 
siai likosi griuvanezios vienų na
mų sienos užmuszti; sužeistų gi 
yra daugiaus.

Nelaime kautynėse.
Pottsville, Pa. Shenandoah 

pitj’ anglių kastynėse atsitiko
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5! Martin* Ferry, \ Oh. 
Langhlino blėtos dirbtuvės, dėl 
stokos anglių, likosi uždarytos.

. 5 Combridge, Oh. Czianyksz- 
czios geležies dirbtuvės likosi 
ant neaprubežiuoto laiko uždary
tos.

5} Joliet, III, Darbai Phoe- 
nix geležies dirbtuvėse eina ge
rai ir yra viltis, Kad teip bus per 
ilgesnį laikę.

5[ Shamokin, Pa. Pradėjo dirb
ti Natalia kastynes, o į mėnesį 
laiko priims prie darbo 1200 dar- 
binįkų.

51 Steling, III. Baigia rengti 
naujas Dillono & Grisvaldo dra- 
to dirbtuves; neužilgio pradės 
jose dirbti.

T Cumbbkland, Mo. Dirbtu
vės American Tin Plate Co., ku
rios gana ilgai iszstovėjo, neužil
gio pradės dirbti.

5| Coshocton, Oh. Czianyksz- 
czios plieno liejinyczios bus padi
dintos ir paskui priims prie dar
bo daugiaus darbinįkų.

5 Hobbard, Oh. Czianyksz- 
cziai augszti pecziai Andrevs & 
Hitchcock Iron Co. pradėjo dirbt, 
dirba labai gerai.

5[ BartoN, Mich. Sinclair kas- 
tynėse darbinįkai pakėlė sztraikę. 
Jie reikalauja dinesnio už savo 
darbę užmokesnio.

5[ Atlanta, Ind. Sudegė ežia- 
nykszczios American Tin PlateCo. 
dirbtuves, bet kompanija ketina 
jas atstatyti isz naujo.

1 Mušk ego n, Mich. Baigia 
statyti ežia naujas blėtos dirbtu
ves. Darbus jose žada pradėti 
lapkriezio mėnesyj.

5i Wilkes Barre, Pa. Dirbtu
vės Sheldon Axle Co. likosi par
duotos; nauji savinįkai žada ne
užilgio pradėti jose darbus.

5l Muscatine, Ia. Czianyksz- 
czios plieno liejinyczios bus per
keltos į kitę vietę, bet kur, to 
dar nieks nežino.

5Į Bevier, Mo. Kalnakasiai 
aplinkinių kastynių sztraikuoja; 
jie tiki, kad pasiseks jiems sztrai
kę laimėū.

5 St. Paul. Giseriai czianyk- 
szczių geležies liejmyczių pakėlė 
sztraikę, bet greitai susitaikė su

-.1------- ■ . Ji_!L. !...
5[ Homestead, Pa. Czianyksz- 

esioee Carnegie Co. dirbtuvėse 
stato daugiaus geležies tarpinimo 
peczių. Paskui priims prie dar
bo daugiaus darbininkų.

5[ Lissabon, Oh. 400 kalnaka
sių Salun Co. anglių kastynių pa
kėlė sztraikę. Paliovė dirbę ir 
darbinįkai Cherry Valhey kasty
nių. Darbinįkai reikalauja pakė
limo užmokesnio po 10c. nuo to
nos.

* Denver, Col. Geležinės 
kompanijos \zitame ^sztete didina 
savo dirbtuves: Fuel & Iron Co. 
ant padidinimo dirbtuvių ketina 
apversti net kelis milijonus do- 
liarų. Tę patį daro ir kompanija 
Puebloj.

1 Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina vis gerai. 
Pereitę sanvaitę degė sziyame 
apskrity] 17088 pecziai. Fricko 
Co. uždegė 25 naujus <^eczius, 
Adelaidoj sžię sanvaitę pradės 
dirbti 18 naujų |>eczių.

5[ Peoria, III. Czianykszczio- 
se cukraus dirbtuvėse užgimė 
sztraikas: peczkuriai pareikšta 
vo 8 darbo valandų ir 2 dol. ant 
dienos užmokesnio, liet kad jų 
reikalavimę atmetė dirbtuvių sa
vinįkai, jie metė darbę; su jais ir 
kiti isz viso 800 darbinįkų palio
vė dirbę.

ISZ

Lietuwiszku dirwu.
Kada pabaigsime polemi

kas su kiinįgais?
Skaitant musų laikraszczius, 

tankiai randame pasiskundimus 
ant dvasiszku vadovų ir isz vi
sų nurodytų argumentų matyt, 
kad tie pasiskundimai teisin
gi, kadangi isz pasiskundimų tų 
matyt, jog besiskundžianti su
pranta, kas yra geras ir kas blo
gas. Priežodis sako:be neteisybių 
arba paklydimų negalėtume pa
žinti ir teisybės. Ir isz tiesų, kad 
visi butume teisingais, nebutu 
visiškai nė jokių neteisybių, ta 
da garbintume augszcziausię tei
sybę^ neteisybės visai aepažintu- 
nie; turi būt terp žmonių’neteiay- 
liės, per kurias teisingi užsipelno 
amžinę garbę, turi būt ir pakly
dimai ant svieto, idant žmonės

visokių nesutikimų; kaip tik
parsikvieczia kunįgę ir jis pkgy- 
vena metus, tuoj kyla visokį ne
sutikimai. Paraptjonai, kol parsi
kvietė kunįgę ir parapiją sutvėrė, 
turėjo daug garsinti lygiai Į per 
laikraszczius kaip ir žodžiu, žĮmo- 
nes prikalbindami prie aukų, kad 
tik daugiaus tukstanezių surinkti 
ir už juos statyti Dievo nžmą. 
Gavus kunįgę, naujai atėjusiam 
ne kas iszpuola daryti, kaipįsu-

aiszkinus, kad yra geresnių laik
raszczių, vieni pritaria, jog gerai 
turėti laikrasztį, o kili sako: 
“bene isz laikraszczio duonę val
gysi”! Ir teip pasilieka daugumas 
musų brolių prie raudonskurių 
iszmintįes, žino tiktai tę, kad 
reikia palaike dirbti ir sunkiai už
dirbtus pinįgus praleisti ant nie
kų. Kas juos gali pažadinti prie 
apszvietimo? Svietiszkų neklau
so, tuos laiko už bedievius. Pa-

tikti pagal vietinių agitatorių 
surėdymę, bet tik gauna atsisiėsti 
metus, du, na ir pradeda pir
miausiai neapkęsti parapijos Už
rinkto komiteto, ypatingai kasie- 
riaus; jeigu tasai nepasiduoda 
teip lengvai,tai kunįgas dėl žmo
nių akių pastato sau žinomus 
mulkius į komitetę, su kuriais kę 
nori, tę ir daro: komitetas nelži- 
no nė kiek įėjimų yra, nė kiek 
morgeczių ant bažnyczios ir tį. t 
Anie pirmutiniai fundatoriai, ma
tydami tokię netvarkę, nežino kę 
daugiaus daryti, kaip per laik- 
rasezius skųstiesi ir žmonėms nu
rodyti, kaip jie skaudžiai apsivi- 
lę ant savo geradėjo kunįgo. 
Isz to ir pakyla vaidai, nes kupį- 
gui nepatinka, kad atsiranda 
žmonės nepasiduodanti despotisz- 
kai jo valdžiai, o žmonės, matįy-
darni tokį despotizmę kunįgų, t.t- 
szala tikėjime ir tampa kunigijos 
prieszais, isz to kyla kunįgų via-
dinama “bedievystė”.

Svietiszki mokytesni žmonas 
norėtų, kad bundant musų tautai 
isz letargiszko miego,drauge kil' ų 
ir žmonėms reikalingos tautiszkbs 
Į taisos, kurios atnesztų mums 
naudą kaip svietiszkę, teip ir d(>- 
riszkę, o kad-iki sziol viskas ran
kose kunįgų (kunįgų ypatose yša 
visa įtekmė, kę jie liepia,to žmo
nės klauso), kas jiems nepatin
ka, nuo to žmonis draudžia, ir 
sziędien visas lietuvių pasirėmi- 
nias ant bažnyczių: už tai kę 
kas raszys nemszys, tai patikę 
ant kelio bažnyczię ir kunįgę; 
mat ant to remiasi visa lietuvių 
politika. ’ l

Sziędien retai-lietuviszkoj baž- 
nyczioj iezgirsE .pamokslę isz et 
wangelijos iszguldomę arba aisz 
kinantį doriszkus principus, bei 
daugiausiai girdi keiksmus ant
žmonių, kad negana duoda auki,
ant bažnyczios, kad neklauso baž-

gal mano nuomonę tame dalyke 
tiktai kunįgai, laikydami prakal
bas, kaip taiJdaro kun. Milukas 
ir Žilinskas nuveiktų didelį dar
bę.

Isz prakilnesnių .vyrukų su
sitvėrė ežia paszelpinė draugystė 
po vardu Szv. Kazimiero, bet 
kiek ir isz to kylo triuksztoo: ne 
iszmanėliai dyvijosi,kaip tai gali 
būti lietuviszka draugystė ir vi
sokiais kraipymais pabrike arba 
karezemuse perstato tę draugystę 
kanadiecziabs arba kazokams ir 
tokiu budu patys nė neapsižiuri, 
kaip persist&to svetimtaueziams 
beždžionėms.

Kaip juokinga yra, kad daugu- 
mas lietuvių ežia vadina save pa
liokais (lenkais). Wiename pabri
ke nepriima į darbę lenkų, 1 etu- 
vys gi ten buvo gavę* darbą,
bet bosas, dažinojęs, kad jis 
vaikszczioja su vadinaneziais sa- 
vę lenkais, užklausė jo, kokios
kilmės,tai tas,nenorėdama žudyti 
darbę, pasisakė maskoliumi ėsąs, 
lietuviu pasisakyti gėdyjosi. Ži
noma, jam darbę atsakė. Mat 
koks da pas musų tautieczius su
pratimas !

Svetis.

