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Politiszkos žinios.

Amerika. i
Nors Amerikos valdinįkai, tur- ' 

būt isz baimės kad geresnė gy- I 
ventojų dalis jų ne apleistu, už
sigynė prilankumo Anglijai 1 
be jokio pamato užpuolusiai aut 1 
luosybės geidžianezių pietinės 
Afrikos republikų, bet jie siun- 
czia tvirtę isz daugelio kariszkų 
laivų susidedanezię laivynę į 
pietinę Afrika. Kam gi ta lai- i 
vynė reikalinga Amerikai? Juk 1 
Afrikoj nieks ant jos neužpuls.. 1 
Per iszsiuntimę laivynės mat 
Amerika nori parodyti visam 
svietui, kad nežiūrint ant jo pri
tarimo kariaujantiems už savo 
laisvę, ji pritaria užpuolikei An
glijai. Tame nieko žingeidaus 
nėra: juk ir Amerikos valdinį
kai kariauja su laisvės geidžian- 
cziais ir niekam kelio neužstojin- 
cziais tilipiniecziais.

Sugrįžusi nuo Filipinų specija- 
liszka prezidento iszsiųsta ten 
neva ant isztirimo dalykų stovio 
komisija padavė prezidentui ra 
portę sU savo nuomonėms, o ta
sai raportas tuojaus pateko į laik
raszczius, taigi matyt, kad prezi 
dentas norėjo, kad tę raportę 
laikraszcziai kuo greieziausiai pa
garsintų. Komisoriai nieko atsa- 
kantesnio ne randa, kaip paver- 
gimę Filipinų, pergaiėjimę pasi
kėlimo ir priskyrimę tų salų prie 
Amerikos valdybų. Filipinie- 
cziai, ėsę,ne gali pats valdytiesi, 
kadangi salos apgyventos viso
kių kilmių gyventojų. Taigi ten 
mat sanlygos tokios jau kaip pa- 
czioj Amerikoj, kur teiposgi yra 
visokių kilmių gyventojai arba 
kaip Maskolijoj, Anglijoj, Austri
joj. Argi ir tas vieszpatystes 
užmanys minėti kdmisoriai pri
skirti prie Amerikos? Nėra vie
nok dyvų, kad tokį raportę iš
davė sąnariui teip vadinamos ti- 
lipiniszkęs komisijos. Siuntė juk 
ję prezidentas,© ne tauta. Taigi ir 
komisoriai nieko kito* isztirti ne 
galėjo, kaip vien tę, ko geidė 
prezidentas ir jo ministeriai. Sve
timi vienok Filipinų tirinėtojai, 
iszbuvę ten per eiles metų, yra 
visai kitokios nuomonės apie fili-, 
pinieczius, ypacz gi apie tagalus, 
negu amenkoniszki komisoriai. 
Tuom tarpu ant tų salų nieko 
svarbesnio ne atsitiko. Kaip 
pirma teip ir dabar nuolatai atsi
tinka ten maži, ne turinti didelės 
vertės susimuszimai, kuriuose 
puola po kelis kareivius isz abie
jų pusių. Amerikonai užima vis 
daugiaus miestelių.

Auguinaldo moteris pagimdė 
suniį, kuriam jis davė vardę Jur
gio Washingtono ant garbės isz- 
liuosuotajaus nuo Anglijos sziau- 
rinės Amerikos. Aguinaldo a- 
gentai sako, kad filipiniecziams 
ginklų, amunicijos ir įmonių ne 
trūksta. Dabar jis turys 100000 
ginkluotų vyrų, bet jeigu pri
reiks, gali jų turėti 500000. Jis 
tikisi teip ilgai karę tęsti, kol ji 
amerikonams nenusibos ir kol jie 
nesutiks visai nuo salų pasitrauk 
ti.

Europos vieszpatyetės turin- 
czios užėmusius Chinų kraštus 
pakvietė Amerikę paimti teipo*- 
gi kokį nors sžmotę, bet Amerika 
nuo tos dovanos atsisakė, reika
laudama vien, kad Europos už
imtuose Chinų krasztuose trakta
tai Amerikos kaslink prekystes, 
kelių ir kitokių vieszų darbų su 
Chinais padaryti butų priimti. 
Ant to Europos vieszpatyetės iki 
sziol nieko ne atsakė.

Pietini Afrika.
Padėjimas anglijonų pietinėj 

Afrikoj iki sziol ne pasigerino, 
beveik visur ant jų viražų ima 
būrai. Jenerolas White su savo

kariauna su visu jau būrų ka- i 
riaunos apstotas mieste Lady- | 
smith, ne gali nė iszeiti, nė žinių i 
iszsiųsti. Burei užėmė miestę I 
Coleneo, tiltę su dinamitų isz- j 
griovė ir tokiu budu jenerolui j 
VVhite su visu atėmė galėjimę i 
nors prasimuszus kaip nors, jeigu i 
tas pasisektu, pasitraukti. Dėl i 
isznaikintų tiltų ir būrų ginamų į 
perėjimę per upes, ne gal ateiti I 
nė jokia pagelba apstotam mieste i 
Ladysmith jenerolui White. An- < 
gliszka karės ministerija Londone 
apgulta puikų norinezių dažinoti i 
apie tikrę dalykų stovį, bet urėd- I 
nįkai teisinasi, kad nė jokių ži
nių ne gavo nuo jenerolo White. i 
Telegrafų linijos visos angliszko 
rando rankose ir jis neleidžia to
kių telegramų,koki jam ne patin
ka, taigi elgiasi visai teipjau 
kaip elgiasi jenerolas Oris ant 
Filipinų salų su savo uždėta 
cenzūra ant privaliszkų telegra
mų., Neprigulminga nuo Angli
jos pavandeniuio telegrafo linija 
nuo portugaliszkų valdybų likosi 
nutraukta. Kituose krasztuose 
apkaltina Angliję, buk ji tyczia 
tę nuo jos neprigulmihgę telegra
fo liniję nutraukė, kad kiti krasz- 
tai per greitai ne galėtu dažinoti 
apie didesnius anglijonų sumuszi- 
mus, ypacz gi apie paėmimę į 
nelaisvę visos jenerolo White 
kariadnos. Kadangi Anglijos 
randas ginasi, kad nė jo
kių naujų žinių isz Afrikos ne ga
vo, tai vien matyt, kad ne gavo 
tokių, su kurioms galėtu pasigir
ti, o ne gerų ne nori garsinti. 
Atėję į Lisabonę telegramai pa
duoda, buk jenerolas White su 
savo kariauna bandė prasimuszti 
per būrų pozicijas, bet likosi nu 
musztas atgal, nužudęs beveik 
treczię dalį savo kareivių ir buk 
matydamas, kad ne gali atsiginti 
ir ne matydamas isz niekur pa
geltos, pasidavė su visa kariauna 
būrams. Patvirtinimo vienok 
tos žinios nėra ne tik nuo Angli
jos rando, bet ir nuo konsulių 
kitų vieszpatyszczių, kurie turi 
tiesę ■ siųsti ženklintus, angbjo- 
nams nesuprantamus telegramų^.

Ne gerians sekasi ang ijonams 
ir ant vakarinio rubežiaus. Ran
das garsina, kad miestas Kimber- 
ley dar laikosi, bet isz ten isz- 
siuneziant telegramę traukėsi 
smarkus muszis, kurisai ne žinia, 
kaip galėjo pasibaigti. Priva- 
tiszki gi atėję į Holandiję ir Bel- 
giję telegramai paduoda, buk tę 
miestę būrai paėmė ir į jų,nelai
svę pateko ginanti miestę an- 

, gliszka kariauna, o su ja ir garsus 
Rhodes, buvęs gubernatorius pie- 

. tinės Afrikos angliškų valdybų.
Katra isz tų priesztaraujanczių 
žinių teisingesni, ne galima žino- 

. ti. Tiek žinia, >ko ir anglijonai 
ne užgina, kad būrai vis to

i liaus ir toliaus prisigriebia. 
) Dabar dalis jų kariaunos įsiveržė 
i jau į angliszkas Capo kolionijas, 
. naikina kelius ir tiltus ant upių, 
, idant apsunkinti anglijonams su- 
i traukimę pagelboa būrų paiiegų 
i apgultiems miestams. Atkako 

jau į pietinę Afrikę vyriausias 
angliszkos kariaunos virszinįkas

, jenerolas Buller, bet be užtenkan 
czioe*kariaunoe. Taigi ir jis nie
ko geresnio ne gali padaryti, kol 
ne atgabęs isz Anglijos daugiaus 
kariaunos. Jis, supratęs sunkų ir 
pavojingę padėjimę dar liuosų, 
ne apgultų angliszkos kariaunos 
dalių, liepė joms ne laukti, kol 
būrai apguls teip kaip jenerolę 
VVhite, bet Irauktiesi toliaus į 
pietus. Dabar žnglijonai apleido 
sudrutintas apkasais stovyklas 
Stormtorg ir pasitraukė 50 my
lių toliaus į pietus, į tas naujas 
stovyklas traukia angliszki garui• 
zonai kitų miestų.

Isz Anglijos si u n ežia tvirtę lat
vy oę į Afrikos pakrantes ant

užkirtimo kelio būrų draugams ’riauna 
priduoti ginklus. Dalis būrų ka
riaunos traukia teiposgi pajūrių 
link ant stabdymo išlipimo an 
gliszkos kariaunos. Būrų drau
gų niekur ne trūksta, beveik vi 
suose krasztuose tveriasi liuosno- 
rių dalys, renka pinįgus būrams 
ant karės reikalų, Net Maskoli
joj renka aukas ant suszelpimo 
būrų, tveriasi maskoliszkų jiuos- 
narių dalys. Tas pats yra Pran
cūzijoj, Belgijoj, . Iloiandijoj ir 
^Vokietijoj. Anglijoj gi, turbut, 
nėra teip daug norinezių Afrikoj 
kariauti,kadangi ji iszsiuntė agen
tus samdy tiliuosnori us į W okietiję 
ir kitus krasztus ;rezervos suszauk 
toe ir jas sodina ant lai vų.Lai vas 
“Rapidan” .su kareiviais paskir
tais ant išplaukimo į Afrikę, už
kluptas vėtros, likosi teip dru- 
ežiai psgadytas, kad turėjo grįžti 
atgal. Ant privežimo į Afrikę 
reikalingo kareivių skaitliaus 
reikia kelių sanvaiezių. O 
tuom tarpu visi Anglijos prieszai 
kaip galėdami stabdo Anglijai 
karės vedimę. Kaip sako, pran
cūzams pasisekė prikalbinti Abi
sinijos valdonę traukti į pietinius 
Egipto krasztus ir buk Menelik 
jau isztraukė su 40000 kareivių, 
o ežia visos angliszkos ir Egipto 
pajiegos nesiekia nė 10000 žmo
nių. Maskolija stengiasi sukelti 
priesz Angliję sziaurinių Indijų 
gyventojus ir kaip sako, gyven
tojai Himalajų kalnų rengia pasi
kėlimus priesz Angliję.

buk teiposgi likosi su- į kiaulienos 3 rubl. 40 kap.—3 r. 
muszta. Privatiszkos gi žinios ‘ 1 - a - u’ on L
sako visai kę kitę: tos paduoda, 
buk rando kariauna likosi sumu- 
szta, nužudė muszyje 300 karei
vių.

Rtndas republikos Peru tei
posgi garsina < ficijaliszkai, kad 
jo kariauna po Huanuca sumuszė 
revuliucijonierių jenerolę Duran 
dę. Muszis buvęs smarkus, jame 
keli azimtai Durando kareivių li
kosi užmuszti, ne mažai pateko į 
nelaisvę. Patsai jenerolas ir jo 
draugai pabėgo. Randas tikisi, 
kad tuom pergalėjimu revoliucija 
galutinai likosi suvaldyta. Tę 
vienok galima bus tik vėliaus pa
matyti.

50 kap., jautienos 2 rubl. 80 kap. 
—3 rubl. 62 kap., avinezenoa 2 
rubl. 40 kap.

Liepojuj mokėjo: už pudę ru
gių 78—80 kap. Kviecziai 94 k. 
Avižos paprastos 60—65 kap., 
vidutinės 66—70 kap., geros 71 
75 kap., geriausios 76—80 kap. 
Miežiai 72—77 kap. Grikai 88 
kap.; grikų kruoros 139—140 
kap. Žirniai 85—86 kap. Linų 
sėmens 145—147 kap. Kanapių 
sėmens 135 kap.

Rygoj mokėjo: už pudę kvie- 
czių 92 kap., rugių 78 kap., avi
žų, pagal veislę, 58—70 kap., 
miežių 79 kap.

Pasiutęs szuwa.
Grodno gub. į kaimę Naujas 

svietas, Mickūnų valszcziaus, at
bėgo 12 d. spalių pasiutęs szuny- 
tis ir sukandžiojo daug kaimo 
szunų ir 12 metų piemenį, sūnų 
kelių sargoMažanskio. Sukandžio
tu vaikę nugabeno j Wiluių į spe 
cijaliszkę D-ro Orlovskio pasiutu
sių szunų sukandžiotų gydiny 
czię.

Isz Lietuvos.

Nubaudė už unodinimą 
žmonių.

Porę metų atgal likosi iszrasta 
nauja medega sacharina vadina
ma. Ji už cukrų saldesnė, todėl 
žydai pardavinėja ję žmonėms 
vietoj cukraus ir vartoja ję ank 
pasaldinimo visokių gėrynių. 
Kadangi vienok ’kacharina labai 
ne sveika, tai Maakolijos randas 
uždraudė ję prie valgių ir gėry
nių vartoti, žydeliai vienok, ma
tydami pelnę, ant uždraudimo ne 
paiso, idant uždirbti kelias ka- 
peikas daugiaus, nesiliauja nuodi- 
nę žifibnių su sacharina. Sztai da
lia r ^Vilniuje sugriebė du žydeliu, 
Pasmanę ir Baranczikę, kurie 
dirbo teip vadinamę “Peterbur
go kvasę” ir ant pasaldinimo jo 
vartojo sacharinę. Minėti žmonių 
nuodintojai peteko po sudu, ku
riasi juos nubaudė uždėdamas 
bausmę 300 rublių. Yra tai rodo
si, per maža bausmė už nuodini- 
mę žmonių!

Mirtis nuo musės Įkandi
mo.

Dvare Joteikuose,Kauno gub., 
pasimirė nuo musės įkandimo 
grafas Plater. Įkandus tnusei į 
kaklę, grafas jautė smarkų niežėji- 
nię, bet iszpyk ant to ne paisė; 
kada ant Rytojus niežėjimas nesi
liovė, parvežė daktarę. Buvo 
au vienok pervėlu, jau ir dakta

ras nieko pagelbėti ne galėjo, ka- 
dangi kraujas buvo užnuodintas. 
Turbūt musė nuo stervenos atsi
nešė lavonų nuodus ir juos į 
skiepyjo. Grafas į treczię dienę 
po įkandimui pasimirė.

Lietuwos jeneral-guber- 
natorius wažinėja po Kau

no gub.
Wi|niaus jeneral-guber na torius 

Trockjyj važinėja dabar po Kau
no guberniję ir daro revizijas 
visuose urėduose. Kadangi mas- 
koliszkuose urėduose tarnaujanti 
daro daug szelmystų, tai tokios 
revizijos isztikro reikalingos, tik 
vargiai tas szelmystas suseks 
Wilniaus jeneral-guber natorius. 
Priežodis sako: varnas varnui 
akių neplėsz.

