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Metas VII

sąnariai lygiai 
ir moterys ne

atsirado ne tik pryszakyj anglijo- 
nų, liet ir užpakalyj, kur nutrau
kė telegrafų dratus. Dabar,kaip 
sako, po smarkiam musziui būrai 
nors nuo užpakalio likosi iszvai
kyti, liet užtai'tarpe terp armijos 
jenerolo Metbuen ir Kiml»erley 
yra dide'.ės pajiegoe, ant kurių be 
didesnio pastiprinimo jenerolas 
Muthuen ne drysta užpulti. Užtai 
iszsiųstą ant uždengimo szonų ar 
mijos szito jenerolo, kitą ąnglisz- 
ką jenerolą, Matacre būrai sumu
szė po Stromberg, privertė pasi
traukti. SziUme muszyje angli
jonai n,užudė keturias kartuoles,27 
ofieierus ir 698 kareivių užtnusz 
tų ir paimtų į nelaisvę. Apie 
szitą nepasisekimą garsina pats 
anglijonai; taigi lygiai nutruotos, 
kaip ir visas nepasisekimas isztik-. 
ro, turbut, buvo* didesnis negu 
paduoda, kadangi, kaip iki sziol 
pasirodė, anglijonai papratę me
luoti, kaip kada net būdami vi
sai sumusztais, garsina savę per
galėtojais. Kaipo priežastį savo 
nepasisekimo jenerolas MatacYe 
paduoda vedėjus, kurie buk ge
rai žinodami būrų pajiegas, ty- 
czia atvedė anglijonus priesziis 
pasislėpusius kalnuose burus į 
pavojingiausią vietą, nuo kur 
būrų pajiegų niekaip negalima 
buvo įveikti. Užtrauktos ant 
kalnų būrų kanuoles siekė toliaus 
negu angliszkos. Anglijonai ne- 
iszlaikė baisios būrų ugnies, pri
versti buvo trauktiesi, ne spėjo 
paimti nė visų savo kanuolių. 
Jie sako, kad nužudė tik 4 
kanuoles, bet iaztikro turėjo pa
likti jų būrams daugiaus. Pasi
traukus sumusztam jenerolui 
Matacre, szonai armijom jenorolo 
Methuen atsirado dideliame pa
vojuje. Jis in baimės kad jo ne 
apsiaustų būrai isz vitų pusių, 
ne drysta dabar traukti toliaus, 
gal su savo 15000 kareivių turės 
ir pats pasitraukti. Apie tai 

'duoda suorasti sakydamas, kad 
tiltas ant Modder upės likosi bū
rų iszgriautas, o ant pastatymo 
nors tuomtarpinio tilto reikia po
ros mėnesių, ypacz kad aut kito 
upės kranto stovi didelės būrų 
pajiegos. Taigi mat jau dabar 
paduoda priežastis, jeigu atseis 
jam trauktiesi atgal.

Nataliuje teiposgi anglijonai 
iki sziol nieko ne nuveikė. La- 
dysmith kaip buvo būrų apgultas 
teip ūr pasielieka. Pereitos suba- 
tos dieną ties miestu girdėjo di
delę baladonę ir matė durnus,todėl 
mena,kad būrai su dinamitu turėjo 
iszardyti prietaisas traukianezias 
vandenį į miestą. Jenerolas Jou- 
bert su tvirta kariauna perėjo į 
kitą upės Tagela pusę. Kaip spė
ja, jis terp Escourt ir Colenso 
bandys užstoti kelią ateinan- 
czioms į pagelhą miestui Ladys- 
mith angliszkoms pajiegoms. 
Bombardavimas to miesto trau
kiasi be paliovos: būrai su pa
gelba apkasų priartino dideles 
kanuoles prie miesto ir jų szuviai 
daug biėdies pridirba.

Wisos didesnės Europos vie- 
szpatystės siunezia dabar lygiai 
į angliszką, kaip ir būrų kariauną 
augsztesnius oficierius prisižiūrė
ti karei. Maskoliszkas caras į 
būrų pusę siunezia sūnų garsaus 
buvusio Warezavos jenoral gu
bernatoriaus Gurką.

Ant pasigyrimo Anglijos ko- 
lionijų ministerio Chumberlaino, 
buk ant nubaudimo Prancūzijos 
už joe neprilankumą Anglijai, to
je susiriszsu Wokietija ir Ameri
ka priesz Prancūziją, atsakė jau 
prezidentas McKinley savo rasz- 
te į kongresą, kuriame užsigina 
kokio nors susiriszimo su Angli
ja, sako, kad Amerika gyvena ir 
nori gyventi draugtszkai ir su- 
tikmėj su visoms kitoms tautoms. 
Taigi tuom parodė melagystę 
Chamberlaino. Prancūzija vėl,

Amerika.
Dabar vėl pasirodė, kad vilty

se savo jenerolas Otis, tikėda
mas, kad įtekmė Aguinaldo su 
visu nupuolė ir kad salos Filipi
nų bus tuojaus suvaldytos, wel 
apsiriko. Ten, kur Aguinaldo 
jieszkojo amerikoniszki jenerolai, 
jo visai ne buvo; kada jį gaudė 
sziauriniuose krasztuose ir tikėjo, 
kad visa, jo kariauna likosi nu
stumta į kalnus, jis su savo žmo
nėms persikėlė į pietines salos 
Luzon provincijas. Czia yra da
bar gana didelės tilipinieczių pa
jiegos. Jie susirinku į krūvą ir 
ne laukia amerikonų, bet pats už
puldinėja ant amerikonų 
užimtų miestų. Buvo czia keli 
smarkus susimuszimai, kuriuose 
daųgiaus amerikonų krito, negu 
kituose susirėmimuose szaurinėj 
salos dalyj. Pasidavimas kelių 
mažesnių tilipinieczių pulkų, ro
dosi, ne žymiai apsilpnino jų pa
jiegas.

Kur isztikro yra dabar patsai 
Aguinaldo, amerikoniszki jenero 
lai nežino: vieni sako, kad jis su 
keliais tukstaneziais kareivių per 
ėjo į provinciją Cavittą, kiti gi 
pranesza, kad jis czia ne galėjo 
dasigauti, o kad dabar kelias 
nuo gaurių į tą provinciją 
užimtas amerikonų, tai tiki, kad 
jis turės pasiduoti. Tiek vienok 
kartų amerikoniszki jenerolai ti
kėjo, kad turi kaipi savo rankose 
Ągųinaldą, bet iki sziol jis dar 
pneszinasi, tai ir paskutiniam 
praneszimui ne labai kas nori ti
kėti. Dabar vėl pranesza, buk 
vienas isz geriausių filipiniszkų 
vadovų, jenerolas Alejandrino 
su visais savo kareiviais pasi 
dsvė amerikonams, buk jenerolas 
Pikr der Pio smarkiame muszyje 
po Imus likosi užmusztas. Pa
tvirtinimo vienok tų žinių reikia [ įduoda suprasti sakydamas, kad 
dar palaukti.

Ant salos Negros pakėlė mai- 
sztus amerikonų sutverta policija 
isz cziabuvių.

Savo atsiliepime į .kon
gresą prezideutas McKinley 
iszreiszkė Amerikos rando mie- 
rius, terp ko praneszė, kad salos 
Porto Rico ir Filipinai turi pa
tekti Amerikai, Kubai gi ateitėj 
žada patvaldystę, bet ypatiszką, 
surjsztą su Suvienytoms VViesz- 
patystėms nepertraukiamu rysziu. 
Kadangi tokia patvaldystė ne 
labai kam suprantama, tokia, ko
kią nori Kubai suteikti preziden
tas McKinley nėrij patvaldyste, 
tai ne žmgeidu, jeigu prezidento 
rasztas į kongresą smarkiai suer
zino kubieczius, kurie mato, kad 
prezidentas ne nori juos liuosais 
palikti. Jie žada pasikelti ant 
visisako iszvijimo amerikonų, 
laiko susirinkimus ir protestuoja 
ant jų priesz amerikonų norus 
padaryti isz Kubos savo valdy
bą.

ant atmokėjimo anglijonams už- 
gazd i n imą, stengiasi patarpinįkau- 
ti prie užmezgimo susiriszimo 
terp Abisinijos, derviszų ir būrų 
priesz Angliją. Angliszkas irPrun- 
cuziszkas pasiuntiniai prie Abisini
jos valdono dabar netikėtai atka
ko į Europą. Matyt, kad kas 
nors svarbaus darosi Abisinijoj. 
Kaip sako, Menelikas siunezia 
ant Egipto r u tie liaus tvirtą ka
riauną. Nors abisinijony^ ne turi 
teip gerų ginklų kaip būrai, bet 
narsumo jiems ne trūksta. Porą 
metų atgal jie ir su savo ginklais 
sumuszė italijonus. Taigi isz ežia 
Anglijai gresia dabar teiposgi ne 
mažas pavojus. To dar ne gana. 
Maskolija, kada tik pinorės, su
teikdama ginklus ir pinįgus,gali 
priesz Angliją sukelti Indijų gy
ventojus, o tąsyk jau Anglijai 
atseitu melsti būrų užbaigti karę 
ant kokių nors iszlygų, nes kitaip 
ji galėtu nužudyti ne tik pietinę 
Afriką, bet Egiptą ir Indijas, tai
gi svarbiausias savu valdybas. 
Taigi pasirodo, kad gazdiuimai 
kitų krasztų ne visada atgabena 
laukiamus vaisius. Dabar visi 
mato visą Anglijos silpnybę.

vienam isz sa

mų ir tikėjimų 
vyriazkiai, kaip 
jaunesnės kaip 1! metų, ne ve
dusios. Mokest|s sąnario yra 3 
rubl. Apsivedant
narių, likus ejie sitdeda po 3 rubl. 
ant dalios. Įmokėjęs 1—5 kartų 
mokestį apsivesd r 
rubl. dalios; įmolėjęsgi 100 mo- 
keszczių gauna 75 )ruhl. ir toliaus 
jau ne reikalauja
Sykį apsivedę sa >ariai ir gavę 
suvo dalį, persto 
draugystės.

puolusioe moteriszkės. Dabar 
jau suaresztuoti yra žmogžudžiai; 
jais pasirodė tie nauji užmusztos 
namų savinįkai ir kokia ten Tere
se N.

lias gauna 300

nieko mokėt.

a būti sąnariais

Baltstogės prekystes mok* 
skiltie.