Isz Elizabeth, N. J.
Apszviestesniejie musų miesto 

lietuviai, kaip tik gali, stengiasi 
prie szviesos patraukti ir jos ne- 
mėgstanezius, budina kaip galė
dami mieganezius, liet sunku ką 
nors nuveikti, kadangi supran- 
tanezių ir gero geidžianezių ežia 
mažai; daugumai rupi vien 
stiklelis ir kazyros. ‘Apie moteris 
nėra kę nė kalbėti — dorų terp 
jų labai mažai. Girtuokliavimai 
užima pirmą vietę, antrę dangus. 
Cziauyksztė “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė” uždėjo knįgynėlį ir
isz jo duoda knįgas dykai ant
pasiskaitymo visiems, tik vargas,

kydamas į delegatus, kad kun. 
B. negalys būti lietuvių kunįgu, 
kad turys keliauti kitur. Rodos to 
galėjo užtekti, kad apsirinkti sau 
tikrąjį kelią. Už parsikvietimę 
lietuvio kunįgo nebūtų galė
jęs pykti nė kun. B., nes pasky
rimas kunįgo priguli ne nuo lie
tuvių, tik nuo vyskupo. Bet lie
tuviai laukia sūdo augsztesnio, 
sūdo kardinolo Leduchovskio ir 
tikisi, kad Lechertas busęs praša
lintas ir kad lietuviams tekšen
ti įrengtoji Lecherto bažnyczia. 
Kiekvienas rudos turėtų suprasti, 
kad tas vilkimas yra bereikalin
gas, kad visame butų gerai tu
rėti lietuvį kunįgę, juo kad pats 
Bak. žada laikyti lietuvį kunįgę. 
Turėdami švo kunįgę, lietuviai 
turėtu ir naudą visišką. Dabar 
nėra nė kokios tvarkos. Lietu
viai szelpia kun. B., renka jam 
kolektę, o tuom tarpu kun. B. 
negali nė laukyti mirštanezių ir 
jų spaviedoti. Keno yra toks pa- 
davadyjimas, sunku žinoti, bet 
visgi reikia stebėtinai, kad dva- 
siszka valdžia yra suvis apleidus 
lietuvius, ufdrausdama knn. B. 
laukyti mirsztanczius. Dvasiszko- 
ji valdžia gal mislyja, kad lietu
viai gal szauktis kun. Lechertą ir 
iš jo naudotis, bet kun. L. ne
moka lietuviszkai ir negal pri- 
guliccziai atlikti dvasiszku lietu
vių reikalų. Teisybė , kun. Le
chertas giriasi mokęs lietuviszkai 
ir begėdiszkai priima lietuvius į 
spaviednę. Bet per visą spa 
viednę lietuviai tik iszgirsta 
“asz ta v dod iszrišimę”! Tuos 
žodžius, ško, jis iszmokęs nuo 
vienos isz savo minyškų, kuri 
rašiusi teiposgi kunįgams pa
mokslus. Beje, bespaviedodams 
kun. Lechertas laikęs priesz savę 
kokię tai “gramatikę”, į kurią 
žiūrėdamas, galys suprasti žmonių 
griekus. Iš kun. L. lietuviai la
bai pasipiktinę- Bet pabėgę nuo. 
vienos lenkiszkos bažnyczios, ar 
tik ne pateks lietuviai globai ki
tos lenkiškos bažnyczios?

Kun. Bakanauckas ir jo kompa
nija yra lenkai, kurie ant lietu
vių vis gi žiuri iš augszto kaip

“Vienybės”. Komitetas “Vieny
bės”, apsėmęs vesti parapijos rei
kalus, susiprato rinkli kolektę 
kuo. Bakanauckui, nieko ne wei- 
kianeziam dėl lietuvių, o nesusi
prato rinkti pinįgus ant parapijos 
žygių, ant paraszymo skundų ir 
t. t. VViens isz komiteto sąnarių 
pasakė, kad “Vienybės” komite
tas ir parapijos komitetas tai yra 
vis tiek. Tuom tarpu įstatymuo
se “Vienybė” to suvis nėr pasa
kyta, kad “Vienybė” tai yra pa
rapija ir nieks isz aęuarių “Vie
nybės”, surinkdamas pinįgus, ne 
mislyja apie szelpimę parapijos 
reikalų. Jeigu komitetas nežino 
įstatymų, tai kę galima tikėtis 
nuo sąnarių “Vienybėj”? Tame 
dalyke gali būt pilna savvalė. 
Tik laimė da, kad sanariai komi
teto yra daugiausiai žmonės tei
singi ir jeigu ką padaro neteisin
gai, tai iszeina ne isz piktos va
lios. — Dėlto reiktu pirma isz- 
aszkinii sau savo padėjimą, susi
prasti, apsiszviesti, o paskui mis- 
lyti apie statymą bažnyczios.

Jonas.

baisi dujų cxpliozija, kuri išgrio
vė kastynių olą ir užbėrė 22 dar- 
binįku. Wisus ištraukė dar gy
vus, bet sunkiai sumankyti.

Nelaime ant geležiu kelio.
Netoli Granite Canyon station, 

Wyominge, ant Pacific geležin- 
kėlio susimuszė greitasis trukia 
su tavoriniu. Prie to 2 žmogys
tos likosi užmusztos, o trys sun
kiai apkultos.

Wisa szeimyna nusinuodino,
Warsav, Ind. Wisa szeimy

na gyvenanezio czin vokieczio 
Russo užsinuodino nuo sūrio. 
Pats Russ numiiė,f0. dar 3 užsi- 
nuodinusių daktarai ne turi vil
ties nuo mirties iszgelbėti.

Sniegas.
Per visą pereitą sanvaitę siau

tė sniego pustymai kalnuose apie 
Leadvillę, Col. Rods kalnuose 
žiema užstoja visada ankszcziaus, 
bet szį metę ji užstojo ankszcziaus 
negu tai būdavo kitais metais.

Isz darbo lauko.Isz Amerikos.
Bjaurus nusidėjimas ir toks Jau 

atlyginimas.
Memphis, Ten. 20 mylių nuo 

Canton, Mis., miestelyj St Anne 
piktadariai negrai įsiveržė į na
mus naszlės Gambrel; kę su ja 
padarė, nežinia, bet paskui lygiai 
ję kaip ir visus jos 4 vaikus pri- 
riszo, įkalinėję vagius į grindis, 
apliejo su kerosinu ir uždegė. Ži
noma,visa szeimyna sudegė. Ka
dangi po trm prapuolė ksimynys- 
toj gyvenantis negras Leflore, 
tai jį ir nužiūrėjo, pradėjo jiesz- 

’koti, ir pagavo netoli to mieste
lio. Suimtas negras, žinodamas 
gerai, kad negali laukti nė jokio 
susimylėjimo, prisipažino. Mi
nios žmonių nusivilko jį prie 
Gambrelienės namų, sukrovė lau
žę, ant jo pririszo negrą, aplaistė 
su* kerosinu ir gywę sudegino. 
Norėjo padaryti tę patį ir su kitu 
niužiurėtu negru Smithu, bet kjid 
apie jo kaltę nebuvo persitikri
nę, tai tę luom tarpu paliko, bet 
; eigų suras ir jį kaltu, žinoma,kad 
ir jį tas pats likimas laukia.

5f Macdonald, W. Va. Ap
linkinėse anglių kastynėse darbai 
eina gerai.

5f Elvood City, Pa. Czia- 
nyksztė Tin Plate Co. didina sa
vo blėtos dirbtuves.

5| Sprino Valley, III. 2000 
kalnakasių Spring Valley Coal 
Co. pakėlė sztraikę.

5[ Campbell, Oh. Susitvėrė 
ežia nauja kompanija, kuri pasta
tys geležies dirbtuvę.
, 5f Easton, Pa. Sterlingvorth 
Ry. Supply Co. ketina ežia pasta
tyti naują plieno liejinyczię.

T Beaker, Pa. Pittsburgo ka
pitalistai rungiasi ežia pastatyti 
didelę plieninių dūdų dirbtuvę.

T Bristol, Pa. Czianykszczios 
geležies dirbtuvės bus padidin
tos; jas nupirko kita kompanija.

5[ Nashua, N. H. Darbai ežia- 
nykszczioee d rato dirbtuvėse eina 
labai gerai, dirba per dienas ir 
per naktis.

darbdaviais.
. 5, ^Vakarinėj Virginijoj prie 

kokso peczių darbai eina gerai. 
McDonald stato 50 naujų peczių, 
Keystone gi net 200.

* Lingo, Mo. Sztraikas ežia- 
nykszczių anglekasių pasibaigė, 
darbinįkai ousitaikė su darbda
viais ir sugrįžo prie darbo.

5; Central City, Mo. Sztrai
kas kalnakasių Dekoven kastynių 
pasibaigė, darbinįkai, iszsztraika- 
vę 18 mėnesių, sugrįžo prie dar
bo.

5[ Nev Albany, Ind. Ohio 
Falls geležies dirbtuves nupirko 
nauja kompanija ir,-po atlikimui 
reikalingų pertaisymų, pradės 
dirbti.

1 Terre Haute, Ind. 
kastynėse- szito apskriezio eina 
gerai, dirba pilną laikę, tik tūlo
se kastynėse ant Linlon dirba 
pusę laiko.

5 Pitsburg, Pa. Czianyksztė 
Standard Undeground Cable Co. 
mieste Perth Amboy neužilgio pa
statys naują telegrafams dratų 
dirbtuvę.

5[ Mokevood, Pa. Southern 
Connellsville Coke Co. stato ežia 
16 naujų kokso peczių,kur Koksas 
bus dirbamas kitokiu budu negu 
senuose pecziuose.

5| Williamsport, Pa. Czia- 
nykszczioee blėtos dirbtuvėse 
pradėjo dirbti su dviem darbinį- 
kų atmainom; prie darbo priims 
daugiaus darbinįkų.

1 Connellsville, Pa. Ameri
can Wire & Steel Co. netoli Sou- 
thfield pastatys 1000 naujų kokso 
peczių. Wisi tie pecziai turi būt 
pastatyti į 10 mėnesių.

51 Kanbas City, Mo. Sztrakai 
kastynėse Leavenvorth Coal Co. 
ir Hove & Riverside Co. pasibai
gė: darbinįkai susitaikė su darb
daviais ir sugrįžo prie daabo.

1 Allegheny, Pa. Jenningso- 
no dirbtuves ant Preble av. nu
pirko kita kompanija; atlieka da
bar reikalingus taisymus ir neuž
ilgio jose prasidės darbai.

Darbai

galėtų klaidingus kelius nuo tei- 
( singų atskirti: ir tiesaus medžio 

negalėtume tiesiu vadinti,kreivo 
niekada nematę.

Wisose tautose ir visose luo
tuose yra paklydimai, nes tie iš
puola isz žmonių prigimimo.

Grįžkime prie musų nesutiki
mų su kunįgais. Ką žmonelės bei 
parapijom! sulaukia ntto savo ku
nigėlių? Ar jie iszklauso jų pa- 

I siskundimus? Ar visi kunįgai 
atsiliepia per tę patį laik
raštį, kuriame patilpo jų ap
kaltinimai? Ne. Iš to galima 

> suprasti, jog apkaltinanti laik- 
raszcziai' turi tiesą. Wienas ar 
kitas kunįgas nors neatsiliepia 
per laikrasztį, bet ne retai, atsi
stojęs ant ambonoB.iszkeikia raszė- 
jus ir laikraszczius, ir susirinku
siems bažnyczioj klausytojams 
pasako tokį puikų su keiksmais 
pamokslą, kokio niekur daugiaus 
neiszgirsi. Wietoj perkratinėji- 
mų žmonių pasiskundimų, musų 
kunįgai vien drebia žodžius pa
niekinimo, gramzdina peklon 
podraug ir tuos laikraszczius, ku
rie priimu rasztų^ nupeikianczius 
kunįgų blogus darbus ir raszėjus; 
jeigu peikia, 
visus kaltus, bet tik 
kurie dryso 
uįgo blogus d&rbus. Kodėl to
dėl mieli kunigėliai stengiatės ap- 
ginti tik vieną sawają pusę? Jei
gu norite būti teisingais, tai baus
kite tuos nusidėjėlius,o nedengki- 
te po ploszcziumi jų nepaveiks- 
Iingus darbus, kaip kad dabar 
darote! Pagal mano silpną iszma- 
nymą rodosi, kad kiekvienas dar
bas turi silpnas ir geras puses: 
kunįgas, kaip ir sziaip žmogus, 
gali nusidėti, bet reikia neuž
miršti, kad kunįgo suklydimas 
yra deszimts ig daugiaus kartų 
žymesniu negu sziap žmogaus 
praszcziokėiio, nes ant paskutinio 
silpnybių mažai kas paiso. 1

Paskutiniuose laikuose musų 
parapijose užgimė tiek ergelių 
su kunįgais, kad isz to užgimė 
jau lietuviszkas priežodis: kur 
nėra lietuviszko kunįgo,ten žmo 

Į nės gyvena ramiai, ten nėra tiek

tai peikia ne 
tuos, 

nupeikti ku-

nyczios pamokslų ir tt.; kunįgai 
užmirszta, kad jie- pats retai ką 
yra mokinę, kad nieko su prie-į 
varta, keiksmais nepriviliosi.