Wokieti|«.
M įskoliszkas caras antroje pu

sėje szito mėnesio atsilankys pat' 
Wokietijos ciecorių Potsdame; 
su ėarif keliauja ir maskoliszka* 
užrubežinių dalykų ministeris. 
Isz to matyt, kad caras ne teip 
sau į sveczius pas Wilhelmę ke 
liauja, bet ant kokių nors politiš
kų tarybų, jeigu paima su savim I NOFŠjO UŽIllllSZti (IftktftFft- 
ir užrubežinių dalykų ministerį. j Miestelyj Knhzine, Garteno 

gub. plėszikai,gerai žinodami,kad 
už miesto savo locnuose namuose 
gyvena vienas tik daktaras A., 
t i kėdam ai rasti pas jį diktai pinį- 
gų, nutarė jį užmuszti ir pinįgus 
paimti. Per langę naktyj įsikraus
tė į virtuvę ir ežia sziek tiek pa
sidrūtina Daktaras sirgo ir gulė
jo ant lavos; išgirdęs baladonę 
virtuvėj, paklausė kas ten? Tę- 
syk vagiliai szoko prie lovos, 
užmetė gulinczi <m daktarui pa- 
duszkaB ant galvos ir pradėjo 
sloginti;nuoto daktaras apmirė ir 
vagiliai tikėdami, kad jis jau ne 
gyvas, paliko ant lovos, o pats 
pradėjo kraustyti pakavones.
Paėmė 500 rubl. ga
tavais pinigais ir brangesnius 
daiktus ir iszsiueszdino. Daktaras 
vienok atsigavo, bet ir jis nieko 
ant palengvinimo pagavimo va
gilių pasakyti negali, kadangi už
puolikų nepažino. Policija vienok 
giriasi,kad jų pėdsakę jau surado.

Ar Wiihelmas keliaus paskui, 
kaip ketino, j Angliję, tas paeis 
nuo to, kokius vaisius iszduos jo 
susivažiavimas su caru. Laik
raszcziai paduoda, kad jeigu ten 
ir keliautu, tai keliaus pats be 
ministerių, taigi ir kelionė ne ga
lės turėti svarbesnių politiškų 
siekių.

Tarybos terp Wokietijos ir 
Anglijos ir Amerikos kaslink pa
sidalinimo Samoa salų vėl lyg 
apsistojo. Už visiszkę ataisakymę 
nuo tų salų Anglija pasiūlė kaipo 
atiyginimę Wokietijai dabar An
glijai prigulinezias salas Salomo- 
no ir Gilberto, bet tuom Wokie- 
tija ne pasiganėdina. Per savo 
laikraszczius randas sako, kad 
jeigu prie to dar Anglija pridėtu 
savo valdybai Naujas Gvinėjos, 
tai Wokietija galėtu sutikti ir sa
vo tiesis ant Sumoa salų atiduo
tų Anglijai.

Tarybos terp Amerikos ir Wo- 
kietijos kaslink prekystes trakta
to neina szvelniai, Wokietijos 
laikraszcziai smarkiai rugoja ant 
apsunkinimų prekystes, kokius 
daro Amerika vokiszkiems tavo 
rams; reikalauja tokio jau atlygi
nimo Amerikai. Po rando įtek
me iszeinanti laikraszcziai iszjuo- 
kia atsibuvusį dabar Philadelphi- 
joj terptautiszkę prekystes kon- 
gresę ir saki, kad suszaukimas 
tokio tarptautiszko kongreso A- 
merikoj, kuri didžiausius apsunki
nimus daro svietimiems prekė- 
jams, yra tai tiesiog amerikonisz- 
kas humbugas.

Gaisras.
3 d. spalių kaime Goža, War- 

nių valszcriaus, Wilniaus pav. 
siautė gana didelis gaisras, kuri- 
sai isznaikino keturias ukes su 
visu ir tris kluonus su suvežtais, 
bet dar neiszkultais šiųmetiniais 
javais. Jeigu kaime butų turėję 
nors vienę czirszkynę, gal ugnis 
ne butų teip iszsiplatinusi; tuoai 
tarpu ne tik nė jokių gesinimo į- 
nagiųne buvo, bet truko vandeųs. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
10000 rubl.

Muzikaliszka mokslainO 
^Vilniuje.

Perengtoj neseniai susitvėru
sios muzikališkos draugystės 
Wilniuje muzikos mokslaiuėj 
prasidėjo jau mokinimas. Apart 
mokinimo griežti ant visokių 
instrumentų, prie mokslainės pa
rengti kursai chorinių giesmių; 
isz mokintinių szito skyriaus bus 
sutvertas draugystės choras, da
lyvaus jis rengiamuose koncertuo
se. Apart to, yra parengta ir dalis 
mokinimo griežti ant pucziamų 
instrumentų, kaip ant trimitų, flė- 
tų ir tt. į

Tiesos priesz elgetas.
Niekurgal tiek nepriviso elge

tų tinginių, kurie isz elgetavimo 
gyvena'bę darbo, kaip Maskoli
joj; ne taukšta jų ir Lietuvoj. 
Tas jau net maskoliszkam randui 
nepatinka. Iždo ministerija pa
skyrė specijaliszkę komisiję, ku
riai pavesta apdirbti atsakaU- 
czias tiesas ant užkirtimo kelio 
profesijonaliszkiems elgetoms. 
Minėta komisija dalina elgetas į 
į pmfesijouliszkus, ne norinezius 
dirbti ir į tikrus varguolius; 
užmano rengti darbo namus ir 
pataisymo įtaisas elgetoms. Tiesę 
sodinimo į tokias įtaisas elgetau- 
janezių paveda Būdams. Jeigu 
tasai komisijos užmanymas bus 
vieszpatystės rodos užtvirtintas, 
tai gal elgetaujanczių skaitlius 
ir Lietuvoj nors kiek sumažės, 
pasimažys gal kiek skaitlius min- 
tanezių isz elgetavimo visokių 
tinginių.

W Uolaus chemiszkai-tech- 
niszka mokslai nė.

Likosi jau vieszai pagarsintas 
ciecorjaus prisakymas parengti 
nuo iteinanczių metų Wilniuje 
chemiszkai-technibzkę mokslainę. 
Ciecerius prisako vieszpatyetės 
iždui įant ateinanezių metų ant to 
mierio paskirti 7793 rubl., ant 
1901 p.—17252 rubl., ant 1902 
in.-/tię04 rubl., ant 1903 m.— 
23891 rubl., o nuo 1904 m., kas 
nielę jio 24847 rubl. Ant pasta
tymo mokslainės triotos iždo pi- 
nįgų paskirta 75000 rubl., ant 
ko suj bajorų ir miesto aukoms 
bus 250000 rubl.

Geležinkelis į Druskėni- 
kus.

Maskoliszka kelių ministerija 
jau galutinai užtvirtino projektę 
nuvedimo geležinkelio alkūnės 
nuo stacijos Peterburgo linijos 
Porieczįja į Druskenikus, kur 
yra garsios visoj Lietuvoj gy- 
danezios maudynės. Tojė geležin
kelio alkūnė bus elektriszka. Dar
bai prie dirbimo to kelio prasidės 
nuo ateinanezio pavasario.

Pietini Amerika.
Revoliucija republikoj Kolum- 

bijoj traukiasi toliaus. Žinios 
isz ten ateina priesztaraujanczius: 
rando žinios sako, buk jo laivai 
paskandino revoliucijonierių lai
vus ir buk prie to prigėrė 200 
revoliucijonierių. Jų žemės ka-

Jawq ir produktų prekes.
Pereitę sanvaitę ui lietuvisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: ui 
pudę rugių 79—80 kap., avižų 
65—74 kap., miežių 75—80 kap., 
grikų 74—75 kap. Padas szvie- 
iio nesūdyto sviesto 11 rubl. 25 
kap—11 rubl. 50 kap., sūdyto 10
rnbl.—10 rubl. 50 kap.; pūdas pasiektildyti.

Pasiskandino.
Wilniuje, už meisto ėsanezia- 

me prūde vadiname “Gliniszcze” 
rado prigėrėlėe kunę apie 26 me 
tų. Kiazeniuose rado masznelę su 
1 rubl. 60 kap. ir paszpartų iš
duot ę Kg u no policijos ant vardo 
Goldos Kumar. Isz to, kad kiaze- 
niuj buvo mašinėlė su pinigais, 
matyt, kad prigėrėlė turėjo pati

Svvetimi Balsai.
,Nr. 43 lenkiszko Zvięzko laik- 

raszczio “Zgodos”, iszrinktas ant 
sekanezių dviejų metų redakto
rius p. Barszczevski, aiezkinda- ( 
mae pręgramę laikraszczio, terp 
kitko rugoja ant lietuviszkų 
laikraszczių neprilankumo len
kams ir szaukia visus gerus lie
tuvius ir rusinus laikytis krūvoj 
su lenkais ir isz wien kariauti už 
savo tautiszkas liesas.

Ar teisingi vienok tie p. 
Barszczevskio apskundimai lietu-į 
viszkų laikraszczių? Lietuviszki 
laikraszcziai neužgina, kad yra 
savitarpinis atszalimas ir nesuti-. 
kiniai terp lenkų ir lietuvių, bet 
parodo priežastis nesutikimų, o 
toe phežastyz jau pykina lygiai Į 
p. Barszczevskį, kaip ir kitus 
lenkus. Daktaras, jeigu nori žmo
nis nuo ligų apsaugoti, tai sten
giasi priežastis ligų praszalinti, 
lenkų gi publicistai ne kenezia, 
jeigu ar lietuviai, arba rusinąs 
pradeda kalbėti apie priežastis 
nesutikimų. Žodžiais irszaukimu, 
idant su lenkais jungtusi geri lie
tuviai ir rusinai, ne tik nesutiki
mų ne galima praszalinti, bet 
skaitlius tų lenkų išgiriamų, ku
rie tyli apie priežastis nesutiki
mų, turės nuolatai mažintiesi. 
Jeigu pažvelgsime.} rusinus, tai 
turime paklausti, kas ten yra tie 
gerięjie lylinti apie savo skriau 
das? Yra ten tr^k partijos: mos- 
kalefilių, ukrainofilių ir radikalų, 
lenkus gi mylinezios partijos 
su visu nėra. Prie to paties arti
nasi lietuviai, kadangi prie to 
verezia savitarpiniai terp lietu
vių ir lenkų prietikiai ir sanly
gos, kvietimas prie vienybės 
“gerų lietuvių” tų sanl^gų ne 
iezuaikys; ant galo turime pa
klausti, kę lietuviai arba rusinai 
gali pelnyti eidami krūvoj su 
lenkais? Tautos,nematydamos sau 
pelito, nesirisza su kitoms, jeigu, 
isz to gal būt pelnas tik antrai pu
sei. Lietuvių programas remiasi 
ant pamato: Lietuva lietuviams, 
o ne visokiems svetimiems atė
jūnams. Tuom tarpu sanlygos 
ežia tokios, kokios ui koki<

szimtmeczio gali būt Pozuaniaus 
arba ^Vakarinių Prūsų provinci- .. 
jose: kaip Poznaniaus provicijoj 
vokiecziai kelia vokietystę ir 
miestuose jiems pasisekė ję pa
statyti ant tvirtų pamatų: Brom- 
berge, Opoliuj arba Gedanijoj 
juk jau su vargu galima lenkisz- 
kai susikalbėti; (ę patį per eiles 
amžių darė lenkai Lietuvoj ir tas 
jų darbas paliko vaisius, isz ku
rių ir kyla visi nesutikimai terp 
lenkų ir lietuvių ir to nė joki 
szaukimai į vienyto ne gali isz- 
naikyti. Lenkai, arba sulenkėję 
dvarponiai Lietuvoj valdo ne 
toli pu?ę žemės; miestai teiposgi 
žydiszkai-lenkiszki; lenkiszki net 
vietų vardai, veik visi supolioni- 
zuoti. Lenkai,kaip galėdami,stab
do lietuvių tautiszkę kilimę, ant 
tos dirvos dirba isz vien su mas
koliais. P. Barszczevski 
mums atsakys, kad “szlachetny 
narod polski'* ne gali teip elgliesi 
kaip maskoliai? Faktų vienok 
ant parėmimo nuomonės, kad 
“szlachetni” moka elgtiesi kaip ir 
bjaurus maskoliai yra užtektinai: 
“Przeględ Wszechpolski” savo 
laike jau užmanė Lietuvai urė
dus ir parlamentę su oficijaliszka 
lenkiszka kalba ; “Krajuje”, “Šlo
ve”, net senutėj “Gazetoj War- 
szavsko)” ir tai dar prie gerai su
si paži n usio su sanlygoms Lietu
voj Korotynskio pasitaikė tiesiog 
denuncijacijos ant lietuviszkų 
tautiszkų darbinįkų; “Pravda” 
juos savo laike pavadino “ryce- 
rzami užbrojonymi v dlugie 
uszy”. Skundė tankiai lietuvisz- 
kus darbinįkus ir vietiniai Lietu
vos duonę valganti lenkai; juk 
lenkai ir savo dvarus parduoda . 
vien maskoliams, taigi prisideda 
prie drutinimo maskolystėa. A- 
merikoj teiposgi patinkame ne- 
prilankumę lenkų: ežia buvo ga
na pesutikimų kada lietuviai su- 

l aidėję su lenkais statė bažnyczias, 
ir tai už lietuviszkę kalbę. Lietu
voj gi tokių nesutikimų visur 
pilna ir nors lenkų pretenzijos 
butų to pamato, juos visi lenkai 
ir laikraszcziai remia. Tegul 
mums p. Barszczevski porodo 
atsitikimus, isz kurių galėtume 
matyti lenkų pritarimę,7 kur jie 
szelpė musų lietuviszkę krutėji- 
tnę, kur jie bandė jį palaikyti? 
Mes žinome vien apie stabdymus 

' tokius jau, kaip lenkai turi isz 
vokieczių pusės Poznaniaus arba

* ^Vakarinių Prūsų provincijose. 
1 Norėtume žinoti, kę gi lenkai da- 
1 rytu ežia su vokiecziais stabdan- 

cziais lenkystės kilimę, jeigu 
■ sanlygos persikeistu, jeigu vo- 
' kieczių galybė griutu? Gal meilę 
' jiems pasiūlytu? Mums rodosi, 

kad jeigu kas sykį szaknis kur 
įleido, tas be kovos nepasiduoda. 
Mes Lietuvoj priversti kovoti 
ant atgavimo musų namieje 
mums prigulinezių tiesų, o tę 
stabdo lygiai maskoliai, kaip ir 
lenkai; paskutiniai placziaus ežia 
išsiplatinę. P.Barszczevski kvie- 
czia lietuvius pristoti prie Zvięz
ko, bet norėtume žinoti ar su ly
gioms kalbiszkoms ir tautiszkoms 
tiesoms?Jeigu ant seimų ir daleis- 
tu kalbėti kokiam lietuviui, tai ne 
kas butų do nauda, kadangi len
kai lietuviszkų kalbų ne klausys 
jų nesuprasdami. Mat vien lietu
viai privalo leukiszkai mokytie
si, bet ne lenkai lietuviszkzi. 
Taigi visur pasirodo, kad ne ly
gias mums lenkai pripažįsta tie
sas. Nesutikimai yra, to nieks ne
užgis, bet tų nesutikimų ne gali
ma praszalinti žodžiais ir kvieti 
mais prie vienybės: ant to reikia 
praszalinti pirma priežastis nesu
tikimų, o jeigu jos isznyks, tęsyk 
isznyks ir visi nesutikimai. Aut 
praszalinimo priežaszczių reikia, 
pagal musų nuomonę, kuo tau
kiausiai apie jas kalbėti, o

io slėpti. . ‘'



Isz Amerikos.
Jenerolas Funstou skundžia ar

ėtai vyskupą Irelandą
Savo laikė archivyskupas Ire- 

land, pasikalbėjime apkaltino 20 
Kansasoregimento kareiviusir jų 
perdėtinį jenerolę Funston, buk 
jie plėszė katalikiškas balny- 

- ežias ant Filipinų salų ir buk je- 
nerolas savo paežiai atsiuntė kai
po dovanę brangų bažnytinį kie- 
likę. Apkaltinimai tie patilpo 
paskui iszeinancziame mieste 
San Francisco katalikiszkame lai k- 
rasztyj “Monitor”. Jenerolas, 
sugrįžęs namon, ir dažinojęs apie 
tuos apkaltinimus ir jų szaltinj, 
pavedė advokatams C ud ir \\ ee- 
re kriminaliszkai ir civiliszkai 
apskųsti į sudę archivyskupę ir 
laikrasztį “Monitor” ui neteisiu 
gį, apjuodinimę.

