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Metas VII

Politiszkos žinios.

Amerika.
Ant Filipinų salų, rodosi, karė 

artinasi prie galo,bent kaslink su
sitikimų didesnių pajiegų. Kaip 
nraneszė į 5Vashingtonę jenero
las Otis, 13 d. lapkr ežio pasikė- 
lėlių vadovai susirinko ant rodos 
į Baykmbang; buvo ežia ir pat
sai Aguinaldo, Pio dėl Pilar, 
Garota, Alejandrino ir kiti. Su
sirinkę, matydami, kad ameriko
nai turinti geresnius ginklus, di
desniuose susitikimuose visur 
ima viražų, nusprendė iszmėtyti 
filipinieczių pajiegas j mažus pul
kelius po kelias deszimtis žmonių 
ir užpuldinėti vien ant mažų a- 
menkoniszkos kariaunos dalių, 
ardyti kelius, sunkinti privežimę 
maisto viduriuose salų stovin- 
cziai kariaunai ir.kaiptik galima, 
daryti kuo daugiausiai blėdies 
ir kuo ilgiausiai palaikyti mai- 
sztus, kurie ant galo nusibos, jei
gu ne sėdintiems YVas-hingtone 
Amerikos virszinįkams, tai bent 
tautai, o tojė ir virszinįkus pri
vers priesz savo norus nusilenkti. 
Pagal jenerolo Otiso raportus, 
Aguinaldo apleistas buvusių jo 
parengto rando sąnarių, kurie 
iszbėgiojo į visus krasztus: vieni 
iszkeliavo į svetimus krasztus, 
kiti gi pasidavė amerikonams; 
nuo paskutinių jenerolas Otis da- 
žinojo, buk Aguinaldo pats ren
giasi bėgti i angliszkę valdybę 
Hongkong, kur jis buvo pir- 
miaus priesz prasidėjimę karės su 
Iszpanija. Buk visi gyventojai 
iszreiszkia savo prilankumę ame
rikonams. Ar isztikro vienok 
tasai prilankumas teip didelis, ir 
ar ant jo amerikoniszki virszinįkai 
gali remtiesi, tai tik vėliaus pasi
rodys. Ir pirmiaus juk ne truko 
panaszių raportų, bet tie laimėti 
filipiniszki draugai prie pirmos 
progos pereidavo vėl į pasikėlė- 
lių pusę. Ant galo ir pats ame
rikoniszki jenerolai, rodosi, tyczia 
stengiasi isz savo draugų ne 
draugus padaryti. Sztai netoli 
Bamban ant jieszkanczių maisto 
amerikonų užpuolė 20 tilipinie- 
ežių. Iszgirdę szuvius, atėjo j 
pagelbę užpultiems daugiaus a- 
merikonų, bet kad užpultų pa
gauti ne galėjo, tai jie iszdegino 
filipinieczių kaimę, netoli kurio 
atsitiko muszis, nors gyventojai 
galėjo būt visai nekaltais. Ka
rėse terp civilizuotų tautų dabar 
nieks ne baudžia neėmusių daly- 
vumo kovoje gyventojų. Atei
na žinios nuo jenerolo Otis, buk 
wisa provincija Z.imboanga, aut 
salos Mindanao, pasidavė ameri- 
(tonams.

Miestas Mulasiųui pasidavė 
amerikonams ir juos prilaukia! pri
ėmė, bet isztraukus ameriko
nams, atėjo pasikėlėliai ir visus 
miesto urėdnįkus prilankius ame
rikonams tiesiog iszpjovė. Mat 
pasikėlėliai stengiasi baugyti gy- 
vęntojus, rodydami jiems, kad 
visus amerikonams prilankius 
toks jau likimas laukia.

Pietini Afrika.
Traukianczios j pagelbę būrų 

•apgultiems miestams angliszkbs 
.pajiegos jau turėjo pirmutinius 
susitikimus. Po Belmont susiti
ko 3000 būrų su 7000 anglijonų 
vedamais lordo Methuen į pa- 

•gelbę apgultam Kimberley. Mu- 
sris buwo neiszpasakytai smar
kus, kadangi nors būrų buvo per 
pusę mažiaus, jie turėjo tvirtas 

-ant kalnų stovyklas. Anglijonai 
per szturmę tas stovyklas paver
žė, bet nužudė apie 220 savo ka

reivių. Kiek nužudė būrai, tik
rai nežinia: ant muszio lauko ra
do jų 50 užmusztų, sužeistus jie 
su savim paėmė. Kad tas per
galėjimas ne buvo teip didelis,

pasirodo jau isz to, kad anglijo
nai ne paveržė nė vienos kanuo- 
lės, kad ne dryso vyti besitrau- 
kianezių būrų ir tas dar rodo,kad 
jau subatoj jie bandė wėl anglijo- 
nams kelię užstoti po G ras Pan. 
Czia teiposgi silpnesnės būrų pa
jiegos užpuolė ant anglijonų. Mu 
szis traukėsi nuo 3 vai. po pietų 
iki 10 vakare. Kad tame mu- 
szyjęjleipo-'gi ne mažai anglijonų 
krito,'galima spręsti isz to, kad 
ir czia ne dryso vyti pasitrau- 
kianezių biirų, bet apsistojo ant 
visos dienos G ras Pane,idant nu- 
vargę kareiviai galėtu prideran- 
cziai atsilsėti. Nuo czia iki būrų 
apgultam miestui Kimberley yra 
jau tik 20-mylių. Jenerolas Me
thuen parengė saulinį telegrafę 
ant susikalbėjimo su apgultais 
mieste anglijonais. Kadangi po 
Kimberley susirinko daugiaus bū
rų, prie jų pristojo nemažai liuos- 
norių isz holandiszkos kilmės ko- 
lionistų augliszkų valdybų, tai 
pajiegos abiejų pusių netoli susi
lygino. Dar szię sanvaitę po Kim
berley turės atsitikti didelis mu
szis, po kuriam arba būrai užims 
miestę, arba jeigu juos pasiektu 
ne pasisekimas, turės jie trauktie- 
si ant gynimo savo tėvynės ru- 
bežių.

Wyriausias angliszkos kariau- 
nos^virszinįkas jenerolas Buller 
atkako jau į Nataliaus sostapilę 
Pietermaritzburgę.kur renkasi di
džiausios angliszkos pajiegos ir 
trauks su joms priesz vyriausiu 
Transvaaliaus vadę jenerolę Jou- 
bertę. Tasai apie tai pajutęs, 
traukta savo pajiegas atgal prie 
Ladysmith, kur lauks anglijonų 
atėjimo; jeigu iki tam laikui bū
rams nepasiseks miesto paimti, 
tai jie pasirengę stoti į muszį su 
ateinanezioms Bullero pajiegoms 
prie Colenso. Būrai pasitraukė 
jau nuo miesto Escourt į Colen- 

Iso, kur yra svarbiausias angli- 
• nų perėjimui tiltas. Joubert pa
sirengęs prie to perėjimo su savo 
pajiegoms laukti anglijonų ir czia 
parengti pasiprieszinimę. Jeigu jį 
sumusztų, tai jis isznaikinęs tiltę, 
ant kelių sanvaiezių apstabdytu 
anglijonų traukimę; ant gynimo 
upės paliktų mažas pajiegas, su 
kitoms gi pasirengęs veržti La
dysmith.

Taigi mat daugelyj vietų ant 
karės lauko neužilgo reikia laukti 
labai svarbių atsitikimų.

Teisybė, dabar sutrauktos į 
pietinę Afrikę anglijonų pajiegos 
siekia jau 80000 kareivių. Būrai, 
turbut, tiek savo liuosybės apgi- 
nėjų ne turi, nors tikro jų skait- 
liau^ nieks nežino. Anglijonai 
vienok, traukdami ant muszio 
lauko,turi visur palikti kareivius 
ant dabojimo kelių ir sulaikyti 
savo locnus pavaldinius holan
diszkos kilmės ir negrus nuo pa
sikėlimo, tai į muszius jų 
ne galės traukti daugiaus kaip 
40—50000; būrai gi, besitrauk
dami prie tubežių, rinksis vis į 
didesnius pulkus. Jiems gintiesi 
savo tėvynės kulnuose daug len
gvinus negu nepažįstantiems jų 
anglijonams savo kalnynuos besi- 
giiianczius iszgaudyti. Net tie an- 
gliszki laikraszcziai, kurie priesz 
karę laike ję už linksmę pasi- 
vaikszcziojimę, kaip antai įtek- 
mingiausias angliszkas Londono 
laikrasztis “Times”, sako dabar, 
kad ant pergalėjimo būrų iszsių- 
stos į Afrikę kariaunos neužteks 
ir kad karė gali užsitraukti ant 
ilgo laiko, o kas per tę laikę dar 
gali atsitikti, nieks ne gal įspėti. 
Anglija dabar oficijaliszkai vi
siems randams praneszė, kad ji 
pradėjo nuo 14 spalių kare su 
pietinės Afrikos republikoms; 
pirmiaus gi wisę karę laikė už 
maisztus savo pavaldinių. Tai
gi mat,turbut,pati Anglija supra
to, kad nežiūrint ant jos nenoro,

Anglija 
karėj su 
pasiliks 
gal isz-

kiti krasztai pripažįs pietinės 
Afrikos republikas ne už Angli
jos valdybę, bet už kariaujan- 
czius prie ję patvalduzkus krasz
tus. Taigi dabar kiti krasztai, 
pagal terptautiszkas tiesas, gali 
uždrausti Anglijai iszgabenimę 
pirmiaus nupirktų karėj reikalin
gų daiktų. Amerikoj 
pirko mulus reikalingus 
būrais. Jeigu Amerika 
neut-raliszka, tai ji ne
duoti Anglijai nupirktų mulų.

Smarkiaus priesz Angliję pra
deda krutėti derviszai pietinėse 
Egipto dalyse. *Czia atsitiko jau 
muszis terp derviszų ir anglijonų, 
kuriame viena dalis derviszų li
kosi iszvaikyta.Anglijonai paėmė 
į nelaisvę 9000 derviszų, dides
nėj dalyj moterų ir vaikų. Kur 
dabar yra svarbiausias derviszų 
vadovas Osman Digma, nieks ne
žino.

Anglijonai jieszkojo laike atsi
lankymo Wokietijos ciecoriaus jo 
pritarimo ir gal pagelbos karėj 
pietinėj Afrikoj, bet ar pasisekė 
kę pelnyti, ne žinia. Ciecorius 
juk vienas be pritarimo parla
mento negali daryti svarbesnių 
sutarimų su kitais krasztais.

Telegramai isz Windobonos 
paduoda, buk Maskolija užėmė 
prigulinti ėsaneziam po Anglijos 
protekcija Afganistanui Heratę. 
Patvirtinimo to vienok dar nėra. 
Kad Maskolija mislyja pasinau
doti isz karės pietinėj Afrikoj, 
matyt isz to, kad ji į rytinę Azi- 
ję siunezia 10000 naujų kareivių. 
Kadangi ant karės reikalingi pi
nigai, tai Maskoliju dabar jieszko 
paskolos ir kaip maSkųliszki laik
raszcziai paduoda, 100 milijonų 
rublių gauna jr Prancūzijoj.

rando pakorimo minėtų urėdnįkų pagonystę! !?)ir draudė kitus.kad 
ir užmokėjimo atligynimo užmusz- neitu hažnyczion. Kiti-gi baisiai 
tų urėdnįkų saeimynoms. Nuo to 
Chinų raudas ne atsisako.

darbinįkėms užgrėbdavo visę už-1 kambaryj szale pardavinyczios.

Wokletija.
' Wokietijos randui nesiseka isz- 
derėti užtvirtinimę savo užmany
mų. Pereitę sanvaitę jis pada
vė parlamentui ant užtvirtinimo 
užmanytnę naujų tiesų priesz 
sztraikus,kurioms reikalavo bau
smės ant atkalbinėjanczių nuo 
darbo kilus darbinįkus. Užmany 
mas tasai dideliu balsų daugumu 
likosi visiszkai atmestas, parla
mentas nesutiko nė pavesti už- 
manymę parlamento komisijai 
ant peržiūrėjimo. Priesz raudę 
balsavo ir pasiuntiniai katalikisz- 
kos partijos arba centrum, kurio 
balsai ir persvėrė. Matyt, kad 
randas ne nori iszpildyti kokių 
nors cėntrum partijos reikalavi
mų, jeigu jos pasiuntiniai balsuoja 
priesz randę.

Aaustrija.
Pavojus persiskyrimo Austri

jos į dvi atskiri vieszpatysti, į 
Austriję ir į IVengriję, likosi pra- 
szalinlas, nors už tai ir brangiai 
atsėjo Austrijai užmokėti Wen- 
grija, nors tveria vienę su Aus
trija vieszpatyst-ę, bet kad turi 
atskirę administraciję, tai nenorė
jo visai prisidėti prie iszdavimų 
abiejų krasztų, kaip antai prie už 
laikymo kariaunos, kariszkos lai- 
vynės, prie palaikymo užrube- 
žinių reikalų. Tarybos traukėsi 
ilgai, bet ant galo, su didelėms 
aukoms isz savo pusės Austrijai 
pasisekė perkalbėti Wežgrijos 
rainisterius ne ardyti vienybės, 
bet sutikti ant tokių iszlygų, kad 
Austrija prisideda su 63% visų 
iszdavimų, Wengrija gi prisi
deda tik su 37%, nors kaslink 
gyventojų skaitlius terp abiejų 
Austrijos dalių ne didelis yra 
skirtumas.

Prancūzija.'
Prancūzijos parlamente monar- 

chistai stengėsi priversti miniete- 
riję pasitraukti nuo vietos, bet 
tas ne pasisekė, nuo visų apkalti
nimų miuisteriai iszsitėisino ir 
apturėjo dideliu daugumu balsų 
parlamento užsitikėjimę.

Senate traukiasi toliaus prova 
sukalbinįkų monarchistų, kurie 
dalydami darbinįkams pinįgus, 
su jų pagelba bandė revuliuciję 
pakelti ir iszgriauti republikę,bet 
tas nenusidavė. t

Prancūzija, turėdama parodę 
ateinaneziuose metuose, saugojasi 
įsikivinklioti į nesutikimus su ki
toms vieszpatystėms. Randas 
nesikisza dabar į karę Anglijos 
pietinėj AJrikoj, bet užtai visa 
tauta pritaria būrams. Iszlavin* 
ti oficierai ne esanti tarnystoj 
traukia kaipo liuosnoriai į pagel- 
bę būrams.

Mieste Montho, Chinuose, du 
urėdnįkai muitinyczios ‘prancūzai
likosi,ant prikalbėjimo chiniszkų spjaudydami ir. szaukdami, jog 
urėdnįkų, užmnszti. Prancuzisz- kunįgai per lietuviszkus pamok- 
kas randas pareikalavo nuo Chinų sius ir giedojimus nor gražinti

Laikraszcziai praneša, buk ca
ras tiesdarystos miuisteriui prisa- 
sakė iszlirti nusidėjimus iždo mi- 
nisterio VVitte ir buk tasai bandė 
nusižudyti, bet ne įstengė. Tei- 
|>osgi toliaus paduoda; buk ketu
ri sanariai vieszpatystės rodos li
kosi nuo vietos praszalinti. Kiek 
vienok tame teisybės, nežinia.

