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“Lietuva” epaudlna Kaitrai. Konstituci
jai ir kitokius drukus lietuwisx- 

kai. lenkiukai ir angluz- 
kaL

Visinuzant -LietuT|-' reikia draugia 
Ir prenumeratą prialuiU. Prlaiusdaml pi
nigus adresuokite teip: 

’ A. OLSZEWSKIS, 
[924 33rd St.. Chic

Sub-Station No.

•vary » ■ May, at OhlcacaJll

Executea a)l kind of Job Prin-
tiną and translaling in Li- 

thuanian, Polish and
English languages.

Politiszkos žinios,

Amerika.
Karė ant Filipinų, rodosi, bėga 

prie galo. PasikėlėLų pajiegos 
iszsiskirstė į mažus pulkelius. Isz 
syk rodėsi, kad teip iszskirstyti 
galės ilgiaus prieszintiesi, bet ro
dosi, kad fiilipiniecz'ams, nors ne 
galima sakyti, kad juos ameriko
nai butų įve'kę, karė nusibodo. 
Prie paties Aguinaldo pasiliko 
jau vos poras šimtų liuosybės 
apgynėjų. Daugiausiai jų dar bu
vo mieste Bayombang, provinci 
joj Visaya, nes 800. Wisi tie fi 
lipiniecziai, prisiartinus 40 ame
rikonų, nė ne bandė gintiesi, bet 
be muszio atidavė ne tik miestę, 
bet ir pats pasidavė, atidavė vi
sus ginklus, koki tik buvo mies
te. Jeigu jie būt žinoję, kad a- 
merikonų teip mažai, ne butų pa 
sidawę, bet jiems buvo pasakyta, 
kad miestas apstotas didelių ame- 
rikoniszkų pajiegų;tam pasakoji
mui jie patikėjo ir be bandymo 
prasimuszti, pasidavė su visąis 
ginklais. Dabar jau vienoje vie
toje, iszėmus pajiegų jenerolo Pi- 
lar dėl Pio, kurias skaito ant 
2000, niekur nėra daug filipinie
czių. v Matyt, kad gyventojams 
nusibodo jau karė ir jie norėtu ję 
užbaigti. Aguinaldo motina pa
teko teiposgi į amerikonų rankas; 
patsai gi filipinieczių vodovas su 
200 jam atsidavusių kareivių pa
sislėpė kalnuose. Žinoma ir kiti 
filipinieczių vadovai teiposgi ne 
ilgai galės gintiesi ne turėdami
gyventojų pritarimo. Jeigu a- w»ų» odar.-nieko svarbesnio ne per ausirisziųię «u Anglija Ame-
merikoniszkas randas ir jo pas
kirti ant Filipinų virszinįkai mo
kės pasinaudoti, karė neužilgo 
pasibaigs; kitaip, ji po kelių 
metų pasikels su didesniu smar
kumu. Dabar prasidėjo vėl ta
rybos terp filipinieczių reprezen
tantų ir amerikoniszkų virszinį Į pagelba, liet buk tę padaryti 
kų. Jeigu amerikonų reikalą vi-[ jiems ne davė. Gal būt viepok.
mai ne bus per dideli, jeigu jie 
supras reikalu geriaus nuo skriau
dų savųjų saugoti Jilipinieczius 
negu Amerikos indijonus ir neg
rus, gal sandara ant Filipinų ant 
ilgo užsilikti; kitaip karė turės 
atsinaujinti,kadangi priesz skriau
das visi, kaip galėdami, stengiasi 
gintiesi. Dabar. Amerikoj apkal
ba, kok j rand^ ant Flipinų pareng
ti. Ketina prezidentas paskirti 
gubernatorių, o tas jau užtvirtin
tu sąnarius tiesdarių butų, ku
riuos rinktų gyventojai isz Fili- 
pinieczių. Tas ant pirmo paivilgio 
rodosi geru, bet žiūrint ant san- 
lygų, kokiose yra indijonai ir ne
grai Amerikoj, pasirodo, kad ne 
visada tiesos apsaugoja silpnes
nius nuo skriaudų drutesniujų. 
Jeigu ant Filipinų pateks visokį 
politikieriai, jie be abejonės vėl 
pasikėlimu pagimdys.

Ant Kubos vietiniai gyvento
jai teiposgi per tankiai skundžiasi 

' ant amerikonų. Czia gal vėl pa
kilti maisztai, jeigu amerikonai 

. neiszklausys teisingų gyventojų 
pasiskundimų.

Pietini Afrika.
Isz pietinės Afrikos vėl trūksta 

Žinių, angliszki . cenzoriai ne lei
džia privatiszkų telegramų apię 
naujus atsitikimus, o randas tų 

. telegramų, koki ateina, negarsi
na, nežinia'kodėl: ar czia neatsi- 
t'ko nieko svarbaus, ar gal ne 
buvo nieko tokio, kuom anglijo- 
nai galėtu pasigirti. Paskutinis 
muszis po Modder River, kur 
susitiko vedamos jenerolo Me
thuen ant pagelbos apgultam 
Kimberley augliszkos pajiegoe su 
būrais,buvo neiszpasakytai smar
kus ir kruvinas, kuriame anglijo- 
nai nužudė apie 500* kareivių, 
ypacz daug krito angliszkų oficie- 
rų ir patsai jenerolas Methuen 
pašautas į koję, bet ne pavo

jingai. Kiek tame muszyje da
lyvavo būrų, kiek jie nužudė 
savo žmonių, apie tai raporte je- 
nerolo Methuen nieko nėra; tur
būt būrų nuotrbtos buvo mažes
nės, jeigu apie jas angliszkas ran
das negarsina. Kaip isztikro tas 
muszis pasibaigė, teiposgi sunku 
supaisyti isz raporto jenerolo 
Methuen. Jis laiko jį kaipo di
delį pergalėjimu, sako buk angli- 
jonai paveržė drūtas būrų sto
vyklas, bet kad iki* sziol neatėjo 
į pagelbę būrų apgultam Kim- 
berley ir pareikalavo kuo grei- 
cziausio pastiprinimo, tai tas jau 
rodo, kad būrai ne tapo pergalė
tais. Aut pastiprinime atsiuntė 
jam kelis szimtus raitelių, bet 
turbut jenerolas tę laiko už neuž
tenkantį, jeigu netraukia toliaus, 
bet laukia daugiaus kareivių. Isz 
šiaurinių angliszkų Kapo kolio- 
uijų traukia dabar visos būrų 
pajiegos priesz jenerolę Methuen 
ir gali jį teip apstoti, kaip apsto 
jo jenerolę White mieste Lidy- 
smith, jeigu ne ateis užtenkan- 
ezio pastiprinimo. Nors teip sa
ko speeijalistai vokiszkuose ir 
prancuziszkuose laikraszcziuose.

Natalt uje anglijonų padėjimas 
dar niekesnis. Czia visi kolio- 
nistai-angliškų valdybų holan- 
diszkos kilmės visų tų apskri 
ežių, iki kol prisigrieliė bųrai, at
virai prie jų pristoja Jie iki 
sziol padidino ant 5000 būrų pa- 
jiegas, taigi suvirszum uždengė 
vietę užmusztų ir paszautų. An- 
ąflijonai gi nuo karės pradžios iki 
dabar nužudė 3500 savo karei- 

nuveikė. Taigi ežia aiszku, kad 
karė bus sunki ir ilgai gali uisi-o O

traukti. •
Ar tiltas antTagela upės isztik- 

ro iszgriautas, nežinia. Pagal an
gliukus raportus tę tiltę bandė 
būrai iszmesti j padanges su minų 

turi imti ant ilgesnio lai-

kad jie tę padarė vėliaus. Priva- 
tiszkos žinios paduoda, buk tvir
ta būrų kariaunos dalis isztraukė 
į sziaurius prieszais jenerolę Ga- 
taere, kurisai ne daug turi pajie 
gų. Wisos gi kitos jų dalys su
sirinko po Colenso. Isz to matyt, 
kad būrai rengia smarkų pasipne- 
szinimę prie Tagela upės ateinan
tiems anglijonams. Apie naujus 
atsitikimus po Ladysmith žinių 
nėra. Angliszka karianna trau
kia mat neiszpasakytai palengva, 
kadanį 
ko ne tik maistu kariaunai, bet ir 
arkliams paszarę. Kur tik būrai 
prisigriebė į angliszkas valdybas, 
viskę isznaikino teip, kad anglijo 
nams atėjus,nieko rasti negalėtu; 
farmas iszdegino.

Ant gazdanimo būrams polan
kių angliszkų valdybų kolionistų, 
kad jie nepristotu prie būrų, an
gliszkas randas išdavė prisakymę 
konfiskuoti turtus tokių būrams 
prilenkiu kolionistų. Tas būdas 
vienoklgali būt geras tik teip il
gai, kol anglijonų nesumusz; jei
gu vienok pasieks juoe kur di
desnis nepasisekimas,' tęsyk ant 
syk gali priesz anglijonus pasi
kelti visi holandiszkos kilmės 
kolionistai, o tokių pietinėj Afri
koj yra daugiaus negu anglijonų, 
kadangi mat iki Napoleono karių 
pietini Afrika buwo Holandijos 
valdyba.

Wokiszki laikraszcziai paduo
da, buk karę pietinėj Afrikoj dėl 
asabiszko pelną pagimdė Angli
jos kolionijų -ministeris Chamber- 
iain. Tie laikraszcziai iszrodo, 
kad reikalingus karėj ginklus ir 
amuniciją būrams parūpino An
glijos fabrikantas, tikras brolis 
Chamberlaino; ministeris mat, er
zindamas burus, norėjo savo bro
liui ginklų pirkėjus parūpinti, ne
paisydamas ant to, kad ginklai 
bus apversti priesz anglijonus* 

Jeigu tas teisybė, tai reikia pripa 
žinti, kad ne paprasto patrijotiz- 
mo prisilaiko tūli angliszki mi- 
nisteriai. Žinię tę paduoda kapi
tonas vokiszko laivo, kurį Chsm 
bėriai no brolis pasamdė pristatyti 
būrams ginklus. Taigi turbut 
apkaltinime bus dalis teisybės.

Tas pats Chamberlain savo kai 
boję mieste Leicester bandė pro 
vokuoti Prancuziję, gazdindamus 
ję kare susiriszusių terp savęs: 
Anglijos, Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių Sziaurinės Amerikos, 
Wokietijos ir gal Japonijos, jei
gu Prancūzijos raudas nesuval
dys neprilankių Anglijai laikrasz- 
czių. Tę savo kalba ne gerai mi
nisteris patarnavo tėvynei (nė 
savo broliui, kadangi Prancūzija 
ginklų isz Anglijos ne perka). 
Už erzinimu prancūzų ir tai dar 
nepabaigus karės pietinėj Afrikoj, 
net visi liberaliszki Anglijos laik
raszcziai |>eikia Chamberlainę. 
Ant prancūzų ta gazdinanti kal
ba dilelės įtekmės ne padarė: 
vieni laikraszcziai, teisybė, kai 
bina randę pasijieszkoti sau tei
posgi daugiaus draugų terp An
glijos prįe-zų; kiti gi tiesiog isz- 
juoka Chain bėriai ugi vadindami 
jį cirko szokinėtoju, kurisai vLę 
avietę norėtų priesz Anglija su
kelti. Apie pristojimę prie susi
rišimo priesz Prancuziję Wokie 
tijos ir Japonijos abėjoja, kadan
gi ypacz piskutinei nėra ne jo
kios naudos kaip nors prisidėti 
prie dar didesnio sudrutinimo ly
giai Anglijos kaip ir Amerikos, 
kadangi dar labiaus susidrutinusi 

rika Japonijai butų pavojingesni 
negu Maskolija.

VVidurini ir pietini Ame
rika.

Pietinėj Amerikoj ne? i liauja re
voliucijos. Republikoj Kolum
bija užgimė revoliucija sziaurinėj 
dalyj. Bet kad revoliucijonie- 
rių pajiegos buvo ne didelės, tai 
jie bandė net szauktiesi pagelbos 
Sziaurinės Amerikos siūlydami 
jai miestę Panamę. Kad Suvie
nytos Wieszpatystės nesiskubino 
su pagelba,atėjo rando kariauna; 
užgimė didelis muszis, kuriame 
isz abiejų pusių daug kareivių 
krito; rando kariauna paėmė 
viražų, bet revoliucijonieriai dar 
galutinai ne pergalėti; jie vis 
laikosi.

Republikoj VVenezuelėj pasibai
gė vos viena revoliucija, o už
gimė jau kita. Jenerolas Castro 
pakėlė czia revoliuciję priesz pre
zidentę Andrade ir jį iszvijo.pats 
užėmė prezidento urėdę; jo ran
dę pripažino ir Sziaurinė Ameri
ka. Tuojaus vienok priesz nau- 
ję virszinįkę pasikėlė buvęs jo 
pagelbinįkas jenerolas Hernan 
dez, su 2000 kareivių isztraukė į 
sau prilenkiąs provincijas, kur 
prie jo pristojo daugiaus szalinį- 
kų ir tokiu budu jis susidrutinęs, 
jau kelis kartus sumuszė priesz 
jį iszsiųstę prezidento Castro ka- 
riaunę, o dabar, po smarkių mu- 
szių užėmė portinį mie»tę Mara- 
caibo.

IszpanUa.
Iszpanijoj karaliaus valdžia 

vos laikosi. Ant palaikymo ran
do ir mokėjimo palukų atsėjo 
uždėti didesnius mokeszczius, 
bet gyventojai tų mokeezczių ne 
nori mokėti. Randas rinkti juos 
su prievarta baugiuasi, kadangi 
tas galėtu suskubinti pasikėlimę 
visų gyventojų priesz karaliaus 
valdž'ę. Ir be to tūlose provin
cijose pakilo maisztai. Tuom 
tarpu randas ne turi pinįgų nė 
ant užmokėjimo algų kareiviams, 
ant kurių remiasi dar mo
narchija. Net svetimų krasztų 
pasiuntiniai ne tiki, idant monar
chija czia ilgai galėtu užsilikti.

Wisi laukia I»zpapijoj revoliuci
jos, kuri gali pasibaigti tik isz 
vijimu karaliaus ir jo motinu*.

Maskollja.
Po Goremikinui.Maakolijos vi- 

durių ministeriui, atsėjo carui at 
statyti nuo vietos ir iždoministe 
rį VVitte. Tas mat turėjo kokį 
ten susiriszimę su Mamontovu, 
kurisai paezlavė 7 milijonus ru
blių rando pinįgų. Caras pats 
mato, kad jo numylėti tarnai su
sideda isz gaujos lupikų, kurie 
kaip ymanydami skriaudžia žmo
nis ir patį randę, bet nepamisly- 
ja, kad reikia Maskoliję sykį nuo 
tokių szaszlavų iszliuosuoti. Kol 
laikraszcziams ne valia nieko pik
to ant urėdnįkų rašyti, kol žmo 
nės ne turės tiesos kontroliuoti 
urėdnįkų darbų, tol Maskolijos 
urėdai bus vien lupikų užimti, 
geresni su pasibjaurėjimu nuo jų 
szalįsis. Apie visuomenės kon
trolę urėdnįkų caras vienok vis 
ne nori klausyti Ateis laikas, 
kad priesz jo norę žmonės tokię 
kontrolę paims į savo rankas.

Ant maskoliško rubežiaus, 
d įstrik te Alai-hgerd, kurdai už
puolė ant armeniszko kaimo Kos- 
tur, kaimę išdegino ir išpjovė 
300 armenieczių.

■' ■"•f =
Isz Lietuvos.

Kunįgai ir lletuwi8tč.
Musų visuomenėje gana prasi

platinęs sekantis aforizmas: Jei
gu, sako, sziędien Lietuvoje ne
būtų tvirtos htfnįgijos, tai lietu
vyste jau seniai butų žuvusi.Ku
nįgai buvo visados ir dar tebėra 
tvireziaueia paspyra priesz suru- 
sinitnę ir sulenkinimę (teip!) lie
tuvių. Kur sziadien vieezai 
skamba lietuviszka kalba, jeigu 
ne vientik bažnyežiose: ten gie
da žmonės lietuvis/, .ai, ten sako
si jiems lietuviszki pomokslai.

