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Politiszkos žinios,

Amerika.
Ant salos Kubos didinasi nesu

tikimai ir nesikentimas terp ame 
rikonų ir kabieczių. Kubiecziai 
mato, kad, nors amerikonai ža
dėjo Kubai neprigulmystę, kada 
karėj priesz Iszpauiję reikalinga 
buvo pagelba, pasibaigus karei 
□c nori pasitraukti, iszrasdami 
ant pasilikimo visokias priekabes. 
Dabar visi mato, kad amerikonai 
ne daug kę daro uz savo paža
dėjimų ir kad nori Kubę sau ant 
visada pasilaikyti ir jieszko vien 
argumentų galinczių iszteisinti 
godumę. Jenerolas Ludlow gar
sina, buk kubiecziai szios gent- 
kartės ne tinka idant jiems su
teikti patvaldystę ir todėl ameri
konai turi pasilikti teip ilgai, kol 
neužaugs kita tinkanti gentkartė, j 
kadangi dabar, sako jenerolas, 
jeigu isz czia pasitrauktu ameri- 
koniszka kariauna, tuojaus užgim
tu revoliucijos. Priežodis sako: 
jeigu kas nori szunį muszti, tai ir 
lazdę greitai suranda. Ant isz 
teisinimo noro paversti į savo 
valdybę neva iszliuosotę Kubę 
vfisoki politikieriai visada suras 
atsakanezius argumentus, jeigu 
pritruks teisingų, griebsis netei
singų. Argumentai jenerolo Lu- 
dlovo ne pertikrina kubieczių. 
Jų laikraszcziai sako, kad kubie
cziai ne bereikalotiek kraujo pra
liejo ant iszkariavimo liuosybės 
ir ne mislyja laukti teip ilgai, 
kol juos jenerolas Ludlov ras tin- 
kaneziais liuosais pastoti, bet ka
riauti ant apturėjimo liuosybės 
nore ir priesz tuos, kurie savę isz- 
liuosuotojais svietui garsina.

Ant Filipinų nieko svarbaus 
neatsitiko. Laikraszcziai buvo 
pagarsinę raportę jenerolo Otis 
buk Aguinaldo likosi isz visų pu
sių apstotas ir 1

szį po Glencoe ir bėgimę an- | 
gliszkos kariaunos į Ladysmith. 
Kaip tikrai stovi dalykai pietinėj 
Afrikoj dabar, tikrų žinių nėra. 
Savo raportais vyriausias an- 
gliszkos kariaunos vireziuįkas je
nerolas Buller ramina, kad nieko 
pikto neatsitiko, bent nieko tokio 
kas reiksztu didesnį anglijonų 
nepasisekimę. Miestai Ladys-
miih, Mafeking ir Kimberley dar 
vis laikosi. Ladysmith jau
nuo arti būrų apstotas ir 
bombarduojamas be paliovos, 
anglijonai ant szuvių isz kanuo- 
lių ne atsiliepia. Tas rodytu, 
kad jiems trūksta amunicijos ir 
tę, kę turi, czėdyja. Jenerolas 
Buller pranesza,buk iki szidtiszki 
būrų bombardavimai ne daug 
mieste Ladysmith blėdies pridir
bo, bet kad nuolatai isztolo ma
tyt ties miestu gaisrai, tai tas ro
do, kad miestas dega ir kad būrų 
kanuolių szuviai pataiko gerai, 
kur nori Isz to paties szaltinio 
paeinanezios žinios paduoda, buk 
būrai, dirbdami apkasus, buvo 
prisiartinę ant 1500 žingsnių ir 
ant padirbtų apkasų užvilko ke 
lias dideles kanuoles ir buk,pa 
remti jų szuviais,bandė per sztur- 
mę veržti miesty, bet likosi nu
vyti, nužudę daug žmonių. Pa
bėgėliai isz Ladysmith garsina, 
kad laike bombardavimo anglijo
nai ne mažai kareivių nužudė ir 
buk vien ligonbueziuose yra su 
virezum 1000 paszautų; ne mažai 
paszautų yra privatiszkuose na
muose. Pasklydo teiposgi pas
kalas, buk ginantis Ladysmith 
jenerolas White likosi pavojin
gai paszsutas ir jį iszgabeno į 
Escourt, jo vietoj gina miestę je
nerolas French. Po miestu Kim- 
berley teiposgi nieko svarbesnio 
ne atsitiko. Czia vienok sut- 
traukė daugiaus būrų kariaunos, 
isz ko galima būt manyti, kad jie

|Tugale likosi būrų iszgriautas. 
Per tę tiltę buvo vienaitinis an
glijonų kelias lygiai ant pasitrau
kimo, kaili ir atėjimo į pagelbę 
būrų apgultiems miestams. Būrai 
gi ant pasitraukimo turi czia tris 
geležinkelius, isz kurių gali pasi
naudoti, jeigu ateis reikalas. Ži
nios ateinanezios isz portugalisz- 
kų valdybų, taigi teisingesnės 
negu garsinamos angliszko ran
do, paduoda, buk būrų kariaunos 
wirszinįkas jenerolas Joubert, a- 
pie kurį angliszki laikraszcziai 
buvo pagarsinę, buk laike sztur 
mo po Ladysmith likosi užmuš
tas, paliko tik dalį savo karei 
wių daboti anglijonus apgulta
me mieste, su kita gi kariauna 
pats isztraukė į pietus patikti 
ateinauczię į pagelbę kę tik at- 
plaukusię į-Natalių angliszkę ka
riauną. Taigi czia reikia laukti 
didelio muszio terp kariaujanezių 
pajiegų. Kariauna Oranijos re
pu bl ik os angliai koše Kapo val
dybose užėmė miestus Alival ir 
Burgheredorp ir priskyrė tuos

• miestus prie Oranijoe. Gyven
tojai ne bandė prieszintiesi. Taigi 
visur ant karėslauko reikia laukti 
didelių muszių, kadangi ant visų 
punktų renkasi angliszka kariau 
na ir už kokio* det-zimties 
nų atkaks ant karės lauko, 
syk pamatysime, katra pusė

• ims viražų. Pergalė būrų
i nok ne reiszkia dar pabaigę ka- 
i rėš: jie, užėmę terpkalnes, ilgai 

gali ginti savo krasztę nuo įsi
veržimo anglijonų.

t Į Anglija atkako į sveczius 
Wokietijos ciecorius.

puolė ant angliszkų konsuliatų. 
Savo pinjgais Masaolija gali su 
kelti sziaurinių Indijų gyvento
jus priesz Anglijos valdžię. Ma 
skolijs atvirai rodo savo nepri 
lankumę Anglijai: po vi?ę Mas
kolių randas daleido rinkti au
kas ant būrų naudos, visi masko 
liszki laikraszcziai kolioja Angliję 
— o kad ežia laikraszcziai gali 
raižyti wien tę, ko randas nori, 
tai matyt, kad Maskolija geidžia 
susivaidyti su Anglija, kadangi 
toje, turėdama karę pietinėj Afri
koj, ne turės pajiegų prieszintiesi 
Maskolijai kitur.

užsikrėtė darbinįkas Glovacki 
išdirbinyczioj Poplavskio ant 
priemieszczio Lukiszkių. Apsir 
gu-į nugabeno į ligonbutį, bet 
nežinia,ar jis galės iazgyti. Matyt, 
kad valdžios silpnai daboja, o 
per tai skuros pastipusių nuo 
maro gyvulių pateko į iszdirbi- 
nyežias ir ežia liga nuo jų užsi- 
kreczia darbmįkai.

Isz Lietuvos.
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su visais savo kareiviais, kad 
amerikomszki jenerolai nežino, 
kur jis dingo. Isztraukus ame 
rikoniszkiems jenerolams gaudy
ti Aguinaldę, filipiniecziai pasiro
dė vėl Manillės ir Cavitos ap
linkinėse ir tai teip arti Mani
llės, kad czia susitikus ameriko- 
niszkai kariaunai su filipiniecziais 

' szuviai aiškiai Manillėj buvo 
girdėt. Amerikoniszki jenerolai 
vėl užėmė kelis miestelius. At
sitiko ir keli susimuszimai bet ne 
turinti didelės vertės; susitiki
mai buvo su mažais filipinieczių 
pulkeliais ir žinoma, amerikonai 
juos pergalėjo. Dabar ant Fili- 
nų užstojo vėl smarkus lytus ir 
tvanai, kas sunkina amerikonams 
tYaukimę į salų vidurius. Pagal 
raportus jenerolo Oris, gyvento
jai visur su prilankumu priima a- 
merikonus, kur tik jie pasiiodo; 
vienok tiems raportams ne visi 
nori tikėti. Jeigu gyventojai 
butų isztikro teip amerikonams 
prilaukus, tai Aguinaldo negalė
tu teip ilgai gintiesi ir jis apie 
tai žinodamas, butų seniai suti
kęs ant siūlomų jam iszlygų ir 
karė jau seniai butų turėjusi pasi
baigti.

21 d. s.' m. numirė Amerikos 
wice prezidentas Hobart

Pietini Afrika.
Isz pietinės Afrikos ateina ma

žai žinių; angliszko telegrafo už- 
veizda paliovė priiminėjusi urė- 
diszkustelegramus konsulių sveti
mų vieszpatyszczių, privatiszkus 
gi siunezia vien tokius, kokius 
kariaunos paskirti cenzoriai da- 
leidžia. Tokiu budu kiti krasz 
tai, galima sakyti, gauna vien 
tokias žinias, kokias pagarsina 
angliškas randas. Atėję gi isz 
pietinės Afrikos laiszkai ne siekia 
vėlesnių atsitikimų, kaip vien 
n e pase km ingę angli jonams mu-

jais vis areziaus užsidarusius su
verkia. Kitos būrų kariaunos 
dalys pasidalino į mažus po keli 
szimtus žmonių pulkelius ir trau
kia toliaus j pietus, naikina ke
lius, telegrafus ir tiltus,idant ap
sunkinti atėjimę į pagelbę apgul
tiems miestams ne seniai atplau
kusiai isz Anglijos kariaunai. Jos 
atplaukė 23000 žmonių.
Būrai iszardė du apkaustytu plie

nu ir apszarvuotu revolverinėms 
kanuolėms trukiu anglijonų priesz 
juos iszsiųstu. Prie to pateko į 
nelaisvę j 150 anglijonų, o terp 
tų ir kapitonas Churchill, sūnūs 
angliszko lordo.

Nors Ladysmith iki sziol būrų 
dar neužimtas, bet dalis jų ka
riaunos,pasidalinusi į mažus pul
kelius, traukia toliaus į anglisz- 
kas valdybas, naikindama tiltus. 
Dalis jų prisiartino jau prie 
Escourt ir isznaikino geležinkelio 
tilty. Czia iszsiųsta priesz tę 
dalį būrų angliszka kariauna pa
leido kelis szuvius, būrai pasi
traukė, bet pasirodė, kad ir vi
sos aplinkinės kalvoe jų užimtos. 
Todėl anglijonai, isz baimės, kad 
jų ne apsiaustų isz visų pusių, 
pasitraukė atgal į miestę Escourt. 
Kadangi vienok jie czia ne turi 
užtektinai artilerijos,tai turbut ne 
lauks prisiartinimo būrų, bet pa
sitrauks į pietus arba pajūrių 
link. Padėjimas anglijonų ge
resnis yra prie vakarinių rube- 
žių: czia būrai mažai nuveikė 
turbut todėl, kad jie nežino, kiek 
ir kur yra angliszka kari auna. Pa
dėjimas Nataliuj yra daug niekes
nis. " Czia skaitlius kariaunos, 
kokios anglijonai antrankė jau 
daugiaus negu yra būrų, ne tiek 
svėre, kiek patsai planas karės 
vedimo, taigi czia pergalė bus 
toj pusėj, kurine vadovas bus su
manesnis. Y pači jeigu isztikro 
pasirodys, kad tiltas ant upės
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Maskolija.
VVidurinių reikalų ministeris 

Maskolijoj, pagarsėjęs prieezas 
sugręžinimo lietuviškos spaudos 
lotyniszkoms literoms Goremikin 
pasitraukė nuo vietos ministerio; 
pildyti vidurių ministerio užduo- 
tę caras paliepė užveizėtojui sa
vo kanceliarijos Sipiaginui. Go
remikin likosi paskirtas sąnariu 
vieszpatystės rodo*. Artojėmi- 
nisterių permaina atsilieps snt 
vidurinės Maskolijos politikos, 
sunku įspėti. Goremikin buvo 
pagarsėjęs lietuvių prieszas, ar 
jo ypedinis bus teisingesnis, ne 
galima pirm laiko nieko kalbė
ti. Jeigu Goremikin turėjo nuo 
vietos ministerio pasitraukti, tai 
turbut jis ne visame su caru su 
tiko ir caras ant galo iszdryso 
prašalinti ne nusilenkiantį priesz 
jo norę ministerį. Kokiu bus 
Sipiagin — pamatysime vėliaus. 
1887m. jis buvo Kurlandijoe gu
bernatoriumi. Kaip laikraszcziai 
sako, ant to urėdo jis nepasirodė 
asztriu administratoriumi naikin- 
tojumi visko, kas czia buvo ne 
maskoliszko.

Maskolija iszsiuntė į Pereiszkę 
užtakę kariszkę laivę ant užėmi
mo kokio nore porto. Anglijo
nai iszaiuntė paskui savo laivę 
daboti maskolius. Prie Turkijos 
krantų yra 16 praneuziazkų lai
vų; ketina czia atkakti dar visa 
maskoliszka laivynė isz Baltisz- 
kų ir Juodųjų jūrių;- Maskolija 
jau tiesiog pareikalavo nuo Tur
kijos daleidimo perplaukti mas- 
koliszkiems kariszkiems laivams 
per Dardanelių sa/ilavę. An
gį isz k ų kariszkų ląivų yra tuose 
vandenyse 18; taigi Maskolija ir 
Prancūzija turėtu jų daugiaus. 
Mat Anglijos prieszinįkai nori 
priversti Turkiję atvirai parei
kalauti pasitraukimo anglijonų 
isz prigulinczio Turkijai Egipto. 
Taigi dabar viskas paeina nuo 
Turkijos: jeigu ji iszpildytu Pran
cūzijos ir Maskolijos reikalavimę, 
jos ję paremtu. Maskolija su sa
vo kariauna apstatė jau angliaz- 
kų Indijų rubeiių, sukėlė, rodosi,

> ir Persiję priesz Anglijp, kadangi 
keliose vietose gyventojai nž-

Paslapta loterija.
Lietuvoj žydai parengė paslap

ty pinįgų loteriję. Liosai yra to
ki jau kaip ir Warezavos rando 
loterijos tu didžiausiu ixzloezimu 
75000 rubl. Laimikius užmoka 
pagal tę paczię Warszavos banko 
labelę, bet ar visus, ar tik ma
žesnius, to nežinia. Kadangi 
VVarazavos bankas nuo laimikių 
nutraukia ant savo naudos 12%, 
tai nore žydeliai ir nedarytų szel- 
mystų, visgi turėtu gėrę už
darbį ; bet kas gal pasakyti, kas 
gal užtikrinti, kad jie iszmokės 
didesniurlaimikius? Czia reikia 
pridurti, kad pardavinėti iioeus 
Warezavos loterijos Lietuvoj 
(iszėmus Suvalkų gub.) yra už 
drausta. Tegul žmonės saugojas! 
tos žydiszkos loterijos, nes yra 
tai prigavystė ant tusztinimo 
žmonių kiszenių.

