
‘■LletaT*" tpaudlo* Kniga*. KontUtnoi- 
>*ir kitokiu* drulcu* lietowi**- 

kal. lenkiukai Ir angll*x-

luaina ka* Patnycaia Chicago, IIL 

arenu marais ant mctU:
Amerikoj*........................................... (g 00

1 Vislraizant “LletuTf" reikia drengia 
t Ir prenumeretf priaiuaU. Pridusdami pi
nigus adresuokite teip:

! A. OLSZEWSKIS

M
Nedaliais L&ikraszti*

!»24 33rd St.. Chi
Sub-Station N<

^r- __________ _________ CHICAGO, 1LL., PETNYCZIA, 17 Lapkriczlo (November) 1899 m. Metas VII
- EnTEBED AT THE CHICAGO, IlX PoST OFFICE AB 8ECOND CLAB8 MATTEB.

Politiszkos žinios.

Amerika.
Tarybos terp Amerikos, Wo- 

kietijoB ir Anglijos kaslink pasi
dalinimo Samoa salų pasibaigė: 
Anirlija visai pasitraukia nuo tų 
s dų ir paima kebas kaimyuisz- 
kas; ^Vokietijai patenka ver- 
eziaiisia dališ su portu Apia ; at- 
likusię dalį paima Amerika. Ne 
iszrisztas dar klausymas atlygini
mo nuotrotų vokiškiems pa
valdiniams padarytų laike bom
bardavimo pakranezių. kę darė 
angliszki ir amerikoniszki ka- 
ri-zki laivai. Tjįf klausymę susi 
tarusios vieszpatystės- nutarė ati
duoti ant nusprend’mo santaikos 
sūdo; į sudžius išrinko Szvedi- 
jos karalių.,

Ant Filipinų karė jau smar- 
kiaus prasidėjo, 'amerikonai jau 
isztikro pradėjo traukti į visus 
nuo Manilles krasztus, bet svar 
besnes vietas užėmė vien pajū
riuose, kur žemės kariaunę galėjo 
paremti szuviai laivynės kanuo- 
lių. Jenerolas Otis buvo prane- 
szęs į VVashingtonę, buk jis turys1 
gėrę planę paimti su visa kariau
na Aguinaldę, bet kaip pirmiaus, 
teip ir dabar amerikoniškiems 
jenerolams ne pasisekė apsiausti 
iilipinieczių v dovę: vieni ame
rikoniszki jenerolai ištraukė per 
anksti, kiti per vėlai ir tokiu bu- 
du apsiausti fiilipinieczius ne pa
sisekė, Aguinaldo su savo karei
viais pasitraukė toliaus. Perei
tos nedėlios diena pulkaunįka* 
Bell užėmė miestę Tarlac, buvu 
sį jau pirmiaus amerikonų ranko
se. Mieste iilipinieczių vijai ne 
buvo. Jenerolas McArthur su 
savo kareiviais užėmė miestę 
Bamban. Kaip visur, teip ir 
czia iilipiniecziai, žinodami, kad 
amerikonų kanuolės siekia to
liaus, ne stojo į ilgę mūšį, bet 
laukė už apkasų prieszų atėjimo; 
kada tie tiek prisiartino, kad ka
rabinų szuviai galėjo pasiekti, 
paleido kelis kartus tiek azuvių. 
kiek galėjo ir pasitraukė toliaus į 
kalnus ir pasislėpė po krūmynus. 
Amerikonai užima vienę po ki
tam miestus, bet tarpų visgi iki 
sziol, Iszėmus vien Manilles ap
linkinių, nepasisekė nuo pasikė- 
lėlių iszvalyti, todėl privežimas 
maisto, amunicijos ir susineszi- 
mai kariaunos dalių amerikonams 
neiszpasakytai apsunkinti.

RoJs nuo Filipinų pranesza a- 
merikoniszki virszinįkai,buk gy
ventojai salos Negros lab ii džiau
giasi ir dėkingi amerikonams už 
suteikimę vietinės antonomijos, 
buk jie skundžiasi ant tagalių ir 
Aguinaldo prispaudimo; bet kad 
panaszių žinių ir pirma netruko, 
o jos vėliaus pasirodė be pamato; 
tas pats gal būt ir dabar su tuom 
gyventojų prilankumu ameriko
nams: tie iszgiriami amerikonų 
draugai prie pirmos atsitikusios 
progos pereidavo vėl į Aguinal
do pusę.

Pietini Afrika.
Isz pietinės Afrikos svarbesnių 

žinių nėra. Anglijonai, turėda
mi per mažai pajiegų.ne gali atei
ti į pagelbę būrų apgultiems mie
stams, tie vėl iki sziol neįstengė 
jų paimti, arba jeigu ir kokį už
ėmė, tai apie tai žinių nėra, ka
dangi kokios yra, tos visos paei
na nuo angliško rando, kurisai, 
žinoma, nesiskubina garsinti apie 
nepasisekimus. Tiek žinia, kad 
miestai Ladysmith, Mafeking, 
Kimberley visgi dar anglijonų 
laikomi, bet pats randas pripa
žįsta, kad tuose miestuose užsi
dariusi angliška kariauna teip 
tvirtai apstota, kad nėra vilties, 
idant galėtu prasimušti. Rando 
garsinamos žinios sako, kad ap- bas su Portugalija, nuo kurios 
gultus miestus būrai bombarduo- uori gauti daleidimę iszsodinti

dalis 
į Cape

ja, tik buk jų szuviai ne daug 
blėdies padaro; tuoin tarpu pri- 
vatiszki telegramai sako, kad 
ties miestai matyt raudonas dan 
gus, kas rodytu, jog miestai de
ga, taigi kad būrai szaudo gerai. 
Teiposgi privatiszkoa žinios pra
neša, buk jenerolas VVhile ban
dė isz miesto Ladysmith iszeiti su 
savo kareiviais, norėdamas pr.»- 
simusžti, bet likosi Eurų atgal į 
mie-dę nuvytas. Tas pats yra ir 
po Kunberley. Miestas tas ap 
stotas didelių būrų pajiegų teip, 
ki(d apgultiems jame anglijonams 
nėra nė jokios vilties prasimuszti. 
Bet kodėl būrai iki sziol ne bandė 
nė vieno isz tų miestu veržti per 
szturmę, nežinia. Tuorn tarpu 
anglijonai gabena laivais karinu 
nę į pietinę Afrikę, 
laivų jau atp aukė
Tovn, kiti keliauja į Natalių. 
Jeigu būrams nepisiseks, kol an
glijonai susirinks, užimti Lady- 
smith ir Kimberley, apgultiems 
ateis pagelba, o tęsyk būrams 
reiks trauktiesi atgal. Priežastį 
apsistojimo būrų aiszkina tuom, 
buk dėl netikusių kelių ne gali 
'greitai iš Pretoiij’os atgabenti 
dideles kanuoles, be kokių apgul
tų miestų ne galima įveikti. Jei
gu ne tie ne tikę keliai, tai Jou- 
bert butų užėmęs ne tik Lidys- 
mith, bet ir Pitennaritzburgę. 
Pagal kitas vėl žinias būrams 
pritruko maisto, todėl dalis ka
riaunos priversta buvo pasitrau
kti ant jieszkojimo valgio karei
viams ir arkliams. Kas vienok 
isztikro privertė juos apsistoti 
traukime toliaus į angliškas val
dybas, tikrai ne žinia. Prancu- 
ziszki laikraszcziai paduoda, buk 
vienas angliszkas M^aaportiniz 
laivas gabenantis kariaunę į pie 
tinę Afrikę, ant jūrių užkluptos 
vėtros, susidaužė ir paskendo ir 
buk prigėrė buvę ant jo karei
viai. Kiek vienok tame teisy
bės, nežinia; angliszkas randas 
nieko apie panašų atsitikimę ne 
garsina.

Wiena dalis republikos Ora- 
nijos kariaunos įsiveržė jau to
liaus už Kimberley . į angliškas 
Capo valdybas, isznaikino tiltus 
teip, kad negalima nieko privež
ti į apgultę Kimberley. Tran- 
sportę susidedantį isz kelių szim- 
tų jauezių ant valgio užsidarusiai 
mieste angliszkai kariaunai atė
mė būrai; pertraukė jie ir dūdas 
traukianezias vandenį į miestę.

Dal»ar gabena jau laivais isz 
Anglijos dpie 20000 kareivių, tai 
drauge su ėsaneziais pietinėj Af
rikoj butų netoli 50000-Burai tiek 
kareivių ne turi Nataliuj. Atplau 
ku« anglijonams, jie turės trauk
tiesi ant apgynimo nuo angį i jonų 
savo tėvynės rubėžių; galėtu 
palaikyti užimtus angliszkų val
dybų kraštus vien tęsyk, jeigu 
visi holandiszkos kilmės kolio- 
nistai pasikeltu priesz Angliję. 
Ar tas vienok atsitiks, negalima 
įspėti. Daug holandieczių ko- 
lionijos Natai teisybė pristojo 
piie būrų, kita dalis turi jau ge
riausius Mausero karabinus ir 
laukia vien tinkanezio laiko ant 
atviro pasikėlimo; bet užtai ho- 
landiecziai Capo kolionijos, ne 
tikėdami į būrų pergalę, bijodami 
kerszto auglijonų, užsilaiko ra
miai. Būrai pats ne labai pasiti
ki, kad sutraukus visas, kokias 
gali, angliszkas pajiegus, galėtu 
užsilaikyti dabar jų užimtuose 
angliškų valdybų krasztuose, 
drulin* pasitraukimo kelię. Ant 
kęlnų ties visoms vedanezioms į 
Transvaalių ir Oranijos republikę 
terpkalnėms užtraukė kanuoles 
ant apgynimo tų tarpkalnių, jei
gu joms anglijonai norėtu įsi
veržti.

Anglijonai vėl pradėjo dery- 

angliszkę kariaunę portugaliszkoj 
valdylioj Delagoa užtakos, ka
dangi nuo czia Transvaa*iaus ru 
liežiua neuždengtas kainais, nuo 
czia anglijonai galėtu lengvai į 
siveržti į Transvaalių. Portuga
lija, prikalbinėjaina kitų Europos 
vieazpatyšczių, ant to ne sutin
ka. Liikraszcziai teiposgi pa
duoda, buk Anglijos randas pra- 
szys laike atsilankymo VVokieti- 
joa ciecoriaus, idant duleiatu an
gliškai karizunti pereiti per vo- 
kiszkas valdybas Didžžuvių už
takos. Kadangi vienok vokie- 
cziai aiszkiai rodo savo prilanku- 
mę būram*, tai ir ciecorfus, tur 
būt, ne drys priešais tautos no
rius lengvinti anglijonams per
galėj! mę būrų.

Wokiszki laikraszcziai garsina, 
buk karė pietinėj Afrikoj užgimė 
pneszais nėrę karalienės. Todėl 
ji pasirengusi visai atsisakyti nuo 
sosto ir atiduoti valdžię sosto į- 
pediniui kunįgaikszcziui Walijo*. 
Buk pasitraukimas nuo valdžios 
Anglijos karalienės bus pagarsin
tas tuojaus po atsilankymui Vo
kietijos ciecoriaus.

Maskolija.
Tūli laikraszcziai buvo pagar 

si n ę apie maskolių rando palių >- 
savimus lenkams; garsino, buk 
daleido mokinti lenkiazkę kulbę 
mokslainėse lenkiszkai ir buk tos 
kalbos priverstinai turi visi mo
kint iesi. Tuo m tarpu dabar pa 
sirodo, kad lenkai nė jokių pa- 
iiuosavimų ne sulaukė, viskas 
pasilieka po senovei; pradinėse 
mokslainėse tik mokina lenkiš
kos kalbos ir tikėjimo lenkiszkai, 
bet tas buvo teip ir pirma; gim

nazijose lenkiškos kallios kaip 
mokino vien norinezius ir tai 
maskoliszkoj kalboj, teip yra ir 
dabar.

Laike paskutinio atsilankymo 
Pottsdame maskoliško caro, bu- 
węs su juom maskoliszaas užru- 
bežinių dalykų ministeris Mūra 
wjev, terp kitko,norėjo VVokieti- 
joj gauti paskolą pinįgų, kas jam 
pirmiaus pepasi»ekė Prancūzijoj, 
liet ir Wokiet'joj paskolos ne ga
vo. Apie kę tarėsi dauginus ca
ras su ^Vilhelmu, dar nežinia. 
Carę priėmė labai širdingai, bet 
ar jo atsilankymas iszduos kokius 
nors v .ii sius, dabar ne galima ži
noti.

Laikraszcziai pmnesza, kad 
Maskolija mislija pasinaudoti isz 
karės Anglijos pietinėj Afrikoj ir 
iszplatinti rubt-Žius maskoliszkų 
valdybų Azijoj, kur nereikalauja 
haugytiesi angliškos laivynės. 
Dabar ji pradėjo traukti savo ka
riauną prie Persijos ir Afganista
no rubežių, iszsiuntė inžinierius 
ant paženklinimo geležinkelio, 
kųrįrprieszais Anglijos norus,nu
ves prie Persiszkos užtakos, prie 
kurios pirmiaus jau Maskolija ir 
Prancūzija norėjo parengti ka 
riszkus portus ir stovyklas lai
vyne!. Czia Anglija Mas kol i jos 
ne pasieks su laivyne, o kad že
mės kariaunos sutraukė dauginus 
negu jos Anglija isz viso turi, 
tai žinoma, nesidairys ant Angli
jos, bet darys kę panorės. Mas
kolija jau nuo seniai norėjo užim 
ti visę Afganistano krasztę iki 
Heratui, tai dabar gal tę ir ban
dys padaryti, jeigu neužgriebs 
viso Afganistano iki Himalajų 
kalnų, už kurių yra jau anglisz- 
kos Indijos.

Terp Maskolijos ir Japonijos 
užgimė dideli nesutikimai. Ja
ponija nori pasiprieszinti platini
mu isi Maskolijos Chinuose ir Ko
rėjoj. Ję žada paremti Anglija 
ir Suvienytos Wiešpaty9tės, tik 
Japonija tos paramos ne nori pn- gglima pU-oti patrynus.paauksa- 
imti bijodama, kad už ję paskui wimaa nusitrins ir pasirodo bal- 
jai ne reiktų per brangiai uimo. | tas sidabras.

kėli. Ji pati ginkluojasi, kaip 
galėdama ir rengiasi į karę su 
Maskolija. Aut dabojimo Japo
nijos Maskolija norėjo siųsti sa
vo laivynę ant žiemos į j a poni 8z- 
kus portus, liet randas to kraszto 
priešinasi ir ne nori leisti masko- 
1 iszko» laivynės. Katra czia pu
sė nusilenks, vėliaus pamatysime. 
Jeigu Maskolija nori užimti Af
ganistanu, tai nesierzins su Japo
nija, bet prieš ję nusilenkt.

Matyt, kad Prancūzijai ir Mąs- 
kohjai isztikro pasisekė patraukti 
priesz Angliję Afrikoj Abisinijos 
valdonę Menelikę. Dabar, ant 
parodymo savo prilankumo Pran
cūzijai, Menelik oficijaliszkai 
pagarsino, kad ant parodos at
kaks atf inancziuoBe metuose į Pa
ryžių. Pirmiaus atkaks į Odesę, 
isz czia važiuos į Peterburgę at
lankyti earę. o pankui į Paryžių.

Isz Lietuvos.