Iždo ministariajau užtvirtino į- 
status rengiamos'jrietiuių prekėjų 
ir frtbiikantųprekjrstos mokslainės 
mieste Baltstogėj* Garteno gub. 
Mokslainė ta turės 7 kliasas, tai
gi ant jos pabaigtino reiks 7 me
tų. Ant pastojinsi į minėtą mok- 
slainę pirmutinystą turės vaikai 
uždėtojų ir užlaikytoji/, aut atli
kusių vietų bu* (Atimami , ir pa
gulimai. Kasi i ak tiesų mokinti
nių, tai baigę szitą mokslainę, ta
rės tokias jau tiesas kaip ir baigę 
rando užlaikomas reali užkas.

Kauno niuzikaliszka 
draugyste.

Kaune ką tik susitvėrė muzi- 
kaliszka ir teatraliszka draugys
tė. Isz syk prisiraszė 300 sąnarių. 
Užduotė naujai susitvėrusios 
draugystės yra: rengti teatrai i sz- 
kus perstatymus ir koncertus. 
Teatraliszki perstatymai, žino
ma, bus vien maskoliszki. Ant to 
draugystė pasisamdė teatrą ėsan- 
tį žmonių rūme neseniai Kaune 
pastatytame.

Nauji apsunkinimai pre
kystes su Prūsais.

Prūsų randas savo padavady* 
jimais nuolatai sunkina prekystę 
Lietuvos žmonėms. Gabenimas 
galvijų isz Lietuvos į Prusus 
vis dar uždraustas, prekyste 
žąsims apsunkinta. Dabar to 
kraszto randas vėl uždraudė ga
benimu isz Lietuvos į Prusus: 
pieno, sviesto, szieno ir sziaudų.

Paroda abrozdų p rančų- 
ziszkų tepliorių.

27 d. lapkriezio likosi pa
rengta Wilniuje paroda abrozdų 
geriausių dabar gyvuojanezių ir 
jau pasimirusių] prsncuziszkų 
tepliorių, o drauge su tuom ir 
brangių iszaustų abrozdUv arba 
teip vadinamų gobelinų,!jr°kius 
vien Prancūzijoj geriausiai moka 
iszausti. Rando užlaikoma dirbtu
vė tokių gol»elinų yra netoli 
Paryžiaus. Wilniuje ant parodos 
yra diktai abrozdų ir gobelinų. 
Parodą lanko kasdieną diktai 
žmonių.

Wetros Baltike pakrantė
se.

Prūsų Lietuvoj, Baltiko pa 
krantėse siautė smarkios vėtros, 
kurios ypacz Karaliaucziaus ap
linkinėse daug pikto pridirbo. 
Pajūrių žvėjams vilnys nuplovė 
visus jų turtus, Užgriovė pajūrių 
geležinkelį, o kaimą Hassarge vi
sai užliejo.

Afrika.
Nors anglijonai po musziui ant 

Modder River gana gyrėsi newa 
dideliu pergalėjimu būrų ir ban
dė net kelis kartus paleisti pas- 
kalą, buk būrai likosi nuvyti nuo 
miestų Kimberley ir Mafeking, 
bet kaip dabar pasirodė, po tam 
smarkiam isztikro musziui, ku
riame keli būrų regimentai vien 
karabinų szuviais per tris dienas 
sulaikė a ūgli jonų armiją suside- 
danezią isz 12000 kareivių,angli
jonai nė žingsnio neprisiartino ar- 
cziaus prie būrų apgultų miestų, 
kurie vis yra dideliame pavojuje, 
nore angliszka armija teip arti tų 
miestų,kad ji per saulinį telegrafą 
gili susisznekėti su ėsaneziais ap
gultuose miestuose, bet visgi iki 
sziol ne įstengė paduoti pagelbos 
apgultiems. To ne gana; būrai

Maskolija.
Porą metų atgal užgimė 

Amerikos ir Maskolijo* nesutiki
mai ; mat Maskolija paėmė kelis 
amerikoniszkus laivus, kurie 
medžiojo prie maskoliszkų krantų 
ant jūrių kaczių, kurias gaudyti 
maskoliszko rando buvo uždrau
sta. Amerika tuojaus pakėlė 
protestą, bet aut to nepaisė m ta
ko Ii ožkas randas, jo kariszko lai
vo suimti amerikoniszki mede jų 
laivai likosi raaskoliszkų valdžių 
konfiskuoti.* Tarybos ilgai buvo 
ne vaisingos, abidvi pusi negalė
jo susitaikyti. Tik dabar terp 
Amerikos ir Miskolijos likosi nu
tarta atiduoti tuos nesutikimus 
ant nusprendimo santaikos sūdo. 
Sudžios iki sziol dar neiszrinkti.

Nesutikimai terp Japonijos ir 
Maskolijos ui Korėją dar neiszdilo. 
Rodosi, kad Japonijai atseis 
sziuom tarpu, iki kol Cbinai ne- 
sudrutės, nusilenkti priesz Mas- 
kol'ją, kuri visus savo valdybų 
portus ant Didžiojo oceano audru
ti no parengtoms tvirtynėms, į 
jas sugabeno ne mažai kariau
nos. Rytinėse Azijos pakrantėse 
Maskolija laiko tvirtą kariszką 
laivynę, įveikti ją ir pakranezių 
tvirtynes Japonija viena ne
įstengs. Todėl jai atseis pasi
traukti tuom tarpu isz Korėjos.

Maskolija skubinasi naudotiesi 
isz įsikivinkliojimo Anglijos į 
karę pietinėj Afrikoj, kuri dabar 
ne gali stabdyti platinimosi mas- 
koliszkos įtekmės Azijoj. Nežiū
rint ant priesztariavimo Anglijos, 
Maskolija dabar iszderėjo nuo 
Persijos koncesijas ant padirbimo 
kelių naujų** geležinkelių, kurie, 
kada bus pabaigti, didelei palen- 
gvįs Maskolijai sutraukimą ka
riaunos į Persiją, jeigu kada nors 
iszpuls kariauti su Anglija. Tei
posgi galutinai iszderėjo nuo 
Persijos portą Bender Abas ant 
stacijos savo kariszkai laivynei 
ant Persiszkoe jūrių kojos. Isz- 
siuntė jau inžinierius ant parengi
mo ežia tvirtynės. Priesz tai 
Anglija dabar nė ne bando pro
testuoti,. žinodama, kad protestų 
Maskolija ne paklausys.

Isz Lietuvos.

terp

Apsiwedimo kasa.
VVilniuje susitvėrė dabar apsi- 

vedimo kasos draugystė, kurios 
įstatus Jau užtvirtino maskolisz- 
kas randas. Mieris draugystės 
yra: suszelpti apaivedanczius są
narius, duodant paszelpą ant pir
mutinio namų įsitaisymo. Į drau
gystę gali prigulėti |visokių luo-

Nauja daktarų draugyste.
Daktarai gyvenanti Sziauliuo- 

re ir jo pavietyj užsimanė, ant 
paveikslo VVilniaus ir kitų^iide- 
lių miestų, sutverti Sziauliuese 
isz daktarų mediszką draugystę 
ant užriszimo tvirtesnio ryazio 
terp daktarų, savitarpinės pagel
bos ir tobulinimosc moksluose. 
Kaip matyt isz pravardžių uždė
tojų draugystės, jos uidėtojai ir 
užmanytojai veik visi yra žydai. 
Ar į tokią draugystę panorės pri
gulėti krikszczioniszki daktarai, 
galima abejoti.

Žiema Lietuvoj.
Kaip kituose Europos krasz- 

luoee teip ir Lietuvoj ruduo buvo 
sziftas be szalczių ir sniego. Snie
gas pirmiausiai pasirodė Masko- 
liszkoj Lietuvoj, o jau paskui ir 
Prūsų Lietuvoj. uPrusų Lietuvoj 
pirmutinis sniegas visuose pama
riuose nuo Klaipėdos pasirodė tik 
6 d. gruodžio szių metų, bet užtai 
snigo smarkiai, baisi dargana su 
vėju traukėsi per visą dieną, 
laike kurios ant jūrių pražuvo 
keli žvejų laiveliai. Ar prigėrė 
ir kiek žvejų, dar apie tai žinių 
nėra. ‘

Aukos ant Katarinos pa
minklo.