Isz Lietu wos

Isz Zeintes parapijos.
Szię vasarę pakilo czia nesuti

kimas lietuvių su lenkais- Tas 
būdavo ir seninus, bet lenkai 
vis pergalėdavo, nės lietuviai 
neturėjo nė jokios paspirties ir, 
atszalę prie savo kalbos, linko 
prie lenkiszkosioa. Dabar vienok, 
dėkui Dievui, pradeda pabusti 
isz miego, kaip tai matyt isz su
sirėmimo lietuvių žemaiesių su 
lenkais už bažnytinius giedoji 
mus. Reikia žinoti, jog Žeimės 
parapijonus galima paskirstyti į 
4 dalis: į didžponius, į bajorus 
(szlachta), į sulenkėjusius lietu
vius ir tikrus lietuvius. Sulig 
sziol bažnyczioje giedodavo len- 
kiszkai, o pamokslus vienę nedė- 
lię sakydavo lenkiszkai, kitę lie
tuviszkai (Lenkiszk: pamokslai 
Žeimės bažnyczioj įvesti tapo su
vis neseniai). Lietuviai, matyda
mi savo skriaudę, susitarė užgie
doti vienę nedėlię ražanezius lie
tuviszkai su daleidimu klebono. 
Kamendorius-gi, girdėdamas lie
tuviszkai giedant ražanezių, už
giedojo po pamokslui ir “Anio- 
las Dievo” lietuviszkai. Tas len
kams smarkiai nepamėgo. Povi- 
sam primarmėjo visa klebonija 
ponų, ponių ir panelių su dideliu 
trukszmu: vieni koliojo jaunąjį 
kunįgėlį už litvomaniję, kiti, kad 
aus kelięs žmones priesz ponus, 
kad ardęs vienybę su lenkais, 
treti gazdino vyskupui skusię. 
Atvedė net kokį ten žilę seniukę 
—lenkę, kursai drebaneziu balsu 
pasakojo, buk lenkiszki pamoks
lai Žeimės bažnyczioje įvesti ta
po labai, seniai. Žeimėj* seniaus 
visada buvo giedama bažnyczio
je lenkiszkai. Navatni tie ponai 
lenkai. Nenori to suprasti nie
kaip—jog seni parėdkai gal būt 
neteisingi ir netikę—kaip czia po 
teisybė! ir yra.

Po tam atsitikimui vėl giedojo 
lenkai, bet ir lietuviai nesnaudė. 
Mokinosi gražiai giedoti lietu
viszkai ir kada po mėnesiui, len
kai giedoriai pasivėlino ateiti į 
bafnyczię, tai lietuviai vėl už
giedojo lietuviszkai ir tai kur 
kas gražiaus negu lenkai, bet ba
jorams tas nepatiko. Nekurie 
net isz bažnyczios bėgo lauk

įsiuarsztinę, susitarė važiuoti 
pas vyskupę, skųsti kamendorių, 
kaipo litvomanų vadovę. Nea
pykanta lenkų priesz lietuvius 
kaskart auga: dėl mažiausios 
priežasties lenkai kabinasi prie 
lietuvių. Teip, Suciunų koply- 
czioje vienas bajoras kunįgui 
rengiantis ant miszių užklausė: 
koks bus pamokslas? Kunįgas 
atsakė: lietuviszkas. .Tada bajo
ras įpykęs, ėmė azaukti ant kunį- 
go: atmink, kad ir asz czia kę 
nors reiszkiu (i ja cosznaczę)! 
Kunįgas atsakė: “asz negaliu dėl 
tamistos vieno lenkiszkai saky
ti.” Tada bajoras inirtęs bažny
czioj nesigėdėjo surikti: “Isikisz- 
kit savo lietuviszkę k aibę 
į......... I” Kunįgas po miszų jo
kio pamokslo nebesakė, nes turė
jo važiuoti pas ligonį. Po vi
sam ans bajoras davė zakristijo
nui pusrublį, o vargamistrai, už 
tad kad, lietuviams liettfviszkai 
giedant, vargonavo, nieko neda
vė. Kas gal iszrokuoti, kę lie
tuviai kenezia nuo bajorų! Ponai 
nekurie užgina visiems žmonėms, 
prigulintiems prie dvaro, lietu
viszkai kalbėti ir kerszyja iszva- 
ryti nepildanczius to jų prisaky
mo. Kaltina lietuvius, buk jie 
atsidalina nuo lenkų ir eina su 
maskoliais, kas visai netiesa. 
Anaiptol, lenkai padeda masko
liams visus lietuvius persekioti 
ir naikinti, nes lietu vys, užmir- 
szęs savaję kalbę ir pramokęs 
sziek tiek lenkiszkai, kur kas 
greieziaus pavirs į maskolių ne
gu į lenkę. Lenkai jienor to su
prasti, nenor būti musų tautisz- 
kais vadovais—o paskui dyvyja- 
si ir pyksta, kad mes jų neklau
som. Tegu veda mus tautiszku 
keliu, tegul myli musų kalbę, te
gu padeda mums lietuviszkai ap- 
siszviesti, tada mes jų netik 
klausysim, bet ir aeziu pasaky
sim. O dabar iszgraužl

Tev. Sar.

darhį. Uždrausta buvo- darbinį- 
kėins valgyti fabrike, bet turėjo 
dirbti nuo 8 vai. ryto iki 3 po 
piet be valgiu. Ant organizavL 
mo sztraiko moterims atsėjo dary
ti susirinkimus girioj netoli mieę-. 
to, kur kalbėtojai iszrodė kelius, 
kaip spaudžiamos darbinįkės gali 
pagerinti savo bpvį, isz rodė rei- 
kalę sztraiko, jeigu darbdaviai 
ne sutiks iszpildyti darbinįkių 
reikalavimę. Buvo nutarta siųsti 
pas fabrikantus deputaciję, kuri 
iszreiksz darbinįkų reikalavimus. 
Tie vienok paszaukė tuojaus po- 
liciję, kuri suareszta vo tas isz dar
binįkių, kurias laikė už sztraiko 
organizatores — apie 15 darbinį- 
kių, bet dėl stokos liudinįkų rei
kėjo paleisti. Lygiai fabrikų in
spektorius, kaip ir policijos vir- 
szinįkas ir patsai gubernatorius 
prikalbinėjimais ir gazdinimais 
stengėsi priversti darbinįkės
grįžti prie darbo, arba nors isz 
kvoszti pravardes agitatorių.
Užklaustos darbinįkės apie agi
tatorius, atsakė, kad toki yra 
trys: duonkepis, sziauczius ir 
kriauezius, ; kurie nieko dyka^ 
darbinįkėms ne duoda., Perpykęs* 
už tnkį atsakymę gubernatorius, 
paliepė paimti darbinįkės ir pa
lodyti į kalinį; paėmė jų su virj- 
szum 100. Tuom vienok ne iszar- 
dė vienybės terp darbinįkių, 
gazdinimų valdinįkų nieks ne 
nusigando, tik gyventojai pradė
jo aiszkiai rodyti savo prilanku- 
mę darbinįkėms, o nęprilankumę 
fabrikantams: patikę kur ant 
ulyczios fabrikantus žmonės kolio 
jo visokiais žodžiais, apszaukda- 
ini juos skraudėjais; gaudavo jie 
kas dienę bauginanezias groma- 
tas. Ant galo ir dėl blėdies, ko- 
kię apturi per sustojimę darbų, 
fabrikantai tapo priversti taiky- 
tiesi su darbinįkėms ir -turėjo su
tikti ant visų jų reikalavimų. 
Mat su vienybe viskę galima nu
veikti ! Adams.

Isz Bai sago los.
Truputį pat musų nelinksmu, 

kad kaip musų bažnyczioje, teip 
ir aplinkinių: Szaduvos, Rozali- 
no, Radviliszkio, Smilgių, Pak- 
rojaus, Klovainių, Joniszkėlio, 
Linkavoa, Paszventinio, Joni8z- 
kio, Ligumų, Stacziunų ir tt. ant 
procesijos yra giedama lenkisz- 
kai; teip duokime, ant procesijos 
“Dievo kūno” giedamos yra len-, 
kiszkos giesmės, kurios yra ir lie- 
tuviszkoje kalboje. Kas czia. 
kaltas? Kad lietuviszkai, o ne 
lenkiszkai per procesesijas pami
nėtose bažnycziose turi būti gie
dama, tai nėra apie tai klausymo, 
nes ant procesijos gieda lietuviai, 
kurie lenkiszkų giesmių nė pras- 
te nesupranta; o antra—jog 
kožnas turi garbinti Dievę mo- 
czios kalboje. Kunįgų gi tame 
dalyke vėl kaltinti negalima, nes 
kunįgai turi daryti tetp, kaip lig- 
szioliai daryta, jeigu žmonės tyli.

Kas gi tad kaltas? O tai žmo
nės, dėlto kad nesupranta savo 
tiesų.Iszmintingesni vyrai kožnoj 
parapijoj sueitu į kruvę, nueitu 
pas savo dvasiszkę perdėti n į ir 
tėvę—klebonę ir gražiuoju mel
stu jo, idant vietoje lenkiszkų 
giesmių, pastatytu jiems lietu- 
viszkas, visiems suprantamas, ir 
butu reikalas užbaigtas—klebo
nas senoviszkę madę atmainytu.

Tev. Šar.

Sz t ra i kas Grodne.
Pereitę mėnesį mieste Grodne 

800 jaunų merginų ir moterų 
dirbanezių tabako dirbtuvėse pa
kėlė sztraikę ant iszkariavimo 
geresnio už savo darbę užmokes- 
nio ir apsisaugojimo nuo skriau
dų isz fabrikantų pusės. Už ma- 
žiausię nuaidėjimę fabrikantai

Svirskutė tuojas užmigo,Levini u- 
tė £’• gulėdama kitoj lovoj,skaitė 
knįgę prie lampos stovinezios 
ant stalelio tarpe merginų lovų. 
Skaitanti per neatsargumę par
vertė Ismpę, degantis kerosimas 
isztekėjo ant stalo ir ant kitoj lo
voj mieganezios pardavinyczios 
pagelbinįkės ir tojė ant syk užsi
degė. Ant degamos riksmo subė
go žmonės ir ugnį užgesino, bet 
tojė teip baisiai apdegė, ^kad 
daktarai ne turi nė mažiausios 
vilties, idant galima but'apdegu- 
się iszgyditi.

Atidarė naują prekystes 
inokslainę.

10 d. lapkriezio Wilmuje liko
si atidaryta nauja privatiszka 
prekystes mokslainė parengta 
Gusarenko. , Mokslainė tojė yra 
po užžiura ne apszvietimo, bet 
iždo ministerijos. Isz syk į mok
slinę prisiraszė 149 mokintiniai. 
Kadangi Winiuje jau yra viena 
panaszi mokslainė, tai prisiraszy- 
mas į antrę teip daug mokintinių 
parodo, kad vi|niecziai nori mo
kintieji reikalingų mokslų ir nuo 
jų nesiszalina.

HagysU Auszros wartų 
bažnyczioj.

1 d. lapkriezio Wilniaus Au
szros vartų bažnyczioj likosi pa
pildyta szventvagysta. Zakristi
jonas, gesindamas ant altoriaus 
žvakes po atsibuvusių tpiszių, už
tėmyje, kad pavogtas kryžius 
stovintis ant altoriaus. Kryžius 
tas buvo varinis tik sidabru ap
trauktas, todėl matomai vagilius 
jį palaikė ut sidabrinį. Kas tę 
szventvagystę papildė — dar ne 
žinia, iki sziol nė jokio pėdsako 
ne susekė.

Wėl wienasdarbin|kas už
sikrėtė siberiszku piaru.
Wilniaus skurų iszdirbinyczio- 

se vis daugiausdarbinįkų užsikre- 
czift siberiszku maru matomai 
nuo skurų nuo maro pastipusių 
galvijų; užsikrėtimai buvo Men
kės ir Poplavskio iszdirbinyczio- 
se, o dabar toks atsitkimas buvo 
jau ir Suravycziaus -iszdirbiny- 
czioj ant priemieszcaio Lukisz- 
kių: czia maru užsikrėtė 52 m. 
darbinįkas Okulicz, paeinantis isz 
Musnikų valszcziaus. Ant isztiri- 
mo to atsitiko, miesto .užveižda 
nusiuntė į iszdirbinyczię savo 
daktarę ir ve|erinorių.

Sugriuvo naujai statomi 
namai.

Kaip kituose dideliuose mies
tuose teip ir musų tėvynės sos- 
tapilėj ne trūksta ne sanžiniszkų 
namų statytojų, kurie ant surinki
mo didesnio pelno, stato sienas 
teip, kad jos kę tik laikosi ir 
griuVa prie mažiausio žemės su- 
drebėjimo. Neseniai sugriuvo 
czia naujai statomų namų siena, 
prie ko szeszi darbinįkai likosi 
pavojingai apkulti. Dabar atsitj- 
ko vėl panaszus atsitikimas: su
griuvo czia visa siena naujai sta
tomų ant Švento Jurgio ulyczios 
namų. Ar prie to likosi kiek už
musztų arba sužeisztų žmonių, 
dar nežinia, kadangi darbo vedė
jai paszalinių ant kiemo visai ne
leidžia.

Jawų prekes.
Pereilę sanvaitę už lietuwisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: už 
pudę rugių 80—83 kap., avižos 
paprastos 70—75 kap., grikai 
80—85 kap. Pūdas szviežio ne 
sūdyto sviesto 12 rubl., sūdyto 
11 rubl.—11 rubl, 25 kap. Pūdas 
szieno 35—35 kap., sziaudų 23— 
25 kap., dobilų 40—45'kap.

Liepojuje mokėjo: už pudę ru
gių 76—79 kap. Kviecziai 94 
kap. Avižos priplėkusios 55—58 
kap., sausos paprastos 59—62 k., 
vidutinės 63—67 kap., geriau
sios 68—70 kap. Miežiai 70 kap. 
Grikai 86—88 kap.; kruopos 130 
kap. Žirniai vidutiniai 77—80 
kap., geriausi 81—85 kap. Pupos 
75—82 kap. Lesziukai 66—70 
kap. Linų sėmens 148—150 kap. 
Kanapių sėmens 126 kap. Kvie
tinės klynės smulkios "60 kap., 
vidutinės 61—63 kap., stambios 
64—66 kap.

Sudegė pardawinyczios 
pagelbinįkė.

3 d. lapkriezio 'ant priemiesz- 
czio vadinamo "Zakret” Wil- 
niuje atsitiko nelaimė. Pardavi
nyczios savinįko Levino pagel- 
binįkė 17 metų žydelkaitė Svirs 
ka r Levino duktė sugulė į lovas

Pasilipta degtinės wariny- 
czia.

Wilniuje policija užtiko netikė
tai paslaptę degtinės varinyczlę: 
žydai mat namieje dirbo visokių 
veislių pagerintas degtines ir to
kiu budu darė konkurenciję rando 
karezemoms. Savo padirbtu 
degtynę perpilstydavo į rando 
stiklus. Patiems degtinės dirbė
jams pasisekė pabėgti, jų iki 
sziol nesuėmė.

Ncmecziti nusikaltėlių 
kolonija.

Ant patalpinimo sulų nubaus
tų nemeczių nusedėjelių neseniai 
isz privatszkų aukų, su prisidė
jimu sudų, netoli Witebtsko likosi 
parengtos pataisymo koliomjoe, 
idant ne talpinti nusidėjusių vai
kų į kalinius drauge su užkietė
jusiais suaugusiais nusidėjėliait, 
kurie vaikus tik labiaus galėtu 
pagadyti. 3 d. lapkriezio atsibu
vo paszventinimas tų vaikų ko- 
lionijų netoli *Witėbsko. Pana
szi as kolinijas rengia ir netoli 
Wiluiaus.
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Apsimainykite senus po

pierinius pinįgus.
Maskoliszka vieszpatystės ro

dą garsina, kad galutinas laikas 
ant apsimainyino senų, iszleistų 
pagal formą 1887 m., popierinių 
pinįgų vertės: 25 rubl,, 10 įrubl. 
ir 5 r. paskirtas tik iki pabaigai 
£zių metų. Nuo specijaliszkų rinkė
jų vieszpatystės kasos priims dar 
tos formas pinįgus iki 1 d. vasa
rio, jeigu bus darodyta, kad pinį- 
gai į jų rankas pateko dar 1899 
m. Kas todėl turi dar tų seneeuių 
formų popierinius pinįgus, tegul 
pasiskubina apkeisti iki pabaigai 
szių metų, nes vėliaus niekur jų 
ne priims.

Prigėrė trys žwejai.
Netoli Pilavos, Prūsų Lietu

voj, iszplaukė ant jūrių žvejoti 
trys broliai Echhorstai. Ant jū
rių užklupo juos wėtra, apwertė 
laivelį ir visi trys žvejai prigė
rė.