Pekliszka niaszina.
Waterloo, Ind. Gyvenanti 

czia naszlė I. W. Hool gavo isz 
Chioago siuntinį, kuriame pasi
rodė pekliszka maszina. Jeigu 
prie atidarymo siuntinio mote- 
riszk ė ne tapo sudraskyta, tai 
vien todėl, kad maszina ne gerai 
buwo pritaisyta ir prie atidarymo 
vienas pistonas espliodavo, bet 
ne pagimdė dinamito expliozi]oe. 
Moteriszkė atidavė siuntinį į po
liciją. Prie naikinimo jo buvo to
kia baisi expliozija, kad nuo to 
visuose aplinkiniuose namuose 
langai sudrebėjo, o kaip kur net 
iszbyrėjo. Kas galėjo minėtę 
pekliszkę maszinę siųsti, nežinia.

Isz Alaskos.
Pagal raportu konsuliaus 

MCook isz Dovson City, ežiuose 
metuose Alaskoj iszkasė aukso ui 
$9247748. Gyventojai miestų 
apleidžia savo namus ir bėga ant 
naujai surastų aukso plotų Cape 
Rome apskntyj, o per tai mies
tuose gyventojų skaitlius visur 
sumažėjo. Mieste Circle City 
pirmiaus buvo 500 gyventojų, 
dabar liko tik 75. Eagle City j e 
isz 1500 gyventojų liko tik 700, 
Ramport Cityj isz buvusių pir
miaus 1600 gyventojų liko tik 
200; uitai skaitlius gyventojų 
mieste Cape Rome pasidaugino 
ant kelių tukstanezių. Ar ežia 
subėgę Įmonės ras laimę ir lobį, 
galima abejoti.

Nuotrotos amerikonu
Karės ministerija pagarsino ži- 

nias apie nuotrotas amerikonų ko
vose ant Filipinų ir ant Kubos. 
Pagal tas žinias, nuo 1 d. gegu
žio 1898m. iki 3 d. balandžio 
1899m. skaitlius ulmusztų, pa- 
szautų, kurie pasimirė nuo žaizdų, 
pasimirusių nuo ligų siekia isz 
viao 10076 kareivių. Prie to ne 
priskaitytos nuotrotos vėlesnės, 
pridėjus tas, reiktų skaityti ma
žiausiai 15000 žmonių.

Prigėrė inžinieriai.
Man ag ua, Nicabagua. Nuo 

smarkių lytų republikoj Nica ra 
gua, vidurinėj Amerikoj, užgimė 
kaip kur netikėti tvanai, kurie 
užklupo ir ameiikoniszkus inži
nierius iszsiųstus ežia ant isztiri- 
mo geriausios vietos nukasimui 
kanalo jungianezio Atlantiszkę 
ir Didyjį oceanus. Wyriausias 
inžinierius Clark ir keli kiti inži
nieriai prigėrė.

Senas admirolas apsi veda.
Garsus Amerikos admirolas 

Devey, dideliai užsipelnęs per 
isznaikinimę iszpaniszkos laivynės 
Manillės porte, nepasiganėdina 
vien užpelnyta kariszka garbe, 
bet aut senatvės užsimanė jiesz- 
koti moteriszkės meilės,apsivesti. 
Jo iszrinktoji yra 40 metų naszlė 
Hazan, taigi ant 20 jaunesnė už 
admirolę.

. Nelaime kastynese.
Mahanoy Plane, Pa. Netoli 

nuo ežia, kastynėse Lavrence & 
Brovn nugriuvo žemė ant dir- 
banezių olose darbinįkų. Keturi 
darbinįkai ant vietos užmuszti, 
trys sunkiai sumankyti, kitiems 
gi, nors su dideliu vargu, bet pa
sisekė pabėgti

Žiema.
Pereitos sanvaitės ketverge 

tūluose sztetų Illinojaus ir Wis- 
consino apskrieziuose pasirodė 
pirmutinis szį metę sniegas. 
Sprįngfielde pradėjo snigti nak
tyj; tas pats buvo Milvaukeej. 
Mažesni laivai pasislėpė į portus, 
važinėja dabar ežerais vien di
deli garlaiviai.

Nubausti sztralkieriai.
Mosoov, Idaho. Waldžios ati 

davė po sudu darbinįkų vado
vus laike užgimusių sztraikų 
Couer D’Alene anglių kastynėse. 
Isz* apskųstų darbinįkų vadovų 
sūdąs 6 rado kaltais, o 3 įsiteisi
no.

Gaisrai.
Kansas City, Mo. Siautė ežia 

didelis gaisras, kurisai isznaikino 
visai dideles pardaviny ežias 
Jonės Bros ant North Main ir 6 
ui. ir kitas kaimyniszkas pardavi- 
nyczias. Blėdį ugnies padarytę 
skaito pe’r vienę milijonę dolia
rų-
' Walkeoan, III. Pereitos ne

dėlios naklyj beveik su vi*u su
degė cziauykszczioB “Steel and 
VV’ire Co.” dirbtuvės. Blėdį 
ugnies padaryt# skaito ant pusės 
milijonodoliarų. Minėtose dirbtu
vėse dirbo 700 darbinįkų,bet per 
sudegimę nustos darbo ir kito 
se szitos kompanijos dirbtuvėse 
apie 1000 darbinįkų.

Thomasville, Ala. Jszdegė 
ežia beveik visa biznesinė miesto 
dalis; tik mažę dalį tavorų pasi
sekė iszneszti; sudegė ir 600 ba
lių medvilnės. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant daugelio szim 
tų tukstanezių doliarų. Ugnis 
užgimė pirmiausiai Boyles parda- 
vinyezlose; smarkus vėjis isz- 
platiuo ję į visus krasztus.

Ne v York. Sudegė ežia dideli 
trioba pn. 94, 96 ant Mott street 
prigulinti Manhattan Bed, Iron 
& Spring Co. Prie to mažiausiai 
3 žmogystos pražuvo; trūksta 
dar trijų, su kurioms nežinia, kas 
atsitiko; degėsiai dar pnderan- 
cziai neiszjieszkoti. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant pusės 
milijono doliarų; viskas gi buvo 
užasekuruota vos ant penktos tos 
sumos dalies.

~ 1 . • u
Isz darbo lauko.

Toledo, Oh. Daug darbinį
kų gauna darbę prie dirbimo nau
jo elektriszko geležinkelio isz 
Toledo per Fremont į Norfolkę.

Mt Carmel, Pa. Natalia 
kastynėse, kurios iszstovėjo kelis 
metus, pradėjo dirbti ir keli atim
tai darbinįkų gavo jose darbę.

East Liverpool, Oil Czia- 
nykszcziose puodų dirbtuvėse 
pakėlė sztraikę 700 darbinįkų 
reikalaudami didesnio už savo 
darbę užmokesnio.

•j Kurtis Bay, Ind. Ketina 
ežia pastatyti didelę geležies lie
ji nyczię. Dirbtuvė busianti pa
rengta dar szį metę ir sausio mė
nesyj prasidės jau darbai.

•j Pittsburg, Pa. Susitvėrus 
trustui baltos blėtos dirbtuvių, 
prie kurio pristojo 83 dirbtuvės, 
trustas uždarė 16 ir per tai 2000 
darbinįkų ne teko darbo.

1 Mount Olive, III. Consoli
dated Coal Co. kastynėse vežėjai 
pareikalavo didesnio už savo 
darbę užmokesnio, o kad kompa
nija ant to nesutiko, jie pakėlė 
sztraikę, o per tai ir 700 anglių 
kasėjų tuiėjo paliauti dirbę.

1 Seatonville.Ill. Czianyksz- 
czioee kastynėse darbai eina ge- 
gerai. Szviežiai_atkakusiam vie
nok darbę sunkų gauti, kadangi 
ant vietos yra užtektinai darbinį
kų. Czianykszcsiai lietuviai terp 
savęs gyvena ne bjauriausiai, 
nesutikimų ir vaidų terp jų ne 
girdėt.

5 Chicago. Isz Schaafo pia
nų dirbtuvių praszal i no darbinį- 
kas, kurie rengėsi sztraikę pakel
ti. Už tuos užstoja visi darbinį
kai ne tik tos, bet visų panaszių 
dirbtuvių ir per tai rodosi, kad 
pakils dideli sztraikai pianų 
dirbtuvėse, kol Schaafas ne 
priims atgal praszalintų darbinį
kų.

Orange Valley, N. J. 
Skrybėlių unija, ant susivažiavi 
mo Philadelphioj, Pa., nutarė, i- 
dant visi neprigulinti į uniję 
darbinįkai dirbanti dirbtuvėse 
pristotų į uniję; numažino įstoji
mo mokestį nuo $25 ant $5, isz 
ko vienę doliarę užmokėti įsto
jant, o keturis palieka ant iszmo- 
keszczio dalimis; idant visi pri
gulinti į uniję jiirbtų ne dau
giaus kaip 55 vai. ant sanvaitės 
ir kad subatoms dirbtu tik iki 
pietų. Ant tų iszlygų neeutiko

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Kibkime prie biznių!
Matome sziędieu, kaip kitos 

tautos per biznius augsztai pasi
kėlė ir tvirtai laikosi, o musų 
broliai nieko no moka, kaip vien 
dirbti prie svetimtauezių bosų 
kaip vergai. Apart karezemų de- 
moralizuojanczių musų brolius, ke
lių buezernių ir grocernių ne kę 
rastume terp lietuvių. Nežinia, 
kodėl lietuviai vien prie to 
griebiasi, o kitas prekystes dalis 
apleidžia, nieko kito ne banio, 
bet viens kitam stengiasi už akių 
užbėgti,savamjam užkenkti,o per 
tai ir patys į duobę įpuola, o isz 
savitarpinio musų pavydėjimo 
ir nerangumo vien svetimtau- 
cziai naudojasi,lietuviai lobį jiems 
krauju viskę pirkdami. Man ro
dosi, ne butu l*e naudos sukvies
ti visų musų biznierių kongresę, 
ant kurio susivažiavę lietuviszki 
biznieriai ir kiti geidžianti pakė
limo musų biznių apkalbėtų, 
kaip 'galima pakelti biz
nius; ant tokio susivažiavimo 
viens kitam gėrę rodę duotų. Gal 
ant tokio susivažiavimo, geriaus 
terp savęs susipažinę, sutvertu 
vienę lietuviszkę biznierių ryszį 
ir sudėję po kiek pinįgų, uždėtu 
didesnį biznį kokiame nors mies
te, kur daugiaus lietuvių gyvena, 
kur ne vienas lietuvys rastu sau 
vietę ir uždarbį geresnį negu 
vergaujant pas svetimtauezius 
ir visi vietiniai ir tolymesni lie
tuviai rastų užtokię prekę geres
nius tavorus negu perkant pas 
žydus, kurie visaip stengiasi mu
sų brolius nusukti. Prie tokio biz 
nio, man rodosi, priderėtu vi
siems szviesuoliams prisidėti. Pa
gal mano nuomonę, vieta ant to 
butų geriausia Philadelphioj ir 
jeigu prie to daugiaus lietuvių 
prisidėtu, galima būt parengti 
tokį biznį, kuris visų lietuvių 
reikalus užganėdintų. Kaip ant to 
užmanymo žiuri musų laikrasz- 
cziai? Meldžiame jų gerai perkra
tyti szitę dalykę. Man rodosi, tas 
ne tik uždėtojams, bet visiems 
lietuviams atgabentų ne mažę 
naudę. S. Makauckas.

Isz Brooklyno, N. Y.
22 d. spalių buvo atlosztas 

ežia teatras; duota buvo drama 
“Genovaitė”. Nors patsai veika
las ne turi didelės vertės, bet 
aktoriai savo -roles atliko teip 
gerai, kad geriaus nuo ne profesi 
jonaliszkų loszikų ir reikalauti ne 
galima; tūli loezikai parodė tikrę 
savo aktoriszkę talentę. Žmonių 
susirinko pusėtinas būrelis, tik 
ne gerai, kad ne visi gražiai už 
silaikė, kaip kiti, rėkaudami,stab
dė loszimę, praszant nustoti—ne
klausė ; kiti skrybėlių ne nusiėmė, 
mat laiko jas už didelį galvos 
papuoezimę. Isz pelno nuo teatro 
$2 paskyrėme ant Paryžiaus 
parodos reikalų. Pinįgai nusiųsti 
t “Lietuvos” redakciję.

J. N. Daugmatys.

Reikaluose kankytlnių už 
lletuwystę.

Ant sudavadyjimo Paryžiaus 
parodos reikalų likosi iszrinktas 
tam mieriui komitetas. Mums ro
dosi, kad ant rinkimo aukų ant 
szelpimo nukentėjusių už lietuvys
tę priderėtų teiposgi ištrinkti atsa- 
Aantį komitetę, kurisai prižiūrėtu 
tas aukas ir jas siųstų, kur reikia. 
Kitaip juk nė jokio parėdko ne 
bus. Nežinia nė kiek pinįgų ant 
to mierio surinkta, nieks nežino, 
ar tie pinįgai pateks suszelpimo

Bergo & Co. dirbtuvės ir per tai 
120 unijonistų' pakėlė sztraikę ir 
patraukė 500 nepriguliuezių, ku
rie tuojaus prisirsszė į uniję. 
Kompanija parsitraukė seabsus, 
stengėsi pagimdyti musztynee 
ant ulyczių, idant milicija butų 
pakviesta, bet tas nepasisekė. 
Daugumas sztraikierių gavo dar
bę kitose dirbtuvėse. Partraukti 
seabsai pasirodo nepratę prie dar
bo. Bergo kompanija dabar teipos- 
gi iszsitarė, kad geidžia taikytiesi 
su unija. Sztraikę imadaly vumęir 
12 lietuvių. Meldžiame tautie- 
czių, idant pirkdami skrybėles, 
pirktu tik tokias, ant kurių yra 
ženklas “Union Lebel”, kuris 
yra kairėje pusėj viduryj skry
bėlės po sziksznele.

J. Zoromskis.

reikalaujantiems. Laikas, rodosi, 
perstatyti kandidatus į komitetę. 
Kaip ant to kiti žiuri? Toks jau 
komitetas turėtu susitverti ir 
Europoj, bet kad ten darbę turi 
vesti paslaptyj nuo valdžių, tai, 
kad jos ne galėtu žinoti, kas yra 
sąnariais komiteto, apie juos ga
lėtu žinoti vien sanariai Ameri
kos komiteto, į kurį reiktu rinkti 
tikrai ištikimas ypatas, ant ku
rių galima būt pasitikėti, kad jie 
nė jokiame atsitikime, nė isz piktu 
mo, nė per neapsižiurėjimę ir ne- 
atsargumę neiszduos sąnarių eu- 
ropeiszko komiteto, jeigu toks 
bus Maskolijoj.

J. N. Daugmatys.

Isz VVestvilles, III.
30 d. spalių vietinėj lietuvisz- 

koj bažnyežioj atsibuvo szliubas 
Jono Jasevycziaus su Ona Daili- 
d ii u te. Laike szliubo su savo 
giedoriais giedojo buvęs musų 
vargamistra p. A. Apanaitis. 
Giesmės buvo gražios, giedoriai 
giedojo dailiai, isz ko visi susi
rinkę batnyczioj džiaugėsi. Kaip 
tai būt gražu, jeigu visada tokias 
giesmes bažnyczioj galėtume gir
dėti. Wesluvės atsibuvo gražiai, 
be jokių vaidų, nors jose dalyva
vo beveik vien teip kuuįgo va
dinami bedieviai.

Svetys.