Mums užstoja ket'ę Kravczu- 
nai, užmirszę Dievo prisakymus, 
iszsižadėję su vis tautos kuųįgėliai, 
kurie isz ambonų ezaukia: “žmo 
nės mokslą įgiję, nuo Dievo atsi
kreips”. Tie mat nesupranta, 
kad žmogus praregėjęs, atsikreips 
nuo netikusio kunįgo, bet ne nuo 
Dievo. Žvelgkite sziędien į Pran
cūziją arba Wokietiję, ten ku
nįgų nėra teip daug, o žmonės į 
viską tiki, kę kunigai sako, bet 
užtai tų tautų kunįgai Dievo 
mokslą skelbia, ne skelbia moks
lo neapykantos ir kerszto priesz 
kitaip tikineziu* ir laisvamanius, 
tie kunįgai nė ne bando Dievp 
mokslą daryti įnagiu savo biznio4/ 
jis ten ne kunįgų rėkliams,kadan
gi ant to žmonės jau netinka.Lie- 
tuvos mylėtojai - yra tikrai iez- 
mintingi žmonės, bet ką daryti 
su isątvirkėliais. Jiems nerupi 
žmonių vargus palengvinti, bet 
tik po verguvės naszta arba bau
džiavos naszta juos laikyti. Per 
“Kata!ikę”kunįgas,lsz szalies žiū
rintis, szaukia: Liaukitės užpul- 
dinėję ant kunįgai. Ir mes tę pa
tį sakome ir kreipiamės prie kunį
gų su szauksmu: liaukitės teip el
giasi, kaip elgiatės iki sziol, o tą
syk ir vaidų nebus.

Damijonaitis.

kad nėra norinezių nė dykai skai
tyti.

Geresni lietuviai už
manė susirinkimą, ant kurio ant 
kalbėtojaus užpraszėj D-rą Szliu- 
pę. Iszrinktas komitetas nuėjo 
pas kunįgę praszyti, kad duotu 
ant susirinkimo bažnytinę salę; 
kunįgas, nors nenorėdamas, aut 
9 d. spalių daleido atlikti užma
nytą susirinkimą. Kada vienok 
atėjo paskirta diena, kunįgas isz- 
važiavo, o zakristijonas užrakino 
salę ir nenorėjo duoti raktų (tūli 
lietuviai apkaltina kunįgę, buk 
jis, norėdamas paardy^i užmanytą 
susirinkimą, pats iszvažiavo ty- 
czia, prisakydamas zakristi
jonui ne duoti salės raktų). Apie 
7J vai. prie salės susirinko daug 
žmonių, vyrų ir moterų. Susirin-. 
kę pradėjo garsiai rugoti, kad 
zakristijonas, valgydamas para- 
pijohų duoną, bando' elgtiesi teip 
kaip Kravczunas Chicagoj, ne
leidžia savo penėtojų į jų paežių, 
už jų pinįgus pastatytą salę. Ka
dangi vienok tie rugojimai ėjo 
smarkyn, tai zakristijonas, mato
mai ant galo pabūgo ir po ilgų 
tąsynių priverstas buvo salę ati
daryti. Žmonių susirinko pilna 
salė; apart vietinių, atvažiavo 
D-ro Szliupo kalbos paklausyti 
isz Navarko, Nev Yorko, net 
isz Waterburio. Susirinkimo pre
zidentas, p. Kalinauskas aut pir
mutinio kalbėtojaus perstatė p. 
Grinių isz Brooklyno. Jis kalbė
jo apie Paryžiaus parodą. Po tam 
likosi perstatytas D-ras Szliupas, 
kursai ilgoj kalbęj, nieko neužka
bindamas, aiszkino mierius socija- 
lizmb, ragino visus prie geresnės 
negu iki sziol vienybės. Kalba 
visiems patiko, susirinkę rankų 
plojimais dėkavojo kalbėtojui. 1

Artojas.

Isz Nashua N. H.
Apie czianykszczius lietuvius 

da iki sziol nieko ne buvo girdė
ti, bet szviesos spinduliai prade
da užgriebti ir nausų brolius. Da
bar laiszkų nesziotojas į mus bu
telius atnesza kas sanvaitę 4 
num. “Lietuvos” ir 2 num. "yie- 
nybės”. Bet kę gi likusiejie apie 
60—70 musų tautieczių veikia? 
Tie tai bijo szviesos ir velyja 
bedugnėse tamsybėse tūnoti: 
jeigu užklausi katrą, kodėl neuž- 
siraszo laikraszczio, tai gauni at
sakymą: “oi kas ten velnias yra 
toj gazietoj, kaip ana ve Tara- 
daikoj, tiktai bobų padurkai ap
rašyti, o daugiaus nieko”! Pa-

Ibz Calumet, Mich.__
Lietuvių yra ežia ne daug; 

apsiveduąių yra tik viena szeimy- 
na, nevedusių vyriszkių bus į 15. 
Dirba jie daugiausiai vario kasty
nėse, gyvena sutikimė, vaidų nė
ra, o kad uždirba pusėtinai, tai 
ne viens norėtu apsivesti, bet 
ėzia lieluviszkų merginų nėra.



Darbai eina gerai, dirba per 
dienas ir naktis su djriem darbi
ngų atmainom, darbinįkai uždir
ba po 2i dol. ant dienos. Isz ki
tur atkakusiam darbę sunku gau
ti.

Isz IVestvilles, 111.
Netekau kantrybės, tulžis gal 

plyszti bežiūrint- į pasielgimus 
musų klebono, nemokanczio pri- 
derancziai, žmoniszkai pildyti sa- 
wo pareigų kaipo tikėjimo mo- 
kintojaus. Kam nors tiukanczių 
pamokslų pasakyti ne moka, 
pliauszkia wien visokias blewiz- 
gas. Jo doriszki pamokinimai 
prasideda ir baigiasi ant “Lietu
vos” ir “Vienybės”: girdi, kas 
tuos laikraszczius skaito, tas ne
gali pngulėt į parapiją, tam ne

dalia kalbėti ant parapijinių susi
rinkimų, tokių tėwų užgimusių 
tvaikų nekriksztysęs, nors norėtų 
ir po 5 dol. užmokėti.

Su parapijos kasa elgiasi musų 
klebonas reisai teip jau, kaip ir jo 
Chicagos mokytojas. Buwo ežia 
iszrinktas komitetas isz 4 parapi
jėlių ant statymo klebonijos, bet 
musų klebonėlis nepaisė ant para
pijos iszrinkto komiteto, tik su 
keliais eawo szalinįkais padarė 
kontraktu ant pastatymo klebo
nijos reisai kometeto nepasiklau.- 
sęs. To negana, užsimanė su pa- 
gelba anų sawo bernų užsiraszy- 
ti ir kleboniją ant savo wardn. 
Prie pabaigos užraszų atėjo wie
nas isz komiteto ir matydamas, 
kas ežia darosi,atsisakė duoti savo 
paraszę.ant galodareėsi perkalbo 
ti ir pasiraszė, tik paskui apreisz- 
kė parapijai ant keno wardo kle
bonija užraszy t a. Per tai parapijo- 
nai pasidalino į dwi dalis:į kunįgo 
szalinįkus ir į norineziua dasižmo- 
ti tikrai ant keno wardo kleboni
ja užraszyta. Nesutikimai tie duo
da progjrkontraktoriui nesirūpinti 
per daug apie gerumu medegos ir 
kontraktu paraszė tokį, kokį 
pats norėjo. Iszmintingesni para- 
pijonų dalis tę suprato ir ant 15 
d. spalių ’suszaukė parapijos mi
tingu idant pataisyti klebono 
klaidas, iszrinko nauję komitetu 
ir nusprendė sulaužyti kunįgo pa- 
dai^'tę kontraktę «nt klebonijos 
statymo. Pirmsėdis dawė įneszi- 
mę praszalinti kunįgę nuo gedi
mo mitingo. Iszgirdęs t ji kuni
gėlis, užsimanė pabandyti ginklo 
Chicagos kunįgo su pasekme 
reartojamo: puolė ant keliu, pra
dėjo maldę, tikėdamas tuom isz- 
ardyti mitingu; bet tas kę tik ne- 
pag'imdė kruvino muszio.

Ant musų parapijos mitingų 
paprastai klebonas su savo 4 sza- 
linįkais veda visę parėdkę, tie 
turi tokį jau protę kaip ir jų po
nas, kuriam tarnauja; kunįgas su 
tais sawo bernais teip ežia wisiems 
įgriso, kad pusė parapijonų atsi
sako nuo mokėjime ko nors ant 
parapijos reikalų. Taigi mat 
musų kųnįgėlis sutreėrė ežia rei
sai tokias sanlygas,kokios yra Chi 
cagoj, kur per tūlę laikę pats ter
minavo. Toliaus, žinoma, turės 
nuo parapijos pasitraukti dar 
dauginus, kadangi, kaip priežodis 
sako; kas kokię seklę sėja, tokį ir 
vaisių renka; kas sėja vėję, tas 
renka audinį, kuri paprastai krei
piasi priesz tę, kuris vėję sėjo. 
Isztikro, jau dabar daug gali pas 
mus patikti gerų katalikų, 
kurie kalba: ko gi eiti į musų 
bažnyįzię, juk joje apart neisz 
mintingų plioreonių ant Pauksz- 
czio, ir Szerno, mažai Kę kitę 
iszgirsti.

Neseniai parapijonai buwo nu
tarę parengti mokyklą ir pradėjo 
leisti reaikus mokytiesi, bet kuni
gėlis ant tėwų uždėjo mokestį 
(mokestis parapijinėse mokyklo
se Amerikoj, iszėmus nedėlinių 
protestoniszkų, turbut wisur yra. 
Red). Gal kunigėlis ir isz to laukė 
gero pelno, bet apsiriko, kadangi 
tėwai atsisakė nuo mokėjimo.

, Gana wienok jau tų musų pa
rapijinių vaidų.

Darbai eina ežia gerai, per tai 
ir grinorių atreažiuoja diktai. Ne
seniai wienas lietureys, pridirbęs 
skolų, kiek tik bureo galima, neži
nia kur iszwažiawo.

Žinomas.

Argi tai butą pradžia da- 
leidimo?

Pef pacztę neseniai nusiuneziau 
į Lietuvę savo szreogeriui Nerio 
trumpę Geografiįę, “Lietuvos” 
iszleist|; ant adreso uždėjau, 
paaiszkinimę angliszkoj kalboj,' 

jeigu ji bus cenzūros perleista, 
kad ję atiduotų adresantui, jeigu 
gi ne, kad butų sugražinta atgal. 
Dabar gareau padėkareonę už teip 
gražię knįgę, kurię mano szvo- 
gėris gawo. Wisi stebisi, kaip ir 
kokiu budu Amerikoj iszleista 
lietureiszka knįga galėjo ateiti 
per pacztę ir tapo iszduota adre
santui Lietureoj? Argi ję cenzūra 
perleido? Dabar iszleidžiu Mok
slu apie žemę ir kitus svietus 
ir žiūrėsiu, kas su ję atsitiks?

J. Naujokas.
Ar minėta knįga buwo siųsta 

atidarytame konreerte, kaip pa
prastai siunezia drukuotus daik
tus, ar uždarytoj, kaip gromatos? 
Uždarytos kon vertos su ma
žesnėms knįgoms ir pirma kaip 
kada ueužtėinytos patekdavo 
adresantams, kadangi tokių į 
cenzurę ne siunezia. Paaiszkinimo 
angliszkoj kalboj ant adreso mas- 
koliszki urėdnįkai reisai galėjo ne 
suprasti ir ant jo netėmyjo. Jeigu 
perėjo per cenzūrą, tai ant kon- 
werlo turėjo būt cenzūros peczė- 
tis. Jeigu to nėra, tai ir minėta 
knįgutė cenzūroj ne bureo.