Parceliacljos komisija.
Gavome žinię, kad Kauno gub. 

susitvėrė parceliacijos komisija. 
Nupuolus žemdarbystei Lietuvo
je, daugelis ponų likosi privers
tais parduoti savo dvaras, o kad 
bajorams katalikams, kaip žino
ma, nevalia pirkti žemę šiaur
vakariniame krašte, dėlto dva
rai tankiausiai pereina į rankas 
moskolių arba vokieczių. No 
rint užtai užlaikyti iietuviškę 
žemę lietuviszkoee rankose, pri
sieina pardavinėti dvarus mažais 
sklypais prastiems žmonėms, ku
rie dar gali pirkti žemę, bet ne
daugiau, kaip 60 desiatinų. Wie- 
nog tokiose šnlygose ir maskoliai 
gali įsiskverbti į tarpę lietuvių. 
Kad atstumti maskolius ir susi
tvėrė vmz minėta komisija. Jos 
užduoezia yra sujieszkoti parce
liuojamiems dvarams pirkėjus, 
šiems iszsirupinti leidimę pirkti 
ir atlikti kitus formališkumus. 
Komisija jau pradėjo darbę. Sa- 
vinįkas Sziaulių ekonomijos, 
gr. Zubov, pasiryžo išparduoti 
dalį savo turtų, bet nors pats 
maskolius ir pravoslavas, vie- 
nog nenori, kad jo turtai papultų 
į rankas maskolių. Rūpinasi 
dėlto, su pagelbi parcialiacijos 
komisijos, parduoti savo žemę 
lietuviams arba latviams.

Tokia komisija bu vo jau seniai 
reikalinga. Nuo valandos savo 
užsimezgimo gauua ji daug už- 
prauymų pagelbėti. Tikisi ji 
turėti daug darbo, ypacz kad da
bar ir bajorai gali pirkti 60 de- 
siat'nų žemės.

(Tėvynė)

Netikri pinigai.
Latvijoj ir parubežiuose nuo jos 

Lietuvoj terp žmonių koki ten 
piktadariui, dar iki sziol nepa
gauti, platina ne tikras jų paežių 
padirbtas sidabrines rublines. 
Rublinės tos ant pirmo pažvilgio 
padirbtos gerai. Latviszkas laik- 
rssztis “Raitijas WehHtnesis” szi- 
teip aprašo tas netikras rubli
nes, nuo kurių reikia apsisaugoti: 
erelis padirbtas gerai, bet užtai 
ciecoriaus paveikslas nepanašaus 
ir ne atsakus. Metai ant jų padėti 
1898 m.1 Padirbti jie isz szvino 
sumaiszyto su cinu; gero skambė
jimo neturi.

Priviso jau ir ne tikrų auksi
nių imperijolų po 15 rubl. Ssitie 
padaryti isz sidabrinių pusrublių, 
krasztai tik truputį nupjauti. 
Erelis ir paraszas aplink portretu 
paliktas, kadangi jie toki jau 
kaip ir ant imperijolų. Paraszas 
50 kap. nupjautas ir jo vietoj 
pridėta 15 rubl., visas pinigas 
paauksuotas. Skambėjimas geras, 
todėl isz to ne galima jų nuo 
tikrų atskirti. Kad jie ne tikri.

Jawų prekes.
Pereitę sanvnitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo. Liepojuj: už 
pudę rugių 75—78 kap. Kvie- 
ežiai 90 kap. Avižom paprastos 
priplėkusios 55—69 kap., sausos 
61—65 kap.,vidutinės 66—70 k., 
geriausios 71—75 kap. Miežiai 78 
kap. Grikai 90 kap.; grikų kruo
pos 135—136 kap. Žirniai 80—85 
kap. Pupos 80—90 kap. Linų sė 
mens 156—158 kap. Kanapių 
sėmens 130 kap. Kvietinės kly 
nės smulkios 59 kap., vidutinės 
60—62 kap., stambios 63—65 
kap.

Wilniuje mokėjo: už pudę ru 
jęių 78—83 kap., avižų 60—70 
kap., miežių 77—80 kap., grikų 
76—78 kap., žirnių 90 kap. Pū
das szviežio nesūdyto sviesto 12 
rubl. 25 ka|i—12 rubl. 50 kap., 
sūdyto 10 rubl. 25—10 rubl. 50 
kap. Pūdas kiaulienos 4 rubl. 40 
kap.—5 rubl. Baczka bulvių 5— 
7 rubl.,; sziaudų pūdas 21—24 k., 
šieno 30—36 kap.

50000 rubl. Wilniaus lab
daringai draugystei.

Jenerolas . Korė v o užraszė 
isz savo turtų 50000 rubl. Wil- 
niaus labdaringai draugystei, už- 
raszę tę užtvirtino jau Maskvos 
apskriezio sūdąs. Pagal tę užra
šę nuoszimcziai nuo 3000 rabi, 
gali būt apversti ant paprastų 
draugystės reikalų; nuoezimeziai 
gi nuo likusių 47000 rubl. turi 
būt apversti ant suszelpimo jau
nuomenėm nocj nezi os mokyti esi. 
Jeigu gi Wilniau8 labdaringa 
draugystė pereitu poi rando 
administracija, tai privalo tę 
užraszę atiduoti kitai panasziai 
institucijai. Mat jenerolas Korevo 
ne turi pasitikėjimo, kad randas 
iszpildys kaip reikia jo geismus.

Dowanos Lietuwos sodau- 
nĮkams.

Neseniai Peterburge atsibuvo 
sodaunįkvstė* ir dsržinįkystės 
terptautiška paroda, kurioje 
ėmė daly vumę viso svieto so- 
daunįkai. Isz Lietuvos soda u n į- 
kų aut tos parodos dovanos liko
si paskirtos szitiems: mokintojui 
liaudės mokyklos Grodno gub. 
Striževskiui 200 rubl.; sodaunį- 
kui Keppui isz Wilniaus už obuo
lius, kriauszes ir slyvas — didelį 
sidabrinį medalį; Bertanovycziui 
isz VVilniaus už vynę isz girinių 
vuogų ir džiovintus vaisius — 
mažę auksinį medalį; tokį jau 
auksinį medalį sodaunįkui Wele- 
rui isz Wilniaus už sodų vaisius; 
Pavickienei iez ^Vilkmergės už 
džiovintas daržoves ir vuogas — 
didelį sidabrinį medalį.

SiblriszkaH maras.
VVilniuje Menkės skurų iszdtr- 

binycziose vėl apsireiškė si- 
biriszkas maras matomai nuo 
skurų galvijų pastipusių nuo 
maro. Maru užsikrėtė czia 40 
metų darbinįkas Soczinskis. Pa
našus atsitikimas buvo szepe- 
czių dirbtuvėj Snitkino: czia nuo 
šerių maru užsikrėtė 20 m. dar
binįkas Andriejauskas. Spuogus 
daktarai išdegino ir apsegusius 
policija nugabeno į ligonbutį, 
bet nežinia, ar jie išgis.

Dar užsimano nauja 
cerkwę statyti.

Wilniuje ant 10000 staeziatikių, 
ne skaitant koplyczių, yra 19 
cerkvių, taigi iszpuola viena 
cerkvė su keliais popais ir dia
konais, ponomarais ir djaczkais 
ant 500 beveik staeziatikių; ant 
5 syk didesnio akaitliaus katali
kų užtai katalikiszkų bažnyczių 
yra mažiaus negu cerkvių. Mas
koliams vienok neužtenka dar 
tos daugybės cerkvių, kurios be
veik visos į cerkves paverstos 
isa katalikiszkų bažnyczių, bet

| dabar užsimanė teip vadiname 
žvierineziui p«statyti dar vienę 
nauję. Darbai prie statymo jau 
prasidėjo. Kadangi rando paskir
ti pinįgai ne dideli, o maskoliai 
Wiiniuje ir be to turi daugiaus 
cerkvių nesu reikia, tai iri jie 
ne sudės tiek aukų, kiek reikia, 
tai be abejonės rinks aukas ir nuo 
katalikų. Toks mat jau maskolių 
begėdiškas būdas.

Rengia sodaiinįkystes 
lekcijas.

Wilniuje, lygiai jauna dar so- 
daūnįkystės draugystė, kaip ir 
teip vadinamus blaivystės komi
tetas ketina per žiemę parengti 
eilės pamokinanezių sodaunįkys- 
tės skaitymų neapszviestiems 
žmonėms. Prie»-z tokį užsimany- 
mę, rodosi, nieks ne protestuos. 
Su pamokinincziais skaitymais 
maskolių sutverti blaivystės ko
mitetai daug daugiaus atgabentų 
naudos negu su v^ais politiš
kais iazgiriaucziais maskulyslę ir 
st cziatikystę iki šioliazkais 
skaitymais.

Direktorius Hilniaus che- 
miszkos-techniszkos mok* 

slaiiičs. •
Pereitame “Lietuvos” numeryj 

mes pranešėme, kad caras iszlei- 
do jau priškymę iždo ministeri
jai ateiuaneziuose metuose paskir
ti pinįgus ant reikalų rengiamos 
VVilniuje chemiszksi-techniszkos 
mokslain&>. Dabar apszvietimo 
ministerija renka jau užveizėto
je ir mokintojus minėtai moks- 
lainei. Direktorių jau paskyrė: 
juom bus dabartinis direktorius 
Baltstogės (Belostoko) reališkos 
mokslainės Pavlovskyj.

Parodą Plungėj.
29 d.4ug$ėjo, per prisidėjimę 

savinįko Plungės, kunįgaikšezio 
Oginskio, likosi atidaryta žem- 
darbystės, galvijų auginimo ir 
naminės ūkės paroda tame mies
telyj. Lankytojų ir visokių daik
tų šį metę ant parodos netruko. 
Puikiausiai iszrodė sugabenti 
arkliai; czia buvo arkliai ar^bisz 
kos, angliszkds, lenktynių, mai- 
szytų ' arabiškos ir angliszkos 
veislių; daugiausiai vienok bu
vo matyt tinkanezių į darbę gra- 
žiu arklių žemnitiszkos veislės; 
arklių daugiausiai szitos veislės 
atvedė patsai parodos užmanyto
jus kunįgaiksztis Oginski. Paro
doj ėmė dalyvumę ir aplinkiniai 
ukinįkai, bet jie atgabeno dau
giausiai naminius išdirbinius, o 
isz laukų vaisių vien burokus ir 
bulves. Isz naminių ukinikų isz- 
dirbimų .gražus buve milai, dro
bės, mezginiai, užklodalaį, divo- 
nai, skepetaitės. Teiposgi verti 
paminėjimo iszdirbimai isz sziau
dų ir karklų; ne truko ir medinių 
klumpių.

Mokestis ant szunų.
Maskoliška vidurių ministe

rija užtvirtino Wilniaus miesto 
rodos paduotę užmanymę uždė
ti aut miesto naudos mokestį nuo 
szunų. Pagal tę padavadyjimę 
Wilniuje, teip kaip ir Warszavoj, 
nuo kiekvieno szuns reikės mokėti 
pol rubl. ant metų. Prigulintį 
mokestį reikės užmokėti iki 1 d. 
balandžio mėnesio, mokanti vė
liaus, turės mokėti dvigubai.

Į I
Dailės dirbtuwė Ir mo

kykla.
Wilniuje neseniai užsidėjo dai

lės varstotai ir prid jų mokykla 
jaunoms merginoms. Jaunas mer
ginas mokina czia tepliorystos 
aliejinėmis parvomis ir akvare
lėms, teiposgi piešimo su tuszu 
ant audimo, szilkų, medžio, por- 
celėno, stiklo, • skuros, 
teiposgi modeliavimo, audimo, 
iszsiuvinėjimo b tt. W ars totus
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tuos uždėjo ir užlaiko savo kast- 
tais maskalka Zebedova. Lietu
vos moterims vietiniai reikalai 
nelabai mat rupi, turtingos dvar
ponių motėrys velyja Lietuvoj 
surinktus pinįgus užrubežiuose 
ant puikių apsirėdymų ir pasi
linksminimų praleisti, negu kę 
nors gero parengti; tę mat mas- 
kalkoms ir vokietkoms palieka.

Užczedyjimo kasos prie 
mokslu hiių.

Maskoliszka apszvietimo mi
nisterija, su pritarimu iždo minis- 
terio ketina prie mokslainių Mas- 
kohjoj.o tarne ir Lietuvoj,pareng
ti, ant pripratinimo prie paezė- 
dumo mokintinių, specijaliszkza 
užczedyjimo kasa-. - Isz pradžių 
tokios kasos bus parengtos vien 
prie vidutinių vyriszkų ir mote- 
nszkų mokslainių, o vėliafls, jei
gu pasirodys atsakanezioms, pa
rengs ir prie pradinių. Prancūzi
joj tokios užezėdyjimo kasos prie 
mokslainių yra jau nuo senia" ir 
atgabsua gerus vaisius, pinįgai 
j jas vaikų sudėti skaitosi jau ne
toli šimtais milijonų frankų. *

Daugiausiai lietuvvių ne 
mokėjo skaityti.

Isz paszauktų szį metę į kariu- 
menę Prūsuose (visas Prūsų gy- 
ventotojų skaitlius yra 34 mili
jonai) ne mokanezių skaityti pa
sirodė isz viso 134 jauni vyrisz- 
kiai, taigi vos 0, 9%. Daugiau
siai ne mokanezių skaityti buvo iš 
Prūsų Lietuvos,nes 52paszaukti; 
toliaus eina lenkų apgyventos 
provincijos :Poznaniaus provinci
joj ne mokanezių skaityti pasiro
dė 28, Szlezijoj 17, VVakarinių 
Prūsų provincijoj 12. Iš vokie- 
czių apgyventų provincijų dau
giausiai, nes 11 nemokanezių 
skaityti, buwo katalikiszkoee 
prie Reino provincijose. Isz visų 
paszauktų ne vokiškai mokėjo 
skaityti 119, iš ko buvo 82 len
kai

Wisokios naudingos rodos.
Belgiszkas meteorologas Wen- • 

delen paduoda lengvę budę ant 
dviejų, trijų dienų pirmiaus pa
žinti besiarlinanczię audrę; aut 
to reikia vien tėmyti dangaus par 
vę užtekant ir nusileidžiant sau
lei. Wendelen sako, kad priesz 
audrę dangus būva aiszkiai žalios 
parwos, kuri ypacz dailiai iszrodo 
besileidžiant ir užtekant saulei. 
Taigi, jeigu užtekant arba nusi
leidžiant saulei dalis dangaus nuo 
saulės bus žalsvos parvos, reikia 
Jaukti audros į dvi, daugiausiai 
tris dienas po tam.

Laikrasztis “Cosmos” paduoda 
lengvę budę padaryti czebatus 
neperszlampancziais, neperlek 
džianeziais vandens. Ant to reikia 
benzinoj sutarpiati tiek vaško 
(mat vaszkas benzinoj tirpsta}, 
kiek tik galima, paskui indę sų 
tuom skystimu įdėti į verdantį 
vandenį ir pridėti,paveikslan, ant 
10 lutų waszko, 1 lutę spermaceto 
(galima jį gauti aptiekose). Išė
mus iš vandens, tas miszinya 
sustingsta; tepant czebatus, rei
kia jį sušildyti ir garai ištepti, 
o czebati neperšlaps, nors po ba
las reiktu braidžioti.

Prancuziszkas laikrasztis “La 
Science franęai8e”paduoda lengvę 
budę iszvalyti kerosinę teip, kad 
jis nė jokios neiszduotų smarvės. 
Ant to reikia: į puspenktos 
kvortos kerosino įpilti bertai n į 
svaro chlorinių kalkių (galima 
gauti drogerijoee, jos ne brangios) 
ir smarkiai skalauti indę; potam 
iszpilti tę miszinį į kitę indę, 
kuriame yra negesytoa kalkės ir 
teiposgi smarkiai skalauti. Potam 
duoti kerosinui gerai nusistoti,z 
išvalytę perpilti atsargiai į kitę 
indę. Teip išvalytas kerosinas 
neiszduoda nė jokios smarvės ir 
žibinant, dega šviesiaus negu ne
valytas, smirdintis, neiszduoda 
tiek suodžių kaip nevalytas.