Isz Mahanoy City, Pa.
Kaip visur, teip ir ežia mes 

pasidalinę į dievuoezius ir szliup- 
tarnius ir ėdamės terp savęs. 
Yra ežia gana jaunų vyriszkių ir 
merginų ne gražiai besielgiau 
ežių:ne gana kę vyriszkiai nusila 
ka galiūnuose,bet su jais velkiojasi 
ir tūlos merginos ir teip nusilaka 
ir elgiasi teip bjauriai, kad vi
soms lietuviszkoins moterims gė
rę garbę gadina. Tėvai ne tik 
už tai ne bara, bet dar juokiasi ir 
kiekvienę vyriszkį besilinksmi
nantį su jų dukterims žentu vadi
na. Pasakyk tokiems tėvams arba 
jaunimui apie reikalę apsiszvieti- 
mo,apie reikalingumę mokslo, tai 
tuoj gauni vardę bedievo arba 
szliuptarnio. Koks gi jų dievo
tumas? Juom giriasi vien liežu
viu ir lankymu sykį ant sanvai
tės bažnyczioe ir tai ne visada, 
bet darbais ir pasielgimais tūli 
musų dievuoeziai ne kiek aug- 
szcziaus už galvijus pakilę. Argi 
isztikro Dievo bausmė mus pasie
kė, jeigu teip mažai gero ir pa 
gyrimo verto terp mus gali pa
tikti? Kur gi mes nužengsime 
tais keliais kaip iki sziol vaik- 
szcziodami?

Musų iietuviszkas klebonas 
nesigaili gerų pamokinimų, bet jo 
pamokslai, kaip žirniai berti ant 
sienos atszoka nuo musų brolių va- 
dinanezių savędievuocziais ir ne 
užkenezianezių kitaip besiolgian- 
czių,tokius bedieviais ir szliuptar- 
niais pravardžiuojanezių. Ant 
prikalbinėjimomusų klebono likosi 
parengtas knįgynėlis, bet kas isz 
to, jeigu tie atžagari dievuoeziai 
labiaus bijosi galinezios apszvie- 
sti protę knjgas negu szėtonas 
szvęsto vandens. - Ateis gal lai
kas, kad jie net visus kunįgus be- 
sistengianezius apszviesti ir pa
kelti doriszkai žmonis priskirs 
prie bedievių ir szliuptarnių,* o 
dievuoeziais liks vien niekesnie- 
jie, kurie isz bažnyczių daro vien 
savo asabiszkę biznį. Neseniai 
musų kleboną?, kun. Pautieuius, 
kalbėjo apie ateinanezius rinki
mus, aiszkino, kad lietuviai no 
rinti sulaukti geresnės a te i t ės ne 
privalo duoti savo balsų nė už 
demokratus, nė už republikonus, 
kadangi abidvi yra ka
pitalistų partijoms, bet privalo 
balsuoti vien už darbinįkų kandi
datus; balsuodami už kapitalistų 
tarnus mes kapitalistams paleng
vinsime visiszkę pavergimę dar
binįkų. Liepė neklausyti saliu- 
nįkų, kurie visaip žmonėms į- 
kaliui, kad laikytųsi kapitalistų, 
nuo kurių gauna pinįgus, o kiti 
ir vietas urėduose. Bet ar jo žo
džius suprato musų atžagari die
vuoeziai? Galima geisti, kad 
musų klebonui pasisektu nors 
kiek pataisyti tuos musų brolius, 
kad jam pasisektu nors kiek pa
taisyt jų atžagarias nuomones.

Darbinįkas.

Paryžiaus parodos reika
luose.

Kaucija Paryžiaus parodos ka- 
sieriaus, kaip reikia sutaisyta; 
“Vienybėj” buvo klaida; priežas
tis paduosiu vėliaus.

Kun. J. Žilinskas.

Atsakymas Bostono lietu
viams.

Nr. 42 “Lietuvos” patilpo At
siliepimas Bostono lietuvių. 
Skaitydami tę atsiliepimę mes, 
Waterburio lietuviai nusistel>ėjo- 
me, kadangi Bostono lietuviai 
priesz musų apkaltinimus teisina
si, o Waterburio lietuviai ne tik 
nieke į “Katalikę” neraszė, bet 
nieko nė'uežinojo apie kokį nors 
straipsnį musų varde barantį 
Bostono lietuvius. Pas mus, kaip 
ir Bostone “Katalikę” mažai kas 
laiko, rodosi, ateina jo į musų 
miestę tik du exzemplioriai. Mes 
galime Bostono lietuviams tik 
tiek atsakyti: > į “Katalikę” 
straipsnių apginanezių kun. Sau- 
rusaitį mes nė jokių neraszėme, 
jeigu gi paeiiodė straipsnis apgi
nantis jo garbę, tai galėjo tik būt 
paties kun. Saurusaiczio raszytas. 
nes ant to yra faktai, kad musų 
klebonas papratęs, užsidengęs 
pats dangeziu savo tarnų, raszyti 
straipsnius apginanezius savo 
garbę, kuriuos paskui siuntinėja 
į visokius, kur numano, kad pa- 
tilps, laikraszczius. Tas buvo da
roma per “Rytę”, “Garsę”, 
“Bažnyczios Tarnę”, o gal ir per 
kitus. Ant apgynimo savo garbės 
juk jis nesidrovi net dirbti kata- 
likiszkam tekėjimui jam paežiam 
vien žinomus dogmatus ir prisa
kymus, kuriuos norėtu pritaikyti 
ir ant apgynimo savo kompanijo- 
nų. Mes ne turime už kę Įteikti 
Bostono lietuvių, kadangi jie ko- 
voja ui teisybę, ui savo bainyczię, 
stengiasi suvaldyti savo skriaudė 
ję,kurį bando visaip ginti kn. Sau- 
rusaitis; mes Bostono lietuviams 
uitai galime iszreikszti pritari- 
mę ir sęjausmę, o ne peikti. Jeigu 
botume raszę, tai ne nupeikimus, 
bet visai prieszingus straipsnius. 
VVaterburio lietuviai ir kovoja 
priesz pa nez i o tojus ir skriaudė
jus. Ir pas mus parapijosreikaluo 
se viena tik maiszatis, nėra nė jo
kio davado ir teisingos rėdos. 
Pirmiaus ežia buvęs kunįgaa vi
sas viltis ir iszganymę žmonių 
rėmė ant farmų, pieno, visztų ir 
tt., dabartinis gi visas spėkas de
da į spaustuvę, ant palaikymo 
laikraszczio apgynimui savo ir 
savo draugų asabiszkų reikalų, 
o per tai ir skolos ant bažnyczios 
neina mažyn, bet yra visai prie- 
szingai. Damijonaitis.

Paaiszkininias sąnariams 
Szw. Antano Draugystes

Philadelphioj, Pa.
Draugystė Szv. Antano,ant sa 

vo czvertmetinio susirinkimo 
buvusio 10 d. spalių, nutarė: iaz- 
jieszkoti ir per sudę nubausti 
raszėję korespondencijos patilpu
si oš nr. 39 “Lietuvos”, kuris dry- 
80 įžeisti musų draugystę, arba, 
geriaus sakant, jos komitetę. 
Klausymas tas buvo teip gražiai 
perkratinėtas, kad gal pats komi
tetas nežino, kas ir kaip jį paže
mino. Mieli broliai! Mes per 8 
metus stengėmės didinti drau
gystės turtę ir tai neturime dau
giaus kaip po $15 ant sąnario, o 
sąnarių ne trūksta,yra ir ganaser- 
ganezių. Jeigu mes sunaudosime 
piuįgus ant provų su koresponden
tais, tai ant suszelpimo serganezių 
reiks sąnariams isz kiszeuiaus su
dėti, o geidžiantis provų komite
tas juk'nė cento isz savo kiszeuiaus 
daugiaus nepridės tik tiek kaip ir 
visi kiti sanariai. Mėtydami pinį
gus ant nereikalingų provų, Juk 
mes patys mindžiojame draugys
tės konstituciję. Ant 12 pusi. 2 
skyriuije konstitucijos yra pasa
kyta, kad draugystės turtas ne 
gali būt ant ko kito sunaudotas 
kaip vien ant broliszkos p&szel- 
poe sąnariams, o musų komitetas 
nutarė mėtyti pinįgus ant provų 
su laikraszczių korespondentais. 
Koks gi yra pažeminimas musų 
draugystės ^korespondencijoj nr. 
39 “Lietuvos”? Korespondentas 
sako, kad 17 d. rugsėjo atsibuvo 
musų draugystės susirinkimas ne 
garsintas bažnyczioj, o juos visada 
pagarsindavo. Tol i aus korespon
dentas sako, kad susirinko beveik 
vieni Ant. Jocio sėbrai — tas ir 
yra tiesa: jeigu butų buvę kitaip, 
tai juk ne butų drysę iszduoti 
Jociui paliudyjimo ant mokinto- 
jaus. Ant susirinkimo buwo juk 
tik 25 sąnariai, o ir isz tų 12 bu
vo priesz Jocį ir tie reikalavo, 
kad klausymas isadavimo Jociui 
paliudyjimo butų atiduotas ant 
apsvarstymo visuomenės. Taigi

13 sąnarių iszdavė paliudyjimę 
neturėdami ant to nė jokios tie
sos. Jus gal pasakysite, kad pa
gal konstituciję 7 sanariai galėjo 
tę padaryti? Tas ne tiesa. 7 sana
riai gali atlikti draugystės reika
lus, paliudyjimas lazduotas Jo
ciui buvo jau ne draugystės, bet 
politikos reikalas, tokio atlikti 
13 sąnarių neturėjo tiesos, kadan 
gi draugystė turi per 100 sąna
rių; tai kodėl nepaklausėt, ar Ii- 
kusiejie 90 sąnarių sutinka ant 
jūsų nutarimo? Jūsų protegavi
mas Jocio ir iszdavimas jam pa
liudyjimo juk kuo aiszkiausiai 
parodė, kad jus ėsate jo sėbrais 
ir užtęrėjais. Ar gi ne teip? Ant 
to vięn ir remiasi visas jūsų 
piktumas priesz korespondentę, 
su kuriuom draugystės kasztais 
norite provas pradėti. Korespon
dentas sako, kad minėtas musų 
draugystės susirinkimas vaisių 
ne iszdavė, paliudyjimo Jociui 
ne iszdavė. Czia tai jau grynas 
korespondento melas, kadangi 
musų darbsztus komitetas, visuo
menės, nė kitų sąnarių nesiklau- 
tęs iszdavė Jociui paliudyjimę 
ant mokiutojatis. K selink permai
nymo komiteto, tai koresponden
tas turėjo tiesę raszyti, kadangi 
despotiškas valdymas dabarti
nio visiems jau įgriso; kaip tik 
ant pilno susirinkimo apsvarstys, 
be abejonės dabartinis komitetas 
bus praazalintas. Komitetas laz
duodamas paliudyjimę Jociui be 
pritarimo sąnarių, apie kurį net 
svetimtaueziai žino, kad jis yra 
niekszas, pažemino viaę drau
gystę, kadangi visi numano, kad 
geras užjniekt-zę* neužstos. 15 d. 
spalių, perskaiezius sėk re tori ui 
protokolę, nieks jo ne patvirti
no, nieks jo ne priėmė, kadangi 
jis buvo .nepilnas; užklaustas 
sekretoriaus atsakė,* kad visų 
niekų nereikia į protokolę talpin
ti. Taigi mat sekretorius tik tę į 
protokolę įtraukia, kas jam pa
tinka, o netę, kas reikia, reika 
lavimus sąnarių už niekę laiko! 
Kada susirinkę pareikalavo isz 
naujo perkratyti klausyinę daur
mo Jociui paliudyjimo, preziden
tas reikalavimę atmetė ir pa
baigta, o azale prezidento sėdin
tis vienas isz trirstisų koliojo vi
sus, kas tik priesz Jocį atsiliepė, 
o prezidentas vienę \anarį užtai 
pagazdino net kalėj:mu. Kada 
tūli draugystės sanariai iszsitarė, 
kad jeigu komitetas iszdavė J o 
eini paliudyjimę ant mokintojaus, 
tai tegul iszduoda ir kitiems 
geresniems negu Jocis kandida
tams iszlaikiusiems egzaminus, 
tai prezidentas tiems liepė drau
ge su kandidatais pasikarti. Ar 
gi czia ne despotizmas? Juk ir 
ir caras liepia karti visus, kurie 
jo bjaurius darbus nupeikia, ku
rie stoja už teisybę. Kada vienas 
isz sąnarių atsineszė svarbų laisz- 
kę draugystės reikaluose, tai pre
zidentas ne norėjo daleisti ,jį 
skaityti,bet susi rinkę privertė isz- 
klausyti. Isz to laiszko pasirodė, 
kad komitetas nori skųsti kore
spondentę į sudę be žinios ir pri
tarimo draugystės sąnarių. O kad 
antprovos reikia pinįgų,tai gal ir 
juoe butų sėmę isz draugystės 
kasos teiposgi be sąnarių pritari-' 
mo? Ant pertikrinimo visi trys 
komiteto virszinįkai* pradėjo 
aiszkiuti, įbuk- korespondentas 
baisiai draugystę pažemino. Dalis 
sąnarių tam patikėjo ir pritarė,tik 
nežinia su kokia miale ir nežinia 
kiek buvo pritarianezių skundimui 
korespondento, o kiek prieszin- 
gų. Likosi nutarta vien apie 
Jocį daugiaus nekalbėti, tik neži
nia, ar^atims nuo jo ir pirmiaus 
iszduotę reaomendaciję. Apart 
to, su pritarimu 20 balsų, nutarė 
skųsti korespondentę. Bet kad 
draugystė turi per 100 sąnarių, 
tai kur pritarimas kitų 80 sąna
rių? Taigi tas nesutinka su konsti
tucija. Mes negalime sutikti ati
daryti savo kiszenių ant provų 
komiteto sąnariams. Apart to.dar 
turime pridurti, kad ir kaslink 
suvartojimo draugystės pinįgų 
komitetas teipoagi despotiškai 
elgiasi. Rodosi buvo du pagra 
bai, bet kada, kiek ir kam iszmo- 
kėta, to nieks nežino; gal likosi 
ir numirusių szeimynos.apie kurias 
mes privalumo rupintiesi? Apie 
tai komiteto priderystėapreikszti 
aut mitingo, bet musiszkis to ne
daro. Jeigu, mieli broliai, su aty- 
da per kratysite czia parodytus 
faktus, tai pats pamatysite, kad 
mums ne reikia veritieei į pro 
vas su korespondentais, bet grei- 
cziauM priderėtu pasirūpinti 
apie rinkimę geresnių komiteto 
sąnarių, o tęsyk ir vaidai drau
gystėj isznyks.

Draugystės Sanariai.

Isz wisnr.
| Anglių kastynėse Walijoj už

gimė dideli sztraikai, kuriuose 
ima daly vumę 25000 darbinįkų.

| Nežinomi sztukoriai nudaužė 
nosis paminklų stovinezių priesz 
ciecoriaus rumę Potsdame, netoli 
Berlyno.

Montral, Canada. Sudegė czia 
kotelis Webster House; ugnyje 
[nužuvo 3 žmonės, viena žmo
gysta apdegė mirtinai, o 6 nors 
sunkiai, bet ne mirtinai.

{ Sheffielde, Anglijoj, plieno 
dirbtuvėje Southern & Richard- 
son atsitiko baisi expliozija, ku
rios 4 darbinįkai likosi užmuszti, 
o 20 sunkiai sužeisti.

| 3 d. lapkriezio Anglijos pa
krantėse siautė baisios vėtros,ku
rios ne mažai blėdies ir nelaimių 
pridirbo. Kadangi daugumas te
legrafų dratų vėtros nutraukyti, 
tai dar nežinia, nė kiek laivų su
sidaužė, nė kiek žmonių prigėrė.