Tegul ir būna teip, bet koks 
tame nuopelnas kunįgų? Rods 
nereikia privadžioti, juog jeigu 
nebūtų lietuvių, tai nebūtų nė 
lietuviszkų pamokslų, nė lietu- 
viszkų giesmių, nė, žinoma, ku
nįgų lietuvių. Kunįgai kalba su 
žmonėms lietuviszkai, nes žmo
nės kitaip nesupranta, ir tame 
nėra nieko keisto. Bet svarbu
mas klausymo ne tame. Szię
dien negana jau kunigui, kaip se
nobinėje gadynėje, atsiszaukti sy
kį ar kitę į minię tamsių lietu
vių, negana tos formaliszkos 
prievartos vadintis kataliku, 
kaip buvo pirmiau*. Sziędien ir 
tamsus kaimietis reikalauja nuo 
savo dvasiszkųjų netiktai užge
sinimo bent kokių jo klausymų ar 
abėjojimų dalykuose tikėjimo,bet 
drauge jis laukia, kad szi d va 
siszkija įeitu į jo padėjimę, su
prastų jo vargus, ir jo linksmy
bes. Ar vienas ar kitas pradeda 
reikalauti nuo kunįgijos {faramoe 
jųjų darbuose, paturėjimo sziokio 
ar tokio užmanymo. Kunįgija 
negali pakakinti tokio reikalavi
mo, nori padėjimas jos tarpe vi
suomenės J u omų ir privalo būti 
pasyviszku. Kunįgija nedali būti 
nė demokratiszka, nė aristokra- 
tiszka, o tai reiszkia, kad ji turi 
sakyti “pas”, palytėjus visuome- 
niszkę pasidarbavimę. Žinoma 
teipgi ji negali būti, nė lietuviez- 
ka, kaipo tautiszka, nės paezioj 
Lietuvoje jai lygiai rupi lenkai, 
latviai ir kili. Platinti lietuvy
stę, paturėti jos ugnį, tai ne jos 
užduotis, nės kunįgija, arba pla- 
cziau sakant, katalikystė, yra tai 
baltas lapas, ant kuriu kaip nori, 
teip gali raityti, ir lenkiukai, ir 
lietuviszkai, ir rusiszkai—tai vis 
viena. Geriausiai istreiazkė tę 
savo užduotį vienas isz augsz- 
cziausių dvasiszkųjų, sakydamas: 
“Mes turime ne žmones mokinti 

kalbos, bet patys nuo jų mokintis 
jų kalbos. Kaip jie kalba, teip 
ir mums reikia platinti Die
vo žodis.” Tokiu budu prilygini
mas kunįgijos prie kalbos, o kas 
su ja sujungta pas mus, ir lietu
vystės pasilieka visai pasyviszku. 
Bet laikyti teip neutraliszkai nė
ra galima ir iszkrypimai gali būti 
užtėmyjami į abi pusi. T^jp 
mes regime cziokį ar tokį, kartais 
įžymu krutėjimę jaunosios dvu 
siszkijos, kuri išdalies užkabina 
ir klausymus lietuvystės, apskri
tai klausymus liaudės, bet drau
ge su tuo da nemažas skaitlius yra 
tokių, kurie atsimena poniškus 
laiku4. Pirmiau sznekėjo len- 
kiszkai visi privilegiruoti buo
mai ir kunįgija, kaip visados, lai
kėsi draugė prie jų. Ir sziędien 
da ji nepameta to ryszio, ir apsi 
reiszkimas tos prastos ukiszkos 
kalbos, lietuviškos, juos net er
zina. Atsimenu nesenę atsitiki- 
mę. Kaip žinoma* neseniai liko 
įszventintas į ^Vilniaus vysku
pus J. Eks. Zveravyczius. Kai
po vyskupę savo sostapilės, pa 
skubino lietuviai jį pasveikinti 
ir, žinoma, ir nuėję prakalbėjo 
lietuviszkai: “Tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus,“ ant ko isz- 
girdo visi netikėlę atsakymę: 
“nesuprantu.” Wa tau ir pasvei
kinimas! Kaip-gi atsiszauks į tu.- 
lus savo parapijoms dvasiszkasis 
piemuo, jeigu jis nesupranta lie
tuviszkai? Kitaip jų bus visai 
nesuprastas. Ne, szis keistas atz 
atlikimas atsiduoda smagiai seno
viška gadynė.

“Varpas”.

Musų spaudos parodus 
reikaluose.

Laike parodos, pabaigoje gal 
Liepos mėnesio, bus Paryžiuje 
kongresas etnografiškas. Butų 
labai puikiai, kad atsirastu terp 
lietuvių du vyrai mokantiejie 
prancuziszkai, kuriuos galima bu
tu deleguoti aut kongreso var
dan nors fiktyviszkos draugystės 
ar komiteto, kurie, parengę ra
portus, perskaitytų juos ant kon
greso. Raportai gali būti du, 
kuopuikiausiu stilių suraszyti, bet 
kad perskaitymas kiekvieno ne
užimtų daugiaus kaip 10—15 mi- 
nutų. Raportai tie galt, man ro 
dos, turėti kiekvienas dvi dalis 
istoriszkai-etnogrsti^zkę dalį, sa
kysim, bibliogrsfiizkę, dar vėl 
kokię ir būtinai neužmirszti dalį 
apie peraekiojimę mus maskolių 
valdžios. Originalas raporto ga
li būti tokioje kalboje, kokię kuo- 
puikiausiai valdo autorius. Isz- 
vertimui ant grynai praneuzisz- 
kos kalbos autorius gali siųsti į 
Zurichę Hegibach str. 22 Suisse.

“Varpas”.

Isz Pakuonio, Marijampo
lės pawieto.

Kunįgę Juozę Szmulksztį.apie 
kurį jau 
apskundė 
dėtinis

raszyta, 
jo per-

buvo 
pato

Pakuonio prabaszczius 
B u kotą. Parapijonys, kurie labai 
mylėjo minėtąjį jaunąjį knnįgę už 
jo dorę apsiėjimę, dabar smarkiai 
ėmė visi persekioti prabaszczių 
už tokį judbsziszkę pasielgimę ir, 
kaip girdėt, jau galutinai iszviję 
jį isz savo parapijos; dabartės 
jisai tuotarpu gyveuęs Garliavo
je. * Jeigu tai tikra teisybė, tai 
butų labai išmintingas ir dorus 
pakuonieczių pasielgimas ir tei
singas užmokestis tam nevido
nui! Kad jisai apskundė jau- 
najį kunįirę policijai, tai jau nėra 
nė abejonės, bent pats žandaras 
apie tai sakė.

’ “Ukinįkas”.

Praktiszka draugystė.
Rygoj susitvėrė dabar nauja 

draugystė su labai praktiškais 
mieriaia. Draugystė toje turi

jau 300 sąnarių; gali prie jos pri-1neturi, tai ir nesiskubina su pro*
gulėti lygiai vyriszkiai.kaip mer 
ginos ir motery* bet ne jaunes
nės kaip I7m. Mieris draugys
tės yra—šelpti naujai užgimu
sius vaikus: tėvai, kuriems užgi 
mė vaikas, gauna isz draugystės 
kasos 30(5—-750 rublių paszelpos. 
Mokestis sąnarių yra 3 rubl. prie 
užgimimo kiekvieno vaiko. Įmo
kėjęs 30 rubl., kada jam užgims 
vaikas, gauna 300 rubl,; įmokėję 
szimlę mokesezių pastoja pagar- 
bės sąnariais, ant toliaus nereika
lauja jau nieko, mokėti ir jeigu 
jiems užgema vaikas, tai gauna 
isz draugystės kasos 750 rublių. 
Tėvams sulaukusiems d vynuezių, 
moka,apart paprasto nžmokesnio, 
dar 25 rubl. virszaus.

Stengiasi Wilnlų padaryti 
sweikesniu.

Isz visų ant viso svieto didės 
nių miestų musų tėvynės sosta- 
pilė, miestasAVilnius, priguli prie 
nesweikiaus;ų, nuoszimtis mirezių 
Wilniuje daug didesnis negu Ber
lyne, Paryžiuj, Londone arba 
Nev Yorke. S'oka visokių įtai
symų, stoka oro ant siaurų uly- 
czių, ue sveikas vanduo, stoka 
szvarumo — tai svarbiausios 
priežastys nesiliovimo ^Vilniuje, 
daugelio ligų. Dabar miesto rodą 
pati pradėjo rup:ntis, kaip tę ne 
sveikumę musų tėvynės sos t a pi
lės nors kiek sumažinti.. Ant to 
užmano parengti isz daktarų sa- 
nitariszkę rodę, kurios priderystė 
butų nurodyti, kę reikia daryti 
ant sumažinimo ne sveikumo 
miesto. Užlaikymas rodos aasz- 
tuotų ant metų apie 30000 rubl., 
bet tiek atliekamų pinįgų mies
tas ne turi. Ant surinkimo tų 
pinįgų užmano uždėti mokestį 
ant ligonių gydomų miesto Ii- 
gonbucziuoee po 50 kap. ant die
nos; teiposgi ketina uždėtį mo
kestį po 15—25 kap. ant visų 
atkankanezių - isz kitur į Wilnių, 
kaip tai yrę Warszavoj,Peterbur- 
ge it kituose dideliuose mie-tuo- 
se. >

Isz Liepoj aus,K urszės gub.
Szį pakasai į Liepojoj buvo už 

gimę didėli darbinįkų szlraikai, 
kuriuose fėmė dalyvumę lietu 
viszki ir latviszki darbinįkai ir 
darbinįkės. Szlraikai tie traukėsi 
nuo 2 iki 17 d. gegužio mėnesio. 
Tęsyk suaresztavo daug darbi- 
oįkų ir tik dabar, 9 d. lapkriezio 
atsibuvo jų prova. Zenonas Da- 
aielevycze likosi nuspręstas ant 
3 metų į Kauno t virty nę ir tai 
tik užtai, kad jis laike tardymo 
buvo vertėjumi nemokanezių 
maskoliškai latvių ir lietuvių 
darbinįkų ir iszvertė teip, kaip 
darbinįkai kalbėjo. Užklaustas 
vięnas darbi n į kas dėlko pakėlė 
sztraikę, kas juos prie maisztų 
prikalbėjo, atsakė, kad prie to 
privertė valdžia kraudama ant 
žmonių sprando didelius mokesz- 
czius, pilvas ir kūnas, ant kurių 
užganėdiiįimo neužtenka tokio 
uždarbio, kokį darbinįkai gauna. 
Kada tuos žodžius iszvertė Da- 
nielevycze, tai lygiaį jį, kaip 
ir tę darbi nįkę, kurisai juos pasa
kė, suaresztavo; drauge su jais 
tęsyk suaresztavo dar vienę 
jaunę ne turinezię 20 metų latvę 
darbinįkę kapselių dirbtuvės, 
buk ji prikalbinėjo visas, isz vi
so 500 darbinįkių dirbanezių tose 
dirbtuvėse, mesti darbę ir eztrai- 
kuoti ant iszkariavimo geresnio 
užmokesnia Dabar, apart Danie- 
levycziaus nusudyjo 15 darbinį
kų,ėmusių daly vumę sztraikuose, 
ant 2 metų į Kauno tvirtynę. 
Darbinįkas J. Miszeika sėdi kali
nyj jau treti metai ir nesulaukia 
sūdo. Jį suaresztavo užtai, kad 
pas jį rado iszskaitymę, kę fabri
kantai turi pelno už iszdirbimus, 
isz ko matyt, kad pelnas jų ne 
mažas ir kad jie gali darbinįkams 
po daugiaus už jų darbę mokėti. 
Užtai valdžios palaikė jį už agi
tatorių. sukėlusį sztraikus ir 
maisztus, bet kad sūdąs ant isz- 
d avimo nusprendimo davadų

va, bet ir be jos laiko žmogų ka
linyj. kaipi kad isz tikro butu 
kaltas.

Liepoj uje pradėjo bėgioti elek- 
triszki sztrytkariai, bėgioja jie 
nuo geležinkelio stacijos iki por- 
tui; toliaus gal mieste padirbs ir 
dauginus linijų kitose jo dalyse.

Pasimirė geriausias lietu- 
Kiszkas raRztinįkas.

Gauname isz Lietuvos žimę,' 
kad 16 d. lapkriezio, Naumiestyje 
pasimirė geriam-ias szios dienos 
ir darbszcziausias lietuviszkaa 
rasztinįkas, svarbiausias sandar* 
binįkas “Varpo” ir “Ukinįko”, 
D-ras VVincas Kudirka, sulaukęs 
vos 41 m. amžiaus. Raszė jis po 
visokiais pseudonymais, kaip 
antai: Kapsas, Varpelis. Q. D. 
yr K.^A. a. Wincis Kudirka gi
męs Pažeriu kaime, Wilkaviszldo 
pav^ Suvalkų gub. Gimnaziję 
baigė Senapilėj, uni versi tėtę gi 
Wai>zavoj. Iszbuvo, rodosi, tris , 
metus ir Seinų dvasiškoj semi
narijoj, bet ję apleido ir nusida
vė į Warszavę. Dėl apleidimo 
dvasiszko stono, ne gaudamas 
nuo tėwų paszelpos, tVarszavoj 
sunkų vedė gy venimę, kadangi ' 
reikėjo netik mokytieji,bet ir už
darbiauti ant prasimaitinimo. 
Sunkios sanlygos apsilpnino svei- 
katę teip, kad dar būdamas uni
versitete, gavo sausligę. Nežiū
rint ant menkos sveikatos ir ne. 
turtingumo, jis buvo vienas isz 
svarbiausių ramszczių “Varpo” ir 
“Ukinįko” lygiai kaipo rasztinį
kas teip ir kaipo materijaliszkas 
szelpėjas. Kaipo daktaras iszbu
vo kelis metus Szakiuose; pasku
tiniuose gi metuose, dėl visai nu
puolusios sveikatos, praktikuoti 
ne galėjo, mito isz paszelpos 
draugų. Ant jo naudos rinko au
kas “Vienybė” ir “Lietuva”. Jo 
vertimus: Keistutį ir “Orleano 
Mergelę” iszleido Tėvynės My
lėtojų Draugystė. Rasztų yra jo 
dar diktai. Priderėtu pasirūpinti 
juos iszleisti.

gydanti Szaltiniaf.
Neseniai, pasėmę isz maskolisz- 

kų ląikraszczių, mes pagarsino
me, kad netoli garsių Lietuvoj 
Druskėnįkų gydanezių maudynių 
rado naujus gydanezius šalti
nius. Szaltinius tuos užtiko inži
nierius Alytaus - VVarenos gele
žinkelio linijos netoli SenoAlytaus, 
Trakų pavietyj, Wilniaus gub., 
apie 50 viorstų nuo Druskėnįkų. 
Kad Szaltiniuose tuose yra daug 
geležies, tas tiesa, bet ar tas 
vanduo isz tikro gydantis, apie 
tai nieko ne galima sakyti, ka
dmi?’ jo sudėtiniai daktarų ne 
ištirti.

Žmonių rūmas.
2 d. lapkriezio Kaune atsibu

vo paszventinimas czia isz pri- 
vatikzkų aukų su rando prisidėji
mu pastatyto teip vadinamo 
žmonių rūmo. Ant pašventini
mo ^įvažiavo visi augszckįeusi 
Lietuvos vAldinįkai, netruko ir 
Wilniau8 satrapus jenerolo Troc
kio. Namai tie yra ant rinkos. 
Telps juose teatras, skaitinyczia 
ir a|*art to dar nakvynės namas. 
Už 20—30 kap. ant dienos yra 
czia dėl pakelevingų atskiri 
kambariai, o po 5 kap. kasztuoja 
nakvynė ne atskiruose kamba
riuose. Mieriai tų namų, rodosi, 
gana gražus, tik gaila, kad juos 
maskoliški Lietuvos kankinto-, 
jęi pavers į įnagį maskolinimo 
lietuvių, juose bus maskolystėa 
lizdas.

Twmiai Baltiszkų ju- t 
rlų aplinkinėse.

Smarkus vėjas išardė pylimus 
prie Kur^zėe jūrių kojos, Prūsų 
Lietuvoj, nuo ko užgimė* baisus 
tvanai. Iszsilieję vandens užli 
kaimus: Juvent, Altheideod 
Neuheidendorf ir Nemunas, 
gelio tų kaimų gyventojų 
dens’ nunešė ir išnaikino i 
turtaa.
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Isz Amerikos
Paskendo laivas.