Red.

Isz Traverse City, Mich.
3 d. spalių nelaimė patiko lie

tuvį Jurgį Gaubę. Dirbo jis len
tų pjovvinycziose Traverse City 
Lumbers Co.; sortareo lentas, 
taigi atskyriuėjo geras nuo ne
gerų ir lygino prie pjovimo pa
gal reikalingę mierę. Nupjautas 
lentos galas sveriantis apie tris 
svarus smarkiai szoko į szalį ir 
pataikė į kairięję ausį, perskėlė 
ausį ir kaulę apie ausį. Nelaimės 
pagautas puolė ant žemės be žado. 
Paszaukė daktarę, kurisai apriszo 
žaisdę, atgaivino ir paskui liepė 
Gaubę pargabenti namon. Wil
ties ant iszgijimo nebuvo didelės, 
dabar vienok yra jau viltis, kad 
iszgis, sveikata pradėjo žymiai 
taisytiesi. J. Gaubas priguli į 
“United States Benevplent Soeie- 
ty”, isz kurios gauna paszelpę 
laike ligos po $7.50 per sanreaitę, 
teiposgi ir prie “Catholię Mutual 
Benefit Association”; paskutinė 
organizeija yra panaszi į mu-ų 
Susivienyjimę, tik ji duoda pa
szelpę ir ligoj.

VVietinis.

Wieta musu spaudos paro
dai.

“Vienybė” pranesza, kad vie
ta musų spaudos dalies ant atei- 
nanezios visosreietinės parodos 
Paryžiuj galutinai parūpinta sky
riuje prancuziszkos etnografisz- 
kos draugystės. Platesnes žinias 
komitetas žada pagarsinti vė
liaus. Etnografiszkame skyriuje 
perstatant musų spaudę negalima 
bus pasiganėdinti vien knįgomis, 
reikės parūpinti dar daugiaus 
daiktų parodanezių lietuvių gy- 
venimę.

Trūkis stfwažinejo.
Skranton, Pa. 7 spalių trūkis 

suvažinėjo ant smert Jonę Jar
ui oi ę, 18 metų lietureį.Paėjo jis isz 
Suvalkų g u b. Nadniemen gmino, 
tik 3 mėnesiai kaip atvyko į 
Amerikę. J. Petrikis.

Skaitlines lietu wiszkos pa
rapijos Paneles Szw. Ma

rijos Aniolą Karalienės 
Brooklyne.

1 d. Spalių mėnesio 1899 m. 
mes žemiaus pasiraszę, apskaitę 
reisas skaitlines (rokundas) para
pijos knygose atradome, jog nuo 
uždėjimo parapijos iki 1 d. spa
lių buvo įeigos į parapijos kasę 
(iždę) 29843 dol. ir 10 centų, 
iszeigos 12021 dol. ir 48 centai, 
gryno pinįgo. Po supirkimui ir 
įtaisymui naujos bažnyczios pasi
liko ižde 17821 dbl. ir 62 centai. 
Isz tų pinįgų, perkant bažnyczię 
ant kampo So 4—os ir Roebling 
str. užmokėta “cash” 8.250 dol.,o 
17.000 dol. paskolyta ant mort- 
gage, apsiėmus mokėti po 5%. 
Kontraktieriui už darbę prie nau
jos bažnyczios ir klebonijos už
mokėta 9.000 dol., kitų jam pri- 
gulinczių už darbę pinįgų kont- 
raktierius palauks 90 dienų ne
reikalaudamas jokio procento. 
Aukų naujos bažnyczios pagraži
nimui surinkta iki 1 d. spalių 
inclusiree pas klebonę radome 
462 dol ir 45 centus. Isz tų pi
nįgų jau yra iszmokė ta už 4 lan
gus 240 dolierių ir 100 dolierių 
duota ant rankos už Dievo statę

ir spaviednyczię. Atsakancziam 
ibzdabinimui naujos bažnyczios 
kad ir praseziausiam, reikia dar 
kokių 200—300 dolierių.

Setai pilnas iszskaitymas iuei- 
gos ir iszeigos nuo uždėjimo pa
rapijos iki 1 d., spalių 1899 metų: 
įėjo į kasę #1702.20, 
1890 įėjo #5481.28
1897 •• #0529-42
1898 •• #5764.69
1899 l.kvr. #738.54

•* Il.kvr. #5201.01
“ Ill.kvr. #4425.18 

Isz wiso įėjo 
įkasą #29843.10 
Isz wiso atliko kasoj
Auku papuoKzimui naujos bažnyczios iki 
1d. Spaliu surinkta #402.45
Kun. A. M. Milukas, klelonas. 
Jurgis Vokietaitis, prezidentas. 
Juozas Katilius, kasierius.
Jonas Vasiliauskas,sekretorius. 
Kazys Brusokas.

. iszejo #680.57

“ #3755.72 
#2049.33

" #514.60
*• #920.88
“ #1554.01

#12021.48
•17821.52

Isz Maiiilles.
Czia baigiasi lytų laikas. Todėl 

amerikoniszki jenerulai rengiasi į 
smarkesnę karę su filipiniecziais. 
Jen. Olis žada užbaigti karę į 
trumpę laikę, bet kaip pasiseks, 
tai ne žinia. Czia yra ameriko- 
niszkos kariaunos apie 25000; be
veik kiekvienę dienę atvažiuoja 
po kelis szimtu.ę naujų kareivių, 
bet su tiek dar negalima pergalėti 
filipinieczių. Dabar apie Manillę 
spakaina, bet 10 mylių už mies
to dažnai atsitinka musziai. Fi- 
lipinieczių kareiviai hzsiskyrstę 
po visus salos Luzon krasztus, 
tai ne žinia, kiek kur jų yra. 
per tai amerikonams labai sunku 
suvaldyti pasikėlėlius. Po va
dovyste jen. Lavton mus pulkas 
iszvažiuos ant salos Panay. Ten 
yru 2 regimentai pėksztinįkų ir 
mažas skaitlius artilerijos. Pir 
ma apsistojimo n-ieta paskirtas 
miestas Uoilo, o. paskui tui eisime 
per visę salę, pakol neuiimsinie 
visus miestus ir miestelius. Aut 
salos Panay Amerikos kareivių 
bus per 2000,ofilipinieczių 20000, 
tai kiekvienam kareiviui iszpuo- 
la po 10 filipinieezių nuszauti, o 
mes turime po 100 szuwių.

Amerikonai tikisi lengvai per
galėti, bet ne žinia, kaip pasi
seks. Prasiplatino paskalas Ma- 
nillėj, buk amerikonai sugavo 
Japonijos laivę, vežantį fitipinie- 
cziams 20000 karabinų, amunici
jos ir daug pinįgų. Kiek czia 
teisybės, nežinau.

Jonas Janeliunas.

Isz wisnr.
D Brazilijos porte Santos, kaip 

garsina to kraszto randas, apsi- 
relszkė azijatiszkas maras.

H Norvegijos pakrantėse siautė 
baisios vėtros, laike kurių jūrėse 
prigėrė mažiausiai 150 žmonių, 
isz kurių 100 buvo žvejų; 30 isz 
jų grįžtant namon, užklupo vėt
ra ir paskandino.

H Badas Rytinėse Indijoje uži
ma plotę apie 300,000 angliszkų 
mylių, ant kurio gyvena 30 mili
jonų gyventojų. Randas maiti
na 300,000 baduolių, bet maisto 
reikalaujanczių yra daug dau
giaus.

0 Pagal paskutinį žmonių su- 
skaitymę, Wokietijoj yra 
51760000 gyventojų, isz to rey- 
riszkių 25400000, moterių 
26360000; taigi beveik vienam 
milijonui vokietaiezių trūksta 
wyrų ant apsi vedimo.

Pietinėj Italijoj siautė baisios 
audros ir lytus, kurie pagimdė 
didelius tvanu#; Mieste San 
Giorgio“sugriureo 20 namų, van
dens mrneszė geležinkelio tiltę. 
Mieste Monte .Mesonda perkūnas 
trenkė į bažnyczię laike diere- 
maldystos, užmuszė 3 žmonis, su
žeidė gi 40.

G Netoli Lubliuo,Lenkijoj, ant 
geležinkelio atsitiko neseniai bai
si nelaimė. Nuo bėganezio priesz 
kalnę tavorinio trūkio nusikabi
no netikėtai 8 vagonai ir smar
kiai bėgo pakalne žemyn toms 
paezioms azėnims, ant kurių dir
bo taisanti kelię kareiviai, kurie 
nespėjo pasitraukti- Trylikę ka
reivių ratai reisai sudraskė, 29 gi 
suukiai sužeidė. -

| Pereitę metę daugiausiai knį- 
gų iszleido Wokietijoj, nes 
23908 ;antrę reietę užima Prancū
zija su 13268 knįgoms (tiek 
kiek Britanija ir Amerika drau
ge), Italija su 9567, Britanija su 
7249, Suvienytos Wieszpatystėa 
turinezios dusyk tiek gyventojų 
kę Prancūzija tik 5315 knįgų te 
iszleido; Maskolija iszlfeido jų tik 
3154.

| Nė viename ant viso svieto 
mieste neiszeina tiek laikraazczių 
kiek Paryžiuj, nors kasiink gy
ventojų skaitliaus, už jį didesnis 
yra Londonas ir Nev York su 
Brooklynu. Paryžiuj iszeina 142 
kasdieniniai laikraszcziai, 736 
kas sanvaitiniai, 884 kas mėnesi
niai, 114 iszeina sykį ant bertai- 
nio metų, 7 gi kas pusę metų. 
Kituose Prancūzijos miestuose 
iszeina 355 kasdieninių laikrasz- 
czių. Prisilaikant tos paezios nor
mos ant gyventojų skaitliaus, 
lietuviams priderėtu turėti 37 
kasdieninius laikraszcziui, o 
tuom tarpu ne turime tokio nė 
vieno.

8ENŲ GADYNIŲ '

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchin»on({.

^Vietines Žinios.
— Chicagoj pakilo pieno pre

kės: dabar už kvortę pieno reikia 
mokėti po 7c., o ant žiemos keti 
na dar labiaus prekės pakelti. 
Chicago Milk Dealers Association 
iszsiunlė agentus pas farmerius, 
kuriuos prikalbinėja nepardavi
nėti pigiau#, kaip pagal užgirtas 
Associatios prekes.

— Pereitos nedėlios rytę užsi
degė szopos prie Hansono galiū
no. po nr. 323 92nd st. ir ugnis 
teip greitai platinosi, kad isžnai- 
kino namus beveik ant viso blo
ko. Blėdį ugnies padarytę skaito 
ant 150000 dol. ne skaitant sude
gusių krutanezių gyventojų tur
tų. Ugnagesiams prie gesinimo 
ugnies atsėjo szokinėti per langus 
isz deganezių triobų. Du ugna- 
sargių oficierai ir vienas papras
tas sargas sunkiai apsikulė ir ap
degė. Apart to, apie 12 deganezių 
triobų gyventojų, szokinėdami 
per langus nuo augsztutmių lubų, 
teiposgi sunkiai apsikulė.