I Rostove ant upės Dono 
siautė 1 dienę spalių baisus 
gaisrai, kurisai pridirbo blėdies 
ant 2 milijonų rublių. Iszdegė 
10 didelių krautuvių ir daugybė 
Vaisių pardavinyczių. Sudegė ir 
pienas vaisių preaėjas.

| Netoli Antverpeno, Belgijoj, 
ant upės Sheldos sugriuvo tiltas 
ir tuojaus po tam ant tilto užbėgo 
trūkis ir įpuolė į upę. Prie to 
20 žmonių likosi užmusztų arba 
prigėrė. Iki sziol isz uęės iš
traukė 10 negyvėlių.

| Prieszais miestę Thouars, 20 
mylių nuo Parthenay, Prancūzi
joj, susimuszė du geležinkelio 
trukiai. Prie to du žmonės liko
si užmuszti ir 10 sunkiai sužeisti; 
terp paskutinių yra parlamento 
pasiuntinys Cuneo Dornando, ku
riam trūkio ratai nupjovė abidvi 
kojas.

| Szveicarijoj didesniuose 
miestuose vaikai lankauti mokyk
las ne tik nieko už mokslę ne rei
kalauja mokėti, bet gauna dykai: 
plunksnas, popierę, knįgas, o ne
turtingų tėvų vaikai gauna ezil- 
tus pietus ir vakarienę. Pran
cūzijoj tūluose valszcziuose, apart 
to visko, valszcziai savo kasztais - 
žiemos laike vaikus neturin- 
czius tinkanezių drabužių ir ap
rėdo.

it Maskoliszkas kariszkas lai
vas “Alexis" paskandino'medžio- 
jantį prie maskoliazkų krantų ant 
jūrių ezunų japoniszkę laivę, ant 
kurio buvo 21 žmogus. Japo- 
nieceiai mat medžiojo vandenyse 
prigulineziuose Maskolijai, pa
matę besiartinantį maskoliszkę 
kariszkę laivę, stengėsi pabėgti, 
bet kanuolių szuviai greitai lai
velį paskandino. Isz skęstanezių 
žmonių tik 3 jurinįkus isztraukė, 
kiti gi visi prigėrė.

B Maskvoje likosi suaresztuotas 
žydas daktaras Szatunovski 
už teip bjaurų nusidėjimę, kad 
nesinori ne tikėti, kad žmogus 
ir tai dar daktaras, galėtu teip da
ryti. Saitas netikęs žydas, ant pa
dauginimo ligonių, kuriuos galė
tu lupti, tyczia skiepyjo jauniems 
vuitinamsirmerginoms turtinges
nių tėvų sifiliso sėklas (bjaurio
sios ligos). Reikia tikėti, kad sū
dąs nubaus netikusį žydę be jo
kio pasigailėjimo, kadangi jis pa
sigailėjimo ne vertas-

| Skaitlius iszleidžiamų kas 
metę naujų knįgų Italijoj, nors 
gyventojų skaitlius didinasi, eina 
vis mažyn. 1885 Italijoj iszlei- 
do isz viso 11034 knįgas, 1895m. 
naujų knįgų pasirodė jau tik 
9437 ir tasai skaitlius kas metę 
nors ne per daug žymiai, bet vis 
mažin&si. Pagal įturį žymiausiai 
pasimažino skaitlius knįgų tikėji- 
missko įturio, pasakų, istoriszkų 
ir geografiškų knįgų. Eilių ir 
mediciniszkų knįgų skaitlius pa
siliko tas pats. Pasidaugino gi 
vien skaitlius ekonomiszkų ir so- 
cijaliszkų mokslų knįgų. Nors 
ne teip žymiai, bet maiinasi kas 
metę skaitlius naujai ibzleidžiamų 
knįgų teiposgi Prancūzijoj ir ki
tuose katalikiszkuose kraustuose;



LIETUVA
u£tai j-žemus Anglijos ir Suwie- 
Dvtų Wieszpatyszczių Amerikos, 
tisuose protestoniszkuose kraaz- 
tu0.e skaitline naujai 

. įjzieidiiamų knįgvj dauginasi, 
gmdien, terp wiao swieto wiesz- 
patv.-zczių kaslink naujų knįgų 
W< kietija užima pirmą wietą.

Terp Prancūzijos ir Wokie 
ti ... prasidėjo tarybos kaslink 
'uj-ins'imo Paryžiaus ir Bėdino 
telefonu. Nors tarybos dar ne 
p i tiktos, bet prancūzai sawo 
pt. j pradėjo jau dirbti telefono 
1!. t, kuri iki wokiszkam ruhe- 
i i. turės330 kyliometrų (beweik 
t v jau wiorstų) ilgio ir kasz- 
3.-) <)t>0 frankų. ^Vokietijoj tei- 
I neužilgio prasidės darbai ir 
iki naujų metų jie bus pabaigti. 
Ta zi. prasidedant naujiems me- 
11!..', Paryžius galės per telefo
ną -u-'kalbėti su Berlino wokie- 
cziais.

„ Wisi laiko Ameriką už mili
jonierių krasztą, kur yra didžiau
si didžturcziai. Teisybė, yra A 
menkoj pralobėliai, kurių turtai 
skutosi szimtais milijonų doliarų, 
bet nė wienas isz jų negali lygin- 
tie-i su didžturcziu pietinės Afri
kos,wokiecziu Alfredu Beit. Jis 
atkako 24 m. atgal be pinjgų j 
Cape Town, pradėjo prekiauti 
deimantais ir per lą trumpą laiką 
-uriuko neiszpaeakytus turtns,ko
kiais ant wiso skieto nė wienas 
kitas žmogus ne gali pasigirti. 
Dabar Beito turtus skaito ant 1 
milijardo doliarų, taigi tiek, kiek 
Prancūzija po nepasekmingai 
karei 1871 m. užmokėjo Wokle
lijai.

Prancuziszkos kilmės kana 
d ecziai katalikai iszsiuntė į Ry
mą skundą ant eawo kuuįgų. 
Mat prancuzitzkos kilmės kana- 
.diecziai, nors noriai mokinasi an- 
gliszkos kalbos, bet lygiai gei
džia mokyttesi ir prancuziszkos ir 
namieje ir bažnyczioj “norėtu gir< 
dėti wien prancuz:szką kalbą, Jie 
reikalauja, idant wisos parapiji
nės mokslainės butų grynai pran- 
euziszkos. Tuom tarpu daugu
mas katalikiszkų kunigų tani ue 
prilaukus. Aut to tai ir skun
džiasi į Rymą kanadiecziai, mel
džia augsztesnės bažnyczios wal- 
dzios, idant prisakytu kunįgams 
neskriausti prancuz’szko gaiwalo, 
kadangi, apart airių, angliszkai 
Icalbanczių katalikų nėra, o pran
cūzų yra su wirszum pusantro 
milijono. Taigi mat wisur duo
dasi girdėt pasiskundimai silpnų 
ant pasielgimo katalikiszkų kunį- 
gų, ne lik mes lietuwiai patinka
me jų neprilankumą ant kelio tau- 
tiszko pasikėlimo. Aut kunįgų 
despotizmo skundėsi buwusios 
iszpaniszkos waldybos Amerikoj, 
dėl to despotizmo kunįgijoe susi- 
dėjosios su iszpaniszkais urėdnj< 
kais tos waldybos pasikėlė pra
džioj szio amžiaus ir iszsiliuosa- 
wo wisai. Katalikiszki zokonį- 
kai pagimdė pasikėlimu dlipime- 
czių. Smarkiausiais platintojais 
ir palaikintojais lenkystės Lietu- 
woj buvo ir aut nelaimės dar su 
mužu iszėmimu ir dabar yra ka
talikiszki kunįgai. Jug ir Len 
kijoj net dabar augsztesnėji ka- 
talikiszka dwasiszkija priguli 
prie szalinjkų ir padėtųjų masko- 
liszkų valdžių.

NAUJI 1SZRADIMAL
B ^Vokietijoj, mieste Maistart, 

ant upės Saaros, vandens trauki
mo įtaisose, ant kuro prie maszi- 
nų pradėjo vartoti vandenį, ar
ba teisingiaus sakant anglinį 
dumblu su vandeniu, kas iszpuo- 
la daug pigiaus, negu kūrimas su 
anglimis.

i 17 metų ukinįko sūnūs Mi- 
treikin, kurio tėvai gyvena 
Peterburge, iszrado bicyklį bet 
ne važinėjimui keliais, tik lakioji- 
mui ant oro kaip paukszcsiai. 
'Vaikinas pasiūlė savo iszradimą 
ma^koliszkai karės ministerijai, 
kuri iszrinko augsztų oficierų ir 
inžinierių komisiją ant iszbandy- 
mo minėto iazradimo.

I Dras Tuttle iszrado naują 
esplioduojanczij medegą, kurią 
Thoritu praminė. Nauja mede- 
ga turi daug didesnę ardanczią 
pajiegę negu dinamitas ir metini- 
tas, o kas svarbiausia, kad ji nuo 
susitrenkimo pati ne explioduoja, 

•• ’ < ją g“! nia vartoti ir pri

kulkų paprastų kanuolių, ant ko 
dinamitas ne tinka, kadangi jis 
kanuolės vamzdyj prie szuvio 
explioduoja. Bandavones darė 
Nev Yorke ir jos buvo su visu 
pasekmingos.

8 Mieste Munderkingen, Ba
dene, ^Vokietijoj, gyvenantis 
Karolius Rapp iszrado naują pa
rakę, kutisai prie szovimo ne tik 
neiszduoda durnų, liepsnos, bet ir 
nė jokio balso. Isz kokių sudėti
nių yra tas naujas parakas, tą isz- 
radėjas laiko paslapty j nuo pasza- 
linių, kadangi nori savo iszradi
mą parduoti Wokielijos karei- 
viszkoms valdžioms. Tirinėjimu 
vertės to naujo bebalsio parako 
užsiima dabar specijilliszka Wo 
kietijos kariszkų vadžių iszrink- 
ta komisija.

| Louis Kromm isz Baltimorės 
iszrado nauja orlaivį, kuris galė- 
sęs lėkti nors priesz smarkų vė- 
ją, ko iki sziol iszrasti visgi pa
daryti negal:palekia jie priesz vi
dutinį vėję, bet didesnio ne gali 
pergalėti, tokius orlaivius vėjas 
nustumia ne ten, kur jie lėkti 
nori. Su Ktommo iszrastu orlai
viu gruodžio mėnesyj bus atliktos 
bandavonės. Susitvėrė jau kom
panija su 100000 dol., kuri užsi
ims dirbimu szitų orlaivių. Bau-* 
davonės parodys, ar tas naujas 
oriai vys iszpildys iszradėjo vil
tis.

| Angliszki kasdieniniai laik- 
raszcziai garsina, buk atkakęs 
dabar į Londoną maskoliszkas 
elektrotechnikas Petras Tiens isz
rado prietaisą, su kurios pagelba 
spangį galėsę gerai ma 
tyti, jeigu dar negeriaus už ma- 
tanczius ir tai ne su akių pagelba, 
bet tiesiog smegenims. ’VVienas 
reporteris, kurisai atsilankė pas 
Tiensą, raszo, kad it-zradėjas tam
siame kambaryj užriszo jam akis 
teip, kad nė mažiausio szviesos 
spindulio matyti ne* galėjo, bet 
ant raiszczio uždėjus aną žingei
džią prietaisą, matė viskę teip 
gerai kaip ir dieną. Bandavonės 
su naregiais buvo teiposgi pasek
mingos:-ir tie nesuklydo nė sykį, 
bet pavadino kiekvieną daiktą, 
kokį jiems parodė. Ar teisingi vie
nok laikraszczių garsinimai,sunkų 
apie tai pasakyti. Kol tikri mok- 
slincziai apie tą iszradimą speci- 
jaluzkuose laikraszcziuose nieko 
ne garsina, apie teisingumą re
porterių praneszimų reikia 
abejoti, kadangi tiems ponams 
ne visada rupi teisybė.

^Vietines Žinios.
Chicagoj susitvėrė lietuvisz- 

ka—liuteroniszka Draugystė. Už- 
dėtojai driugystės nori prie jos 
patraukti Chicagoj gyvenanczius 
lietuvius liuteronus, sutverti 
grynai lietuviszką liuteroniszką 
parapiją. Kaip sako, yra ežia apie 
300 liuteropų. Minėta draugystė 
likosi jau inkorporuota.

— Pereitą sanvaitę ant W. 
Lake st. po nr. 139—-141 atsitiko 
baisi nelaimė. Mat minėti mūri
niai namai sugriuvo ir užbėrė 
ne mažai žmonių, pagadino ir 
kaiminystoj stovinezias triobas. 
Prie to likosi užmusztos 5 žmo
gystos ir beveik tiek jau likosi 
sužeistų. Nuo ko minėti namai 
sugriuvo, tikrai nežinia, mena, 
kad nuo expliozijos kelnorėse; 
stovinti ant ulyczios matė, kad 
jie sugriuvo urnai, sienos ant syk 
parvirto.

— Sz. Stanislovo Kostkos 
lenkiszka Rymo katalikiszka baž 
nyczia, kuri buvo skolose pa
skendusi, ežiose dienose vėl už
traukė naują skolą 180,000,00 isz 
Eųuitable Trust Co. Nežinia.kur 
tie pinigai dingsta tose lenkisz- 
kose bažnycziosS? Juo žmonės 
daugiau ant jų moka, juo jos gi
lyn į skolas lenda. Teip yra ir 
su Kravczuno bažnyczia: kiek 
joje plytų, tiek dolerių bankai 
kalta, o ką parapijonai per eilės 
metų dėjo, nežinia ant ko tie pi
nigai nuėjo.

— Detektyvai stacijos prie 
Maxvell ulyczios suaresztavo 
szituos chinieczius turinezius 
Chicagoj skalbinyczias: Hip Lee, 
po nr. 557 S. Halsted ui.; Wing 
Lee, po nr. 1187 W. 15 st; Šame 
Lee, po 513 S. Halsted ui.; Ye 
Kee po nr. 518 S. Halsted; Loy 
Kee po nr. 506 S. Jeffereon st.;

Lan Sing po nr. 457 S. ' Jeffereon 
st. ir Sam Lee po nr. 788 W. 12 
st. Wisu8 tuos bjaurius kasuoezius 
apkaltina, kad jie, prisivilioję 
mažas 13, 12 ir 14 metų mergai 
tęs, su joms atlikdavo bjaurų 
darbą. Nėra abejonės, kad jeigu 
jų kaltė pasirodys, bus jie pride- 
raneziai nubausti.

Nuo Dr-tės S. Daukanto, 
Chicagoj e, 111.