Eureca, Cal. Prieszais Hum- 
boldt užtakę susidaužė laivas 
“Wecott”. Isz buvusių ant jo 
24 žmonių 22 iszsigelbėjo. du gi 
prigėrė; prigėrė moteriszkė Car- 
michael ir vienas jurinįkas. Mo- 
teriszkę bandė .gelbėti su virve 
ir ję pasisekė jai sugriebti, bet 
traukiant prie kranto, kada buvo 
ne toli kranto, dideli vilnis isz- 
veržė virvę ir nelaimingę mote- 
riszkę nuneszė toliaus į jūres, kur 
ji prigėrė.

Sudege vaikas ir motina.
Kenosha.AA^ is. Farmerienė Hal- 

lebeck,gyvenanti netoli Kenoshi, 
rengdama pusryczius, pasodino 
vaikę ant stalo, ant kurio stovė
jo deganti lampa. A¥ai kas par
vertė lempę ir degantis kerosi- 
nas isztekėjo ant jo ir motinos ir 
jie ant syk pavirto į liepsnos 
stulpę. Subėgę namiszkiai rods 
ugnį užgesino, bet apdegimai ly
giai motinos kaip ir vaiko 
sunkus, kad nėra 'nė jokios 
ties ant iszgijimo.

Iszleke in padanges
Columbus, Kas. 1 d. gruodžio 

iszlėkė į padanges viena isz di
džiausių dalių “Laflin Rsnd Pov- 
der AVorks” dirbtuvių esanezių 
keturios mylias nuo Columbus. 
Wienas darbinįkas, kurisai buvo 
toj dirbtuvių dalyj, likosi visai 
sudraskytas; du gi kiti ne mirti
nai sužeisti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Nev York. Ant parengto isz- 

važiuoti į Bnffalo greitojo Dela- 
vare, Lackavanna & AV’estern 
geležinkelio trūkio, stovinezio 
ties Aran AVrmkle ui., užbėgo kitas 
trūkis bėgantis į JerseyCity. Prie 
to susimuszimo mažiausiai 6 žmo
gystos likosi ant vietos užmusz- 
tos; 20 sunkiai sužeistų nugabe- 
no*į ligonbutį Patersone ir isz jų, 
kaip sprendžia daktarai, viena 
dalis turės mirti. Lengvinus su
žeisti, kokių buvo ne mažai, isz- 
keliauvo toliaus į paskirtę vietę.

Hazelno, Pa. Netoli Cranber- 
ry Crossing, važiuojant vežimui 

• skersai Pennsylvania geležinke
lio, užbėgo.trūkis, vežimę sudau
žė ir jame sėdinezius1 iszmetė ant 
kelio; prie to dvi merginos ir 
viena moteriszkė likosi ant vie 
tos užmusztos, vežėjas sunk'ai, 
gal mirtinai apkultas.

Denver, Co. Netoli Salida, 
ant Denver & Rio Grande gele
žinkelio susimuszėdu į prieszingas 
puses bėganti trukiai, prie ko 
keli žmonės likosi užmuszti. Iki 
sziol isz po vagonų griuvėsių isz 
traukė 6 negyvėlius, bet gal jų 
yra daugiaus.

Alblųlebųl’e, N. Mex. Netoli 
nuo czia, ant Los Angelos gele
žinkelio susimuszė pasažierinis 
trūkis su tavoriniu. Prie to sze- 
szios žmogystos likosi sunkiai ap
kultos.

Audros,
Audros ir baisios vėtros Golfo 

aplinkinėse,Texase,pridirbo daug |

teip
wil-

daugiaus blėdies negu isz pradžių 
tikėjo. Baisus vėjas suneszė į

i

užtukę tukstanezius avių ir gal
vijų, kur jie prigėrė. VVienas 
tik gyvulių augintojas Brundreth 
nužudė 3000 avių. Pražuvo ir 
ne mažai žvejų laivelių su žve
jais.

Refregio pavietyj ledai ne ma
žai blėdies pridirbo. Kaip koki 
ledų szmotai turėjo net 5 colius 
diametro. AVien miestelyj Lamer 
tie neiszpasakyto didumo ledai 
užmuszė 700 galvijų.

Gaisrai.
Philadelphia, Pa. Siautė czia 

didelis gaisras, kurisai isznaikino 
keturias dideles pardavinyczias 
ir pridirbo blėdies ant 4 milijonų 
doliarų; daugiausiai blėdies pri
dirbo Lippincotto pardaviny- 
cziose, nes ant 2 milijonų dolia
rų. Per sudegimę pardaviny- 
czių 2000 vyrų ir moterų ne te
ko vietoe.

Boome, Ijva. Sudegė czia di
delės Paynes arklinyczios, o jose 
pražuvo ir 40 puikių ir brangių 
arklių.

Redakcijos atsakymai.
P. Baravykui. Ginezų su 

“Saule” ir “Kataliku” ne veda
me, todėl ir Tamistos rasai ei į ne 
virę talpiname. Terp laikraszczių 
ant viso svieto yra mada: ant 
asabtszkų koliojimų ne atsiliepti. 
Kas kolioja vietoj argumentuoti, 
ta» savę žimina o ne tę, kurį Ko
lioja.

Isz darbo lauko.
SaNd.tone, Mich. Atidaro 

czik naujas anglių kastynes.
1 Wat?on, W. Va. Darbai ei

na ežia gerai; dirba kiekvienę 
dienę.

5 Oakland, Md. Rado ežia 
naujus anglių plotus, ant kurių 
parengs kastynes.

® Racine, Wis. Fermeriai 
czianykszczių geležies liejinyczių 
rengia sztraikę.

Maynard, Oh. Wisose ap
linkinėse kastyuėse, dir
ba kiekvienę dienę.

T Saginav, Mich. Czia atida
ro naujas kastynes, kuriose neuž
ilgio prasidės darbai. (

Bay View; AVis. Illinois 
Steel Co. ketina czia pastatyti 
plieno dirbtuvę.

Gumble, Ala. Czianyksz- 
cziose kastynėse pakėlė ant 7% 
darbinįkų uždarbį.

* Fall River, Mas. Fall Ri
ver Iron Works Co. pakėlė ant 
10% darbinįkų uždarbį.

Cincinnati.Oh. Blėtos dirb
tuves ant Riverside ketina ant 
tūlo laiko uždaryti.

,5 Martins Fzrry. Oh. Stato 
czia lopetų dirbtuvę; kurioje ue- 
užilgio pradės dirbti.

Racine, AVis. Freeman & 
Sbns Mfg Co. pakėlė ant 10% sa
vo dirbtuvių darbiuįkų uždarbį.

<Į Beysville, Oh. Baigia czia 
rengti naujas stiklo dirbtuves, 
kurios dar szį metę pradės dirbti.

Irioswood, Mich. Darbai 
eina czia gerai. Kalnakasiai už
dirba po $2 ir daugiaus ant die 
nos. a

5 Philadelphia, Pa. 800 czia- 
nykszczių audėjų pakėlė sztraikę, 
o pertai 25 dirbtuvėse pasiliovė 
darbai.

Gloucester, N. J. Czianyk- 
szczios geležies dirbtuvės neužil
gio pradės dirbti ir dirbs be per- 
stojimo.

■j Sharon, Pa. Rengia czia 
naujus tarpinimo peczius Sharon 
Steel Co. Kasztuos jie pu>ę mili
jono doliarų.

5 AA’amiington, Pa. C^ia- 
nykszczios blėtos dirbtuvės liko
si uždarytos; nežinia dar kaip 
ilgai jos stovės.

Saltsbvrg, Pa. Darbai czia 
sziuom tarpu eina ne geriausiai, 
yra vienok viltis, kad neužilgio 
pasitaisys.

T Springfield, III. Czianyk- 
szcziose geležies dirbtuvėse dir- 
oa gerai ir rodosi, kad teip bus 
per ilgesnį laikę.

* Locust Gap, Pa. Czianyksz- 
czios Monitor kastynės ‘likosi su 
visu apleistos; visas prietaisas 
krausto kitur.

Terre Halte, Ind. St. 
Louis kapitalistai ketina czia pa
rengti didžiausię visoj Amerikoj 
spirito leidinyczię.

Scottdale, Pa. Darbai prie 
rengimo Charlotte peczių neužil
gio bus pabaigti ir paskui tuo- 
jaus pradės dirbti.

5 Richmond, Va. Friderichs- 
burg & Potomac geležinkelio 
kampanija paaėlė ant 10% savo 
darbinįkų ir urėdnįkų algas.

Nelson.ville, Oh. Darbai 
Hocking Valley apskriezio anglių 
kastynėse eina teip gerai, kad 
geriaus niekada ne dirbo.

•[ Pittsburg, Pa. Morris & 
Balley Co. pirko czia 10 akrų žė- 
mės, ant kurios ketina statyti 
nauję savo dirbtuvių dalį.

Salado, N. Mex. Czianyksz 
ežiose kastynėse dirba gerai. Ati
darė czia naujas kastynes ant ne
seniai surastų anglių plotų.

1 Ridgeville, Pa. National 
Minnig Co. pirko 300 akrų žemės 
su naujai surastais anglių sluogs- 
niais ir parengs czia kastynes.

•I Butler, Mo. Netoli szito 
miesto, Amurete, atidarė naujas 
kastynes, kuriose nuo pradžios 
ateinanezių metų pradės dirbti.

Elvood City, Pa. Czianyk- 
azezios blėtos dirbtuvės sustojo 
ir per tai 150 darbinįkų neteko 
darbo. Dirbtuves tas dabar tai
so. Kaip ilgai jos stovės, neži
nia.

Dell Roy, Oh. Netoli nuo 
ežia, ant farmos AVilsono Scott, 
rado naujus anglių plotus, kur J. 
J. Hoby neužilgio parengs kas ty
nęs.

T Elgin, III. National AVatch 
Co. pagarsino visiems 2400 dar- 
binįkų, kad jiems pakelia uždar
bį ant tiek, kiek jie gaudavo 
1892m.

Pitt-burg, Pa. Penkiose 
ezianykszcziose liejinycziose gise- 
riai pakėlė sztraikę. Jie reikalau
ja |3 mažiausio ant dienos užmo- 
kesnio.

1 Dalton, Oh. Rengia ežia 
naujas kastynes, kuriose neužilgio 
prasidės darbai. Kitose vietose 
darbai eina gerai ir darbo yra už
tektinai visur.

5 Sharon, Pa. Dalis blėtos 
dirbimo Republic geležies dtrb 
tuvių likosi uždaryta dėl stokos 
medegos ir per tai 100 darbinįkų 
ne teko darbo. ,

Youngstovn, Oh. Darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse eina 
gerai.- AVisos geležies dirbtu
vės dirba ir yra viltis, kad teip 
bus per ilgesnį laikę.

5 Canal Dovek, Oh. Kapita 
listai nupirko ežia didelius plo
tus žemės su anglims ir parengs 

i naujas kastynes. Kastynės tos 
bus netoli Indian Hill.

•[ PlTTfBURG, Pa. t 
Steel Hoop Co. uždarė 
vo dirbtuvę ant East 
gi ant Monnesen. 
neturi užtektinai reikalavimų.

5 Nantiooke, Pa. Trriukiasi 
sztraikas czianykszczių kalnaka
sių, kurisai vis labinus platinasi. 
Bijosi ežia sumiszimų, todėl 
szerifas renka jau pagelbinįkus.

•[ Fall River, Mas. Wisos 
czianykszczios medvilnės verpi- 
nyczios pakėlė ant 10% darbinį
kų uždarbį.Dirba tose dirbtuvėse 
28000 darbi nįkų ir darbinįkių.

5 AA’eb-ter, Mas. Stevenso 
Co. pakėlė savo vilnonių iszdir- 
bimų dirbtuvėse Quinnebang 
Conn. darbinįkų uždarbį ant 10%. 
Dirba tose dirbtuvėse 6000 darbi - 
nįkų.

5 Kansas City, Mo. 300 mer
ginų dirbanezių dirbtuvėse Svo- 
fferd Bross Dry Goods Co. pa
kėlė sztraikę, kadangi joms kom
panija numažino ir teip mažę už- 
mokesnį.

5 Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina vis gerai. 
Pereitę sanvaitę degė 18372 pe- 
cziai. Home Co. uždegė 32 nau
ju peczių. Aut Mt Braddock sta
to 100 naujų peczių, ant Pant 85 
peczius.

T Vandalia, Mo. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse. eina gerai, 
bet kastynių savinįkai ne moka 
darbtnįkams pagal unijų tabelę, 
kadangi czianykszcziai kalnaka
siai ne susiorganizavę, ne priguli 
į uniję.

Lincoln, N. H. Darbai eina 
ežia gerai lygiai giriose kaip ir 
lentų pjovinyczioae, bet prie už- 
mokesnio tankiai nusuka. Da
bar iszmokėjo .uždarbį dviem 
mozūram, vienam nusuko $26, 
kitam gi $10 nuo to, kaip buvo ’ 
sutarta. Kaip reikėjo darbinįkų, 1 
tai žadėjo mokėti po $1.40, bet 1 
kaip atėjo laikas mokiti, tai pas- 1 
kaitė lik po $1.10. Teip daro sa- 1 
vinįkas lentų pjovinyczios su I 
visais liotuvias ir lenkais, 
užmokesnio vis nusuka po 
doliarus.

kų sudėti yra, komitetas gali pa
gal reikalę panaudoti, o antra — 
rokunda aukų bus žinoma. Szię- 
dien juk pinįgai, paaukauti dėl 
Parodos, guli rankose daugybės 
ypatų; ir laikas butu, kad tie pi
nįgai suplauktu į vienę kasę. Yra 
tokių žmonių, kę žadėjo aukauti, 
bet vilkina įmokėjimę žadėtų 
aukų. Nemislykite, broliai, kad 
mažai pinįgo tam dalykui reiks, 
jeigu norime darbę žmoniszkai 
atlikti. Todėl-gi velytina, kad 
umu laiku žmonės savo pažadus 
iszpildytu ir vėl tie, kurie jau 
turi pas savę sudėtus aukautojų 
piaįguo, tuosius prisiųstu Paro
dos kasieriui.

J. Szliupas.

American 
vienę sa- 

End, kitę 
Teisinasi,kad

prie 
kelis

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Nuo Payžiaus parodos ko
miteto.

Mieli Tautiecziai! Ginczai ko
miteto Paryžiaus parodos tarpe 
pasiliko sudavadyti, visiems są
nariams susi važiavus Plymouthe 
16 d. lapkriczio, isz ko galima 
yra pasidžiaugti, ir tiktai reikia 
velyti, kad proga dėl tolygių 
ginezų toliaus nebkiltu.

Taigi dabar bereikalinga butu 
kę sakyti isz vienos ar kitos pu
sės, ir vaidus užbaigus, iszpuola 
labiaus pasirūpinti, kad aukų 
daugiausiai plauktu. Apart to, 
svarbiu dalyku yra, kad aukos 
sueitu ant ręnkų Parodos kasie- 
riaus: nes tik lokius pinįgus, 
kurie ant Parodos kasieriaue r»n-

Paryžiaus parodos komi
tetai.