— Pereitę uedėlię, 22 spalių, 
dvi lietuvių povi, kun. Kraw- 
czuno parapijonai, ėmė szliubus 
lenkų neprigulmingose bažnyczio- 
se. Kun. Kravczunas, paimda
mas užsakus, prižadėjo duo
ti szliubus nedėlioję. Besibaigiant 
užsakams, jaunavedžiai susirengė 
viskę ant vestuvių, susikvietė 
sveczius ir subatoje puėjo pas 
kun. Kravczunę baigti szliubo 
derybas. Kun. Kravczunas atsi
minė, kad nedėlioję jis turi pa- 
rengtę “fairę” lietuvių girtuok- 
liawimui, o kada vestuvės su mu
zikomis susitelks prie bažnyczios 
į saliunus, gali patraukti isz 
“fairo” reisus parapijonus ir to
kio budu daugiau ant «avo “fai
ro” žudytų kaip ant tų dviejų 
szliubų uždirbtu, taigi ir atsisakė 
nedėlioję szliubus duoti. Jauna- 
reediiai ėmė aut kunįgo rugoti 
už suvadžiojimę ir įtraukimę jų 
į kasztus, sakė: “jeigu negalėjai 
nedėlioję duoti szliubo, reikėjo 
neprižadėti”. Kun. Kravczunas 
rugojanezius iszsivijo per duris ir 
pabaigta. Jie dar nuvažiavo pas 
kun. Stuczkę į lenkų parapiję, 
bet ir Stuczka nedavė szliubo, 
pakol neperpraszys kun. Krav- 
czuno. Ant galo žmonės buvo 
priversti važiuoti prie lenkų ne- 
prigulmingo vyskupo Kozlovs
kio. Tasai sutiko szliubus duoti, 
tik liepė pirma szliubo atbūti isz- 
pažintį. Jaunavedžiai sutiko; 
vienai porai davė szliubę reysku. 
pas Kozlovskį Wisų Szventų 
bažnyczioj,kitai kun. Rusickis Sz. 
Kryžiaus neprigulmingoj bažny- 
czioje. Kurie bnvo ant szliubo 
Wisų Szventų neprigulmingoje 
bažnycziojej, giria, kad bažnyczia 
yra puikiai iszrėdyta (neteip 
kaip Kravczuno lyg daržinė 
stulpai# paramstyta) h* ant szliu
bo užžiebė žvakes ant visų alto
rių ir pfcts vyskupas pasakęs gra
žų pamokslę apie svarbę moterys
tės Sakramento. Užmokesties už 
szliubę nė jokios nereikalavo. Jau
navedžiai isz savo liuoso noro 
paaukavo po $5.00 ir už tai vys
kupas užsikvietė juos į savo re- 
zidenciję ir svetingai pavaiszino. 
Tai mat kun. Kravczunas per 
tris tiedėlias dirbo garsinda
mas užsakus, o nepriguimingas 
vyskupas už szliubus pelnus suė
mė. Argi neskriauda musų kle
bonui?

* (Tasa.) /

EUsmosaurns.
C) iii uite*. 
Mososaurus,

Iš esančią ant augščiaus padėto paveik
slėlio: Ela#mo«auru8 turėjo 50 pėdų ilgio; 

turėjo 40 pėdų ilgio, o ^do^oaaurus 
visai suaugęs turėjo 75—80 pėdų ilgio. Eta«- 
inosaurus turėjo daug atmainų, iš kurių 
Ela»ino8auru8 platyurus gyveno gilesniuose 
vandenyse. Maitinosi jie žuvimis, prigulėjo 
prie draskančzių sutvėrimų.

Mososaurus buvo vienas iš didžiausių ši
tos veislės sutvėrimų, iš jų Mososaurus prin- 
ceps turėjo apie 80 pėdų ilgio. Clidastes gi 
prigulėjo jau prie mažesnių. |

Tūlos veislės šitų sutvėrimų turėjo skle- 
rotikališkas akių uždangas, panašias į tas, 
kokias matėme pas ichtyosaurus, kurios 
jiems palengvino matymą lygiai iŠ arti, kaip 
ir iš toli. Oda jų buvo lygi, be jpkių kauli
nių akstinų arba žvynų.

Snukis Tylosauro.

Leiodon proriger surastas kreidiniuose 
sluogsniuoseSiaurinės Amerikos;, jis turėjo 
80 pėdų ilgio. Snukis jo buvo ilgas, iš da
lies panašus į eršketų snukį. Platecarpus ir 
Tylosauru* turėjo užsmailintą galVą.

Gerai užsilikusias liekanas Leiodonų 
profesorius Cope iškasė Naujame Meksike. 
Kansase tas pats Cope iškasė dar geriaus už- 
silikusį skeletą Leiodono dypsdor\ nors 
skeletas ne buvo pilnas, bet iš sudėjimo nu
garkaulio galima matyt, kap atmainos suras
tos Kansase ilgis buvo per šimtą pėdų. To
kių ilgų reptilijų arba slankiojančių dabar 
nėra ant žemės, net didžiausi iš kada nors gy
venusių ant žemės sutvėrimų šios dienos 
didžžuviai neilgesni už paminėtą paskutinę 
Leiodono atmainą, tikt kūnas jų buvo laibas.

Clidastes liekanas rado Kansase kreidi
niuose sluogsniuose ir tai ne vieną, bet 10 
atmainų. Tie buvo jau mažesni už Leiodo- 
nūs ir Mososaurus, turėjo 40 pėdų ilgio. Ne
didelis bet gražus buvo Clidastes tortor.

ClidMte* cinncriarum.

tikro Jo ne galima vadinti lakiojančiu, ka
dangi jis ne gali nuo žemės pasikelti ant oro. 
Kraštinės kaulų briaunos jo teip išsiskėtusios 
plačiai, kad išlaiko plačiai iškęstą odą, kuri 
yra kaipi nupuolimo prietaisa vartojama prie 
nusileidimo nuo iškilusių orlaivių. Su jos 
pagelba minėtas driežas negali liuosai lakioti 
ant oro, bet gali peršokti greitai nuo medžio 
ant medžio, nors viens nuo kito butu tolokai.

Iki šiol pažįsta jau daug pterodaktylių tipų. 
Vieni iš jų mažyčiai, nedidesni už šios dienos 
visiems pažįstamus šikšnotsparnius, kiti tu
ri kumščios didumą,kiti didesni; pas didžiau 
sius gi plotis sparnų siekia 25 pėdų.Tirinėto- 
jai tikėjo, kad pterodaktyliai galėjo nutūpti 
ant medžių, prisikabyti prie uolų kaip šikš
notsparniai,tvirtai stovėti ir bėgioti ant ?emės 
suglaudę sparnus. Czia reikia vienok pridurti, 
kad Pterodactyliai arba, kaip juos kiti mok
slinčiai vadina, Pterosaurai (sparnuoti drie
žai) ne turėjo tokių sparnų kaip paukščiai. 
Iš pradžių šituos sutvėrimus mokslinčiai ne
žinojo, prie kokio skyriaus gyvuolių prijun
gti: tai jungė juos su reptilijoms, tai su 
paukščiais, net su žindančiais žvėrims. Iš 
mokslinčių pirmutinis Collini, direktorius 
Manheimo muzejaus. aprašė 1784 m. skeletą 
šito skyriaus sutvėrimo, kurį jis palaikė už 
prigulintį prie vandeninių reptilijių. Buvo 
tai vienok skeletas pterodaktylio, turinčio 
ilgą snapą. Rado jį Solenhofo litografiško ak
mens sluogsniuose Bavarijoj. Collini iš ak 
mens galėjo atskirti vien galvą, kaklą, mažą 
uodegą, kairiąją užpakalinę koją ir abidvi 
rankas. 1809 m. kaulai tie pateko garsiam 
Cuvierui, kurisai tuojaus pažino, kad yra 
tai kaulai slankiojančio (reptilijos), sutvėri
mo galinčio lakioti; todėl jis užmanė duoti 
tam sutvėrimui vardą Pterodoctylus. Iki 
šitam prancūziškam mokslinčiui net terp spe- 
cijalistų ne buvo vienokios nuomonės: vieni, 
net pagarsėję mokslinčiai šituos sutvėrimus 
laikė už paukščius, kiti už šiksnotsparnius. 
Cuvier vienok išaiškino klaidas anų mokslin
čių. Pagal Cuviero nuomonę, tupint ptero- 
dactyliams arba vaikščiojant, jie negalėjo 
naudotiesi iš savo pirmutinių kojų,. prie ku
rių buvo pritvirtintos anos plėvės duodan
čios galėjimą lakioti, bet laikė jas suglaudę 
kaip paukščiai spįarnus; ' savo mažais pir
štais* galėjo kabintiesi medžių šakų, uolų; 
taigi ant žemės jie galėjo vaikščioti tik ant 
paskutinių kojų jteip kaip ir paukščiai ir 
teipjau kaip ir paukščiai ’turėjo laikyti ir 
kaklą ištiestą ir užliestą į užpakalį, kadangi 
kitaip kaklas ne bintų galėjęs išlaikyti dide
lės ir sunkios galvps.

Kaip jau augl iaus paminėjome, mok
slinčiai pažįsta jau ne mažai veislių šito sky
riaus sutvėrimų. Svarbesnius iš jų pasisteng
sime,žemiaus aprašyti.

Redakcijos atsakymai.
P. Rutkauskui. Tę patį klau- 

symę Paryžiaus parodos komite
to ’kasieriaus pakėlėme pereitame 
“Lietuvos” numeryj. Dabar rei
kia laukti atsakymo komiteto 
virszinįkų, kuriems priguli atsi
liepti. Todėl pakeliaptį antru 
kartu tę patį kiaušymę Tamistos 
rasztelį ne talpinsime.

Kūnas jo buvo laibutis, galva ilga panaši į 
jėtį. Liekanas tos atmainos ra<|o teiposgi 
Kansase kreidiniuose žemės sluogsniuose. 
Kaulai buvo išmėtyti, matomai pasimirus, 
kūnas bnvo sudraskytas draskančių žuvių ar
ba kitų vandeninių draskančių sutvėrimų.

Pterodaktyliai arba lakiojanti drakonai.
Kaip vandens nuo labai seniai apgyventi 

gyvų sutvėrimų, teip ir oras pirm atsiradimo 
paukščių, apart vabalų, iŠ kurių kaip kiti 
buvo neišpasakyto didumo, turėjo dar ir ki
tokius sutvėrimus, kurie jame skraidė teip 
kaip šios dienos šikšnotsparniai arba Austra
lijos lakiojanti šunes. Tuose jau laikuose, 
kada vandenyse gyveno pirmiaus aprašytos 
žuvys ir kiti gyvi sutvėrimai, po orą skraidė 
žingeidus gyvi sutvėrimai, tūlų mokslinčių 
vadinami lakiojančiais arba sparnuotais 
drakonais; jie yra tokiais slankiojančiais 
arba reptilijoms kaip ir negalinti lakioti pir
miaus aprašyti sutvėrimai. “

Matyt, kad viena iš reptilijų veislė kokių 
nors budu sugriebė sparnus ir įgavo galėjimą 
lakioti ant oro, teip kaip tas atsitiko ir su 
prigulinčiais prie žindančių žvėrių šikšnot- 
sparniais ir lakiojančiais šunims. Kadangi 
jie be abejonės prigulėjo prie reptilijų, nors 
iš dalies panašus į paukščius, tai juos ir pra
minė lakiojančiais drakonais arba Pterodak- 
tyliais.