Nedėlioj, 5 d. lapknczio, Dr-tė 
S. Daukanto apvaikszcziojo Chi
cagoj e 106 metinę szvenlę gar
bingo Lietuvos istoriko Simano 
Daukanto. Apvaikszcziojimas 
nusidavė teip puikiai, kad geriau 
negalima geisti. Kadangi diena 
buvo szilta ir graži, saulė szvietė, 
susirinko lietuviai isz visų mies
to dalių. Apvaikszcziojimas pra
sidėjo 2j vai. po pietų. 7 lietu
vi szkos draugystės: S. Daukanto, 
D. L. K. Gedimino, Lietuvos 
^unų, Liuosybės, Teisybės Mylė
tojų, Apveizdos Dievo ir Dovy
do Karaliaus, su tautiszkais 
ženklais, tautiszkomis ir ameri- 
koniszkomis vėlavomis, muziko
mis ėjo lietuvių apgyventomis 
gatvėmis į salę. Dekliamatorkos 
važiavo drauge su marezuojan- 
cziais dviejose karietose laikyda
mos ant rankų kvįetkomis pa- 
puosztus paveikslus Daukanto, 
Gedimino ir Vitauto. Suėjus į sa
lę, paveikslai ir vėlavos tapo 
iszstatyti ant scenos, virszui sce
nos buvo i»zkabinta plati drobė 
su dideliu parastu: TEGUL GY
VUOJA LIETUVA. Žmonių 
prisikimszo pilnutėlė salė, kurie 
užėmė visas sėdynes ir galeriją. 
VV'isi užsilaikė gražiai, ramiai ir 
su noru klausė kalbų, dekliamaei- 
jų ir dainų. Pirmiausiai daininį- 
kės su daininįkaia dainavo**Wili- 
ja musų motina upelių”, prie ko 
akompanijavo ant „ piano ponia 
Abraitienė. {žengtiną kalbą turė
jo A. Olszevskis, “Lietuvos” isz- 
leistojas, kuris apreiszkė ap- 
vaikszcziojimo siekį, apsakė pa- 
virszutmiai S. Daukanto gyve
nimą ir užpraszė paskesnių kalbė
tojų placziau iszaiszkinti nuopel
nus S- Daukanto. Toliau vėl bu
vo dainuota: <AGana lietuviai 
jau mums miegoti”. Antras kal
bėtojas M. Waranka, pasiremda
mas ant darbsztumo ir tėvynisz- 
kumo S- Daukanto, ragino lietu
vius prie vienybės, prie pamylė 
jimo lietuvystės ir padavė už
manymą parengti lietuviszką 
tautiszką mokslainę, idant gent- 
kartę patraukti»prie tėvyniszku- 
mo. Fotam dekliamavo Jonas 
Bagdžiunas “Op, op — kas ten”? 
Treczias kalbėtojas St. Kodis 
skaitė apie tėvyniszkumą (skai
tymą szitą mes patalpinsimo 
“Lietuvoj”). Potam dekliamavo 
B. Olszevskienė: “Lietuva tu 
brangi žėmė senų boezių mu
sų”. Ketvirtas kalbėtojas kun. 
Servetka (Kunįgas Kravczunas 
gazdino užkeikimu tuoe,kurie ims 
dalyvumą szitame apvaikszczio- 
jime,apszaukdamas jį bedieviszku. 
Kad ežia bedievystės ne buvo, 
parodo dalyvavimas kun. 
Servetkoa, kuris, turbut, geriaus 
apie bedievystę ir dievuotumą 
iszmano negu Kravczunas) pra- 
baszczius lietuviszkos parapijos 
Springvalley, III.: ragino lie
tuvius prie ^vienybės ir tautys
tės, nupeikė lenkbernius, ragino 
Chicagiecziua prie įkūrimo tikrai 
lietuviszkos mokslainės, jeigu 
nori pasikelti ir ant galo prie 
meilės Dievo ir pildymo katali- 
kiszkoe religijos, nupeikdamas 
lenkų neprigulminigas parapijas. 
Toliau dekliamavo pana Jadvyga 
Kanapeckaite”: “Oi girdžiu kaip 
ūžia prieszas lietuvystės”. Penk
tas kalbėtojas F. Masionis, apsa
kydamas nuopelnus S. Daukan
to, ragino lietuvius sekti jo pė
doms ir dirbti ant lietuvystės 
teip kaip aus dirbo. Potam cho
ras dainavo: “Kur banguoja Ne
munėlis”. Szesztas kalbėtojas, 
advokatas F. P. Bradchulis isz 
rodė vertę mokslo ir ragino prie 
apsiszvietimo, o apszvietimas 
atgaivins lietuvystę ir pergalės 
jos stabdytojus. Potam dekliama
vo pana Marijona Sereikaitė: 
•'Betgi, betgi : prigyvenot”. 
Septintas kalbėtojas P. «L Jonai
tis iszrodė szunybes tūlų dva- 
sl8zkų vadovų kaip antai Chica- 
ginie, kurį lietuviai nuskurusį, 
neturintį vietos priglaudė pas 
avę, atidavė į jo rankas savo

centus, supirktas bažnyczios pro- 
pertes, osziądien jis savo geradė- 
jus keikia, kenkia ant kiekvieno 
žingsnio lietuvystei, pasinaudoda
mas isz ambonos, spaviednyczioe 
ir savo melagingais rasztais 
“Katalike” pjudo brolius priesz 
brolius.

Toliau dainavo pana J. Kana
peckaite prie fortepiano “Žemai- 
czių cziou krasztas”. Asztuntas 
kalbėtojas, Aleks. Wienbiskis,ka
si erius ir sudžia miesto Springva 
lės, pagyrė Chicagoj lietuvius už 
tauliszkus darbus ir ragino nenu
dėti ir laikytis vienybės, o Lietu
va atgD. Potamdaina: “Ilgiau 
sius metus”. Devintas kalbėto
jas Aleks Bijanskis nurodė, kad 
kas met turime daugiau žmonių 
suprantanezių tautisakumą ir ma
tome,kaip lietuvystė kyla, nepai
sant ant jos prieszų, kurie po 
ploszcziumi tikėjimo kasa jai duo
bę. Deszimtas kalbėtojas p. An
tanas Steponąviezia nurodė, kad 
lietuviai yra seniausia ir buvusi 
kitą kart tvireziausia ir gabiau
sia tauta, kuri pakėlė silpną Len
kiją suteikdama jai garsius raszti- 
nįkus (Mietus, ir tt. o Lenkija už 
tą Lietuvai piktu atsimoka: jei 
gu ką gero Lenkijai padarė lietu- 
vys, tai lenkai jį apkriksztyją ant 
lenko, sakydami: “to nasz, po
las”; bet jei ką blogo padarė koks 
sulenkėjęs bajoras, tada lenkai 
rėkia: “to litvin psia krev”. Jis 
teiposgi placziai aiszkino ge
rus darbus S.Daukanto ir pasakė, 
kad Daukantas buvo vienas isz 
tų,kure nesigailėjo nė skatiko, nė 
laiko,nė sveikatos dirbdamas ant 
lietuvių labo;jis privertė vysku
pą Wolonczauską prie raszymo 
lietuviszkų knįgelių, iszmokino 
jį vokiszkos kalbos, o ant galo 
nuo paties vyskupo tapo panie 
kintu ir ant senatvės iszvsrytu 
isz jo namų. Už tai sakė, Dau
kantas daugiau mums padarė ge
ro negu visi lietuviszki kunįgai 
ir vyskupai ir užtai jis turi pas 
mui augszcziau stovėti už vys
kupus ir už patį popiežių. Ant 
galo visas choras, fortepijonas ir 
muzika rėžė lietuviszką marszą: 
“Tegul girios szlamszczia” ir ant 
to apvaikszcziojimas pasibaigė, o 
pra«idėjo draugystės balius, kure 
trauk6-i iki 2 vai. nakties. Kaip 
seniai lietuviai Chicsgoje gyve
na, dar pirmą teip iszkilmingą 
tautiszką szventę turėjo ir pirmu 
syk tiek daug lietuvių susirinko. 
Dr tė ^.Daukanto isztaria szirdin- 
giausią aeziu visoms lietuvisz- 
koms Draugystėms, kurios ap- 
vaikszcziojime ėmė dalyvumą, 
dainininkėms, daininkams, kalbė
tojams, deklamatorkoms, f orte- 
pianistkai ponei Abraitienei ir 
visiems lietuviams, kurie ant ap- 
vaikszcziojimo atsilankę, teikėsi 
gražiai ir ramiai užsilaikyti ir 
žmoniszkai pasirodyti, , kas 
pridavė Draugistei norą žengti į 
tolesnius tautiškus darbus.

Po apmokėjimui visųaxpensų, 
Draugystė S. Daukanto turės ke
lias deszimtis dol. gryno uždarbio 
isz savo apvaikszcziojitno.

F. Papauskis, apvaiksz. raazt.

Aukos ant Paryžiaus parodos.
Brooklyno lietuviai nuo teatro........*2.00
W. Stulpin, Diek ton City, Pa.............. 15
P. Buczaa, Phila, Pa................................ 50
J. Siymkus, Chicago.............................. 50

Aukos ant kankintintu
P. Buczaa, Phila, Pa.............................. 50
J. Szymkui, Cbicago...,.......................50

PajieHzkojimai.
Juozai Bendoraitii, iszSzelmių kaimo, 

Suvalkų gub. gyvenantis Amerlkojete- 
gul duoda pats apie savę tinią, arba kas 
apie jį tino tegul pranesza dėl manęs. 
Yra labai svarbus reikalas.

Marijona PetrokaitienS, 
Office Olose, Muirkirk, Bcotland.

Pajieczkau savo vyro Antano Jonusz- 
koa, Suvalkų gub. ir pa v., gminoZabo- 
riszkiu, kaimo Lipnioku. Paskutinį nuo 
jo laiszk) gavau isz M t. Carinei, Pa. gir
dėjau, kad jis gyvena 720 Pine Str,, 
Shamokin, Pa. Jis pats, ar kas kitas 
teiksis duoti tinią ant adreso:

Mrs. Eva Jonuazkiene, 
780 I3th8tr. Nevark, N. J. (10—10

Daktare Marija Doviatt perkelt vietą 
savo gyvenimo po kitu numeriu ant tos 
paezias ulyczios, būtinai po nr. 723 W. 
18th st., kur priima ligonius. Telsfonas 
tas pats: Canal 78. Reikale gali paszaukt 
isz kiekvienos aptiekus. (17—V)

Isz EastSt. Lx>uls, III. lietuviszkos 
parapijos, kur yra kn. Maszotas, tegul 
atsiszaukia nors vienas parapijonas ant 
iemiaus paduoto antraszo, -o gaus gerą 
tini) parapijos reikaluose.

L. M.'Dominus,
358 Ontario str. Cleveland, Ohio.

Preke plnĮgų.
Ruskas rublis po.................... 521 c
Prūsini k os markės po........... 24|c

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų.

8ENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal HiUchinsoną.

(Tųsa.) 
dicynodontų negalima prie krokodilių pris
kirti. Negalima jų priskirti nė prie želvių, 
kadangi jos turi tik vienų šnervę esančių ant 
vidurio pryšakinės kiukalio dalies. Jų ne 
galima priskirti nė prie žvėrių,’ kadangi 
žvėrys kvėpuoja su į>agelba visai kitokių or
ganų. Jie ne priguli nė prie varlių, nė prie 
žalčių, kadangi kaukalis jų visai kitokio su
dėjimo. Tūlos kitos ypatybės priartina dicy- 
nodontus prie driežų. Galvos daugumo ma
žos, bet kaip kitų atmainų, kaip antai Dicg- 
nadon tigriceps, turėjo galvų 20 colių ilgio. 
Vėliaus liekanas Dicynodontų rado Rytinėse . 
Indijoje ir sluogsniuose pieskini^akmens 
Škotijoj. Nugarkaulio sanariai jųdvygubai 
įdubę toki kaip pas žuvis. Matyt, kad šitie 
sutvėrimai gerai galėjo plaukinėti ir turbut 
gyveno vandenyj; bet kvėpavo oru, taigi 
plaučiais, todėl laikas nuo laiko turėjo pasi
kelti ant paviršiaus ant atsikvėpimo.

Teiposgi pietinėj Afrikoj rado liekanas 
kito mažesnio šito skyriaus sutvėrimo, kurį 
profesorius Owen praminė vardu Ondenodon 
(iš grekiško: ondėn—nėra ir odons—dantis). 
Šitas visai neturėjo dantų, bet iš kitų kūno 
dalių jis teip panašus į dicynodontų,kad tur
but prigulėjo prie tos pačios giminės. Kau
kalis panašus į kaukalį dicynodonto, žandai 
teip susisiaurinę,kad pasibaigia kaipi paukš
čio snapu. Prie šitos giminės priguli kelios 
atmainos, iš kurių kaip kokios buvo labai 
didelės.
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at-surastus Maskolijoj, bus jų dar daugiaus 
mainų ir veislių.

Tirinėjimais Šito skyriaus išnykusių su
tvėrimų užsiėmė mokslinčiai: Anglijoj Seley; 
Amerikoj Cope, Prancūzijoj Gaudry. Cope 
Amerikoj rado liekanas žingeidžių šito sky- ~ 
riaus sutvėrimų veislių Empedias ir Dime- 
trodon. Bet kad iškastos liekanos ne pilnos, 
tai negalima pasakyti, kaip tie’ sutvėrimai 
išrodė. Žingeidžiausias iš jų buvo Dimetro- 
don (iš grekiško: dis—trigubas; metras—mie- 
ra ir odons—dantis). Ne tik žanduose jie
turėjo labai dideles iltis, bet ir nugarkaulio 
sanariai turėjo ilgas išaugas arba akstinus, 
vienos atmainos tie akstinai dvidešimts kartų 
ilgesni negu storis nugarkaulio sąnarių. Pro 
fesorius (k>pe mena, kad tie akstinai buvo 
paramomis nugarinės plėvės, kokių tie sutvė
rimai turėjo, nors nežinia kam, kadangi jie 
gyveno ant sausžemio; tokias nugarines plė
vės turi tik antai vandenyj gyvenančios žu, 
vys.

Iki šiol mes kalbėjome apie anomodon- 
tus ne pilnai ištirtus, dabar prieisime prie 
visai pažįstamų, prie tokių, kurių pasisekė 
surasti skeletus visų kūno dalių teip, kad ga
lima sakyti, ne trūksta ne vieno reikalingo 
kaulelio. Prie tokių priguli žingeidus Pa- 
reiasaurus (iš grekiško: pareias—reiškia čel- 
mo pašmakrį ir saurus—driežų), teip pra
mintas todėl, kad jo veido kaulai driekiasi 
žemyn ir iš dalies uždengia apatinį žandų. 
Skeletų šito sutvėrimo rado angliškas mok
slinčius Seley pietinėj Afrikoj trijaso sluog- 
sniuose. Iki dabar surado jau kelias atmai-

Rhyncbosaurus. Hyperodapedon.
Mastodonosaurus. Talerpeton.

Ondtnodon Baini turėjo galvę kesių colių 
ilgio; liekanas jo iškasė teipoegi Pietinėj 
Afrikoj.

Platypodozaurus (i& grekiškos kalbos: 
platus reiškia platų, pos—pėdą ir saurus— 
driežų) priguli teiposgi, kaip ir pirmiaue ap
rašyti, prie dicynodontų grupoe; iškastas 
teipoegi pietinėj Afrikoų.

Veislė Endothiodon. Prie šitoe/eislee 
priguli dideli sutvėrimai; liekanos jų rado 
tuose jau pieskinio akmens sluogsniuose Af
rikoj. Jie turėjo dantis ne tik žanduose, bet 
ir gomuryj. Kaukalis panašus '| kaukai į 
ondenodonų, bet snukį turėjo ilgesnį.

Placodontia tvėrė kitų giminę. Iš tos 
giminės Placodui (iš grekiško: plat—reiškia 
lakštų ir odons—dantį) ir &yamodu8 iškasti 
trijaso žemės žievės slugsniuose Vokietijoj. 
Dantys jų panašus į dantis žavių. Čielų skele
tų nė vienos, nė kitos atmainos nepasisekė 
atkasti, atkasė vien galvas. Žandai ypač 
atmainos Cyamodus labai drūti, juose dan
tys platus, buki, panašus į akmenis, kuriais 
išgrystos miestų ulyčios;maitinosi jie,turbut, 
moliuskais, kurių dėžės trupino plačiais dan
tims.

Tapinocephalus (iš grekiško: tapeinos— 
reiškia žemų; cephalos—galvų) ir Titanosu- 
chus (iš grekiško: titanas—milžinas; suchus— 
krokodilius). Yra tai du sutvėrimai iš ano- 
modontų skyriaus labai dideli. Liekanas jų 
rado pietinėj Afrikoj. Iš dantų matyt, kad 
abudu šitie sutvėrimai prigulinti prie vienos 
giminės buvo draskanti,maitinosi gyvais sut
vėrimais.

Galesaurus (iš grekiško: gale—reiškia . 
kiaunę ir sauruf—driežų) priguli prie kitos 
anomodontų grupos, profesoriaus Oveno pra
mintos TKeriodcndia (is grekiško; therion— 
reiškia draskantį ir^fdons—dantis). Dantys 
jų panašus į dantis draskančių žindančių 
žvėrių, toki kaip pas liūtų, vilkų, šunį. Pry- 
šakiniai dantys atskirti nuo kraštinių tarpe 
esančioms iltimis, iltys apatinio žando perei
na pry šaky j viršutinių. Pas tūlas veisles 
sitos grupos viršutinės iltys ilgos ir aštrios, 
pryšakiniai dantys suspausti. Maskolijoj 
teiposgi rado liekanas šitos grupos anomo
dontų, bet maskoliškos atmainos diktai ski
riasi nuo surastų kitur.