Maskoliai užsimanė, po pa
minklui budelio Muravjevo, sta
tyti kitą musų tėvynės sostą pi- 
lėj, mieste VVilniuje; antrą pa
minklą nori ežia pastatyti masko- 
liszkai paleistuvei, ciecorienei 
Katarinai II, kuri priskyrė Lie
tuvą prie Maskolijos. Ant to pa
minklo su caro daleiditnu renka 
aukas po visą Maskoliją. Iki 
sziol ant to tnierio surinko jau 
3886 rubl. 53 kap.; taigi dar toli 
iki galui.

Surasta žmogžudyste.
Pjutės mėnesyj 1898 m. prapuo

lė gyvenanti mieste Zarasuose, 
Kauno gub., 60 metų naszlė Kas
tancija Žaltauskienė. Ilgai jos 
policija jieszkojo, bet negalėda
ma nė jokio pėdsako surasti, pa
liovė jieszkojusi. Namai, kuriuo
se - gyveno Žaltauskienė, likosi 
tuszti ir į juos įsikraustė nauji 
gyventojai, kurie tvirtino, kad 
tuos namus pirko, ir nors nė jo
kių rautų neturėjo, kaimynai 
tam patikėjo. Į senę gi gyvenimu 
naujų Žaltauskienės namų savi- 
nįkų įsikraustė kiti gyventoj, 
bet ežia jie ne turėjo jau ramu
mo, kadangi sapnuose vis jiems 
prisisapnuodavo prapuolusi Žal
tauskienė ir tai teip ilgai, kol 
ne pradėjo kluone kasinėti ir po 

1 *

Panaikinimas servvitutų.
Projektas tiesų ant panaikini

mo servitutų arba atidalinimo 
ukinįkų žemės nuo dvarų jau 
maskoliszkos vidurių ministeri
jos apdirbtas ir dar szį mėnesį 
bus perkratinėjamas vieszpatys- 
tės rodoj. Pamatai, aut kokių 
vidurių ministerija remia panai
kinimą servitutų — yra savitar
pinis susitaikymas terp dvarpo
nių ir ukinįkų, taigi stato jį ant 
tų paežių pamatų, kaip yra ir da
bar.

drku-
Sekre 
perei 
Saka-

Isz Kauno. \
Kanno gubernijoj sužėlusius 

gerai szį metą želmenis tūluose 
apskrieziuose užpuolė koki ten ne 
pažįstami vabalai, kurie kaip 
kur visai nuėdė želmenis teip, 
kad laukus reikėjo isz naujo arti 
ir sėti. Daugiausiai blėdies tie 
vabalai pridirbo Sziaulių pavie- 
tyj-

24 d. lapkriezio užstojo 
Kaune pirmutinis szaltis, szalczio 
buvo 3° pagal Celciaus termo
metrą. Pradėjo snigti. Tą die
ną pasnigo visur Lietuvoj ir 
Latvijoj; Wilniujetiek prisnigo, 
kad sztritkariai paliovė bėgioję; 
aplinkinėse buvo geras rogių ke
lias, bet buvo ne ilgai, kadangi 
jau ant rytojaus pradėjo 
rogių kelias vėl pagedo, 
joj rogių kelias laikosi.

lyti ir 
Latvi-

N a uja s geležinkelis.
Ant naujai padirbtos geležinke

lio linijos nuo Szventenų, Wii- 
niaus gub. į Panevėžį, Kauno 
gub. jau pradėjo bėgioti trukiai. 
Linija ta jungia tiesiog Liepojaus 
geležinkelio liniją su Peterburgo 
-^Vilniaus. Ilgis tos naujos lini
jos yra 137 viorstai. Dabar Sziau- 
lių ir Panevėžio pavieczių gy
ventojams bus palengvintas ga
benimas laukų produktų į Peter
burgu, kadangi naujas geležinke
lis žymiai sutrumpina kelią.

Jawų prekes.
Pereitą sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo VVilniuje: už 
pūdą rugių 77 kap., avižų 69— 
75 kap., miežių 85 kup., grikų 
85—88 kap. Pūdas sūdyto 
sviesto 12 rubl. 50 kap., iki 12 
rabi. 75 kap.

Liepojuj mokėjo: « už pūdą ra
gių 71—77 kap. Ant kvieczių 
pirkėjų ne buvo. Avižos pa
prastos 59—63 kap., geriausios 
64—67 kap. Grikai 83 kap. Žir
niai paprasti 70—73 kap., ge
riausi 74—77 kap. Pupos 80 kap. 
Linų sėmens 150—153 kap. Ka
napių sėmens 122 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 61 kap., viduti
nės 62—68 kap., stambios 64— 
65 kap.

•Anglijos Lietuwiai.
Londono lietuwial.

(Pabaiga)
Atverdamas mitingą, direkto

rius pasakė, kaip stovi dalykai, 
,ir klausė susirinkusių rodos, ką 
iszpuola daryti, kad atsiimti isz 
banko pinįgus? Direktoriaus pa- 
gelbinįkas perskaitė isz popieros 
savo praneszimą apie paskuti
nius atsitikimus, kaltino p. Sska- 
laucką ir p. Barulį už trukdymą 
draugystės reikalų ir reikalavo, 
kad jie butų iszmesti isz 
gystės kaipo maisztinįkai. 
torius apskelbė, kad pagal 
to mitingo protokolą, p.
lauckaa ir p. Barulis jau nepriguli 
prie kasos ir į jų vietą ėsą 
rinkti kiti, be to aiszkino susi
rinkusiems, kad pagal “Vieny- 
bė^’įstatymus.turi visi pristoti^nt 
to, kas buvo sutarta ant pereito 
mitingo. Kallinįkati pradėjo tei- 
sintiesi tuom, kad jie nežinoję, 
kad jų nieks ne kvietęs eiti į 
kasą ir tt. Tas da daugiau suerzi
no tuos, ką žinojo, kaip buvo. 
Ėmė szaukti: “meluoja, ne teisy
bė”! Tada jau nieks nelaukė, kol 
bus daleista kalbėt, nieks nežiūrė
jo ant valdžios, szaukė, barėsi, 
net ne galėjo isztrivot ne keikę. 
P. Barulis ne tik ką stengėsi isz- 
siteisyt, bet iszpeikė “Vieny
bės” tvarką, apsileidimą komite*- 
to ir tt. Norėdamas paniekinti 
pereito mitingo protokolą, terp 
kitko pridūrė, kad ne buvęs ra- 
szytas “Vienybės” sąnario, bet 
kito žmogaus ir dėlto ne galys 
Ijut geras. Kiti pradėjo juoktis 
iss tokio ne tėmyjimo ir aszkino 
p.Baraliui jo paklydimą. Teip be
sitąsant, praėjo kelios valados ir 
nieko ne buvo atlikta. Wieni 
szaukė: iszmest prieszinįkus p. 
Barulį ir p. Sakalaucką, kiti vėl 
norėjo rinkt kitą direktorių, treti 
keikdami ėjo į publiką iszsigert 
ir vėl grįžo. Tame tarpe praszė 
balso vienas isz sveczių. Komi
tetas leido kalbėti, bet sveczias 
praszė daleidimo susirinkusiųjų. 
Duodant balsus, pasirodė, kad 
apie 10 balsų t. y. veik penkta 
dalis visos draugystės, yra prie- 
szinga (isz viso yra “Vienybėje” 
tik 54 sanariai anąsyk buvo 
ne gerai paduotas skaitlius). Tuo 
mkt sveczias atsisakė nuo kalbė
jimo, ne norėdamas daryti nesma
gumą savo prieszinįkams. Wė- 
liaus pasirodė, kad tą sveczią 
laiko kiti už didžiausią maisztinį 
ką ir “Vienybės” ardytoją ir 
dėlto bijojo, kad jis ką blogo ne 
padarytų. Tokiu budu tęsėsi kal
bos toliaus ir nieko gero ne daė- 
jo, tik da daugiau pykinosi ir vai-' 
dyjosi. Direktorius nor iszmesti p. 
Barulį ir p. Sakalaucką, kaipo