Seniai praėjusiuose laikuose, kada ant 
žemės viešpatavo reptilijos, .kada ne buvo 
dar šiltakraujų žindančių žvėrių, kaip sako 
garsus prancūziškas mokslinčius Cuvier, terp 
reptilijų, kaip parodo iškasamos iš žemės jų 
kūnų liekanos, buvo didesnis negu daba? 
yvairumas. Terp tų išnykusių, kokiems 
terp dabar gyvenančių ant žemės nėra pana
šių, žingeidžiausi buvo Pterodactyliai (vardas 
paimtas iš grekiškos kalbos: pteron- reiškia 
sparną; daciyZua-pirštą) arba pirštasparniai; 
jie galėjo lakioti su pagelba ištiestos plėvės 
terp ilgų pirštų, kaip tai yra pas šikšnot- 
sparnius,bet ne su pagelba sparnų be atskirų 
pirštų, kaip tai yra pas paukščius, tik su pa
gelba plėvės paremtos ant prailgintų mažųjų 
pirštų, pasilikę gi pirštai buvo ' trumpi, už
baigti aštriais nagais.

Vienaitinė reptilija iš dabar gyvuojan
čių, galinti užsilaikyti nors trumpą laiką ant 
oro—yra tai teip vadinamas lakiojantis driežas 
mokslinčnj vadinamas Draco volans, bet iš-

Dimorphodon maeronyr.
Pterodactylus Dimorphodon macranyx ne 

buvo didelis, didesnių už gaidį iki šiol nera
do. Rado jo skelėtą pirmiausiai 1828 m. le- 
jaso sluogsniose Anglėj. Vardą macronyx 
davė jam dėl didelių nagų, kokius turėjo ant 
kojų. Jie turėjo ilgą kaklą, o didelę galvą, 
kokios negalėjo išlaikyti silpno sudėjimo 
kaklo sanariai; ant sudrutinimo kaklo jie tu
rėjo paraleliškai bėgančius ryšius. Tokių 
ryšių pas šiądien gyvenančius driežus visai 
nėra, kadangi jie to ne reikalauja, turėdami 
galvą ant trumpo kaklo. . Kaklo sanariai pas 
šitą atmainą dideli, drūti ir teip sudėti, kad 
gyvuolys lakiodamas, galėjo suriesti kaklą 
pavidale literos S. Rodosi, kad gyvuoliai 
šitos veislės galėjo vaikščioti ant žemės su
glaudę sparnus, galėjo nutūpti ant medžių 
besikabindami už šakų kojoms ir dantimis. 
Sparnai buvo pritvirtinti ne tik prie mažiu
kų pirštų bet ir p^ie uodegos, todėl užriesti 
jiė turėjo trikampį pavidalą.

Scaphognatus erassirostris, pramintas 
teip dėl didelio snapo ir žandų, tveria kitą 
veislę. Uodega jo buvo trumpa. Liekanas 
jo rado teiposgi litografiško akmens sluogs
niuose Selenhofe, Bavarijoj.

Pterodactylus spectabilis, surastas tuose 
jau litografiško akmens sluogsniuose Bavari
joj, turėjo teiposgi trumpą uodegą, bet galva 
jo buvo mažesnė, gražesnė, labiaus panaši į 
galvą paukščių. Jis buvo mažutėlis, ne -di
desnis už visiems pažįstamą žvyrblį. Kaklas 
jo buvo,prilyginant prie viso kūno didumo, 
teiposgi ne ilgas, susidėjo iš nedaugelio są
narių. Ilgas, laibas smailus snapas buvo ra
ginis, kaukalis gi panašus į paukščio kanka- 
lį. Žanduose dantų ne turėjo. Maitinosi 
jis žirgeliais ir kitokiais vabalais,kokių laike 
tvėrimosi litografiško akmens sluogsnių jau 
ne truko ant žemės. Veislės turinčios dan
tis maitinosi žuvimis, kurias gaudė* lakioda
mi ties vandens paviršium.
. s a Pasiremdamas ant

y1. didumo akių, Cu-
3 K u vier nusprendė, kad
$ ak □ ^^T^pterodaktyliai ant 

s i f j ieškojimo maisto
J | H išeidavo naktimis,

>1 1 *r dienos
\\ šikšnotsparniai.
ff Seniaus tikėjo,

/ / kad paukščiai skį-
» w n / ri*18* nuo pterodac-

1 t Į tylių tuom, kad ne
p V ’ turi dantų; bet teip

galima kalbėti tik 
Skeletas Ptorodactylus s;>ectabilis. apie dabar gyvuo
jančius ant žemės paviršiaus paukšči ' 

(Toliaus bus.)



K Draugyscziu Reikalai, (iriausias ir Pigiausias Szioras,
AINt VISOS CHICAGOS^---

Drapanų, Moteriszku Jakiu, Reipu ir Czeweryku Iszpardawimas:
Subatoj, Nedėlios Ryta ir Visa Sekanczia Nedele.

Grand Opening.
Atidaręs nauja saliuną, ant subats ir 

nedėlios, 28 ir 29 Spalių, darau balių jo 
įkurtuvių, ant kurio grajis puiki 
kapelija ir bus didžiausiu pasilinksmi
nimas. Užtat visus aplinkinius ir pažy
stamus užkviecziu atsilankyti.

Jori n Fabijonas,
1161 S. Hoyne avė., Chicago, III.

Gerinusia proga pirbt gera laikrodėly
.. pas..

Pauls Co-Operative Watch Co
3148 State St., CHICAGO, III.

Tautiszka.s apvalkszcxiojiina.s.
Chicago.—Nedėlioj, 5 lapkriezio, 1899, 

ant atminties Lietuvos garbingo raszti- 
ninko Si m ano Daukanto metinės szven- 
tės, Simano Daukanto Draugystė turės 
savo metinį apvaikszcziojimą svetainėj 
Freiheit Turner Hali. 3417 8. Ilalsted st. 
arti 34tos ulyczios. Apvaikszcziojimas 
-atsilaikys sekaneziu budu: visos drau- 
gystėsUmanczios apvaikszcziojime daly- 
vumą, susirinks į Liaudanskio salę, 3301 
8. Morgan ui., kertė 33ios ui., ir isz ežia 
§ valandą po pietų iszeis pilnoje parodo^ 
je su muzika į apvaikszczlojimo salę 
ant Halsted ui. Kada visi sueis į salę ir 
užims savo vietas, bus laikytos tautisz- 
koe prakalbos, deklamacijos ir dainos su 
muzika. Pasibaigus apvaikszcziojimui 
prasidės Draugystės balius, ant kurio 
wisi svecziai bus kuogražiausiai priimti. 
Jau trys lietu viszkos draugystės: “Liuo- 
sybės”, "Teisybės Mylėtojų” ir “D. L. 
K. Gedemino" prisiuntė sava delegaci
jas, duodamos žodį, jog ims dalyvavi
mą apvaikszcziojime. Dėltogi tikimės, 
kad ir visos kitos lietuviszkos draugy
stės neatsisakys, (nes nuo lietuvystės 
darbų tiktai žydai gali atsisakyti), bet 
ims dalyvumą apvaikszcziojime teip 
garbingos lietuviszkos szventės ir pasi
rodys, kad irChicagoje lietuviai gyvuo
ja. Szirdingai užkvieczia visus lietu

ką vius ir lietuvaites
. D-t3 Simano Daukanto.

Chicago.—Teisybės Mylėtojų Draugy
stė turės savo netikėtą susirinkimą ne
dėlioj, 29 Spalių, tuojas po 12 valandai 
vidurdienio, salėj K. Liaudanskio, 3301 
S. Morgan sL, reikale Simano Daukanto 
Dr-tės apvaikszcziojimo. Wisi sanariai 
kviecziami yra pribūti.—Dr-tėT, M.

Pi t tat on. Pa-—Blaivystės Dr-tė ant sa
vo netikėto susirinkimo nutarė apvaik- 
szesioti dieną gimimo garsingo musų is
toriko, Simano Daukanto, 30 d. Spalių. 
1899/ bažnytinėje salėje, ant kurio yra 
užkviesti geri kalbėtojai; įženga visiems 
dykai. Dėltogi užkvieczia visus lietu
vius ir lietuves, vietinius ir aplinkinius 
kuoskaitlingiausiai Susirinkėt.

Komitetas.
Aut Draugystes naudos.

Melrosse Park. III. Dr-te Sz. Juozupo 
Užleidžia ant liosų ant savo naudos 
Nauja Phonographą (sznekamą maszinu- 
kę) subatoj, 28 spalių Bilingo salėje ker
tė Lake str. ir 19 avė., Melrose Park. Ti- 
kietas po 15 c. Tikieiai gaunami pas 
Juoz.Czepoakį,Melroee Park. (R.18, S.20).

Lietuviszkas Socijalistų Kliubas Broo- 
klyne, N. Y. užpraszo visus lautieczius 
pribut ant susirinkimo, ant kurio pribus 
svetimi kalbėtojai, kurie kalbės apie 
darbtnįkiszkus politiszkus reikalus. Su
sirinkimas atsibus spalių (oct) 29 d. t. y. 1 
nedelioje, 5 valandą po pietų, 1899m , 
ant sales p. Draugelio, 73 Grand str.,. ’ 
Brooklyn, N. Y. Komitetas.

I
z

Pajieszkojiiuai.
Pajieszkau Petro Liubeckio, kurs se

niau gyveno Superior, Wis., paskui 
Springvalley. III. ir Chicagoje. Jis pate 
ar kas kitas teiksis duot žinią ant adreso: 

Jos. Skinder,
1712 3rd st., VVest riuperior, Wis.

Pajieszkau Juozo Jurgialio, Suvalkų 
gub-, Seinų pa v., kaimo Bautrimonių. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duot žinią 
ant adreso:

. Miss Marta Marcinioniutė,
12 Common st. Lavrence, Mass.

Pajieszkau savo vyro, Jurgio Szauke- 
vieziaus, kuris 3 mėnesiai atgal iszva- 
iiavo darbo jieszkoti ir daugiau negryžo, 
nežinau ar jis gyvas yra, ar ne. Paeina 
isz Suvalkų gub., Marijampolės pa v., 
kaimo Kumelionių. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Mrs. Franė Szaukeviczienė, 
25 N. Mainst., Mahanoy City, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Winco Lazau
sko, kaimo Surguczių, Marijampolės 
pa v., Suvalkų gub. Keturi metai atgal 
gyveno jis Chicagoje. Jis pats ar kas 
kiias teiksis duoti žinią ant adreso:

Jos. Lazauskas.
212 Ist st., Elizabeth, N. J

Pajieszkau savo draugo Andriaus Cer- 
katuko,kurs pirmiau gyveno Pittsburge, 
Pa. Turiu svarbų reikalą. Jis pate ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant adreso: 
Motiejus Andriukaitis, Minersville, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Jono Lie- 
kio, kaimo Sodai i ų, Raseinių paw. Gir
dėjau jis yra Amerikoje. Jeigu kas apie 
jį žinotų, arba jis pats, teiksis duoti žinią 
ant adreso: J. Tauroza, 112 W. 14thst.' 
Chicago, Dl.

Pajieszkau Juozo ir Izidoriaus Berno
tų, Kauno gub., Raseinių paw., kaimo 

_ Miszucų. Jie patys ar kas kitas teiksis 
fe duot žinia ant adreso: Mike Balczius.

Box 311, California, Pa.
Pajieszkau Antano Kauno, isz Kauno ( 

gub., kurs seniau gyveno Scranton, Pa. į 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant adreso. Jurgis Januszauskas, Ca!i- 

E forma. Pa.
■111 ■1 ■■

f ^Vilkes Barre, Pa. — Praneszu liūdną
- naujieną giminėms ir pažystamiems, 

kad mano vyras, Frančiszkus Wirpsza, 
29 metų amžiaus, gimęs 1870 m. kaime 
Paorijos, Kidulių valszcziaus, Wladi- 
slavavo pavieto, Suvalkų gub., pergy
venęs 8 metus Amerikoje, dirbo visą 

; laiką anglekosyklose. nuo ko gavo ligą ir 
10 d. szio Spalių mėnesio pasimirė, o 12 
Spalių Ūpo palaidotas. Prigulėjo į drau
gystes L. K. Algirdo ir Tėvynės Mylėto
jų ir kasztais Dr-tės Algirdo tapo palai
dotas. ’ Buvo "Lietuvos” skaitytojum 
nuo pat pradžios iki sziolei.