Isz Amerikos.
Kas vienur bedievlszku, kitur 

yra dftevissku.
Tūli musų kunįgui, kuriems 

labinus rupi iszdavinėjimas l«e 
jokios kontrolės pinigų i® Para" 
pijų kasų, tas parapijas, kuriose 
parapijų propertės užraszytos ant 
parapijos o ne ant vyskupo, va
dino bedieviszkomis. Tuom tar
pu Milvaukees vyskupas dabar 
pats reikalauja, kad-visos parapi
jų propertės, kurios buwo ant jo 
vardo uiraszytos, kad butų per- 
raszytos ant parapijų. Priežastis 
to yra ta, kad mat ežia likosi už
dėti mokeszcziai ant vyskupo 
nekrutančių turtų, taigi ir ant 
bažnyczių ant jo vardo užraszytų. 
Gal ir kitur svietiszki tiesdariai 
privers katalikiszkų bažnyczių 
užveizdę j vesti geresnę tvarkę į 
jų surėdymu, kadangi tokios ne 
tvarkos, kokia dabar yra ypacz 
lenkiszkose ir lietuviszkose para
pijose nė jokiame civilizuotame 
krasztd randai ilgai kęsti negal.
Reikalauja $20000000 atlygini

mo.
Kaimyniszkos republikos 

Meksiko randas, vardu 50000 
gyventojų, pareikalavo nuo 
Washingtono valdžių $20000000 
kaipo atlyginimo už padarytas 
parubežių gyventojams iiuotro 
tas. Mat Suvienytų Wieszpatysz- 
czių pusėj tūli kapitalistai apskri
ty] Rio Grande ant savo asabisz- 
kų reikalų nukasė kanalus ir į 
juos sutraukė vandenis isz Mek
siko ir per tai Meksiko parubeži- 
niai krasztai stojosi be vertės, 
dėl stokos vandens pavirto į ti
rus; ant jų pirmiaus gyveno 
50000 gyventojų. Isz W«shing- 
tono siunczia dab<r sudiię Burdę 
ant isztirimo ant kiek teisingi 

•meksikonų pasiskundimai. Gal 
pasiseks kiek nuderėti. Komiso- 
riai abiejų kraštų 12 d. gruodžio 
susivažiuos mieste Las Cruzes.
Indljonai rengiasi iszsikraustyti 

in Meksiką.
Houston, Trx. Cherokee gimi

nės indijonai pasirengę krausty
tieji isz Suvienytų Wieszpatysz-' 
czių į Meksikę, kur tikisi rasti ge
resnį ir liuoseenį gyvenimęnegu 
Suvienytose Wieszpatystėse. No- 
rinczių kraustytiesi yra apie 40000. 
Wertę jiems prigulinczioe žemės 
apskaito ant $100000000. Siun
czia jie agentę į Washingtonę už
manyti randui nupirkti indijo- 
nams prigulinczię* žemę. Randas 
Meksiko paskiria norintiems per
sikelti indijouams 8000000 akrų 
žemės.

Balsi dinamito axpliozlja;
Urna, Iova. Atsitiko ežia bai

si dinamito expliozija. 11 d. lap
kriezio sudus bankieriaus Bure 
llio, kaip visada, atėjo į bankę; 
bedarant duria, atsitiko expliozi- 
ja szale banko ėsanezioj “Moni- 
tor” pardavinyczioj, kuri beveik 
su visu sugriovė namus. Bure- 
llio galvę nutraukė nuo 
peczių, o szmotas balkio perlindo 
perdėm per krutinę. Mena, kad 
explioziję pagimdė padegėjai, 
kurie norėjo padegti “Monitor” 

„ krautuvę.
Parako expllozija.

Santa Cbuz, Cal. Netoli nuo 
ežia ėsanezioj Galifornija parako 
dirbtuvėj dėl nežinomų priežasz- 
czių atsitiko baisi expliozija: ex- 
-pliodavo 16000 svarų parako. 
Apart parako krautuvių iszlėkė 
į padanges ir salietros magazy- 
nai. Expliozija buvo teip smar
ki, kad net mieste Santa Cruz 
išbyrėjo daug langų ir visi elek- 
triszki žiburiai ^užgeso. Panakti
nis sargas likosi prie to visai su 
draskytas.

Admirolo I)ewey vestuves,
Nev Yorke atsibuvo vestuvės 

admirolo Devey.Szliubę jaunave
džiams davė katalikiazkas kuni
gas, kurisai drauge su admirolu 
mokinosi jurinįkystės akademi
joj, bet jurinįku būti nenorėjo. 
Patsai Devey, nors katalikiszki 
įaikraszcziai jį už katalikę laikė, 
yra protestonas, tik jaunamartė 
yra katalikė. VVeselijos admirolas 
visai ne kėlė, ne priėmė visai 
sveczių.
Nepaprasta patsžudystes priežas-

Tbenton, N.\j. Gyvenantis 
ežia senas guminių dirbtuvių dar- 
binįkas A. Hopkins pasikorė ir 
tai todėl, kad jo duktė savo ma
žę sūnelį palaidojo ant protesto-

Isz darbo lauko.

Mt Carmel, Pa. Ant Ma- 
rion Height neužilgio pastatys 
nauję brekerį.

< Beaver Falls, Pa. Rod 
mille American Steel & Wire Co. 
pradėjo dirbti.

< Pittsburo, Pa. Star blėtoe 
dirbtuvė likosi uždaryta, nežinia 
ant kaip ilgo laika

T Muncie, Ind. American 
Flint Glass Union Batone pa
rengs nauję stiklo dirbtuvę.

Baldvin, Col. Sz t raikai 
czianykszczių kalnakasių pasibai
gė; visi sugrįžo prie darbo.

5 Harrikburg, Pa. Centrai 
Iron Co. pakėlė savo dirbtuvių 
darbinįkų uždarbį ant 10%.

niszkų kapinų. Hopkins mat yra 
katalikas, todėl jis norėjo, kad jo 
dukters sūnūs butų palaidotas 
ant katalikiszkų kapinių, o kad 
atsitiko kitaip, tai jis pats nusi
žudė.
Kanados policija suėmė ameriko

ną Amerikos pusėj.
Kanados pol cijautai,besivyda

mi nusidėjėlį, amerikonę Markę 
Evereth, perėjo rul>ežių ir 4 my
lios nuo jo, sztete VVashington, 
suėmė. Amerikonai norėjo ne 
duoti suaresztuoti, bet kanadie- 
criai iszsitraukė revolverius ir 
su juis besigindami, parsivarė at
gal per rubežių. Evereth mat 
Kanadoj {Išpildė vagystę. 
Papjovė neprlgulmlngą kunigą

Pereitos sanvaitės subatoj liko
si Philadelph:oj papjautas pra- 
bąszczius neprigul ningos lenkisz- 
kos parapijos kun. Zalevaki. Kas 
jį papjovė — iki sziol nežinia tik
rai. Tiek žino, kad priesztai atsi
lankė pts jį du kiti neprigulmingi 
lenaiszki kunįgai, vienas isz Bal- 
timorės, kitas isz Buflalo. Pakau
kė kunį?ę Kaulakį, bet tas, atė
jęs, rado kun. Zalevskį be žado.

, Gaisras
Mashlon.'Oh. Siautė ežia di

delis gaisras, kurisai pridirbo 
blėdies aut & 300000. Pagimdė 
jį elektrisfekj dratai Altmauo ir 
Putliam pardavinycziose. Kasie
rius Putnam pardavinyczių no 
rėjo paimti uinįgus.bel užtroszko 
nuo durnų jiszgabeuo jį isz degan- 
czioe triobos, bet jau ne galima 
buvo atgaivinti.

Praszaliutas nuo vietos.
H azleto N, Pa.S u peri n tend en tas 

Lehigh ir Wilkesbarre Coal Co. 
Audenriede ir Honeybrock kas- 
tynių Coinar Jonės, tikras paren
gėjas garsių Lattimero skerdynių, 
kuriose apie 20 darbinį k ų tapo už- 
musztų, likosi dabar praszalintas 
nuo to urėdo; jo vietę užėmė 
Wm. Mack isz Wilkesbarre.

Nuskendo laivas.
Philadelphia, Pa. Laivę 

Wm. M. Bird,' plaukiantį 'isz 
Charleston S. C. į Nev London, 
Con, užklupo ant jūrių baisi vėt- 
tra ir paskandino. Su laivu pas
kendo kapitonas ir 9 jurinįkai; 2 
gi jurinįkai iszsigelbėjo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kohamo, Ind. Netoli nuo ežia, 

ant Clever Leaf geležinkelio lini
jos, susimuszė pasažierinis trūkis 
su tavgriniu. Prie to beveik pusė 
vagonų abiejų trukių likosi dru- 
cziai pagadytų ir 20 žmonių sun
kiai sužeistų. Terp sužeistų yra 
ir mirtinai sužeisti. Atgabeno 
juos į Kohtma

Toledo, Oh. Pasažierinis trū
kis Mfchigan Central geležinke
lio, bėgantis isz Toledo į Detroit, 
iszszoko isz rėlių terp Alexis ir 
Vienna, Mich. ir isz dalies susi
daužė, nupuolęs nuo augszto ke 
lio pylimo į grabę. Prie to 3 
žmogystos likosi mirtinai apkul
tos, 10 apkultos sunkiai, o len- 
gviaus apkultų yra suvirszum 
20. Nelaimė padirbta dar ne
sugautų niekszų, kurie atazriuba- 
vo sz£nių szriubus.

Omaha, Nebr. Ne toli Denison, 
Ja. ant Fort Dodge ir Omaha ge
ležinkelio susimusžė vežantis 180 
darbinįkų trūkis su -vežanezių 
medegę; prie to 25 darbinįkai li
kosi sunkiai apkulti, o apart tų 
yra ir mirtinai apkulti.

T IjORain, Oh. Darbai eina ežia 
gerai; visose dirbtuvėms dirba 
pilnę laikę.

Cheyenne, Wyo. 600 dar
binįkų Union Pacific geležinkelio 
pakėlė sztraikę.

«Į Thorp, Wis. Darbai eina 
gerai, kas nori greitai gauna dar- 
bę giriose prie kirtimo medžių.

1 Columbus, Mich. Butte & 
Yellovslone Coal & Coke Co. 
parengė ežia 100 kokso peėzių.

Buffsdale, Pa. Parengė 
ežia 80 naujų kokso peczių ir 
prie darbo priims daugiau darbi- 
nįkų.

.CUMBKRLAND, Md. Potomac 
Steel Co. dirbtuvėse, kurios isz- 
stovėjo 10 metų, prasidėjo dar
bai.

1 Essexville, Mich. Neseniai 
pastatė ežia didelę cukraus dirb
tuvę, kurioje prasidėjo jau dar
bai.

1 Zanesville, Oh. Kalnaka 
šiam s czianykszczių kastynių pa
kėlė užmokesnį ant 12jc. nuo to
nos. ' <

5 Martins Ferry, Oh. Czia- 
nykszczios Langhlino geležies 
dirbtuvės sustojo, nežinia ant 
kaip ilgo laiku. .

1 Elvood City, Pa. Stato 
czia nauję dūdų dirbtuvę ir nuo 
pradžios ateinanczių metų pradės 
joje dirbti.

•į Whitnkt, Pa. Darbai eina 
czia prastai. Dabar neva trupu
tį eina genaus, liet ir su tuom ne 
galima girtiasi.

•] Nevblrg, N. Y. Cziauyksz- 
cziose d ra to dirbtuvėse neužilgio 
prasidės darbai. Patilps prie 
darbo 600 darbinįkų. •

•f Bartlesville, Tex. Netoli 
szito miesto rado naujus anglių 
plotus, ant kurių neužilgio pa 
rengs kastynes.

Lavrence, Mas. Darbai eina 
czia gerai, bet darbinįkų yra už
tektinai, todėl isz kitur ne verta 
czia keliauti darbo jieszkoti.

Broone, Ia. Maszinistai ir 
jų pagelbinįkai varstotuose Chi- 
cago & Norlhvestern geležinke
lio pakėlė sztraikę.

West Sf p kriok, Wi8. Wisi 
cziimykszcziai miltų krovėjai pa
kėlė sztraikę; 500 žmonių per 
tai ne turi darbo.

Esmoor, Ten. Tenneesee 
Coal, Iron R. R. Co. taiso savo 
peczius ir nuo pradžios gruodžio 
ketina pradėti dirbti.

1 Elk Mountain, Col. Rado 
czia naujus anglių plotus, ant ku
rių neužilgio parengi kastynes, o 
jose IbO darbinįkų ras darbę.

5 Lehigh, Ia. Cziaoykazcziai 
kalnakasiai užbaigė sztraikę ir 
sugrįžo prie darbo. Iszkovojo 
jiepakėlimę užmokesnio ant 10%.

•Į Davson, III. Darbai eipa 
czia gerai. Nuo tonos anglių 
moka po 40c. Už dienos jiarbę, 
taigi už 8 valandas moka $1.75.

Bellaire, Oh. 150 kalnaka
sių dirbtuvių Glendale kautynė
se pakėlė sztraikę. Jie reikalau
ja didesnio už darbę užmokesnio.

Calumet, Mich. Czianyk- 
szcziose geležies kastynėee dirba 
gerai, nuo ateinanczių metų keti- 
na priimti 2500 naujų darb'nį- 
kų.

Wilminoton, Del. Lapkri- 
czio 8 d. sudegė dalis geležinio 
fabriko Diamond Steel Co. Ship 
Mill, per kę apie 150 darbinįkų 
darbo ne teko. - .

Glenlyon, Pa. Kalnakasiai 
Nanticoke ir Glenlyon kastynėee 
sztraikuoja nuo pjutes mėnesio. 
Reikalauja jie didesnio už savo 
darbę užmokesnio.

Crenshav, Pa. Ant savo 
susirinkimo kalnakasiai kastynių 
Crenshav, Dagus ir Brocksville 
nusprendė užbaigti sztraikę ir 
grįžti prie darbo.

T PrrrsBURG, Pa. Dirbtuvėse 
Monongahela Tin Plate pasiliovė 
darbai. Nežinia nuo kada pradės 
vėl dirbti. Pasiliovė darbai ir 
dirbtuvėse Star Tin Plate.

Lovell, Mas. 600 czianyk
szczių prigulinezių prie trusto 
skurų iszdirbinyczių darbinįkų 
pakėlė sztraikę reikalaudami'di
desnio už darbę užmokesnio.

Springfield, III. Darbinį
kai Tayloro kastynių pakėlė 
sztraikę užtai, kad kastynių sa- 
vinįkai siunczia anglis į Kansaso 
ir Arkanso distriklus, kur strai- 
kuoja prigulinti prie unijų darbi
nįkai.

Toledo, Oh. Darbai sziuotn 
tarpu eina czia gerai. Tik tas ne
turi darbo, kas dirbti ne nori. 
Ir isz kitur atkakę greitai czia 
gauna darbę.

Franku n Falls, N. Y. 
Czianyki-zcziose gelumbių ir vil
nonių audimų dirbtuvėse audėjai 
ir verpėjai vėl pakėlė sztraikę. 
Per tai darbai visai pasiliovė.

1 Joliet, III. Sudegus d rato 
dirbtuvėms American Steel & 
Wire Co. VVaukegane, czia- 
nykszczios drato dirbtuvės turi 
daugiaus reikalavimų, todėl tu
rėjo prie darbo priimti daugiaus 
darbinįkų.

T Charlestovn, W. V>. 
Sztraikai aglekasių Nev River 
distrikto kastynėse . pasibaigė. 
Sztraikas traukėsi per 6 san vaitos. 
Isz 45 kastynių savinįkų tik 13 
sutiko pakelti darbinįkų užmo
kesnį ant 5c. nuo tonos.

Delkoy, Mich. Darbai czia- 
nykszczioae geležies dirbtu vėse 
eina labai gerai ir szviežiai atka
kusiam czia ne sunku gauti dar
bę. Apart to yra czia ir daugiaus 
dirbtuvių, kaip antai popieros, 
cemento dirbtuvės; visose dirba 
gerai.

Ferie, B. C. Darbai eina 
czia gerai. Crovs Nort Coal Co. 
uždegė 600 kokso peczių, o ne 
užilgio uždegs dar 60 naujų. 
Nuo pecziaus moka po 1 dol., 
o 17c. nuo tonos sukrauto kokso. 
Kastynėse moka po 60c. nuo to
nos.

Cleveland, Oh. Neužilgio 
prasidės darbai pirie dirbimo il
giausios aut svieto elektriszko 
geležinkelio linijos iszClevelando 
į Pitlsburgę.turiuczios 250 mylių. 
Bua teiposgi padirbtos szalinės 
alkūnės į Titusrille, Pa. ir Edin- 
boro, Pa. Tasai kelias kaszluos 
4 milijonus doliarų.