Isz Amerikos.
Lndijonai Suvienytose Wieszpa- 

w tystese.
Pagal pagarsiu'ę atskaitą indi- 

jonų koitoisoriaus, ant viso ploto 
Suvienytų'VVieszpatyszezių gyve
na 181000 indijonų, taigi vos 
ketvirta dalis skaitliaus lietu
vių gy venanczių wien Suvalkų 
gubernijoj. Tuom tarpu mokslai 
nes lankė 20522 indijonų vaikai, 
o keturissyk daugiaus gyventojų 
turinczioj Suvalkų gubernijoj 
lankanczių mokslaines buvo vos 
HOfK) vaikų. Taigi iez to matyt, 
kad Amerikos indijonų asztuo- 
nissyk daugiaus vaikų lanko mok
slaines negu lietuvių Suvalkų 
gubernijoj.

Kare namieje.
Austin, Tex. Atsitiko dar dėl 

nežinomų gerai priežaszczių mu- 
szis mieste San Antonio terp 
negrų kareivių ir baltveidžių 
miesto gyventojų. Pulkas balt
veidžių mieszczionių apsigink
lavo ir isztraukė ant Riuggold 
fort, kur stovėjo negrai karei
viai ir pradėjo szaudyti; negrai 
ant mieszczionių szuvių atsiliepė 
teiposgi szuviais, bet kad jie 
mieszczionių nesustabdė, ant oti- 
cierių prisakymo,užtraukė ant ap
kasų revolverines kanuolėsir tik 
jų szuviai privertė mieszczionis 
pasitraukti. Forto komendantas 
pareikalavo daugiaus kariaunos. 
Laukia ežia dar didesnių sumiszi- 
mų.

Apsivedė minyszka.
Jalle, Lll. Minyszka Maura, 

iszbuvusi keiis metus czianyksz- 
czioj Marijos gydinyczioj, pame
tė katalikiszką tikėjimą ir pabėgo 
isz minėto ligonbuezio su vienu 
isz iszgijusių ligonių, kokiu ten 
Juozu Gray. Įsimylėjusi porelė 
iszkeliavo isz ežia į S t. Louis. 
Minyszka Maura neseniai apturėjo 
palaikus ir patikusi savo numylėti
nį, sutarė su juom ir pabėgo isz 
dvasiszko stono. Mat laužo prislė
gę ne tik tūlos lietuviszkos mote
rys su jaunikiais pabėgdamos 
nuo vyrų, bet moka panasziai 
elgtiesi kaip kada ir katalikiszkos 
minyezkos.

Debesų praplyszlmas.
San Antonio, Tex. Aplinkinė

se szito miesto atsitiko baisus de
besų praplyszymai, kurie ne ma
žai blėdiea pridirbo. Užtvinę 
nuo to vandens nuneszė visai, su 
visais gyventojų turtais, didesnę 
dalį miestelio Catulla. Laukuo
se prigėrė daugybė besigananezių 
galvijų. Kiek iki sziol žino,pri
gėrė prie to du žmonės, bet gal 
pasirodyti vėliaus daugiaus pri
gėrusių ypacz terp bandų pieme
nų.
yjflMBduo nunesze indijonų kaimą.

'Tocama, Waah. Nuo ilgai be- 
sitraukianezių lytų Whathorn pa- 
vietyj užgimė tvanai ir upė 
Nooksack iszsiliejo per krantus, 
vandens suneszti medžiai užtven
kė upės lovį ir per tai vandens 
turėjo jieszkoti kito lovio. Iszsi- 
lieję isz seno lovio nuplaukė ant 
didelio turinezio 200 gyventojų 
indijoniszko kaimo ir ji su visais 
gyventojų turtais nuneszė. Ar 
prie to ne prigėrė kiek žmonių, 
dar tikrai nežinia.

Gaisras
Buffalo. N. Y. Sudegė ežia 

didelės javų krautuvės Hasted 
Milliag ant Elevating Co. Blėdį 

ugnies padarytą skaito ant 
1200000. 30 dirbusių krautuvė
se darbinįkų su dideliu vargu 
iszsigelbėjo, bet na spėjo paimti 
savo drabužių.

23 žmones medeju perszauti
Adirondack kalnuose sztete 

Nev York, laike medžiojimo ant 
stirnų szių metų sezone 23 žmo
nes likosi medėjų perszauti. Tai
gi iszrodo, lyg kad medėjai szau- 
dytų į žmonis o ne į stirnas.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Cimberland, Md. Netoli nuo 

ežia persiskyrė į dvi dali pasažie- 
riuis trūkis Baltimore & Ohio ge
ležinkelio ir abidvi dalys susi- 
muszė ir tai teip smarkiai, kad 
abidvi lokomotyvos isz dalies 
susidaužė. , Prie to maszinistas ir 
peczkurys mirtinai likosi apkulti, 
paskutinis į porą valandų nuo tų 
apsikulimų pasimirė.

Georgetovn, Ga. Ant Central 
Georgia geležinkelio, netoli szito 
miesto susimuszė du į prieezingas 
puses bėganti geležinkelio tru
kiai. Prie to maszinistai abiejų 
trukių likosi ant vietos užmuszti, 
abudu gi peezkuriai mirtinai ap
kulti.

EzpiioztJos.
Nev York. Kasamoj grabėj dė

jimui gazinių dūdų terp Broadvay 
ir Canal str. Nev Yorke, 23 d. 
lapkrezio atsitko baisi exp.liozija, 
kurios Charles O Neil, tarnaujan
tis ant sztritkarių, likosi užmusz- 
tas, seeszi gi žmonės sunkiai ap
kulti. Kada atsitiko expliozija, 
ant ulyczios vaikszcziojo daug 
žmonių, taigi laimė dar, kad ex- 
pliozija ne paėmė daugiaus aukų.

Nev York. Passaic Beef Co. 
pjovinycziose miėste Passaic atsi
tiko baisi amonijako expliozija, 
kuri sugriovė wi?-ę triobę; du 
darbinįkų iszmetė per langę ir 
isznaikino: 70000 svarų taukų, 
20000 svarų mėsos ir 3000 sva
rų sviesto.

. Isz darbo lauko.
VVest Middlessex, Pa. Fan

nie dirbtuvėse d.rba dabar be pa
liovos.

5 Mountąin Home, Ark. Ne- 
užilgio atidarys ežia naujas cinko 
kautynes.

Martz, Ind. Netoli nuo ežia, 
Jasonvillej atidarė naujas anglių 
kastynes.

< Lovellville, Oh. Neužil- 
gio ketina ežia pastatyti naują 
blėtos diibtuvę.

•j Brazil, Ino. Wisose dalyse 
Republic geležies dirbtuvių dirba 
gerai, be paliovos.

T Detroit, Mich. Wisose da
lyse Detroit Steel & Spring Co. 
darbo yra užtektinai.

< Sevell, W. Va. Wisose 
aplinkinėse mainoee dirba be pa
liovos po 12—16 valandų.

1 Sophia, Ind. Darbai aplin 
kinese kastynėse eina gerai ir 
rodosi,kad teip bus per ilgę laikę.

ThoiTas Creek. Va. Darbai 
eina ežia gerai; ir isz kitur atka
kę darbi n į kai greitai gauna dar- 
bę.

Old Foroe, Pa. Sztraikas 
darbinįkų Jermin Coal Co. pasi
baigė. Sztraikę darbinįkai lai
mėjo.

T Allegheny, Pa. Dirbtuvė
se Pressed Steel Car Co. neužilgio 
prasidės darbai; renka jau darbi- 
nįkus.

‘51 Canton, Oh. Sherlecko 
dirbtuvėse, kaip bus atlikti rei 
kalingi pertaisymai, prasidės dar
bą i.

5 Elvood Crrr, Pa. Czia- 
nykszczios liejinyczios sustojo; 
atlieka dabar reikalingus pertai
symus.

•Į Toledo, Oh. Bicyklių dirb
tuvės “Viking” ir “Colton” li
kosi‘uždarytos, o pertai 500 dar
binįkų ne teko darbo.

1 Jonstovn, Pa. Czianyksz- 
czioe Cambria Steel Co. blėtos 
dirbtuvės sustojo dėl nedatek- 
liaus medegos.

Philadelphia, Pa. Steliorisi 
Hale ir Kilborn dirbtuvių pakėlė 
sztraikę reikalaudami geresnio už 
darbę užmokesnio.

Joplin, Mo. Darbai ežia- 
nykszcziose cinko kastynėse eina 
ne geriausiai; darbę stabdo sto
ka anglių. /

Colfax, Ia. Darbai ežia- 
nykszczioee anglių kastynėse 
ėmę labai gerai; darbinįkai už
dirba po $2.35 ant dienos.

•Į Durham, Ga. Naujai atida
rytose ežia kastynėse gavo darbę 
400 darbinįkų. Neužilgio pa
rengs dar dvi naujas olas.

1 Saginav, Mich. Darbai czia- 
nykazeziose kastynėse eina gerai; 
ir isz kitur atkakę darbinįkai ga
lėtų gauti ežia darbę. 1

1 Nev Alba.ny, Ind. Ohio 
Faile geležies dirbtuvėse, ku
riose ne dirbo jiuo 1893 m., pra
sidėjo darbai ir dabar dirba per 
dienas ir naktis.

Nev River, W. Va. Dau
gumas cziany kszczių darbinįkų 
kraustosi kitur, kadangi kastynių 
savinįkai ne nori pakelti už darbę 
užmokesnio.

5 Spring Valley, III. Kalna
kasiai Morris kastynių pakėlė 
sztraikę, bet kad darbdaviai isz- 
pildė darbinįkų reikalavimę, tai 
jie sugrįžo prie darbo.

5 East St. Louis, Mo. Baigia 
ežia statyti naujas geležies dirb
tuves Harcison, Schiekle & Hu- 
vardCo. Nuo pradžios ateiuan- 
ežių metų prasidės jose darbai.

<[ Detroit, Mich. Czianyksz- 
ežiai darbinįkai ir tarnaujanti ant 
sztritkarių nusprendė pakelti 
sztraikę, jeigu sztritkarių kompa
nija neiszpiidys visų jų reikala
vimų.

< Dės Moines, La. Christy 
Coal Co. pakėlė savo kastynių 
darbinįkams uždarbį ant 10c. nuo 
tonos; dabar gaus jie po 90c., tai
gi ant 10c. daugiaus negu reika
lauja unijos. x

Decatur, III. Pasibaigė 
sztraikas czianykszczių kalnaka 
šių, k u riša i traukėsi per 9 sanvai- 
tes; 400 darbinįkų susitaikė su 
darbdaviais ir sugrįžo prie dar
bo. Darbdaviai pripažino 8 dar- 
bo valandas ir darbinįkų uniję.

1 Chicago, III. Sztraikas dar
binįkų ir tarnaujauezių ant vir- 
szutinio Northvestern geležinke
lio pasibaigė. Geležinkelio kom
panija, teip kaip sztraikieriai rei
kalavo, praszalino nuo darbo 15 
neprigulinczių į uniję darbinįkų.

Darbinįkai m a r m oro dirbtu
vių: Davidsono, Shermano, Bay- 
ley ir Sūnaus Co. pakėlė sztraikę, 
kadangi dirbtuvių savinįkai at
sisakė pripažinti uniję.

Sztraikai darbinįkų pianų 
dirbtuvių traukiasi tolinus. Ant 
sutaikymo darbinįkų su fabrikan
tai pradėjo darbuotiesi santaikos 
sūdąs. Darbinįkai dabar uždirba 
po |8—11 ant- sanvaitės; porę 
metų atgal numažinodarbinįkams 
uždarbį ant 50% ir iki sziol ne 
pakėlė. Ant isakariavimo geres
nio užmokesnio ir pakėlė darbinį 
kai sztraikę.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Isz Ansonia, C L
4 d. lapkriezio szių metų Ger

manis svetainėje atsibuvo Anso- 
nijos fabrikantų susirinkimas, ant 
kurio nutarė pakelti ant 10% pre
kes iszdirbimų, t. y. vario', 
žalvario ir tt. bet apie pakėlimą 
darbinikų uždarbio ne buvo kal
bos, nors Covles, supt, of A. B. 
A C. Co. savo kalboje iszsitarė, 
kad per mažas yra uždarbis už 3 
dienas ir už 10 wal. darbo po 
$1.00. Jis teiposgi pasakė, kad 
darbinįkas po juom dirbantis ne 
gali dirbti kitur, ant ko visi 
Ansonijoe fabrikantai sutiko. Tai
gi dabar jieszkanczių darbo klau
sinėja, ar jie ne dirbo Ansonijoj; 
jeigu pasirodo, kad dirbo, tai jau 
kitoje dirbtuvėje darbo ne gau
na; jiegu bosas atstato nuo darbo 
darbinįkę, tai jam reikia krausty
tieji kitur, kadangi Ansonijoj ki
tose dirbtuvėse jis darbo negau
na. Taigi mat, prieazais kraszto 
tiesas, fabrikantai ^boycotuoja 
darbinįkus. Socijalislų vadovas p. 
VVirbickas (lenkas) Atsiszaukė į 
miesto valdžias su praszymu da- 
leidimo laikyti ant miesto uly- 
czių prakalbas ant supažindinimo 
darbinįkų su jų reikalais teip, 
kaip tai daleista visiems pamok- 
slinįkams; valdžios vienok, eida
mos isz vien su fabrikautais,darbi- 
nįkams to ne daleido, kas dalei- 
sta kitiems. Yra ežia trys socija-

listų sekcijos: vokiszka, lenkiszka 
ir rusiniszka; lietuviai, nors 
jų ežia yra ne mažai, ne turi nė 
jokios sekcijos, todėl ir darbinįkų 
supratimas pirmutinių daug 
augszcziaus pakilęs negu lietu
vių. Ant susirinkimų lietuviai 
klauso pamokinimų socijalistų 
vadovų,rankų plojimais rodo sa
vo pritarimę, bet kaip tik iszsi- 
skirstė, ant vėjo eina visi pamo
kinimai. Per rinkimus balsuoja 
ne už sawo partijos kandidatus, 
ne už savo užtarėjus, bet už tuos 
kurie daugiaus alaus duoda atsi
gerti. Kaip lietuviai supranta sa
vo reikalus, geriausiai pasirodė 
per sziųmetinius rinkimus miesto 
virszinįkų,kadangi,galima sakyti, 
per jų prisidėjimę likosi iszrinktas 
demokratiszkas aldermonas, 
mažesni utėdai pateko republi- 
konams. Wi»i prižadėjimai bal
suoti už darbinįkiszkos partijos 
kandidatus mat buvo per niek, 
lietuvių balsus gavo alaus daly
tojai, kurie girdė per tris dienas 
musų darbinįkus, per tai ir jų 
balsus apturėjo. <

A. Waliuka8.

Paryžiaus parodos reika
luose.

“Tėvynės Sargas” Nr. 10 pa
duoda, kad turi surinkimę 
kopijų isz spaudinių jau knį?ų: 
lietuviai, negaudami drukuotų 
knįgų, užsimano perraszyti sau 
isztisas knįgas. Laikrasztis užma
no ir tokias kopijas parodyti ant 
Paryžiaus parodos, kadangi to
kios perraszytos kopijos butų 
svarbiausiu darodymu kaip lietu
viai reikalauja knįgų savo pri
gimtoj kalboj. “Tėvynės Sargas” 
turi surinkęs apie 30 tokių perra- 
szytų knįgų.