NtiMidyjo m&skolpalaikĮ.
Pereitę metę Wilniuje susekė 

szelmystas kontroleri aus czia- 
nykszczios dalies
tės banko 49 m. 
kuriasi, su pagelba 
binėjimo rokundų knįp'ose, pasi
savino sau banko pinįgų 11113 
rublių. Dabar kę lik pasibaigė jo 
prova Wilniaus tiesdarių laite. 
Brok prisipažino, todėl į sudę vi
sai ne azaukė liudinįkų. Sūdąs 
nusprendė jį ant sugręžinimo pa
vogtų pinįgų, atėmimo asabiszkų 
ir užtarnautų tiesų ir ant iszsiunti- 
mo ant dviejų metų į Irkucko 
gub., o paskui per 8 metus dar 
uždrausta jam atsilankyti į ,eu- 
ropiszkę Maskoliję. Wienok sū
dąs nutarė praszyti ciecoriaus 
numažinti jo uždėt ę bausmę. 
Nėra abejonės, kad caras susimy
lės ant apsivogusio savo tarno— 
juk minėtas msskolpalaikis nesi
stengė platinti terp žmonių ap- 
szwietimo, o caras vien tiems ma
lonės niekada nerodo.

Palinkimas prie nusidcji- 
• Hld.

Maskoliszka tiesdarystos mi
nisterija pagarsino statistiškas 
žinias apie palinkimus prie nusi
dėjimų visokių Maskolijos krasz- 
tų gyventojų- Pagal tas žinias 
daugiausiai nusidėjimų piiesz tie
sas pasitaiko Warezavos apskri
tyje czia iszpuola 156 žmonės sū
do nubausti ant kiekvieno 100- 
000 gyventojų; toliaus <ina Lat
vija su 67j nubaustų; treczię 
wietę užima Peterburgo ir Wil- 
niaus gubernijos. Kasiink va- 
gystų, tai musų tėvynė užima 
pirmutinę vietę: per tris pasku
tinius metus czia iszpuolė su vir
šautu 300 apskųstų už vagystę 
ant kiekirieno 100000 gyvento
jų ; toliaus eina Latvija, Lenkija 
ir visi portiniai miestai. Nubau
dimų už kreivę prisiegę dau
giausiai buvo gubernijose: Wi- 
tebsko, Garteno, Minsko, mažru- 
siszkose, lietuviškose ir Lenki-

Maskoliszkas randas ^Vil
niaus dvarponių bankui 
primetė sawo sznipuką.
Maskoliszko caro likosi, ant 

perstatymo iždo ministerio, per
mainyti įstatai Lietuvos dvar
ponių uždėto ir užlaikomo Wil- 
n i aus žemiszko bako. Pagal 
nauję caro paliepimę: isz penkių 
užveizdos sąnarių, banko užlai- 
k y tojai gali rinkti tik keturis, 
penklę gi maskoliszkas randas,nė 
skatiko prie užlaikymo ne pri
dėjęs nuo savęs paskiria kaipo 
savo sznipukę. Algę jam turi 
mokėti banko užlaikytojai ir tai- 
ne mažesnę negu gauna kiti są
nariai, nors jis tokios algos ne 
butų vertas. Mat kaip carpalai- 
kis ir jo tarnai moka pigiu bū
du kitiems primesti sawo sznipu- 
kus.

vieezpatys- 
Broko, 
perdir-

Jawq prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuj: už 
pudę rugių 78—79 kap. Avižo* 
paprastos 55—60 kap., sausos 
vidutinės 61—65 k., geros 66— 
70 kap., geriausios 71—75 kap. 
Miežiai 77 kap. Grikai 89 kap. 
Žirniai 80—85 kap. Wikiai 73— 
80 kap. Linų sėmens 155—157 
kap. Kanapių sėmens 128 kap. 
Kvietinės ’klynės smulkios 59 
kap., vidutinės 60—63 kap., 
stambios 64—65 kap.

Wilniuje mokėjo: už pudę ru
gių 80 kap., avižų 60—70 kap., 
grikų 85 kap. Pūdas szviežio ne
sūdyto sviesto 12 rubl.—12 rubl. 
50 kap., sūdyto 10 rubl.—11 
rubl. Pūdas kiaulienos 4 rubl. 50 
kap.—5 rubl. Pūdas szieno 40— 
45 kap. sziaudų 25—28 kap., do
bilų 45—50 kap.

Stacziatikiszka parapija 
Alytuoee.

Caras iszdavėsavo augszcziau- 
się paliepimę miestelyj Alytuose, 
kitoj Nemuno pusėj, Wilniaus 
gubernijoj, pastatyti stacziatikisz- 
kę cerkvę ir prie jos parengti pa- 
rapiję. Bet czia apart kariaunos 
teip gyventojų staeziatikių ne 
bus nė 20. Tai kamgi ta parapi
ja? Mat caras norėtu vien užsi
pelnyti garbę per , statymę sta- 
cziatikinkų cerkvių ir rengimę 
tokių parapijų ne maskolių apgy
ventuose krantuose, net ten kur 
staeziatikių nėra.

Siberiszkas maras.
Siberiszkas maras pradeda iša

ri kro platintiesi tarp darbinįkų 
akurų iszdirbinyczių Wilniuje. 
Im pradžių apsireiakė Menkės 
iazdirbinyczioj, dabar gi juom

Pietus už 5 kap.
Wilniuje, užveizda “Ėeturczių 
namų”, kaip kitais metais teip ir 
szįmet davinės betureziams ir 
darbinįkams pietus per visę žie
mę tik už 5 kap. Seniaus, kada 
produktų precės buvo pigesnės, 
tų namų užveizda galėjo teip pi
giai pietus davinėti, bet pabran 
gus produktams, jau surinkimai 
neuždengia kasztų. Todėl ji 
atsiszaukė į miesto rodę su pra
šymu, idant miestas kiek prisi
dėtu. Miestas ant uždengimo 
nedatekliaus nusprendė nuo sa
vęs paskirti 100 rublių ant szių 
metų.

Nauji gydanti szaltiniai.
Garteno gubernijoj, porę my

lių nuo garsių visoj Lietuvoj 
Druskenįkų, kur yra parengtos 
gydanezios maudynės, rado ki
tus gydanezius szaltinius; czia 
svarbiausias vandens sudėtinis 
yra geležis. Szaltinius tuos už
ėmė maskolisskas randas, prami
nė juos maskoliszku vardu “Ta- 
tijanos szaltiniai” ir parengs czia 
teiposgi gydanezias maudynes.

. Sudegino naikus.
Kaime Gora, Borisovo pavie- 

tyj, Minsko gub., gyvena u kinį kas 
katalikas Rzeutski. Jo pati sirgo 
džiova ir mirtis artinosi. Pagai
lo jai labai keturių vaikuczių, 
kad jai pasimirus, jie ne gautų 
piktos moczekoe, todėl ji sumis- 
lyjo nuo tokio likimo iszliuosuo- 
ti vaikuczius, isz kurių vyriau
sias buvo 12 metų. Kada visi 
iszėjo isz namų, motina suszaukė 
visus vaikus, apriszo sziaudais, 
sziųadus apliejo su kerosinu ir 
padegė. Kada lauke ėsanti pama
tė ugnį ir atbėgo gesinti, jau ly
giai keturi vaikai kaip ir jų mo
tina gulėjo apgruzdę, ne gyvi 
ant grindų. *

Persergėjimas.
Amerikos‘lietuviszkuose laik- 

raszcziuose garsinos i koksai Racz- 
kauskas isz Eydkunų, Prūsų Lie
tuvoj, kad jis yra tikras lietuvių 
draugas, perveda gerai per rūbe
lių į vienę ir kitę pusę ir siun
ezia pinįgus į Lietuvę. Ant tų 
apgarsinimų daug lietuvių pra
dėjo kreiptiesi prie Raczkausko 
keliaudami isz Lietuvos ir grįžda
mi atgal. Rods į maskolių rankas, 
rodosi, savo vedomus nepada
vė, bet už petvedimę per rube
iių ima nuo žmogaus po 10—20 
rubl., taigi net daugiaus negu už 
tokį jau darhę ima parubežių žy
dai. Mes, Szkotijos lietuviai 
pradėjome siųsti į Lietuvę pinį
gus per Raczkauskę. Isz pradžių 
buvo viskas dar gerai, bet juo 
tolyn, juo ėjo niekyn — pinįgai 
visai Lietuvos nepasiekė, antlai- 
szkų pradėjo visai ne atsakinėti. 
Keli priversti buvo kreiptiesi prie 
Karaliaucziaus maskoliszko kon- 
suliaus, kuris atjieszkojo nuo 
Raczkausko jam ant nusiuntimo 
į Lietuvę paduotus pinįgus. Pa- 
naszus atsitikimai su pinįgais 
Szkotijos lietuvių Raczkauskui 
pavestais ant iszsiuntimo į Lietu
vę buvo jau keli. Todėl tegul 
lietuviai apsisaugos.

B. Syrvidas.

Durpos wi£toj anglių.
Prūsų Lietuvoj, dėl stokos 

anglių, iszdirbystė ne gali pasi-

pajiegų turime organizuotis, risz- 
tiesi j politiška? tautiškas d ra u 
gystes ir platinti tėvynės ir tau- ' 
tos inei'ę Lietuvoj. Žinome juk 
kaip galingę įtekmę turime mee t 
Amerikos lietuviai ant savo tau
tiečių Lietuvoj, todėl stengki- 
mesi.-ar tai per laiszkus, ar tai ga
bendami knįgas istoriszkos, eko
nomiškos bei patrijotiszkos įtal
pos pažadinti Europos lietuvius 
prie platesnio susipažinimo su 
lietuwiszku klausymu. Man ro
dosi, kad turime czia Amerikoj 
patrijotiszkas lietuviszkas drau
gystes, prie kurių priderėta vi
siems pristoti ir sujungtomis pa- 
jiegomis darbuotiesi ant musų 
tautos ir tėvynės labi). Iki sziol 
mes to nedarome: susiėję į kruvę 
ant teip vadinamų mitingų, tan
kiai peszamės, plustamės ir tt 
bet retai kalbame apie musų tė
vynės reikalu*. Meilė tėvynės, 
meilė savo tautos yra puikiausiu, 
gražiausiu žmogaus jausmu^ 
Lietuva tėvynė mano, tu kaip 

sveikata.
Kaip tawę branginti reikia vien 

tas supranta. 
Kas tavęs neteko.—Saiadien

Apie patrijotizmą.
PrelekcŲa skaityta p. 8t» KodZio 

ant metinio apvaikszcziojiuio 
Simano Daukanto

Draugystes.
(Pabaiga.)

Parodykite man nore vienę ki
tę tautę, kuri ne ugne ir kardu 
bet meile, pripažinimu tautiszkų 
tieeų kitiems, butų įveikusi ir 
valdžiusi- tiek kitų tautų kaip 
lietuviai? Lietuviai, tie barba
rai, kaip juos senovėj krikszczio- 
nya vadino, kariavo Czekijoj už 
tikėjimiszkę liuosybę: Kori bu tas, 
Jagailoe brolis, krito kovoje už 
husitų Iikėjiinę Czekijoj; Wy- 
tautas suteikė liuosybę Krimo to
toriams juos pergalėjęs, dėl ko 
totoriai apszaukė jį savo valdo 
nu; paimtus į nelaisvę totorius 
jis lęisve apdovanojo, bet jie 
velyjo pasilikti Lietuvoj, negu 
grįžti į savo tėvynę. Susijungę 
su Lenkija, lietuviai isz wien su 
lenkais kariavo priesz turkų ga 
lybę, kurie su ugne ir kardu nai
kino vienę po kitam Europos

Mes lietuviai, apsigyvenę 

| me vienok miegoti/ bet ia> visų

anglių privežimas daug kaštuo
ja, o per tai ir iszdiibimai * yra 
brangus, jie ne gali išlaikyti 
konkurencijos. Dabar ant užma
nymo Karaliaucziaus Oberpreti- 
dento, Bismarkio sunaus, daro 
bandavones su pntaikymu durpų 
prie apkurimo fabrikų. Jeigu joe 
pasirodys tinkaneziomis, privislkino vi 
Prūsų Lietuvoj daugiaus fabri- ’ krasztus. 
kų, kadangi durpų Lietuvoj ne 
stokuoja ir jų kasimas atseina pi-1 ssioje laisvoje žemėj, ne privalo^ 
giaus negu kasimas anglių. h

Kas tavęs neteko.—Sziędien gra- 
žumę tavo, 

Wisę puikybę matau ir apreszau, 
Iszsilgęs tavęs.. . 
sako musų didžiausias dainius 
Mickevyczius. Tėvynė musų 
yra kaip sveikata, ir svetimoj 
szalyj, nore butų geriausiai, visa- - 
da iszsilgstame mįslėmis savo 
prieszų skriaudžiamos gimtinės 
szalies. Nors nuvarginti sunkių 
darbų, rupeezczių, nepasisekimų, 
kovos už būvį—ir tada mislys 
musų iszsiliuoeavusios isz panezių, 
erelio sparnų neszamos, lekia į 
gimtinį krasztę, skraido po tė
vynės laukus, po kapinynus, kur 
ilsisi seniai numirę tautiecziai, po 
laukus kraujo, prakaito ir aszarų 
aplaistytus. Ir czia vienok skam
ba jau galinga giesmė protesto. 
To vaitojimo, to protesto aš ne 
mainycztau ant pelno, kokį turi 
prieszai smaugdami musų liuosy
bę. Ant jų plėszimų ir skriaudų 
mes galime vien atsakyti: “Lie
tuva, tai musų locna szalis!”

Musų protėviai retino neperei
namas musų tėvynės girias,naiki
no draskanezius žvėris; kietę že
me padarė derlinga, savo krauju 
ir prakaitu užtreszė dirvas, gy
vastį aukavo ant apgynimo tos 
szalies nuo prieezų. Mes dar 
mažais kūdikiais būdami pirmę 
duonos kąsnį nuo tų dirvų dėjo
me į burnę; užaugome su jaus
mais neapykantos musų tėvynės 
prieszų.