Ualvz Oaleszurtu PUnicepz.
Pas didesnę dalį reptilijų vietoj nusi

trynusių arba nulužusių daųtų išauga nauji, 
kurie nuolatai darosi žanduose; bet pas The- 
riodontue žanduose nėra ženklų kitų dantų, 
nors tokių kaip pas žmonis, kur.vietoj pieni
nių dantų išauga kiti, nė tokių, kokius turi 
krokodiliai, kur vietoj nusitrynusių arba nu
lužusių išauga kiti. Taigi matyt, kad The- 
riodontai turėjo vienus ir tuos pačius dantis 
per visų amžį, Šitos grupos anomodontų 
profesorius Owen aprašė 11 atmainų; visi jie 
paeina iš pietinės Afrikos. Pridėjus prie to

Skeletas Pareiasaurus Baini. _______
nas šitos giminės anomodontų ir visus rado 
pietinėj Afrikoj. Pareiasaurus Baini buvo 
tai didelis sutvėrimas su trumpomis bet tvir
tomis kojoms, su ilgais šonkauliais, ant nu
garos turėjo kaulinius akstinus, kurių yra 
net trys eilėsipanašus akstinai yra ir ant gal
vos. Dantys v dideli, aštrus ir tvirtai įsodyti 
į žandus. Šitasai sutvėrimas turėjo 10 pė
dų ilgio. Galva jo panaši į galvų labyrin- 
thodontų, iš pirmo gi pažvilgio jos pavidalas 
panašus į varlių galvų, bet sudėjimas jos ki
toks. Iš sudėjimo pareiasaurų galva panaM 
į galvų gyvuojančių dar ant salos Naujos 
Zelandijos, Australijoj, driežų, tenykščių gy
ventojų vadinamų tuatari, mokslinčių gi va
dinamų Sphenodonais. Australijoj mat yra 
diktai dar ne išnykusių sutvėrimų artymų ki
tur seniai išnykuriems. Nugarkaulio sudėjimas 
pareiasaurų teiposgi panašus į nugarkaulio 
sudėjimų sphenodonų ir į nugarkaulį laby- 
rinthodontų; pečiai ir vidurio kūno sudėji
mas teiposgi panašus į sudėjimų sphenodo
nų. Kojų kaulai, nors trumpi, bet neišpa
sakytai stori ir drūti. Pečių kaulai išrodo 
lyg du trikampiai kyliai drauge surišti; tų 
patį užtinkame ir prie kulšių. Profesorius 
Seley sako, kad kojos pareiasaurų, iš savo 
sudėjimo ir pavidalo panašios iš dalies į ko
jas žindančių žvėrių ir iš dalies į kojas uode
guotų amphibijų, kaip antai tritonų ir sala
mandrų. Bet iš visko matyt, kad pareiasau- 
rai buvo greičiaus reptilijoms negu amfibi
joms, kų parodo jų kaukalis, kurisai jungia
si su pirmutiniu nugarkaulio sąnariu per 
vienų ryšį o ne per du, kaip tai yra pas laby- 
rinthodontus ir amfibijas.

Mokslinčiai, pasiremdami ant panašumo 
sudėjimo tūlų kūnų dalių tvirtina, kad laby- 
rinthodontai, anomodontai ir užsilikę dar -j 
Australijoj vienskyliai žindanti (monotre- 
nata) žvėrys paeina nuo tūlos, bet vienos ir 
tos pačios amfibijų formos; visi tie sutvėri
mai stovi artymiausioj giminystoj su amfibi
joms, prie kurių priguli visiems pažįstamos 
varlės.

Suradimų giminystos terp seniai išnyku
sių nuo žemės paviršiaus sutvėrimų ir šiųdien 
gyvuojančių palengvina labiausiai kaip kur 
iki šiai dienai užsilikusios, ypač gi Australi
joj, gyvuolių formos, kurioms, rodosi, reikė
jo išnykti, bet jos ant tos mažiausios sausže- 
mio dalies užsiliko iki šiai dienai. Prie to
kių senų formų priguli kų tik paminėtas drie
žas tuatari arba sphenodon, echidna ir an- 
Čiasnapis arba ornithorhinchus. Abudu 
paskutiniai, nors priguli prie žindančių, bet 
deda kiaušinius ir iš jų išsiperi vaikai, teip 
kaip ir pas reptilijas; tie tai sutvėrimai iš sa- 
vo kūno sudėjimo panašus į išnykusius ano- 
modontus.

PzreiaMuruz pietinės Afrikoa.
Apart anomodontų, prie anomališkų 

reptilijų priguli irdaugiaus išnykusių sutvfi- 
rimų, kuriuos mes nors trumpai peržvelgsi
me.

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Draugyscziu Reikalai.
Antras Metinis Bailus!

Pittsburg, Pa.—Lietuviszko Knįgyno 
Draugystė rengia antra metinį bąli K ant 
13 d/l^ipkriczio, 1899, Odd Fellovs sa
lėj, 18 ir Sarah ui., S S. Pittsburg. Prasi
dės 7 vai. vakare ir tęsis iki 2 ryto. 
Greal Eastern Orchestra, garsiausi vie
tiniai muzikantai, grajys lietuviszkus 
szokius, ant kurio tai pasilinksminimo 
meilingai užpraazo merginas, moteris, 
jaunikaiezius ir vyrus Komitetas.

Balius! Balius!
Hammond, Ind., Dr-tė Sz. Stanislovo 

turės savo balių, subatoj 11 Lapkriczio, 
1899, A. Chrustovskio ’ salėje, Mahon 
avė. ir 149th st. East Chicago, Ind. Pra
sidės 6) vai, vakare. Jženga vyro su 
motere 25c. Wisus lietuvius ir lietu 
vaites užpraszo atsilankyti.

(10—U) Komitetas.

Brocton, Mass.—Dr-tė sz. Rocho turės 
savo visatinį susirinkimą 12 lapkriczio, 
2 valandą po pietų bažnytinėj salėj, 
ant kurio yra vale visiems ateiti ir pasi
klausyti paaszkinimus apie mus drau
gystės stovį ir kokia nauda gali atneszti 
prigulineziam prie draugystės teip lygei 
ir prie “Susivienyjimo”. Toj dienoj bus 
pigus instojimas į draugystę tik už vie- 

1 na doliarą (81.eo). Norinti prigulėt nepa- 
mirszkite* ateiti. Teipoegi praszome 
draugystės sąnarių pribūti dėl prigulė
jimo į“Susivienyjimą”nes czarteris bus 
prisiųstas kaip greitai nusiųsime mo
kestį į kasą, ir atsiveskite savo moteris 
prisiraszyti prie “Susivienyjimo”.

Užpraszo Komitetas.

Lietuwlszkaw teatras.
lęhicago, Dr-tė D. L. K. Witauto at- 

grajys teatra po vardu 
navojimas” nedėlioj, 
1899. Freiheit Turner salėje, 3417 S. 
Halsted st., arti 34tos ui. Prasidės 7 va
landą vakare. Po teatrui bus Dr-tės ba
lius. Tikietas25c., pirmose sėdynėse 35c. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites užpraszo 
atsilankyti.

Dr-te D. L. K. Wytauto.

Antras Metinis Latwiu Balius.
Chicago.—Latvių Draugystė turės sa

vo antrą metinį balių subatoj, 11 Lap
kriczio, Ruehl’s salėje, 220 W. 12th st., 
arti Halsted st. Prasidės 8 vai. vakare. 
Įženga po 25c. nuo ypatos. W isus lietu
vius, kaipo savo sanbrolius, szirdingai 
kvieczia atsilankyti. Su guodone,

Latvių Dr-tė.
25-metlnis Balius.

Nev York.—Dr-tė sz. Kazimiero turės 
savo 25-metinį balių subatoj, 18 Lapk/i- 
czio, Nev Irving salėje, 214—220Broome 
•t., prasidės 7) vai. vakare. Tikietai 
ant baliaus vyrams po 25c., moterėms 
po 15c. ir prie kiekvieno tikieto gauna 
skrybėlės padėjimo czekį. Wisus lietu
vius ir lietu vaites vietinius ir aplinki
nius azirdingai uikvieczia atsilankyti.

Komitetas.
z Dr-tė sz. Kazimiero Nev Yorke laiko 

savro susirinkimus pirmoj ir treczioj pėt- 
niezioj kiekviena mėnesio, salėje po nr. 
93Grand st. Brooklyne.—A. Liesnevskis, 
■ekretorius.

Parapijos Balius. •
Lavrence, Mass.—18 Lapkriczio lietu- 

viszka parapija turės savo balių ant baž- 
nyczios naudos, kurs prasidės 4 vai. po 
pietų ir trauksis iki 12 vai. nakties. įė
jimas vyrams 35 c., moterėms 15 c. Wi- 
sus lietuvius, vietinius ir aplinkinius, 
užkwieczia atsilankyt, ir remti parapijos 
reikalą.—Komitetas.

Mitingas ir Balius.
Subatoj. 11 Kapkriczio, 7 vai. vakare, 

salėje P. Karecko, 1193 S. Oakiey avė., 
lietuviai 10-tos vardoe turės savo mitin
gą, o po mitingui balius, ant kurio visus 
lietuvius užpraszo pribut.—P. K a rėčkas.

Visatos ir jų auginimu, paraszė K. Nau
dingos ūkininkėms rodos..........lOc.

Gyvenimu Jėzaus Kristaus, pagal nau 
jaustus isztyrinėjimus suraszyta. 15c.

Grali vaikų knįgelė. Telpa ežia 25 gra
žios pasakėlės dėl Lietuvos valkelių, 
suraszytos paga) kn. K. SchmidtąlOc.

Simuku ir Magdutė, vaizdelisiuLietu
vos sodieczių, ypacz jaunymo, gyve

nimo; paruzė J. 8.......................lOc.
Kanklės,'lietuviszkos dainos 4 balsams 

(vyriszkiems) sutaikytos; parūpino 
-D-ras V. Kudirka. II dalis........ 3Oc.

Angliszkai-lietuviszku žodynėlis, sutai
sytu kn.P.Saurusaiozio; turi apie 3500 
žodžių; angiiszki žodžiai iszguldinėti 
lietuviszkai..................................5Oc

Temykit Lietuwiai!
Tvotas labai pigiai ant pardavimo, 150X 
25, tik keli žngsniai nuo lietuviszkos 
bažnyezios. Atsiszaukt pas J. K. Chme- 
laus'aa 880 33rd st., Chicago.

Pigia ant pardavimo 2 pentru medi 
nis namas su grocerne, buezerne ir lotu 
teipoegi 8 ruimu mūrinis namas su lotu. 
Lotai 131 pėdų tigio. Arti lieluviszkoe 
bažnyczios.kAtsiszaukite po nr. 3236 Illi
nois Court Chicago. (17—11)

-------- DIRBA --------

LIETU WIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT,
Kauno gub. Szaulin paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

T. ANDRIŪSZEIICZAITE
Arnotus, Karūnas ir wtaus baž

nytinius parėdus,
— Teipogi —

Drugystems: VeUtvir, Siarpis, Kokardas ir t.t.
Mokinausi to darbo War*zavoj, dirbau jį kelis 

metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdtrbimu, raszyk i te pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.

Su Guodone,
T. Andrluszewiczaite, 115 W. Dltlsloo St., Chlcijo, III.

“Witauto Karu- 
19 Lapkriczio,

Pasilinksminimo Balius.
Subatoj, 11 Lapkriczio, darau pasi

linksminimo balių, ant kurio grajys gera 
mueika ir bus smagus pasilinksminimas 
ir paszokimas, nes salė yra didelė. Balius 
prasidės 7 -valandą vakare. Wisus aplin
kinius ir pažystamus užkviecziu atsilan
kyti.—M. Norvillas, 572 S. Jefferson st., 
Chicago.

Naujausios K u į gos, 
ginamos “LIETUVOS" redakcijoje.

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos 
žmonijoje. Paraszė kn. Dembekis. - Szi 
knįga paduoda svarbiausias isztraukas 
isz szventos Biblijos, kuriąs perskaitę 
suprasit, kas yra Biblija ir kodėl kuni
gai draudžia ją žmonėms skaityt. 75c.

Dailydė arba patarmės stalioriams, su
rinktos isz naujausių knįgų, su 120 pa
veikslų. Yra tai rankvedis dailydėms 
mokinantiems ir mokantiems stalio- 
riszką darbą..................................4Oc.

Obrusiteliai. Paveikslėliai isz maskolių 
gyvenimo Lietuvoje: paraszyta Dėdės 
Atanazo. Yra tai apraszymas rusifika
cijos darbų maskoliszkų czinovnikų 
Lietuvoje ir plėgų, kokias musų bro
liai nuo jų tur nukęsti..............2Oc.

Isz kur akmenys snt musų laukų atsira
do? Geologiszkas Lietuvos isztyrinėji- 
ma*; naudinga moksliszkaknįgelė lOc 

Naudingi skaitymai, daugiausiai isz pri
gimties mokslo; pagal Brzezinskį para
szė N. Skaitydamas tą knįgelę skaity
tojas lengvai susipažins su Įvairiais 
gyvūnais, augalais ir naugėms, su jų 
ypatybėms ir nauda dėl žmonių . 25c.

Saulės Ir mėnesio užtemimai. Pagal M. 
Brzezinskį paraszė N. Lengvoj for
moj spraszyta ežia apie saulę, mėnesį 
ir žemę bei apie burtus tamsių žmonių, 
neeuprantanezių priežasezių visokių 
gamtoj apsireiszkimų................ 15c.

Kapai! Didžių Kunigaikszczių ir Karalių 
Vilniuje. Pagal A. Kirkorą paraszė N. 
Yra tai istoriszkas iszsznipinėjimas a- 
pie Vilniaus praeitį pagal paminklus, 
užkilikusius ant grabvieczių D. L. Ku
nigaikszczių ir karalių...... ....10c.

Lietuviai po maskolių jungu. Paraszė 
Dr. Pieszinys apiė priespaudas ir per
sekiojimus lietuvių isz szalies masko- 
liszkos valdžios.... . ..................... 10c.

Pirmutinė paszalpa urnai susirgus, tai
pogi gėralai alkoholiniai ir taboka, pa

-gal O. Buividą paraszė N. Naudinga 
žmonėms knįgelė.. .......................lOc.

GERIAUSI ISZ WISU

DRAPANOS IR PAREDALA1,
Parsidawines teip pigęi, kaip tik galima ;

Subatoje, Nelelios Ryta ir Wisa Nedelia. 
3 Dideli Paredalu Stebuklai! 

i

$6.00 Plluszlnes Keipos 
už.........................$2.98 į;

Moterų Keipos, padaryto* isz puikaus 
importuoto seal szilkinio pliuszo, su ge
ru ir szvelniu pamuszalu, patnusztos su 
szviesiu ar tamsiu szilku, palimuotos ap
linkui su 3col ploczio thibet puszu, 20 
coliu ilgo ir pilno plo-^U mra
C3I0, paprasta i>rekefl-"l |Į 
•6.00, sziame iszpar-^H £ -O 
davime tik .................
$8.50 Moterų Jakės už $4.98 Moterų Jakes, isz vilnones Keraey, 
Beaver ir Covert materijos, padaryto* pagal ir naujausia mada, 
su coat arba storm kalnierium, įvairiausiu dažu ir parvu, juo-^p gĄ 
do, royalinia, kastorai ir pilko, visokios mieros, paprasta prek< 
•8.50. sziame iszpardavime tik ........ . .............................." ■ ——

6 Dideli Drapanų Stebuklai!

$8.50 Pliuszines Keipos 
už.........................$4.95

Moterų Keipos, padarytos isz Angliszko 
seal szilkinio pliuszo, tokios materijos, 
kuri visai lietaus nebijo, su Mercerized 
pamuszHlu.pamusztos su szviesiu ar tam
siu szilku, aplinkui palimuotos su dailiu 
3col ploczio thibet pu-^^ j Kt 
szu, paprasta preke
88.50, sziame iszpar-^^ my _ įj 
davime tik.................