Pagal musų nuomonę, tos per- 
raszytos czielos knįgos ant musų 
spaudos parodos ne tik butų nau
dingos,bet neatbūtinai reikalingos 
jos parodytu, kad lietuviai nesi- 
baugina knįgų, bet jų reikalę at- 
jauezia, nesigaili sunkaus darbo 
ant persiraazymo knįgos. Jeigu 
mums paskirta vieta butų per 
maža, tai, mums rodosi,- galima 
būt apleisti visai maskoliszko 
raudo iszleistas lietuviazkas kuį- 
gutes * mai>koliszkoins literomis, 
kadangi paskutinės knįgos ne tu
ri susiriszimo su musų spauda, 
jos yra tik beprotiszki masko- 
Iiszko rando experimentai ant pa
lengvinimo sau sumaskolininio 
lietuvų. Literariszka, moksliszka 
ir kalbiszka vertė tų maskoliszko 
rando iszleistų knįgapalaikių vi
sai menka, iszėinus vertimo 
Schiekopo gramatikos. Iszmetus 
tas be vertės kn|gapalaikes,svar
bumas musų spaudos parodos vi
sai nepasimažintu. Kaip komite
tui tie dalykai rodosi?

*) Mat "VienyMa” komitetas terp 
kitko turėjo- samdyt žmones skunkams 
raižyti ir tokius, kurie galėtų susikalbėti 
su vyskupu angliszkai.

(Toliaus bus).

| Szį metą užderėjimas kvie- 
ežių Australijoj yra dvigubai di
desnis negu buvo pereitą metą.

| Tetp Anglijos ir Wokietijos 
prasidėjo tarybos kaslink sujungi
mo telefonų sostapilių abiejų 
krasztų, taigi Berlyno ir Londo
no. Darbai prasidės ateinancziuoee 
metuose ir tuose jau metuose bus 
pabaigti.

Žinia aiiknwiiNienis ir 
aukaujantiems ant;

Liet. Parodos 
Paryžiuje.

Praneszame visiems broliams, 
kad kasierius J. J. Pauksztys yra 
jau užaistatę^ tikrę ir prigulintį 
“bounds”. Bounds’-nenai yra pp. 
Jonas Žukauckas isz Plymouth’o 
ir Tarnas Pauksztys isz Pittstouo. 
“Bounds” yra rekordintas Will- 
kes Barrių “Courthe”- Kopija 
pakvitavonės išzduota isz cour- 
tho: “Rev. John Žtlinski et ai.. 
V. S. Jose p h J. Pauksztis et ai.. 
No. 561 Dec.. Term 1890. Dėbt 
$3000,00. Pasiraszęs Paul Dasch, 
protonotary per M. ,

Dabartės galime visus brolius 
kviesti, kad dręsiai galite siųsti 
visas aukas pas kasteriu p. J. J. 
Paukazlį.

Warde viso komiteto 
Kn. J. Žilinskas.

“Lietuvos” redakcijoj susirinko 
nuo skaitytojų aukų $223,85; ati
traukus kasztus persiuntimo 80c., 
223 dol. 5c. nusiųsti galutinai už
tvirtintam komiteto kasieriui p. 
Paukszcziui. Red.

Londono Lietuviai.
Isz Glasgowo.

Czia buvo pirmas oficijaliszkas 
susirinkimas “Szviesos Draugys
tės.” Ant susirinkimo buvo isz- 
aiezkinta mieriai draugystės, ap
svarstyta mokestis, iszrinkta vy
riausybė ir komitetas dėl sutaisy- 
mo instatų. Pirmu draugys
tės stengi muši bus įrengimas 
Glazgove skaiti nyczios. Dau

gybę knygų paaukauja dėl drau
gystės kun. V., kuris buvo dar 
pernai supirkęs knygas išduoda
vo lietuviams dėl skaitymo.

Pakol galėsime ūžia i ky t savo 
salę, visos nupirktos ir gautos 
knygos stovės pas knygių. Kny
gynu galės naudotis ne tik sąna
riai draugystės, bet ir sziaipjau 
visi lietuviai. Į vyriausybę liko 
iszrinkta sekanezios ypatos: pre
zidentu J. Montvila, sekretoriais 
J. Lebedis ir K. Pilėnas, kasie- 
rium J. Dalbokas, apekunais ka
sos kuu. Varnagiris ir L Seru ti
nas. Iszsyk prisiraszė 22 sanariai. 
Kiekvienas sąnarys moka 6 penus 
ant mėnesio, visi pinįgai eis ant 
apszvietos dalykų.

Geistina butu, kad kiti lietu- 
viszki laikraszcziai patalpintų szį 
musų straipsnelį ir labai butume 
dėkingi, kad iszduotojai, pagal 
iszgalę suszelptų mus knygynė-1 
lį savę iszdavimais. Žinome, 
kad sunku lietuviszkų Knygų laz
duotajame szelpti visokius kny
gynus, kadangi iszdavima kokios 
knygos lietuviszkoje kalboje rei
kia užvadinti pasiszventimu laz
duotojo. Retas iszdliotojas su
renka kasztus iszdavimo savo 
k°ygų< bar retesnis turi isz to 
mrudę. Bet paukavimas dėl 
AngLjos lietuvių i urėtų būt isz- 
ėmimu isz abelno stovio. Czia 
teip mažai yra tautieczių, matan- 
ezių naudę isz skaitymo, kad sun
ku jiems vieniems viskę atlaiky
ti

Aukas siųsti praszotfie ant var
do knygiaus;

Mr. P. Dalbokas,
• 37 Moir str.

Glasgov, Scotland.

Londono lietusiai.
Parapijos reikalai da ne visai 

užbaigti. Keli komiteto sanariai 
ir pora kitų vyrų davė suraszyti 
praszymę pas Seinų vyskupę ir 
iszsiuntė jį pradžioje spalių mėti. 
Nors jau praėjo daugiau kaip mė
nuo, bet Londono lietuviai da ne
sulaukė nė jokio atsakymo, teip 
kaip ir ne butų siuntę to praązy- 
mo. Gal būt, kad Seinų vysku
pas, ne gavęs nė jokios žinios 
nuo Londono dvasiszkos val
džios, nelaiko už reikalingę daik- 
tę duoti atsakymę keliems žmo
nėms, juo kad peczėtis priguli 
ne draugystei, bet tik draugystės 
direktoriai ir tam tikrę turi 
ženklą "Direktorius kasos Vieny
bės Lietuvių Londone”. Žinoma, 
kad ne sunku yra daleisti, kad 
tai yra darbas kelių žmonių. Bu
vo duota žodis, kad lietuviai 
iszimtų tamtikrę popierę isz kan- 
celanjos su vyskupo paliudyjimu 
ir savo praszymę būt nusiuntę 
draugo su tuom paliudyjimu, tuo 
met Seinų vyskupas butų kitaip 
žiūrėjęs ant apturėto praszymo. 
Bet nežinia dėlko Londono vys
kupas tokio liudyjimo neiszdavė, 
sakydamas, kad ir teip busę ge
rai. Kiti spėja, kad vyskupas 
norys, kad lietuviai susitaikytų 
su kun. Lechertu ir dėlto nesi
skubina su pagelba lietuviams. 
Kiti ima abejoti apie gavimę ku
li į go isz Lietuvos ir velyja par
sikviesti isz Glasgovo kunįgę 
Warnagirį, kuris yra geras lietu- 
vys, o ir mokėdamas angliszkai, 
galėtu susikalbėti su dvasiszka 
valdžia. Bet atsiranda prįeszinin- 
kai to užmanymo, kur'.e malonė
tu kunįgę isz Lietuvos, vyskupo 
pasiustę. Bet kada jie sulauks to 
kunigo ir ar bus tas kunįgas 
jiems geras, to nė vienas ne gali 
pasakyti. Tuom tarpu kada apie 
kun. Warnagirį girdėt giriant ne 
tik kaipo gėrę kunįgę bet ir 
kaipo gėrę lietuvį, kuris eupran- 
ta gyvenimą darbinįkų ir norėda
mas,daug gero galėtų padaryti.— 
Norėdama užbaigti kalbą apie 
parapijos reikalus, turiu dar pa
minėti vienę atsitikimą. Wasarę, 
kada kun. Lechertas atstatė kun. 
Bakanauckę ir kada liepė jam isz- 
8ikraustyt isz klebonijos, tuomet 
visi lietuviai stojo už kun. 
Bakanauckę ir kuone susipeazė su 
kun. Lechertu. Wiens net isz- 
8i t arę s teip: "jeigu tu (mat pradė
ję jį tukeziot) atkeliausi kada į 
Silvertovn, tai gyvas negryezi”. 
Kiti suko apie kun. L. su kurnsz- 
cziomis, traukė jį per dantis ir 
iszmėtinėjo jam jo darbus. Net 
"Vienybės” direktorius tukcaiojo 
į kunįgę ię nebueziavo jam ran
kos. Kun. L tuomet užtėmyjo su
sirinkusiems, kad jie daugiau 

guodotų jo "stonę”, bet tie atsa
kė: ”kas tu mums per kunįgas, 
tu nevertas nė paprasto žmo
gaus”. Isz to galima numanyti, 
kaip nupuolė kuu. L. lietuvių 
akyse. Kę ne darė minyszkos ir 
Lecherto sėbrai, bet lietuviai ne 
atsileido ir*daugumas  sutarė neit 
į bažnyczię. Kad persergėti tuos, 
kę nežinoj j apie sutarimą, pasta
tė lietuviai ties bažnyczia kelis 
vyrus ir atkalbinėjo savuosius 
nuo Lecherto bažnyczos, velyda
mi eiti į kitą bažnyczię. Teip da
rėsi per 3 nedėldienius. Ant galo 
kun. Lechertas sumislyjo nuvyt 
nuo bažnyczios lietuvius ir ant. 
4-tos nedėlios pasisamdė 4 ar 3 
poliemonus stovėt ties bažny- 
ežios durims. Toki tai skandalai 
atsitiko pradžioje rugpjuczio 
mėn. ir priežaszczia tų skandalų 
buvo kun. Lechertas, kuris nė 
kiek nesirūpino apie lietuvių 
naudą, bet tik traukė isz lietuvių 
pinįgus ir tokiu budu varė biznį.

Papasakosiu apie naujausius 
atsitikimus. Nepasibaigė da ru- 
peszcziai kaslink parapijos reika
lų, kap aztai atsirado naujos bė
dos — pradėjo trukdintis reikalai 
"Vienybės”. Po parapijinių mi-*,  
tingųbuvo jos mitingai ir nė sykį^ 
nepasibaigė ramiai, be protestų, 
painių, ir kitokių nesusipratimų. 
7 d. spalių buvo apszauktas 
kvartalinis mitingas, buvo isz
leistas nuo vardo komiteto dide
lis atsiszaukimas į Londoniecžius, 
buvo žadėta daug prakalbų apie 
"Vienybės” reikalus, Lietuvos 
vargus, Anglijos unijas ir kitus 
reikalus, bet nieko ant to susi 
rinkimo ne buwo atlikta. "Vieny- 
bė<’ komitetas, arba geriaus sa
kant, direktorius nukrypo nuo 
tikro kelio ir vieton kalbėti apie 
"Vienybės” reikalus, užkviesti 
k»ll>ėtoju8, pradėjo pasakoti apie 
parapijos reikalus ir klausė susi
rinkusių rodos, kaip surasti ku
li į gę? Jis nabagas užmirszo, kad 
ant-tpraėjusių mitingų .'buvo su
statytas protokolas, kad rūpintis 
apie Bujieszkojimę kunįgo lietu
vio buvo pavesta ” Vieny liės” 
komitetui. Kiti pagriebė direkto
riaus žodžius ir pavertė "Viepy- 
bė^” susirinkimą į parapijos. Di
rektorius klausia: ”ar apgareyti, 
vyrai, į gazielas, kad mums rei
kia kunįgo”? Wienas sako, kad 
"gerai”, kiti — ne, treti szypt?osi 
isz tokio direktoriaus klausymo 
ir savėje sznekasi: ”ugi raszyk, 
kas tau neduoda, kas mums gal
voj”; tai wėl atsiliepia: ”oi kas 
raszys, tik pats nemoki”! Wienas 
atsistojęs užveda ilgę kalbą, kad 
ne pritinka ėsą raszyt apie tokį da
lyką į gazietas, tas nespėja užbaig
ti, pradeda sznekėti kiti ir svajo
ja apie statymą lietuviszkos baž
nyczios,apie užvedimą salės mitin
gams ir tt. Teip bekalbant,bėgo lai 
kas ir kasžin kaipjlgai būt kalbėję 
apie parapijos reikalus, jeigu ne 
būt atsiradęs drąsuolis, p. Szesz- 
tokas, kuris užsilipęs ant suolo, 
pakėlė protestą prie^z tokį "Vie
nybės” nukrypimą ir pradėjo ru- 
goti ant "Vienybės” • komiteto, 
kuris ant parapijos reikalų ima isz 
"Vienybės” kasos pinįgus*).  Ak 
tik mes dedame pinįgus, aszkino 
kalbėtojas, ne ant parapijos rei
kalų, tik ant ligonių, mes galim 
tuom tarpu apseiti ir *be  lietu
viszkos bažnyczios, galime nueiti 
kad ir į prūsų bažnyczię ir tt. Ki
ti, nežinodami, kad ir prusai gali 
būt katalikais, užpuolė ant*  drę- 
suoliaus ir viens net pradėjo 
miklinti' priesz jį savo lazdą. Tei
sintis ne buvo'ka^a, ėmė maiszv- 
tis žmonės, garsiai kalbėt, rėkti, 
rugoti ant "Vienybės” vyriau
sybės. Terp kitko davėsi girdėti 
balsas: iszmest Szesztoką isz 
"Vienybės”, masztinįkas!

| Aplinkinėse Strasburgo, Ai
žą t i jo j, terp naminių gyvulių 
pradėjo smarkiai platinliesi ma
ras, k u riša i jau užėmė gy valius 
180 valszczių.

J Kastynėse Ludvigsglueck, 
Szlezijoj, Prūsuose, atsitiko baisi 
expliozija, kurios 12 darbinįkų 
likosi ant vietos užmusztų; su
žeistų yra dar daugiaus.

U Maskolijoj, Peterburgo ap
linkinėse, užgimė tvanai: upė 
Neva, tekanti po Peterburgu, už 
tvino ir iszsiltejo per krantus*.  
Wanduo užliejo kaimus paupiuo
se ir dalį miesto Peterburgo.
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h Maskolijoj ant Kaukazo, Te
teko apskrity], rodo naujus labai 
turtingus platinos plotus*]  To 
brangaus ir turinezio platų pri
taikymą metaliaus Maskolija pro. 
duKuoja daugiaus negu visi kiti 
svieto krasztai drauge paimti. 
Platina?už auksą dabar branges
ni.

| Szveicarijoj, prie dirbamo 
per Alpų kalnus Simplon tunelio 
2000 ita’iszkų darbinįkų pakėlė 
sztraikę, reikalaudami didesno už 
savo darbą užmokesnio. Dėlto už
gimusio sztraiko tunelis ir gele
žinkelis per . Alpų kalnus isz 
Szveicarijos į Italiją negalės būt 
į paskirtą laiką pabaigtas.

| Kaime Kabutt, Puzuauiaus 
proviucijoj, nuo nežinomas prie
žasties užsidegė karezem i. Pamatę 
ugnį kaimynai subėgo gesinti ugnį 
ir užgesinti pasisekė^ _ Aut grin
dų viename kambaryj rado sude
gusią visą szinkoriaus szeimynę 
Busidedanęzię isz szinkoriaus, jo 
moteries ir dukters. 1

| Niekur Europoj plėszikai 
nėra teip tvirtai susiorganizavę 
kaip Italijoj; nežiūrint ’ant visų 
valdžių stengimusi, jos neįstengė 
ne tik isznaikinti ^banditų, bet 
nors apsilpnįti. Banditai viduryj 
dienos miestuose paima turtinges
nius gyventojus ir reikalauja nuo 
giminių iszpirkimo. Dabar val
džioms pasisekė susekti, kad wir- 
szinįku banditų organizacijos yra 
parlamento pasiuntinys Polizze- 
lo; prie organizacijos priguli 
antai ant salos Sicilijos didesnė 
urėdnįkų dalis.

| Italijonai 1910 m. ketina pa
rengti Ryme didelę visosvietinę 
parodę, kuri puikumu toli užpa
kalyj paliksianti rengiamą atei- 
naneziuose metuose Paryžiaus pa
rodę. Kadangi iki 1910 m. Jaiko 
yra užtektinai, žinoma, kad gali
ma parengti Ryme puikesnę pa
rodę. Tik kad italijonai turtisz- 
kai ne gali lygintieji su prancū
zais, tai stoka turtų nedaleis 
jiems parengti teip savo parodą, 
kaip norėtu.