Meilė tėvynės yra prakilniau
siu jausmu pas tuos, kurie myli 
savo szalį ir ji isz doriszkos pu
sės stovi ant augszcziausio laip
snio. Žmogus nepažįstantis to 
jausmo yra teip kaip medis tu 
nuskabytais lapais. Ar todėl 
musų protėviai liejo savo krauju 
už Lietuvę, kad mes, jų įpėdiniai 
turėtume jos iszsižadėti? Dulkės 
ir kaulai jų sudrebėtu kapuose po 
kojų jų nedėkingų vaikų! Aja 
tikiu, asz jaucziu tę svarbię va- 
landę, kurioje visi lietuviai pa
sikels, persiims ta dieviazka md- 
lo tėvynės ir už skriaudas, ko
kias kentė per amžius, atkerszya 
barbariszkiems, kraujageriama 
si ogi n toj ame liuosybės! Jų pri
spaudimas teip kartus kaip van
duo Mirties jūrių! Kas pažįsta 
musų budę, tai žino, kad m« ga
lime daug kentėjimų pakelti, bet 
jeigu prispaudimai pakels mus isz 
letargo, po kurio įtekme buvome 
per ilgas metų eiles, ir pakilsime 
gavę kibirksztį tėvynės meilės, 
tada, kaip galinga upės srovė 
nesulaikoma savo bėgyj, žengsi
me pryszakin ant pasiekimo mu
sų idealų, musų liuosybės. “Pa
kol ugnis dega ant Perkūno aU- „ 
kuro, pato! Lietuva gyvuoja— - 
užges ugnis—ateis galas Lietų- 
vai”,sakė musų vaideliutai. Ta 
ugnis ant aukuro Perkūno žiny- 
czioj—tai tėvynės meilė. Pakol /i 
ji dega musų szirdyse, patol nu
jok? prieszas mus ne įveiks; tę 
mes ne kartę parodėme kruvino* 
se kovose už liuosybę musų gu
lies ir,tikiuosi, parodysime, 
wė< ateis laikas kovoti ant 
vimo laisvės musų knuatol



Isz Amerikos.
Netikęs dusziu ganytojas

Mieste Cincinnati, Oh., likosi 
suaresztuotas superintendentai vo- 
kiazkų liuteroniszkų mergaiczių 
prieglaudos namų, ]«astorius 
Adolph Foith. Kaip pasirodė, ne
tikęs mergaiczių augintojas, su 
pagelba hypnotiszkos sugestijos, 
priversdavo jo auginimui pakrės
tas 12, 13, 14 metų mergaites 
pasiduoti jo norams ir su joms 
atlikdavo bjaurų darbę. Ant ap
saugojimo nuo lyncziawimo, po
licija pasodino jį j patrol'nį veii- 
mę ir nugabeno į ligonbutį, bet 
jis ten priėmė nuodus ir celėj rado 
ji ne gyw?- Pa^jo jis isz Wengri- 
jos isz miesto Kronstadt, kur 
pirmiaus buvo prabaszcziumi 
vokiazkoa liuteroniszkos parapi
jos, bet ir ten tokių jau bjaurių 
darbų pridirbo; užsmaugė savo 
paczię, o su jauna mergina atkako 
į Amerikę. . Prieglaudos namų 
užveizda gaudavo gana laiszkų 
su apskundimais pastoriaus Foi- 
tho, bet tiems apskundimams ne 
norėjo tikėti. Paszauktos mergai
tės visos patvirtino, kad minėtas 
niekszas jų doros dabotojas ant jų 
dasileisdawo bjauraus darbo.
Nevalia kuningul metyti žmonių 

isz bažnyczios.
Kaip paduoda laikrasztis “Bal- 

timore American”, tenyksztis len- 
kiszkas (nuo lenkiszkų ir tūlų 
musiszkių vien galima panaszių 
pasielgimų laukti) kuuįgas Bara 
basz likosi galutinai nusūdytas 
ant užmokėjimo $750 už tszmeti- 
mę isz bažnyczios be jokios prie
žasties Kahato. Isz syk sūdąs 
uždėjo ant kunįgo bausmę $500 
(tūli prisiikintiejie gūdžios norėjo 
prisūdyti kunįgo nuskriaustam 
Kabattii $20000). Kunįgas nu
sprendimu nepasigauėdino, bet a- 
peliavo, apeliacijos sūdąs padidi
no bausmę iki $750. Tegul ir 
lietuwiai*žino, kad kunįgams ne 
valia mėtyti žmonių be jokios 
priežasties isz bažnyczių ir kad 
yra svietiszki sūdai, kurie už to
kius darbus baudžia kunįgus ne 
mokanezius su parapijonais žmo- 
niszkai elgtiesi. Baltimurėj isz- 
mėtė parapi j onę isz bažnyczios ne 
pats kunįgas tik jo tarnas, o ku
nigui reikia busmę mokėti.
Užpuolė ant geležinkelio trūkio.

Erie, Pa. 16 d. lapkriezio, ant 
Lake Shore geležinkelio expresi- 
nio trūkio netoli Ashtabula už 
szoko su uždengtais veidais pul
kas plėszikų ir prisigriebė į ex- 
presinį ’vagonę; vieni dabojo 
sargus vagono, kad jie negalėtu 
patraukti varpo, kiti gi mėtė 
siuntinius. Kadangi vienok trū
kis artinosi prie stacijos, tai plė- 
szikai nuo jo nuszoko ir surinkę 
iszmėtytus siuntinius, pabėgo. Kę 
jie galėjo paimti, dar tikrai neži
nia; prie piniginių laiszkų vienok 
neprisigriebė.
Buvusiam prezidentui ne dawe 

balsuoti.
Princeton, N. Y. Laike rinki

mų czianykszczių miesto urėdnį 
kų, gywenantis ežia buwęs de- 
mokratiszkas Amerikos preziden
tas Cleveland norėjo teiposgi pa
duoti savo balsę. Atėjo jis į vie- 
tę padavimo balsų,bet urėdnįkai, 
ne galėdami rasti jo prawardės, 
jo balsę atmetė, o policijantas 
liepė tuojaus pasitraukti; Cleve- 
landui ne liko nieko dauginus, 
kaip sėsti į savo vežimę ir wa- 
žiuothszalyn.

Ateiviai.
Amerikos ateivių užveizda 

rengia naujus apsunkinimus atei
viams. Ketina dabar gerai revi
duoti kuniszkę sveikatę atkan
ka nez i ų ateivių ir nors truputį 
nesveikų visai neįleisti. Per tris 
paskutinius mėnesius, taigi per 
liepos, pjutės ir rugsėjo mėne 
sius atkako į Amerikę 78385 
ateiviai, arba ant 19083 dau
gi aus negu per tuos jau mėnesius 
pereitų metų.

Gaisras
Magnolia, Ark. Siautė ežia 

didelis gaisras 17 d. lapkriezio, 
kurisai isznaikino czielę eilę par- 
davinyczių, krautuvių ir teip 
namų. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $150000.

Akmuo Isz dangaus, 
Crbscent, III. 17 d. lapkri

ezio, 7 mylios nuo ežia nupuolė 
degantis akmuo arba meteoritas 
isz dangaus; sudavė į stogę namų 
farmeaio Johno Meyero, sugriovė

stogę ir augsztutines lubas namų 
ir įsismeigė į žemę prie pama
tų.

Paskendo laivas.
Ateina žinos isz St- Pierre, ant 

prigulinezios s Prancūzijai salos 
Miq iclon, kad ameriko- 
niszkas laivas “Edna & 
Emma”, iszplaukęs 24 balandžio 
isz Wilmington, Sziaurinėj Karo
linoj, netoli nuo tos salos susi
daužė ir paskendo. Prie to prigė 
rė kapitonas, jo moteris ir penki 
junnįkai.

Nelaime ant geležinkelio.
Louisville, Ky. Netoli Pleasu- 

re Ridge Park, Ky., laike tirsz- 
tos miglos susimuszė du į prie 
szingas puses bėganti trukiai. 
Prie to 5 geležinkelio tarnai ir 
pasažieriai likosi sunkiai apkulti, 
vienas gi apkultas mirtinai, to 
nėra jokios viltis nuo mirties isz 
gelbėti; lengvinus užgautų yra 
dauginus.

Isz darbo lauko.
•[ Diamond, Jnd. Darbai eina 

ežia gerai.
5 Bridgeton, La. Atidarė ežia 

naujas anglių kastynes.
Ashtabula, Oh. Neužilgio 

pastatys ežia didelę geležies 
dirbtuvę.

NEVPORt, Ky. Darbai czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
wėl prasidėjo.

5 Martins Eerry, Oh. Darbai 
Langhlino geležies dirbtuvėse 
jau vėl prasidėjo.

•j Joplin, Mo. Netoli Central, 
sztete Missouri, atidarė kelias 
naujas cinko kastynes.

r Cerrilos, N. Mex. Rengia 
ežia naujas kastynes ir didelę ge
ležies dirbtuvę.

<j Crtstal Fall®. Darbai eina 
ežia gerai, bet tankiai darbinįkus 
pasiekia nelaimės.

Chester, Pa. Czianyksz- 
czios geležtes dirbtuvės neužilgio 
pradės dirbti.

1 SharpoVILLe, Pa. Darbai 
czianykszcziose Steel Co. dirbtu
vėse neužilgio prasidės.

5 Pottstovn, Pa. Warvick 
Iron & Steel Co. pastatys ežia 
nauję geležies dirbtuvę.

5 St Paul, Min. pasibaigė 
sztraikas czianykszczių molderių 
ir visi sugrįžo prie darbo.

Brecker Island, N. Y. 
Czianykszczios geležies dirbtuvės 
neužilgio pradės dirbti.

Monitor, Mioh. Pittsburgo 
kapitalistai nupirko jau žemę ir 
ketina parengti ežia kastynes.

•Į Sheridan, Pa. Czianyksz- 
ežios geležies dirbtuvės likosi 
uždarytos, nežinia ant kaip ilgai.

1 Milvaukee. Sudegė ežia 
Franzeno stiklo dirbtuvės ir per 
tai 500 darbinįkų ne teko darbo.

Hubbard, Oh. Czianyksz- 
czias plieno dirbtuves. Mahoning 
Valley Iron Co.perkelia į Youngs- 
tovn.

CaHal Dover, Oh. Czia
nykszczios j geležies dirbtuvės 
dėl nežinomų priežaszczių likosi 
uždarytos.

5 Saginav, Mtch. Czianyksz 
ežios kastynes dirba pilnę laikę: 
Bay Cityje priėmė daugiaus dar
binįkų.

Ardmore, Mo. Czianyksz- 
cziai kalnakasiai dar vis sztrai- 
kuoja ir nežinia kada sztraikai 
pasibaigs.

Butfalo. N. Y. Darbinįkai 
czianykszczių geležies dirbtuvių 
pakėlė sztraikę ant iszkariavimo 
8 darbo valandų.

® Poverty Point, Pa. Wisos 
czianykszczios kastynės, iszėmus 
Grafel, sustojo ir ne žinia kada 
vėl pradės dirbti.

Little Rock, Ark. Bonan- 
za Kopper Lodė Mining Co., 
Polk pavietyj, atidarė naujas 
węrio kastynes.

Hazleton, Pa. Darbai kas- 
tynėse aplinkinėse szito miesto 
eina dabar gerai, parengė esia 
kelias naujas kastynių olas.

5 Seattle, Wabh. Kalnaka
siams kastynių Nev Castle, Coal 
Creek, Lavson ir Franklin pakė 
lė užmokesnį už darbę ant 12— 
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ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Isz Mahauojaus, Pa.
(Atsiųsta.)

Apsižvelgę aplinkui, pamaty
sim daug ve dmainyszczių. Wie- 
nę kartę mus klebonas laike |>a 
mokslo praszė visų draugysezių 
bei pavienių ypatų, kad aukau
tų, kas kiek iszgali, ant pamin
klo a. a. kun. Burbos. Ant to 
mierio vos kelios draugystės pa
aukavo. Bet mus kunįgas ant 
Paryžiaus parodos tai ne tik kę 
nė kartę ne ragino, bet dar prie 
szinosi, kiek galėdamas. Musų 
jaunuomenė,su pritarimu vietinio 
vargamistros, norėjo surengti te- 
atrę ant Paryžiaus parodos nau
dos,kunįgas visai tę užgynė. Ai sa
kiai matyt, kad Mahanojuj nedaug 
galima padaryti ant tautos labo, 
nes musų klebonę galima priskai
tyti prie stabdytojų darbų ant 
tautiszkos dirvos.

Įrengė neva parapijos knįgyuę, 
bet pats bijosi jo isztolo. Po į- 
rengimui vos puse lupų iszsitarė, 
kad jau gatava viskas, bet ne ra
gino prie skaitymo ir ne paaiszki- 
no, kokię naudę isz to galime tu
rėti! Musų klebonas ne ragina 
prie skaitymo, bet gina, nes bijo
si, kad žmonės ne susilygintu su
pratime su juom.

Jisai ant parapijos susirinkimų 
tiesę kalbanczius rodyja iszmest 
isz parapijos, nes, pagal jo nuo
moję, tiktai tie reikalingi parapi- 
joj, kurie moka ant bažnyczios. o 
kurie jau užsimokėjo, tai tuos 
reikia iazmesti. Jis ne kenezia 
laikraszczių teisybę skelbianczių, 
ypacz “Vienybės”, bei jos san 
darbinįkų. Jis gailisi kun. M. 
Kravczuno, kad anas ne turi isz 
ko pasiteisyt, nes, esą, kvitas 
pametė (ne kvitų sude reikalą 
vo, bet teisingų rokundų, bet ir 
ežia ne galėjo iszsirokuoti. Red).

Žengdami giliaus į musų tarpę, 
pamatysim, kad ir daugiaus yra 
terp musų veidmainių; pagal se 
nę patarmę: “žengdami toliaus į 
girię, atrasim daugiaus medžių”. 
Neseniai asz norėjau rinkti aukas 
ant Paryžiaus parodos fondo; nu
ėjau į vienę butę, kur papraszius 
man aukų, vienas vaikinas atsa
kė: “asz duoeziau labai noriai, 
bet,girdi,“Saulė” liepė ne duot”. 
Asz pertariau, kad “Saulė” ne 
kam likęs laikrasztis, bet anas 
traukė toliaus: “netik, brolau,kę 
p. Baczkauckas su “Saule" gina 
nuo aukų, bet anę kartę nuvažia
vus man į Shenandoah, Pa. ir p. 
V. SCagaras sakė, kad aukų rin
kėjai sumislyjo tiktai sau naudę 
isztraukt isz tamsių darbinįkų, 
kas jiems ir sekasi”. Na, misly. 
ju sau, teisybę man raszė anas 
draugas per laiazkę: “kad netru
kus “Viltis” bus įpėdinė nebasz- 
nyko “Garso", nes jau dabar ant 
to iszrodo”.
. Toliaus žiūrėkim, kas dedasi 
terp iszrinkto komiteto Pary
žiaus parodai sutaisyti Tie pa
tys komiteto sanariai nenori susi
tikti vienoj stuboj, ypacz kunį- 
gai su Dr. J. Szliupu. Asz ro- 
dycziau kunįgams tokių nesibai- 
dyt, kurie dirba ant labo tėvy
nės pirmiaus negu visi Amerikos 
kunįgai. Kunįgai tankiausiai už
taria už tuos savo draugus, kurie 
visokias szelmystas daro parapi
jose. Tai rodycziau' pirmiaus

5 Chicago, III. Sztraikas 
darbinįkų statinių dirbtuvių pa
sibaigė, bet užgimė sztrdkas 
darbinįkų dirbanezių kanalę ant 
39 ui.

Dės Moines. Kalnakasiai 
czianykszczio apskriezio kastynių 
turi užtektinai darbo ir gėrę už 
mokesnį. Iszlavinti kalnakasiai 
galėtu dar greitai gauti ežia dar
bę.

5 Terre Haute, Ind. Maszi 
nistai Brazi 1 anglių kastynių bu
vo pakėlę sztraikę, bet kastynių 
savinįkai tuojaus sutiko pakelti 
uždarbį ant tiek, ant kiek darbi 
nįkal reikalavo ir jie vėl sugrį
žo prie darbo.

5 Lebanon, Pa. American 
Iron & Steel Co. uždarė ežia 
ėsanezias savo dirbtuves ir per 
tai 1500 darbinįkų ne teko darbą 
Kaipo priežastį to paduoda, buk 
aplinkinėse iszsibaigė anglys, o 
gabenti jas isz toliaus ne apsimo
ka.

ir vėl isznyko. Tuom tarpu su 
kožnu mėnesiniu susirinkimu se
nojo “Lituanian Political Club" 
skaitlius sąnarių dauginasi, isz- 
mintingesni,* buvę neutraliszkais 
nkėiai pirmiaus prisiraszė, o 
vėliaus ir daugelis isz mirusięjo 
Kliubo. Todėl norinti prisiraszyti 
sanariai Kliubo su pigiu įstoji
mu $1.00, tegul persistato aut 
Kliubo mėnesinio susirinkimo, 2 
gruodžio sziuose metuose, nes tai 
bus paskutinė proga pigaus įstoji
mo: vėliaus bus pagal metus, 
kaip rodo konstitucija, kuri jau 
yra spaudoje, o aut susirinkimo 
bus gatava, ir prisiųsta, kaip ti
kimės.

Jonas Žemantauckas,
Sekr. Lietuv. Polit. Kliubo.

Isz Franklin, Pa.
Gerų lietuvių ežia ne daug 

yra, galima sakyti, kad daugu
mas jų yra lenkbertnaia, tikrę lie
tuvį sunku ežia su žiburiu suras
ti. Jeigu kitras moka sziek tiek 
lenkiszkai pagrabalioti, tai laiko 
savę už lenkę. Yra ežia cziela 
namų eilė, kur prisikimszę vieni 
lekberniai. Lietuviszkų laik- 
raszczių ir knįgų ne skaito, ne 
skaito nė “Sau'.ėd”. Paklausus 
man vienę kartę, ar skaito bent 
vienas M)kį nors lietuviszkę lai- 
kraeztį—visi pradėjo manę klau
sinėti, ar asz “przypadkiem” ne 
esu Szliupo sąnariu, jeigu teip 
gražiai moku meluoti? Kę rei 
szkia tas klausymas, asz nežinau; 
gal būt, kad jo pra-mės ne su
pranta ir visi anie lenkberniai. 
Frankline yra du apsivedę lietu
viai: vienas su lenke, kitas su 
slovake (ungarka). Isz tų szei- 
mynų, nė isz jų vaikų, turbut, 
lietuvystė sau naudos ne sulauks.