Pakilus vaidams terp musu 
iszrinkto komiteto sąnarių ne 
vienas nusiminė, pabūgo, kad ne 
žūtų dėl nesutikimų terp sąnarių, 
ant kurių visuomenė padėjo sa
vo viltis, kuriems užsitikėjo vi
sas parodos užmanymas. Žinoma, 
užmanyta paroda butų turėjusi 
įsikūnyti kad ir kasžin kokios 
intrigos butų kilę, bet norintį^ms 
pamatyti parodę daug dauginus 
butų atsėję aukauti: butų reikėję 
dėti ne po 25c. bet po $5 arba 
$10, o gėda sutikimo ardytojams 
vis gi butų pasilikusi, savo tar
pinė kova, kuri, nežiūrint kad ję 
įsireižę stengiasi palaikyti “Sau
le" ir Kravczuno “Katalikas”, 
pradeda tilti, vėl butų smarkiaus 
pakilusi. Musų komitetas vie
nok pasirodė vyriszku, vertu už 
sitikėįimo visuomenės. Komite
tas pasibarė, parodė viens kito 
silpnybes ir pasibueziavo aukau
damas asabiszkumus ant tautos 
labo; padarė kaip pridera tūžmin
giems vyrams. Reikia pagirti ir 
kn.Ždinskę irMilukę už jųnuolan- 
kutnę. Jie mat gerai žinojo, kad 
ne reikia b'jotieai nė tų, kurie 
nieko ne aukauja ir nieko ne 
skaito, ne tų, kurie isz pats pra
džių savo intrigoms visa:p sten
gėsi visę užmanymę į niekus ap
versti savo apuokiszkoms pra- 
naszystoms. Bereikelo, pagal mu
sų nuomonę, kun. Milukas sutei
kė garbę “Katalikui” jame tal
pindamas sa^o ateiliepimę, kuom 
parodė savo pritarimę tam laik- 
raszcziui griaujaneziam visus 
musų tautiszkus darbus ir užma
nymus, niekinanežiam asabiszkai 
musų darbinįkus. Per savo rasztę 
“Kataliko” redakcijos ne pertik
rino, kadangi jai ne, rupi tautisz 
ki darbai nė teisybė,'tik vien sa- 
vę pažemino visuomenės akyse. 
, Mums rodosi, kad komitetui 
priderėtu garsinti visuose laik- 
raszcziuose, iszėmus prieszų viso 
užmanymu, visokias žinias paro
dos reikaluose ir visuose ant syk, 
nes kiti galėtu nenorėti perspau- 
dinti žinių isz kitų laikraszczių, 
kaipo paeinanežių isz antros ran
kos. Nora teip darant komitetui 
atseitu daugiaus darbo pridėti, 
bet mums rodosi, tas yra reika
lingu, kadangi tęsyk kiti laikrasz- 
cziai ne galėtu teisintiesi, kad 
žinių ne gavo, arba kad kokio 
straipsno kitame laikrssztyj ne 
užtėmyjo; jeigu kas atsių->tų ži
nių ne patalpintu, tai jau visuo
menė turės tiesę tokį laikyti už 
neprilankų visam parodos už 
manymui. Broliai, dirbkime, kiek 
tik turime pajiegų, atlikę darbę, 
galėsime ilsėtieji!

Warguolij.

Isz Philadelphlos, Pa.
Garsų lietuviszkę pseudo ku- 

nįguiksztį Antanę Jocį jau ant 
visados iszvijo isz mokzluinės, 
davė jam mokyti tik 2 vakaru. 
Negelbėjo mat nė paraszai komi
tetų draugystės Szvento Anta
no, Independent Kliubo, nė reko
menduojanti laiszkai kitų ypatų.

Nr. 45 “Lietuvos” draugystės 
Szvento Antano sanariai teisin
gai užmeta komitetui despotisz- 
kumę. Wieton paremti tautisakus 
reikalus, komitetas,ant apgynimo 
savo asabiszkos garbės, užsimanė 
draugystės pinįgais pradėti pro- 
vas su laikrosscaių koresponden
tais. Nesutikimus, kaip matyt, 
pagimdė ganiai praskambėjusi 
lietuviazko pseudo kunįgaikaz- 
czio ypata. Ta pati vienok tamsi 
ypata ne tik dabar vaidus ir ne
sutikimus draugystėj pakėlė, dėl 
Jocio buvo ir pernai nesutikimai, 
tik tęayk visi draugystės sanariai

stojo ui Jocį, ui pagarsinimu ne
tikusių jo darbų niekino net 
“Lietuvį. per numirusį jau 
“Garsę” J Protestuodami prieez 
norę komiteto pradėti provas są
nariai užmirszo, kad ir dabar 
draugystė tūri provę: jos per- 
kratinėjimas buvo paskirtas ant 
14 d. lapkriczio, per keturias die
nas žmonės laukė, bet prova dar 
nepsibaigė; draugystė turi du 
advokatu, o Jocį treczię. Ir už 
kę provojast? Už tę paczię nesu
tepi ji-garbę pseudo .kunįgaiksz- 
czio. Mat metai atgal vienas isz 
sąnarių pasiraszė prieszais Jocį 
ir ui tokię drasę sziędien protes
tuojanti prie.-z Jocį sąnariai pa
reikalavo,idant tasai,iszdrysęs ne 
pritarti jų proteguojamam, butų 
isz draugystės iszmestas, nes, gir
di, per savo pasiraazymę pažemi
no visę drugystę. Dabar, kaip 
matyt, tie Jocio apginėjai ir 
draugai pavirto į karsztus kuuį- 
gaikszczio prieezns. Mat kaip tai 
greitai nuomones persikeiezia. Ar 
ne geriaus buvo iszpradžių nesi- 
karszcziuoti per daug su prote-' 
gavimu Jocio?

Žiaunas.

Tewyn6s Mylėtojų Drau
gystės reikaluose.

Kelios kuopos Tėvynės Mylė 
tojų Draugystės nutarė prisidėti 
prie iszleidimo “Ukinįko” ir ant 
toliaus darbuotiesi isz vien ant 
platinimo apszvietimo ir tautisz- 
ko supratimo terp tėvynės lietu
vių su Europos inteligentais. To 
galima buvo geisti isz pats pra
džių. tik gaila, kad užsidedant 
draugystei, tokio noro ne buvo 
matyt nė terp Europos inteligen
tų, nė terp pirmutinių virszinį- 
kų Amerikoj užsidėjurios drau
gystės, o terp paskutinių pasiro
dė net ne noras prileisti europie- 
ežius. Reikia dabar vien geisti, 
kad tas geras užmanymas vėl ne- 
iszirtu. Czia vienok neužtenka 
dar nore-Amerikos lietuvių dar
buotiesi isz wien su europiecziais, 
bet reikia, kad ir paskutiniai to
kį jau norę iszreiksztų, kad pa
lengvintu užriszimę tokio ry- 
szio. Iki sziol europiecziai mažai 
rūpinosi apie musų darbus,užma
nymus, apie muaų vargus. Ar 
dabar jų nuomonės persikeitė? 
Jeigu vienok europiecziai* per 
susijungimę norėtu pats vien isz- 
eiliuoti1' nuo darbo, viskę pa
vesdami amerikiecziams, tai ir 
isz susijungimo draugystė ne tu
rėtu naudos, jai atseitu vienai 
neszti ir europieczių pareigas. 
Todėl reikia czia abiem pusėm 
gerai apkalbėti, ant kokių iszlygų 
galima bus susiriszti. Jeigu vėl 
amerikiecziai užsimanytų euro- 
pieeziams vien prisakymus davi
nėti, niekinti juos asabiszkai, tai 
ir susiriszę, neilgai krūvoj iszbus.

Nusūdyti lietuwiai.
Postvilles sude traukėsi prowa 

užmuszėjų Juozo Rutkausko, 
devynių lietuvių. Sūdąs du ap
kaltintu iszteisino, 7 gi rado 
kaltais žmogžudystės ir tuos bene 
tik siųs ant kartuvių. Dviejų 
nusidėjusių Bubinų provos 
dar ne buvo, tie turbut teiposgi 
turės kyboti. Draugai sūdo nu
baustų stengiasi atnaujinti provę, 
bet vargiai bo tas nuaiduos. M it 
piktadariams užtarėjų padėtųjų 
ne trūksta, trūksta jų wien tę 
syk, kada reikia kę nora .svar
baus nuveikti. Gėdi mums, kad 
ant teip mažo skaitliaus musų 
Amerikoj turime teip daug niek- 
t-zų, kas akyse kittauczių gadi
na musų garbę. Niekszai visur 
gal atsirasti, bet terp kitų tautų 
už tokius geri ueužtaria, jeigu 
užtaria, tai vien toki jau 
niekszai. P. Baczkauskas sako, 
kad dalyvavusiejie uimuszyetoj 
buvo progreaistai. Nežinia 
kokius “Saulės” iszleistojas va
dina progresiataia? Jeigu ap- 
szviestua “Maižieeziaus Mokslo”, 
arabiazkų pasakų ir taradaikų, tai 
tame gal ir bus dalis teisybės, ka
dangi nusūdyti nuo tokių skaity
mų neaiazalino. Wisi tie žmogžu
džiai buwo katalikai, iszėmus 
vieno, visi pildė visas tik&ji- 
m i sakas pareigas; net paskutinis 
negalėjo visų pareigų iszpildyti 
vien todėl, kad visus pinįgus 
pragerdavo, todėl ne turėjo isz ko 
užmokėti kunįgui. Jeigu minėti 
žmogžudžiai butų skaitę apsivie- 
ezianeziua žmogaus protę rantus, 
be abejonės ne butų dasileidę

žmogžudystės, nes ta yra tai Mai
lius tamsumo. Jie dabar pats gai
lisi, bet jau per vėlu. Wienas isz 
jų, J. Stankevyczius, gavo proto 
sumaiszymę.

Keleivis.

Isz We8tvilles, III.
Darbai eina czia geraį ir darbi- 

nįkai uždirba ne menkiausiai, bet 
isz musiszkių ne visi isz to moka 
naudotiesi: daugelis, ne atminda
mi ant to, kad po gerų laikų gali 
ateiti prasti, kę uždirba, tai ir 
prageria. Pasigerinus darbams, 
matyt pas mus daugiaus ir tau
kiaus girtų lietuvių.

Nėra vienok isz to kę labai nusi- 
džiugti, kadangi musų dvasisz- 
kas vadovas, vieton raginti prie 
blaivystės, pats prisideda prie 
platinimo girtuoklystės. Sztai 
dvi sanvaiti atgal parengė fairę 
ir po bažnycziz,prieszais vyskupų 
nutarimus, parengė tikrę saliunę. 
Czia ne tik ne draudžia nuo gė- 
rymo, bet rodosi, lyg tyczia ver- 
czia prie pylimo į gerklę svaigi- 
na^pzių gėrymų ant Dievo gar
bės. Kadangi pas mus ne trūksta 
“gerų katalikų”, tai ir ne dyvai, 
jeigu matai gana svyruojanezių 
iszeinant isz pobažnytinės salės; 
per tai net svetimtaueziai juokia
si isz lietuvių.

AVestvillietis.

Isz Brooklyno, N. Y.
Pereitę sanvaitę buvo ežia la

bai liūdnos vestuvės. Buvo pa
rengtos vestuvės terp lietuvių, 
jaunamartė ne labai norėjo teaėli 
už jai paskirto jaunikio, todėl isz 
gaileszczio apsirgo. Tėvai, vie
ton isz syk pakviesti daktarę, 
pakvietė kokį ten burtinįkę, kū
rinai, žinoma, nieko gelbėti nega
lėjo. Kada pakvietė tikrę dak 
tarę, tas rado ligę labai pavojin
ga ir abejoja apie iszgijimę. 
Mat kokius vaisius gimdo prie
varta! Tėvai, neva norėdami 
gero savo dukterims, versdami 
jas tekėti už nekeneziamo vyro, 
ne retai trumpina amžį dukterų.

Naujokas.

Isz Newark, N. J.
Czianyksztės lietuviszkos 

terys sutvėrė ežia draugystę po 
vardu “Gražina". Naujai uždė 
tos draugystės mieris yra: savi 
tarpinė pagelba ligoj, taigi teip 
kaip ir vyriszkų pagalbinių 
draugyszczių ir apart to prisidėti, 
ir prie tautiszkų darbų. Priderėtu 
rodosi, visų miestų betuvisz- 
koms moterims risztiesi į pana- 
szias draugystes, teip kaip tai 
daro kitų tautų moterys. Mes isz 
savo pusės naujai užsimezgusiai 
draugystei velyjame kuo geriau
sios kloties.

mo-

Nevarkietis.

Isz Mahanoy City, Pa.
23 d. lapkriczio pas mus atsiti

ko žmogžudystė. Lietuvys Juo
zas Baliuuas perdūrė su peiliu du 
kitu lietuviu. AVienas perdur
tas mirtmai, ant to iszgijimo nėra 
vilties; kitas gi, rodosi iszgis. 
Žmogžudys Baliunas likosi 
suaresztuotas ir žinoma, sūdąs 
nubaus jį pagal nuopelnus.

Bar.

Anglijos Lietuviai.
Londono lletuwiai.

(Tęsa)
Teip besimaiszant, papraszė 

balso vienas sveczias ir pradėjo 
aiszkinti, kad tas mitingas yra 
“Vienybės”, kad sanariatns “Vie
nybės” iszpuola sau iszaiszkinli 
dėlko “Vienybė” ne tąrpsta, dėl- 
ko atsiranda rugojimm ant “Vie
nybės” ir tt. Kalbėtojas trumpai 
paaiszkiuo, kad “Vienybės” įsta
tymai yra netikę ir reikalauja pa
taisymo, o pirm viso ko turi būt 
panaikintas punktas, pagal kurį 
galima iszmeati pi ieszininkus, 
maisztininkus isz draugystės, ve
lijo iszrinkti isz savo tarpo isz- 
mintingesniua žmonis, kurie 
pertaisytų senus įstatymus ir pa
duotų mitingui ant užtvirtinimo. 
Wisi atidžiai klausė, tik atsirado 
vienas, ku'is bėgiojo nuo vieno 
prie kito ir stengėsi įkalbėti 
klausytojams, kad jo ne klausytų, 
kad jis ėsęs lenkas, o ne lietuvys 
ir lt. Tuo m tarpu pasirodė, kad 
tas kę liegėdiazkai melavo, pats 
kęlhi namieje lenkisskai, bet nu
siduoda ėsęs lietuvių prietelium. 
Pabaigus kalbėti sveczioi, lietu

■ vigi pradėjo skirstytis, pasipik- 
• tindami isz “Vienybės”. -Padary- 
i tas buvo tik vienintėlis sutari- 
i mas: “nemokėti ligoj pinįgų 

tiems, kę mažai serga ir pradeda 
mažuma dirbti”. Bet protokolas 
per kaltę apsėmusio raszyti ne 
buivo užbaigtas, ir nieks ant jo 
nepasiraszė. Iszsickyrszczius “Vie- 

, nybės” sąnariams, liko salėje tik 
i komitetas ir da porę sananų ir 

tęsė tdliaus vakaro vaidu®. Czia 
stabziai užpultas buvo “Vieny- 

' bės” direktorius ir apkaltintas už 
netikusį vedimę “Vienybės” rei
kalų. Tas, žinoma, negalėjo pa
tikti direktoriui, užgavo jo gar
bę ir užrito jam ant szirdies ne 
mažę akmenį. Kad atsikratyti 

i nuo tos sunkenybės, direktorius 
ant rytojaus parsineszė isz publi
kų Hekarstų, iszgėrė drauge su 
savo sėbrais, svarstė lietuvystės 