[ Apart Fiulandijos szį metę 
ir kituose Maskolijos krasztuose 
gyventojus pasiekė badas, dau- 
gelyj vietų gyventojai ne tik ne 
turi grudų ant maisto, bet ir ant 
uždėjimo laukų.*  Pagal maeko- 
liszko rando garsinamas žinias, 
vien paviecziuose Nikolajevsk, 
Novouzensk ir Buzulek, Samaros 
gub, reikia gyventojams ant už- 
sėjimo laukų parūpinti lj milijo
no pūdų grudų; tiek jau reikia 
gyventojams pavieczių Dne- 
provsk ir Melitopol Taurydos 
gub.; neturi grudų ant užsėjimo 
laukų ir gyventojai pavieczių 
Ismael ir Belgorodo Besarabijoj. 
O kiek reiks ant iszmaitinimo 
gyventojų per žiemę? Nežingei- 
du todėl, jeigu kiti krasztai ne 
nori Maskolijai skolinti pinįgų.

Isz wisur.

fi Per eiles meti^Vaip Masko- 
liję teip ir Indijas pradeda kan
kinti badas. Pereitą metą Indijo- 
se užderėjimas buvo menkas ir 
Anglijai atsėjo maityti badą ken- 
ezianezius gyventojus; szį metę, 
dėl stokos lytaus, dideli plotai 
Widurinių ir Pietinių Indijų teip 
iszdegė, kad ne buvo kę rinkti 
nuo laukų. Mieste Bombay val
gio produktai ueiszpasakytai pa
brango, anglijonų isz- 
naudoti ir nuvarginti cziabuviai 
ne gali jų nusipirkti, todėl nuo 
seniai minta vien žole ir jaunais 
medžių ūgiais, o dėl siauezian- 
czio maro prekyste ir iszdirbystė 
pasiliovė ir per tai uždarbių nė
ra. Isz bado bandys gal Masko
lija pasinaudoti ant pakėlimo In
dijų priesz Anglijos valdžią.



, Pagal apskaitymę inžinierių, 
kasztai padirbimo didžiojo per 
whę Sibenję dabar maskoliszko 
rando wedamo geležinkelio sie
kia: Usuriszko geležinkelio linija, 
kurios ilgis 732 wiorstų,kasztuoja 
42293439 rubl.; Wakarinės Sibe
lijus geležinkelis turintis 1327 
wiorstų — 46124698 rubl.; linija 
Widurinta Siberijos, terp Irkuc- 
ko tr ežero Baikal, turinti 62 
wiorstų — 2892457 rubl.; paren- 
giniaa perkėlimo per Baikalu — 
3200000 rubl.; Užbaikalinė lini
ja 1038 wior. — 72000000 rubl. 
Taigi wiso 4^55 wiorstai 
kasztuoja 268510594 rubl., arba 
kiekwienas wiorstas kelio 54190 
rubl. Ta Kelio dalis jau padirbta. 
Dabar dirba alkūnę prie Chinų 
rubežiaus, kuri turės ilgio 347 
wiorstus ir kasztuos 29000000 
rubl. ir liniję apsukanczię Baika
lo ažerę, kuri turės ilgio 280 
uiorstų ir kasztuos 38000000 
rubl. ~

|| Trys maskoliszkos merginos 
wieno kaimo Sulikamsko pawie- 
ežio sumislyjo sawo jaunikiams 
parengti neiszmintingę szposę. 
Susirinko jos wienuose aplei 
stuose namuose ir naktyj ežia ui- 
sikwietė jaunikius; pirma wienok 
atidarė kelnorę, skylę uždengė 
su szianda s. o paezios susėdo ki
toj skylės pusėj. Kada at^-jo pa
kviestas jaunikis ir besiartinda
mas * ant pasisweikinimo, užėjo 
ant sziaudais uždegtos skylės, 
nupuolė į kelnorę ir teip nelai- 
gai,.kad galwę sudawėj akmenį 
ir užsimuszė ant wietos. Kad už
slėpti tę atsitiktinę, merginos už
kure peczių, atvilko negyvėlį 
isz kelnorės ir įmetė į ugnį. Ei 
liautiems pro tuos apleistu-* na
mus puolė į akis ne paprastos 
parwos rūkstanti durnai isz ka
mino. J.e norėjo įeiti į vidų, bet 
merginos neleido, reikėjo isz- 
muszti duris. Įėję į vidų tuojaus 
pam įtė degantį kunę ir prie jo 
sėdinezias isz baimės pabalusias 
merginas. Jos wisos trys, isz ku
rių jauniausioji turi tik 14 metų, 
likosi nugabentos į vvalszcziaus 
are?z‘ę.

į Tūli naminiai pranaszai ant 
13, 14 ir 15 d. lapkriezio prana- 
szawo svieto pabaigą, kadangi 
mat žemei tęsyk atsėjo keliauti 
per dangaus ruimus, kuriuose 
iszbarstyia medega iszirusios 
Bielo kometos. Apszvvjesti žmo
nės ne tikėjo į svieto pabaigę, 
bet tose dienose tikėjo matyti 
daugybę puolanczių žvaigždžių, 
bet ir to ne galėjo matyti, ka
dangi dangus buwo apsiniaukęs. 
(Jh'cagoj tę dienę buwo perkūni
ja; tas pats atsiliko ir Hambur
ge, ^Vokietijoj; pietinėj gi Ame
rikoj,jautė žemės drebėjimę. Ka
dangi antai republikoj Perų dan
gus retai kada apsiniaukia, tai 
ant tėmyjimo puolanczių žvai
gždžių susirinko vvokieczių drau 
gystė isztraukė į kalnus. Žvai
gždžių vienok puolė ne daug; be 
siskirstydami piknįkinįkai užde
gė ant kalnų bengaliszkas ugnis. 
Tos szviesos vienok baisiai nu
sigando slėnių gyventojai: vieni 
tikėjo, kad kalnai atsidarė ir pa
virto į vulkanus; kiti gi tikėjo, 
kad kalnę apstojo kokia svetima 
kariauna ir apie tai praneszė ran- 
dui.Tas tuojausiszsiuntė kariaunę, 
kuri su baime artinosi prie rfiudo- 

, nai deganezių kalnų. Ant galo 
pamatė, kad ežia prieszų ne 
daug — užpuolė ’ant piknįkinįkų 
ir juos suėmė. Ant rytojaus turė
jo jie policijoj užmokėti bausmę už 
gazdinimę gyventojų per degini
mu bengal'iszkos liepsnos.

NAUJI 1SZRAD1MAI.
U Laikraszcziai garsina, buk 

koksai aukso jieszkotojas Jerome 
Prince iszrado prietaisę, su ku
rios pagelba galima žiūrėti 
į žemės vidurius ir iki 30 pėdų 
giliai matyti viskę, kas joje yra, 
ypacz gi galima matyti visokius 
mineralus ėsanezius žemėj.

D Ant susirinkimo maskolisz- 
koh daktarų draugystės Peterbur
ge, vienas tenykszlis daktaras 
atvedė kelis raupais (ne rau
plėms) serganeziu* baigiaoezius 
gyti pritaikant prie gydymo nau- 
ję nuo tos iki sziol už neiszgydo- 
mę laikomos ligas vaistę. Minė
tas daktaras prie gydymo varto
jo aliejų isztraulctę isz vienos in- 

diszkos žolės vadinamos Chaul- 
moogroe. Lygobiai kasdienę tarė 
jo gerti po kelis szauksztus to 
aliejaus, bet kad jis gadina pil- 
vę, tai daktaras, vieton duoti 
gerti, pradėjo jį įczirszkinėti po 
oda ir tasai būdas iszdavė kuo 
geriausius vaisius, visi raupais 
serganti, kuriems tik buvo į- 
czirksztas minėtas aliejus, pradėjo 
greitai taisytiesi.

JI Iszradėjas pagarsėjusių re 
volverinių kanuolių. Gatling isz
rado nauję žagrę, kuri pati aria; 
atlieka tiek darbo, prie kokio 
•iki sziol reikėjo 8 artojų, o prie 
dabojimo reikia tik vieno žmo
gaus. Ketina Chicagoj parengti 
dirbtuvę tų naujų automatiszkų 
arimo maszinų.

|| Inžinierius Paulsen isz Ko- 
penhageuo, Danijos sostapilės, 
teip pagerino telefonę, kad su- 
juom galima kalbėti, nors to ir 
nebūtų namieje, į kurį kalba, bet 
jis parėjęs namon savo telefone 
randa visę kulbę užraszytę, kas 
jam buvo praneszta. Inžinierius 
Paulsen sujungė mat telefonę su 
savo paties iszrastu pagerintu 
fonografu, kurį praminė telefono 
grafu (is?tolo užraszytojas balso). 
Jeigu todėl kalbėti į tokį telfonę, 
prie kario yra Paulseno telefono- 
agrafas, tai nors namieje nieko ne 
butų, toje prietaisa užraszo vi?ę 
kalbę, kurię tas, į kurį isz tolo 
kalbėta,parėjęs namon, gali paan
trinti, reikalauja w<en pasukti 
telefonografę, o jis visę kalbę 
paantrina. Kalba iszeina daug 
aiszkiaus negu isz Edisono fono
grafų; cilinderiai Paulseno tete 
fonografo yra plieniniai. Banda- 
vonės atliktos buvo teip pa
sekmingos, kad geriaus nė laukti 
ne buvo galima.

Hypnotizuoti žwerys.
Žinote gal, kad jeigu žiūrėt i 

kam ilgai į akis, tai paskutinis 
užmiega, įpuola į teip vadinamę 
hypnotiszkę miegę, kaip kada 
kūnas hypnotiszkai užmigdyto 
visai sustingsta teip, kad parė
mus kojas ir galvę ant kėdės, ant 
pilvo, nors jis visai neparemtas, 
galima atsisėsti, o hypnotizuoto 
kuna* visai ne sulinksta. Užmig
dytam teip galima prisakyti kę 
nors padaryti, kad ir užmuszti, 
arba vogti, o jis isz miego pri
keltas, pats, nežinodamas kodėl, 
stengiasi tę padaryti, kas jam 
miegant paliepta. Tokį įkalbėjmę 
suggestija vadina. Hypnotizmę 
visokių krasztų kuuįgai jau nuo 
seniai pažinojo, jį vartojo seno
vės Egipto, Rymo, Grekijos ir 
žydų kunįgai dar Christui negi
mus ant palaikymo savo įtekmės 
ant žmonių/jį vartojo kunįgai ir 
ant savo asabiszkų siekių; szię- 
dien jį vartoja Indijų fakyrai ir 
su jo pagelba atlieka žingeidžius 
rodosi, stebuklingus darbus. Iki 
antrai pusei 18 szimtmeczio 
hypnotizmę vartojo ir- pažinojo 
vien kunįgai, pirmutinis Mesmer 
pradėjo jį vartoti ant gydymo 
ligonių. D-ras Braid persitikrino, 
kad ant hypnotiszko užmigdinimo 
visai nereikia kito žmogaus arba 
hypnotizoriaus, bet ant to užten
ka per tūlę laikę su atida žiūrėti 
į kokį nors žibantį daiktę, kaip 
antai: į guzikę, veidrodį, stikli
nę kulkę ir tt. Neseniai mokslin- 
cziai Forel,Moll,Bernheim persiti
krino, kad ant hypnotiszko užmig
dinimo nereikia nė žiūrėti į žibantį 
daiktę, bet ant to užtenka mo- 
notoniszkos muzikos, lygaus var
vėjimo vandens laszų. Net neti
kėta szviesa, baladonė gimdo 
katalepsiję (sustingimę kūno), 
kuri yra vienu isz hypnotiszkų 
apsireiszkimų.

Į hypnotizmę įpuola ne tik žmo
nės, bet ir visoki žvėrys ir jie pa 
puola po suggestijos įtekme teip 
kaip ir žmonės. Po įtekme; netikė 
tos ir didėlės szvieeos paukszcziai, 
žuvys, vėžiai, drugiai, sziksznot- 
sparmai įpuola į katalepsiję, taigi 
kūnas jų sustingsta. Nuo kanuo- 
lių szuvių paukszcziai tūlę laikę 
būna kaipi apmirę, su sustingusiu 
kunu.

Daugumas gal žino, kad jeigu, 
suriszę kojas,-padėsime visztę ant 
stalo ir prie snapo su kreida pa
brauksime ilgę liniję, viszta į- 
puola į hypnotiszkę miųgę ir ne 
gal pasikrutinti isz vietos. Gaidį 
galima teipoegi užhypnotizuoti, 
ant to ne reikia nė kojų raiszio- 
ti; isz to tankiai pasinaudoja 

prancuziszki ukinįkai, jeigu nori 
priversti gaidį perėti kiauszi- 
nius:4 pakisza jie gaidžio gulvę 
po sparnu ir supa, kol gaidys 
paliauja krutėjęs ir potam tupdo 
ant ki^uszinių. Po tokiam užhyp- 
notizavimui gaidys teip gerai 
peri kiauszinius, kol jie ne iszsi- 
peri, kaip ir viszta.

Jeigu varlei vienu kartu pa- 
spausime su pirsztais papilvę 
ir tfugarę ir tūlę laikę teip laiky
sime, tai ji įpulta į hypnotiszkę 
miegę ir visai per tūlę laikę ne 
galės krutėti. Paspaudimas gal
vos ir laikymas teip per tūlę lai
kę įvaro į katalepsiję žalczius 
teip, kad jie pastoja teip kietais 
kaip lazda ir su ja galima pasi- 
ramszcziuoti. Žinote, kad Maižie 
szius, 'norėdamas priversti 
Egipto firaonę pa Ii uos uoti žy
dus, terp kitų stebuklų, metė 
lazdę, kuri pavirto į žaltį. Dar 
priesz Maižieszių Ęgipto kunįgai 
vartojo įvarytus į katalepsiję 
žalczius kaipo lazdas, nuo jų to 
i->z.moko Maižieszius ir vėlesnių 
laikų egiptiszki burtinįkai.

Per įsižiurėjimę žmogus tei- 
posgi visokius žvėris gali įvary
ti į hypnotiszkę miegę .ir nors 
labiausiai įpykusius suvaldyti: 
ne kitaip daro draekancz'ų žvė
rių suvaldytojai įėję į jų klėtkas, 
tik žiuri jtems į akis ir žvėrys 
viskę daro, kę suvaldytojas 
jiems liepia; žtpogus savo akimis 
laiko žvėris hypuozoj.

Tokiu jau budo medi n ežių ssu- 
nes savo akimis zuikius laiko 
hypnozoj teip, kad jie ne gali 
pasikėlti ir pabėgti priesz atei
nantį medėję. Kralikus ir zuikius 
gaudo žebenksztys .pirma už- 
hypnotizuodamaa akymis savo 
ausas teip, kad jos ne gali pa
bėgti, To paties hypuotizavimo 
budo per žiurėjimę į akis savo 
aukų prisilaiko visi draskanti 
žvėrys ir tūlos nuodingos kirmė
lės: draskanezių žvėrių ir tų kir
mėlių akys tęsyk smarkiai žiba ir 
nuo to aukos jų užsihypnotizuoja 
ir ne gali pabėgti. Tokię jau 
hypnotizuojanczię įtekmę ant pe- 
teliszkių, žvirblių naktyj turi ži
burys, kulisai juos prie savęs 
patraukia. Tūli medineziai ant 
gaudymo kregždžių vaitoja 
veidrodžius, kurių szviesa jas 
užhypnotizuoja teip, kad jos ne
palekia ir lengvai duodasi pa
gauti. Po įtekme hypnotizmo teip 
žmogus, kaip ir žvėrys užtnirszta 
apie savo asabiszkus palinkimus, 
bet daro tę, kę hypnotizuojantis 
prisako, užmirszta baimę,' taigi 
nors ir ne miega, nors ir gali 
krutėti, nustoja savo asabiszkų 
norų ir palinkimų. Todėl tai tū
luose krasztuose hypnotizmę pra
dėjo vartoti mokslainėse aut pa
taisymo negerų, tinginių mokinti
nių.