Darbai eina ežia gerai. Ir isz 
kitur atvažiavęs greitai darbę 
gauna; visi, kas tik dirbt nori, 
darbę turi. Uždarbiai ne didžiau
si: ant virszaus moka po $1.30, 
o mainose po $1.40 ant dienos; 
bet kad ežia gerų lietuvių nėra, 
o lenkberniai labiaua už masko 
liūs nekenezia lietuvystės,tai tik
ro lietuvio padėjimas ežia labai 
sunkus.

Tevinainis.

Isz Hudson, Mass.
Svarbiausiais daugelio czia

nykszczių lietuvių užsiėmimais— 
yra girtuokliavimai ir pesztynės. 
Musų vientautis Karolius Bara 
nauskas, matydamas tę bjaufų 
palinkimę brolių, užsimanė su 
juom pradėti kovę: jis pargabe
no daug knįgų ir laikraszczių ir 
ragino prie skaitymo, kalbino už
dėti angliszkai-lietuviszkę mok- 
slainę. Wieton vienok pritarti no- 
rineziam pakelti musų tautieczius, 
kiti pradėjo jį teip persekioti, kad 
priverstas tapo isz ežia pasitrau
kti. Po trijų mėnesių pargrįžo at
gal. vėl pradėjo savo darbę. Per
sekiojimai vienok vėl atsinaujino 
ir žmogus priverstas buvo keliauti 
kitur, bet svetimtaucziai, pažinę 
jį geriaus, parsitraukė atgal. 
Prieszai szviesos vienok nenusto
jo persekioję — apskundė jį į su- 
dę, nežinia už kę. Dabar ansai 
persekiojamas girtuoklių vėl pra
dėjo platinti knįgas, raginti prie 
skaitymo, o per tai girtuokliavi
mai ir klykavimai lietuvių po 
saliunus pradeda mažintiesi.

Lietuviai.

N no Paryžiaus parodos 
komiteto.

16 dienoj lapkriezio visi 
sanariai Komiteto Paryžiaus 
Parodos turėjome susirinkimę 
Plymouthe. Nesusipratimai li
kosi iszaiszkinti; kokia bus 
“boundao” forma, galutinai nus- 
prensta ir visi kiti reikalai pri- 
deraneziai sudavadyti. Wienbal
siai buvo nutarta, kad priimti 
dėl Parodos vietę didesneję, kad 
apart mus literatūros parodyti 
pasaulei abelnai lietuviszkę gy- 
venimę ir kulturę; dėlto visi sa
nariai vienbalsiai nutarėme dar 
kartę atsiszaukti į lietuviszkę vi
suomenę, kad ‘nesigailėtu aukų 
ant teip svarbaus dėl musų tau
tos reikalo.

Warde komiteto, Prezidentas.

Sudegi mergaite.
Shenandoryj, namuose lietu

vio Jono Skimuczio atsitiko ne
laimė. Iszėjus (isz namų ant trum
po laiko motinai, palikta 14 mė
nesių mergaitė be jokios priežiū

saviszkiua apsudyt, ir gėdytis su 
jais į vienę vietę sueiti, tada vi
si jus girs ir niekas ne drys raszi- 
nėti neprideraneziai po laikrasz- 
czius apie jūsų darbus. Savuo
sius apsudyję, kreipkitės prie pa- 
azalinių, tada ne bus veidmai
nystės terp mus. Wisos nedory
bės tankiausiai kyla isz musų va
dovų netikumo. Privesiu ežia 
tikrę faktę.’Kaip buvo pas mus 
pirmiaus gražiai giedantis choras, 
tai klebonui pasidarė labai ilgos 
miszios, nes kartais reikdavo 
laukt, kol giedoriai giesmę pa
baigdavo, todėl atrasdama^ gėrę 
progę ir kada jo szalinįkai isz pa
vydėjimo apskundė giedorius, ku
nįgas, ne persitikrinęs iszkoliojo 
net kelis kartus giedorius ir szie 
buvo priversti trauktiesi giedo
ję. Ir kas isz to iszėjo? Giedo
riai, "neturėdami kę veikti ir po 
sziai dienai eina į saliunus, ypacz 
subatvakariais, vieni isz jų grie
žia, antri szoaa, o kiti dainuja ne 
savo balsais iki 12tai valandai 
nakties. Na, ar ne puikię blai 
vystę musų kunįgas sutvėrė? 
O bažnyczioj ir dabar nėr kam 
priderancz’ai giedot, nes mergai
tės dar mažos būdamos, jau bai
gia savo balsus, suaugę gi visai 
ne galės giedot, nes jau tas dabar 
pilnai apaireiszkia.

Balandėlis.

Iu VVaterbury, Conn.
Jau praslinko keletas metų, 

kaip Waterbuy’je, Conn., susitvė
rė lietuviszkas Politiazkas Kliu- 
bas, t.et tvarkos, galima sakyti, 
ne buvo lyg pavasario szių me 
tų, kada pasiliko visas vedimas 
reikalų to kliubo vis’szkai atmai
nytas per iazrinktę nauję kornite- 
tę irsziaip nekurtuos sąnarius,ve- 
lijanczius užsilaikymo. Tame lai
ke, t. y. apie balandžio mėnesį 
szių metų, kada pradėjo įsikūny
ti atmaina, reikėjo užmanyto- 
jams daug kantrybės pakelti, nes 
isz pusės užvydėtojų ir ardytojų 
tvarkos geruose užmanymuose 
likosi paleisti apkalbėjimai, bau
ginimai ir visokį trukdymai, ko
kius tik bnvo galima iszmislyti.

Sivo laike liko Kliubui nu
samdyti kambariai ant Bank 
gatvės po nr. 646, (kurie ir dar 
esti jo užimti) ir supirkti reika
lingi rakandai, o vėl įgytas knį 
gynėlis, kuris kone visas liko isx- 
naikintas tūlų buvusių Kliubo 
urėdnįkų dar priesz reformę: ge
riausias knįgas dar galima rasti 
jų namuose, žinoma, tik isz pasa
lų. Isz kart iszrodė, jog ežia vis
kas jau seksis kono geriausiai, 
bet kur tau, urnai atsirado isz 
tarpo sąnarių, kurie užsimanė 
visus kitus už nosų vadžioti, pa
tys būdami politikierių paperka
mais. Prasidėjo vaidai, dėl kurių 
Kliubas pradėjo pulti žemyn. 
Geresni sanariai klausė vienas 
kito, rodę darė kę daryti; darbę 
kelių metų apleisti tai akyse kit- 
tauczių savę pažeminti, jie sa
kytu: ežia buvo Lietu viszkss 
Poli t isz kas Kliubas ir iszny- 
ko........ turbut ta tauta tamsi,
jeigu visame pasilieka užpaka
lyje kitų. Tuom tarpn musiszkiai 
kalba: o kam asz 25c. kęs mėnesį 
dykai mokėsiu, geriaus tuos pinį- 
gue pragersiu, o rudenyj ir be to 
į kliubruimį nueisiu ir vėl alaus 
atsigersiu. Tai mat kokia politika 
tūlų lietuvių! Ant iszvengimo to 
keblumo reikėjo daryti plianę. Mo
kėti dykai 25c. kas mėnesį ant už
laikymo kambari$retai kas norėjo. 
Taigi dienę 26ta balandžio ežiuo
se metuose ant suszaukto susirin
kimo nutarė, idant kiekvienas 
norintis ant toliaus būti sąnariu 
Kliubo, užsimokėtų $1.00 įstoji
mo, ir kožnę mėnesį mokėtų po 
25c., už kę gaus pagelbę laike 
ligos $5.00 kas sanvaitę. Kaip 
galima buvo tikėti, tas padarė 
žymię įtekmę ir trumpame laike 
Kliubas pasikėlė, o dabartės, ga
lima sakyti, yra paeziame žydėji
me.

Įvykus Kliubo reformai, prie- 
szai ant kerszto sutvėrė kitę 
kliubę: “Lituanian lųdependence 
Club”, bet tas trumpame laike 
sugriuvo, ir nekurie jo sanariai 
tuojaus prisiraszė prie senojo 
Kliubo. Priesz rinkimus miesto 
urėduįkų szį rudenį prieszai vėl 
atnaujino savo užmsnymę, 
isz kurio jo vadovai tikėjosi ap
turėti kyszį nito vietinių politi
kierių, bet to ne sulaukė ir tuo
jaus po rinkimų “Independentai"

valandę (nedėlioję tę laikę asz 
paprastai laikydavau miszparus). 
Kas dar arsziaus, ar. tai tokia lai
mė, ar szpoaas buvo, įtaisytos 
prakalbos pripuolė į porę dienų 
po mano rengiamo tada susirin
kimo.

Nors pažvelgiau, jog tame vi
same gali būti szposas, bet dėl 
szventos ramybės rengiausi kad 
ir pas tę patį p. Naujokę paraszy- 
ti,ar ne galima butų ežia ko pada
ryti, idant nekiltų vaidas. Į tę 
tarpę atuesza man “Vienybę”, 
kur radau apgarsinta (žinoma be 
mano žinios ir pritarimo),jog asz 
kalbėjęs nedėlioję 8 d. spalių 
ant Gerken’o salės, 4 valandę po 
pietų (kada laikas miszparų pa
prastai yra).

Matydama tokį neceremonisz- 
kę ir negražų apsiėjimę, supratau, 
jog turi būti kas nors negero ta
me dalyke. Pradėjęs klausinėti 
keturis prakilnesnius tautieczius, 
patyriau, jog tūli tamsunėliai, 
kurie nori vadintis inteligentais 
dėl to vien, kad moka gerai pa
keikti ir iszjuokti tikėjimę, jau 
keletę nedėlių buvo erzinę mano 
parapijonus, sakydami, buk asz 
ėsęs teip pat netikęs ir tik dėl 
biznio kitaip priesz avietę rodau- 
si ir jog visi pamatysę. kad asz 
su Szliupu isz vien kalbėsiva ne
dėlioję ant salės.

Suprantamas daiktas, jog to
kiuose prietikiuose ne tikt kunį
gas ale ir kežnas dorus vyras 
neužsidėtų su tokiais vyrais. 
Taigi asz ateinanezioje nedėlioję 
pagarsinau bažnyczioje, jog anas 
“Vienybės” garsinimas yra be 
mano žinios paduotas. Nepaisant 
ant to, kitoj nedėlioj tyczia buvo 
paduotas tas apgarsinimas ir 
“Lietuvon”. Antroj nedėlioj asz 
pasakiau, kad nebusiu ant to su
sirinkimo, bet jokių iszkeikimų 
ir atkalbinėjimų nedariau, nes 
bu panasziais intrigantais pole
mizuoti nuo altoriaus laikau už 
nepritinkantį daigtę, darantį 
daugiaus blėdies nė gero. Wėla, 
Dievui dėkui, mus parapijoje 
graži yra tvarka ir sutikimas, 
taigi bartis ant gerų žmonių už 
darbus kelių, kurie visai neina į 
bažnyczię, nė į parapi ję priklau
so, ne butų teisinga.

“Vienybė” pasipiktino, jog asz 
ne buvau ant anų prakalbų ir 
tame norėjo atrasti neprielanku- 
mę parodos klausymui, kiti, gir
džiu dyvijasi, jog asz iszngandęs 
p. Szliupo. Ant tų užmetinėjimų 
atsakau, kad sveikas protas 
kožnam bevienam turi pasakyti, 
jog kas kitas yra Paryžiaus paro
dos klausymas, o kas kitas noras 
tę klausymę sunaudoti ant savo 
usabiszkų ir politiszkų siekių. Pa
ryžiaus parodos klausymę asz 
visada rėmiau, apie tę paliudys 
daugelio miestų tautiecziai, kurie 
girdėjo manę kalbantį ir matė 
manę aukas renkant ant parodos. 
“Vienybė” gali ant manęs sakyti, 
kę nori, to jai niekas neuždraus, 
bet panasziais rasztais užkenks 
daugiaus pati sau, ne man, nes 
jau, Dievui dėkui, žmonės pla- 
cziai žino apie mano darbus dėl 
labo tautystės ir teiposgi supran
ta, kad asz isz tų savo darbų ne 
turiu pelno, tik dar vis aukauti 
privalau.

Kaslink baimės p. Szliupo, tai 
pats p. daktaras gali iszduoti liu- 
dyjimę, jog jo nesibijau. Jau 
asztuoni metai kaip mes pasipa- 
žinst&me; ėmėmės mes lietuvisz- 
kuose ’ ir angliszkuose 
laikraszcziuose (Shenandoah Eve- 
ning Herald ir Sunday Nevs) ir 
visiems žinoma, kad asz neprita
riu p. Szliupo antitikėjimiszkoms 
nuomonėms. Kalbėli sujuomi ant 
vienos salės nesibijoeziau, nes 
manęs neįžeistų, jei tokio susėji- 
mo blogos valios tautiecziai ne
garsintų už pritarimę p. Szliupo 
radikalizmu: Nėr supratimo dar 
pas musų žmonės, o ypacz pas tuos, 
kę savę szviesunais vadina: sa
vo užsidegusiame fanatizme 
priesz tikėjimę, kurį pagalinus 
nekalcziausiuose dalykuose, dar- 
bavimuose ant vienos placzios 
tėvyniszkos dirvos matyti tik 
savo atskalunystės patvirtinimę. 
Laikraszczių priderystė yra to
kius asztriai nubausti, nes jie nu
sideda isz piktos valios, neži
nia negali iszsiteisinti.

Su guod. kun. A. M. Milukas.
P. S. Kodėl laikraszcziai užsi- 

puolanti ant manęs netalpina ži
nių apie mano ir mano parapijo- 
nų darbus ant tautiszkos dirvos, 
beje įsteigimę parapijinio knįgy- 
no, rinkimę aukų ant Paryžiaus 
parodos ir kitus? Brooklyno lie
tuviai neyra tamsus!

ros, sugriebusi ku^ laikraszczio 
numerį, priėjo prie deganezio 
pecziaus ir uždegė popierę. Nuo 
deganezios popieros užsidegė 
drabužiai, o kad nieko daugiaus 
namieje ne buvo, tai ne buvo nė 
kam gelbėti. Parėjusi namon mo
tina, rado jau tik apgruzdusį sa
vo dukters kunėlį gulintį aut 
grindų.

J. Petrikis.

Isz Allenport, Pa.
Coal Center, Pa. atsitiko terp 

lietuvių žmogžudystė. Trys lietu
viai mat gėrė per visę dienę ir 
begerdami susivaidyjo ir pradėjo 
musztiesi. Tose mu-ztynėse likosi 
užmusztas Ksaveras Makauskas. 
Kunę jo rado isz nakties terp 
mainų ir palaidojo pa vieczio kasz- 
tais. Užmuszėjų iki sziol nesura
do, mat jie isz ežia iszbėgo.

Darbai eina ežia labai geČai. 
Lietuvių vyriazkių yra pu
sėtinas būrelis, trūksta vien mer
ginų. Lietuvys.

GUODOTINAS REDAKTO
RIAU!