Chattanooga, Ten. Kasty
nėse Ducktovn Supher Copper & 
Iron Co. užgimė vėl nesutikimai. 
600 darbinįkų pakėlė sztraikę, 
bet kastynių savmįkai nori i»z 
kitur parsitraukti seabsus; dar- 
binįtai apsiginklavo ir sergsti 
kastynes, nieko prie jų ne prilei
džia. Kotopanija reikalauja sze- 
rifo pegelbos pneaz darbinį k us.

ISZ
Lietuwiszku dirwu. 

Isz Lawrence, Mas.
Wisų kitjf- tautų darbinįkai 

organizuojasi, qrutinasi, rūpinasi 
kaipsavobuvį pagerinti,arba nors 
užlaikyti tokį, koks dabar yra; 
musiszkietns gi, nors beveik visi 
ėsame darbinįkais, isz savo darbo 
mintame, tas visai ne rupi, lyg 
kad ne butume darbinįkais, lyg 
butume dideliais kapitalistais. 
Bet isz tikro terp mus kapi
talistų nėra, iszėmus tūlų pralo- 
busių kunigų, &Ame vien darbi
nįkais; tai mums priderėtu vien 
rupintiesi apie gerovę darbinįkų 
luomos. Musų dvasiszkiems va
dovams reiktu prie to raginti 
žmonis, juos pamokinti, bet ant 
nelaimės, daugumui tokių vado
vų tas visai ue rupi: vieni ne turi 
nė laiko pamokinimais žmonių 
užsiimti, kiti visai negeidžia, 
kad žmonės supratimę įgautų, 
tie įsireižę draudžia žmonėms 
skaityti apszvieczianczias žmo
nių protę knįgas ir laikraszczius, 
nes svietiszkoe įtalpos rasztai 
ėsę vien bedievių darbai. 
Kadangi vienok nė maldaknįgė- 
se, nė kitokiuose likėjimiszkuose 
rasztuose lazduotuose ar tai kunį- 
go Saurusaiczio, kunįgo Kaula- 
kio, arba laikrasztyj “Katalike” 
nieko apie darbinįkų reikalus 
nėra,tai isz kur žmonelės darbinį
kai gali dasižinoti, kę reikia da
ryti ant pagerinimo savo būvio, 
jeigu jiems bus uždrausta skaity
ti svietiszkus rasztus? Teisybė, 
pasitaikė mums sykį patėmyti 
pamokinimę prigulinezioj prie 
triumvirato arba kunigų kompa
nijos “Saulėj” (ji priguli, rodosi, 
prie draugystės “Kataliko” ir 
“Bažnyczios Tarno”, kadangi ap
gina tuoe paežius principus), kad 
ant pagerinitno darbinįkų būvio 
reikia vien paezėdumo. Paczėdu- 
mas geras, jeigu yra isz ko czėdy- 
ti; bet kodėl “Saulė” nepamoki
na, kę privalo daryti tie, kurie 
turėdami dideles szeimynas, ne 
tnri kę czėdyti, kadangi visas

uždarbis turi eiti ant szeimynos 
iszmaitinimo; kę daryti tęsyk, 
kada patekus visai valdžiai ka
pitalistams, jie teip sumažys 
uždarbius, kad ir pavienis darbi- 
nįkas ne turės kę czėdyti? Mums 
rodosi, kad darbinįkai privalo 
rupintiesi, idant toki sunkus lai 
kai ir vargas jų niekada pasiekti 
ne galėtu. Paczėdumu vien mes 
jų nepraszalinsimej Nė maidžkuį- 
gėse, nė kituose tikėjimiazkuose 
rasztuose, nė triumvirato drau
gystės laikraazcziuose mes ant to 
tinkanezių pamokinimų neranda
me. Taigi visi tie kunįgai, visi 
migdintojai, kurie draudžia skai
tyti žmonėms svieliszkos įtalpos 
knįgas ir laikraszczius turi būt 
laikomi už darbinįkų prieszus, 
už tarnus kapitalistų; ar jie tę 
daro už jų pinįgus, ar per ne su
pratimę — tas jau ne daug reisz- 
kia, kadangi vaisiai jų ardanezio 
darbo vis tie pats. Kapitalistai 
riszasi į trustus,įgauna vis dides
nę galybę, o darbinįkai, ypacz 
musiszkiai, žiuri ir ne supranta, 
kę tas reiszkia. Szlai nas mus su
sijungė į vienę ryszį savinįkai 
24 didelių dirbtuvių, paskyrė 
viedę agentę ant dabojimo darbi
nįkų,jeigu kur užgimtų sztęaikai; 
toki trustai ant iszdirbimų gali 
statyti tokias prekes, kokias tik 
nori, mokėti darbiiiįkams po tiek 
po kiek nori. Ar gi iszskirstyti 
darbinįkai gali atsiremti priesz to
kius kapiialirtų ry^zius, kurių 
darbinįkai gali visiszkai vergais 
pastoti, jeigu visi, isz vien eida
mi, ne»irupys apie savo .luotuos 
reikalus. Argi nematome kokias 
kilpa* ateitėj rengia mums kapi
talistai? Taigi, broliai, ne snaus 
kime, rūpinkimės apie praszalini- 
mę kapitalistų kilpų; kada uždar
biai susiriszusių į trustus kapita
listų teip liks 8 u mažyti, kad ant 
duonos darbinįkams neužteks, 
jau bus per vėlu. Klausykime 
darbinįkų vadovų ir draugų, o 
ne tų, kurie mus ant szuntakių 
nori nustumti.

W. M. Sabonis.’

Isz Philadelphios, Pa.
Musų 10 Susivienyjimo Lietu

vių kuopa parengė koocertę ir 
balių. Koncertas labai gražiai nu
sidavė ir visiems labai patiko, 
kadangi jame ėmė daly v utnę ge
ri aktoriai. Pasibaigus koncertui, 
atkakęs czia kun. Žilinskas laikė 
į susirinkusius prakalbę, kuri vi- 
siems labai patiko. Kalbėjo apie 
Paryžiaus parodę, aiszkino, ko- 
kię ji naudę gali atgabenti; to- 
liaus apie reikalę ir naudę isz 
skaitymo moksliszkų ir kitokių 
knįgų. teiposgi apie musų laik
raszczius; nupeikė “Ssulę”, kuri 
su savo “taradaikomis” yra di
džiausiu prieszu musų'pasikėlimo. 
Toliaus aszkino kriauezių darbę, 
kurie daugiausiai gauna sausligę; 
apie kalnakasius, iszsitarė, kad 
kastynėse ne mažai lietuvių mir
tį randa. Wisi susirinkę rankų 
plojimais dėkavojo kun. Ži
linskui už pamokinanezię jo kal- 
bę. — Balius teiposgi gražiąi 
nusidavė, tik gaila, ‘kad ne dau
giausiai žmonių susirinko f laukė
me daugiaus. Nežiūrint vienok 
ant to,pelno visgi sziek tiek turė
jome, kurį sziteip padalinome:' 
ant reikalų Paryžiaus parodos 
paskyrėme $10; ant Lietuvos 
kankintinių $1; ant paminklo 
kunįgo Burbos ir ant naujai 
susitvėrusios draugystės Mocziu- 
tės (szelpimui besimokrnanezios 
lietuviszkos januomenės) $1.

Wisiems dalyvavusiems ant 
musų parengto koncerto ir ba
liaus ir lankytojams isztariame 
szirdingę a ežiu.

Komitetas.

Isz Broad Brook, Con.
Geromusų lietuvių gyvenime 

ne daug galima patikti, blogo 
daugiaus. Pereito mėnesio 30 
dienę likosi suaresztuotas lietu- 
vys Jurgis Griszkevyczius už 
pavogimę 5 dviraezių; visus 5 
dviraezius paszlavė į 4 sanvai
tos, ir visus miestelyj Broad 
Brook. Užtarėjų neturėjo, todėl 
sugautas pateko į kalinį, kadangi 
ne buvo kam pastatyti $500 kau
cijos. Ansai teip godus ant dvi
raezių musų vientautis tik perei
tame pavasaryj atvažiavo į A- 
merikę ir neseniai iszmoko ant 
dviraezio važinėti. Paeina jis isz 
Suvalkų gub. isz sodžiaus Juoda- 
raiezių, Klebiazkių valszcziaus.

Kitas vėl lietu vys paeinantis, 
isz Wilniaus gub, koksai Staru 
szka, gerai prisigėręs, užsimanė 
kokię ten lenkę palydėti namon. 
Belydint vienok užėjo kitokia 
mislis ir pradėjo smaugti lydimę. 
Ant jos riksmo atbėgo anglijonai, 
tik juos pamatęs ansai niekszas 
paleido merginę ir pradėjo bėgti, 
bet jį pavijo ir suaresztavo. Už 
tę užpuolimę sūdąs nusudyjo jį 
ant 14 metų kalėjimo. Gerai 
dar kad amerikonai jo ne lyncza-- 
vo. Kitas vėl lietuvys, neno
rėdamas mokėti 5a už perkėlimę 
per upę, užsimanė perbristi. Upė 
vienok buvo gili, įbridęs į vidu
rį, pradėjo skęsti. Turėjo mest 
viskę ir gelbėtiesi, vanduo nune- 
szė ne tik penkiukę, bet drabu
žius,laikrodėlį už $15 ir $15 gry
nais pinįgais.

Skaitanczių knįgas ir laikrasz- 
cziu czia labai mažai yra. , Nors 
už dykę siūlytum knįgę, tai ne 
daug rastum norinezių skaityti; 
welyja mat musų broliai tamsy-" 
bėse skęsti, szviesos ne mėgsta.

Aud.

Isz GUberton, Pa.
7 d. lapkriezio'Atsibuvo pas 

mus penki szermenys darbinįkų. 
Mat 4 d. lapkriezio Lavrenso 
mainose Mahanoy Plahe dirbo 7 
darbinįkai aut naktinio szafio. 
Jiems be dirbant, pratruko brus- 
tas isz virszaus ir vaduo su di
deliu smarkumu . pradėjo bėgti 
žemyu neszdamas viskę, kę ant 
kelio patiko ir žemai dirbanezius 
dabinįkas užliejo. Trys, nors su 
dideliu vargu, bet spėjo pabėgti, 
keturis gi vanduo su dumblu ir 
anglių dulkėmis užliejo ir prigir
dė. Du iaz prigėrusių buwo lietu
viai, o kiti du slovakai; 
vieno prigėrusio lietuvio pra
vardė buvo Juozas Buszkis, kito 
gi ir prigėrudų slovakų pra
vardžių nežinau. Wisua tuos 
szaftoj prigėrusius vyrus iszėmė 
tik panedėlyj po pietų. Reikėjo 
su virszum 100 karų iszveiti, 
kol prie jų prisigriebė.

6 d. lapkriezio vėl vienę lietu
vį pasiekė netikėta mirtis. Po 
darbui keturi lietuviai ėjo namon. 
Beeinant skersai Philadelphia & 
Reading geležinkelio, užbėgo trū
kis ant Pijuszo Urbanavycziaus, 
kurį ant vietos užmuszė.

Darbai eina czia gerai, dirba 
po 9 valandas ant dienos, tik 
mat prie darbo per tankiai nelai
mės pasiekia ypacz lietuvius: į- 
trumpę laikę jau szeszi lietuviai 
likosi prie darbo užmuszti. Terp 
svetimtauezių darbinįkų tiek ne
laimių neatsitinka, isz ko matyt, 
kad kompanija musiszkius siun
czia prie nesveikiausio ir pavo
jingiausio darbo, kitiems duoda 
gere-nius.

A. Waiczunas.

Reikaluose parodos.
Ant patilpusio D-ro Szliupo 

rasztelio n. 48 “Vienybės” turiu 
ve kę pasakyti.

D-ras, nė drugio krecziamas, 
nežino, kę pats beraszęs. Neturė
damas tikrų faktų,arba meiluoja, 
arba raszo, tik kę kun. Žilipskas 
mislija ir vis, žinoma, klaidžiai.

Taigi, D-ro užgautaa, asz 
czion visiems pasakysiu, kę asz 
mislijų ir aę darau, ir pasakysiu, 
kę daro kiti Paryžiaus Paro
dos sanariai.

1. Kaslink mano mislies ir ve
lijimo dėl Paryžiaus Parodos, o 
teipgi ir velijimų kun. Miluko, 
kurį D-ras Szliupas su manim 
vienoj eilėj stato, galiu pasakyti, 
kad mudu, kartu su knn Kaupu, 
tę parodę pirmutiniai užmanėme 
ir dėl to mierio du atsiszauki- 
mu nuo- L. Ivinskio Drau
gystės iszleidome ir dabartės vi
somis pajiegomis rūpinamės ir 
darbuojamės dėl parodos. Asz 
raszau kataliogę lietuviszkų knį- 
gų Amerikoj iszleistų ir renku, 
grupuoju knįgas, o kun. Milukas 
nesigaili kasztų nė triūso dėl iks- 
leidimo naujo sistematiazkai su
taisyto Albumo ir abudu visur, 
kur galima, raginame, kad lietu
viai ant Parodos reikalų dėtu 
aukas.

2. Kaslink to, kad asz duodu 
europiecziams paliepimus, kas
link parodos buk prieszingas ko
mitetui, praneszu, kad su nė 
vienu isz Europos komiteto asz 
suvis nesusinesziau, nė į viepę 
jokio laiszko nerasziau; nors, pa
gal amerikoniszkę budę, iszpul- 

tu, kad visi laiszkai turi pareiti 
ant prezidento vardo, kaip czia 
visur yra; visus reikalus wedė 
pats vienas p. Mikolainis, kurs 
atėjusius nuo Europos komiteto 
laiezkus man tik parodydavo 
(nežinau visus ar ne visus), ir 
jeigu kokius dokumentus asz pas 
savę norėjau turėti, jis man juos 
tik perraszęs padavė (bijojo į 
rankas duoti), arba asz pats turė
jau persiraezyti ir jam atgal 
anuos gręžinti.

3. Wienintėlis laiszkas, kurį 
asz, kaipo prezidentas, rasziau, 
buvo tai laiszkas poniai Gier- 
žynskienei į Paryžių. Komite
tas ir pats D-ras Szliupas apie tai 
žinojo. Buvo tai paežio j pradžioje, 
kada mes pradėjome dėl parodos 
darbuotis. Reikalas buvo toks. 
P. Mikolainis, atėjęs man vis kal
bėjo, kad reikia siųsti 100 doliarų 
kokiam ten p. Daumantui,p. Miko- 
lainio draugui ar geram pažįsta
mu!, kurs, girdi, nuvažiuos į Pa- 
ryžių ir aprinks vietę dėl paro
dos. Tada kasoj pinigų buvo da ne 
kę |>er 100 dol., asz ant tokios p. 
Mikolaiuio propozicijos jokiu bu- 
du ne«utinkau, ir teisybė, sakiau, 
kad žmonės, jei teip pinįgus mė
tysime, pasipiktįs ir sakiau, 
kad Euro|x>j yra komitetas, bene 
du sanariai to komiteto gyvena 
paežiams Paryžiuje,tegul j e rūpi
nasi apie wietę. Bet kur tau! 6d. 
atėjo pas manę pp. Mikolainis, 
J. J. Pauksztys ir D-ras SzLupas 
ir vėl apie tę 100dol.. Asz pa
klausiau: kur p. Daumantas gy
vena? Sako: Tilžėj! — Kiek, sa
kau, kasztuoja tikietas isz Tilžės 
į Paryžių ir atgal? Atsako, kad 
$20. Pasakiau daugiaus negalima 
paskirti, jei ir leisime, kaip 25 
dol.. Ir tuoe piuįgus, sakiau, tu
rite iszsiųsti ant Europos komite
to rankų.