PnkwietiniaN ant wysk. 
Walanczausko jubilejaus.

Wisos tautos garbina didžius 
savo vyrus, kurie darbavosi ant 
jų naudos ir vedė jas, szviesdatni 
savo'pavyzdžiu. Jų vardalir 
darbai aukso literomis lieka užsi- 
raszę paskesniųjų atminime. Tik
tai lietuviams parodyti, kas isz 
jų yra brangus, ateina svetimtau- 
cziai, nės patys ligsziol mažai te
sirūpino, o kiti,nerdamiesi į sve- 
timę kailį, dagi niekino vis tai, 
kas yra savo. Neseniai Petropi- 
lės mokyti gudai (maskoliai) ap- 
vaikszcziojo sukaktuves trijų 
szimtų metų nuo atspaudinimo 
pirmojo lietuviszko katekizmo 
kunigo kanaunįko Daukszos; 
trumpai apsakė jo gyvenimę ir 
pagyrė meilę savo kalbos.Szįmet 
isz priežasties sukaktuvių 300 
metų nuo atspaudinimo pirmųjų 
jo lietuviszkų pamokslų, žada 
vėl padaryti jam iszkilmingę 
szventę. Nebetylėkime ir mes 
apie savo vyrus, kuriais didžiuo 
jamės; apskelbkime rasztuose vi
skę,kę žinome apie juos,visus pa
minklus. Tegul jų vardas kuo- 
placziausiai praskamba po Lietu 
vę ir žadina lietuvių szirdyse 
meilę lietuvystės ir tų, kurie dėl 
jos darbavosi.

1901 metuose sueis 100 metų 
nuo užgimimo Žemaiczių Wysku- 
po ir didžiausio musų raszėjo, 
Motiejaus Walanczausko. Skai
tydami jo rasztus, stebiamės isz 
jo darbsztumo. Senesniejie žmo
nės dar atmena jo žodžius ir dar
bus, ale jie kasmet neszasi į ka
pus daugelį žinių, ir netoli gady-
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nė,kada vislėzkai pritruksime gy
vų liudytojų, kurie savo akimis 
matė ir gerai pažino anę didvy
rį, ypatingai kunįgų, saudarbinį- 
kų nabasznįko. Girdėjome len 
kus mus kaltinant, kad lįgsziol 
neatsirado niekas isz musų, kurs 
butu pasirūpinęs apraszyti Wys- 
kupo Walanczauskio gyvenimę, 
arba biografiję. Susigėdę, jog 
svetimi pradeda mus raginai prie 
darbo, užsimanėme surinkti “Me 
degę, arba miterijalę Wyskupo 
Motiejaus biografijai**, nors tiek, 
kiek surinkta Simano Daukanto 
biografijai. Todėl uikviecziame 
visus lietuvius, kurie tik regėjo 
kokius nors nusidavimus isz vys
kupo Motiejaus gyvenimo, kurie 
iszgirdo kokius nors žodžius isz 
jo lupų, kurie nuo kitų girdėjo 
kę apie vyskupo darbus; apsiėji- 
mę su žmonėmis, su kunįgais,apie 
visokius parėdymus bažnyczioe 
ir lietuvystės dalykuos^, žodžiu 
sakant, mažiausių mažmožių1 ne- 
apleidžiant, viskę suraszyti kuo
ti kriauši ai, neteip placziai, kaip 
tikrai, su paminėjimu vietų, 
metų ir asabų, kiek galima, ir at
siųsti į “Tėvynės Sargo” redak- 
ciję arba tiesiai, arba dar geriaus, 
per rankas. Ipacz kunįgai, kurie 
dagirs apie tę musų užmanymę, 
tegul kuorupestingiausiai viskę 
suraszo isz senesniųjų kunįgų £o 
džių, iszima kopijas isz vyskupo 
rasztų į žmones (dalis jų j tu ra
do vietę “Tėvynės Sarge” 
1897m.), į kunįgus,ypacz į dia
konus; kopijas isz paminklinių 
abrozdėlių ir tt.

Musų Tėvas nesigailėjo laiko, 
popieros ir atramento; patsai gy
rė, patsai reikė ir baudė; teip kad 
nėra beveik nė vieno kunįgo isz 
to laiko, kurs nebutu apturėję-, 
nuo savo \Vyskupo nors vienos 
gromatos, nors vieno abrozdėli'o, 
knįgolės, ataeziai jam adresuotos 
su tam tikru antraszu. Buvo tai 
virszinįkas, kurio akys pasiekė 
visus pavąldinius. Darbo daug, 
laikas trumpas; nesitęskite-gi su 
pradėjimu darbo. Tai vienas 
dalykas. Prisiųskite kę žinote 
apie kanaunįkę Daukszę ir apie 
vyskupę Walanczauskį.

Antras. Wysk.Wal. rasztai pa- 
senėjo ir suplyszo, nės vieni ne
buvo perspaudinti, kiti,nors bu
vo po kelis syk atnaujinti, kaip 
tai: “Palangos Juzė”, tai visgi 
panykę, suplyszę per didelį jų 
vartojimę. Laikas butų atnau- 
jint juos: juk-gi lygių jiems dar 
neturime savo raszlavoje. Ne
mokyti skaitytojai atras ten ne
maž pamokinanezių dalykų, dva- 
siszkoe naudos; mokytiems bus 
pavyzdia gilaus supratimo kalbos 
dvasios. “Žemaiczių Wyskupys- 
tę” perspaudino amerikiecziai; 
tai ir gerai. Ir lenkai iszsivertė 
ję į savo kalbę. Mes-gi sztai at
minimui sukaktuvių 100 metų
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Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Huichinsoną.

(T^sa.)
Krikščionys sako, kad šventas Jurgis, 

užmušė Hmaką. Bet ištikro tos visos pasakos 
apie smakus arba drakonus, ar jas sutvėrė, 
išmislyjo stabmeldiškos ar krikščioniškos 
tautos, yra tai vien pasakos, paremtos 
vienok ant doriško pamato. Baisios kirmė
lės, drakonai buvo ženklu pikto; karžygiai 
juos pergalėję reiškė ger^, šviesu. AJatyt. 
kad tie visi senose pasakose aprašyti baisus 
žmonis ryjanti drakonai yra vien žmonftj fan
tazijos sutverti, bet jų pavidalas visgi šiek 
tiek priartintas prie pavidalo senų gadynių 
baisių gyvenusių ant žemės reptilijų.

Reikia čia pridurti, kad, pagal visokių 
tautų padavimus, baisus žmonis ryjanti dra
konai yra ne visur vienoki: tautos, pagal gy
venimo vietę, jeigu ne turėjo progos pasemti 
iš vieno ir to paties šaltinio, turi pasaka* 
apie drakonus ryjančius žmonis, bet sut
vertuoju pasakos fantazija kitaip juos apra
šo.

Musų padavimai apie tuos baisius sutvė
rimus yra toki jau kaip ir padavimuose dau
gumo tautų Azijos kietžemio;iš to matyt, kad 
mūsiškiai atgabenti iš Azijos, pasemti nuo 
Azijos tautų.

Drakonai arba smakai, Įtagal tuos pada
vimus, yra tai fantastiški sutvėrimai metanti 
liepsną iš šnervių ir nasrų. Pagal vienų tau
tų padavimus drakonai tie buvo slankiojanti, 
pagal kitų gi jie ne tik galėjo slankioti ir 
bėgioti, bet turėjo ir sparnus ant lakiojimo, 
vienok ir tie lakiojanti turėjo kojas su aš
triais nagais, kuriais drakonai draskė savo 
aukas. Įkandimas buvo nuodingas kaip ir 
gyvačių; uodega buvo smaili, kūnas uždeng
tas kietais žvynais. Teip antai chiniški ir 
japoniški drakonai buvo be sparnų; užtai 
drakonai praminti grekonių grifais buvo 
sjiarnuotos baisybės. Nors vienok pasakos 
žmonių išmislytos yra fantastiškos, ne ant 
moksliškų ištirimų ir teisybės paremtos, tai 
vienok, kaip iš žemės iškastos senų gadynių 
sutvėrimų liekanos parodo, ant žemės senuo
se laikose gyveno toki dideli ir baisus sutvė
rimai. kad juos galima drakonais arba sma
kais vadinti, nors jie ir ne visai panašus i 
tuos, kokius mums parodo senos pasakps. ne 
metė jie liepsną iš nasrų ir šnervių.

Taigi i>asakose apie baisius smakus yra 
dalis teisybės. Bet prie to turime pridurti, 
kati tos baisybės,kurias dėl jų didumo ir bai
sumo turime tiesą smakais vadinti, gyveno 
ant žemės toli pirm atsiradimo žmogaus, 
Adomo laikuose tos baisybės buvo jau išny- 
kusios nuo žemės paviršiaus. Apie buvimą 
tokių baisybių panašių į anuos žmonių pasa
kose aprašytus smakus arba drakonus.pertik
rina liekanos kūnų iškastos iš senų žemės žie
vės sluogsnių.

Afrikoj, Indijose. Amerikoj, net Australijoj*. 
Jie viešpatavo ant žemės per visą laiką teip 
vadinamos mesozoiškos eros. Tūli iš jų tu
rėjo kūną uždengtą kietu serdoku susidedan
čio iš kaulinių akstinų ir žvynų. Nugarkau
lio sanariai įdubę iš abiejų pusių, teip kaip 
buvo ir pas idhtyosaturus; vien kaklo ir uode
gos sanariai įdubę tik iš vienos pusės, iš ki
tos gi išpusti. Tūlos didžiausios jų atmai
nos turėjo ntgarkaulį su tuštumoms mato
mai ant sumažinimo kūno sunkumo; dėl tų 
tuštumų žvėris ne buvo silpnesnis, bet galėjo 
būt vien lengvesnis ir bruzgesnis.

. Visi dinosaurai turėjo keturias kojas, o 
tūlų veidių užpakalinės kojos buvo daug di
desnės už pirmutines. Yvairumas terp jų 
lygiai kaslink didumo, teip ir kaslink pavi
dalo, buvo labai didelis. Vieni buvo maži 
teip, kad turėjo vos dvi, tris pėdas ilgio, kiti 
gi kaslink kūno didumo ir svarbumo galėjo 
lygintiesi su šios dienos rinoceriais arba nosa- 
ragiais. ir su sloniais arba šlapiais. Net kojos 
veislių Cetiosaurus ir Stegosaurus buvo sto
ros, panašios į sloniaus kojas. Vardas Dino- 
gaurus .paimtas iš grekiškos kalbos: ritino*— 
reiškia baisų ir oauru*—driežą. Su kokiais
šios dienos gyvais sutvėrimais dinosaurai sto
vi artymiausioj.giminystoj, sunku pasakyti. 
Gal būt, kad jie*suaigiminiavę su senovės tei- 
posgi jau išnykusių krokodilių veislėms; gal 
būt teiposgi, kad jie stovi artymoj giminystoj 9 
su bėgiojančiais paukščiais, kaip antai 
Štrausais, kaziiarais ir tūlais jau nuo žemės 
jiaviršiaus išnykusiais. Bet ar yra terp di- 
nosaurų ir paminėtų čia sutvėrimų giminysta 
ir kokia, ant galutino nusprendimo per ma
žai dar ištirta tnedegos.

Dinosaurus, pagal jų ypatybes, moks
linčiai padalino į kelias grupas. Prie pirmos 
grupos^ priguli labai didelių dinosanrų veis
lės. Šitą grupą mokslinčiai vadina Sauro- 
poda (driežakojai), kadangi kojos jų iš savo 
sudėjimo panašios į driežų kojas. Dalis ske
letų ir atskirus kaulus pasisekė užtikti jau 
seniai, bet čielus skeletus šitų gyvuolių su
rasti pasisekė ne seniai pasimirusiam profeso
riui Marsh Šiaurinėj Amerikoj.

Prie šitos grupos priguli didelis Bronto
zauru*, kūrinai prigulėjo prie mintančių žo
le. ' Ilgis jo bn\a 60 pėdų ir gyvuojant ga
lėjo sverti mažiausiai 25 tonas arba 50000 
svarų. Kaip smegenys rodo, brontosaurai 
prigulėjo prie menko proto sutvėrimų, buvo 
ne rangus, slinko palengva. Prie skeleto 
brontosauro ne rado nė kaulinių akstinų, nė 
žvynų, taigi matyt, kad jo kūnas ne buvo už
dengtas kietu serdoku, kaip tai buvo pas ki
tus šito skyriaus sutvėrimus.

Skeletas Brontosaurus exce!sus.

Profesorius Marsh nusprendė, kad šitas 
sutvėrimas gyveno lygiai vandenyj kaip ir 
ant sausžemio ir maitinosi vandeniniais aug
menims.

uuo užgimimo vysk. Motiejaus 
paszvęsitne perspaudinimę suse
nėjus ių jo rasztų; “Knįga dėl 
paaugusiųjų” jau patiekė mums 
tūli mokyti lietuviai su pridėji
mu žodynėlio augsztaicziatns ne- 
supiantaipųjų žemaitiszkų žodžių. 
“Pradžia ir iszsiplėtimas katalikų 
tikėjimo” teipoegi jau turime su
taikę; toliaus parėdysime “Apie 
sekimę Kristaus”, “Gyvenimas 
szventujų”. Psalmės Dovido”, tę 
tikrę kasyklę dvasiszkų ir ling- 
vistiszkų turtų; na, gal ir dar kę 
nors, jei kiszenė stengs. Pra- 
neszdami apie tę, neužkertame 
kitiems kelio: apart pirmųjų 
dviejų kuįgelių gal kitas per- 
spaudinti;' mums dar geriaus 
bus.

Patariame tik, kad taisydami 
raszybę, kuri pas W. yra niekam 
neverta, negadintu stiliaus ir žo 
džių. Keletę bjauresnių svetimų 
žodžių galėtu perkeisti grynais lie- 
tuviszkais žodžiais, ale ir tiek to. 
Raszyba pas W. netikusi dėl to, 
kad jis norėjo bendrai raszyti ne
pažindamas augsztaitiszkų tar
mių, kurias sumaiszė su žemai- 
tiszkomis. Ir prie to dalyko už- 
kviecziame lietuvius: pagraiby
kite savo kiszenėae ir pagal savo 
galės sumeskite ant padarymo 
atminimo lOOm. sukaktuvių už
gimimo Žemaiczių Wyskupo, 
Motiejaus Walancz*u<«kio. Pra- 
džię padarė jau vienas musų san- 
darbi n į kas, K. A. Kauniszkis, pa
rūpindamas “Pradžię” į spaudę ir 
paaukaudamas 100 rub. Wyli- 
mea, jog atsiras ir daugiaus ae- 
kanczių tuom keliu.
, “Tėvynės Sargo Redakcija”.

Kaip gi todėl žmogaus fantazija, tverda
ma pasakas apie baisius smakus,galėjo mums 
paduoti aprašymą sutvėrimų ištikro iš dalies 
Įianašių į tuos, koki gyveno ant žemės ant 
daugelio šimtmečių prieš atsiradimą pirmo 
žmogaus, apie buvimą kurių tik šio amžiaus 
mokslinčiai, tirinėdami senus žemės sluog- 
snius, iš surastų juose; kūnų liekanų galėjo 
dažinotii Liekanas kuųųjtiĮišnykusių baisy
bių rado tūluose Europos ir Amerikos kraš
tuose. * Turbut tie tverto jai pasakų apie dra
konus jų pavidalą tvėrė pagal pavidalą tuose 
laikuose gyvenusių gyvuolių, tik, žinoma,pa
dailindami ir darydami baisesniais ir .su pa
gelba fantazijos ištikro pasisekė jiems sutver
ti išdalies baisybę panašią į seniai, prieš atsi
radimą žmogaus gyvenusius ant žemės baisius 
sutvėrimus.