, reikalus ir prižadėjo viskę įtaisy
ti,Įtaip priguli. Liekarstos suszil- 
dė krauję, akmuo nuo szirdies 
nusirito ir rodėsi viskas pabaigta. 
Bet kitaip viskas virto, ir ne 
lemta buvo iszsipildyti direkto
riaus prižadėjimams. AVos praėjo 
2 nedėlios, kaip sztai atsirado 
naujos bėdos draugystėje. Augsz- 
cztau buvo sutarta skolinti isz 
draugystės kasos pi n į gus, liet pro
tokolo ant milingo ne buvo sura
ižyta ir ne buvo aiszkizi nurody
ti rubežiai skolinimo, tik keli 
sanariai suraszė tam tikrę popierę 
ir aut jos paeiraszė. Buvo pradė
ję skolint, bet kada vienas sąna
rys, p.įjakalauskas, papraszė pasko- 
linti 5 svarus sterlingus, tuomet 
kiti isz pasiraszusių susiprato ir pi- 
nįgų ne norėjo duot, sakydami, 
kad pinįgai reikalingi ligoniams, 
kud “Vienybės” kasa ir teip jau 
maži naši ;be to užtėmyjo, kad ne
galima remtis ant tokio protZko- 
lo, kuris paraszytas kelių sąnarių 
ir mitingo neužtvirtintas. Di
džiausiu prieszinįku skolinimo pi- 
nįgų buvo komiteto sekretorius 
p.) Baronaitis. Reikalaujantis pi- 
nįgų p. Sakalauskas jau buvo 
perkalbėjęs kelis, vyrus, reikėjo 
tik sutikimo direktoriaus ir butu 
brivę galima nueiti į bankę ir 
iszimti pinįgų, ligoniams 3 sv. ir 
p. Sakalauckui 5 sv. Bet kada 
vki susirinko pas p. Baronaitį, 
kur gyvena teipgi “Vienybės” 
direktotorius, ir rengėsi jau eiti į 
bankę, sztai kyla klausymas, ar 
galima skolinti pinįgus pasire
miant ant įstatymo (rulio) kelių 
sąnarių suraszyto . ir mitin
gi neužtvirtinto? P. Baro
naitis prispyrė komitetę 
daoti aiszkų atsakymę ir visi ko
miteto sanariai pasakė, kad dau
giau jau pinįgų ne skolysę. To
kiu hudu buvo paniekintas skoli
nimo įstatymas ir p. Baronaitis, 
išsėmęs, sudraskė jį irszvyst nu
metė po kojų komiteto sąnarių. 
Toks apsėjimas p. Baronaiczio da 
daugiau suerzino tuos, kę norėjo 
isįspildyti norę p. Sakulaucko. 
AA'ienas isz jų priėjęs pasakė:“oi 
kodėl tau pirma buvo geras tas 
protokolas, tik dabar jis pasidarė 
niįekai? — Kad a<z prima ouviu 
durnas, atsakė p. Baronaitis, bet 
beskaitydamas gazietas.asz pama- 
cziuu, kas pas mus darosi ir ne 
noriu, kad kas isz “Vienybės” są
narių, susipratęs, apsku-tų komi- 
toię, o dr -uge ir mane už iszlei- 
dimę pinįgų ant biznių. Iszel- 
da^ui p. Sikalauckas ir jo sėbras 
p. Bėru lis žadėjo apskųsti p. Ba
ronaitį už sudraskymę protokolo, 
vadino maisztinįku ir grasino 
teip padaryti, kad per 10 metų 
nieks negalėsę preiti prie pinįgų. 
Mat juodu prigulėjo prie tų, ku-. 
rie nuneszė pinįgus į bankę padėt 
ir be kurių paairaszymo bankas 
neiszduoda pinįgų. Ant rytojaus 
kvieczia p. Sakalauckę ir p. Bė
ru1, į eiti į bankę, o tie pastatė ke
terą ir neina, Sakalauckas reika
lauja, kad jam pirma paskolintų 
pinįgų,tai paskui jis eisęs. Komi
tetas pasijuto nesmagiame padė
jime .- reik ligoniams pinįgų, o czia 
nei gali prie jų preit. P. Baronai
tis, peržiūrėdamas įstatymus, vėl 
pamatė, kad “Vienybė” yra 
nuklydus nuo paskirtojo kelio: 
§8 reikalauja, kad pinįgus į 
bankę nesztų 5 vyrai isz perdėti- 
uių, o czia pasirodo, kad prie ka
sos priguli tik 2 sanariai komite- 
teto, o kiti 3 suvis nepriguli prie 
“Vienybės” vyriausybės ir neži- 
nia dėlko,vadina savę kasos ape- 
kunjis. Dėlei nežinojimo įstaty
mų komitetas įbrido į tokię



klampynę, isz kurios neiinojor 
kaip Jszbristi. Reikia komitetui 
westi “Vienybės” reikalus, reikia 
mokėti pinįsęus ligoniams, o ežia 
ne gal jis atsimti pinįgų. Tuojaus 
pasklido gandas tarpe kitų sąna
rių, kad su “Vienybe” ne gerai, 
ligoniai ėmė rugoti. Tuomet eina 
komitetas klausti rodos į hankę, 
bet bankas neapsiima pinigų iš
duoti be sūdo paliepimo. VVienas 
sako te p, kiti kitaip. Ant galo 
nueina pas wienę unijos sekreto 
rių ir tas welyja padaryti mi
tingu ir į wietę senųjų kasos są
narių, iszrinkti naujus. Ateinan- 
czioj subatoj suszaukia extra ini 
tingę, iszrenka j wietę atsisakiu
sių eiti į hankę naujus, bet neži 
nedarnas Įstatymų, palieka ne ap 
mainęs wieno kasos sąnario, ku
ris ne priguli prie “Vienybės”. 
Ant protokolo pasiraszė weik 
wisi, k ji buwo susirinkę. Ant ry
tojaus reiktu eiti į hankę, bet at
siranda naujas prieszginys ir ko
mitetas nežino kę daryti. 4 d. 
Lapkriczio iszpuolė mėnesinis su
sirikimas “Vienybės” ir susirinko 
ne tik “Vienybės” saąariai bet 
atėjo ir sweczių.

(Tolia u s bus).

Isz wisur.
U Italisskoj waldyboj Erythraea, 

prie Riudonujų jūrių, Afri
koj, dabar surado naujus aukso 
plotus.

U Republikos Chili (pietinėj 
Amerikoj) pakrantėse siautė 
smarki wėtra, kuri ne mažai pik
to ir nelaimių pridirbo lygiai ant 
sausiemio kaip ir ant jūrių, ant 
kurių pražuwo keli maži laide
liai.

O Mieste Tirnowe, Wengrijoj, 
pardawinyczioj Smiekalio atsiti
ko baisi siennės rugszties explio- 
zija, kurios trys žmogystos likosi 
ant wietos užmuszlos, o 12 sun
kiai sužeistų. VVienas dežėjas 
rugszties baloje su disu sudegė.

| Aukų ant būrų naudos iki 
15 d. lapkriczio surinko Masko- 
lijoj 6800) rubl. G H būt,kad jų 
surinko daugiaus, bet liek jau 
priduota pastoriui hol.indiizkos 
bažnyczios Peterburge. Vilniu
je surinko jų j 150 rubl.

B Szį rudinį ždaigždžių tėmi- 
tojai tėminyczios netoli Heidel
bergo, Vokietijoj, astronomai 
Volf ir Schdassman, dangaus 
ruimuose terp Marso ir Jupitero 
surado szeszias naujas mažas pla
netas. Vienę tik 27 Spalių dienę 
užtiko tris planetas.

| Ant wisos žemės yra 
1488000000 gydentojų, kurie 
pagal tikėjimu sziteip skirstosi; 
krikszczionių (katalikų ir protes- 
tonų) yra 555 milijonai, 9 milijo
nai žydų, 245 milijonai mahome
tonų, 425 milijonų budistų. 271 
milijonas braministų ir 122 mi
lijonų kitokių stabmeldžių.

0 Kaime Szidia, Siberijoj, isz- 
wažiawus isz namų kazokui Iwa- 
nowui ir jo suaugusiam sunui, li
kosi iszskersta disa jo szeimyna 
susidedanti isz: motieriee, duk
ters, mokintojaus, dwiejų mokin
tinių ir ddiejų arbatos prekėjų, 
kurie atkako į sdeczius. Tik ke- 
turiu metų sūnūs ir mažas kūdi
kis lop<zyj isz Ii ko. Užmuszejais 
yra chiniszki darbinįkai, kurie 
dirbo pas Idanodę. Jie iszsyk 
pabėgo, bet 7 isz jų dėliaus paga
vo.

|| Garsus mergų . prekėjas isz 
Galicijos, žydas Bahr likosi da
bar Vengrijos sostapilėj Peszte 
suaresztuotas, kada norėjo iszga- 
benti 25 merginas į Konstantino-^ 
polių. Prekysta jam ilgai sekėsi, 
sudiliotų merginų kas metę isz- 
gabendado į Konstantinopoliu po 
kelis szimtus. Pažadėdado ge
ras dietas už gėrę užmokesnį, bet 
nugabenęs į Konstantinopoliu, 
tuoj,pagal gražumę, merginas par
duodavo už 400—1500 markių; 
taigi mat labai pigiai.

II Besimokinanczių augszcztau- 
sių mokslų Szdeicarijos universi
tetuose szį metę yra isz viso 937 
moterys, terp kurių 555 immatri- 
kuliuotų. Daugiausiai yraswetim- 
tauezių, o terp tų daugiausiai 

moterų ir merginų isz Maskoli- 
joe, nes 354; Szdeicarių 82, Vo 
kietkų 53.Bulgarių 25,studenczių 
isz Austrijos ir Vokietijos 7, 
Rumunių 4, Anglijonių 3, -tiek 
jau isz Holandijos, 1 italiji^nė, 1 
norvegė, 7 isz Sziaurinės Anie- 
kos, 17 isz Azijos (daugiausiai 
armėnių) ir 1 isz Afrikos. Yra 
ežia teiposgi kelios lietudaitės.

0 Amerikos pasiuntiniai arba 
ambasadoriai Eurojioj ne turi ant 
patalpinimo sawo biurų ir gyve
nimų specijaliszkų namų; isz to 
kaip kada užgema ne parankumai. 
Viedmuje namų sadinįkas, kurio 
namuose gyveno Amerikos pa 
siuntinys, prisakė jam iszsikrąu- 
styti; kadangi tas ne norėjo, 
gaspadorius apskundė ambasado
rių į sudę ir ežia prowę laimėjo; 
ambosadoriui, kad nedaleisti isz 
metimo, reikėjo kraustytieji, bet 
nė dienas isz diso Viedniaus na
mų sadinįzų ne norėjo jam par- 
samdyti gyvenimę. Mat ežia 
dabar nieks ne nori amerikonams 
samdyti gyvenimų sado namuo
se. ' Tuom mat atmoka už neat
lygintas Lattimero skerdynes. 
Amerikoniszkas ambasadorius,ne
galėdamas niekur gauti prieglau
dos, priderstas tapo kreiptiesi 
prie kitų ambasadorių, kurie ant 
galo jį priėmė. ’

NAUJI 1SZRADIMAI.
[ Profesorius Berlyno univer

siteto Joti’e iszrado budę kaip 
ddigubai pakelti garo pajiegę 
ant darymo maszinų. Ant to jis 
pridaro isz katilo garę į szaldan- 
tį rezerwoarę ir ežia įpila sieri- 
nės rugszties, per kę garo pajie- 
ga pasidwigubina, <o su tuom ir 
kasztai masziuų darymo žymiai 
pasimažina.

U Inrinierius Julius Greth isz 
Heidelbergo, Vokietijoj, iszrado 
nauję budę siuntinėjimo telegramų. 
Pagal tę nauję budę per telegra- 
fę galima siuntinėli rankraszczius 
tikra raszanczio ranka raszytus, 
drukę, teipgi ir disokius paiszi- 
nius, fotografiszkus paveikslus ir 
kitokius abrozdus.

U Italijoj daro dabar banda- 
dones su pritaikymu gyvo- 
jo sidabro prie gydymo indiszko 
maro. Iki sziol to budo prie gy
dymo žmonių dar ne pritaikė, 
bet už tai persitikrino, kad ap- 
sirgusiems maru gyduliams, jei
gu įczirksrti po oda gydojo si
dabro, tai gydulys iszgyja.

Nuo Filipinų salų;
Porę sanvaiezių atgal a«z ra- 

sziau į “Lietuvę” isz Manilles 
trumpai apraszydamas apie ežia 
nyksztę karę ir padadiau, kad. 
neužllgio keliaujame ant salos 
Panay į miestę Iloilo. Paskui 
dienok gawbme kitokį prisakymę. 
Man su musų regimentų atsėjo 
keliauti ant salos Zebu, dabar ėsu 
mieste to paties vardo. Czia 
disai mažai budo amerikon’szkos 
kariaunos, filipiniecziai budo ap
stoję miestę isz visų pusių, ke 
lios mylios nuo miesto turėjo pa
rengę stipras drutvietes. Ame
rikonai be muszio negalėjo iszeiti 
isz miesto. Atkakus mums, da- 
dė kelias dienas atsilsėti,' paskui 
gadome prisakymę nuo dirszi nįko 
19 pėksztinįkųtregimento pulkau- 
nįko Snyder traukti priesz filipi- 
niecziuš. Jenerolo nė jokio czia 
ne buvo. 18 d. rugsėjo iszėjome 
isz miesto, kuriame pasiliko tik 
Tenesees liuosnoriži. Traukiant 
per pirmę dienę nieks mums ke
lio neužstojo, nes filipiniecziai 
visi sutraukė į savo drutvietes. 
Ant rytojaus anksti padadė žen
klus, jog toliaus ne galime eiti ir 
jeigu trauksime, tai priims mus 
szudiais. Musų oficierai dienok 
tų ženklų nenusigando, bet dėdė 
mus dis tolyn. 7 dal. ryto fiilipi- 
niecziai pradėjo į mus szaudyti 
isz visų apkasų; mes teiposgi ne 
miegojome. Muszis traukėsi 36 
dal., pasibaigė gi tuom, kad fili
piniecziai matydami,kad ne galės 
musų traukimo apetabdytii kad 
bedeik isz disų pusių apstoti, 
pradėjo bėgti isz disų apkasų. 
Tamsi naktis ir smarki dėtra 
jiems bėgimę palengvino; nors 
sargai pajuto, kad jie bėga, bet 
negalima budo sulaikytiapka
suose liko tik keli oficierai .ir ka
rei diai, žinoma dręstausi, kurie, 
atėjus mums į gintuvę, pradėjo 
szaudyti, bet nabagai d ei k diai 

likosi iszazaudyti; jų buwo 14. 
Radome czia apie 200 karabinų, 
9 kanuoles ir daug kitokių filipi- 

-nieczių vartojamų ginklų; tei
posgi diktai gywų arklių, kar
vių, jauezių, ožkų, disztų. Tas 
diskas pateko į musų rankas. 
Taigi dabar miesto Zebu aplinki
nės yra iszdalytos nuo filipinie 
ežių. Gal jie dar atsiras, bet jau 
nėra kę b’jotiesi, bus lik mažas 
koka pulkelis, bet ir tuos ameri- 
koniszkos kumelei užtrauktos 
ant kaldų, greitai siidaldys. Fo
tam musziui mes sugrįžome į 
miestę Zebu, o paskui nutraukė
me 18 mylių toliaus į miestę 
Naga. Czia mus paskirstė į tris 
dalis: 20 kareidių nusiuntė į 
miestę San Fet naudo, 40 karei
dių 5 mylias nuo Naga, o kiti li
ko mieste Naga. Czia mus gerai 
maitina, dalgio produktų ne 
trūksta ir jie ne brangus Kas 
darosi ant kitų salų,asz nieko ne
žinau, kadangi laikraszczių ne
gauname.

Jakelunas.

Guodotinas Redaktoriau!
Nora žinau gerai, kad laikrasz- 

ežių užduoto tarnauti ne asabisz- 
kiems reikalams liet visuomenisz- 
kiems, kad laikraszcziai paskirti 
ne ant imabiszkų ginezų ir isznie- 
kinimų, bet užgautas asubiszkai 
kun. Miluko rasztu Nr. 47 “Lie
tuvos”, priderstas ėsu atsiliepti 
ir meldžiu manoiszaiszkinimę pa
talpinti. Ne dienas juk sūdąs ne- 
iszduoda sawo nusprendimo pasi
remdamas dien ant apskundimo 
apkaltinanczios pusės,bet iszklau- 
so ir apkaltintos ir tame abiem 
pusėm pripažįsta lygias tiesas; 
tokių tiesų reikalauju ir nuo 
“Lietuvos”. Kanįgas Milukas sa-’ 
do raszte sako, buk asz 42 nr. 
“Lietuvos” neteisingai be pamato 
apszmeižiau . jį, perstatydamas 
kaipo ardytoję tautirekų užma
nymų. Eina jam ne tiek apieiszsi- 
teisinimę isz daromų užmetinėji- 
mų, kiek apie asabiszkę isznieki- 
nimę manęs. Kadangi dienok tie 
jo iszniekinimai paremti ant netei
sybės, tai ne turi nė derlės. 
Kun. Milukus primeta man “Vie
nybėj” patilpusię korespondenciję, 
liet visai ne p įduoda pseudony- 
mo; jeigu hutu jį padavęs tai 
wisa melagystė butų į aiksztę 
Užėjusi. Toliaus sako, kad pir- 
miaus ant mano “Lietuvoj” pa- 
tilpusios Korespondencijos atsi
liepti ne galėjo dėl stokos laiko; 
tuom tarpu, man rodosi, disai 
kitokios priežastys tę padėlytę 
kunįgo atsiliepimę pagimdė: isz 
pradžių mat kunįgas tikėjo, kad 
ant mitingo diskę gerai pada
lė, bet kad paskui žmonės pradė
jo rugoti ir girti D-rę Szliupę, 
o peikti kunįgę, kad ne norėjo 
pribūti ant susirinkimo, tai nors 
vėlai, atsėjo teisintiesi. Toliaus 
kun. M. sako, kad neturėdamas 
unų korespondencijų, ne gali pil
nai ant disų apkaltinimų atsa
kyt. Tai czia reikėtų piklausti, 
kur dingo laikraszcziai knįgyno, 
kurio į-teigimu giriasi kun. M.? 
Kad turėjau tiesę raižyti,jog kun. 
M. stengiasi kenkti musų spau
dos parodai, tę aszkiai p įrodo 
lygiai pasiskundimai kitų komi
teto sąnarių, kad kun. Milukas 
ne nori dalydauti susirinkimuose 
dėl D-ro Szliupo ypatos, teiposgi 
rasztai patdpę keli mėnesiai atgal 
“Vienybėj”, kad kun. M., ant už
kenkime parodai, užmanė rinkti 
ankas ant emigrantų namo. Pioį- 
gai surinkti Nedarke neva ant 
to emigrantų namo ant ko likosi 
apdersti?