4. Po nekuriam laikui ateina. 
vėl p.Mikolainis pas mus ir sako, 
kad vienam, kuris parodos reika
lais Europoj užsiima, reikiamo-- 
kėti algę; suprask p. Daumantui,' 
kurs atlikęs pasiuntinystę, neva
žiavo jau atgal į Tilžę, tik į 
Londonę ir ten mus parodos rei- 
kalus“cariszkai” pradėjo vesti (?) 
nors, kaip minėjau, du sanariai 
Europos komiteto, p. Dop. ir p. 
^L(?) gyvena paežiam Paryžiaus 
mieste ir, ant kiek suprantu, p. 
Žt. nori apsiimti vesti tuos reika
lus. Taigi ant tos propozicijos, 
kad mokėti algę suvis nesutikau, 
sakydams: mes amerikiecziaidir
bame dėl parodos reikalų ui dykę 
ir aukaujam pinįgus, bet ne ant 
pravažinėjimų kam ten, tik ant 
paezios parodos iszstatymo ir su
rengimo. . Kitaip mes nespėsime 
sudėti. Isz to piktumai.

5. Taigi neužilgio po tam, gir
džiu, yra daromos intrigos priesz 
kun. Žilinskę, kodėl jis teip sku- 
pisi sudėti visuomenės pinįgę?! ?

6. Czia prisideda da ir rekor- 
divimas“bonts’ų”. Nesikiszau asz 
į tę suvis, “jie” bondsus sudarė, 
patys suraszė. Man gatavus pa
rodė ;sakiau,kad reikia pagarsinti. 
Jei visuomenė butu tikusi 
ant paduotos teu formos, asz ir 
bueziau tikęs. Bet kodėl nė 
“Lietuva”, nė “Viltis”, nė “Nau
ja Draugija”, kodėl daugumai 
draugyszczių nesiuntė kasieriui 
p. J. J. Paukszcziui pinįgus, ko
dėl “Susiv.” delegatai reikalavo, 
kad forma butu permainyta ir bon- 
dsai butu rokorduoti? Beto, kada 
“Lietuva” 42 nr. pareikalavo, 
kad komitetas atsilieptu per iaik- 
raszczius, kai p yra parodos kasos 
reikalai,p. Mikolainis pats atėjo ir 
sakė, kad jie rūpinsis rekorduot; 
asz patariau, kad reikia pertaisyti 
ir formę, minėtinai, buvo, kad p. 
T. Pauksztys ataako už vienę 
1000 dol. o p.Žukauskas už 2000, 
asz patariau, kad butu pertaisy
ta, jog abudu sykiu ir atskyrium 
atsako už 3000 dol., kaip papras
tai “bonds” darosi. Kur buvo pa
sakyta,kad likusius pinįgus (jeigu 
jie liktu) kasierius padės ten, kur 
norės ‘‘Nation” (tauta) arba au
kautojai, kadangi,”vienog aukau
tojai netuti cherterio, tai patariau 
padėti, kad “likusius pinįgus ka
perius Atiduos ten, kur paskirs 
komitetas su pritarimu aukauto
jų. Pagalios pasakysiu, kad ma
tydama, jog "kasos reikalai labai 
iszvirkszcziai eina, kad kasierius 
negali gauti rokordinamų 
“bounds’ų” ir t. t., asz, kaipo 
przidentas komiteto, kę dariau, 
viskę dariau su rodą “lo verio”



Ir pasirodė, k«d gerai dariau, da
bartės •‘bounas”,nors nerekordin- 
tas.yra pas manę ir jeib kokiame, 
atsitikime kad ir per prowę, pinį- 
gai wfigi prapulti uegali. Kad 
“Vienybėj” buwo wienę kart gir- 
sinta,jog“bound8”yra rekorduoti, 
tas pasidarė per tai,kad patikėjau 
p. Mikolai tiio indžiui, kurs, atneš zęs 
pertaisyta “bounds", sakė, kad 
jau galiu rekorduoti, o tuom tar
pu paslėpė rekordinamajį 
“bounds”, kurį jiems “Public No- 
tary” buwo surasaęs. Padavė man 
vėl nerekordinamajj.

“Bounds” nė dabar da nėra re- 
kordinti.

' Kun. Žilinskas.
Sekancziaine numery j mes ias- 

reikszime savo nuomones apie 
tuos komiteto nesutikimus. Kau
link p. Daumanto, mes jį gerai 
pažįstame ir žinome, kad jis uisi- 
tikėjimo vertas labiaus už sanęjį 
Europos komitetu; “Viltis” be 
reikalo jį kandžioja. Kas iszrinko 
anuos Paryžiuje ėsanczius Euro
pos sąnarius? • . Red.

Isz wisur.
|| Pagal surinktas vietinių 

valdžių žinias, ant paveržtos 
nuo Iszpanijos salos Kubos pasi
rodė 1317082 gyventojų, taigi 
ant 314605 mažiaus negu jų bu
vo deszimts metų atgal.

Pabaigoj pjutės mieste Yocka- 
hama, Japonijoj, per tris dienas 
siautė baisus gaisras, kurisai ne- 
iszpasakytai daug blėdie^ pridir
bo. Sudegė 3000 namų ir daug 
krutanczių gyventojųturtų.

" 11 d. lapkriczio, Italijoj, ap
linkinėse miesto Livorno siautė 
žemės drebėjimai. Jie ne daug 
blėdies ir nelaimių pagimdė, bet 
iszgazdmo gyventojus, kurie bė 
giojp ’sz krutanczių namų ir rin
kos/ ant ulyczių, nakvojo ant 
lauko ne drysdami grįžti į savo 
namus.

| Mandžurijoj, terp chiniszkų 
darbiuįkų dirbanczių prie masko 
liszko rando vedamo geležinke
lio apsireiszkė azijatiszkas 
maras. Maskoliszka iždo ministe 
rija, ant užkirtimo kelio besiplati- 
nancziai lygai, siunczia į maro 
apimtus kra->ztus 30 daktarų ir 
daug felczerių« ligonių dabotojų 
ir tt.

Ii Ant prigulinczios Anglijai 
salos Jamuicos siautė baisios vėt
ros, kurios ne mažai blėdies pri
dirbo. Bananų, cukrinių len
drių, ryžių ir kavos plantacijos 
su visa vėtros isznaikintos. Dau
giausiai blėdies ir nelaimių vėtros 
pridirbo d'striktuoee Portland, 
Stohomas ir Mokant Bai. Prie 
krantų susidaužė diktai mažesnių 
laivelių, miestuose sugriovė 
daug triobų. Kiek laike tų 
vėtrų pražuvo -žmonių, dar ne 
žinia, kadangi telegrafų dratai 
nutraukyti.

| Wokietijos ir Austrijos rnėsi- 
nįkai rengia susivažiavimu ant su
sijungimo į wienę trustę priesz A 
menkos mėsinįkus. Kadangi Wo- 
kietija be svetimos mėsos apseitl 
ne gal, o Austrija turi jos daugiaus 
negu reikia, tai Austnjos mėsinį- 
kai pristatytu reikalingu Wokie- 
tijai mėsę, o jeigu trustui pasi
sektu dar patraukti prie savęs 
Maskolijos mėsinįkus ir iszderėti 
nuo rando paliuosavimus sveti
miems turintiems atliekamą mė 
sę prekėjam*, tai Europos saus- 
žemio krasztai galėtu apsieiti be 
amerikoniszkos mėsos.

|| Ant paskutinio atsibuvusio 
Ryme 12 orijentalistų (žinovų 
rytinių krasztų ir jų mokslų) 
kongreso, bažnytinio komiteto 
sąnarys Koetsch pakėlė klausy
mu, ar žydai ant savo tikėjimisz- 
kų reikalų vartoja kur nors 
krikszczioniszkę^krauję, kaip tai 
juos tankiai apkaltina? Ant to 
visi ant kongreso susirinkę mok- 
slincziai specijaliszkai tirinėjanti 
žydiszkus tikėjimiszkus rasztus 
ir gerai talmudę pažįstanti atsa
kė, kad nė jokiuose žydiszkuose 
rasztuose nėra pasakyta, kad ant 
kokių tikėjimiszkų ceremonijų 
reikalingas būt žydams kriksz- 
czioniszkas kraujas; todėl visi 
apkaltinimai yra be pamato, ne 
saužiniszki.

I Gyventąją! maskolių kanki
namos Fiulandijos su baime lau
kia bado szį metę: mat užderėji- 
tnas didesnėj gubernijų dalyj bu
vo visai menkas. Iki sziol rods 
dar bado nėra, bet ir valdžios 
mato, kad jis pasieks didesnę 
gubernijų dalį, todėl dabar jau 
prisakė gubernatoriams isztirti 
gerai, kiek varguolių reikalaus 
paszelpos. Isz surinktų szeszi 
metai atgal laike buvusio ežia 
bado ant suszelpimo baduojan- 
czių pinįgų atliko 350000 mar
kių; bet, kaip mena, tų pinįgų 
neužteks ant suszelpimo szių me
tų baduolių reikalaujaunczių pa
gelbės.

Mirties kwapas.
Tėmyja'nt, daug dalykų gali

me užtėmyti, ant to ne reikia nė 
daug mokslo. Nevienas isz jus, 
jeigu pats ir ne matė, tai bent 
girdėjo, kad szunes jauezia mirtį 
namuose, kur yra ligonis, tę sa
vo jautimę iszreiszkia staugimu, 
arba kavojasi kur į kampę lyg 
isz baimės. Paskui maro apimtus 
laivus,; lyg rodosi prijausdami, 
kad jiems teks pasimiręs žmogus, 
seka rekinai ir kitos žmogėdės žu
vys. Taigi ne vienas gal paklaus
ti, isz ko szunes ir rekinai gali 
numanyki, jog mirtis artinasi? 
Jau nuo seniai iszsiplatinusi bu
vo nuomonė, jog ant kebų dienų 
žmogus paskirtas ant mirties isz 
duoda atsakantį kvapę, kurio 
nors žmogus neužuodžia ir ueuž- 
tėmyja, bet geresnę turintį nosį 
szunes užuodžia. Tirinėjimu to 
klausymb vienok iki sziol neužsiė
mė moksiinezia'. Tik pereitę me
tę specijalisskas Londono laik- 
rasztis “British Medical Journal” 
patalpiuo atsiliepimę į skaityto
jus, taigi į daktarus, praszyda- 
mas jų isztirti, ant kiek tai gali
ma, ar mirsztanti ligoniai iszduo
da kokį specijaliszkę kvapę ir 
apie visus patėmyjimus praneszli 
į minėto laikraszczio redakciję. 
Atsakymų atėjo daug nuo viso
kių gydytojų netik isz Anglijos, 
bet ir isz kitų civilizuotų krasztų. 
Wienas isz daktarų su persitkri- 
nimu tvirtina, kad ligonięi ant 3 
dienų priesz mirtį iszduoda ypa- 
tiszkę kvapę, kurį vienok ne 
kiekviena nosis užuodžia, bet jei
gu kokiam daktarui pasisekė tę 
ypatiszkę, nesiduodantį apraszyti 
kwapę pajusti, gali tikėti, kad jo 
gydomui ligoniui nedaug pasilie
ka ant svieto iszbuti. Minėtas 
daktaras pasakoja, kad jis dar 
būdamas studentu ilgai iszbuda- 
vo terp mirsztanczių besisteng
damas sugriebti tę ypatiszkę mir
ties kvapę. Kiti daktarai nepri
pažįsta to ypatiszko mirties kva
po, kiti jį užuodžia ant dviejų 
d*enų, kiti gi ant trijų priesz 
mirtį. VVieniems tas kvapas rodo
si ypatiszku, ne suprantamu, ki
tiems sunkus, saldus. Koks vie
nok tas kvapas nehutų, užuodę jj 
daktarai patvirtina, kad apsl- 
reiszkimas to ypatiszko kvapo 
yra ženklu, kad ligonis turi mir
ti. Daktars Hardman iez^ Midle- 
sexo ligonbuezio raszo, kad jis 
vienę kartę gydė szpitolėj vienę 
isz seserų apsirgusię sziltine. Į 8 
dienę ligos sesuo pradėjo lazduo
ti ypatiszkę sunkų kvapę, kok] 
jis užuodė ir kituose atsitikimuo
se, kada liga pasibaigė mirezia 
ligonio. Liga sesers vienok bėgo 
visai normaiiszkai, rodosi, nebu
vo priežasties ant pasimirimo. 
Tik sztai į antrę dienę po apsi- 
reiszkimui ano ypatiszko kva|>o, 
sesuo gawo plauczių uždegimę ir 
į penktę dienę pasimirė. Po ko
kiam laikui apsirgo sziltine ir 
patsai D-ras Hardman. Liga bu 
vo sunki. Wienę dienę sergantis 
pajuto pats anę ypatiszkę mirties 
kvapę. Kvapas tasai kas dienę 
darėsi vis smarkesnis ir smarkes
nis. Nepasitikėdamas pats savo 
nosei, daktaras paklausė dabojan- 
ežios jį senos, ligonbutyj papra- 
tusios tarnaitės, ar ji neužuodžia 
nė jokio ypatiszko kvapo. Tojė 
patvirtino, kad užuodžia tokį 
jau kvapę, kokį priesz mirtį isz- 
davinėjo anojė pasimirusi bgon- 
buezio sesuo. Atsakymas tasai se
nos tarnaitės dar labiaus iszgazdi- 
no daktarę, jis buvo persitikri 
nęs, kad nėra jau vilties ant isz- 
gijimo, todėl paszaukė kunįgę ir 
notarijų. Liga vienk ėjo norma 
liszkai rr Hardman, nežiūrint ant 
ano ypatiszko mirties kvapo, ne 
numirė, bet iszgijo. Taigi, nors 

daugumas daktarų patvirtina, 
kad mirsztanti iszduoda ypa
tiszkę kvapę, kurisai yra ženklu, 
kad nėra vilties ant iszgijimo, 
atsitikimas su Hardmanu yra vie- 
naitinis, kur ligonis iszduodautis 
tę kvapę iszgijo. Tūli daktarai 
tvirtina, kad tasai ypatiszkas 
mirties kvapas užuodžiamas ne 
tik prie ligonio lovos, bet visa
me kambaryj, kaip kada visuose 
namuose.

Taigi isztikro, kas yra tasai y- 
patiszkas mirties kvapas? Ar isz
tikro jis yra mirties ženklu? Isz- 
gijimas Hardmano rodo, kad ne 
visada. Nuo ko jis paeina? Nors 
ant to sziędien negalima dar tik
rai teisingai atsakyti bet, turbut, 
jis bus pradžia dalinimosi kūno 
į jo sudėtinius; tas gal juk atsi
tikti ir prie dar gyvo žmogaus, 
jeigu ne ant viso kūno, tai bent 
tūluose organuose. Tūlose ligose, 
kaip antai prie sziltinių, ligoniai 
teiposgi iszduoda ypatiszkę kva
pę, tikt tas kvapas visiems gy
dytojams gerai žinomas, jo jie už 
mirties kvapę nelaiko.

Ar akmenys auga ant 
laukų?