maisztinįkus, o p. Parulis vadina 
direktorių maisztinįku ir ne duo
da jam nė gero. Direktorius lie
pia klausyt, liet jo ne klauso. Ant 
galo komiteto kasierius užsilipa 
ant stalo, už Kurio sėdėjo di
rektorius irszaukia: “vyrai, asz 
mislyju geriausia butų iszimt pi- 
nįgus isz banko ir iszsidalyt vi
siems”! Tas užmanymas neiszpa- ' 
sakytai patiko susirinkusiems, jie - j 
plojo rankomis, džiaugėsi, tary
tum “skarbą” atitikę ir rėkė: 
“bravo broliai! Gerai, gerai”! 
Po tokiam sutarimui komiteto, 
sekretorius, atsistojęs ant suolo, 
perskaitė susirinkimui § 24 įsta
tymų “Vienybės”, kuriame yra 
paraszyta, kad “po atsiėmimui 
kas kam priguli,reikia pavesti li
kusius pinįgus Sz. Tėvui su mal- 
davymu, idant dėl naudos Lietu
vai teiktųsi paskirti”! Ant to ir 
sutiko susirinkusiejie, tik keli 
atsirado, k p ėmė prieszintis, sa- •. į 
kydami, kadSz. Tėvas ne priguli 
prie “Vienybės”, kad jis turi ga
na pinįgų, geriau velyg paskirt 
juos ant ko kito. Bet tų baisas 
nuėjo ant vėjo. Matydamas, kad 
draugystė griūva, tas pats sve- 
czias, ką pirma buvo norėjęs kal
bėt ir paskui atsisakė, vėl pra- 
szė balso. Iszskyrus kelis, susirin
kusiejie sutiko iszklausyti sve 
ežio. Matyt akyva buvo jiems 
žinoti, ką gal geresnio iszmislyt 
už tik ką paduotus užmanymus. 
VVisi nutilo ir klausė. Sveczias 
pirma persergėjęs, kad jis ne no
ri nė vieną užgauti arba pareiti 
kam nors į kelią, užtėmyje, kad 
svarbiausiu daiktu, dėl kurio bu
vo suszaukti sanariai “Vieny- ..1
bės”, tai yra klausymas, kokiu 
budu iszimti isz banko pinįgus. 
Iszriszti to klausymo nė komite
tas nė susirinkimas ne galėjo, ki
lo nesusipratimai be reikalingoe 
sznekos, piktumas, ant galo 
kraujas užsidegė, visi pasipikti
no isz “Vienybės’ tvarkos ir ne- 
apsvarstę gerai, sutarė suardyti 
draugyste. Tuom tarpu, kalbėjo 
toliaus sveczias, pinįgus iszimti 
isz banko labai lengva, ir nėra 
reikalo ardyti draugystės, reikia 
tik priimti pririžadėjimą p. Saka- 
laucko ir p. Barulio, jie nueis į - ; 
banką su direktorium, iszduoe pi- 
nįguQ ligoniams ir bus gerai. 
Teisybė, protokolas e.vtra-mitingo 
bus4>aniekintas, bet geriau yra 
paniekint senę protokolą, ne kaip 
ardyt draugystę, juo kad proto
kolas tas buvo sutaisytas,kad ko
mitetas galėtų atsimli pinįgus isz 
banko. Jeigu komitetas pinįgų 
ne atsėmė su pagelba to protoko
lo, tai galima kaltinti komitetą, 
bet ne galima reikalauti, kad bu
tų užtvirtintas toks protokolas, 
kuris ne tik ką ne atneoza drau
gystei naudos, bet da stumia ją j 
kelią vaidų, nesutikimų, sudų ir 
ant galo ardo draugystę. Be to 
kalbėtojas užtėmyje, kad neuž
tenka atvesti draugystę į senas 
vėžias, bet būtinai reikia tą 
draugystę atnaujinti, pertaisyti , 
jos įstatymus, iszmesti kitus 
punktus, iszrinkti prižiūrėjimui 
iszm i n tingesnius vyrus ir apskri
tai vikresnius, stengtis suprasti 
savo reikalus, skaityti geras knį- 
gas ir laikraezczius ir tik tuomet 
galima bus įvesti gerą tvarką 
draugystėje ir džiaugtis isz jos. 
Kalba tokia patiko susirinku
siems ir jie ant jos pristojo. Buwo 
sustatytas mitingo protokolas,per 
kurį tapo paniekintas nutarimas 
extra-mitingo ir buwo įtrauktas 
teiposgi reikalavimas, kad iki 
Naujų metų būt pertaisyti “Vie
nybės” įstatymai.

Nauji metai jau, gali sakyt, po 
nosia,direktorius turėtų suaKaukt* 
susirinkimą, reiktų iszrinkti vy
rus įstatymams peržiūrėti, bet di
rektoriui tas ne rupi,jis norėtų pa-



paniekinti paskutinį pmtokolę, 
ant kurie nors ir didumas pristo
jo, bet beraszant protokolę, iszsi- 
skirstė. Ar ant ate nanezio susi- 
riukimo užtvirtys peręito mi
tingo protokolę, ar ne ir ar rinks 
komisiję iszstalymams pertaisyti, 
tas prigulės nuo to, ar daug bus 
iszmananczių vyrų, suprantan- 
czių reikalingumę pertaisymo įi 
statymų. Bet jeigu ir ne butų 
pertaisyti įstatymai, tai visgi ga
lima tikėtis, kad ir toliau “Vie
nybė” teipjau laužys įstatymus, 
kaip ir iki sziol, ve? “Vienybės” 
reikalus, teip kaip didumas isz
mano, ue paisydami ant visko 
kę sako “Vienybės” įstatymai. 
Nors ir “Vienybės” iszstatymuo- 
se yra pasakyta, kad reikia isz 
mesti isz draugystės maiszlinį- 
kus, bet pasirodo, kad didžiau
siu maisztinįkų yra pati “Vie 
nybė”, kuri jau daugelį įstatymų 
permainė ir per tai pati sawę ap- 
sudyjo ant pragaiszties. Dėlto ir 
draugystės sanariai matydami, 
kad įstatymai draugystės yra 
niekinami, teipgi neguodos įsta
tymų, juo kad tie įstatymai ne 
buvo priimti draugystės sąnarių, 
bet tik įbrukti jiems kunigo. Besi- 
platinaut ap^zvietimui ir atsi
radus supratimui tarpe “Vieny
bės” sąnarių, ne galės likti tokia 
tvarka, kaip dabar yra.

' O apszvietimas pas mus kassyk 
labiau platinasi. Svarbiausiu 
atsitikimu gyvenime Londono 
lietuvių, tai yra atsiradimas 
agentūros knįgų ir laikraszczių. 
Jau bus veik 2 mėn. kaip atsira
do ta ajentura ir nuo to laiko 
knįgos ir laikraszcziai platinasi 

-gana gerai. Tik reikia gailėtis, 
kad tokia agentūra ne atsirado 
ankszeziau. Ta ajentura yra pas 
p. Baronaitį (5 Prince? Place, 
Queen’s Buldings, Bethnol Green 
E.) kuris atneszė didelę naudę 
lietuvystei beplatindamas lietu- 
viszkus rasztus*. Pats būdamas 
karsztu mylėtojum visokių skai
tymu jis žino įtalpę visų knįgų 
ir moka raginti prie skaitymo ki
tus. Pirmu vaisium apszvietimo 
tai buvo paniekinimas “Saulės”, 
kuri Nh 63 teip begėdiszkai ėmė 
skelbti cariszkę mokslę, niekinti 
apszvietimę. Kiti net norėjo pa
nelyt protokolę priesz p. 
Baczkaucko pasielgimę, bet ran
kos jų ne pratusios prie plunks
nos ir da ne gali iszreikszti to, 
kę szirdis jauezia. Bet visgi ap- 
szviestesniejie pagadino vardę 
“Saulės” ir iszniekino ję teip, 
kad kiti, kę pirma ję skaitė, jau 
dabar jos visai ne perka. Wier- 
nu “Saulės” garbintojum liko tik 
“Vienybės” direktorius, bet jis 
jos ne skaito, tik siūlo kitiems, 
kad atsimli sawo pinįgus. Matyt, 
kad iszsiraszė jis “Sau'ę” tik 
vien “dėl omaro”. Bet ar sziaip 
ar teip butų, visgi pagirt reikia 
jo pasiszventimę, nes kartais be- 
platinant “Saulę”, reikia jam ir 
nukentėti, girdėti iszjuokimus, 
pasitycziojimus bobų ir kitokius 
nesmagumus. Wienę vakarę jo 
“unaraa” nemažai buvo užgautas.

Ateina vienas vaikinas į tę 
vietę. kur gyvena p. prezidentas 
ir kalbasi apie “Vienybės” reika- 

* lūs su komiteto sekretorium. Tik 
sztai, kur buvęs kur ne buvęs, 1 
prieina prezidentas prie to vaiki 
no ir pakisza jam “Saulę”. Tas 
pažiurėjo, paėmė “Saulę”, užmo-, 1 
kėjo lj peno, paskui isz pa- 

*lengvo sugrumuliavo tę “Saulę" 
ir szvyst numetė į pasuolę: “sze 
kur vieta tavo “Siūlei”! Szi- 
toks apsiėjimas didei užgavo di
rektorių, tas ant to vaikino ir 
ėmė rėkti: “kaip tu gali teip da
ryt! kę tu sau mielyji ir užmir- 
szęs, kad tat vaikinas atėjo ne į 
jo namus, norėjo jį iszmest. Bet 
vaikinas szaltai jam atsakė: “jei
gu asz kokį daiktę nusiperku, 
tai asz galiu su juo daryt kę no
riu”. Tę istorija mažai kam žino
ma, bet verta butu ir kitiems ži- 

. noti, kad ir pas mus yra apszvie
timo kankintiniai ir prie jų pri
guli “Vienybės” direktorius.