Bet apleisime anuos fantastiškus pasa
kiškus smakus arba drakonus ir pakalbėsime 
apie baisybes ištikro mokslinčių užtiktas pa
skutiniuose laikuose senuose žemės sluoge- 
niuose. Prie tų sutvėrimų priguli pirmiau
siai žingeidžios reptilijos mokslinčių pramin
tos Dinozaurai*, gyvenusiais laikuose mesozo
iškos arba antraeilinės eros.

Kada pradžioj šio amžiaus garsus pran
cūziškas mokslinčių# Cuvier pagarsino,- kad 
musij žemės' gyvenime prieš daugelį amžių 
buvo laikai, kad ant jos viešpatavo neiši>asa- 
kyto didumo reptilijos, turinčios daug ypa
tybių, kurios jas priartina prie šios dienos 
keturkojų, tai nežiūrint ant pagarsėjusios po 
visą svietą moksliškos Cuviero garbės,dauge
lis mokslinčių nenorėjo tikėti. Bet tolesni 
tirinėjimai ir suradimas daugiaus liekanų 
visiškai patvirtino prancūziško mokslinčiaus 
nuomonę.

Dinosaurai tveria išnykusių sutvėrimų 
skyrių, prie “kurio priguli didžiausios ne tik 
reptilijos, bet jie priguli prie didžiausių su
tvėrimų gyvenusių kada nors ant sausžeinių; 
vieni iš jų iš kūno sudėjimo panašus į kroko- 
dilius, kiti gi tūlų kaulų sudėjimą turi išna
šų į paukščių sudėjimą, ypač į paukščių 
Štrausų giminės. Panašumas tas remiasi ant 
tūlų kaulų, kurie jungia paskutines kojas su 
nugarkauliu ir ant pačių kojų. Ant to pana
šumo pasirėmę, tūli mokslinčiai sprendžia, kad1 
terp dinosanrų ir paukščių yra giminysta ir 
buk fiankščiai paeina nuo tų seniai nuo že
mės paviršiaus išnykusių reptilijų. Dėl to 
sudėjimo kojų panašumo mokslinčius Huxley 
vieną dinosanrų skyrių praminė vardu Orai- 
thozczlidae arba paukščiakojų reptilijų.

Dinosaurai iš pradžių gyveno ant dide
lių musų žemės plotų, ką rodo, kad liekanas 
jų kūnų randą ne tik Europoj, bet teiposgi

• Liekanas &itų gyvuolių randa daugiau
siai tokiose vietose, kur tuose laikuose, kada 
jie gyveno, buvo nepereinamos klampynės, 
taigi jie turėjo nuklimpti ir rasti galą teip 
kaip ir dabar atsitinką su visokiais gyvuo
tais klampiose jūrių, ežerų arba upių vieto
se. Pėdos atsisjiaudusios uolose paprastai 
užima plotą netoli ketvirtainio metro arba 10 
pėdų, kas rodp. kaip dideles turėjo pėdas. 
Galva neišpasakytai maža prilyginus prie ki
tų kūno dalių. Kaklas gi buvo labai ilgas, 
taigi ant tokio ne galėjo būt dideli ir sunki 
galva, kadangi sunkios kaklas negalėtu pa
kelti. Nugarkaulio, ypač gi kaklo sąnariuo
se buvo tuščios vietos, dėl ko kaklas buvo 
lengvesnis ir miklesnis; tuštumų tų arčiaus 
uodegos buvo jau mažiaus. Šonkauliai ir 
muskulai dideli ir sunkus, teiposgi ir uode
gos sanąriai. *

Brdųlosaurų kūnas, sulyginant, trum- 
l>as, pilvas laibai didelis. Kojų kaulai stori, 
drūti. Uodega ilga, jos kaulų sanariai pilni, 
be tuštumų. Daugelis dinosanrų turi pirmu
tines kojas mažesnes už paskutines, kaip tai 
matyt ant skeletų megalosaurų. iguanodontų, 
scelidosaurų, bet pas brantosaurus jos labai 
didelės. Rodoąi, kad jie negalėjo vaikščioti 
pasiremdami neh ant paskutinių kojų, kaip 
tai galėjo daryti daugumas kitų dinosanrų.

Brontosaurus exoclsus.

Brontosaurai, nors dideli, bet buvo sun
kus, nerangus, beginkliai sutvėrimai; kovą 
už būvį ypač ant sausžemio ne lengvai galėjo 
išlaikyti. Jie vienok gyveno daugiausiai van
denyj, tykojo Įjaslslėpę kur pakrančių žoly
nuose, užmatę pavojų, bėgo į vandenį, kuria
me, pastirdami su storomš kojoms ir su ilga 
uodega, galėjo greitai plaukti; uodega buvo 
teiposgi atsigynimo ginklu.

Tuose jau juriškuose sluogsniuose šteto 
Colorado, kur rado liekanas brontosaurų, ra
do teiposgi liekanas ir kitokių šito skyriaus 
sutvėrimų.

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Naujos kiliuos.
Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 

1430 tu. Parasze pagal ienkinzktu 
istorikus Žeiukalnys. I8l>9.Chica- 
go. Oi pusi

Yra tai treczia knįgelė iszleista 
Tėvynės Mylėtojų Draugystės. 
Kadangi lenkų rašzėjai paprastai’ 
apkaltina szios dienos lietuwisz- 
kus tautiszkus darbinįkus ui jų 
newa seperatizmę, nedėkingumu 
lietuvių lenkams, buk lietuviai 
ui lenkų geradėjystes piktu at
moka, autorius, pasiremdamas ne 
ant svetimų, bet ant lenkiszkų 
istorikų ir tai ne wisų (apleidia 
Diugoszę, kurio kronikoj visur 
matyt kuo aszkiausiai lietuvių 
nekentimas), parodo, kad tie visi 
lenkų apkaltinimai lietuvių ne
teisingi, lietuviai ne turi už 
būti lenkams dėkingais. Ne len
kai buvo’gelbėtojais lietuvių nuo 
svetimų prieszų, bet atbulai, 
lenkai gi nė isz pusės ne atlygino 
lietuviams ui jų pageltu, be ku
rios, kaip pats lenkiszki istorikai 
aisakina, Lenkija seniai butu nu 
stojusi sauvaldystės ir patekusi 
į jų paežių ant naikinimo musų 
pusbrolių prūsų partrauktų vo- 
kiszkų kryžeivių rankasA Ypacz 
silpna buvoLenkij 1 priesz susijun
gimu jos su Lietuva. Lenkams ne 
buvo kito iszėjimo kaip glauslie- 
si prie Lietuvos. Rods kovose su 
vokiszkais kryžeiviais kaip kada 
lenkai Kovojo isz vien su lietu
viais, bet ui t ji neva pagelbę at
sėjo lietuviams brangiaus užmo
kėti negu ji buvo verta. Sz.itoje 
knįgelėje ras lietuviszki skaity
tojai isz paežių lenkiukų istorikų 
pasemtas žinias apie skriaudas, 
kokias lietuviams atsėjo kęsti 
nuo lenkų dar tuose laikuose, ka 
da lenkystė Lietuvoj ne buvo 
jsiponavojusi. Kalba knįgutės 
graži, iszaszkinimai kiekvienam 
suprantami.

Žydo pakilta arba griekas 
parszivagystos (tikras atsitiki
mas . Parasze J. D. isz Mergbu- 
džio. YVaterbury, Conn. 12 pusi.

prisiųsti "Tėvynės” redakcijai, 
idant pirmus numeris po Naujų 
metų eidamas, prigulineziai galė
tų pasiekti kiekvieno sąnario 
namus.

Guodotinos ”Susiv.” kuopų 
vyriausybės teiksitės isz savo 
malonės augszcziaus parodytos 
formos prisilaikyti, ir su tuomi j- 
vesime pritinkantesnj padavady- 
jiniji reikaluose "Susivienyjimo”. 
Žemiausias jūsų tarnas, centralisz- 
kas ”Susiw.” sekretorius

T. Ast romskas.

Draugyscziu Reikalai,
Chicago,Dr-te Teisybes Mylėtojų tu

rės sawo antrą metinį balių nedalioj 4 
vasario 1900, Freiheit Turner saleje, 
3417 S. Hasted si. Dr-te T. M.

■Chicago, III., 2 d. Gruodžio, 7| wal. 
vakare, saleje K. Laudanskio, 3301 8. 
Morgan st. Lietuviszka Republ. Leaga 
turės sawo mitingą, ant kurio delegatai 

jsz wisiį lietuviszkų kilubn privalo pri
būti.

P. J. Jonaitis, sek r.
Chicago, III., Draugyste Li uosy bes lai

kys savo prieszmetinį susirinkimą, ne- 
delioj tuojaūs po 12 valandai vidurdie
nio, 3 d, vasario, 1900, salėj L. Ažu- 
ko, 3301 Auburn avė., ant kurio bus ap- 
svarstomi labai svarbus dalykai ir rin
kimas naujos administracijos. Dėlto 
privalo pribūti, kiekvienas minėtos 
Dr-tes sąnarys. įstojimas naujiems sa-

■nariams dar (1.00.
Dr-te Liuosybes.

Pittston, Pa., B. Blaivystes draugys
te laike sawo mėnesinį susirinkimą 19 
Lapkriczio szių metų, ant kurio vienbal
siai nutarė per ateinanezius tris mene
sius priimti kiekvieną lietuvį į Blaivis- 
tes draugystę už vieną dolierį. Dėlto, 
norintiejie prisirasziti prie Blaivystes 
draugystes, teiksis sziuose 3 menesise 
pasiskubinti pakol įstojimas pigus.

B. Blaivystes Draugyste.

T. Andriuszewlcznite, 116 W. Divlsion St, Chicago, III.

LIETUWISZKA8 DAKTARAS,

EUMATiZM 
NEURALG1E 1 podobn* choroby, 

wyT*bl*nj na įod»tawl« Sclatjrcb 
niemikckich 

PUW MEDYCZUCH 
wny Dr. RICHl ERA 
K0TWICZNY’ 
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31 MEDALI ZLOTTCH i įMych 
1S SUL Wiaan« fabrykl aakta.

10 OT. Uanajafo 
k!awniej«l fekane. wto*ciciel« 
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SiaczsinSiV » F-A -R 
UraACo.N. i

DRA RICHTERA

kimu n* koiki nlMtrnvnond. choeob r koi*dk».

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

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

Kas prisius 35c.
Paczto markėmis, aplaikys tuziną, kas 
50c — du tuzinu, kas (1.00 — penkis tu
zinus naujai pagerintos pope ros gromatu 
raszymui, su naujais papuošei m sis, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkorois ir 
naujos madož konwėrtais.

Adresas:
W. Kudarauckas,

Box 234 La v re n ce, Mass.

C. A. Bachbinder,
Wokiszkai-A merikonjszkas Aptiekorius, 
64 G rami St., Brooklyti, N Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
‘‘Wild Cherry A Tolu” vadinamas ir 
“Reumalic Mixture No 79000.’’ ant gy
dymo reumatizmo. Bonkvies po 25c. 5Oc 
ir (1.00. Prisiunczia paeitu. (29-12)

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
uliu pavieu*Kauno gub. 8

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

Telefona»: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

T. ANDRIDSZEUCZAITE
--------  DIRBA --------

Arnotas, Karūnas ir wlsus baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Vėliavas, Szarpas, Kuiardas ir .

Mokinausi to darbo Warszawoj. dirbau Jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lletuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raižykite p*i ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku, 
asz savo iszdirbimus gvarantuoju.

Su Guodone,

581 Milvaukee Avė., Chicago, III.
IVYtOs- -j ~~~~Te!e?enas? West 881.

Km,» iki MPrrto nuo* IEi ž^ietu, Galima raukti isz kiekvieno. ApU- kos.
nuo 7 Iki 10 - »kare l

Li6iuwiszKa ADiieka.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna viaokiu aptiekoriszkti taworų caionykžzcziii ir utrabežiniu.
Aptiekoje visada galinta rant DAKTARA, kurs duoda ligoniams 

rodąs dykai.
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, raškai, lietuviukai ir 

daugelyj kitokiu kalbų.
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PASARGA 
Wirszinįkains ir sekreto
riams “Susiwienyjinio" 

kuopų.
"Tėvynėje” 10 numeryje nors 

buwo patalpinta kuopų wirszinį 
karna ir sekretoriams PASARGA 
kaslink siuntimocentraliszkam ka- 
sierini pinjgų, vienkart ir vardų 
užsimokėjusių prigulinezip duoklę, 
bet dar prisieina pasargą tę dapyi- 
dinti kaipo nedateklių formos 
"Susivienyjimo” reikale.

1. Wisi virszinįkai ir sekreto
riai negali užsitikėti ir priimti 
isz kitų kuopų sąnarius ne turin- 
czius transferkortes (paliudyjimo) 
nuo vyriausybės tos kuopos, isz 
kurios persikelia. Persikelian- 
cziam virszinįkai transferkortę 
ne gali duoti, jeigu yra skolingas.

2. Kuopų kasieriai ar virszinį 
kai, siųsdami pinįgus centra- 
liszkam kasieriui, privalo aszkiai 
pažymėti kuopos numerį, jeigu 
draugystė siunezia pinįgus jos 
vardu ir miestu; vardus siun- 
cziant kasieriui, pažymėti reikia 
kas kiek mokėjo; dabar ne visų 
kuopų vyriausybės tp daro.

3. Sudėtus kuopos pinįgus ne 
gali siųsti niekam kitam kaip tik 
centraliszkam kasieriui p. Radze- 
vycziui į Shenandoah, Pa.

4. Naujus sąnarius' priiminė
jant, nereikia į aplikacijas talpin
ti abejojaneziųs žodžius, kaip kad 
dabar atsitinka, ir teip: 
"Susivienyjimo” 
aplikacijose sako: "serga 
serga nelabai”. Bežiūrint
aplikaciją mislijasi: ligūstas pri
imtas. Toliaus pasirodo, kad vi
sos tos kuopų aplikacijos raižy
tos dėl*-ligūstų'tik nelabai sergan- 
ezių. Jeigu sergantis nori įiira- 
szyti, žinoma, kad tokio priimti 
ne galima.

5. Pagarbės naujus sąnarius 
dar nereikia priiminėti kaipo są
narius pagarbės, bet tik kaipo 
skaitytojus arba prenumeratorius 
"Tėvynės”; per metus kasztuos 
jiems "Tėvynė” $1.00, nes nuo 
Naujo meto "Tėvynė” iszeidmės 
kas sanvaitę.

6. Butų gerai, kad kiekviena 
"Susivienyjimo” kuopa pasirū
pintų «avo peczėtį, kurs visada 
butų liudioįku vyriausybės para
ižo, ir reikalų kuopos.

7. VVirszinįkai ir sekretoriai 
”Susiv.” kuopų privalo dar isz- ( 
laiko sutaisyti savo kuopų sąna
rių adresus, ir aiszkiai suraszę, .

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Stanislovo Goduno, Suval

kų gub., Kalvarijos pav., Liudvinavo 
parap., kaimo Salabudis-zkių. Pirmiau 
gyveno Chicagoje.’Jis paUar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Ign. Karbauskas.
154 Sheridan St. AVilkes Barre, Pa.

Pajieszkau Jono IV&ranauskio. kurs 
gyveno New Yorke. Jis pats ar 
kitas teiksis duot žinią ant adreso:

J. Užumedzkis,
228 Mountain st. Ph i ladel ph ia,

Pajieszkau JokūboSzileikos,isz Suval
kų gub. Wladislawavo paw. gm. Dobro- 
voles, kaimo Jadagunų. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot žinią ant adreso:

Andrius Baczenas,
Chicago, III.

Poszkos, Antano 
Rimkaus, visi 

pav., Keltinenų

Lietuvisztas Hotelis V. Rozuko,
7 Washington St, New York, N. Y.