Neapszviesti kaimiecziai tiki, 
jog akmenys ant laukų auga, 
dauginasi, veisiasi, apszviestes 
nis gi niekada tam ne tikės, ka
dangi toks gerai žino, kad augti 
gal vien turinti organu? gyvi 
daiktai, o akmenys prie tokių ne 
priguli. Isztikro vienok ant 
pirmo pažvilgio rodosi, kad pir
mutiniai, taigi neapszviesti, turi 
tiesę, kadangi, paveikslan, nurin
kus nuo daržo akmenis arba nuo 
akmenuoto lauko, pavasary] jų 
vėl teip daug ant lauko matyt, 
kaip ir buvo priesz nurinkimę; 
nors kasim kiek kartų juos nu
rinktume, vis nauji akmenys ant 
dirvų pasirodo. Ne vienas tę 
matydamas, isztikro yra persi 
tikrinęs, jog akmenys dauginasi, 
kadangi kitaip, vieton surinktų 
ne galėtu atsirasti nauji. Atsi
radimas vienok naujų akmenų 
ant dirvos pavirsziaus lengvai 
dnodasi iszaiszkidti. Rudenyj, 
pasiliovus ant lauko darbams, 
kada nuo dirvos likosi nurinkti 
akmenys, liuosai darbuojasi gam
tos pajiegos: vėjas nunesza nuo 
virsziaus smulkias žemės daleles 
pavirtusias į dulkes, lytus gi nu 
plauja, tarpina grumstus ir nune
sza tirpstanezios vandenyj žemės 
dalį; tokiu budu dirvos pavir- 
szius nuslūgsta, pasižemina. Wie 
tose, kur yra akmenys pasižeminti 
ne gal, kadangi akmuo prislėgta, 
aut jo nustumimo neužtenka vė
jo ir vandens pajiegos. Tokiu 
budu iszuesziojus vėjams mink 
sztę dirvos pavirszių ir nuplo-. 
vus didesnius grumstus vande
nims, atsidengia apaezioj gulinti 
akmenys, kurių pirma ne buwo 
matyt. Pasitaiko, kad isz žemės 
kyla vis augsztyn ir agsztyn labai 
dideli akmenys. To jau ne gal 
padaryti nė vėjas, nė lytus, bet 
padaro kita gamtos pajiega— 
szaltis, o žmonėms rodosi, kad ta
sai didelis akmuo auga, kadangi 
kas metas vis didesnis jo szmotas 
iszlenda isz žemės. Žiemos laikė 
mat rudenyj nuo lytų primirkusi 
žemė užszala; vanduo persikeis- 
darnas į ledę skeeziasi,spaudžia isz 
apaezios didelius akmenis ir isz- 
palengvo juos iszkelia augsztyn 
teip, kad kas metę vis didesni 
ir didesni akmens dalis iszlenda 
isz žemės, bet užtai žemėje pasi
lieka jo vis mažiaus. Mat gamtos 
pajiegos ir be prisidėjimo žmo
gaus jam tarnauja: vėjas ne tikt 
varo malūnų sparnus, van
duo ne tikt suka žmonių pri
taisytus ratus, bet ir be jų prisi
dėjimo palengvina surinkimę me 
degos ant triobų statymo ir ant 
kitokių reikalų. Jeigu netoegam 
tos pajiegos, žmogui ant jieskoji- 
mo akmenų reiktu giliai į žemę 
kastiesi.

Apie patrijotizmą.
PrelekclJa skaityta p. 8t. Kodžio 

ant metinio apvaikszcziojimo
Siniano Daukanto 

Draugystes.
Noriu ežia pssakyti porę žo

džių apie patrijotizmę, kurį tan
kiai mes klaidžiai suprantame. 
Noriu todėl iszaiszkinti y vairias 
linkmes patrijotizmę ir kę tikrai 
tasai žodis reiszkia.* Musų sup
rantamas patrijotizmas yra dve
jopas, t. y. provincijonaliszkas ir 
abelnas. Provincijonaliszkas a

pima tik meilę to sklypo musų 
tėvynės, kuriame užgimėme, prie 
kurio pripratom, kur užaugome, 
tų vietų, kur mes su savo san- 
draugais bėgiojome, kur mes per
leidome savo gražiausias gyve
nimo dienas, kur gyveno musų 
tėvai ir giminės, draugai ir tt., 
vietų, su kurioms, teip sakant, 
susigiminiavome, kurios riszasi 
su musų mielėmis, paproeziais ir 
tt Patrijotizmas gi abelnas api
ma daug platesnį ruimę, ne apsi- 
rubežiuoja vien meile sklypo, 
provincijos musų szalies, bet a- 
pima meilę visos tautos, visos 
musų tėvynės. Jausmas tas isz- 
dygsta isz bendrų musų lautisz- 
kų siekių ir reikalų. Tankiai 
galima iszgirsti kalbant (ypacz 
ežia svetimoj szalyj): kas niurni 
isz musų tėvynės, jeigu ir ežia 
mums gerai, geriaus negu Lie 
tuvojel Ar geriaus? Dėlko ge
riaus? Todėl, kad ežia turime 
laisvę, geresnį uždarbį, o ten 
Lietuvoj to visko mums trūksta. 
Teip, bet Lietuvoj to visko 
mums trūksta vien todėl, kad 
musų tėvynė yra po svetimu 
jungu. Waldanczios musų tė
vynę wieszpatystės užmetė mums 
savo despotiszkas tiesis, kuriom* 
panezioja ne tik mus, bet irsnvo 
žmonis, savo įstatymais stabdo 
iszsiplėtojimę iszdirbystės yptcz 
paveržtuose krasztuose. ir pas 
mus Lietuvoj dėl tų stabdanczių 
laisvę pasikrutinimę įstatų pra
monė ir iszdirbyetė ųe gali pa
kilti. Didžturcziai, ypacz gi tur
tinga bajorija szalinasi nuo pra
monės ir prekystes, bet baigia tę, 
kę turi tėvų surinktę; valszczio- 
nių gi ir darbinįkų luomą vargę 
kenezia. Pramonė ir preky*ts, 
kokia dar Lietuvoj gyvuoja, yra 
rankose vokieczių arba žydų, o 
tie, pasinaudodami isz sanlygų, 
skriaudžia darbinįkus baisiausiu 
budu. Ukinįkai dėl didelių ir 
nuolatai didinamų mokeszczių 
puola vis žemyn ir priversti 
kraustytiesi į svetimas szalis, 
ypacz gi į Amerikę, kur rtnda 
geresnius uždarbius, pasilikę gi 
Lietuvoj kenezia vargę. Taigi, 
mieli broliai, jeigu norime atito
linti tę vargę, kurisai slogina 
musų tėvynę Lietuvę, turime 
organizuotis į tautiszkas revoliu 
cijoniszkas partijas. Musų sie
kiu tur. būt Lietuvos liuosybė. 
tik ne tos tradicijonaliszkos pra- 
eitės Lietuvos supaueziotos bau
džiavos ir kitokių panezių, bet 
naujos, kur visų tiesos butų ly
gios, ataakanezios musų reika 
lama, kur butų liuosybė kalbos, 
tikėjimo ir darbo. Tik tę*yk ga
lėsime pakelti gerovę savo sza- 
lies, kada turėsime visiezkę lai
svę; tik tęsyk galėsime padaryti 
tokię rėdę, kokia mums patiks, 
kokia musų tevynėi ant jos pakė
limo yra reikalinga.

Atbudavojimas Lietuvos, jos 
iszliuosavimas isz po svetimo 
jungo nėra teip negalimu daiktu, 
kaip ne vienam nupuolusios dva
sios lietuviui rodos*. Isz savo 
geografiszko padėjimo, įvykus 
karei Maskolijos su kitoms vaka
rinės Europos tautoms, kas atei- 
tėj yra neiszvengiarnu daiktu, 
Lietuva bus karės teatru. Ai z ne 
abejoju, kad tokiame atsitikime 
mokėsime pasinaudoti isz aplin 
kybių užmegzdami bendrę susiri- 
szimę su kitoms maskolių pri
slėgtoms tautoms ir iszvien su 
joms pasikelsime ant iszkariavi- 
mo liuosybės. Maskolija, kaip 
žinote, yra sulipinta isz visokių 
jos pavergtų tautų, kurios dėl 
bjauraus persekiojimo maskolisz- 
kų valdžių ypacz paskutiniuose 
laikuose (paveikslan: persekioji
mo unijotų, latvių, kurių kultū
ra ir kalba gimininga lietuvisz- 
kai, lenkų, finlandieczių, gruzinų, 
armenieczių ir tt.) persiėmė tau- 
tiszkais idealais ir prie atsakan- 
czios progos bandytu numesti 
stabdantį jų kilimę maskolių jun
gę. Tokiu budu,dirbant iszvien 
visiems prispaustiems, be abejo
nės galėtume pasikėsinti iszliuo- 
suoti Lietuvę. Lietuvos iszliuo
savimas tai tik laiko klausymas, 
paeina nuo mus paežių. Mes tu
rime daug tiesų liuosais pastoti: 
mes ėsame dar nepergyventa 
tauta,su nauja ir tvirta energija; 
musų siekiu yra liuosybė, kurię 
mes, drauge su kitais prispaustais 
gaivalais, stengiamės atgauti, tu
rime gražię praeitį užraazytę isto
rijoj musų azalies.
(Pabaiga sekancziaine numeryje).

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchin»oną.

(Tiįsa.)
Seniausias iš iškastų iš senų žemės žievės 

sluogsnių sutvėrimas reptilijų skyriaus ir 
vienas iš žingeidžiausių yra tai teip vadina
mas ProteroMurus(iš grekiško:protercw-reiškia 
pirmutinį ir mutus—-driežu) Spentri. Iška
sė jį daktaras Spener permiškuose sluogs
niuose ne toli Eisenach, Vakarinėj Vokieti
joj 1710 m. Iškasė jį vario kastynėse, 100 
pėdų giliai. Iki Spenerui net mokslinčiai 
tų laikų ne norėję tikėti, idant iškasti iš že
mės kaulai galėtu prigulėti kokiems išnyku- 
siems nepažįstamiems sutvėrimams; pradžioj 
18 šimtmiečio mat tikėjo, kad gyvi sutvėri
mai ant žemės ne jiersikeitė, bet yra tie 
Iiata, kokius Dievas sutvėrė sutverdamas 
svietu; todėl atradę žemėj nepažįstamų sutvė
rimų kaulus, niekaip nenorėjo tikėti, kad tie 
kaulai galėtu būti kaulais kokių nore prieš 
amžių amžius gyvenusių sutvėrimų, bet tikė
jo, kad kokios nore nežinomos pajiegos turi 
galybę perkeisti giliai žemėj gulinčius akme
nis ir padaryti juos panašiais į gyvuolių 
kaulus, į dėžės, į žuvis ir į medžių lapus. 
Dras Spener jau ne įtikėjo tai senai nuomo
nei, jis apie savo surastu proterosauro skele
tu išsidirbo savo locfuį nuomonę, iš syk nu
sprendė, kad yra tai skeletas žemėj palaido
to gyvuolio, kad tasai gyvuolys prigulėjo 
prie reptilijų. Jis tik abejojo, ar kaulai tie 
prigulėjo krokodiliui, ar driežui, bet laikė 
greičiaus už krokodiliaus kaulus, ne galėjo 
vien suprasti, kaip gyvenanti šiltuose kraš
tuose krokodiliai galėjo patekti į Vokietiją, 
kur oras daug šaltesnis, negu jiems reikia 
ant gyvenimo. Mokslinčius Kundmann iš 
Breslavo universiteto 1737m. palaikė tuos 
kaulus už prigulinčius driežui turinčiam di
delę galvą; tos pačios nuomonės prisilaikė ir 
garsus prancūzas Cuvier, bet jis Spenero iš
kastų kaulų nematė, sprendė vien iš piešinių 
Spenero ir kitų. Galva jo labiaus panaši į 
galvą driežo, negu į krokodilio. Owen ir Se- 
ley galutinai nusprendė, kad gyvuolys tas 
tveria atskirą reptilijų grupą. Galva ir kak
las buvo tvirti, dantys dideli ir aštrus. Mai
tinosi jis žuvimis, kokių ne truko tų laikų 
vandenyj. Proteroeaurai teip gerai galėjo 
bėgioti ant sausžemio, kaip ir plaukinėtvvan- 
denyj. t

Driežai turinti galvą panašią į paukščių 
snapą, mokslinčių praminti .Rkynchocephalia 
(iš grekiško: rhynchu*—reiškia snapą ir ce- 
phalos—galvą)priguli prie kitos reptilijų gru
pos, gyvenusios ant žemes laikuose tvėrymosi 
naujų pieskinių sluogsnių; tos grupos sutvė
rimų dabar beveik nėra ant žemės, užsiliko 
tik vienas pinniaus aprašytas mažytis driežas

Atspaustom pėdos uolose seno pieskinio 
akmens.

Apart kaulų seniai nuo žemės paviršiaus 
Išnykusių sutvėrimų, uolose žemės sluogsnių 
yra ir kitokį ženklai palikti tų sutvėrimų, 
kurie ateinančioms gentkartėms žmonių ro
dosi lyg tyčia norėjo parodyti ženklus savo 
gyvenimo ant žemės. Ženklai tie yra: atspau
stos uolose pėdos, olos, koprolitai (mėšlas) 
vandens viluių ženklai, atspausti lytaus la
šai. Pažiūrėsime dabar, ką mums parodo 
tie atsispaudę uolose ženklai, ką mes iš tų 
ženklų galime spręsti apie senų laikų gyvybę 
ant žemės?

Vaikščiodami ant jūrių kranto, matote 
pakrančių pieSką išrėžytą jūrių vilnių teip, 
kad rodosi pieskoj lyg tyčia padaryti trepai, 
toliaus matote daugybę jūrių sliekų arba 
moliuškų dėžių, patinkate kupstelius pa
dirbtus paprastų sliekų, pėdas krabų, o kaip 
kada atsispaudusias pėdas paukščių, šunų ir 
kitokių žvėrių vaikščiojusių po pakrančių 
pieską ir dumblą tąsyk, kada jis buvo dar 
minkštas ir užlaikė atspaustas jame pėdas. 
Nore ne visada,bet kaip kada toki ženklai 
ne išnyksta, pasilieka ant visada, atspau
stos pėdos ir kitokį ženklai minkštame dum
ble ir drėgnoje pieskoje ir pereikeitus toms ’ 
medegoms į kietas uolas, jose pasilieka ant 
parodymo ateinančioms gentkartėms, kas 
prieš-amžių amžius vaikščiojo ant tos drėgnos 
pieskos ir dumblo: teip randa tankiai eilėse 
senojo pieskinio akmens sumaišyto su eilėms 
slanco turinčiose šimtą ir daugiaus pėdų sto
rio, ženklus vandens vilnių, kurios pirm dau
gelio amžių daužė krantus, pieskoj išmuštas ly
taus lašų duobutes ir atspaustas pėdas dvi
kojų ir keturkojų sutvėrimų vaikščiojusių ant 
drėgnos pieskos. Net turinčios minkštą kūną 
jūrių medūzos ir tos kaip kur palieka at- 
sjiaudimus apvalaus savo kūno. Keliai, ku
riais traukė su tūkstančiais kareivių į kruvi
nus mušius visoki svieto užkariautojai likosi 
vėjo nupustyti teip, kad ne paliko nė jokio 
ženklo jų perėjimo, o ženklai prieš tūkstan
čius metų atsĮiausti dumble ir pieskoj želvių, 
paukščių ir kitokių sutvėrimų užsiliko iki 
šiai dienai teip gražiai, kaip pėdos galvijų 
bandos ką tik pervarytos per minkštą sniegą; 
tas mums aiškiai parodo, kaip eilės amžių* 
žemės gyvenime ne daug reiškia, o prie gam
tos prilyginus žmogaus padirbtas budavones, 
kaip gi jos silpnos, jas smarkus vėjo paputi- 
inas sugriauja, o ženklai prieš amžių amžius 
vaikščiojusių po gimtinį kraštą želvių, krabų 
pėdų atspaudimai užsiliko gerai iki šiai die
nai, nore minkšta medega, kurioje pėdos 
atsispaudė, persikeitė į kietą akmenį.

Kiekvienas gyvas sutvėrimas, ar jisai 
vingiuojąs!, slenka, vaikščioja,bėgioja ar šo
kinėja, gali palikti atspaustus uolose ženklus 
rodančius jo buvimą, pėdų atspaudimus ir 
kitokius, kas mums aiškina iš dalies jo gyve
nimo būdą. Teip paveikslan, nore iki 1828 
m. Anglijoj neužtiko nė jokių liekanų žel-

f lateri arU Duukan užtai radotuatari arba spnenoaon taatnainas ant saioa , u;.
Naujos Zelandijos; iš išmirusių žinomų prie 
šitos grupos priguli trys giminės reptilijų.

TeUrpeton(i^ grekiško: telt reiškia toli ir 
erpelon—reptilija) buvo mažas; liekanas jo 
iškasė iš naujų pieskinių sluogsnių netoli El- 
gino 1851m. Jis kvėpavo plaučiais. Profe
sorius Huxley išrodė, kad terp telerpeton ir 
amfibijų nėra nė jokios giminystes, bet jis 
priguli prie driežų ir tai prie driežų augštes- 
nio laipsnio. Didžiausi iš jų turėjo 15 colių 
ilgio.