Pradžioje spalių mėnesio pas 
mus įsikūrė “Szviesos Draugys
tė”, kuri , per 2 susirinkimu 
svarstė savo įstatymus ir ant 
galo apsistojo ant tokių pamati
nių įstatymų: 1 Siekis “Szviesos 
Draugystės”—apsiszviesti ir pla
tinti apezvietin ę; 2. Lzsirsszyti 
laikraszczius, knįgas, įtaisyti 
knįgynę, užvesti mokyklę,platin
ti knįgutes, laikyti pranešimus

Indijonu literos.
Isz visų Amerikos indijoniszkų 

giminių, tik irokezai turi savo 
kalbos rasztui literas; rods ir ki
tos indijonu giminės raszo ir per 
rasztę duoda viena kitai perser
gėjimus, pranesza apie visokius 
atsitikimus, bet kitos giminės ne 
vartoja literų tik. nupieszia viso
kius daiktus, apie kuriuos nori 
praneszti. Irokezai gi dėl ra- 
szto savo kalboj vartoja 68 lite 
ras, kurias iszrado neseniai vie
nas indijonas vadinamas Seųuo- 
ya. I$z syk, kada Seųuoya pra* 
neszė apie savo iszradimę, jo 
viengeneziai palaikė jį už bepro
tį. Dabar vienok terp irokezų 
mažai yra tokių, kurie nepažintų 
tų naujų jų kalbai pritaikintų 
literų; daugelis knįgų isz anglisz 
kos kalbos yra iszverstų į iroke
zų kalbę ir užraszytų szitoms ne
seniai Saųuoyaus iszrastoms li
teroms. .
Iszmete isz kongreso mormoną.

Szį metę*Washingtono kongre
se iszmetė kongresmanę Roberfsę 
isz skieto Ulah, mormonę, už 
daugpatystę Iszmestas atsiliepė 
į Amerikos tautę protestuodanioe 
priesz tokį kongreso pasiclgimę, 
kadangi jį iszrinko kaipo isztiki- 
mę Utah’os gyventojai. Jeigu 
dėl daugpatystės Robertą negali 
būti kongresmanu, tai dėl tos pa- 
czios priežasties ir amerikonų už 
imtų salų Suluh sultonas negalė- 
tu būt sultanu. . Tuom tarpu 
prezidentas bijosi erzinti tų salų 
sultonę, ant užlaikymo daugelio 
paezių/moka jim algę.

Bjauri lynezavone.
May8ville, Ky. Negras Diek 

Coleman užmuszė ežia baltveidę 
moteriszkę Ltchbrook, pas kurię 
tarnavo. Kada jį suėmė, vedant 
į kalinį, susirinko 1000 baltvei- 
džių, iszveržė isz szerifo rankų 
nusidėjėlį ir <>ukurę laužę,sudegi
no. W?dovais baltveidžių buvo 
vyras rr giminės užmusztos mo- 
teriszkės. Priesz sudeginimę mi
nios baisiai sudaužė Colemano 
veidę, akis pribėrė pipirų, o ku- 
nę aplaistė su vitrijolu arba szil- 
vasariu.
Parako dirbtuves iszleke in pa- 

* ‘dangės.
Pottstovn, Pa. 7 d. gruodžio 

iszlėkė į padanges ėsanti netoli 
Sutaneytovn Jameso Millero pa
rako dirbtuvė. Wisa dirbtuvės 
trioba likosi iszgriauta, įtaiso? 
isznaikylos. Prie to ir trys vy- 
riszkiai, eitame ir dirbtuvių su
perintendentą? likosi su visu su 
draskyti; sunkiai sužeistų darbi- 
uįkų yra daugiaus, o terp tų yra 
ir teip sužeisti, kad ant iszgijimo 
nėra vilties.

Baisi nelaime kastynese.
Tacoma, Wash. 40 mylių nuo 

ežia, Carbonado anglių kaslynėse 
atsitiko baisi dujų expliozija. 
Tose kastynėse dirbo 80 darbinį- 
kų ir isz to skaitliaus tik 15 dar; 
binįkų isztraukė .dar gyvų, kiti 
visi likosi užmuszti. Iki sziol 
isz iszgriautos kastynių olos isz
traukė 60 negyvų darhinįkų. 
Terptų pražuvusių darbinįkų yra 
lenkai, slovakai ir vokiecziai; 
ar ue buvo lietuvių, nežinia.

Espiiozlja netroglycerinos.
Bradfoko, Pa. Nitroglyceri- 

nos krautuvėse Pennsylvama Tor
pedų Co. Įdirbtuvių, ėsanezių ne
toli Halio v, atsitiko baisi nitro- 
glycerinos expliozija, kurię jautė i

ant 30 mylių į visus krasztus. 
Triobos ir medžiai ėsanti netoli 
expliozijo? vielos likosi iszvarty 
ti. Mieste Bradford iszbyrėjo 
didesni langų dalis. Kiek laike 
tos baisios expliozijos pražuvo 
žmonių, dar nežinia.

Paskendo garlaivys.
Buffalo, N. Y. Kanadiszkas 

gar lai vys “Niagara”, atsiradęs 
pereito? sanvailės utarnike ant 
ažero Erie, kada siautė smarki 
vėtra, likosi vilnių- iszardytas ir 
su visais tavomis ir žmonėmis 
paskendo. Ant garlaivio buvo 
16 žmonių ir ta vorų vertės 
I25OOO.

Pagimdė O vaiku.
Farinerieuė isz Seleno, netoli 

Molele, Ala., pati Johno Kari 
pereitę sauvaitę pagimdė 6tę vai
kų. Wisi tie vaikai buvo vy- 
riazkoe lyties; isz jų trys tuojau? 
pasimirė, o trys yra gyvi ir svei
ki. Wisi kę tik užgimę 6 vaikai 
svėrė 30 svarų drauge.

Gaisrai.
Reading, Pa. 7 d. gruodžio 

siautė ežia didelis gaisras, kurisai 
I ne apsiėjo ir be žmogiszkų aukų. 
1 Užsidegė paneziakų dirbtuvės 

Naldes «& Horsto ir su visu sude
gė. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant I25OOOO. Ugni? užgimė 
nuo gazolino? ezpliozijos toj dirb- 

1 tuvių dalyj, kurioje dirbo 600 
merginų darbinįkių ir platinosi 
teip gre tai, kad darbinįkės ne-„ 
spėjo iszbėgli; persigandurios su
sirinko ant stogo ir nuo ežia szo 
k i nėjo ant žemės. Prie to su 
virszum 50 merginų sunkiai apsi- 
kulė ir isz tų ne visas galima bus 
isz.gydyti. Isz degėsių isztraukė 
jiu tris sudegusių tunus, o trūk
sta dar trijų, kurios turbut tei- 
po?gi sudegė.

Washington, D, C. 8 d. gruo
džio siautė ežia didelis gaisras, 
kurisai isznaikino senę “Mansion 
House”. Žmones visi iszsigel- 
bėjo. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant $100000. Terp kitko pra
žuvo ežia daug brangių abrozdų.

Eufield, N. H. Sudegė ežia 
prigulinczios Baltic Mills Co. 
American Woolen Mill. Blėdį 
ugnie? padarytę skaito 
$100000.

Auginta, Ga. Siautė ežia di
delis gaisras, kurisai pridirbo blė- 
dtes ant pusės milijono doliarų. 
Suvisu sudegė W*hiles pardavi- 
nyczios ir kelios su joms stovin- 
czios kaimmystoj.

Nelaime ant geleZinkelio.
Mo-field, Oh. Netoli nuo ežia, 

ant Baltimore & Ohio geležinke
lio susimuszė du į prieezingM pu
ses bėganti trukiai. Prie to trū
kio vedėjas VVardard isz 
Nevark likosi ant vietos užmusz- 
tas ir keturi kili trūkio tarnai 
teip sunkiai apkulti, kad nėra nė 
mažiausios vilties ant jų iszgiii- 
mo. -

ir tt; 3. Sanariai priimami yra ne 
per pasisiūlymu, bet per užkvie- 
timę draugystės. 4. Kasa suside 
da isz mėnesinių arba nedėlinių 
mokeszczių, isz pelno nuo balių, 
teatrų, parduotų rasztų ir tt. Į 
kasę sutarta mokėt kas nedėliępo 
2 pentrir įstojant į draugystę wie- 
nę szilingę. Szviesos Dr-tė tuom 
turpu da neįsigyweno ir užsiima 
platinimu tų rasatų, kę ateina pas 
p. Baronaitį. Kiti, kę ne priguli 
prie Sz. Dr-tės sznairiai žiuri į tę 
draugystę ir mislyja, kad Dr~lė 
ta nor sugriauti “Vienybę”, bun- 
tavoja sąnarius ir tt. Patyręs, 
koki yra Dr-tės siekiai, nieks ne 
galės liežuviauti ant Dr-tė?. 
Sziuom tarpu parsiduoda 
ra«zcsiai skyrium, bet po 
metų gal atsiras tokių, kę 
laikraszczius ant szių metų, 
kios tai yra pas mus naujienos.

laik- 
kitų 
ims 
To

Isz Amerikos

ant

Isz darbo lauko.
1 BrisTOL, Va. Darbai eina 

ežia gerai, visos liejinyczjoe dir
bę pilnę laikę.

Muncie, Ind. WisoS czia- 
nykszczios geležies dirbtuvės 
dirba ir tai pilnę taikę.

1 Outtumva, La. Universal 
Fuel Co. neužilgio pastatys ežia 
daug naujų kokso peczių.

1 Waukegan, III. Czianykbz- 
czios geležies dirbtuvės, kurios 
neseniai sudegė, bus neužilgio 
atstatytos.

COALGATE, InD. TeR. 400 
kalnakasių kastynių Jenny Lind, 
pritardami Horighornes kalnaka
siams, pekėlė sztraikę.