Pirm poros nedėlių. per jūsų 
laikrasztį p. Naujokas paleido į 
avietę melagingas žinias apie 
Brooklyno lietuvius ir manę; tas 
pats p. Naujokas, pasislėpęs po 
pseudonimais, dar daugiaus ne
teisingų žinių priraszė į “Vie
nybę”. Laike tų neva korespon 
dencijų atspaudinimo buvau la
bai užimtas, nes baigėme rengti 
bažnyczię, o paskui kitokį svar
bus reikalai užėmė mano laikę. 
Taigi negalėjau su atida perkrati
nėti tų užsipuolimų ir dabar, ne
turėdamas anų korespondencijų 
po ranka, negaliu pilnai atsakyti 
ant jų. Kiek atmenu, raszėjas auų 
tendentiszkų rasztų norėjo perti
krinti lietuvius, buk Brooklyme- 
cziai ėsę dideli tamsunai (užtai 
gal, kę nepagyria p. Naujoko 
tūlų peiktinų pasielgimų) ir kad 
asz kurstęs fanatizmę terp žmone
lių, o teip-gi j >g stengiuosi už
kenkti Paryžiaus parodos klausy
mui.

Ant pirmo užmetimo turiu pa
sakyti, jog Brooklyno lietuviai 
yra labai apsiszvietę žmonės, 
abelnai imant. Teisybė, yra ežia 
užkietėjusių naujalenkių,* yra ir 
girtuoklių, ale už tuos iszgamas 
ir isztvirkėlius negalima su mėsz- 
lais maiszyti visus Brooklyn’o 
lietuvius, teippat kaip it p. 
Naujoko arba žinomo visiems 
ežia jo sėbro paprastai Szarka 
vadinamo (tikros pravardės ne
žinau) pasielgimų nenori priimti 
nė tie, su kuriais jie mėgina 
draugauti. Judėjimas lietuvių 
ežia didelis ir tik dėl to žmonės' 
leidžia pro ausis iszdergimus ant 
jų mėtomus, jog žino, kad tę vis 
kę daro Naujokas arba Szarka, 
ant kurių, girdi, neverta paisyti, 
nes jiems tik unarę bereikalingę 
padarytum eidamas į tuszczias'po 
lemi kas. Kaslink užmetinėjimo 
man, jog tamsinu žmonis ir juos 
fanatizuoju, tai tam įtikės, man 
ding, tik vienos mislies su p. 
Naujoku vyrai. Pats p. Naujokas 
man pagyrimo pilnus laiazkus ra
szė ne teip labai seniai, norėda
mas, kad jam “Dirvę” siųseziau be 
prenumeratos užmokėjimo — apt 
bargo. Kadangi asz metu į gurbę 
visus panegyrikus ir nepriimu 
jų už pinįgę apmokėjimui prenu
meratos, tai nėr didelio dyvo, 
jog mano buvęs garbintojas,nega
vęs “Dirvos” už dykę, į kitę 
pusę palinko ir norėtu dabar 
nors įkirėti man.

Su anomis prakalbomis, kurios 
buvo szaltiuiu dėl kelių koree 
pondeucijų, sztai kaip buvo.

Asz mėginau, kę tik pribuvęs 
į Brooklynę, suszaukti visuome- 
niszkę susirinkimę ir laikyti pra
kalbas ant Paryžiaus parodos 
reikalų. Pirm kelių mėnesių 
“Vienybėje”,atsakydamas aut da
romų man badai užmetinėjimų, 
paaiszkinau, kodėl tas neįvyko, 
paminėdamas, jog busę prakalbos 
apie Paryžiaus parodos reikalus 
rudenyje. Bažnyczioje tas buvo 
teip-gi nesykį mano užsakyta. 
Artinantis seimui, būdamas She- 
nandoah’ryje ir paskui Plymouthe, 
asz užisprasziau pp. Kmieliauckę, 
Radzevyczių ir kun. Žilinskę, i- 
dant jie, važiuodami nuo seimo, 
sustotų Brooklynę ir szį tę pakal
bėtų. Į porę nedėlių, kada mano 
jau buvo sudaryta tvarka ir kad 
buvau gavęs prižadėjimę nuo 
augszcziaus paminėtų tautieczių, 
gaunu netikėtai registruotę laisz- 
kę nuo p. Naujoko, kuriame jis, 
pasiraszydamas “komitetu”, ragi
na manę ant prakalbų, kurios bu-, 
sę už 11 dienų ir prasidėję 3



“Katalikui”.
Nr. 33 paskirto ant apgynimo 

’ kun. Krawczuno matos wertės 
garbės “Kataliko” smarkiai gina 
katalikiszko tikėjimo dogmatus 
ir užsipuola ant “Lietuvos” už 
patalpinimuThorpo,Wis. lietuwių 
apgarsinimo, kuriame musų lie
tusiai sako, kad jeigu sakramen
tai butų per brangus, mes eisime 
pigesnių jieszkoti pas kitękunįgę. 
“Katalikas” sako, kad sakra
mentai paties Christaus įsteigti, 
tai ne gali būt nė pigesni, nė 
brangesni. Mes ir pirmiaus žino
jome, kad Christus ne dawė kū
rikam.* tiesos pardawinėti ui pi
nigus sakramentų, todėl "Kata
likui” pripaiinstame tiesę, tik 
kodėl jis nepasakė, kad jų kuni
gams ųe walia pardawinėti? Te
gul "Katalikas” teiksis mums 
iszaiszkinti, kę reiszkia tas, kad 

-jo apginamas bosas už miszias ima 
|3, o už mažiaus arba dykai jų ne 
laiko? Kodėl ui suwincziawojimę 
ima $5 ir $10? Kokį susiriszimę 
turi doliarai su sakramentais? 
Gal pasakys, kad jie reikalingi 
kunįgui ant gywenimo? Tas ne 
tiesa, kadangi parapijos moka ku
nigams algas. Argi negeriaus 
būt tuos pinįgus, kuriuos prie- 
szaie Christaus mokslu kunįgas 
nulupa už sakrametus, kurie jam 

_ niekaip prigulėti ne gali,apwersti 
ant uždėjimo kasos aut suszelpimo 
alkstanczių bedarbės laike, kas 
gali ateiti. Pats macziau,kaipl893 
m. daugybė iszalkusių lietuwių 
ėjo melsti pagelbos žydų. Rodosi 
ję dalino, duodamas po 2 swaru 
duonos ant žmogaus, pagarsėjęs 
kit$. kart Chicagoj žydas Koperl. 
Macziau kaip lietuwiai eilėms su 
stoję, galwas nuleidę, laukė sawo 
kaleinos.

Nr. 42 "Katalikas” iszskaito 
XIII Susiwienyjimo seimo nuta
rimus, iszskaito, kiek ir ant ko 
paskirta pinigų, 'r cz’a b® P*" 
prastos melagystės neapsiėjo: 
nieko ne pasakė, tiesiog užslėpė 
nutarimą, kad Susiwienyjimas pa
skyrė $100 ant Paryžiaus paro
dos reikalų. Kodėl tę padarė?Jei
gu jis būt pagarsinę tęSusi wieny- 
jimoaukę ant tautiszkų reikalų, 
gal ir ne wienam Chicagos kata
likui butų užėjęs noras kę nors 
ant tautiszkų reikalų aukauti, o 
tęsyk mažiaus aukų butų patekę į 
direktoriaus kiszenių

j newa ant Dtewo garbės. Tikimos, 
■» kad ateis laikas ir wisuomenė da- 

siprotės, atmokės pagal nuopel
nus "Kataliko” bosui teip jau, 
kaip sawo laike atsimokėjo lenkai 
p. Baczkauskui, kada tasai iszlei- 
dinėjo "Gazeta Ludowa”.

F. Mikolainis, Thorp, Wis.
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Isz wisur.
0 Mieste Verdingen ant Reino, 

^Vokietijoj, chemiszkoj dirbtuwėj 
atsitiko baisi expliozija, kurios 
keturi darbinįkai likosi užmuazti, 
o 6 sunkiai apkulti.

| Holandijoj ant geležinkelio 
terp Vlisingen ir Capelio susimu- 
szė į prieszingas puses bėganti 
trukiai. Prie to 5 žmonės likosi 
užmuszti, o 29 sunkiai sužeisti, 
o terp tų 15 sužeisti mirtinai.

| Pagal maskoliszkos iždo mi
nisterijos pagarsintas žinias, vi
sose Maskolijos po rando užžiura 
ėsancziose užczėdyjimo kasose 
yra žmonių sudėtų ant užczėdyji
mo pinįgų 579031000 rubl.

. Indijose,apskrity] Megapahon 
siautė baisi wėtra, kuri neiszpa- 
sakytai daug blėdies pridirbo: 
sugriovė kelia tukstanczius ežia 
būvių namų.Apie užmusztus žmo
nis žinių nėra, bet apkultų yra ne 
mažai.

0 Pereitu subatos dienę Greki- 
joj siautė smarkios audros, kurios 
ypacz Atėnuose daug blėdies pri
dirbo. Užtvinę vandens sugriovė 
daug triobų, nuplovė ant didelių 
plotų geležinkelius teip, kad tru
kiai ne gali bėgioti.

0 13 ir 14 d. lapkriczio kaip 
jau pirmiaus buvo mokslinczių 
garsinama, kad puls daug 
žvaigždžių, tas ir atsitiko, tik 
dėl apsiniaukusio dangaus ne vi
sur tę apsireiszkimę matė. Ant 
plataus Maskolijos ploto, kaip 
kur tęsyk buvo giedros be debe
sių naktys, tai puolanczios kaip 

ytns žvaigždės neisapasakylai 
iszgazdino gyventojus, ypacz 
neapązwieetus kaimieczius. Ka
dangi mat visoki tamsos prana
šai skelbė tamsunams, kad szį 
met* bus svieto pabaiga, tai 
maskoliai, matydami daugybę 
puolanczių žvaigždių ir patikėjo, 
kad tojė valanda atėjo. Tūluose 
kaimuose kvaili tėvai, įgavę 
lyg proto sumęiszymę, užmuszi 
nėjo vaikus, kad jie ne galėtu 
matyti baisios svieto pabaigos.

Ii Hamburgo pasažierinis gar- 
laiwys “Patria”, iszplaukęs 4 d. 
lapkriczio isz Nev Yorko, ant 
jūrių, netoli angliszkų pa- 
kranczių užsidegė ir su visu su
degė. Pasažierius, kurių buvo 
150, iszgelbėjo į laikę atplaukęs 
maskoliszkas garlaivys “Ceres", 
bet visi jų daiktai pražuvo. Mil 
nėtas laivas vertas huv» 
$700000; vertę pražuvusių ta-’ 
vorų paduoda ant milijono do- 
liarų.

0 Kryžiokų uždėtame Prūsų 
žemėj mieste Neuenburg ant Wis- 
los pereitę sanvaitę siautė didelis 
gaisras. Sudegė terp kitko pui
kios senos, dar nuo kryžiokų lai
kų triobos ir liuteroniszka bažny- 
czia. (Jgnagesiai stengėsi,kaip gar 
lėdami, gelbėti nors bažnyczię, 
bet jų czirskynės pasirodė per 
silpnos, ne siekė iki bažnyczios 
stogui, kurisai pirmiausiai užside
gė, o paskui perėjo ir j bažnyczios 
vidurį. Pasisekė iszneszti vien 
brangų žibintuvę, kriksztinyczię 
ir abrozdę isz altoriaus; visi ki
ti daiktai. ir bažnyczios įtaisy
mas pražuvo liepsnoje.

|j VYarazavoj prapuolė 13 m. 
suuus naszlės besimokinantis vie
noje isz mieste ėsanczių priwa- 
tiszkų progimnazijų. Davė imię 
į visus kraszlus ir ant galo sura
do pabėgėlį perszalus] ir iszalku- 
sj ant pievų dvaro Skariszevo. 
Pas:rodė, kad jis sutarė su kitais 
vienmecziais vaikais suorgani
zuoti liuosnorių dalį ir traukti į 
pagelbę būrams į Tyansvaalių. 
Susirinkimo vieta buvo paskirta 
ant minėtų pievų, o nuo ežia 
vaikų armija butų traukusi tie- 
siogo j Transvaalių. Wai kas ant 
prisirengimo iszleido visus moti
nos duotus pinįgus aut užmokė
jimo už mokslę, prisipirko val
gio ir laukė kitų pasižadėjusių. 
Bet tie prigavo, todėl ir Trans- 
vaaliaus būrai’, turbut, ne su
lauks jau pagelbos VVarszavos 
vaikų armijos.

Nauja nuomone apie sovie
to pabaigą.

Spėjimų apie svieto pabaigę 
buvo visokių. Seniai ' sprendė, 
kad žemę isznaikys ugnis, vė
liaus, kad ji, sumažėjus užlaikan
čiam ję lygsvarystoj krutėjimui, 
negalės užsilikti ant vietos, bet 
saulės pritraukiama, ant jos turės 
nupulti ir nuo didelio karszczio 
turės sudegti, pavirs į gazę, ku
ris susilies su gazais tverianeziais 
saulę; kiti vėl spėjo, kad musų 
žemė ir kitos planetos ant savo 
kelio gali susitikti su kitu kokiu 
dangiszku kuou ir su juom susi- 
muszti; dar kiti, kaip antai Falb, 
sako, kad gyvybė ant žemės gali 
isznykti nuo stokos vandens pir
miaus negu užstos ant žemės ne 
pakeneziami szalcziai. Dabar tūli 
mokslincziai, kaip antai Crookcs, 
Roentgen sutinka su sena nuomo
ne, kad gyvybę ant žemės isznai
kys karsztis, o ne szaltis, kaip 
iki sziol sprendė. Szitie mokslin- 
cziai lygiai pradiię žemės ir kitų 
dangiszkų pasvieczių, teip ir pa
baigę stato ant visai kitokių pa
matų.

Seniaus mbkslincziai tikėjo, 
kad apie planetas yra tik plonas 
atmosferos užklodalaa, ruimai gi 
terp planetų ir žvaigdžių yra vi
sai tuszti; dabar vienok persiti
krino, kad ne tep yra, kad visus 
dangiazkus ruimus pripildo labai 
lengva, labai praskiesta mele-, 
ga eleru praminta, kurios ypaty
bės dar ir mokslinczių prideran 
ežiai ne isztirtos; krutėjimas da
lelių etero, pasiekdamas visus 
gamtos kunus, gimdo visus che- 
miszkos ir fiziszkus apsireiszki- 
mus, arba, kitaip sakant, svieto 
gyvybę. Krutėjimo pajiega da
lelių tos medegoa teip dideli, 
kad nuo jos sukimosi kaip kur 
medega ta suaitiraztina, isz jos 

pasidaro szmoteliai teip pramintos 
pradinės medegos. Medega tojė 
toliaus vis labiaus tirsztinaai, 
szmoteliai didinasi ir isz jų isz- 
pradžių pasidaro chemiszki sudė
tiniai arba elementai,kurie priima 
vis daugiaus ir daugiaus etero; 
kadangi jo krutėjimas niekada 
nesiliauja, tai į vidurį ano su- 
tirsztėjusios medegos kamuolio 
priplaukia vis daugiaus ir dau
giaus isz aplinkinių dangaus rui
mų tos eteru vadinamos mede
gos. Juo toksai sutirsztėjęs szmo- 
telia pasidarė didesniu, juo ir 
pats teip isz etero pasidaręs ka
muolys bus tiraztesniu. Pagal 
naujausię nuomonę, tokiu budu 
pasidarė ir visi dangiszki kūnai, 
taigi žemė, saulė ir žvaigdės.

Didumas musų apgyventos 
žemės yra užtenkantis ant per
keitimo savo viduriuose etėro j 
pradinę medelę; tekantis vidu
rio žemės link eteras traukia 
drauge viekę, Kę ant kelio pa
tinka, o mums rodosi, kad tuos 
daiktus žemė pritraukia. Tas pats 
traukimas etero yra priežaszczia 
savitarpinio pritraukimo dan
giszkų svietų, jis palaiko jų lyg- 
svarystę. Pagal tę teoriję leng
vai duodasi iszaiszkinti priežas* 
tys žemės drebėjimų ir vulka- 
niszkų iszsi veržimų. Žemės vidu
riuose renkasi eteras, ten susitirsz- 
tina į explioduojancz>ę medegę. 
Jeigu kokioje vietoje isznyko lyg- 
svarystė susirinkusios medegos, 
turi atsitikti expliozija. Expliozi- 
jos pradinės medegos žemės vi
duriuose apsireiszkia kaipo žemės 
drebėjimai. Wulkauai todėl yra 
tai kaminai, per juos prie explio- 
zijų iszsiveržia laukan teip pati 
medega, kaip ir viskas, kę ji 
ant savo kelio patiko.