Rhynchosaurus, atrastas sluogsniuose nau
jo raudonojo pieskinio akmens Anglijoj, pri
guli prie kito. tipo, teitas turėjo tris pėdas 
ilgio. Galva jo ne panaši į galvų driežų, bet 
labiaus į paukščio snapų arba želvėa galvų. 
Žanduose dantų ne buvo, bet gomuryj buvo 
jų eilė. Žandai buvo įkišti kaipi į makštis į 
ragines uždangas.

Hyperodapedon, buvo dvigubai didesnis, 
turėjo 7 pėdas ilgio. Galva jo buvo plati 
trikampi, akys buvo ant viršiaus, žandai bai
gėsi aštriu, užriestu snapu. Dantų turėjo 
kelias eiles: vienos eilės buvo žanduose, kitos 
gi gomuryj; dantys buvo aštrus, koniško pa
vidalo. eitos giminės sutvėrimai atrasti In- 
dijose trijaso sluogsniuose turi 17 pėdų ilgio, 

1898m. Elgino aplinkinėse iškasė daug 
visokių kūno dalių senų gadynių sutvėrimų; 
kaip matyt, tūlos čia rastos dalys priguli gy- 
vuoliains prigulintiems prie skyriaus anomali- 
škųreptilijų;radočia 7 skeletusdicinodontų ir 
galvų žingeidaus raguoto sutvėrime iki šiol 
visai mokslinčiams nepažįstamo, kuriam davė 
vardų Elginia (nuo vietos radimo) mirabUi*. 
Galva te priguli reptilijai, kaip matyt iš viso 
jos sudėjimo; ant jos yra mainius ragai ir 
akstinai iš kraštų. Galva te ne panaši į gal
vų kokio nors iš gyvuojančių, arba išnykusių 
reptilijų. Ant jos yra po 16 ragų ir akstinų 
ir po keliolika gumbų kiekvienoj galvos pu
sėj, iš kurių vieni trumpi, kiti gi ilgesni; il
giausi turi 3 colius ilgio. Visi tie ragai, ak
stinai ir gumbai buvę uždengti ragu.

Galvz Elginia mirabilia.
Kaip išrodė šitas raguotas sutvėrimas, 

kaip didelis jis galėjo būti, apie tai ne gali
me pasakyti, kadangi apart galvos, kitokių 
kūno dalių iki šiol nepasisekė surasti.

pėdų atspaudimus, kas rodo,kad senuose lai
kuose želvės gyveno Anglijoj.

Iki dabar tokių atspaudimų visokiuose 
musų žemės kraštuose rado neišpasakytų dau
gybę ir tai visokių formų teip, kad susitvėrė 
jau atskiras mokslas ichnolagija (iš grekiš
ko: ichnos—reiškia pėdos atspaudimų ir logo9 
—kalbų, mokslų), kurisai užsiima vien uolose 
senų gadynių gyvų sutvėrimų paliktais at- 
spaųdimaiš.

Kaip gyvų sutvėrimų per ilgas amžių 
eiles ant žemės buvo ne mažai visokių, tai 
žinoma, ir jų palikti uolose atsispaudę žen
klai turi būt teiposgi visoki.

Pradėsime musų peržvalgų nuo žemiau
sio laipsnio sutvėrimų, nuo sliekų, prie ku
rių priguli ir driežai. Paprasti mums žino
mi sliekai, kurie išlenda iš žemės po lytui, 
priguli prie sutvėrimų labai seniai atsiradu
sių ant žemės. Kadangi jie ne turi kaulų, 
visas kūnas jų minkštas, tai suprantama,kad 
net geriausiame atsitikime liekanų jų žemės 
žievės sluogsniuose užsilikti negalėjo iki mu
sų laikų; vien kieti žandai jūrių sliekų kaip 
kur užsiliko. Tokių jūrių sliekų žandų ran
da ne mažai kambriškuose,, siliurišfcuose ir 
akmeninių anglių sluogsniuose. Teip vadi
nami “komodontai" yra tai suakmenėję žan
dai sliekų; juos randa sluogsniuose mesozo- 
iškos ir trečiaėilinės eros. Drauge su pana
šiais į dantis žemiausių veislių žuvių, tokių 
kaip neges arba devynakės, komodontais, se
nuose dumbliniuose ir pieskiniuose sluogs
niuose jeigu ne randa niekur sliekų liekanų, 
kadangi jų minkštas kūnas ne galėjo užsi
likti, tai užtai gana tankiai užtinka aiškius 
pavidalus jų kūno. Muzejuose visokių di
desnių miestų, o tame ir dviejuose Chicagoa 
murėjuose (Kolumbiškame ir murėjuje mok
slo akademijos) teiposgi ne trūksta uolų su 
visokiais ženklais atspaustais seniai ant že
mės gyvenusių sutvėrimų; terp tų atspaustų 
ženklų ne trūksta paliktų moliuškų, vėžių ir 
kitokių žemesnio laipsnio sutvėrimų. Ilgos 
olos iškastos jūrių sliekų tankiai pasitaiko 
kambriškuose ir siliuriškuoee sluogsniuose; 
jos traukiasi tiesiog, beveik vertikališkai. 
Ypač daug tokių sliekų blų randa sluogs
niuose potsdamiško pieskinio akmens siau
rinėj Amerikoj, teiposgi Anglijoj, Vokieti
joj ir Prancurijoj.- Anglijoj Southerland 
shire,dekambriškuose sluogsniuose randa il
gas juostas, kurias pripažino už olas padirb
tas jūrių sliekų. Žinote, kad jūrių sliekai, 
teip kaip jums pažinstami išlendanti iš žemės 
po lytui paprasti sliekai, kasa ilgas, visaip 
išsivingiavusias olas pieskoj pakrančių ne
giliai nuo jos paviršiaus. Tie sliekai maiti
nasi organiškais likučiais esančiais pieskoj 
ir dumble, kuriame kasa sau perėjimus.

(Toliaus bus.)



Draugyscziu Reikalai.
Lietawi«zkas teatras

Chicago, Dr-tė D. L. K. W i tauto at
grasys teatru po vardu ‘‘Witauto Karu- 
navojimas” nedėlioj, 19 Lapkriczio, 
1899, Freiheit Turner salėje, 3417 S. 
Halsted st., arti 34tos ui. Prasidės 7 va
landa vakare. Po teatrui bus Dr-tės ba- 

nįįius. Tiki etas 25c-, pirmose sėdynėse 35c. 
jiWTisus lietuvius ir lietuvaites užpraszo 

atsilankyti.
Dr-tb D. L, K. Wytavto.
Metinis Balins!

Chicago, Dr-tė Szw. Jono Kriksztyto- 
• jo turės savo balių nedėlioj, 26d lapkri

czio 1899. Freheit Turnersalėje, 3417 So. 
Halsted st., terp 34tos ir 35tos ui. Balius 

< prasidėsi vai. po pietų. įžengs wyro su 
motere 25c., merginoms dykai. Salė yra 
didelė ir graži, kurioje galima gražiai 
pasibovyti. dėlto visus lietuvius ir lie
tuvaitesszirdingai užkwieczia.

Su guodone, Dr-teSz. Jono Kr.
25-metinis Balius.

Nev York.—Dr-tė sz. Kazimiero turės 
savo 25-metinį balių subatoj, 18 Lapkri
czio, New Irving salėje, 214—220Broome 
st., prasidėj 7) wal. vakare. Tikietai 
ant baliaus vyrams po 25c.. moterėms 
po 15c. ir prie kiekvieno tikieto gauna 
skrybėlės padėjimo czekį. Wisus lietu
vius ir lietuvaites vietinius ir aplinki- 
ritus szirdingai užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.
Dr-tė sz. Kazimiero New Yorke laiko | 

saw<* susirinkimus pirmoj ir treczioj j»ėt- 
nlczioj kiekvieno mėnesio, salėje po nr. 
98 G ra n d st. Brooklyne— A. Liesnevskis. 
sekretorius.

Parapijos Baltus.
Lavrence, Mass.—18 Lapkriczio lietu- 

. viszka parapija turės savo balių ant bai- 
nyczios naudos, knrs prasidės 4 vai. po 
pietų ir trauksis iki 12 vai. nakties. įė
jimas vyrams 35 c., moterėms 15 c. Avi
nus lietuvius, vietinius ir aplinkinius, 

~ užkvieczia atsilankyt, ir remti parapijos 
reikalą.—Komitetas.

Philadeiphia. Pa. 19 Lapkriczio, baž
nytinėj salėje, tuojaus po sumai naujai 
užsidėjus Giesminįkų ir Teatraliszka I 
Draugystė po vardų Susiv. L. A. laikys į 
savo susirinkimą, ant kurto užkvieczia 
lietuvius ir lietuvaites ant prisirasz.ymo.

Komitetas..

Pigia ant pardavimo 3 pentru medi
nis namas su grocerne, bucserne ir lotu; 
teipoegi 8 ruimu mūrinis namas su lotu. 
Lotai 131 pėdų iigio. Arti lieluviszkos 
bažnyczios. Ataiszaukite po nr. 3236 Illi
nois Court Chicago. (17—11)

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete * DRAPANOS už Va- PREKES.

UI»UbM^z

REUMATYZM.
NEURALGIE i podobae choroby, 

L vytabUay na i>od*tawto tolriych i K NIEMIECKIOH A JK mw įmones, A 
MAtavuy Dr. RICHTERA į^l 
ET,KOTWICZNY”xS 
PAIN EKPELLERj

MIE NA X1C tlCPKZEGO! Pravdrivy ty»- 
to ma „KOTW1CE"««manu oehronm 
L Ad. Riektsr ACo..ėn*'l Sa., N»w Yvk.

51 MEDALI ZtOTYCH i Innych
18 fllit Wiaana fabrytl sskla. 1 
2S0T. iSOOT. Uxn»Jasolpoloca: j 

k natetevatojri Irkaren. vteteiciate A 
K »khul<>« apt«*«n»ob ducln>«nl

i iniin lunkomite o*oby. 
BPk. S»vezezo*v “ F A15

DBA RICHTERA HEBi

lkĮ*^n^olkUiijjir»wno»o^hoirob;f sotylk*.

S. MACK,
212 1-stst., Elizabeth, N. J. 

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

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

Telefonas: Canal 78. 
-Telefonuot galima laa kiekvienos 

aptiekoa.

T. ANDRIUSZEUCZAITE
--------- DIRBA ---------

Arnotu?, Karūnas ir wisu8 baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Dnogystems: WeIIavas, Sarpis, Knkardis Ir t.L

Mokinausi to darbo VVarszavoj. 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 iszdirbimu. raszylrite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.

Su Guodone,
T. Andriuszewiczaite, tifl W. Dlrislon St, Chicago, III.
L

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
..pas..

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

Sukatoj, 18 Lapkr,Nedėlios Ryta ir Panedelij

Naujausios Klijuos, 
• gauiEOs “LIETUVOS” redakcijoje.

• Isz ko kyla mėtį ir visokios skriaudos 
žmonijoje. Paraszė kn. Dembskis. Szi 
knįgapaduoda svarbiausias isztraukas 
i«z 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 

į mokinantiems ir mokantiems stalio- 
risxką darbą.......................4Oc.

į - Obrusiteliai. Paveikslėliai isz maskolių 
gyvenimo Lietuvoje: paraszyta Dėdės 

į? Atanazo. Yra tai apraszymas rusifika
cijos darbų maskoliszkų czinownikų 
Lietuvoje ir plėgų, kokias musų bro- 

L. liai nuo jų tur# nukąsti.  .........2Oc.
1 įsa kur akmenys ant musų laukų atsira

do? Geologiszkas Lietuvos isztyrinėji 
mas; naudinga moksliszka knįgelė lOc 

Naudingi skaitymai, daugiausiai isz pri- 
į gimties mokslo: pagal Brzezinskį para- 

saė N. Skaitydamas tą knįgelą 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 apraszyta ežia apie saulę, mėnesį 
ir žemę bei apie burtus tamsių žmonių, 
neauprantanezių priežasezių’ visokių 
gamtoj apsireiszkimų................... 15c.

Kapai Didžių Kunigaikszczių ir Karalių 
Vilniuje. Pagal A. Kirkorą paraszė N. 
Yra tai iatoriszkas iszsznipinėjimas a- 
pie Vilniaus praeitį pagal paminklus, 
užrinkusius ant grabvieczių D. L. Ku- 
nigaikszczių ir karalių..............lOc.

Lietuviai po maskolių jungu. Paraszė 
Dr. Pieszinys apie priespaudas ir per
sekiojimus lietuvių isz szalies masko- 
liszkos valdžios...........................lOc.

| ' Pirmutinė paszalpa urnai susirgus, tei- 
pogi gėralai alkoholiniai ir taboka, pa- 

'■ gal O. Buividą paraszė N. Naudinga 
monėms knįgelė............... lOc.

• Visztos ir jų auginimas, paraszė K. Nau- 
| dingos ūkininkėms rodos.............. lOc.
I Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal nau
ii \ jaustus isztyrinėjimiK suraszyta. 15c. 
k Graži vaikų knįgelė. Telpa ežia 25 gra-

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
dėka vonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OPF1SAL B™k1Jn.NY
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: J. M. BRUNDZAACO., 
Bok 2361, Nev York. *.

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant poliurijos, kuri 

pasirodo laike miego arba prie nusiszta- 
ptnimo, ir jeigu isz to nesigydys, ji neap
leis žmogų kankinusi. Žmones turinti ta 
liga kenezia nemigę.galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimą arba netravinimą. 
nerviszkumą. viduriu Ir nugaros skau- 

tdėjimą ir apsilpnejimą lytiszkukuno d\- 
liu. Jeigu tokiuose atsitikimuose reika
lauji pagelboa, nesiųst pinigų, bet ra- 
szyk pas' maną įdedamas marką, o asz 
atsiųsiu tau apraszymą, iu kurio tikrai 
.iszsigydysi. Adresuok:

Jobu Wasel,
llox 113. Iron Mountain. Mivh

Mes parduodame lietuvviams (langiaus laikro
dėlių kaip witw8 kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerų laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasų, szliubinius žiedus, bicyklį, siuwamų ma- 
szinų ir tt. ateik arba raszyk pas mus, u wiskų gau
si.

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

u»» Geriau*. valku auntssirianl

Tiktai 8« OO. gražioje •krynuteje. Gav. « 
)a* iszjtord uod* ir daro dideliu* pinigu*. Atalusk

LAIMUGUOSE IAMUOSE VISADA YRA KUZIU.
♦500 Pijana* IrldBOtVarzonal neeaUsus wir»tyti; d* 
mąžtau jie gaH ąrajytl non kleviaslue tarodaS. Home Mnaio 
I<ox silms abelja vleta.o preke Jo,ir bled niausiant prieinama Su Juom 
kielrwienM zril nriyti eerni kad Ir •enkianaiae saoklu*. Muzika 
jr» pr**ri»yta aąt wol*Hu pS*aiaem*,ne popierinėm*, špilkelėm*, nieki 
Mapiles Induodagantas Ir saldžiu* tonu* kaip vargonai. Orajyja 
Ittimvniaslrun himnus nraLsina b.Ariln.t. *s i- U — t_ —

PAOL’S CO-OPERATIVE WATCH CO. 
įsteigta 1877 m, 

3148 Stote SU CHICAGO* ILL.
Dėl geresnės informacijos raszyk pas mus:

Vaiku Siutai.
! Vaikų dvieju sklypu Siutai, isz melino 
korto, gero darbo, mierosno
7 iki 14 metu vaikams, pa-<JQa^ 
prasta preke 81.40, sziame^Į Į_ 
iszpardavime..........................

■ Vaiku Siutai, padaryti isz kaszmero bei 
gelumbes, visokiu dažu ir a

ęuikiu marginiu, mieros nuo ■ ■■ aT 
lyg 15 metu vaikams, ati- Į M g y 

duosim už..............................
VAIKU SIUTU PRIE ILGU KELNIŲ, 
padaryti isz juodo ir melsvo korto, vien
eiliai arba dvieiliai, coat aa aa 
sjyliaus, nuo 13 iki 19 me-M 
tu vaikams, sziame isz.par-^ 
davime po....... ...............
$7.00 Vaiku Ulsters už $3.50.