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės prie manęs su agentinzkais 
reikalais. Teipgi užlaikau nat. vvnes ir 
valgius pigiau kaip visam New Yorke. 
Parleidžiu į Europą už darbą ant laivo. 
Teip-gi galite gaut darbą isz mano oftiso. 
Tėmykite ant mano Kotelio yra lietu- 
viszkas paraszas.

Su guodone, Y’incas Rozukas.
(15-12)

Pa.

71S N. Ashland av,
Pajieszkau Antano 

Katauskio ir Antano 
Kauno gub. Raseinių 
parap. Turiu svarbų reikalą isz krajaus. 
Jis pats, ar kas kitas,Xeiksis duot žinią 
ant adreso: *

John Guzauskas,
827 E, Pine st., Mahanoy City, Pa.

Ff Bradchulis
Advokatas ir Nota r y Public. 

IVienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda prowas 
kriminaliszkas ir čiviliszkas. Atjieszko 
užsenėjuaias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Turi n- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3259 S. Halsted st., Chicago, 111.

Telephone Y’ards 772.

keletas 
kuopų 
retai, 

j tokij

Tčniykitė!
Turiu farma 160 akrų lauko, 

30 galvijų ir visus reikalingus padarus, 
bet norecziau gaut pasiskolint (400 ant 
5 procento kad užmokėti kompanijai sko
la, kuri nuo manęs lupa 10 procentą.Jei
gu kas isz lietuvių Salėtu man paskolin
ti (400 ant dvejų metų asz atmokecziau 
kompanija ir skolintojui iszduocziau 
pirma “margecziu” ant savo farmos. 
Akru lauko kasztuoja (10, tai 160 akru 
vertu (1600, deltogi nieks neprivalo bi
jotis paskolinti ant (1600, (400. Už dvie
jų metų, kada mano galvijai suaugs,už 
paežius gaz vi jus paimsiu į (500 ir visu 
skolas lengvai apsimokėsiu. Ku turite 
pinįgu, pasimislykite ir duokite man'ži- 
nia adresuodami į ‘‘Lietuvos’’ redakcija.

W. Kangiser,
924—33rd Str. Chicago, III.

trobas.

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 
iazsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai 
vaikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime suim
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgeram^ szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių j 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokj adresu:

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

i 
su- 
per

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant mėtų kasz
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, . 
Plymouth, Pa.

KRAJOVA
1(94

W. SLOMINSKA, |
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL. S 

Mano Dirbtume tapo 
Apdomanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciusgkos Paro
dos už rupesting-a, tei
singa ir artiStiMzką isz-* 
dirbimą.

wy Tal

pas—

Dulseflctln, 
ae» pa* ji randa

si g.ri»uw« 
sutapsi, tralus.

WAŽIUOJU

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
< .pas..

Paul’s Co-Operative Watch Co
314 State St., CHICAGO, III.
\fes parduodame lietuviams daugiaus laikro

dėlių kaip wiso8 kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerą ląikrodėlį, lenciugėl|, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma
giną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiską gau
si.

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

PAUL’S CO-OPERATIVE WATC0 CO. 
įsteigia 1877 m, 

3148 State St., CHICAGO, ILL.

KARŪNŲ, SZARi’Ųi 
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams (r guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pig-iausei. Teisingiausei 
ir Geriause!, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

LAIMINGUOSE NAMUOSE VISADA YRA MUZIKA.
S5OO I’ijans* ir$1250^Vargonai negalimus vlrstytl; da 
rnanaudie gali grajytl norą klevlsilu* turėdami. Home Mualo 
Ii'»x užims abelju vieta.o preke lo.lr biedataustam |«ieinama Su juom 
kiekvienas gali gražyti gerai kad ir sunkiausius azoklus. Muzika 
yra pritaisyta ant voleliu plieninėm*,ne popierinėms, Špilkelėms, nieks 
nenuplisz lazduoda gantus Ir saldžius tonu* kaip vargonai. Gralyje 
szeitnynlsiku* himnu*, valčių*, polkas, kadrilu* Ir tt. ir linksmina se
nu*, srrgancziu* ir nubudusius. I*zdainuo> naujauses svietlszkas dai
nas.. Geriause valku nuraminimui zot>uwa Galima ant jo grajytl sa 
virsz 1.000 tbeliodiju. Yra tai dyvlnas instrumentas Gauname nuo pir 
'-’ntukstanoUu* padėka vonių, kurte sako, kad rado daugiau negu U- 

A Tai ne aabova. bet taip pigi kaip zabova. Sveria 16 svaru
Tiktai 80.00. gražioje skrynutėje Gavę 13.00. Agentai greita
Jas iszparduoda ir daro didelius pinigus. Atsiusk ui

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO JLL.

PIGIAI!
Idant paradyti, 

k.lp pigiai m.-« galim 
viską t*rduoti taiku 
•žiu S0 dienu gautit* 
tilta poliomoni.tka 5

—ri SZ ar M kalibro ir I. 
vvrisika laikrodėli .u uždaromai* lak 
estais. Luk.ital yra voktsiko sidabe 

apvilkti isz abieju pusiu liK auksu Įsikloti nl 
keliu. Szi gvarnluota ant 10 metu laikrodėli su 
auksu plritytu lenclugriiu prisiusime C. O D. 
ant pamatymo. Jei pasidabos užmokėk g 4 Q C 
ezpresLl ir ui atvežimą, o Jis atiduos g1* 13J 
lau>laikrodėli, lenciugeli ir revolveri. Parodyk 
Ji *avo draugam*, o tikime* kad tukstanczlsl 
nauju koatumbrlu mnm* rasis. .

COLUMBIA WATCH CO..
106 Daarborn st.. Chicago III.

gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliurija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

4UK*
CHOiCEFLOUR
SOGGESS

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynos Ciekiszkus

Raginius Miltas.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielkoe ir maiszelio, 
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant 
virsz padėto paveikslėlio. Klausksavo 
grosemiko apie mus miltus.

Chicago# tilija:
105—107 West Randoiph Street.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuvviszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St, Chicago, Iii.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs !y 
pnsiunczia gydyklas per pacztą arbi 
per expresą.

Aptiekoje visada randas! keli dak
tarai. teipogi per telefona gali pa- 
szauktl daktara kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aplin
koj e.

T®1. Y'ards 709.

F. Dantukai t Ii 212.1V. Camden atr 
Balti m o re, Md. Užlaiko geriause ręsta u i 
racija, kurioje duoda gerus valgius Ir 
apart valgių užlaiko gerą vyną, arielkai 
kvepenczius cigarus ir biliardą. *

Ant pardawimo geras sali uitas. Kas 
diena 100 žmomių valgo pietus, dienos 
įplaukimai po (45.00. geru andslis alaus 
ir arielku; rentas pigus, prekes geros, 
gera lietuwiiii vieta. Pasiklausk pa į 
John Hoderlein, 526 8. Canal st,Chicago,

Wisi —

Baltriikoųi!!
Rasite (žali ji alų, seniauses ariel

kai, vynji net isz Europos, o 
cigarus net L-z Turkijos.

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

Uaterbnry, Conn.

NVienatinis YVaterburio
Lietmviszkas Saliu nas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepencziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Tratai vienatinisczyscziau 
sės ir teisimriauses lietuv isz kas daliu 
na$ mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIU8, 
839 Bank, kampu S. Eeonard st. 
Waterbury, Conn.

Diemanto Elektros Kryžius.
TY7adinamas teipgi Voltą Kryžium, keletą metu 
|| atgal tapo iszrastas Austrijoje, ir pasidekavo- 

I8n? sa.vo Kryžius tas veik prasiplati
no Vokietijoj, Francuzijoj. Skandinavijoj ir kito
se Europos szalyse, ir szendien yra labiausiai pa
geidaujamas kaipo galingus vaistas nuo Reutna- 
izmo ir daugelio kitu kūno negaliu.

Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumatizmą 
teip muskulu kaip irsunariu, Neuralgija ir kitus 
kūno skaudėjimus, Nerviszkuma. Nervu Nusilp
nėjimą, Silpnumą, Prastota Nervu Gyvumą, Ner
vu Nupuolimą, Nemiga, Abejotinguma, Dvasios 
M u puolimą, Hysterija, Paraližiu. “Sustengi m a. 
Drebuli, Neuralgija, Apopleksija, Muomara, Szv. 
Wito Szoki, Szirdies Plakimą, Galvos Skaudėji
mą ir visus Nerviszko Systemo sugedimus,'

Veikme jo apsireiszkia pati per save begi j ke- 
ietos dienu, bet kartais užtrunka kėlės dienas.

Kryžių reikia nesziot diena Ir nakti, pakabinta 
ant szilkinio szniuriuko ant kaklo.augszcziau szir- 
dmes indaubos. Molinoji puse turi būt į apaezia 

apversta. Priesz naudojima ir viena syki ant dienos po to įdek Kryžių į tru
puti drungna geriausio uksufco skystimą ir laikyk per keletą minueziu. Vaikams, 
žiūrint pagal atnžiu, uksusa reik su vandeniu atskiesti. Preke to Kryžiaus yra 
Vienas Doleris, ir gvarantuojame, kad Jis suteiks tokia pat nauda kaip kad ge- 
riausiejie elektriszki diržai, kasztuojanti penkiolika bei dvideszimts sykiu dau
giau. Kožnas szeimynos sąnarys, sveikas ar ligotas, nekados neturi būt be 
to Elektriszko Kryžiaus, kurs yra geriausiu gelbėtoj u m priesr.ai visokias kodo 
negales ir skausmus. Prisiusk Viena doleri per ežpresa, ar Money Orderi arba 
Registruotoj gromatoj, o mes tantalai savais kasztais pasiusim viena Elektriszka 
Diemanto Kryžių, arba szeszis už penkis dolerius. Gaunamos tnkstaneziais reko
mendacijos nuo ypatų, kurios su pagelba szio Stebuklingo Kryžiaus iszsigyde. 
yra užtektina dėl parodymo jo magiszkos galybes. Sztai pora tokiu rekomendacijų.

J. BALLK. Stattgard. Ark., ra.ao: PerdauK«li metu kentėjau aaa kūno ikiuiaoi ir Jok. 
kaktara. sel patentuoto, gyduole, mane, n.lngyde. Užtat dusu Elektra. Kryžių, i.zgyde.

POVILAS POWIS, Mil*aukee, Wi»., ra»so: Per keli. metu, ail «trgau reumatiimu. Bo.se- 
sziu uedeliu vartojimo Ju.n Elektra. Kryžiau, velk atgavau uvo.veikata.
The Diamond Electric Crosa Co , 306 Milwaukee ave ,^HICAGO.

Frenkas - Halloo! Džim! kur teip begi?
Džinas—Begu įexpreso ofisą atsiimti laikrodėli. 
Frenkaz—O isz kur orderiavai?
Diimas—Ar nežinai? ogi nuo P. K. Bracho, 880 33rd st., 

Chicago. 111. Didžiausias lietuviszas laikrodžiu sztoras.
Frenkas—O, yes, tai turi būt tas pats. Pora metu atgal Jis 

prisiuntė man sidabrini laikrodėli už (10.00, tai dabar 
kad kas ir $20.00 duotu, tai neatiduoeziau, nes ir eina, 
tarsi inžinas. ir laika visados teisingai rodo. Mirtinu, 

kad jis ir mano amžiui d a tęsęs. 
Džimas—Matau ir lenciugelis dailus 
Frenkas—Ogi mat laikrodėli pirkai 

priesz pat Kalėdas, tai lenciugeli 
gavau dovanai, kaipo prezenta. 

Diimas—Kasžin asz ar gausiu prez... 
Frenkas—Tikrai, nes jis kas metąs 

priesz Kalėdas duoda Kristinas, 
prezentus, tai duos ir tau 

Džimas—Ali right. Good bye!
Visi mano kostumieriai, kurie tik pirks pas mane ta voro __
vertes (1.00 ar daugiau, nuo stio laiko iki Kalėdų gaus puikius prezeuj.ua. Del 

geresnes žinios raszikif pas mane gromata.

880 33rd Street, Chicago; III.

HILLE’S F0T0GRAFA8,
3432 S. Halsted St.

Ant pardawimo,
Pigiai namas su lotu. Namuose tai-

Mulma puikia. Fotografijas; už tuziną tiktai pinasi buezernė ir grosernS. Norililia
$2.00 gili pirkti vilką sykiu arba tik namą

Ant woMUin ir kitokiu reikalu attlma■Foto<’*- ,u ,otu- AUiazaukit«: Dan. Knakevicze,
Ojas kuopniklauslal. | Box 403, Toluca, III.

Dr. Leonard Landės,
Ličtuu'iszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., Xew Y’ork.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo

teriai k ų ligų. Mokinosi universitete

MANE
Gražus HK

6DITS0R UŽ <395 
LAD1ES ------

dengtais ar at
darais luksz- 

,— , _------ ---— ------- -------------( tais, sn ausuke
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: i , nustatom s ir

i__ i • ' užsukamas, gražiai kvietkuotas. tikrai ameriko-t Ifetlniujo, Bcrlvns, • kamliszkoj© mo- l (Viduriais. irvarantuotAt >nt tO metu,
kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks- • VJfVL1* lTlkI?da' meę.O.D ir Jei pa-idabos. užmokėk ant »zpreso

agentui iKI.PS ir laikrodėlis tavo, jei ne.«ugn*žyk 
stm) ant mus kasztn. Ra«zvk koki nori vyriška 
ar BSoteriszka.Prle kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukas lieta lenciūge!! Jeigu su orde
riu prij.iusil3.96. ir apmokame ksaztu* prisiunti- 
mo Apsisteliaok szendien. tiesa jn prekes eina 
augantyB. Raszyk o pri.iuiitne 30 pusiu Ksts- 
loea parodanti tukstan<Įriu> visokiu puikiu d«ti 
gtn. ROYAL BAROAIN HOU8E, 6S DearbornSt 
Chicago, III.

lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir l.t.

TJuutĮkrinta Jazgydyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tysimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų žigų 
reikia naudot elektrikfaias prietaisas.

I.istnv I^ytisuku I>ialiu 
iszgydysiu Į kėlės dienas, teipogi li

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

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

O«so valandos:' ‘.k‘'i nno Spo piet iki Svakaro 
Nedeliomi*:nuo 8 iki 10<4 val.ryto.nuo t iki 4 vai. po piet.

Rodą per OromntnH Dykai. 
Užpraszydami gydyklas prisiuskite (1.00

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

Stebuklas!
Žingeidus BVrletul dalykas, 4 

Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už ką gvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, scvelnius ir tankius plau
kus, kąliudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėteavonių per laiszkus ir laikraszciius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OFF1SAI: Bnx.kJrn.NY
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus. 
adresuokite: J. M. BRUNDZA & CO., 
Box 2361, Nev Y’ork.UZ&5. IN EUROPA.

Prie trumpo laiko darbo ant laivo- 
kiekviena norinti už (5.00 parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai iszplaukia utarnykais 
ir subatoms. } Agentas:

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

(15—12)

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeigą teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Outlet Farniture & Stove Co
3249 S. Morgan St.

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

NERVITA Sugražina nužudyta vyru 
stipruma ir dmsuma.

Gvdo impotencija, stabdo naktini# 
polucija ir visas ligas ingautas per 
issdrkuma ar neatsargumo Szita gy
dykla sudruttna nervas ir daugins 
krauja. priduoda veidui raudonumą 
ir sugražina žmogui Jaunystia. Slsn 
Oriame paėstu už 50c baxeli. už K 50 
S bazelių* ir gvarantuojame iszgydj- 
ti arba pinigus sugražinti.

ricrvita MtdicslCo., 
Ollnton & Jakson 8ts., Chicago.
Gaunama yra ir A ptirkoje Clark ir Van- 

BnrenSu.. Chicago.

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

Gydo visokes ligas, turi geriause 
ką ligose moterių, vaikų irch 

niszkose ligose.
867 32nd St., Chicaro.

- I OFISO WALANDOS: 
Il(J9ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 wak 

t Tklklokas Yards 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr.. 

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

Telefonas Canal 329.

prezeuj.ua
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