Pagal tę nauję teoriję, nuo 
etero paeina ir saulės sziluma. 
Kaip ant žemės ir kitų planetų, 
teip ir į saulės vidurius traukia 
nuulatai eteras, persikeiezia į 
anę pradinę medegę; kadangi 
saulė yra pusantro milijono kartų 
dide-mi už žemę, tai ten tas da 
rosi su tokiu smarkumu, su tokia 
galybe, apie kokię mes ir supra
timo ne galime turėti: expliozi- 
jos pradinės medegos ten nesi- 
liauja. Wisas saulės pavirszius 
susideda isz vienų vulkanų mė- 
tanezių be paliovos deganezię 
anę pradinę medegę ir kitokię me
degę; nuo tų nuolatinių expliozijų 
aut saulės pasiliuosuoja neiszpa 
sakyta daugybė pajtegos, nuo ko 
visi kieti kūnai yra sutirpę, o 
visi skystimai pavirtę į gazę; 
mes tę pajiegę gauname kaipo szi-- 
lumę ir szviešę.

Masa saulės nuolatai didinasi 
nuo besitiraztinanezio jos vidu
riuose etero, tai ežia turi atsitikti 
vis smarkesnės ir didesnės ex- 
pliozijos, kadangi juo didesnis 
yra besisukantis kūnas, juo dau
giaus turi į jo vidurius priplauk
ti etero, juo daugiaus jo sutirsz- 
tės į explioduojanczię pradinę 
medegę. Taigi mat, pagal tę nau
jausię teoriję, saulė ne tik ne gali 
užgesti, bet prieszihgai, turi 
vis labiaus įkaisti, labiaus žibėti 
ir vis daugiaus siųsti szilumos į 
visus krasztus, o tame ir ant že
mės. Žemės masa dėl tų paežių 
priežaszczių teiposgi, nors neznai- 
miai, bet visgi didinasi isz pa- 
lengvo, o su laiku, gal už kelių 
milijonų metų, žemės pavirszius. 
teip kaip dahur, saulė, susidės 
isz vienų nuolatai explioduojan 
ežių vulkanų,* nuo ko visas že 
mės apskritys turės sutirpti.

Tokiu budtl pagal tę naujausię 
teoriję iszpuola, kad visę orga- 
niszkę gyvybę ant žemės isznaikys 
ne szaltis, bet neiszpasakytas karša
tis, ugnis. Su ta teorija vienok 
ne visi mokslincziai sutinka, 
daugumas jų prisilako nuomonės, 
kad saulė suszta, nuo joe žemė 
vis mažiaus ir mažiaus sugriebia 
szilumos; ateis laikas, kad saulė 
užges, gyvybė ant žemės turės 
isznykti dėl didelio szalczio, to
kio, koks yra ruimuose terp pla
netų, kur vidutiniszkai iszpuola 
visada po 250° pagal Celciaus 
termometrę szalczio, prie kokio 
visas žemės oras isz gazinio tu
rės pavirsti} skystimę. Taigi mat 
naujoji nuomonė paremia Rasztę 
szventę, kurisai sako, kad dva
sios prakeiktųjų ei? į amžinę 
Ugūi' -

Klaidos atitaisymas.
Korespondencijoj iaWestvilles, 

patilpusioj Nr. 45 “Lietuvos”, į- 
siskverbė klaida: apsivedė ne 
Jonas Jesevyczia, bet Andrius 
Jasaitis; vestuvės buvo 30 d. 
spalių.

^Vietines Žinios. SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai— Nora Amerikos randas pri
taria Anglijai jos karėj pietinėj 
Afrikoj su liuosybę ginancziais 
būrais ir jeigu galėtu, padėtu per
galėti, bet daugumas gyventojų 
rodo prilaukumę už liuosybę sa
vo krasztu kanaujautiems bū
rams. Chicagoj buwo jau keli 
susirinkimai suszaukti ant i»z- 
reiazkimo savo pritarimo būrams. 
Pirmiausiai tokį susiriukimę su- 
szaukė holandiecziai, kurie prie 
to sudėjo ir kelis salintus doliarų 
ir nutarė rinkti aukas aut būrų 
naudos. Pereitos gi nedėlios diė- 
nę panaszų susi rinki mę Central 
Music haliey parengė airiai. Aut 
to susirinkimo buvo, -apart airių, 
holandiecziai, vokiecziai ir keli 
lenkai.

— Pereitos'sanvaitės ketwer- plotuose žemės žievės sluogsniuose, randa
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Pagal Hutchinaoną.

(T^sa.)
Toki sliekų iškasti kanalai perkerta viens ki
tų ir perėjus sliekui, jie prisipildo pieska ir 
dumblu perėjusiais per jo pilvų. Tokiu bu
du ir pasidaro tie lyg iš žemės, taigi iš pies- 
kos ir dumblo .nulypinti sliekų paveikslai, 
kokių daug randa jūrių pakrantėse. Tokius 
iš sukietėjusio dumblo nulipintus sliekų pa
vidalus randa net seniausiuose paleozoiškos 
eros žemės žievės sluogsniuose, bet ar jie iš- 
tikro sliekų padirbti, apie tai dar ir mokslin
čiai nesilaiko vienos nuomonės.

Vėlesniuose eiliniubse, taigi vandenų su-

ge,pn. 146 Stale str. atsitiko bai
si expliozija, kuri isznuikiuo visę 
namų vidurį ir stogę. Expliozi- 
ja buvo teip smarki, kad nuo 
jos pertrūko langas net kitoj uly- 
czios pusėj ėsauczios pardaviny- 
ežios Schlesiuger Mayero. Lak- 
stanezių stiklų keliolikas žmonių 
likosi sužeistų, lik ant laimės ne 
mirtinai. Explioziję pagimdė 
gaisras. Blėdį gaisro ir explio- 
zijos pad:irylę skaito aut $100000

— Pereitos nedėlios dienę lie
tu viszka Gvardija D. L. K. Wy- 
tauto.Ereiheit Turner Haliey, pu. 
3417 Halsted ui. parengė teatrę. 
Duotas buwo veikalas p. v. Ka- 
ruuavojimas D. L. K. VV y tauto. 
Ant teatro susirinko diktai žmo
nių.

Redakcijos atsakymai.
I. G. B. Nashua, N. J. Isz ko

respondencijų atsiųstų be tikro 
paraazo ir antraszo raseėjo nors 
dėl musų žinios pasinaudoti ne 
galime. Už korespondencijas re
dakcija, nežinodama ant kiek tei
singi korespondentų paduoti fak
tai,ne gali imti ant sawę< atsaky 
m o, bet už jas turi atsakyti korės 
pondentai; todėl jie turi tikrę 
savo pravardę ir- antraszę pa
duoti redakcijai. Auonymii-zkni 
atsiųstų korespondencijų nė joks 
laikrasztis talpinti negal.

Drangyscziu Reikalai.

Metinis Balius!
Chieago, Dr-te Ssw. Jono Krikštyto

jo turės sawo balių nedeiioj, M d. lapkri- 
ciio 1809, Frsheit Turner sallje, 3417 So. 
Halsted st., terp 34tos ir 35tos ui. Balius 
prasidės 3} wal. po pietų. įžengs wyro su 
motete 25c , merginoms dykai. Salė yra 
didelė ir graži, kurioje galima gražiai 
pasibowyti, dėlto visus lietuvius ir lie
tuvaites širdingai uikviecaia.

Su guodone, Da-Tl Ss. Joso Ki.
Balius ir magiszkas perstatymas

So Boston, Mass, 30 Lapkricaio, 1890, 
šlėje po nr. 318 W. Broadvay Tėvynės 
Mylėtojų I). Kuopa turės mvo balių ant 
kurio bus prakalbos ir magiški persta
tymai. Ralius prasidės 1 va), po pietų 
Ir trauksis iki vėlam vakarui. Grajis 
lietuviška Orkestre. Vyrams įžengs 
15c. moterims 10c. NVisui lietuvius ir 
lietuvaites užkvieesia atsilankyti.

Komitetas.

daug tokių sukietėjusių sliekų pavidalų, 
apie kuriuos jau nieks ne abejoja, kad jie 
sliekų padirbti; tuose jau sluogsniuoee randa 
teiposgi kitokius ženklus paliktus kitų sut
vėrimų slinkusių labai senose gadynėse per 
drėgnų pieskų ir minkštų dumblų, bet pasa
kyti tikrai, koki gyvi sutvėrimai tuos ženk
lus padarė: moliuškai, vėžiai, ar kitokį, ne
galima, kadangi jiems visiems perėjus per 
minkštų dumblų pasilieka vienoki ženklai, 
ypač jeigu tie ženklai atsispaudę ne pilnai. 
Be abejonės sliekų padirbti ženklai likosi su
rasti slanco sluogsniuose apie Solenhofų, 
Vokietijoj, ir eoceno sluogsniuose Italijoj. 
Czia slieko pavidalai visai aiškus ir suakme
nėję žandai yra savo tikroj vietoj. Ameri
kos mokslinčiai seniausiuose 'slanco sluogs- 
sniuose štetų Maino ir • New Yorko užtiko 
teiposgi žingeidžius ženklus, kuriuos laiko 
už ženklus kirminų senų gadynių vabalų.

1851m. Londono geologiškas" m užėjus 
gavo iš Amerikos uolos šmotų su atspaustoms 
išnykusio sutvėrimo pėdoms ir didelę gipsinę 
kvarmų nuo didesnės uolos; pati didėji uola 
yra Montrealiaus (Kanadoj) muzejuje. Vie- 
ta«kur rado tų uolų su pėdų atspaudimais yra 
netoli St. Louis, ant pietinio kranto upės 
Švento Lauryno, 20 mylių nuo miesto Mont- 
real. Garsus angliškas mokslinčius Owen 
palaikė tas atsisĮiauduBias pėdas už želvių ^>ė- 
das, bet vėliaus jis pats pripažino tų nuokpo- 
nę už klaidingų. Ženklai pėdų yra aiškiai 
atsispaudę ant ploto keturių pėdų. Laiko 
jas už vėžio pėdsakų. Ženklų pirštų V nagų 
nėra. Sutvėrimas palikęs tuos ženklus, kaip 
sako profesorius Owen, buvo iš vėžių veislės, 
turėjo tris poras kojų ir kiekviena koja turė
jo dvi arba daugiaus dalių ir ji dumble darė 
du ar tris ženklus. Bet tasai, palikęs tuos 
ženklus senų gadynių vėžys ėjo pryšakin 
teip kaip šios dienos omarai, o ne kaip kra
bai. Grabutė esanti terp pėdų matomai pa
daryta su uodega. Koks vėžys tuos atspau- 
dimus padirbo, sunku pasakyti, bet iš šių- 
dien gyvuojančių vėžių ne vienas slinkdamas 
per dumblų tokių atspaudimų palikti negalė
tu.

1830m. akmenų skaldinyčiose Damfry, 
Anglijoj, užtiko atspaustas jTėdas įianašias į 
pėdas sausžemių želvių. Matomai sutvėri
mas palikęs savo pėdsakų ant pieskos, kada 
tojė buvo dar minkšta, slinko palengva jūrių 
link; vienoj vietoj rado aiškiai a^sispaudu- 
sius viens po kitam 24 žingsnius. Iš pėdų 
matyt, kad pirmutinės kojos buvo ne tokio jau 
sudėjimo kaip paskutinės; ant pirmutinių 
kojų aiškiai buvo matyt atsispaudę penki na- 
Kai-'

Tokius ir kitokius pėdų atspaudimus 
randa ir kituose kraštuose Anglijos, dau
giausiai gi užtinka akmenų skaldinyčiose. 
Kas žingeidžiausia, kad visi surasti pėdų 
ženklai rodo, kad gyvuolys, palikęs ženklus, 
ėjo iš vakarų rytų link; einapčių į kitų šalį 
ženklų bent Anglijoj iki šiol niekur neužti
ko.

Vėliaus seųų gadynių gyvuolių paliktus 
pėdų atspaudifnus rado atsakančiuose ^sluog- 
sniuose Saksonijoj (Vokietijoj). • čia vie
nok rasti ženklai parodo, kad juos atspaude 
eidamas koksai ne mažas, bet didelis sutvėri
mas, kurio pirmutinės kojos buvo mažesnės 
nž paskutines. Dar vėliaus panašius atspau
dimus užtiko trijaso sluogsniuose netoli Li- 
verpooliaus, Anglijoj. Pėdos surastos apie 
Stortonų apskrietos mažomis duobutėms ak- 
menyj paaidarusioms nuo lytaus lašų, kada 
jie puolė ant žemės esant dar uolai minkšta
me pieskos pavidale. Apie Stortonų pėdų 
atspaudimai yra ant viršaus kiekvienos pies- 
kinio akmens eilės, eilėse gi viršui gulinčiose 
jie teiposgi atsispaudę, bet ne įdubusiai, kai p 
tikri gyvuolių palikti, bet atsispaudę išpusti, 
teip kaip modeliatoriaus kvarmoje. Dau
giausiai tokių atspaustų ženklų rado uolose 
Connecticuto klonies Šiaurinėj Amerikoj 
ir šiauriniuose kraštuose šteto Massachusetso. 
Upė Connecticut teka per klonį trijaso pieš- 
kinio sluogsnio. Eilės sluogsnių to perijodo 
įLžima didelius plotus. Čia todėl yra daug 
akmenų skaldinyčių, kadangi vandeniu len
gva akmenis išvažioti. Pėdų atspaudimus 
Akmenų skaldytojai užtėmyjočia dar 1828m. 
Aprašė juos profesorius Hitchcock 1858m.; 
toliaus tirinėjimu tų atspaudimų užsiėmė ki
tas amerikoniškas mokslinčius, Dras Deane. 
Jis padirbo litografiškus paišinius tų atspau
dimų, tik mirtis atėjo greičiaus, negu jis sa
vo darbų spėjo pabaigti.

Didėsni dalis tų mokslinčių aprašytų 
atspaudimų surastų akmenų skaldinyčiose 
Connecticuto klonyj padirbti gy
vuolių prigulinčių prie amfibijų ir reptilijų; 
gal būt, kad kaip koki paeina nuo paukščių, bet 
apie tai tikrai negalima spręsti. Ženklai tie 
yra labai y va irus: vieni dideli, kiti maži;

vienos čia atspaustos pėdos turi vos pusę co
lio ilgio, kitos gi, kaip antai pėdos Otoeoum 
turi 20 colių ilgio ir žingsnį 3 pėdų. Vieni 
sutvėrimai, palikę Čia savo pėdų atspaudimus, 
turėjo po penkis pirštus, kiti po keturis, o 
dar kiti tik po 8. Vienų pirmutinės ir pas
kutinės pėdos buvo beveik vienokio didumo 
ir jie matomai bėgiojo, ar slinko ant keturių 
kojų; kitų gi kojų pėdos buvo ne vienokio 
didumo: pirmutinės kojos buvo mažos, pas
kutinės gi didelės ir gyvuolis bėgdamas, re- ■ 
mesi ne tik ant užpakalinių didžiųjų, bet ir 
ant pirmutinių mažųjų teip kaip šios dienos 
Australijos kaųgurai;.ikų rodo jų atspausti 
žingsniai akmeny j. Tokių ženklų vienok 
yra ne daug; daugumas čia rastų pėdų at- 
spaudimų,rodosi, padirbti dinosaurų, kuriuos 
mes toliaus aprašysime; jie vaikščiojo pasi
remdami ant paskutinių kojų, turėjo po tris 
panašius į jiaukščių pirštus, kaip tai matyt 
ant atsispaudusių akmenyj jų pėdų. ; Tur
būt jie ne galėjo šokinėti ant paskutinių ko
jų kaip kangurai, jie buvo ant to per sunkus. 
Ant kitų atspaudimų akmenyj, ap*rt pėdų, 
yra atspaustas terp pėdų išsivingiavęs rėžys, 
prie bėgimo ar slinkimo padarytas matomai 
su uodega, kuri bėgant gyvuoliui per drėgną 
pieską, vilkosi ant žemės.