Padaryti isz grynai vilnones Chinchilla 
r Ą m i materijos, su kaszmeropa-a^ UU

M ■ ' muszalu, su dideliu slorm^A I I 
j kalnierium. vertes 87.00.^^ ųj

Negirdėtas Daiktas Turgavietėj!
S3.39HŽuot $(i.5O Keipos

Isz gero szilkinio seal pliuszo, su puikiu 
pamuszalu. pamusztos su skaiseziu arba 
tamsiu szi Ik u. paiimuotos aplink su tni- 
bet puszu, 20col ilgio, pilno a^ a^ 
ploczio, H. Greenbaum "J L*
Co’s preke yra 86.50, mu-^m^gj^M

$7.95 užuot $13 Pliuszines 
Kripo*r4sz puikaus importuoto szilk|nio 
seal pliuszo, su grynu mercerized painu, 
szalu, szilkais pamusztos. Ii m notos sų A. 
No.l puszu, dvikvolde boz^v **
nugara, 27col ilgio, t38col 1 
ploczio. H Greenbaum a ■ Į
Co’s preke 813. musu......... ■ ■
$3.48 užuot $<>.75 Jakus.

Moterų Jakes isz dailios vilnones beavąr, 
su naujos mados coat rankovėms, coat 
arba atorm kalnieriua. a
6 guziku pryszakis, Wen-O Jį Ų 
dorff A Co’s preke 86 75,z3_8fH 
musu gi.................. ..........

Vilnonei Vyra Siutai
Vieneiliai ir dvieiliai, pa 

prasta preke- tu siutu yra^£

10.00 Vyru Siutai pą 5.00 
Padaryti isz vilnones puszkuotos ir ki
tokios rudenines materijos —g 
grynai vilnones, pagal nau-IZ gili 
jausta mada daryti, atlei-^U — ^M^J 
sim po.................................

Vyru Over-Kotai
Isz grynai vilnones storosmm 

beaver materijos, puikaus "J J *to 
darbo ir medegos, sxiame<Į, * 
iszpardavime................................................ :

0.00 Vyru Overkotai 4.50
Grynos Washington beaver - —■ — •
materijos, su szilkiriio ak- 
som kalnierium. sziltu pa-l 
muszalu, po......................

$'^.24 užuot $4.50 Vaiku Džaketai.
Isz puikios vilnones materijos, su sztafnuoiu marininku kal
nierium, kalniečiu* ir rankoves pamusztos sum 
szviasiu szilku, ant dvieju eilių krutinę, gero"■ "J Jį 
darbo, miero* nuo 4 iki 14 metu, Columbia Spe-^F ■■ 
cialty Co’s preke 84.50, musu.....................................................■

Motcriszki Czeverykai.
PariAkidCzeverykai, ranku siuvimo........... .  ■■
Viri kid Czeverykai, tvirtu padu............... .  ■ ■ !
Mannish lašt Czeverykai, buldog virszunes... I M^
Imperial kid Czeverykai, Goodyear Welts.... ■ I
Amazon kid Czeverykai, dvigubu padu........... I _ Į J M W
France kid Czeverykai, su szilku virszais........ ■ ■

ReguliariNzkM saitu Cseveryku preke yra $3.50, bet me» paleiHime už puse prekes.

Vaikinai ir Mei^inoš;"ŽenykitiST»siutus.
..........Yra tai geriausia vieta visoj Chicagoj pirkti sau Szliubinius Parėdus...........

$7.48 užuot $12.00 Jake*.
Moterų Jake* isz Angliszkos kersey ms. 
terijos, su naujos mados coat rankovėms, 
naujo styiiau* pryszaklu ir nugara, anį 
6 perliniu guziku, box pryszakss, coat ar 
storm kalmerius. su pamuszalu, parvu 
pagal sezoną, juedu, meli-^— m 
nu, kastoram ir pilku, Jį
VVeodorff * Co’s preke 812, M 
pas mus už............... ............• ■ ■

$1.48 užuot $3.00 Vaiku Džaketai.•
Isz grynai vilnones melton materijos, su kideliu storm kalnie
rium,naujo pavidalo rankbvetns bei ant dvieju ei-* m 
liu sumetama krutinę, gero darbo, mieroe nuo 4 lygi Jį Mįf 
14 metu, gražiu tamsiu parvu. Columbia Specialty M 
Oo's preke 83, musu.................... . ............................

Vyriszki Czeverykai.
Viri kid Czeverykai, drūto darbo, ziutu padu ■■ :
Box calf Czeverykai. 3 padu, angliszko budo.. į j
Žieminiai Czeverykai. 2-gubu padu................. I
Titon calf Czeverykai. Goodyear Welts........... E Į
Willow calf Czeverykai, ožio skurų*......... .. I ■ I ■ K J
Cordovan calf Czeverykai, ranku darbo......... ■ ■ '

Lietarisikas Batelis V. Rozako,
7 Wa.Hhington St, New York, N. Y.

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės .prie manęs su agentiszkais 
reikalais. Teipgi užlaikau nas vyne* 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 Kotelio yra lietu- 
wiszkas paraszas.

Su guodone, Vincas Roznkas.
(15-12)

LIETUW1SZKAS DAKTARAS

FJ* Bradchulis
Advokatai ir Notary Public.

Wieninteli* lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszka* ir civiliszkas. Atjieszko 
užsenėjusias provas, iazdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isx kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatns. Turin-

žios pasakėlės dėl Lietuvos vaikelių., tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus. 
su ras zy tos pagal kn. K. Schmidtą lOc.

Simukas ir Magdutė, vaizdelis isz Lietu
vos sodieczių, ypaez jaunymo, gyve
nimo; paraszė J. S...................... lOc.

Kanklės, lietuviszkos dainos 4 balsams 
(vyriszkiems) sutaikytos; parūpino 
D-ras V. Kudirka. II dalis.......3Oc.

Angliszkai-lietuwtszkas žodynėlis, sutai
sytas kn.P.Saurusaiczio; turi apie 3500 
žodžių: angliszki žodžiai iszguldinėti 
lietuviszkai. . . ....................  5Oc.

kurs

What

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Williamo Brooks, 

1897m gyveno Milvaukee, Wis. 
orge Brooks, kurs 1897 gyveno

. Chear, Iowa. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žiną ant adreso:

‘ W. B. Bork.
Box 368. St. Charles, Mich.

g * Pajieszkau Jono Beniulio kauno gub., 
Seredžiaus parap.', kaimo Wiliat'dų, gir
dėjau kad szį pavasyrį jis pribuvo į 
Ameriką. Jis pats ar kas kitas teiksis 
d no t i žinia ant adreso:

J. Cvirka,
Box. 915, 8o Manchester. Conn.

GRAND OPENING.
Atidaręs nauja Saliuna ant snbatos ir 

nedėlios 18 ir 19 lapkriczto darau balių jo 
įkurtuvių, ant kurio užpraszau visus 
pažins t amus ir aplinkinius atsilankyti ir 
pasilnksminti. grajys gera muzika, bus 
szokiai ir tt. Su guodone,
J. Btulgf 718 8o. Canal st., Chicago, III

Aukos ant kankintinlu.
A. Kazickis Watermau, III.......... 50c
J. Gkijotas Chicago, III...............81.00

Aukos ant Paryžiaus parodos.
A. Kazicki* Waterman, III............ 50c
J, Girijotas Chicago, 111................. 81.00c

fcn i ■■ ■ --- -------- -- ------------------------------------

Daktarė Marija Doviatt perkėlė vietą 
mvo gyvenimo po kitu numeriu ant tos 
paezias ulyežios, būtinai po nr. 723 W. 
18th st., kur priima ligonius. Telefonas 
tas pats: Canal 78. Reikale gali paszaukt 
isz kiekvienos aptiekos. - (17—11)

3250 8. IlalNted st., Chicago, III.
Telephone Yards 772.

Ar Kenti Silpnybę.*
Jeigu teip, Aai ra- 

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

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

, Ant par<iawimo,
Pigiai namas su lotu. Namuose tal

pinąs) buczernė ir groserne. ’ Norintis 
gali pirkti wisk$ sykiu arba tik namą 
su lotu. Atsissaukite: Dan. Knakevricze, 
Box 463, Toluca, III.

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

kiekviena norinti UŽ95.00parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai iszplaukia utarnykais 
ir su bato m s. Agentas:

Henry J. Jacoba,
38 Canal s t., New York, N. Y.

(15—12)

581 Milwaukee Avė. Chicago, Iii ,
----------w„t ooi. 
Galima pasmukti Įsi kiekvienos Aptp kos.

OFFI8O walXSTS05- 
ki 10 ryto, nuo 1 Ik 1 3 popiete, 
nuo 7 Iki 10vakare.

NERVITA SsinvAisa nužudyta vyru r*un r 1 1 a »tlprum» Ir draiuma.
> Gvdn Impotencli*. a'abdo naktini* 
į Įvhieija ir vilui, liu*. incautn. p-r 
| iiZdrkuma *r neatiuirauino.'Srba gy- 
I dyki* tudrutlnn uer.M Ir daužtu* 
L krauja; priduoda vi-ldui rnudonuma 
' ir .užrakina iui<>zui Jaunyn ta. Klaa- 

czlam. pacztu už Mle harnll. už 02 M 
KO bazaltu, ir z**rantuojaiu* Uzgydy- 
”ii arba pinlzui *uzr*iintL
n«rvita McdicalCo.,

- Cllnton * Jakaon St*., Ohicago.
rST" Gaunama yra Ir Aptteko)* Clark i^Van- 

BurrnSt*.. Cbleazo

PIGIAI!
Idant parodyti, 

k.tp pisial me. z»nm 
visk* parduoti laike 
■ztu no dienu zauaite 
•žila poltomoniiik* 5

_______ _______ ri 12 ar SS kalibro Ir ta 
_ vyri.zka laikrodėli *u uždaromai* luk- 

•zial. Luktzial yra voklirko tldabro 
apvilkti 1*1 abieju pu.lu ŪK aukiu. i.zkkiti ni
keliu. Szi z**rntuo|a ant lOmetu laikrodėli >u 
auksu pleitytu leoelu/eliu prisiusime C. O U. 
ant psmatyiro Jei pasidabos, užmokėk (d QC 
•zpresvi ir už atvežimu, o Ji* stiduoe «rr ■ Uv 
tau laikrodėli. leneiu<eU ir revolveri. Pamdy* 
Ji savo drauzams. o tikimės, kad tukstaoczisl 
nauju kostumi-riu muia. rasi*

OOLUMBIA WATCH OO..
106 Dearborn et.. Chicago III.

MANE
Grižo* hk

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynus Ciekiszios 

Ruginius Miltus.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielko* ir maiszelio, 
kad butu musu gvarancija, kaip yra ant 
wirxz padėto paveikslėlio. Klausk savo 
groserniko apie mus miltus.

Chicagos fllljn:
105—107 Weat Itandolph Street.

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

į naują sztorą supirkau wisą 
naują taworą: laikrodžiu? 
laikrodeeiu, lenciugeliu, 
žiedu, špilkų, britvu, re
volveriu ir tt. Mano yra 
viens isz didžiausiu lietu- 
wiszku to gatunko sztorų 

Chicago. Dėlto asz galiu par
duot viską pigiau kaip kiti. 
Ant užpraazymo siųncziu į 

visas Amerikos szalis C. O. D. per ex- 
jfresą. Wiau« ta voru* gvarantuoju. Or
derius greitai iaspildau.

P. K. BRUCHA8,
8BO 33rd st., CHICAGO

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Oollet Fnrnitiire 4 Stote Co,
3240 8. Morgan St.

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

Geo. M, tilaser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Gydo viaokes ligas, turi geriause prakli 
ką ligose moterių, vaikų irenro- 

niazkoee ligose.
867 32nd St., Chicago.

OFlbv VVALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo . 2—2 po pietų Ir po 6 vak 

Telklokas Yabds 885.
ise po nr.
Bonfield

nuo 10—11 ryto.
Telefonas Canal 329.

Preke plnįęų.
Ruskasrublis po......................52fc
Prusiszkos markės po.......24jc

Prie kiekwieno pioįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paeito kau
tų.

287

darais luk*a- 
tal*. >u susuke 
nustatom • ir 

užsakam**, ursžlal kvietkuola*. tikrai ameriko- 
Mtzkala widurt»l«. *«*ranluotae aat SO metu, 
Iszrodo kaip HO 00 (uksini* irikr->dell*. Atsiusi
me C.O.D ir Jei paiidaboe. • žmakek aateipreio 
a«vutal n.86 ir Islkradell* tvaro. Jei ne.*agražrk 
stgal aat ma* kailio Rnuvk kol i kori wyrl«k* 
ar moterliska.Pri'kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI auksu liet* lenclurvil Jeieu *a orde
riu pri»iu*i(3.M. Ir apmokame kaaatu* prtaiunti- 
mo Apalstaltuok ssendlen. liesai* preke* eina 
•agszty*. Raaryk o prisiusime JUO pusią Kata- 
loea nar danti tak*lancrlua wiaokiu puikiu dai
ria. ROYAL BAROAIN HOUSZ, U DearbornSt. 
Chicago, III.

C. A. Buchbinder,
Wokisxkai-Amerikoniszkas Aptiekoriua,
64 Grand St., Brooklyn. N.Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
*‘Wlld Cherry A Tolu” vadinamas ir 
"Reumatic Mirture No 79000.” ant gy
dymo reumatizmo. Bonkeles po 25c. 50c 
irti.00. *Prisiuncxia pacztu. (29-12)

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

Nuima puikia* Fotografijas; ui tutiną tiktai 
•2.00

Aat vuuuiiiu ir kitokiu reikalu nuima '.Fotogra
fija* kuopelklaulal.

Draugai!
Atminkite, kad a*z esmi isz- 

parduotajam tavom pas KLEIN 
BROS, ir noriu, kad Jus mane 
ežia atlankytume^.

Su guodone, Jusu
A. ABRAITIS.

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO ILL.

KLEIN BROS
J95-805 S° Halsted St_ * iMT“ Cor Crnalport Avė ^>1

C. w. DYNIEVV1CZ & CO.. fa
805 MILWAUKEE AVENUE,
Pomi^day Wci>t Dlvislon i Cleaver udcaml.

CHICAGO, ILLS. mOR
KANTOR PLENIĘŽKY. RKALNY I ASZKIIRACYJNY

WAŽIUOJU

.1. F1.
Daniseviczla,

Wienatinb« Wat«rburlo
Lietuwiszkn8 galiūnas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir esystaa a- 
rielkas ir kvępenczius cigarus. Geriause 
užeiga dėl *x vielini atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienalinisczyscxlau 
sės ir telsingiauses lietuv-'.szkas kaliu 
nas mieste VVaterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
339 Bank, kampas 8.Leonard st, 
Waterbury, Conn.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St., Chicago, III.

Turi geriausea gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko viaokes Europines žoleles? 
Bobro mėsa, ruskas gyvas d teles ir tt. 
Atsismaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prtsiunezia gydyklas per paeita ari>» 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per talefon a gali pa- 
szaukti daktare kas tik koki nori.

Dr. M. P. Koasakauskas visada aplin
koje.

Tel. Yards 709.

Rerinožcl, Karty Podrožne, CArętove t 
Kolrjove do i i Europy. Wyrablanle Pa-

kuracya Domdv, Grnnta Kob‘jowe n* Far- 
y, Vypožyceanie plenl^dryt na Budo- 

vanie lub aaknpno Realnožci, Zmian* pienlęday Zagranicanyrh. Notaryurz^ Publiranl.

U6tuwiszKa flDiMa,
257 Hanovcr St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežinin.

Aptickąje wiaada galima raut DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodau dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.
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W. SLOMINSKA, ■
679 Mtlvvaukee Avenue, CHICAGO. ILL. ® 

Mano Dirbtume tapo 
AjrthvMHhota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Ko8ciuszkos Paro- 
Hokuž rupeHtinira. tei
singa ir i 
dirbimą.

MAJAM* 

mi

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KVKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikazti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaua paminėtus daig
ius PifftauNef. Teisingiausi 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimaiš įgijau 
geriausą praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAUKEE A V. CHICAGO, ILL.
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