1 Peachontos, Ala. Darbai 
cziany kszcziose kastynėse eina 
gerai; kastynių savinįttai priėmė 
nauję užtnokesnio tabelę.

T AnisTon, Ala. Aplinkinėse 
szUo miesto rado naujus anglių 
plotus, ant kurių neužilgio pa
rengs kastynes.

Engu-h, Ino. Rado ežia 
naujus anglių plotus. Anglys yra 
labai geros. Ketina ežia parengti 
naujas kastynes.

Wheeling, W. Va. Whe- 
eling Consolidated Coal Co. nu- i 
pirko aplinkinėse saito miesto i 
viaus žemės plotus su anglims ir | 
ketina parengti kelias naujas kas- i 
tynęs. i

Granite City, III. Czia- 
nykszczio? geležies dirbtuvės, 
kuriose nuo tūlo iaiko ne dirbo, 
dabar pradeda vėl dirbti.

Cl e vėl and, Oh. Martin 
Mullen Penhaudle distrikte nu.-_p 
pirko 2000 akrų žemės su anglių 
aluogsniais ir parengs kastynes.

Crovn Point, N. Y. Ame 
rican Steel & Wire Co. baigia jau 
rengti dirbtuves; mažesnėse jų 
dalyse dar ežį mėnesį prasidės 
darbai.

5 Rascine, Wi«. 600 formerių 
czianykszczių geležies dirbtuvių 
pakėlė sztraikę todėl, kad kom
panija ne nori pripažinti jų uni
jos.

VVlLHAMANTIC, CoN. Czia- 
nykszcziose Windham Manufac- 
turing Co. medvilnės dirbtuvėse 
pakėlė ant 10% darbinįkų užmo- 
kesnį.

Cahal Dover, Oh. Kapita
listų sindikatas nupirko visas ap
linkines žemes su mineralais, o 
tame ir su anglim? ir parengs 
ežia kastynes.

Bartom, Md. Gorman ir jo 
brolis nupirko didelius žemės 
plotus su surastais ežia anglių 
sluogsniais jr parengs neužilgio 
kastynes.

Medvilnės.dirbtuvės szteto 
Maine, teiposgi Psvtucket, Mas. 
Adams. Mas. Provideuce, R. I. ir 
Manchester, N. H. pakėlė ant 
10% darbinįkų uždarbį.

^1 Martin? Ferry. Oh. Lan- 
ghlino blėtos dirbtuvės, kurios 
buvo pradėjusios dirbti, vėl su
stojo, nežinia ant kaip ilgai; ne
žinia, kada jose vėl prasidės dar
bai.

5 Nr.v Athen?, III. Czia
nykszcziai kaln«ka?iai pristojo 
prie unijos ir tuojau? pakėlė 
azaikę ant iszkariavimo užmo- 
kesnio pagal unijų tabelę.

Chioopee, Mas. Dirbtuvėse 
Ch'copee & Dvight Manufactu- 
ring Co. pakėlė ant 10% darbinį
kų užmokesnį. Padidintę užmo- 
kesnį gaus darbinįkai nuo 18 d. 
gruodžio.

5 Pittsburg, Pa. Darbai esia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
liaujasi: vienos dirbtuvės dar 
dirba, kitos jau visai sustojo. Už
tai darbai stiklo dirbtuvėse jau 
prasidėjo.

1 Saginav, Mich. Darbai eina 
ežia labai gerai ypacz anglių kas- 
tynėsej kūnų aaviuįkai ne įsten
gia parūpinti tiek anglių, kiek 
nuo jų reikalauja? Mažiausiai 80 
anglių kasėjų 
darbę.

Racine, 
czianykszczių 
pakėlė sztraikę todėl, kad dirb
tuvių savinįkai ne nori pripa
žinti unijos. 'Prie sztraiko pri
stoja vis daugiaus darbinįkų ir 
jeigu dirbtuvių savinįkai neiaz- 
pildys jų reikalavimų, užgims 
sztraikai vięose dirbtuvėse, o 
tę?yk ir darbai turės su visu 
siliauti.

szeimynų (priskaiczins dar cze- 
kus ir slovakus). Pamalę tę 
lenkai, kad isz jų vienų aukų ne 
bus bažnyczios, pagarsino per 
laikra?ztį“Kurjer polski”,jog ežia 
yra 143 leukiszkų ir lietuviszkų 
szeimynų; taigi mat, reikalo pri
versti, surado jau ir lietuvius, 
kurių buvimu pirma stengėsi vi
saip užs’ėpti ir kaip galėdami 
kenkė lietuviams.

Kada ežia užsidėjo atskira lie
tu viszka Szv. Jurgio draugystė, 
tai lenkai patrijotai it pasiutę 
bėgiojo pas kunįgę pruszyti, kad 
jis per pamokėlę koplyczioj '(mat 
lenkai ant savo dievmaldystų 
samdo skiepę siriszkos bažny
czios) iszkeiktų lietuviszkę drau
gystę. Kunįgas praszymę iszpil- 
dė ir issharė draugystę, nors ne 
teip smarkiai kaip lenkai patrijo
tai norėjo: nubarė wien, kad lie
tuviai laiko susirinkimus ne po 
bažnyczia salėj, bet saliune.

Taigi matote, koki lenkai yra 
lietuvių geradėjai! Jie mus su
randa ir per savo kunigus moki
na tik tęsyk, kada jiepis reikalin 
gi lietuvių doliariai; pirtniaus 
jų buwimę visai buvo užslėpę. 
Ant pirmo mitingo lietuvys Būt- 
kauska? atsiliepė, kad Ashlande 
yra didokas lietuvių skaitlius ir 
varde savo vientauezių ž įdėjo 
prisidėti prie statymo bažnyczios, 
liet reikalavo, kad ant aprūpini
mo lietuvių,jiems butų nors kada 
ne kada partrauktas lietuvys ku- 
uįgas. Iszgirdę tę lenkai, vieni 
juokėsi, kiti ėjo prie^iurėli, kas 
teks kalbi, kas toks idrysta rei
kalauti įsileidimo “pagoniszkos 
lietuviszkos kalbos į bažnycz ę 
szlachetnego narodu polskiego”. 
Wisi laukė, kę kunįgas tam drę- 
siuoliui pasakys. Tas vienok, 
matydamas, kad su lenkų* vien 
pagelba bažnyczios ne pastatys, 
priverstas yra geri n ties i tuom 
tarpu lietuviams, kad iszgauti 
nuo jų aukas, todėl žada viskę 
daryti, tik žinoma,kada bažnyczia 
bus pastatyta, jau nesiskubys su 
iszpildymu.' Wisi lenkiszki pa
trijotai jau griebiasi gazdinimo 
lietuvių, jeigu jie neprisidėtu 
prie lenkiszkos parapijos ir nepa 
dėtu lenkams pastatyti bažny- 
czię: jeigu lietuviai ne pristos 
prie lenkiszkos parapijos, tai ku
nįgas airiszkos parapijos ne krik- 
szty-ę? lietuvių vaikų,ne vinczia- 
vosęs norinezių apsivesti. Me-< 
vienok žinome, kad jis tę patį 
darys, jeigu lietuviai vadys savę 
lenkais: tęsya lieps jiems kreip
ties! prie lenkiszko kunįgo. Tę- 
syk lenkai bus tokiais lietuvių 
draugais, kokiais jie pasirodė ir 
kitur, kur tik su lietuvių pagelba 
pasistatė bažnyczias. Argi neži
nome atsitikimų, kur lenkai ne
priėmė ant kapinių pasimirusių 
lietuvių, vadindami mus “litvi 
ni poganie”? Argi iki sziol ne 
mažai mums, už musų gėrę atsėjo 
nuo lenkų kęsti skriaudų? Sėbra- 
vimajsu lenkais niekur mums ant 
gero neiszėjo. Taigi nors ant to
liau? lietuviai privalo apsisaugo
ti nuo tokių geradėjų.

Lietuvos artojas.

galėtu ežia gaut

Wi«. 400 giserių 
geležies dirbtuvių

pa-

Isz Nashua, N. H.
Linksma yra žiūrėti į vaikinus, 

kurie, jeigu tik pagriebia lielu- 
v isz k p knįgutę, stengiasi ję tuo 
jaus perskaityti, kurie žino, kad 
ne kitaip, kaip tiktai per skaity
mu gerų knįgų ir laikraszczių 
žmogus patobulina savo protę. 
Musų mieste yra vaikinai, kurie 
per skiiitymę kas kart lavina sa 
vo protę ir visuose apsėjimuose 
yra mandagesniais. Wisi czia- 
nykrzcaiai lietuviai, už pesztynes 
ir girtuokliavimus nemoka šū
dams savo sunkiai uždirbtų cen
tų, kaip kad' kituose miestuose, 
o per tai ir vardas jų ne nupuo 
lęs; bet kad jie dar labinus 
skaitytų laikraszczius, tai dar tu
rėtu geresnį vardę akyse kittau- 
czių, nes apie viskę gerinus su
prastu. Kad terp musų lietuvių 
gyvuoja tėvyniszka meilė ir su
pratimas, tę rodo musų aukos ant 
parodos lietuviszkos raszlavos 
Paryžiuje, bei kankitynių isz- 
tremtų į Sibenję, kurios buvo 
pagarsintos “Vienybėje”. Pagal 
skaitlių Nashua ir Lavrenco lie
tuviai aziame dalyke atsižymėjo, 
ir jeigu didesnių kolionijų lietu 
viai tiek aukautu, musu komi* 
tas parengimo parodos galėtu 
surinkti dauginus medegos dėl to 
daly ko,nes pmįgas tai yra pa jie*

ISZ
Lietuwiszku dirwn.