Pajieszkojimai.
Pajiesskau i*wo brolio Kazimiero 

Kalinevicziaus, Kauno gub. Baisu! i u 
pa v., Mižaiczių kaipo. Jis pats arkas 
kitas teiksis duot tinę ant adreso:

Frank Wallnevicila,
632 E. 13th St. Nev York, N. Y.

Pajiesskau mvo brolio Juliaus Urban- 
to ir Juozo Juo t kūno, kuriuodu 3 metai 
atgal gyveno Central i a. Pa. Jie patys ar 
kas kitas teiksis veikei duot tinę nes tu
riu labai svarbu reikale. Mano adresas:

Si mon Urban t, Delroy, Mich.
Pajiesskau mvo brolio Mikolo Jaa- 

nausko, kurs gyveno Chicagoj, po nr. 
25 W. 25th8t. Jis pats ar kas kitM tei
ksis duot žinią ant adreso:

John Jasnovski,
597 4th Cor Brannan St.

St Francisbo, Cal.

Pajieszkau uwo pusbrolio Juozo Dra
gūno, Kauno gub. Raseinių pav. kaimo 
Skirsiemių; pirmiau gyveno Chicagoj. 
Jis pats ar kas kitM teikeis duoti žinią 
ant adreso:

W. Grabauskas, 
2802 Canon St.. Pittaburg, Psi

GRAND OPENING.
Atidaręs naują Saliuną ant subatos ir 

nedėlios 25 ir 26 lapkriczio darau balių jo 
įkurtuvių, ant kurio užpraszau visus 
patinstamus ir aplinkinius atsilankyti ir 
pasilinksminti, grajys gera muzika, bus 
šiokiai ir tt. Bu guodone,
P. Aiukaa, 3233S. Halsted st, Chicago.

Atidaręs nauja sali ana aut subatos 25 
Lapkriczio darau balių jo įkurtuvlu,ant 
kurio užprasMu visus pažįstamus ir ap
linkinius atsilankyti ir pasilinksminti. 
Grajys gera muzika, bus szokiai ir tt

M. Nievladomski, 1161 Hoyneave., 
Kerte 25tos u). Chicago. 111.

Pagiliu kimininio bailus.
Bubatoj, 25 Lapkriczio, darau pMilin- 

ksmlnimo balių, ant kurio grajys pulki 
muzika. Užpraszau visus aplinkinius ir 
pažįstamus atsilankyti ir pMilinksmlnti, 
nes ssis yra paskutinis priesz adventą 
balius. P. Kareckas.

1193 So. Oakley avė. Chicago.

Ant pardavimo geras Mliunas. Km 
diena 100 imomių valgo pietus, dienos 
įplaukimai po 245.00; geras andelis alaus 
ir arielku; rentas pigus, prekes geros, 
gera lietuviui vieta. Pasiklausk pas 
John Hoderlein, 5268. Ganai stChicago.

Aukon ant kankintlnlu.
K. Wilkoni«, Kmjbm C., Mo...........
T. M. Draugyste...................... .
J. Trijonis, naukegan, III.............

Aukos ant Paryžiaus parodos.
K. WilkonU, Kaušai O., Mo.

.50 
10.00 

45

.50 

.90

Atspaudimai rasti akmenų skaldinyčiose Connecticate. 
pėda Otozoum. Pėdos dinosauro ir rėžys uodegos padirbtas.

Pėdos, kaip matote ant paveikslėlio, at
rastos Conecticuto akmenų skaldinyčiose, 
kaip kitos panašios į paukščių pėdas ir Hit 
chcock jas ir palaikė už paukščių paliktas: 
vidurinis pirštas turi tris sąnariu^, vidutinis 
keturis, o kraštinis penkis, bet paskutiniai 
sanariai kiekvi^io piršto vos paženklinti. • 
Kadangi vienok dinosaurų pirštai turi po* 
tiek jau sąnarių kaip ir paukščių, tai mokslin
čiai tuos atspaudimus pripažino už paliktus 
dinosaurų. Mat,nors terp paukščių ir reptilijų 
dabar yra didelis skirtumas, bet senuose lai
kuose, kada ant žemės gyveno dinosaurai, 
terp tų dviejų skyrių sutvėrimų ne buvo la 
bai didelio skirtumo. Tuose mat laikose, 
kada tvėrėsi eilės pieskinio akmens Connec
ticuto klonyj .gyveno čia žingeidus sutvėrimai, 
kuriuos jeigu dabar kur galėtume patikti, 
tai nežinotume prie kokio skyriaus juos pri- 
skaityti: prie paukščių,ar prie reptilijų pana
šių į paukščius? Tokių vienok gyvų sutvėri
mų iki musų dienų niekur ant žemės neužsili- 
ko.

Laike tvėrymosi juros ir trijaso sluogsnių 
Connecticuto klonyj buvo negili jūrių dalis, 
kuri jungėsi per siaurų pertakų su oceanu. 
Prie pasikėlimų ir nuslugimų jūrių vilnys 
gabeno dumblų ir pieskų. Lytaus lašai tame 
dumble ir pieskoj išmušinėjo duobutes, kai
tinant saulei, pieska ir dumblas, išdžiuvę, su
truko, kaip tai paprastai matote ant dugno 
išdžiuvusių vasaros laike prūdų ir balų. Ant 
pakrančių jieškodami maisto vaikščiojo di- 
nosaurai ir kiti tų laikų sutvėrimai. Pasikė
lus vandenims jūrėse ir paskui jiems nuslū
gus, vilnys sugabeno pieskų ir dumblų ir su 
joms užklojo anų sutvėrimų vaikščiojusių 
ant pakrančių pieskų atspaustas pėdas. Tas 
darėsi per ilgus laikus nuolatai, kol ne pasi
baigė darymasi trijaso žemės žievės sluogsnių. 
Profesorius Hitchcock tuose sluogsniuose 
Connecticuto klonyj rado atspaudimus 32 
veislių dvikojų sutvėrimų ir 19 keturkojų. 
Tokius ženklus randa daugelyj vietų ant 
ploto 90 mylių Štatuose Conecticuto ir Maasa-. 
chusetao. Storis sluogsnių su tokiais žen
klais kaip Jiur siekia 1000 ir daugiaus pėdų: 
mat besidarant tiems slugsniams žemė slūgo 
vis žemyn, o jūrių vilnys gabeno ir klojo vis 
naujas ir naujas pieskos ir dumblo eiles ir 
ant jų gyvuoliai dirbo vis naujus savo pėdų 
atspaudimus.

1882m. netoli Carsomo Nevadoj rado 
pleškino akmens sluogsniuose atspaudimus 
pėdų paukščių ir kaipi žmogaus pėdas, bet kad 
tuose sluogsniuose niekur neužtiko žmogaus 
kaulų, tai turbūt žmogaus ant žemės dar ne 
buvo ir tos pėaos bus ne žmogaus bet kitokių 
sutvėrimų,

Senų gadynių smakai arba drakanai. 
Dinosaurai. į

Ar buvo kada ant žemės smakai?
Pagal visokių tautų padavimus išpuola 

jog buvo. Bet ar ištikro buvo? Turime pa
matus tvirtinti, kad tie baisus žmonis ėdanti 
drakonai reikalaujanti ant maisto karalių ir 
kunįgaikščių dukterų yra vien žmonių fanta
zijos sutverti. Pasakos apie baisius smakus 
terp visokių tautų buvo nuo seniausių laikų, 
atsinaujino Europoj vidurinių amžių gady
nėj, net ir dar vėliaus. Netruko apie sma- . 
kus ir visokių tų laikų raštų.

Pasakiškoje senovės Egipto istorijoj yra, 
kad Goras, sūnūs dievaitės Izidos, užmušė 
drakoną. Persėjus užmuša jūrių baisybę ir 
tuom išgelbi gražią Andromedą nuo prariji
mo.

i (Toliaus bus.)



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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. 1LL.

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

Gydo visokes ligas, turi geriause prakti 
k) ligose moterių, vaikų Irchro- 

n i sakose ligose.
867 32 n d S t., Chicago.

OFlbO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vzk 

Tklzlonab Yards 885.

[REUMATYZM.
L NEURALO1Ę 1 podobna choroby, 

vyrabisny na podatavia Sclaiych 1 
NIEMIKCKICH

JJK PUW MEBYCUYCI, /< 
MfBlntevny Dr. RICHTERaIM 
®7„K0TWICZNY”\S
FPAIN EKPELLERj 
Įmik MA NIC LKPbZKGO/ Pravdzlvy tyl- 
[ko ma ,,KOTW 1CE"«*maru, ochronns 
|T Ad ĮĮlehtar ĮkCa.. S15 P*erl Su. Hew Ymk.

31 MEDALI ZLOTYCH i Innych
I 13 Siti Wiaene fabrykl sakia 1 
I «SOT. ISOoT. Uanajego ipoieca: Į 
M uajshsvntejsi lekarze. vlateicieje 1 

skūdiiv sptecznveb duchoeni 
1 inne snakomite oaoby.

■R^Siecr.agUvu E. A. R

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefoną**: Canal 78.
Tęlefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

DIDI PADEKAVONE 
DRAPANŲ Ir PAREDD SANKROVOS. 

Moterų Jakes ir Keipos parsiduoda tukstaneziais. 
Vyru ir vaiku Siutai ir Overkotai - milijonais.

Teipogi priima ligonius ofise po nr.
2876 Archer Av., kerte Bontield 

nuo 10—Ii ryto.
Tklefonas Cakal 329.

DBA RICHTERA f^MDL 
K OTWICZN Y STOS* AK AL najlepezym iro

S. MACK,

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Fūrnitnre & Stove Co,
3240 S. Morgan St.

o Jie sutaisys tawo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių pecziu 
už pigiausi} prekę, pigiau kaip fabrike

MANE
5EMTS0H UŽ ^Į;p>o 

Gražu* HK 
dvigubai auk

dengtai* ar at
darai* luks»-

nustatom s ir
užtakamss, graAiai kvietkuotea, tikr»i.-ameriko- 
atanai* viduriais, gvurantuota* aut 10 meta, 
katodo kaip MO.OO ankstai* laikrodėli*. Alsiu*! 
me C.O. D. Ir jei pa.ldabo*. užmokėk ant ei preso 
agentai 13.96 ir laikrodėli* tavo, jei ne.sugražyk 
atgal ant mus kaazto. Rassvk koki nori vyriška 
ar moteriizka.Pri* kiekvieno laikrodėlio duoda
me DYKAI auksu lieta lenciūge!! jeigu su orde
ris pri»iu»iP,96. ir apmokame k**ztu* prisiontl- 
mo Apsisteliuok szendien. nešąlu preke*eina 
augastyn. Raižyk o prisiusime 100 pusiu Kata
logą parodanti tukstanozius visokiu puikia dai
ktu. ROYAL BARGAIN HOU8E, U DesrbornSt. 
CMeago, III.

NERVITA Sugražina nužudyta vyru 
stipruma ir drąsumą.

Gedo impotencija, stabdo naktini* 
polucija ir visa* liga* ragautas per 
iszdykuma ar aeataargumo. Szi'a gy
dykla sudrutlna nervą* ir daugina

6 bazelių* ir gvarantuojame Užgydy
ti. arba pinigu* sugražinti.

D«rvita McMice! Co., 
Clinten * Jakaon St*., Chicago.

U" Gaunama jrra ir Aptiekoje Clark ir Van- 
Buren SU.. Chicago.

C. A. Buchbinder,
Wokiszkai-Amerikoniszkas Aptiekorius, 
64 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
“Wiid Cherry & Tolu” vadinamas ir 
“Reumatic Mixture No 79000.” ant gy
dymo reumatizmo. Bonkeles po 25c. 50c 
ir 91.00. Prisiunczia pacztu. (29-12)

Baltriikoiįi!!
Rasite szall p alų, seniauses ariel

kos, vyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St.,

Vaterbnry, Conn.
Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 UL, New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo- 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkojte mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

Uaztikrina Ivsjgydym**
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

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

L<yti*cliu Halių
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li- 

. gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdiiavi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134E.24th8t,,Cor.Lexin8rton Av.

Offlso WBUndo.:|;5^į^U:£« 
Nežellomi*: auo 8 iki 10% wal.ryto; nuo t iki 4»»1. 
popiet.

Rotla per GromatH* Dykai - 
Užpraazydami gydyklas prisiuskite 91.00 

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

Kas prisius 35c.
Paczto markėmis, aplaikys tuziną, kas 
50c — du tuzinu, kas 91.00 — penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu 
raižymui, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkomis ir 
naujos mados kon vertai s.

Adresas:
W. Kudarauckas,

Bok 234 Lawrence, Mass.

T. ANDRIŪSZEUCZAITE
-------- DIRBA --------

Arnotus, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Drugystems: Velliv&s, Sz&rpas, Kokardas Ir .

Mokinausi to darbo \Varszavoj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Vi
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuv zkos draugystes reikalaudami draugys
tėms a bažnytiniu iazdirbimu, raszykite pas ma
ne kl* darni prekių, o persitikrinsite kad mano 
preke ra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku, 
asz savu i uždirbi m u* gwarsntuoju.

Bu Guodone,
T. AndriiiNzewiczaitd, 115 W. DItIsIod St., Chicago, III.

DYKAI su kiekvienu vy- " t ru Siutu ar Over- 
kotu duodame gvarantuota 
Laikrodėli arba labai dailia 
Skrybėlė.

ISZPARDAVIMAS:
SUBATOJ, 
NEDĖLIOS RYTA, 
PANEDELYJ, 
UTARNIKE, 
SEREDOJ IR 
KETVERGE.

DYK AI ®u kiekviena m°- V1 AAl teriszka drapana 
duodame Szilkini Parasoli 
arba pora ožkos skuros Pir- 
sztinaieziu.

212 1-stst., Eiizabeth, N. J. 
Parduoda Szifkorte* ant drucziau 
siu laiwu ir siunczia pinigus į wisas 
svieto dalia

Stebuklas!
Žingeidus swietui dalykan.

Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OFF1SA1: Brooklyn.NV
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: J. M. BRUNDZA & CO., 
Box 2361, Nev York.

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant poliucijos, kuri 

pasirododaike miego arba prie nusiszla- 
pinimo, ir Jeigu isz tonesigydys, ji neap
leis žmogų kinkiniui. Žmones turinti U 
liga kenczia nemigą.galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimą arba netravinimą, 
nerviszkumą, viduriu ir nugaros skau
dėjimą ir apsilpnejimą lytiszku kūno da
liu. Jeigu tokiuose atsitikimuose reika
lauji pageibos, nesiųsk pinigų, bet ra
ižyk pas manę įdedamas markę, o asz 
atsiųsiu tau apraszymą, iaz kurio tikrai
iszsigydysi. Adresuok:

John Wasel, 
Hoi 4-33. Iro n Mount*in. Mkh

Lietmzkas Hotelis Y. Rozuko,
7 VVashipgfton St, New York, N. Y.

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

Su guodone, Vincas Rozukas.
(15-12)

FfBradchulis
Advokatas ir Notary Bubile.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieszko 
užsenėjiuias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Turi n- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3250 S. HalNted st., Chicago, Iii.

Telephone Yards 772.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra- 

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

Chas Johnson, 
Box 510, Hammond, Ind.

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynas Czekiszkns

Ruginius Miltus.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielkos ir maiazeiio, 
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant 
virsz padėto paveikslėlio. Klausk savo 
groserniko apie mus miltus.

Chicagos Iii i ja:
1O5—1O7 West Randolph Street.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKI
3316 S. Morgan St., Chicago, 111.

Turi gerlauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bebro mėsa, rųskas gyvas dieles ir tt- 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantietns savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paėstą ar b t 
per ezpresą.