Anastazija VVirpszienė.

Atiko* ant Paryžiaus parodos.
Dominykas Pocius isz Cape Tovn, 

Pietinės Afrikos, prisiuntė sekanezias 
aukas:
'Wencentas Etutis  ........................ 3s.
Jonas Wingauskis.............................. 2s.
Andrei Zemcov (kazokas nuo Dono) 3s. _ 
Jonas Bagdonas...........
Franas Savnoris........
Steponas Butkevicze.
Antanas Klegeris.
Antanas Matūzas.
Dominykas Pocius.
Julijonas Butkus....

Wiso labo Ll.lls.9d. arba 67.70.

K. M. Westvilie.........................:......... 50c
J. Stankis, Locust Point, N.J......... 25c

Preke pinigų.
Rusk aš rublis po..................... 52 fc
Prusiszkos markės po........... 24jc

Pr;e kiekwieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų.

100 arkuszu už $1.00
Tik per 30 dienu.

Pardavinesime dailės tautiszku popie- 
ru grumstų raszymui su Wytauto pa
veikslu, gražiais apskaitymai* ir pui
kioms kvietkoms 100 arkuuu už 91.00. 
Kas prisius 11.00, gaus 100 arkuszų 
virsz minėtų popierių su kopertais. Ad
resą voki t: (3—11)

W. Kudarauskas, 
»oi sh-a

REUMATYZM.
NEURALG1E 1 podobne choro by, 

vyrabl.ny aa podatavie Sdaiych 
niemieckich 

PKAW IEBTCZIYCIv 
vny Dr.RICHTERA 
KOTWICZNY’

PAIN EKPELLER
IE HA NIC LEP8IEGO! PravMvy tyl 
ma ..KOTWICE"«amaraf ochron 
Įi A Itiahter Afla.. >15 Pe»l Sa, N.w York

31 MEDALI ttOTTCH 1 Innych 
13 fllii. WU«no fabrykl aikla- 
25ot. ISOov. D»aaje«oIpoJeoa: 

js!awnlrj»i lekarue. wtažciei«le ‘ 
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i inne soakomite oroby. 
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teraACo-N.Y

DRA HICHTERA
KOTWICZMY STOM AK AL najlepueym 
kiam na kolkl nJertra vnosc. chorob r Sot^dka.

P. K. BRUCHAS,
Perkėlė savo sztora po nr.

į naują sztorą supirkau visą 
naują tavorą: laikrodžiu, 
laikrodeeiu, lenciugeliu, 
žiedu, špilkų, britvu, re
volveriu ir tU Mano yra 
viens isz didžiauoiu lietu- 
viszku to gatunko sztorų 

Chicago. Dėlto asz gali u par
duot viską pigiau kaip'kiti. 
Ant užpraszymo siųncziu į 

visas Amerikos szalis C. O.T). per ex- 
presą. Wisas tavorus gvarantuoja. Or
derius greitai iszpildau.

P. K. BRUCHAS,
880 33rd .t., CHICAGO.

DYKAI!
Del ligoniu reikalaujant pagelbos

Kas norite trumpam taikia sveikatos 
nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
liekarstvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklas pagal geriau
sius Receptus į visus krasztus, kas tikt 
pareikalauja. Nereikia turėt gėdos pasi
klausti rodos apie slepema ligas. Mes 
siuncziame sziais minėtas garsingas gy
duoles Dtkai: nuo skaukėjimas galvos, 
gumbo, drugio, Skaudėjimo dantų, o 
skaudėjimas į 3 minutas nustoja ant vi
sados. Tik meldžiam ant kožnų gyduo
lių prisiusi už 20c. markių dėl prisiun- 
timo, o gausit per pacztą dykai. Szita 
proga tikt dėl lietuvių yra: Mes velyjam 
pasiskubinti dabar ir siuneziam dykai 
visiems dėl parsitikrinimo. Toji proga 
mfisų gykuolių suvis bus trumpa. Apie 
plaukų sudrutinimą įpilit pasiklaust ro
dos, o mes užganėdysim ir ant plikų gal
vų ataugysim naujau plaukus, vietoj 
iszpuolusių, jeigu ne senas ir isz pamili- 
jos ne yra plikas, be abejonės yra pagei- 
ba. Ne vilkinkit, bet raszykit. Adresas:
The J.M.Brundza & Co.,

Box 2881, New York City.

NUO MARKETO pas NESZ10T0JI.
Nedowanojame akluos 

laikrodėlius bet paduoda- 
ne juos teip pigiai kad ne 
•"“•lAi pira« pirkt nega- 
i. Szie laikrodėliai yra 

ranka lexkwiokuoti ir 
gwarantuoti ant 20 mo
tu. Padirbu i.s dw|eju 
tikro aukso Meteliu, ap- 
gaubenczlu metalinius luk

:vieau laikrodėliu
nežinome »nt Ki 

Laike aslų S0 dienu —___________________
duosime uražia plnarine skrynute.

C0N8UMERS WATCH C0.
424 Main 9t.Dep.B.,Biifi*alo,N. Y.

pianai, per laiszka Tei- 
poui paraszyk k.-ki laikrodėli nori: uiyrisa- 
k. ar moteriazka, dentta ar ati.

tM ---------------------------7: «s«us. ks. daro laikrodėly 
laimi tvirtu. Tikro Ame-
Hkoni.zko darbo Niekei 
Standard (ne pigau. >zwe- 

■ l’.kko) ir gerai laika lai- 
Z ko. Au.uke užsukami ir 
UJ nu.tatoml, ant daug ak- 

LD ■nonų ir gertauroi pedtrb- 
aia yidurtai.. Jei nori 

S uret loky laikrodėly, at- 
' iu«k tavo Ukra adreaa. o 

</) ne. prUiu.lme Uu ant aa- 
UĮ ro rrulkos prie tau arty 
n liauaio Ez preso agento 
< <nt apSiurejimo. Jei pa 

_J .idabo*. užmokėk agentui 
*7.75 ir laikrodėlis tavo, 

z įei nealdaboja .ugrakink 
O ,rgal ant mus ksstto 
5ir tau ne centas ne- 

-atatuos. Neorderiuok ant 
ryk daugiau kaip *. aee 

— mes vienam daUIiaU

American Gold Filled

8s.6.
3s.
11.3.

ant 20 mMu, yra verti pini n tfu. 
Pakol pirk»i lalkridely, 
pamatyk pirmiau m tu u 
PARDUODAMUS. Laia- 
aotiiir »u LascivuBLrv 
ui $-1.30. Hzklrpk «zl 
aptfaninims ir prhiuak 
mumi m savo adroau. o 
meaataiuaime tau jy C. 
O. D. aut apaiurojinio. 
Graliai lazkvietkuotaa, 
Hk.aukiu pieitytaa.dvi- 
gubai* lukiztai*. ausuke 
uiaukama. D uiatato-

----- -------------„----------- . tfvarantuota* rodymas 
laiko, ir ant pašiuro* lyginaal |K.OO verte* laik
rodėliui. 8* kotae laikrodėliu ganai atarai auk
ai a ta vynazka arba motertevka lenetugell Ir 
GWARANTUO.IAantS0METU. Kada pamaty
ti, Jeigu tau pa*ld*bo*, atmokėk ezpreeo agen
tui 6-S.3O ir ui atveiima ir laikrodėli* *u len- 
ciugeliu tavo. Primink koki nori, vyriazka ar 
moteri*zka laikrodėli Adro.uok:

Diamand Jewelry Co,, 
Dept B. 22., 226 Dearbom S t., Chicago, III

Mes parduodame lietuwiams daugiaus laikro
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuwamą ma- 
sziną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiską gau
si.

Atsiųsk ant sutaisymo sawo laikrodėlį, o mes 
pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti.

PAUL’S CO-OPBRATIVE WATCH CO.
įsteigta 1877 m,

3148 State St., CHICAGO, ILL.
Dėl geresnės informacijos raszyk pas mus:

C. W. DYN1EWICZ & CO
805 MILWAUKEE AVENUE, 
Pomiediy Wwt Divl.ion i Cleaver nllcamL 

CHICAGO, ILLS. __ _______
KANT0R PIKNIĘŽNY, REALNY I A8EKURACYJNY ®

Wy»etka pteniędzy do Europy, Sprzedaž 
Realnofcl, Karty Podroiur, Okratowe i 
Kolrjove do I s Europy, Wyrablanie Pa- ® 
pierdw L^galnycb, 6rlaganle Schrd, A»e- 
kuracya Domėw, Gruntą Kolrjowe na Fur- 

y, Wypokyczanie pienledty na Budo- 
vanle inb saknpno RealnoM, Zmiana plentądzy Zagranlcznych. Notsryuue Publiezni.

dK.

Dr. Leonard Landės,
Lietuui&kas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingu gydytoju vyriukų jr mo- 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuose: 
tViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.L

U*itikrina I*ztfydym»
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėlimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligų ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienu, teipogi li
gų pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir U. Iš
gydymą užtikrinu kiekwiename atsitiki
me. Chronišku ligų gydau pasekmin
gai, ir slepemu ligų užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexlugton Av.

Offlso valandos: [ Spjauki sukaro 
Nekėliomis:aao 8 iki 10% vaLrytoiauol iki 4 vai. 
popiet.

R<xls per Gromstas Dykai
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 61.00

Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

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

Gydo visokes ligas, turi geriause prakti 
ką ligose moterių, vaikų irenro- 

niszkose ligose.
867 32nd St., Chicago.

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak 

Telelonas Yahds 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr. 

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

Telefonas Canal 329.

Lietovisikas Hotelis V. Roioko,
7 WaMhinglon St, New York, N.Y'.

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės prie manęs su agentisr.kais 
reikalais. Teipgi užlaikau nakvynes ir 
valgius pigiau kaip visam Nev Yorke. 
Parleidžiu į Europą už darbą ant laivo. 
Teip-gi galite gaut'darbą isz mano offlso. 
Tėmykite ant mano Butelio yra' lietu- 
viszkas paraszas.

Su guodone, V'lncas Ilozukas
(15-12)

NĖR V IT A SosraSinn naludyta vyro v ' ** (tlprama ir drąsumą.
> Grdo Impotencija, .labdo naktlnia 
į poluclja ir w1m. liga, lagaata. per 
I iszdy kurna ar neataargamo. Sziia gy- 
I dykla .ūdratina nervas ir daugina 
L kraujai pridaoda veidai raudoauma 
r ir sugražina žmogui jauny.tla. Šlap

eliame paeitu už SOb bazeli. ai St10 
^6 bazelių, ir gvarantuojame iszgydy- 
vti, arba pinigus sugraiinti.
n«rvita McdicalCo., 

.ton * Jakson Sts., Chicago.
Gaunama yra ir Aptiekoje Clark ir Van- 

BarenSts.. Cbtasgo.

Ff Bradchulis
Adwokataa ir Notary Public.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiliszkąs. Atjieszko 
užsenėjueias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Turin- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojau*.
3259 S. Hal.sted st., Chicago, III.

Telephone Y'ards 772.

Z. Damblewskis.
19 Bridge st., Union City, Conn.

Laiko s z torą drabužių, czeverykų, ciga
rų,tabako, knįgų, ražanczių, szkaplierių, 
abrozų, ir abrozėlių ir visokių gražių po- 
pierų gromatoms. Kiekvienu gali ap- 
sisteliuoti pu manę ką tik nori per paės
ta. (6-1)

W18i —

pas—.