Galima p*sj**ktllsx kiekvieno* ApU- ko*.

NERVITA SugraZina nušudyta wyru 
itipruma Ir dr***ma.

* Gvdo impotvoelia. *'abdo nakllnia 
| polacija Ir wi*a* liga* išgauta* per 
| uzdykumaar oeaUargumo. Sziia gy- 
I dykia audrutlaa nrr»a< ir daugtaa 
1 kraują; priduoda veidui raudoouma 
' ir *ugrailna imogat Jaunyitla. Si*a

oriame pecrla u* SOo bateli, u* SZ 50 
balelių* Ir g*arantuojame lazgydy- 

vti arba pinigu* *ugra4inU.
narvita McBlcalCo..

Clinton a Jakion 8t« , Chicago.
gF* Gaunama yra Ir Aptiekoje Clark, ir Vaa- 

BurenSt*.. Chicago. v

S. MACK
212 l-stst., Ellzabeth, N. J. 

Parduoda Szifkortes ant drueziau- 
siu laivu ir siunezia pinigus į visas 
svieto dalis.

Stebuklas!
Žingeidus swietui dalykas.

Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už ką gvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite. 
OFFISAI: Brooklyn, N Y
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: J. M. BRUNDZA & CO., 
Box 2361, Nev York.

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant poliurijos, kuri 

pasirodo laike miego arba prie nuslszla- 
pinimo, ir jeigu isz tonesigydys, ji neap
leis žmogų kankinusi. Žmones turinti ta 
liga kenezia nemigą.galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimą arba netravinimą, 
nerviszkumą, viduriu ir nugaros skau
dėjimą ir apsilpnejimą lytiszkukuno da
liu. Jeigu tokiuose atsitikimuose reika
lauji pageltos, nesiųsk pinigų, bet ra
szyk pas manę įdedamas markę, o uz 
atsiųsiu tau apraszymą, isz kurio tikrai 
iszsigydysi. Adresuok:

John Wa«el,
Hoi 443. Iron Mountain. Mich

Lietnvisikas Hotelis V. Ronko,
7 Washington St, New York, N. Y.

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės prie manęs su agentiszkais 
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 offiso. 
Tėmykite ant mano Hotelio yra Hetu- 
viszkas paraszas.

Su guodone, Vincas Rozuka*.
(15-12)

FfBradchulis
Advokatas Ir Notary Public. 

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiiiszkas. Aljieszko 
užsenėjusia* provas,‘.f iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Turin- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3251) 8. Halsted st., Chicago, III.

Telephone Yards 772.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teipgi tai ra

ižyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz-
gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliurija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

Ant pardavimo,
Pigiai namas su lotu. Namuose tal

pinąs! buczernė ir grosernė. • Norintis 
gali pirkti viską sykiu arba tik namą 
su lotu. Atsiszaukite: Dan. Knakevicze, 
Box 403, Tolucn, III.

UZ $5. IN EUROPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo; 

kiekviena norinti už 95.00 parkeliaudami 
[Lietuva. Laivai iszplaukia utarnykais 
ir subatoms. Agentas: ’

Henry J. Jacobs,
38 Canal st., New York, N. Y.

(15-13)

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktarai.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prakti 
ką ligone moterių, waikųircnro- 

nlszkoae ligose.
887 32nd St., Chicago.

OFISU WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 1^—2 po pietų Ir po 6 wnk 

Tblblorab Y ARbs 885.

287
gi priima ligonius ofise po nr.
Lrcher At., kerte Bonfleid 

nuo 10—11 ryto.
Telefonas Canal 329.

C. W. DYNIEVVICZ & CO.. A
80S MILWAUKEE AVENUE,
Pomlędzy We.t Ditition 1 Cleaver allcami.

CHICAGO, ILLS,
KANT0K PIENIĘŽNY. REALNY I ASEKURACYJNY.

Wy»etka plenlędiy do Europy, Sprsedsž 
Reslnotol, Kirty Podrdtne, Okr^tove 1 
Kolejo** do I a Kumpy, WyraManie Pa- 
pierdv Legalnych, ftrlūani* Sched, Ase- 
knrscy* Domdv, Grunto Kolejova na Far- 
my, WypoAycaante plenHdty na Bado-

vanle lub zakapno Realnoėci, Zrplsna plenl^dzy Zagnnlcznyrb, Notaryusse Publicanl.

Li6iuwiszka flPika
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiektoje visada galima raxt DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

------ I_________________ x____________
LIETUW1SZKA8 DAKTARAS

OFFI8O WALlST50Si 
NuoSUti 10 ryto, nuo 1 iki 1 popiet*,

Tik insitemykite gerai mu 
su sankrovos vieta.

PIGIAI!
Idant parodyti, 

k* i p pigiai tn*s gulim 
viską parduoti laike 
salų <10 diena gausite
saito ,®liomoa l*>k a 5 

Muviu revolveri M ar SS kalibro ir ta 
vyrisaka laikrodėli *u uMaromat* luk- 
•ital*. Luksital yra vokiaiko sidabro 

apvilkti is* abieju pusiu UK auksu Įsikloti ni
keliu. Szi gaarntuoia ant 10metu laikrodėli su 
auksu pleltytu k-nciugeliu pri.iu.im. C. O_D. 
snt pamatymo J.i ps*i<labo» užmokėk z 
e tyrėse i ir ui atvedima, o Jis atiduos 
tau laikrodėli, lenelugeli ir revolveri. 
Ji savo draugam*, o tikime*, kad tuk 
nauju kostumi.tju mums rasis

COLUMBIA WATOH CO.. 
165 Dearborn st. Chicago III.

C. A. Bachbinder,
VVokiukai-Amvrikoniszkas Aptiekorius, 
04 Grand 8t., Brooklyn. N.Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
"Wild Cherry A Tolu” vadinamas ir 
‘‘Reumatic Mizture No 79000.” ant gy
dymo reumatizmo. Bonkelės po 25c. 50c 
irti.00. Prisiunczia paežiu. (29-12)

ĮVAŽIUOJU

Dulsevlczli,

American Gold Filied
LAIKRODĖLIAI

Pakol pirksi lalkrld.ly, 
pamatyk pirmiau musu 
PARDUODAMUS. Laut- uodklt su Lzgciceztrr 
už M-5O Isskirpk szi 
apgarsinlma ir prisiuak 
mumi su savo adresu, o

Ųraitol isskvletkuotas, 
H k. auksu pleltytAs.dvi
gubai* luksstois. ausuke 
užsukamas Ir uistoto- 

■*. uauu gvsrsntooto* rodymas
laiko, ir ant paiiuro* lyginasi 8» 00 verta* laik
rodėliai. S* kodą a laikrodėliu gausi storai auk
sinta vyriszka arba moterlszka lenelugeli ir 
GWARANTt'OJA aat>0 M ETV. Kada pamaty
si. Jeigu tau pasidabos, užmokėk ezpreao agen
tu lili-A. 50 iru* atvežimą ir laikrodėli* su leb- 
ciugelhi ta*o. Primink koki nori, vyrtsika ar 
motertszka laikrodėli. Adresuok:

Diamand Jewelry Co., 
D*pt B. S9., 22S Dearborn •»., Ohicago, III

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynus Ctekiszkns

Ruginius Miltus.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvieno* barielko* ir maiazelio, 
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant 
virsz padėto pawaik*lelio. Klausk savo 
groaemiko apie mus miltus.

ChicagoR fllija:
105—107 Wemt Bantlolph Street.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
34S2 8. HaHted St.

Nuims puikias Fotografija*; už tusluy tiktai
•2.00

Ant vuMlllu ir kitokiu reikalu uutms'Foto*ra
fija* kuopuikiaulal.

Wienatinis Waterhurlo
Lietuwiszkag Saliunas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepeneziuseigarus. Oeriause 
užeiga dėl szviežiai at vate vusių į Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseriau 
sės ir tefsingiauses lietuviukas saliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. I>ANI8EWICZIU8, 
839 Bąnk, kampas 8. Leonard st. 
Waterbury, Conn.

Dr. H. P. Kossakanskis, 
3315 S. MORGAN UL. 
Aptiekoje J. Legzczynskio, 

kožna diena
nuo 10-to8 iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. JLL.

I.zrodo kaip H0.00 aakainl* laikrodėli*. Aulu*l- 
me C.O.D. Ir Jei p*»klabo*. atmokėk aat ezpreao 
agentai (S.M ir laikrodėli* tavo, jei ne.iogradyk 
atgal ant mua kaaato. Baiavk koki nori vyriška 
ar moterinka.Prl'kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aakka 11«U lenciageli Jeigu *u orde
ri* pri*lu*it3.M. Ir apmokame keastu* prtaluntt- 
mo. Apsiatelleok taendien, neaaju preke* elua 
augMtyn. Raaayk o priaiaaime S00 peala Kata
logą parodanti takataneilu* vlaokla paiki* dal
gia. ROYAL BAROAIN HOUBE, M DearbornSt.

^»IMK MANE
UMTSOR UŽ

GraSa* UK 
dvigubai sak
ia pavilkta* ir 
dengtai* ar at
darai* lukšt
ui*, *u suauk* 
nuautom* • ir

P. K. BRIČKAS,
Perkėlė savo sztora po n r.
L^“88o 33±st.
Į naują sztorąsupirkau visą 
naują tavorą: laikrodžiu, 
laikrodeelu, lenciugeliu, 
žiedu, špilkų, britvu, re
volveriu ir tt. Mano yra 
viens isz didžiausiu lietu- 
viszku to gatunko sztorų 

Chicago. Dėlto asz galiu par
duot viską pigiau kaip kiti. 
Ant užpraszymo siuneziu į 

visa* Amerikos s žali* C. O. D. per ex- 
presą. Wiaus tavoms gvarantuoju. Or
deriu* greitai iszpildau.

P. K. BRUCHA8,
880 33rd at., CHICAGO.

REUMATYZM. 
l NEURALOIE 1 podobn* ehorohy, k vyrablsny n* pod*towte žctaiycti J 

NltMIKCKIOH
SK PUW 
fl^|*tawny Dr. RICHTERA 

KT,kotwiczny”\S 
TAIN EKPELLERJ 
IIK HA MIC LmZKGO! Prawttalwy tyi- 
ko ma ,,KOTWICE”«am**a* ochroan* 
F. Ad. RiehtarB Co.. m Pusti sa, n*. Y«k. 

31IBDALI ZIOTYCH i innycli i 
13 Rita. Wtaane fsbrykl rakta, i 

, 2«OT. 180ot. U«»Ul*«oij>oIraa: 1 k n»i*tawBieJ*i lek»ra*. ytefclciele M
• sktodėtr spteeznyoh duehownl

toraBCo.N.Y

DBA BICHTEBA

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontkt Finitm i Stote Co,
3249 8. Morgan St.

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

J. LES^ZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan St, Chicago, m.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukuslems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per pacztą ar b s 
per ezpreaą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, telpogi per telefon a gali pa
maukti daktara kaa tik koki nori.

koje.
Tei. Yards 709.

$7.50 Vyru žieminei Over- 
Kotai po........ ...$3.75

Isz grynai vilnonesam M 
materijos ir labai j kT
drueziri padaryt i, Į

$9.00 Vyru žieminei Over- 
Kotal po.............$4.50

Grynos Washington Beaver materijos, 
su szilkinio aksomo.^ m 
kalnierium ir dvi-fl» ET gi
gubu sziltu pamu-^^^y IV y

$12.00 Vyru žieminei Over 
Kotai po............ $6.00

Angliszkos Kersey materijos, visokiu 
dažu, padaryti dai-^^ 
liai pagal nauiausiafl* gi g| 
laiko mada, gausi J^^.g j Į Į 
dabar po...........................V ■ W W

$6.06 Vilnonei Vyru Siutai 
po.........................$2.98

Viiuonei vyru Siutai 
vieneiiiai' arba ii U- *1 O 
dvieiliai, dabar ati- 
duosim po............

$10.00 Vyrisžki Siutai 
po.......................$5.00
Kortiniai ar gelumbiniai bei kitoki 

rudens gatunko Siutai . fBMR
grynai vilnones mate- O* fcT 
rijos*- naujausios

$15.00 Vyru dailus Garni- 
turai po............... $7.50
Padaryti isz labai puikaus kaszmero 
af gelumbės, nau-^^^M 
jąusios mados bei^^^f IT ll 
darbo, lyg cnstom f -rnlll 
gąrnitbrai, po.....

P-ns A. ABRAITIS randasi dabar musu sankrovoj kaipo 
ta voru perkupezius, ir jis norėtu, idant visi jo draugai 
ateitu czionaiji atlankyti. Atlankykit gi drauga.

KLEInbros 
-795-805 S° Halsted St. 1

fCT Con Canalport Avė

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenne, CHICAGO*, 1LL.

Mano Dirbtum tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDAUMS/^^^] 
ant KoRciusEkos Paro- \ Į&flLžAJg J
dos už rūpestingai, tei-1«Si

KARŪNŲ, SZARPŲ, a *
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 1 C M
BERLŲ, MARSZAL-4
KINIŲ LAZDŲ Ir tt Į PO; jfe ;ĮĮW

Turiu už garbę apreikszti guo|
dotiniems Kunįgams ir guodotinj 11
^Draugystėms, kad asz dirbu vi- \
sus augizeziaus paminėtus daig-
tus Pigiausei, Telsingiausei
ir Geriausei, nes per 80 metų fiB
užsiimdama iszdirbimais įgijau Huj M

igeriausę praktiką ir dėl to galių Ji! jįy
viską padirbi pigiau ir geriau ne- Įfįj
gu kiti fabrikai. Kg

Su guodone ■ S
W. SLOMINSKĄ, 079 MILtVAUKEE AV„ CHICAGO, ILL.

LAIMIRGDOSE I1IOOSE VIS1D1 IBI 10ZIU. 
BffOO Pijan*** ir 812SOWnnzon**i negalina* irirazyti; da 
Rakiau Jie gali graJyU norą kl«wl*ziu» turėdami. Home Manio 
I3ox uiin* abeija wieta.o preke Jo.tr biednlauaiam prieinama. Su juom 
kietarmienetn gali najyti gerai kad ir lankiausiu* *zokiu*. Kaliką 
yra prltaUyta ant voleliu plieninėm*,ne popierinėm*, špilkelėm*, niek* 
oeaaplle* Isiduoda gantu* ir laldtiu* tonu* kaip vargonai. Gr*jv;» 
•aeitnyninka* himnas, vaidu*, polka*, kadrila* ir tt. ir linksmina se
na*. *ergąncziu* ir nulladusiu*. Įsidainuoja naujaaee* *vietl»ika» dai
na*. Geriau*. va|ku nuraminimui zobowa Galima aat Jo grajyti su 
wi£M 1.000 meliodija. Yra taidyviaa* imtramenta*. Gauname nuo pir 
keju tukslancUu* padekawoniu, kurt* sako, kad rado daugiau negu ti-

—... . TbI “• «»*«»*• l»t teip pigi kaip labova. Sveria 1« «waru
Tiktai *A.OO. graiioje skrynutėj*. Gan* 83.00. prisiuSine tau per expre*a. Agentai greito 
Ja* Iszparduoda ir daro dideliai pinigu*. Atsiusk ui ic marke, o gausi katallogu*.

Geriausia proga pirbt gera laikrodėly
.. pas..

Panl’s Co-Operative Watch Co
314 State St, CHICAGO, III.

Mes parduodame lietuwiams daugiaus laikro
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai ger% laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasų, szliubinius žiedus, bicyklį, siuwamų ma- 
szinų ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiskų gau
si.

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

PAUL’S CO-OPERATIYE WATCH CO.
Įsteigta 1877 m,

3

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