Isz Ashland, Wis.
N. 84 “Saulė*”, raszte “Kur 

mes einame?” buvo paminėta, 
kad czianykszcziai lenkai nori 
statyti savo locnę bažuyczię; bet 
kad jų pajiegos per menkos, tai 
norėtu prie aukavimo ant to mie- 
rio patraukti ir lietuvius. -Ka
dangi lietuviai neateis«kė, tai ži
noma, kalektuodamas lenkiszkas 
kunįgas ir pas juos atsilankė, o 
lietuviai davė, kiek galėjo. Apie 
surinktas aukas kunįgas pasigir- 
davo sakydamas, kad terp Ash- 
lando lenkų surinko “ladny 
grosz" (gražius pinįgus), bet vi
sai ne garsindavo nė apie tai,kad 
tame “ladname groszyj” yra ir 
lietuvių aukos, ne skaitydavo nė 
pravardžių lietuviszkų aukauto
jų. Lenkai garsindavo po savo 
laikraszczius, kad Ashlande yra 
300(?) lenkiszkų szeimynų, todėl 
jie įsteagsę pastatyti “polski kos- 
ciol”, bet kada pradėjo rinkti au 
kas terp savųjų, tai pasirodė, kad 
daugumas lenkiszkų szeimynų 
tik prižada aukauti, o jau su isz- 
pildymu prižadėjimo eina labai 
sunkiai, ir prižadėjusių aukauti 
atsirado daug mažiaus negu 300

ga, kiekvienas tę isz man o; var
gas tik, kad ant reikalų nuvar
gintos tautos daugumas lietuvių 
gailisi kelių centų, o ant provų 
ir kankinimo grų tėvynainių ne
sigaili po |5.00, kaip tai darosi 
Hudson, Mass.

Isz czianykszczių Fetuvių viens 
laiko pardavinyczię valgomų 
daiktų, o kits karezemę ir abiem 
neniekiausiai einasi, nes visi eina 
pas savuosius pirkti, už tai gar
bė lietuviams, kad savuosius 
szelpia. žydų teipgi nestokuoja, 
bet su jais musiszkiai nieko ne 
turi, tiktai keletas lenkbernių pas 
juos kaip kada perka valgį.

Lengva neszli kad ir sunk’ę 
nasztę,jeigu broliai ir draugai pri
taria geriems užmanymams. Kad 
pritananezių ežia nestokuoja, ap 
sireiszkė prie tvėrymosi lietu
viszkos draugystės. Musų tautie 
ežiai A. Galinis ir W. Kvarace- 
jus, ne buvus ežia lietuviszkos 
draugystės, prigulėjo prie an- 
gliszkos, bet kad buvo užmany
ta tverti lietuviszkę, minėti tau- 
tiecziai nepasigailėjo žodžio pa 
tarti ir iozreikszti kiliems apie 
naudingumę draugystės, karsztai 
darbavosi patys prie draugystės 
pristodami, už kę jiems sudedame 
szirdingę aeziu. Wisoki darbai 
yra nesunkus, jeigu pakėlus gėrę 
užmanymę.mes visi tuojau? jį pa
remtume, bet ant nelaimės, szini
tai tukstanezių musu tautieczių 
dar apie tautiszkus užmanymus 
nieko ne iszmano.

A. Ramanauckas.

Is)5 Mahanoy City, Pa.
1 d. gruodžio, kastynėse “Tu 

nei Ridge” likosi užmusztas 
darbinįkas lietuvys (Adomas 
Kelpszas, 27 m. amžiaus, ne
vedę?; paėjo jis isz Kauno gub. 
A. a. Adomas ėmė pillerius ir 
nesulaukdama? anglių, užlipo 
augsztyn pajudinti; tada anglys 
pasileido žemyn ir nelaimingę 
darbinįkę pamuszė po savim. 
Pagelbos ne galima buvo pa
duot, kadangi isz niekur ne ga
lima buvo prieiti. Szaukėsi žmo
gus kunįgo, bet kol tas alėjo, 
jau prispaustas anglių Kelpszas 
pasimirė. Kada kunę ant galo 
iszėmė isz po anglių, galva bu 
vo visai žila kaip senelio. VVe- 
lionis buvo geras ir doras vyras, 
skaitė gerus laikraszczius.

K?d tos visos nelaimės, ko
kios pasieki? musų brolius ežia 
Amerikoj,'paeinu nuo musų sur- 
bėlių, nesunku suprasti: tėvynėj 
nelemti carai spaudžia mus kaip 
tik gali; ant apsisaugojimo nuo 
tų skriaudų dalis lietuvių pri
versta tapo iszsikraustyti isz tė
vynės į svetimus krasztus geres- 
nėsducuos ir liuosesnio gyveni- 
nimo jieszkodami. Jeigu lietuviai 
butų turėję savo spaudę ir "mok- 
slaines, butu mokytesniais, tai ir 
svetur rastu lengvesnį ir geresnį 
darbę tokį jau, kokį turi kitos 
apszviestesnės tautos, neirektu 
musų broliams dirbti po žeme, 
tada ir tiek nelaimių ue pasiektų, 
mee teipogi galėtume rengti dirb
tuve?, užsiimti pirklysta bei ki
tokiais lengvesniais darbais. 
Apart maskolių, trukdo musų 
protiszkę iszsilavini.nę ir tūli 
musų paežių dvasiszki newa va
dovai drausdami, po bausme ne
davimo iszris'zimo, skaityti ge
resnius laikraszczius ir mokslisz- 
kus rasztus. Jeigu musų kunįgai 
sektų pėdoms geresnių [kitų tau
tų kunįgų, tai ne draustų nuo 
skaitymo, ne szauktu visų 
pekliszkų pajiegų ant platinanczių 
mokslę, bet kaip galėdami prie jo 
prikalbinėtu musų žmones. Tęsyk 
ne butų terp mns tiek peiktinų 
žeminauczių vi?ę tautę atsitiki
mų, ne butų tiek pesztynių, vai
dų, provų, nesutikimų; neitu 
liek lietuviszaų pinįgų į Cour- 
tus. Kunįgai pats lubinus prasi
lavintų, suprastų, kad nereikia 
lupti parapijonų, imti nuo jų 
dvigubai ant savo naudos pinį
gų, taigi algų ir apart jos uŽmo- 
kesnių už visokias tikėjimiszkas 
ceremonijas; suprastų, kad ne 
doru yra mėtyti parapijos pinįgus 
be iszsi roką vi mo. Dabar parapijo- ( 
nai matydami, kad niekada negali , 
pripildyti visada tuszczių kunįgų i 
kiszenių, atszala tikėjime, paliau- i 
ja lankę bažnyczias, kuriose g<rdi 
tankiausiai*kunįgų keiksmus,vie- ' 
ton geresnių, durisskų pamoki
nimų. Argi iingeidu, jeigu tūli | 
musų broliai per netikusius tūlų i 

kunįgų pasielgimus ir pamokslus, . 
atsižadėję Dievo,-‘girtuokliauja, 
o pasigėrę su peiliais pjausto?!, 
tampa žmogžudžiais, nors geri 
mokytojai ir vadovai isz jų ga
lėjo padaryti naudingus žmoni
jos sąnarius, o dabar sūdai siun- 
czia juos ant kartuvių. Jeigu mu
sų kunfkai darbuotųsi ant savo 
brolių naudos, jeigu juos vestu do
ros ir szvjesos kelias, tęsyk jie 
nesiduotu nedorėliams savę 
skriausti, ir priesz nedorėlių norę 
turėtu terp mus isznykti veid
mainystė, kiekvienas atiduotu 
Dievui dieviszkę, o tautai tau- 
tiszkę aukę. Tęsyk visi, geriaus 
suprastu tėvyniszkus reikalus, 
geriaus atliktume krikssczionisz- 
kus darbus mielaszirdystės/mei- 
lėsartymo: mokytume ye nio- 
kanezius, alkanus papenėtume, 
patekusius į maskolių kalinius, 
jeigu iszpirkti negalėtume, tai 
bent juos suszelptume: pamylė
tume tautiszkę kelbę, atliktume 
ir daugiaus gerų darbų.