Kun. M. augsztai stato Brook- 
lynieczių apszdietimę, bet kame 
apsireiszkė tas a u gretas jų apez- 
więtimas?- Ar tame, kad atliė- 
kamę laikę praleidžia saliunuoee 
prie gėrymo, kazyrų ir kaulu- 
kų? Mudu su Szarka juk ne gali- 
wa wi8ų saliunų pripildyti. Asz 
disada ir dabar kalbinu lietu- 
dius užsiraszyti laikrasztį, skai
tyti knįgas, tai daugumas atsa
ko, kad ir be skaitymo yra gana 
protingais ir nė jokio skaitymo 
ne reikalauja. Nėra dywų, jeigu 
brooklyniecziai teip atsako kal
binantiems juoe skaityti laikrasz- 
czius, kadangi kunįgas bara juos 
už prilaikymę laikraszczių. Ko- 
lektuodamas užėjo ant N. 4 ui. 
pas W. ir radęs ten skaitanezius 
“Vienybę” ir “Lietuvę”, smar
kiai juos iszbarė. Panaszių atsili
kimų galėcziau ir daugiaus 
pridesti ant parodymo 
kaip kun. Milukas geidžia lietu- 

dių apszwietimo. Czia lietuwiai 
apart statymo bažnyczios, su ki
tokiais darbais ne pasirodė. Juk 
czianykszczios draugystės tau
tiškuose darbuose toli užpakalyj 
stodi kilų miestų lietudių apgy- 
dentų, kur jų yra daug mažiaus 
negu Brooklyne.

Kun. Milukas sako, buk asz 
meldžiau dykai “Dirvos” ir dėlto 
rasziau jam pagyrimo laiszkus. 
Tas ne tiesa. Asz rasziau dien, 
kad “Anima Vilis” yra gera ir 
jeigu jai panaszių bus daugiaus, 
tai iszsiraszysiu “Dirvę”; ’ ne 
prasziau jos dykai.

Ant disokių apkaltinimų kun. 
MiIuko korespondentams ne rei
kia griebtiesi melo, kadangi jis 
pats duoda užtektinai medegos. 
Nėra reikalo daug kalbėti apie 
Brooklyno parapijonų ramumę, 
nes apie tai papasakos pats para 
pijonai. Tūli skundžiasi jau ir da
bar. Sztai szię dasarę laike para
pijos mitingo, kada budo isz du j- 
damos rokuudos, liepė iszeiti di- 
siems neprigulintiems į komitetę. 
Parapijos sekretorius, p. J/Skin- 
kaitis ne norėjo raižyti protoko
lo,jeigu žmonėms sudėjusiems pi
nigus uždrausta žinoti,ant kopinį* 
gai eina; apleido jis susiriukimę 
ir žmonėms papasakojo apie susi
rinkimo paslaptis. Terp kitko pa
sakė, buk už dalgį 5 kunigams 
laike 40 dal. atlaidų reikia užmo
kėti $137.32. Toliaus pasakė, kad 
laikraszcziuose paduota, jog už 
lotę užmokėta |300, tuom tarpu 
pagal kontraktę reikia tik $225. 
Užtai, kaip sako, kun. M. liepė 
Skinkaitį įkiszti į cypę. Girdėt 
terp žmonių it daugiaus pana
szių rugojimų.

Kun. Milukas apszaukia manę 
ir mano sėbrus kaipo niekszus, 
tuom tarpo tie kunįgo dadinami 
niekszai ant Paryžiaus parodos ir 
ant kankytinių paaukado apie$40. 
Tai kur kunįgo ir ju dadinamų 
szffiesių brooklynieczių aukos ant 
tautiszkų reikalų? Kun. Milukas 
reikalauja, kad kiti laikraszcziai 
pradėtu kowę su tais, kurie grie
biasi asabiszkų iszniekinimų, kurie 
dieton argumentų, griebiasi ko- 
liojimų. Gerai; bet tegul kunį- 
gai pradžię padaro pradėdami 
nuo sado draugų ir samdinįkų. 
Tie taukiaus to ginklo griebiasi 
ne mokėdami kodoj surasti kito 
kių argumentų kaip melagingus 
apszmeižimus sado priesz ų ne 
garbinančių kunįgua.

J. Naujokas.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchinsoną.

(Tąsa.)
Sauropada arba panašus į driežus dino- 

saurai ift daugelių ypatybių prisiartina prie 
praščiausios krokodilių formos, bet iš kitų 
ypatybių vėl jie skiriasi nuo krokodilių.

Nugarkaulio sąnarius, kaulus kojų, gal
vos, dantis šitų sutvėrimų jaĄj seniai profeso
rius Marsh iškasė vakariniuose kaštuose šiau
rinės Amerikos, bet pilno skeleto iki šiol; ne
pasisekė dar surasti.

Juriškuose sluogsniuose šteto Colorado, 
drauge su liekanoms brontosaurų, užtiko 
kulšinį kaulą kito šito skyriaus sutvėrimo, 
kurisai, žiūrint ant surasto kaulo, turėjo būt 
neišpasakyto didumo: kulšims kaulas turėjo 
suviršum sieksnį ilgio, taigi daugiaus negu 
augštis visai suaugusio žmogaus. Tą sutvė
rimą, kuriam priguli tas kaulas, profesorius 
Marsh praminė vardu AtlantoMuru. Pagal 
išskaitymą šito amerikoniško mokslinčiaus, 
atlantosauras visai suaugęs turėjo 80—90 pė
dų ilgio. Vaikščiojo jis teip kaip kangurai, 
pasireindams lik ant paskutinių kojų su aug- 
štyn iškelta galva su palinkusiu, kaip tupint 
šun, kunu; tokiame padėjime nuo žemės iki 
galvai turėjo jis 35—40 pėdų arba 
netoli šešių sieksnių augščio, Maitytiesi jis 
turėjo medžių lapais; gyveno tų laikų giriose, 
ką rodo, kad liekanas jo kūno randa drauge 
su medžių liekanoms. Apart kulšies, profe
sorius Marsh užtiko ir kitokias atlantosaurų 
dalis, kaip antai: nugarkaulio sąnarius, ko
jas, bet iki šiol niekur neužtiko galvos, nė 
dantų. Nugarkaulio sanariai buvo toki jau 
kaip ir brontosaurų, taigi su tuštumoms. 
Paskutinės kojos buvo didelės, pirštai užbaig
ti buvo nagais, pirmutinės trumpesnės ir 
mažesnės.

Kul&ini* kaulai Atlantoaauro.

^Vietines Žinios.
— Pereito panedėlio dienę ant 

karo 31 ui., bėgauezio į pietus, 
įvažiuojant skersai geležinkelio, 
užbėgo trūkis ir karę sudaužė. 
Motormanas karo likosi teip sun
kiai apkultas, kad nugabentas į 
Mercy ligonbutį, ten tuoj sus pa
simirė; lt) gi žmonių yra sausiai 
apkultų.

— Policijantas isz stacijos 
Hiuman, eidama namon, aut Ash
land ui. netoli 28 užtiko pamesię 
medinę skryutę, į kurię pažiūrė
jęs, widuryj pamatė grabę. Persi
gandęs pribėgo prie telefono ir 
paszuukė patroliuį wežimę ir de- i 
leklydus, tikėdamas surasti 
žmogžudžius. Tie greitai susekė. 
Kad czia žmogžudystės nėra, bet 
kad dagiliai isz wagouo ‘pawogė 
skrymę, tikėdami joje kę gero 
rasti, bet atlupę ir pamatę, kad 
diduryj yra grabas, ko disai ne
geidė rasti, diskę pametė aut 
ulyczios.

— Policijantams stacijos Wood- 
lodn pasisekė surasti didelę Chi- 
cagos dagilų krautu wę, kur 
miesto dagiliai kawoja padogius 
daiktus. Wietę tę, apie kurię 
nieks apart sąnarių organizacijos 
nežinojo, iszdawė dienas suimtas 
dagilius, koksai Jennings. Krau- 
tudė ta budo namuose po nr. 
6432 ant Jacksou av. Rado czia 
disokių tadorų ir numintų daik
tų derlėe 50UU dol. Daugumę 
tų daiktų atėmė jau isz policijos 
tikri jų sadinįkai, kuriems budo 
pawogti.

— Pereitos sandaitės kelder- 
ge dagiliai pawogė arklį iino- 
m <m ir terp lietudių daktarui 
Božincziui, turineziam sawo ap
tiekę ant Milwaukee av. Tę pa- 
czię dienę dienok ant Center av. 
daktaras pamatė sawo arklį ir 
dežimę, kuriame sėdėjo du ne pa
žįstami dynszkiai ;įasoko j dežimę 
ir pradėjo su kumssezia daužyti 
dagilius, kol jie ne iszszoko iaz 
dežimo, paskui pradėjo azandyli* 
Ant szudių atbėgo policijantal ir 
dienę iaz dagilių suėmė, kitas gi 
pabėgo. Suimtąjį, Patrikę Mc 
Gaffery, nusidarė ant policijos.

Tuose vjau juriškuose sluogsniuose Uoli
nių kalnų,Šiaurinėj Amerikoj, užtiko lie
kanas kito milžiniško tos pačios grupos dino- 
sauro, kurį praminė vardu Apatosaurug. Mu
rėjuje Yale universiteto yra beveik čielas jo 
skeletas. AĮiatosaurai turi ne mažai atmai
nų; vienos atmainos didesnės, kitos mažesnės. 
Apatosauru# grandis buvo didžiausias iš iki 
šiol žinomų, jis turėjo 30 pėdų ilgio.

Jtfarosavrus tveria kitą veislę; jų surado 
iki šiol daug liekanų ir tai ne vienos bet 
kelių atmainų, tuose jau juriškuose slnogs- 
niuose Uoliniuose kalnuose,kur radoatlanto- 
satirų kaulus. Šitas sutvėrimas turėjo 
galvą mažą, kaklą ilgą, kaklo kaulų sąnarius 
lengvus su tuščiomis vietomis, kaip tai yra 
pas šios dienos lakiojančius paukščius. Uo
dega buvo teiposgi ilga. Ilgis jo buvo 40 
pėdų. Jis vaikščiojo pasiremdamas ant visų 
keturių kojų. Smegenys buvo maži. Kaip 
iš viso jo kūno sudėjimo matyt, jis nebuvo 
brūzgus, vaikščiojo palengva, didelio proto 
ne turėjo.

Diplodocus, pagal savo didumą, užėmė vi
durį terp atlantosaurų'‘ir morosaurų, turėjo 
50 pėdų ilgio; Galva jo buvo vidutinio di
dumo, didesni negu morosaurų, žandus turė
jo laibus. Dantys silpnesni negu kitų iki 
šiol pažįstamų dinosaurų ir jie surinkti pry- 
šakinėj žandų daly j. Pasiremdamas ant 
dantų, profesorius Marsh nusprendė, kad 
diplodopus maitinosi augmenimis ir gyveno 
vandenyj teip kaip visiems pažįstamos varlėš, 
galėjo išeiti ir ant sausos žemės.

Liekanas žingeidaus brontosauro, iš dau
gelio kūno dalių nepanašaus į kitus driežako- 
jus, rado teiposgi šteto Colorado sluogsniuose 
viršutinės juros; liekanos tos surastos drauge 
su atlantosaurų liekanoms; plotai tie, kur 
yra palaidoti tie prieš amžių amžius išnyku
sių sutvėrimų kūnai užima su viršum 100 my
lių ant Uolinių kalnų šono. Jie uždengti 
Dakotos pieskinio akmens sluogsniais ir yra 
tarpe trijaso ir pieskinių sluogsnių; sluoge- 
niai, kuriuose palaidoti tie kūnai, susideda 
iš slanco ir palaidos pieskos ir pieskinio ak
mens.

Profesorius Marsh tuose sluogsniuose 
užtiko, apart dinosaurų liekanų, lie
kanas krokodilių, želvių ir žuvių; teiposgi 
atskirus kaulus pterodaltylių ’ ir tūlų teip 
vadinamų krepšinių (turinčių krepšelius ant 
nešiojimo mažų vaikų) žvėrių, kokių dabar 
Amerikoj nėra. Kolegijoj Yale universiteto 
yra net keli šimtai visokių veislių dinosaurų; 
kaip kiti kūnai visai pilni ir gerai užsilikę. 
Visos tos liekanos surastos Šiaurinėj Ameri

koj; Europos muzęjuse teiposgi ne trūksta 
dinosaurų liekanų.

Kameridiškuoįe molio sluogsniuose An
glijoj rado liekana^ kitos veislės dinosaurų; 
sutvėrimus tuos profesorius Owen praminė 
vardu Oetiosaurus (iš grekiškos kalbos: cetian 
—reiškia didžiuvį, saurus—gi reptiliją). Iš 
savo kūno sudėjimo cetiosaurai iš dalies pa
našus į krokodilius, bet kojos jų geriaus 
buvo pritaikytos ant vaikščiojimo ant žemės 
negu krokodilių.- Uodega vienok rodo, kad 
su jos pagelba gyvuolys galėjo gerai ir grei
tai plaukti vandenyj, vartodamas uodegą 
kaipo irklą. Nors iki šiol nerado dar pilno 
skeleto, trūksta dar galvos, bet iš surastų ant 
salos Wight liekanų profesorius Owen< nu
sprendė, kad ceterosaurai turėjo 35 pėdas il
gio.

Veldiškuose sluogsniuose ant salos 
Wight rado liekanas kito šito skyriaus sutvė
rimo, kurį praminė vardu Orniihopsis. Ka
dangi pilno skeleto niekur iki šiol nepasisekė 
surasti, tai negalima tikrai pasakyti, kaip 
didelis buvo šitas sutvėrimas. Atskiros vie
nok kūno dalys didelės, kaulai drūti bet len
gvi, iš ko matyt, kad ormthopsis buvo dide
lis ir brūzgus sutvėrimas, Tuose jau sluog- 
sniuose radone pilnus skeleto kaulus ir kito
kių sutvėrimų, gyvuolius tuos mokslinčiai 
praminė vardu Hoplosauru» ir Pelosaurus. 
Kaip iš surastų atskirų kaulų matyt, jie stovi 
artymoj giminystoj su dinosaurais, bet apie 
jų didumą nieko ne galima pasakyti, kadan
gi ant sprendimo apie tai per mažai dar su
rasta jų liekanų.

Žinote, kad ant plataus musų žemės pa
viršiaus ne vienokios yra sanlygos, o jos atsi
liepia teip aut augančių augmenų, kaip ir 
ant gyvenančių gyvuolių. Jeigu kokia aug
menų arba gyvuolių veislė plačiai išsiplati
nusi ant žemės paviršiaus, tai, žinoma, kad 
turi augti ir gyventi ne vienokiose sanlygose, 
tos tai sanlygos iš palengvo perkeičia tūlas 
ypatybes, kadangi mat lygiai augmenys kaip 
ir visoki gyvuoliai turi taikytiesi prie gyve
nimo sanlygų.

Laikuose teip vadinamos niesozoiškos 
eros ant žemės plačiai buvo išsiviešpatavę di- 
nosaurai; jų buvo labai daug ir jie pasiekė 
augščiausią savo išsivystymo laipsnį. - Teip 
kaip šios dienos gyvenanti ant viso žemes pa
viršiaus paukščiai ir keturkojai žvėrys po 
įtekme visokių sanlygų išsiveisė, pasiskyrstė 
į daugelį grupų, giminių, veislių, atmainų, 
tas pats buvo ir su dabar musų peržvelgia
moms reptilijoms vadinamoms dinosąurais, 
kurie savo laike apgyveno beveik visą žemės 
paviršių: ir jie' kaip šios dienos žvėrys, turė
jo susidėti iš daugelio formų ir visokių tipų. 
Pirmiaus aprašyti dinosaurai buvo dideli, ne
rangus, mito žole, ne turėjo jie, išėmus 
tvirtos uodegos, nė atsigynimo nė užpuolimo 
ginklų. Peržiūrėsime dabar kitus to skyriaus 
sutvėrimų tipus.