DYKAI Graži Fedora ar 
Derby Skrybėlė, jUOda ar 
ruda, naujausios rudens mados, 
DYKAI su kiekvienu vyru siutu 

' arba overkotu, arba su vaiku 
ilgos mieroe drapana.

Didelis Wyriszku Siutu 
Isz pnrdftvvi inas.

Isz 480 vyriszkužie-_ —mm 
miniu Siutu pasi-J jEgl 
rink koki nori už.. ■ 1VW 
ir Skrybėlė priedo dykai.
Gvzrantuoti geriau negu koki 610 Siu
tai, kitur parduokami — arba gražiname 
jums pinigus atgal. Tie Siutai yra pa
daryti pagal naujausia mada iaz grynai 
vilnones cheviots materijos, kaszmero 
ar korto, ant vienos ar dvieju eilių su
segiodami, gabiausiu kriaueziu darbo, su 
puikiu pamuszalu.

Pasinaudok isz geros progos, o įgysi 
tikra 610 vertes Siutą už $7.50 ir dar 
Skrybėlė dykai.

Specijallszka Oferta
Muau didelio ir gerai aprupinto 

waiku drapanomis skyriaus.
MAŽU VAIKU VESTEE SIUTAI 
szviesaus dažo ir dailaus darbo, su pa 
margintais guzikaia, geros materijos 
vaikams nuo3iki8me-a*a J 
tu senumo, verti 63.00, U* B K* Vg 
subatoj už... ............... ah | g

wyrai —

Baltrčikopi!!
Rasite 8zaltą alų, seniauses ariel

kai wynp net isz Europos, o 
cigarus net ha Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side 8t.

Viterbuy, Godi.
C. A. Bnchbinder, ’ v 

VVokiszkai-Amerikoniszkas Aptiekorius, 
64 Grand St., Brooklyn, N Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
•‘Wtld Cherry A Tolu" vadinamas ir 
"Reumatic Mixture No 79000." ant p - 
dymoreumatizmo. Bonkeles po 25c. oOc 
ir 61.00. Priaiunosia paežiu. (26-12)

UŽ S5. IN EUROPA.
Prie truippo laiko darbo ant laivo; 

kiekviena norinti užSri.OO parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai isrplaukia utarnykais 
irsubatoms. Agentas:

Henry J. JAcoba,
38 Canal New York, N. Y.

■  (15—12)

Moteriszku Jakiu Departamentas
Moterų Jokės, padarytos 
isz vilnones melton ir beaver 
materijos, su daujausios ma
dos žankovem ir nugara, ly
giu ar skliaup-^^ 
tu pryszakiu, 
preke 66.50, a-^ 
tiduosim
Motera Jakes, isz vilno* * 
nes kersey, bobrines ir oovert 
materijos, padarytoa pagal 
szio rudens mada su prysza- 
kfu ant 6 ar 8 guziku, dažu 
Juodo, melino JI /ta 
r pilko, prekėj 

68, dabar tik. g 

tfoteru Jakes isz dailio* 
importuotos Angliszkos ker
sey materijos, padarytos su 
naujos mados rankovėmis, 
naujas spade pryszakis-su 6 
guzikais,perdem iszlinuotas, 
juodo, pilko,Mm> 
melino ir košto- f jt 
ravo dažo, ver- į /K 
tos 612, už___ 1 V

Szilkai ir puikus Dresems ta
borai dėl Szliubiniu Dresiu.

Mes turime viską, ku tik yra puikiausio isz 
szilkines ir Dresems materijos dėl Szliubiniu 
Dresiu. Nesiženyk, pakol ne nusipirksi ežia 
nu Szliubiniu Dresiu.

Gražios Szilkinea Szliubinenis Dre- 
aenia materijos po 5Oc, 75c ir $1.00-

DYKAI su kievienu vai
ku Siutu: Gaminiai Caeba 
tai, Foot Boles, Armonikos 
ir kiti wbo*M dalykai

Didelis IVyriszku Over- 
Kotu iszpardawiiuaN.

Isz 340 wyriszku O-_ 
verkotu pasirinkie į fTĮl 
sau koki nori už... f ■ VU 
ir Skrybėlę priedo dykai.

Pasirink koki nori isz 340 Wyris/.ku 
Overkotu, padarytu isz Germaniszkos. 
Beaver, Angliszkos Kersey ir Covėrt ma- 
t/rijos, juodu, melinu, rudu,ir szviesiai 
pilko dažo, daryti ypatingai baks styliuj 
arba ir ilgos mieros. Kaip darbas teip ir 
materija szitu Overkotu pagal, sa' o dai
lume turi būtinai užganėdinti kad ir 
inteligentiszkiausius žmones. Darba jr 
610 verte mes gvarantuojame, todėl gi 
ateik ir pasirink sau puikiausia žiemini 
Overkota už pigia preke.

Overkotus gvararituoios vertes 610.00 
atiduodam už $7 .50 ir skrybėlę priedo, 
arba gražinam pinigus atgal.

Waiku rudeniniai Siutai.
TVAIKU RUDENINIAI SIUTAI, dvie
ju szmotu vestee formos, dailaus korto 
ar kaszmero, naujausios mados darbo ir 
drueziai padaryti, gali 4*a 4 ■■ A 
pasirinkti subatoj kokiU" 1 tam I I 
tik nori už......................^Bi | iVŲ

Moterų Jakes is geriausio# Kersey, Beaver, Vlacuna ir 
Covert materijos, padarytos pagal naujausia 
mada, limuoUU ar sztafnavotos siūles perlavi 
guzikai, tiesus ar apskriti skvernai, szilko ar^^ Q 
satino pamuszalu dažu juodo, melino košto-v® X 
ravo ir pilko, preke 616.00, už..............................................V

Moterų Keipu Departamentas.
Moterų keltMc, padarytos isz vilnones bea-g — — 
ver materijos, su gražiu pamuszalu sztafnuotosl C* fl 
sueleetrie seal, 27 coliu ilgio ir pilno ploczio,!
vertes 63.00, už.........................................................■ ■ V
Motera Kelpos isz gražios curl bouele e
materijos, iszrodo kaip Astrachan. su gražiu" ■ Q 
pamuszalu, pnlimuotos su geru thibet puszu, _■* Q 
27 col. ilgio ir pilno ploczio, preke 64.75, už..
Moterų Keipos, padarytos isz dailausszilkinio pluszo. su 
gražiu skaiseziu bei tamsiupamuszalu. pali- m _ 
m uolos aplinkui su tikru thibet puszu, 23f? 
coliu ilgio ir 108 coliuploczio. paprasta preke®* J* 
68.50, parduodam už...................   ■ ■ W
Motera Ketpos, isz sudėtinos pliuszo ir velour materijos, 
gerai pa m u sz tos szilku ir atlasu, palimuotos^M —
su 3 coliu ploczio thibet puszu, dvigubu Box t C?
kvoldu nugara, pamuszalas naujo S S satino, į Jj 
28col. ilgio, 136 col. ploozio, verta613, už.... ■ ■

KLEinbros 
_795 805 S? HALSTED St_ '

Cor Canalport Avė

Dulsevierin,

WAŽIUOJU

vntM*
IR*JOWA

U91

W. SLOMINSKA,
679 Mllwaukee Avenue, CHICAGOS ILL.

Mano Dirbtuios tapo 
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koeciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei- 
sinpv Ir artis 
dirbimą.

Ar Kenti Silpnybę
Jeigu teip, tai ra- 

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra
šysiu kokiu budu asz 
hzsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz
gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszvk 
sziadien pas:

Chas Johnson.
Box 516, 1 Hammond. Ind.

W ienatinta Waterburio
Lietuwiszkas Šaitanas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystu a- 
rielku ir kvepencziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežini atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis czyscziau 
sės ir telsingiauses lietuviukas raliu 
nu mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIUS, 
839 Bank, kampu 8. Leonard st. 
Waterbury, Conn.

Duodu žinią, kad nuo 30 d. uio mėne
sio perkeliu savo saliuną po nr. 839 Bank 
•t., kertė 8. Leonard st. Meldžiu visų 
atsilankyt į naują vietą.—J. F. Danise- 
viczius, IVaterbury. Conn.

Dr. M. P. Kossakauskis, 
3315 S. MORGAN UL. 
Aptiekoje J. Leszczynskio, 

kožna diena
nuo 10-tofl iki 12-tos adynos 

priesz pietus,
CHICAGO. ILL.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkal - Lietuwiszka

APTIEKI
3310 S. Morgan St., Chicago, III.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europinės žoleles, 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieies ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunesia gydyklas per pacztą a/b» 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogl per telefoną gali pa- 
szaukti daktara kas tik koki nori.

Dr. M. P. Koesakauskas visada &plio 
koje.

TeL Yards 709.

IKARŪNŲ, SZARPŲ,^ 
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotlniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus dalg
ius Piglausel, TeiHingtauNei 
ir Geriause!, nes per 30 metų 
užaiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galin 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, IT.T v

. LA11INGD0SE RAIDOSE VISADA YRA MOŽIU.
*300 Pijanatv ir6,430'\V»i-itonui negalimo, vtrezytt; da 
mažiau Re gali gtajjrtt nota klewi.ziu. turėdami. Home Mnsic 
Hox utim, abelju trieu.o preke jo.tr biedalau.iam prieinama. Su juom 
kietsv-ienme gali grąjyU gerai kad ir •anki.u.iu. .lokius. Muzika 
yra ;>ritalsyt* ant vzMeifn plieninėm.,ae popierinėm,. apilkeJem,. nieką 
nenupliaz I.aduoda garsiu, ir saMtie, tonu, kaip vargonai. Gralrla 
avimynUskua himnus, valčių*, polkas, kadrilua ir tt. ir linksmina s£ 
nua, .erganczlu. ir auliudoalaa. lazdainooja naujauM.aarietisska.daiL 
nas. GariauM vaiku nuraminimui sobova. Galima ant jo mirti su 
virsz 1.000 meliodiju. Yra taldyvlmu inatramentas. Gauname nuo pir- 
Įfetu tukatancLlua nsdekaaroniu, kurie aako, kad rado daugiau negu ti- 
kepei. Tai ne aabova. bet teip pigi kaip zaboara Barone 18 .areni

Tiktmi 6<B OO, gražlole .krynutep. Gawe S3.00. pn.iu.lme tau per expresa. Aįtentai greitai 
jas i.aparduodą ir daro dideliu, pis rus. Atsiusk už io. marke, o gausi kataliogus.

Standaii-d Mfo- Co-, 46 Vesey Si., New York; P.O Boz ntS. Oept, (B.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78. , 
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie, 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fnraitnre & Stove Co,
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys La v d pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 S. Halfted St.

Nuima puikias Fotografija.: už tuziną tik'-s 
*2.00 

r kitokiu reikalu nul 
fija. kuonuikiauaial.

L1ETUWI8ZKAS DAKTARAS,

K. A. BUTKEWICZIUS, 
581 Milwatikee Avė., Chicago, TU

OFFI8O walIW381 KBF5ES? w..t mi.
NaožikMO^yto. ^nao^Mkilpoptetu. Galima FAsaaaktl Įsa kiekvienas Apt|. kos.

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynos takisrtns

Ruginius Kiltos.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielkos ir maistelio 
kad butu musu gvarancija, kaip yra ant 
virsz padėto paveikslėlio. Klausk sawo 
groaerniko apie mus miltus-

Chicagos fllija:
1O5—1O7 Wwt Randolph Street.
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