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

Dr. M. P. Kossakauskas visada apcie- 
koje.

TeL Yards 709.

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
.. pas..

MsCo-OperativeSatchCo
314 State St., CHICAGO, III.
Mee parduodame lietuwiam8 dauginus laikro

dėlių kaip wibob kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerų laikrodėl|, lenciūgėlį, 
kompasų, szliubinius žiedus, bicykl|, siuwamų ma- 
szinų ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiskų gau
si.

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

PADL’S CO OPERATIVE VVATCH CO.
įsteigta 1877 m,

3148 Stata SL, CHICAGO, 1LL.
Dėl gerespės informacijos raszyk pas mus:

UIIIIGŪOSE MAUDOSE f ISADA YRA MUZIKA.
♦500 Piiana* ir♦ 250Wargonai negalimu* vtraiyti; d* 
maktea jie gsU mj^U norą kievlailus tundami Hdmr Mušiu 
Box užims abelju vtete^ pruka telr M*d ateakteia prk-laame. Su jaom 
■ ish vi—■ gali grajytl gerai kad Ir •■■kteuaius aaoklas. Matike 
yra pritaisyta ant volalla pllente---------- -------‘‘------
neaupitn I**dnoda —

$2.50 Vaiku 2 sklypu Statai po $1.25.
Vaiku Siutai, padaryti isz kaszmeeo f*
gelumbes, visokiu dažu ir puikiu margi- U* I 
niu, m i e ros nuo 7 lygl5 metu vaikams, aii - | m
duosim už........................................... . ..........

$8 Vaiku Long Fants Siutai po $4.
Padyryti iąz puikios materijos, vilnonio^^ m 
k asz mero atba korto, naujausios mados, I II I
dailiu parvu, vaikams nuo 13 iki 19 metu,Mn*T»l ■ 1 M 
atiduosim dabar po.......................... ...........

Styliszki, naujos mados parėdai.
Motoru Jakes.

I»AHlr Moterų Jakes isz grynai vilnones 
kersey, bever ir mellon materijos, 
su dideliu storm arba ooat kalnie- 
rium, su naujos mados siauroms 

jdvf rankovėms, nAujo styliaus nugara,
ant 4 ar 6 guziku box pryszakis, 

2^ ll:l>u juodo, melino^^
JT A bei rojalinio, papra" ■

sta preke 95.00, 

Moterų Jakes isz grynai vilnones
Sįg-gBĮlRljM kersey, beaver ir covert materijos, 
jSggffiŽEįĮL su naujos mados box pryszakiu, 

.ujo styliaus rankovėms, storm 
ir coat kalnierium, smailiais arba .

jEMapvalais skvernais, pusszilkio pa- l
musz.alas.parvu juo- m 1

cĮįąįHaČbar dos, melinos, rojali-JĮ U į
'•įd^įSr linesir pilkos, prekeM^_^>^> Į9 W

It||l MOTERŲ JAKES isz geriausios
llltt Angliszkos Kersey, Covert materi-_____^_
ĮįUĮ jos. Ozfordo materijos, padaryti

’J naujausia mada su naujos mados
rankovėmis, nauju priszakiu «u perlawais guzikais, nau- ■ ■ HM
jausiu dažu ir ĮArwu, szviesiai pilku, tamsiai pilku, royali- Į J 
niu. kostoravu bei juodu; szios jekes yra teip puikios, kad su 
jom* negali susilygini ne JAKES kasztuojanczios *16.00; par- ■ I ■ ■ » į 
duosime jas po.......... .....................................................................  W I V W
Moterų Pliuszines Keipos iaz dailaus importuoto Seal pliuszo, su dideliu 
storu kalnieriu, su serdtiniu pamuszalu, pamusztos su skaisczlu ar tamsiu *3 K* 
szilku, aplinkui palimuotos su dailiu thlbet puszu, ilgio paprastai turi 23 K 
oolitu, pilno ploczfo, paprasta preke 97 00, szeme iupardavime po..............

IR DOVANA.
Moterų Keipos isz dailaus Londono farbuoto szilkinio Seal pliuszo irvelou-^^
ro, su Importuotu mercerized pamuszalu, pamusztos su skaiscziu ar tamsiuf? CĄ Vr 
szilku, palimuotos aplinkui su dailiu 3 coliu ploczio puszu, 30 coliu ilgio ir^^ 
pilno ploczio, paprasta preke 910.00, szeme iszpardavime................................

IR DO A N A•
Moterų Keipos, isz extra puikaus Londono farbuoto szilkinio pliuszo ir 
louro, su storu szilkiniu pamuszalu, pamusztos su skaisezin ar tamsiu szil-^A 
ku, palimuotos su dailiu Marten puszu, dvigubu kvoldu nugara, 28 
ilgio ir 138 cot ploczio, paprasta preke 915.00, dabar už..................................

IR DOVANA.

7

$7.50 Vaiku Overkotai po $3.75
Padaryti isz vilnones Wasliington beaver^As fK
materijos, labai puikaus darbo, vaikamsĮT J > 
nuo 14 iki 19 metu, atiduosim už..............aBO* f *>

ir dovana. ,
Vaiku Džaketai isz gero vilnonio audimo, sė dide 
liu marininku kalnierium, su puikiu pa- 
muszalu, dvieju eilių krutinę, padarytiĮf* Į 
pagnl naujausia mada, Įiaprasta preke yra^^ I Q 
93.50, dabar tik................................................ ▼ ■ ■ W

10.00 Vyru Siutai po 5.00 
Padaryti isz vilnones puazkuotos ir ki
tokios rudenines materijos
grynai vilnones, pagal nau-MĮgl 
jausis mada daryti, atlei-SJ Įlll 
sim po...................................Vi W

IR DOVANA.
$15 vyru Dress Siutai $7.50

i Padaryti isz labai puikau-B^o
įkas/.mero, puszkuoti, nau-^i aTil 
įjos mados ir geriausio dar- • fi IĮ 

......IR DOVANA.
$10 vyru Overkotai $5-00
Grynai Washington beaver, aa aą 
su szilkinio aksomo kalnie-a? lĮi| 
rium. su sziltu pamuszalu. g J II II 
juodi ar rudi, po.................................... W

IR DOVANA.
$15 vyru Overkotai $7.50 
Angliszkos kersey materijos, visokios 
parvos, darbo garsiausiubh 
ant svieto kriaueziu Hart.^l a^ĮĮ 
Schaffnera Marx a B.Kup- į ,Į į Į Į 
penheimer aCo, už.............■

IR DOVANA

Galima sol jo rnjyU «o

WAŽIUOJU

Tikt*i Ifl.oo, Puio 
jai teipardooda ir daro dl

M*. Gerta*** w»iku

PIGIAI!

581 MUwaukee Avė,
OFFISO WALl»BBar---------------- 7“

NaoSikl 10 ryto, nuo 1 ikllpoptetu, 
nuo T iki 10 w akare.

kaip pigteime* k»‘‘“ 
vtaka parduoti laike 
aiia SS diena gaaaite 
•lite polioaoaiakk* S 

__________—,_.ri B ar M kalibro ir ta 
vyriuk* laikrodėli *u ukdaronaal* lak 
•ateis. Luktital yra aroki*xko sldabr 

apvilkti 1*1 abieju pusiu IlK auksu. įsikloti ni 
kelia. 8*1 gvarnluote ant 10 metu laikrodėli sa 
auksu plellytu leneiugeliu prisiusime C. O D. 
ant pamatymo Jei pasidabos, ukmokek H QC 
•įprasti ir ak atvėrimą, n jis atiduos v*Ti u J 
tau laikrodėli, ieneiugrll ir revolveri. Parodyk 
ji savo draugams, o likime*, kad laksteacztel 
nauju kostumi.riu mum* rasis

COLUMBIA WATOH CO..
185 Daarborn *t. Chicago III.

Diemanto Elektros Kryžius
Wadinamas teipgi Voltą Kryžium, keletą metu 

atjral tapo iszrastas Austrijoje, ir pasi<iekawo- 
jant savo nafcdai Kryžius tas veik prasiplati

no ^Vokietijoj, Francuzljoj. Skandinavijoj Ir kito
se Europos szalyse, ir szendien yra labiausiai pa
geidaujamas kaipo galingas vaistas nuo Reuma
tizmo ir daugelio kitu kūno negaliu.

Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumatizmą 
teip muskulu kaip ir sunariu. Neuralgija ir kitus 
kūno skaudėjimus, Nerwisxkuma, Nervru Nusilp
nėjimą, Silpnumą, Prastota Nerwu Gyvumą, Ner
vai Nupuolimą. Nemiga, Abejotinguma, Dwasios 
Mupuolima, Hysterija, Paraližiu, Sustengi m a, 
Drebuli, Neuralgija, Apopleksija. Mubman, 8zw 
Wito Szokt, Szirdies Plakimą, Galwos Skaudėji
mą ir wisus Nervriszko System o sugedimus.

Weikme jo apsireiszkia pati persawe begij ke
leto* dienu, bet kartais užtrunka kėlės dienas.

Kryžių reikia nesziot diena ir nakti, pakabinta 
ant szilkinio szniuriuko ant kaklo.augszcziau szir- 
dines indaubos. M ei i no j i puse turi būt į apaezia 

apwersu. Priesz naudojima ir wiena syki ant dienos po to įdek Kryžių į tru
puti drungna geriausio ūks ūso skystimą ir laikyk per keletą minuosiu. Vaikams, 
žiūrint pagal amžių; uksusa reik su vandeniu atskiesti. Preke to Kryžiaus yra 
Wienas Doleris, ir gwarantuojame, kad jis sutelks tokia pat nauda kaip kad ge- 
riausiejie elektriszki diržai, kasztuojanti penkiolika bei dvrideszimts sykiu dau
giau. Kožnas szeimynos sąnarys, sveikas ar ligotas, nekados neturi būt be 
to Elektriszko Kryžiaus, kurs yra geriausiu gelbetojum prieszai visokias kono 
negales ir skausmus. Prisiusk Wiena doleri per expresa, ar Money Orderi arba 
Registruotoj gromatoj, o mes tamstai savais kasztais pasiusim viena Elektriszka 
Diemanto Kryžių, arba szeszis už penkis dolerius. Gaunamos tukstaneziais reko
mendacijos nuo ypatų, kurios su pagelba szio Stebuklingo Kryžiaus iszsigyde. 
yra užtektina dėl parodymo jo magiszkos galybes. Rztai pora tokiu rekomendacijų.

J. BALLE, Stattgard, Ark.. r**aa: P*rd»t>K«A ia«ta k«ntej*« a** kano *k***m«i Ir )ok* 
kaktar** nei patentaoto* Koduote* aitri aei*tgyde. VStat J**u El«ktro* Krykiu* iaigyde.

POWILAS POWIS, MU«r»ukee, Wl».. r**M>: Per kali* metu* **z ilrrau namaUtma. Po *ae- 
•liu aedellu w»rto)lmo Ju*a Elektra* Kryki***, velk atgavau *a*o (velkate.
The Diamond Electric Cfom Co , 306 Miltvaukee avė., CHICAGO.

Dulseviczin,

Szilkai Ir niaterijolai dėl szliobiniu dresiu-
Puiki balta szilkine materija dėl szliubiniu dresiu, lygi ar 

muslinuota, po 75c, 1.00 ir 1.25.
Puikios materijos dresems invairaus gatunko po 50c, 75c ir $1.00.
Draugai! Atminkite, kad asz esmi iszparduotojum ta voru pas 
KLEIN BROS, ir noriu kad Jus mane ežia atlankytumet. JQSQ Tieilgeūtis.

A. ABRAIT18.

HLEInbros
795-805 S3 HflLSTED St_ 1

Cop Canalport Avė

LIETDWISZKAS DAKTARAS,

K. A. BUTKEWICZIUS,
Chicago, III.

■felįlon**? W»»t 881. 
Galima pa*xaakU tas kfetvieao* Apti-ko*.

Ll6lUWiSZKa ADLlGka,
257 Hanover St., Boston, Mass .

Pilna visokiu sptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.
Aptiek qje wisada galima raut DAKTARA, kurs duoda ligoniams 

rodau dykai.

Frenkas—Halloo! Džim! kur teip begi!
Džimas—Begu i expreso ofisą atsiimti laikrodėli.
Frenkas—O isz Kur orderiavai?
Džimas—Ar nežinai! ogi nuo P. K. Brucho, 880 33rd st., 

Chicago, 1)1. Didžiausias lįetuviszas laikrodžiu sztoras.
Frenkas—O, yea, tai turi birt tas pats. Pora metu atgal Jis 

prisiuntė man sidabrini laikrodėli už 910.00, tai dabar 
kad kas ir920.oo duotu, tai neatiduoeziau, nes ir eina, 
tarsi inžinas, ir laika visados teisingai rodo. Mislinu, 

kad Jis ir ma«o amžiui dateses.
Džimas—Matau ir ienciugelis dailus.
Frenkas—Ogi mat laikrodėli pirkau 

priesz pat Kalėdas, tai leneiugeli 
gavau dovanai, kaipo prežentą. 

Džimas—Kasžin asz ar gausiu prez... 
Frenkas—Tikrai, nes jis kas metas 

priesz Kalėdas duoda Kristmas 
prezentus, tai duos ir tau 

Džimas—Al) right. Good bye!
Visi mano kostumieriai, kurie tik pirks pas mane tavoro 
vertes 91.00 ar daugiau, nuo szio iaiko iki Kalėdų gaus puikius prezentus. 

geresnes žinios raszikit pas mane gromata.

88o 33rd Street,
HILLE’S FOTOGRAFAS,

3452 S. Halrted St.

S2.00

■ VVienatinis Waterburio
Lietuwiszk>i8 Šaitanas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkns ir kvepeneziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis ezyseziau 
sės ir telsingiauses lietu v'szkas daliu 
nas mieste naterbury.

J. F. DANI8EWICZIUS, 
839 Bank, kampas S.I^eonard st. 
Waterbury, Conn 

UZ $5.1N EUROPA
Prie trumpo laiko darbo int laivo; 

kiekviena norinti už95.00 parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai iszplaukia u tam y kais 
ir subaloms. Agentas: <

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

___________ (15—12)

Anericu Gold Filled

Chicago, III. laiko, ir ant . ,------- -- -------. _ — _
rod.liui. Sukote* laikrodėliu gausi storai auk
sinta sryritzk* arbe moteriška leneiugeli ir 
QWARAKTUOJA aatso METU. Kada pamary-

ant daag akmenų, gvarantuoti 
> metu, yra verti piningu. 
Pakol pirk*! laikridely, 
pamatyk pirmiau musu 
PARDUODA M C8. Lata- 
»OD*LT SU L*MctVU«LrV 

* *,BO. Isikirpk *xt
nlm* ir prisiusk 

_____ su savo adresu, o 
me* aUiMlme tau jy O. 
O. D aut a#siurejln*o. 
O rakiai l*ikwietkuota», 
U k. auksu pieltjrtes.dvl- 
gubai* lukastel*. auiuke 
užaukama* D uteteto- 

gvaran luote* rodymas

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

APTIEKOS

Ant par<tawlmo,
Pigini namas su lotu. Namuose tal

pinusi buezernė ir grosernė. Norintis 
gali pirkti viską sykiu arba tik namą 
su lotu. Atsiszaukite: Dan. Knakoviese, 
Box 403, Toluea, Iii.

n tavo. Primink koki nori, vyriszka ar 
iika laikrodėli Adreeaok: 
Dlamand Jewelry Co.,

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO, 1LL.

Mano Dirbtuioe tapo
Apdoioanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koscluszkos Paro
dos už rupeatingą, tei
singa iri 
dirbimą.

IRAJOVM

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt

Turiu už garbę apreikazti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, TeiHingiausel 
ir Geriause!, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimals įgijau 
geriauaą praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Bu guodone
W. 8EOMIN8KA, 679 MELWAUBJKE AV., CHICAGO, 1U*
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