Dinosaurai prigulinti prie grupos Tketo- 
poda arba žveriakojų visi buvo draskanti ir 
aut kiek galima spręsti pagal iki šiol surastas 
kur nors liekanas, jie kaslink didumo, buvo 
mažesni, bet užtai buvo brūzgus. Jie savo 
laike terp gyvų sutvėrimų užėmė tokią vietą, 
kokią šiądien terp žvėrių užima liūtai ir tig
rai, taigi jie buvo viešpačiais, jų bijojo visi 
kiti sutvėrimai.

1824m. apatiniuose oolito sluogsniuo
se .netoli Oxford o, Anglijoj, prikasė didelius 
kaulus žingeidaus didelio slankiojančio arba 
reptilijos, kurį garsus mokslinčius Cuviėr 
praminė vardu Megalosaurus (iš grekiško: 
megas—reiškia didelį ir saurus—-driežą), ka
dangi iš surastų kaulų matyt buvo, kad gy
vuolys, kuriam jie prigulėjo, buvo labai di
delis; tuose jau sluogsniuose drauge su mega- 
losaurų kaulais užtiko teiposgi kaulus tūlų 
žindančių žvėrių. Iš dantų esančių žanduo
se matyt, kad megalosaurai buvo draskanti 
sutvėrimai. Ilgio turėjo jie su viršum 30 
pėdų, ant sausžemio galėjo bėgioti greitai; 
užpakalines kojas turėjo dideles ir tvirtas 
užbaigtas baisiais nagais, galvą turėjo trum
pą, dantys žanduose buvo ilgi ir aštrus. Ro
dosi, kad bent Anglijoj, tuose laikuose, ka
da tvėrėsi apatiniai oolito sluogsniai, ne bu
vo baisesnių už megalosaurus draskančių su
tvėrimų. Vaikščioti jie turėjo pasiremdami 
vien ant paskutinių kojų, kaip tai matote 
ant žemiaus padėto Įiaveikslėlio, tik kaip ka
da gal prie bėgimo naudojosi iš mažesnių ir 
trumpų pirmutinių kojų.

Dantis turėjo ypatiškus: ką tik išdygę 
dantys ant viršaus turėjo du aštriu ašmeni 
su iškarbuotais kraštais, bet augdamas išsi
suko teip' kaip pjautuvas, vydurys pjautuvo 
turėjo karbuatus ašmenis, užpakalinė gi 
briauna eina storyn; tokiu budu dantys 
įgaudavo neišpasakytą tvirtumą.

Didesni megalosaurų kaulų dalis buvo 
tušti viduryj; tušti viduryji buvo ir kojų 
kaulaijnugarkaulis turėjo tuštumas. Iš to 
visko matyt, kad nežiūrint ant didelio didu
mo, megalosaurai buvo brūzgus, galėjo bė_- 
gioti ir šokinėti ant paskutinių kojų su ne
išpasakytu greitumu darydami didelius šuo
lius.

(Toliaus bus.)



Jūrių žalczial.
Wasaro8 laike, jeigu ant žemės 

nėra karių ir per tai iaikrasz- 
esiams pritrūksta medegos, re
porteriai, ypacz Amerikos laik- 
raszczių, talpina visokius sawo 
iszrastus iszmislua;. tuose tai va
saros laikuose laikraszcziuose pa
sitaiko tankiai apraszymai, buk 
plaukianti jūrėms laivai patiko 
baisų jūrių žaltį neiszpasakyto 
didumo, tikt paprastai niekam 
dar tokio ialczio ne pasisekė pa
gauti, ne patiko tokios jūrių bai
sybės nė vienas, mokslinczius 
Nors vienok nėra ir nieks ne ma
tė tokių baisių jūrių ialczių, ko
kius apraszo kasdieniniai laik 
raszcziai, neturėdami apie ra
ižyti vasaros laike, bet jūrių gy
vatės yra, pažįsta jas ir mokslin- 
cziai. Patinka jų daugiausiai 
Filipinų salų pakrantėse ir kituo 
se karsztuose krasztuose. Minė
tos jūrių gyvatės gyvena vien 
vandenyj, ant kranto ne iszeina- 
Wisiszkai suaugusios ne turi dau
giaus kaip 10 pėdų ilgio. Nuo 
gyvaczių gyvenanezių ant žemės 
skyriasi tuom, kad turi uodegos 
užbaigą tokiįi kaip žuvys, taigi 
ant jos galo yra pasiirimo plėvės. 
Jos yra nuodingos, įkandimas la
bai vodingas, isz įkastų labai re
tai kam pasiseka iszlikti, todėl 
maliajiszki^žvėjai bijosi labiaus su
sitikimo su szitoms jūrių gyva
tėms negu su žmonis ryjancziais 
rekinais. Prie Filipinų salų 
plaukianti laivai kaip kada ant 
jūrių patinka czielus pulkus szi- 
tų gyvaczių teip kaip szaltes- 
niuose krasztuose patinka tirsztai 
plaukianczius silkių pulkus. Jos 
visada laikosi ant pavirsziaus, re
tai neria į gilumu. Kūnas jų gal
avos parvos*iszmargytas juodais 
szlakais arba žaliais dryžiais. Pa
baidytos,plaukia su neiszpasaky- 
tu greitumu. Minta žuvimis, 
kurias pirma užmusza kandžioda- 
mos ir į žaizdas įleisdamos savo 
baisius nuodus. Nuodai tie, kaip 
tvirtina profesorius Wnitttfi)ld, 
yra smarkesni net|už nuodus nuo
dingiausios sausžemio akuliori- 
nės arba juodosios australiszkos 
gyvaczių. Juriųjgyvalės ne ga
li ilgai vandenyj panėrusios isz- 
buti, bet teip kaip£didžžuvės, 
varlės,krokodiliai ir kitoki sutvė
rimai kvėpuojanti plaucziais, turi 
iszkilti ant pavirsziaus ant įtrau
kimo į plauczius oro; kaip ilgai 
vienok jos gali po vandeniu isz 
būti, tas iki sziol" dar tikrai ne 
isztirla.

Pajieszkojimai.
Pajleszkau Baltramiejaus Blažaiesio 

isz kaimo Žirnių ir Marijonos Žemaitai- 
cziukes, kuri szį pavasarį pribuvo isz 
Lietuvos isz kaimo Puodžių, abu Wla- 
dislavavo pa v., Suvalkų gub. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinę ant ad
reso: Antanas Žibutis,

Box 324. . YVestville, III.
Pajieszkau Antano Keturakio, kaimo 

Podlesių, Fredos gm., Marijampolės 
pav. Suvalkų gub. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinę ant adreso:

Johne Kudrkas
526 Hamilton st. Cleveland, O.

Pajieszkau Benedikto Lavaiczio, kurs 
1897m. gyveno Chicagoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso:

Motiejus Leudnickas
Box 442, Haverhill, Mass.

Pajieszkau savo puseserių: YVeroni- 
kos ir Paulinos Paliokaiczių, Dumblinų 
kaimo, Panevėžio pav. Kauno gub., 
septyni metai atgal jos gyvino Pittsbur- 
ge) Pa. Jos paezios, ar žinanti jas, 
kei duokite žinią, nes turiu svarbų 
kalą. Mano adresas:

Jurgis Gaubas, 
Box 194 Traverse City, Mich.
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lIeTUYVIU DAKTARAS

MARJA DOW1ATT
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvieno* 

aptiekos.

LIETUW1SZKA8 DAKTARAS.

081 Mllnaukee Avė.
' . OFFI8O WALA.S'I>dŽ:

Nuo9 iki 10 ryto, nuo 1 ikiSpopieta, 
nuo 7 iki K) v aka re.

Chicago, III. 
fejefouas? West Mt.

Galima paszaukti liz kiekvienos Apti- kos.

wei-
rei-

Cincinantes lietuviai siunezia pade- 
kawone kun. K. YY’alaicziui už aprūpiną 
jų dvasrszkų reikalų.

- Cine, lietuviai.

Aukos ant Paryžiaus parodos.
J. Mirauskas Ralston Spa. N. Y’. fl.oo
F. Mazurkewyczius Eaw«rdsdale. Pa. 25

Knįęos.
“Kardo” bei “Naujos Draugijos” 

Spaustuvės turi būti r urnai parduotos 
už mažiausia prekę, i

Prisiusk už 2c. stempa o apturės kata
logą. V, Karalius,

700 W. Lombard st. Baltimore Md.

Lietnwiszkas Hotelis V. Roznio,
7 Wanhinjfton St, New York, N. Y.

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

Su guodone, Vincą* Hozuka*
(15-12)

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra- 

szyk, o asz t atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo- 
kinima kaip iszsigy- C/ 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu bildu asz ,
iazsigydžiau nuo tokiu y \
silpnybių. Mano pa- ~ 
mokinimas tikrai isz- 
gydys susilpnėjimą tawo Ivtiazku daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyrk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

S
 T ANDRIDSZEWICZAITE

-------- DIRBA --------
Arnotus, Karūnas ir wisii8 baž

nytinius parėdus,

— Teipogi —

Draugystėms: Weliiwas, Surpas, Kokardas Ir .

Mokinausi to darbo YVarsz.awoj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. YVi- 
sa darbu gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu Uždirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 
aazsaw<> iszdirbimus gvarantuoju.

Su Guodone,
. T. Andriuszewiczaite, 116 W. Diylsloo St., Chicago, III.

Li6iiiwiszKa ADiloka,
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.
Aptiekoje wii*ada galima raxt DAKTARA, kur* duoda ligoniam* 

rodaH dykai.
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviukai Ir 

daugely) kitokiu kalbų.
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Draugyscziu Reikalai.
Bailus Balius!

Chicago, Dr-te Liuosybes turės savo 
pirmą metinį balių nedelioj 31 d. Gruo
džio, 1899 (paskutinėje szio meto dieno
je), Freiheit Turner saleje 3417 8. Hal- 
sted st. prie 34-tos uL Prasidės 3| vai. 
po pietų, tęsis visą naktį. įžengs vyro 
su motere 25c., merginoms dykai. YVisus 
lietuvius ir lietuvaites ir visas lietu- 
viszkas draugystes szirdingai užkvie- 
czia atsilankyti ir pasilinksminti pasku
tinėje szio meto dienoje, juk kiekvieną 
džiaugsmas ima, kad szįmet turėjome' 
gerus metus, taigi [pasilinksminkime ir 
praszykime Dievo kad ir ateinantis me
tas teip pat butu geras.

Su guodone
Dr-te Liuosybes.

Chicago, 9 gruodžio, 7i valandos suba- 
tos vakare, saleje K. Liaudanskio, 3301 
8. Morgan st., Dr-te 8. Daukanto* laikys 
savo netikėta susirinkimą reikale galu 
tino apsvarstymu naujos konstitucijos. 
Wisi sanariai privalo būtinai pribūti. 
Už nepribuvima bausme *l.oo.

8. Abromaviczia, prez.
Fr. Pupauskis, raszt.'

Chicago, III., Dr-te Teisybes Mylėtojų 
laikys savo mėnesinį susirnkima nedelie 
10 d. Gruodžio, 1899, 1 vai. dienos, salėj 

a K- Liaudanskio, 3301 S. Morgan st., ant 
kurio bus apsvarstomi labai svarbus 
dalykai. Dėlto kievienas sąnarys priva

li , lo pribūti. Įstojimas naujiems sąnariams 
dar #loo.

Su guodone, Dr-tk T. M.
In Liet. Itepubl. KiUihus.

Wisi lietuviszki republikoniszki kliu- 
bai vaistės Illinojaus teiksis atlaikyti sa
vo metinius mitingus ir paskirti delega
tus į Leagą. Leagos metinis mitingas 
bus tuojaus po naujų metų. Deltogi

dus ir adresus kliubo administracijos ir 
delegatų Leagos sekretoriui,

Su guodone
J. A. Jauksztas, prez. 

P. J. Jonaitis, sekr,
3254 8. Morgan st. Chicago, Iii.

Philadelphia, Pa. 19 lapkriesio susi
tvėrė Dr-te Daininkų irTeatralisžka,prie 

' kurios prisirasze 24 sanariai ireiszrinko 
sekanezia administracija: Stan. Mazic- 
kas pirm sėd is. Kaz. Unikas sekr. Stan. 
Bairunas kasteriu*. Sekantį susirinkimą 
laikys nedelioj 10 gruodžio, bažnytinėj 
salėj, tuoj aus po sumai, ant kurio už- 
kviecxia lietuvius ir lietuvaites ateiti 
iazgirsti Dr-te* mierį ir prisiraszyti,

Komitetas.

Preke pinįgų.
Rusk aš rublis po.................... 52 jc
Prusiszkos markės po............24|c

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

Naujausios Kuigos, 
gaunamos “LIETUVOS” redakcijoje.

Isz ko kyla melai ir'visokios skriaudos 
žmonijoje. Paraszė kn. Dembskis. Szi 
knįga paduoda svarbiausia* isztraukas 
isz szwentos Biblijos, kuriąs perskaitę 
suprasit, kas yra Biblija ir kodėl kuni
gai draudžia ją žmonėms skaityt. 70c.

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

Obrusiteliai. Paveikslėliai isz maskolių 
gyvenimo Lietuvoje: paraszyta Dėdės 
Atanazo. Y’ra tai apraszymas rusifika
cijos darbų mnskoiiszkų czinovniktį 
Lietuvoje ir plegų, kokias musų bro
liai nuo jų tur nukęsti...-........2Oc.

Isz kur akmenys ant musų laukų atsira
do? Geologiszkas Lietuvos isztyrinėji- 
mas; naudinga moksliszka knįgelė lOc 

Naudingi skaitymai, daugiausiai isz pri
gimties mokslo; pagal Brzezinskįpara- 
szė N. Skaitydamas tą knįgelę skaity
tojas lengvai susipažins su įvairiais 
gyvūnais, augalais ir naugems, su jų 
ypatybėms ir nauda dėl žmonių..2Sc.

Saulės ir mėnesio užtemimai. Pagal M. 
Br/ezinskį paraszė N. Lengvoj for
moj aprasžyta ežia apie saulę, mėnesį 
ir žemę bei apie burtus tamsių žmonių, 
nesuprantinezių priežasezių visokių 
gamtoj apsireiszkimų................10c.

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

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

Pirmutinė paszalpa urnai susirgus, tei- 
'pogi gėralai alkoholiniai ir taboka, pa- 
gal O. Buividą paraszė N. Naudinga
monėms knįgelė.................... lOc.

Visztos ir jų auginimas, paraszė K. Nau
dingos ūkininkėms rodos......... lOc.

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal nau 
jaustus isztyrinėjimussuraszyta. 10c.

Graži vaikų knįgelė. Telpa ežia 25 gra
žios pasakėlės dėl Lietuvos vaikelių, 
suraižytos pagal kn. K. SchmidtąlOc.

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

Kanklės, lietuviszkos dainos 4 balsams 
(vyriszkiems) sutaikytos; parūpino 
D-ras V. Kudirka. *11 dalis.......3Oc

Angliszkai-lietuviszkas žodynėlis, sutai
sytas kn.P.Saurusaiczio; turi apie 3500 
žodžių: angliszki žodžiai iszguldinėti 
lietu viszkai.................................0Oc.

• Tėmykite!
Turiu farma 160 akrų lauko, trobų. 

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 ku isz lietuvių Salėtu man paskolin- 
ti *400 ant dvejų metų uz atmokecziau 
kompanija ir skolintojui iszduocziau 
pirma “margecziu” ant savo farmoe. 
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 gazvijus paimsiu į *500 ir visu 
skolas lengvai apsimokėsiu. Ku turite 
pinįgu, puimislykite ir duokite man ži
nia adresuodami į “Lietuvos” redakcija.

W. Kangiser,
934—33rd Str. Chicago, III.

Ant pardavimo,
Pigiai namu su lotu. Namuose tal

pi nui buezernė ir grosernė. Norintis 
gali pirkti viską sykiu arba tik namą 
su lotu. Atsiszaukite: Dao. Knakevicze, 
Bok 408, Toluca, III.

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynus Czekiszkus 

Ruginius Miltus.
L Į Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 
ant kiekvienos, barielkos ir maiszelio, 
kad butu musu gvaraneija, kaip yra ant 
virsi padėto paveikslėlio. Klausk sawo 
groserniko apie mus miltus.

(JhicagoN filija:
1OS—1O7 Y\eet Randolph Street./

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

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

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko viąokes Europines žoleles. 
Bebro mėsa, ruškas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paeitą arbt 
p^r expresą.

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

Dr. M. P. Kossakauskas visada apuo
ko je.

Tel. Vardu 709.

MU-U KALĖDINĖ OFERTA.
Kero aold fllled laikrode- 
ito’ Žinokite, todėl, kad 
patlMellaodaml mu viena 
les. tokia laikrodelia Jai 
ilk berelkalo pinigai ma
tot. net toki laikrodėliai

rite Ingyt laikrodėly, tai 
me, parduosime jums ui 
fabriko preke, taigi daug 
pigiau negu visi kiti )•*- 
pardavtnetojai Stis lalk- 

— rudelis yra I4K Gbtmai 
UJ gold fllled. drutaa Ir gerai, 

LD storai neaukiuotas, dai
lci raaicaiT ta mbsziot. 

.St lygu* mo (M) aukslnism 
GJ laikrodėliui. Maszinerija 
įnyra tikuai A arai romai- 
uĮka Btamdabd (no pigu, 
Q szvetoariizkii, >u daugy- 
<t be akmenų Ir geriausiai 

_J padirbtai, vidarials. (les

<f '»« soAma amt Sb nrrv. 
Z S zgaiizvok tha tai raa- 
ę Kvnn ozas rnooa; nusl- 
5 pirk ta laikrodėly ai vi
ję Miriau preke *7.76. Jei 

1 nori toki turėt, prisius*

•zpreso agenta. Apilurek

boi. užmokėk agentui *7.76 ir kaiztui pailun- 
timo. o laikrodėli! tava. Jeigu gi nepatiki, e- 
gentai ingražyi ji mumi be jokiu iiz tavo pu
tei kautu. Jeigu orderiuoil ant lyk fl. mei pa- 
•luiime aavo kaiztais. Jei nori gražu |t 00 len- 
ciugaly prie laikrodėlio, atiiutk 50c markemi ar 
pinigėli, arba jei drauge iu orderiu laikrodėlio 
pmiuil mumi ir pinigui (7.7S). luncivirely pa
liūtimi- dykai. Paraižyk, koki laikrodėly nori 
WYItI8ZKA ARMOTKRI8ZKA SU VIRAŽAIS

SU LAIKHOIiELlU PASIUSIME TEIPGI PUI
KIA AK8OM1TO.MAK8ZNF.LK DYKAI.

C0NSUMER8 WATCH CO.
424 Main St.DepB.,Buffalo,N. Y.

ti. Aglinskas,
094 S. Canal st., Chicago.

LIETUWISZKAS SILKINAS.
Užlaiko geriausia alų, seniauses ariel- 

kas ir kvepeneziufl cigarus- Wisus už- 
kvieczia atsilankyti (29—12)

Amerlcu Gold Fllled
LAIKRODĖLIAI 

tat daug akminu, gvarautuoti 
kat 10 meta, yra verti pininga.

Pakol pirkai taikridely, 
k, pamatyk pirmiau mota 
Ak PARDUODAMUS. Lalk-

BODBLT su L r Metusi trr

' mei ataluiime tau jv a 
O. D. aut apiiurejimo 
Gražiai ll*kwteikuota». 
14 k. aakia plettytaa,dwl- 
gubaii lukiztali. auiuke 
uSaukamai ir užitato-

laiko, ir ant pažiuroi lyįtuail 06.00 vertei lalk- 
rodillal. Sakotaa laurodėliu nad įtoml auk- 
•inta vyriuką arba moterlirka lenolugell ir 
GWABA)rrUOJA antSO MOTO. Kada pamaty- 
•1, jeigu tau aaiždab-a, užmokėk izpreio -agen- 
IU1AA.BO1-už atvežimu ir lalkrodilta loYen- 
olugailu tavo. Primink koki nori, vyriuką ar r . . -—Adreauok: •

Diamand Jewelry Co.,
I. 23., H* Daarbom •*., Chicago, III

laikrodėli.

- Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
..pas.. į

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

W. SEOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL.

Mano Dirbturoe tapo
Apdovanota

Į<\yFZ™"jDWIEllS MEDALIAIS
>■4t«a J ant KoectuRzkos Paro-

V-SJSaI. <*°" ui rūpestingą, tei-
tr artistlijzką Imz- 

dirbintą.

Mes parduodame lietuviams daugiaus laikro
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma
giną ir tt. ateik arba raszyk Įias mus, o viską gau
si.

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

PAUL’S C0-0PERAT1VE WATCH CO.
Įsteigta 1877 m.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1.V1Ų LAZDŲ Ir tt

Turiu už garbę npreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiauaei, Teigingiauaei 
ir Geriaunel, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktikai? dėl to gabu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne- 
gįu kiti fabrikai.

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

3148 State St., ’ ' CHICAGO, ILL. g
Dėl geresnės informacijos raszyk jas mus: &

H
laimiiguose i amuose visada yra muzika.

*-*^O<> I,ij»n»a ir SUSO'CVaz-Konai negalimu! viruytt; da 
maliau jie gali grajyti norą kleviniu, turėdami. Home Muilo 
'Hox utimi abelju wleta.o preke jo.lr bled Šiauliam prieinama Su juom 
IziekzvienM gali grajyU gersi kad ir lunkiaeilui ezokiui. Muzika 
yra pritaiiyta ant voleliu plieninėms,ne popierinėm!, rpllkelemi. nieki 
nenupllrz Iizduoda gantui ir taldziui tonui kaip vargonai. Grajyja 
•aeimynlizkui himnui, valetui, polkas, kadrilui ir tt. ir Unkimina ie- 
nus, lerganczlas ir nulluduilui. lizdai nuo ja na ujauiei ivietiizkai dai
na* Gerlauee vatku nuraminimui zobosra Galima ant jo grajytl iu 
winz 1 000 mehodiju. Yra tai dyvlnaa initrumenta*. Gauname nuo plr 
kėlu tukitancUui padekavoniu, kūne sako, kad rado daugiau negu ti- , a— kejosl. Tai ne aabova. bet teip pigi kaip zabova. Sveria 16 svaru

Jitzttei 86.00, grasioje skryauteje. Gavę *3.00. prisiusime tau per e z preso. Agentai greita 
jas iazparduoda ir daro didelius pinigu*. Atsiusk u* fe. mark*, o gausi kstallogas.

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynėe 

priesz pietus,
CHICAGO. ILL.

Wisi —

Diemanto Elektros Kryžius.
' - »-

MfiiTiCfM k- ' ■ »• ► ’u n ■ ■

blausiai t Uk-eidaujama, kaipo L-alingal vaiataa nuo Reuma
tizmu Ir daugelio kitu kūno negailu.

________________________________ Elektrų. Diemanto Kryžiui gydo Reumatizme teip mua- 
lkulu **’>’ *r ,uu*r'u- Neuralgija ir kitu, kūno akaudeji-

f.nrima. Drebuly. N.uralsip., Apėplek.ija, Muomara. Szv. 
IV ilo Hickl Salrdle. Plakma. Galvot •kaudejima ir wltut

X1#'" ’‘55sB ) ■ a: - kis P»G l-r l-.-r). k-l. t. «
Jnu. Ih-i kertei, uZtrunks k-l-'i <Hene*

I K ■ ■' - ■* ■ • '
1 . • k
v • t ■ ]’• .. . . : . ...1 1 ''
rn IIU'-ZIU , uk.ure

■ ■ ■

bei dvideszlmte tykiu daugiau Knflnaa izeimynoi sąnarys, 
■velka* ar ligotas, nlekadoineturi būt be to Elektriszko Kryžiaus, kur* yra geriausiu gelbeto- 
jum prieezai visokias kuao nrgalea Ir skausmui. Pmiuik viena doleri per ezpreaa. ar moaey 
orderi arba registru.-toj aromatai, o mes lamstai savas kasztal* pasiusim viena Blektriszka Dte- 
manta Krytie, arba-fl už (S.00. Gaunamos tuk stanczials rekomendacijos nuo ypatų, kartosiu 
pagelba izio Stebuklingo Krytlaui Iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiizkoi galybei. 
Szlai pora tokiu rekomendacijų:

J. RaLLE. stuttgard. Ark., rūsio: Per daugeli melu kentėjau asz kauo skausmu* ir joks 
kak taras nei patentuotos gyduoles menes nelszgyde. Užtat Jusu Elektros Kryžiui iszgyds.

POVILAS POWI8, Milvaukee, Wii.. raszo: Per kelis metus asz sirgau reumatizmu. Po sze. 
sziu vedei)n vartojimo Jusu Elektrai Kryžiaus, velk atgavau savo sveikata.
The Diamond Klectric Crotui Co , 306 Milwaukee avė., CHICAGO.

Frenkas—Halloo! Džim' kur teip begi? 
Džimas—Begu į expreso ofisą atsiimti laikrodėli. '
Frenkaa-g-O isz kur orderi* wai?
Džimas—Ar nežinai? ogi nuo P. K. Brucho, 880 33rd st.,

Chicago, 1)1. Didžiausia* lietuviszas laikrodžiu sztora*. yzryy 
Frenkas—O, yea, tai turi būt tas pats. Pora metu atgal jis \

prisiuntė man sidabrini laikrodėli už *10.oo, tai dabar r Į / / J \ Į \
kad kas ir *20.oo duotu, tai neatiduoeziau, nes ir eina, fl A Į// / I u
tarsi inžinas, ir laika visados teisingai rodo. Mislinu, /// '^^ / Y 1

kad jis ir maqo amžiui dateses. Į lt . Į \ 1
1 Džimas—Matau ir lenciugelis dailus, f Į

Frenkas—Ogi mat laikrodėli pirkau FTP“* ' y—, 
priesz pat Kalėdas, tai lenciugeli Mhjp- V 
gavau dovanai, kaipo prezenta. J t

Džimas—Kasžin aaz ar gausiu prez... I \ z 
Frenkas—Tikrai, nes jis kas metas Į A V-

” priesz Kalėdas duoda Kristinas I / \
prezentus, tai duos ir tau / / I /

Džimas—Ali right. Good bye! Į Į
Visi mano kostumieriai, kurie tik pirks pas mane ta voro 
vertes *1.00 ar daugiau, nuo szio laiko iki Kalėdų gaus puikius prezentus. Del 

geresnes žinios raszikit pa* mane gromata.

P. K. BRUCHAS,
88o 33rd Street, Chicago, III.

Kas prisius 35c. >
Paeito markėmis, aplaikys tuziną, kas 
50c — du tuzinu, ku *1.00 — penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu 
raazymul, su naujais papuoezimais, ap
skaitymais, Paryžiaus ktrietkomis ir 
naujov mados konvertait.

Adresu:
W. Kudarauckas,

Box 234 Lawrence, Mass.

C. A. Bnchbinder,
VVokiszkai-Amerikoniszkas Aptiekoriua, 
84 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dirba geriausias nuo kosulio 
“Wild Cherry A Tolu” 
“Reumatic Mixtnre No 
dymo reumatismo. 
ir *1.00. Prisiunczia pacztu.

FJPBradchulis
Advokatas ir Notary Public. 

V’ienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieszko 
užsenėjusias prdvas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Turin- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus. 
3209 8. Halsted sL, Chicago, III

Telephone Yarda 772.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3408 S. Halsted St.

Vatas* puikia* Fotografija*; a* tazia* tiktai 212 1-fltst., Ellzabeth, N. J.
•2.00 į Parduoda Szifkortas antdrucziau-

Aat vueaiUu Ir kitokiu reikalu aula**Fote(i** riu laivu ir siunezia pinigu* į visa* 
nja* kuopuiktautaL . svieto dalia

pas—

wy Tal

Baltriikoiįi!!
Rasite szallji alų, seniauses ariel

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

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

Waterbnry, . Conn.
Dr. Leonard Landės,
Lietuiriszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingu gydytojas vyriukų ir mo

teris* V ų ligų. Mokinosi, uniweriitete

Wienatinls YVaterburio
Lietuwiszkas Saliunas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepeneziuscigaru*. Geriause 
užeiga dėl szwiežiai atwažewusiųį YVa- 
terbury. Y’ra tai vienatinisezyseziau 
sės ir teisingiauses lietuvriszkas saliu 
nas mieste YVaterbury.

J. F. DANISEWICZIUS, 
839 Bąnk, kampas S. Leonard st. 
Waterbury, Conn.
m s fg™GIMK MANE

2^ ,l> $322
Grąžui 14K

MSVfrYj lvik-uba: aus

darais lukiz- 
. -------------------- ( tais, iu auiuke

bew Y orke; praktikavo ligonbueziuose: 1 nustatom-s ir
YViedniuje, Berlyne, karaliszkojė mo j 
kykloje Londone. buwo pardėtiniu moks- kaip M) ^XUnta^l»t e^
lo I^banon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir Lt.

TJuatikz-in« leusry<lymfi
wisų slaptų i( paprastų ligų, kaipo Ui: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszka* liga* ir ne
vaisingumą Gydymui nerwi*zkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Limos Lytissku Daliu
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekvierfame atsitiki
me. Chrųniszkas ligas gydau pasekmin- 

ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

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

om«, w»i^ao.,į syftfi'jg; 

NnSelloteltinuo 8 iki IO<& wal.ryto;auot iki 4 vai. 
P” P*ot- . p

Kodą per Gromatei Dykai 
Užpraszydami gydykla* prisiuskite *1.00 
tyJeigu sergi. Ui paraižyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk sawo ligą, o 
ui prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dy*i.

Stebuklas!
Žingeidus svietui dalykam.

Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
ktu, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laistkns ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite. 
OFfTSAI: 996 Broad vi’y, B«»klyn, NY 

Norėdami pasiklaust rodos per laisskus, 
adresuokite: J. M. BRUNDZA & Oo. 
Box,2361. NevYork.

UŽ 15. IN EUROPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo- 

kiekviena norinti ui*5.00parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai ižzplaukia utarnykai* 
iržubatoms Agentą*:

Henry J. Jacoba,
38 Canal **., New York, N. Y.

agentai IS.Sfl ir laikrodėlis tawo, jei neaugraiyk 
atgal ant mat kaaato. Ratzvk koki nori vyritka 
ar moteriizka.Prt» kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukgo lieta leneingeli jeigu ta orde
riu pritiuiitlJ*. ir apmokame kttztur pritiaąti- 
mo. Apiittelinok taendien, nesą ja prekei eina 
angiityu Raityk o pritiutime Z00 pasta Kata
loge nerodanti tukitenerlui vlaokiu peikto dai 
gta. ROYAL BARGAIN HOU8E, 6S DearbornSt

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga te i p, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus dsiktus pas

Ootlet Fmitore i Stote Co,
3240 8. Morgan St.

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

NERVITA SugraAina nntudyta vyra 
- Itipruma ir drąsume.

Gvdo impotencija, s'abdo naktinia 
polucija Ir visas ligas ingautas per 
l'zdvkumnar neatharirumo Szi'a gy- 
dykla sudrutlna nervai Ir daugina 

Va kraujai priduoda Veidai raudoname
I-V ir sugražina žmogui jaunystla. 8i«n

oriame pacztu už SOo bazeli. už K 50 
batelius ir gvaraniuojam.- iszgydj 

vi, arba pinigus sugražintu 
Darvita McMicsiCo..

Ollnton * Jakaon 8ta., Chicago.
tar Gaunama yra ir Aptiekoje Clark ir Van- 

Buren Sta.. Cbicago.

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

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

niszkoae ligose.
867 32nd SU, Chicago.

OFlbO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo a2—2 po pietų ir po 6 vak 

Tklklonas Yabds 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr.

2870 Archer A v., kerte Bonflel
» nuo 10—11 ryto.
Tklkfoh AS Camal .839.


	1899-12-08-Lietuva-00193
	1899-12-08-Lietuva-00194
	1899-12-08-Lietuva-00195
	1899-12-08-Lietuva-00196