J eigų tie m ūsų kun įgai, kurie pats 
nieko ne veikia, niekuom ne pri
sideda prie tautiszkų darbų, nors 
kitiems dirbti daleislu, jeigu ne 
draustų rieztiesi į t auti sz kas or
ganizacijas, jeigu ne draustų nuo 
aukų ant Paryžiaus parodos rei
kalų, lietuviai laike tos parodos 
galėtu atvirai pasiskųsti civili
zuotam svietui, iszrodyti skriau
das, kokias kenezia nuo maskolių 
ir tuom užgėdyti juos teip, kad 
jie ne drystu teip begėdiszkai 
skriausti musų brolių tėvynėj. 
Jeigu prie Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės prigulėtu daugiaus *’ 
sananų, tai ji galėtu daugiuos isz- 
dalyti dykai knįgų tėvynėj, kelti 
tenykszczių lietu vių tautiszkę su- 
pratimę, o jam pakilus, jau mas
koliai mus ne įveiktu, turėtu isz- 
pildyti musų reikalavimus, sugrę- 
žintų spaudę. Atgavę spaudę, 
galėtume toliaus darbuotiesi ant 
pakėlimo žmonių supratimo,, ant 
platinimo visokių žmonėms rei
kalingų mokslų, o juos įgavę, 
ūkinįkai geriaus mokėtu žemę isz- 
dirbti. Tikėjimas ir jo mokintojai 
butų labiau? negu dabar godoja
mi; turėtume lietuviszkos mok- 
sl ai nes, teatrus ir kitokias įtaisas. 
Lietuviai mokėtu teip isz. visko 
pasinaudoti kaip ir kitos tautos, 
nereiktu jiems vargti po žeme. 
Apsiszvietę lietuviai labiaus go
dotu pats savę, isznyktu terp 
jų girtuokliavimai, musztyuės ir 
kitoki peiktini pasielgimai. Tęsyk 
jau nieks ne galėtu lietuvio 
skriausti, kadangi jis savo 
skriaudas suprastų ir skriausti 
savę ne duotu. Jeigu jus kunigė
liai norite iszvengti vaidų 
parapijose, tai ginkite parapijo- 
nus nuo skriaudikų, patys jais 
nebūkite, tada isznyks vaidai, 
įgysite didesnę godonę, ant ku
rios dabai ne daug terp jus yra 
tokių, kurie jos butų verti.

Mahanojietis.

Iszi’hiladelphios, Pa.
Atsidarius vakarinėms mok- 

slainėms, lietuvių diktas būrelis 
susirinko pinnę vakarę į lę pa 
czię mokšlainę, kurię lankė perei- 
tę metę, bet radę ten Jocį kaipo 
mokintoję, apsisuko ir iszėjo. 
Mokslai nė? užveizėtojas užklau
sė, kas do priežastis tokio pasiel
gimo; tada jam iszaiszkiuo, kad 
nenori Jocį už mokintoję, ka
dangi jis yra niekszas. Tęsyk tik 
užveizėtojas mokslainių susipra- » 
to, kad ir jį pseudo kunįgaiksz- 
tis prigavo per statydama?, buk 
jį visi lietuviai nori turėti už 
mokintoję. Persitikrinęs apie 
melagystę Jocio, jį tuojau? p įva
rė. Tęsyk tik geidžianti mokylie- 
si lietuviai'pradėjo lankyti mok- 
slainę. Independent Kliubas, ma
tydamas, kad jo užtariamas pseu
do ‘kunįgaiksztis ne teko vietos, 
isz rupeszczio parengė savo rui
muose szokių mokslainę< M<»k- 
slainę pradėjo lankyti ir mergi
nos, liet, nežinia kodėl, Kliubas 
merginų neįsileidžia. VVaikinai, 
netekę szokėjų ir pats paliovė 
vaikszczioję ant szokių. *

Philadelphios varpų dirbtuvės • 
atstatė nuo darbo lenkus darbi nį- 
kus ir daugiaus jų prie darbo ne 
priima. Gruzdietis.

Isz Oglesby, 111.
Lietuvių ežia ne daug yra, bet 

ir tų daugumas nežino kuom yra; 
su darbais ant tautiškos dirvos 
ne pasirodė. Kalbinant prie aukų 
ant Paryžiaus parodos reikalų 
arba ant kankytinių ne nori au
kauti: vieni,nors neduoda aukų, 
bet naudę pasirodymo lietuvių 
ant v įso? vielinės parodos su
pranta, kiti gi tiesiog atsako, 
kad ant nežinomų dalykų nieko 
ne duos. B.
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Isz Virden, 111.
Virden imtinose nupuolusio 

akmeny lietuvy* Andrius Mar 
gaiti* likosi teip sunkiai užgau
tas, kad pasirgo tik penkias die
nas ir pasimirė. Paėjo jis isz Su
valkų gubernijos, buwo jaunas, 
w >s 24 metų amžiaus. Prigulėjo į 
uniję, kurios kasztais 11 d. gruo
džio likosi palaidotas. Giminių 
nė pažįstamų Amerikoj ne turėjo. 
Kas norėtu daugiaus apie welionį 
dažinoti, tesikreipia ant ežio an- 
traszo: Peter Griniewicz. Box 

f423. Virden, III.
Grinewyczius.

Baltimore, Md., 12 gruodžio, 
6 vvalandę ryto, pasimirė Boiia- 
wenturas Možeika, buvęs kelis 
metus “Lietuvos” agentu. ,

NAUJI 1ŠZKAD1MAI.
II Gyvenantis Amerikoj lenkas 

Sekutovicz iszrado . uauję budę 
diibimo f<>tograti->zkų a bruzdų. 
Pagal tę nauję budę ant stiklo, 
plieno arba porceltno padirbti 
fotogrufi?zki abrozdai iszrodo 
kaipi kad jie butų skulptoriaus 
pustais iizpjauti.

H Zokonįkas kapucinas Fiorini 
isz Pontomoto iszrado prietahę, 
kuri apsaugoja nuo susimuszimo 
bėga n ežius prieszais ant tų pa
ežių szėnių geležinkelio trukius. 
Prietaisa ‘ toje, pritaisyta prie 
lokomotyvo*, isz tolo persegsti 
skambėjimu niaszinistę įvedantį 
trūkį, jeigu prieszais bėga kitas 
ir tokiu budu tasai turi užtek
tinai laiko sustabdyti trūkį, kad 
jis ne galėtų su kilu susimuszti.

[ Wiens Peterburgo technikas, 
Miken, teip pagerino bicyklį, kad 
jo padirbtas ne tik kad bėga leng
vinus už visus iki sziol vartoja
mus, bet bėga dvigubai grei- 
cziaus. 'Visai nesiskubinant,ant to 
naujo bicyklio galima į valandę 
nuvažiuoti 50 viorstų, taigi tiek 
jau kaip ir greituoju geležinkelio 
trukiu. Naujas bicyklis ne turi 
lenciūgo, o vietoj jo turi czielę 
eilę blokų, kurie ir gimdo visę 
greitumu prie važiavimo.

| Maskoliszkas inžinierius Ni- 
kolajev iszrado nauję prietaisę 
ant apsaugojimo geležinkelio tru
kių nuo^ausidaužymų urbi bent 
ant sumažinimo nelaimių laike 
bėgimo trukių. Nauja pritils* 
susideda isz paprastos geležinės 
dūdelės .sujungtos su visoms 
stabdymo prietaisoms. Dūdelę 
tę prita šo prie pirmutinių ratų. 
Jeigu tik kelias yra pagadytas, 
prie mažiausio nenormaliszkumo 
bėgyje trūkio, dūdelė nulūžta ir 
ant syk visos prie vagonų ėsan- 
czios stabdymo prietaisoe prade 
da stabdyti trūkį. Bandavones 
su ta nauja prietaisa atliko VVir 
baliuje, Suvalkų gub., ant K«ra- 
liaucziaus—Wilniaus geležinkelio 
linijos. Pirmiausiai paleido trū
kį ant kelio, ant kurio užmėtė 
medžių strampus; antrame gi at 
sitikime trukia bėgo ant iszkleip- 
tų szėnių. Abiejuose atsitiki 
muose Nikolajevo prietaisa pati, 
be prisidėjimo tarnų, sustabdė 
tuoj aus trukius teip, kad jie ne
spėjo labiaus pagadyti kelio ir 
pats nė trupuezio ne pagedo. 
Naudingumu prietaisoe pripažino 
visi buvę prie bandavonių inži
nieriai.

Isz visur.

3 34 mylios nuo Liverpooliaus 
susidaužė airiszkas geležinkelio 
trūkis. Prie to keli žmones liko
si užmuszti; sužeistų gi skaito 
net keholikę, terp kurių yra ir 
mirtinai apkulti.

| Maskoliszkas randas nori su- 
jungti telefonu Peterburge su 
Berlynu. Tarybas apie tai su 
'Vokietijos randu jau pradėjo., 
Telefoną^ tasai bėgs per Warsza-

o nuo ežia jauų Berlyne-

Ii Rytinėj Maskolijoj, kaime 
Kolobovka apeireiszkė jau azija- 
tiszkas maras. Kad apsireiszkusi 
terp to kaimo gyventojų liga yra 
maru, pripažino te ir daktarų ko
misija, kurie ^ta randas atsiun
tė.

Sziaurinėj Persijoj, mieste 
Reszt siautė baisus gaisras, kuri
am isznaikino 1000 pardaviny- 
czių, 12 didelių krautuvių, 10 
hoielių, 2 banku ir tris mahome

toniszkis bažnyczias. Blėdį gaisro 
padaryte skaito ant 3 milijonų 
rublių. 

.. ...
| Garsų ant viso svieto Pary

žiaus tepliorių Danielių Dupuis, 
jam bemiegant, perszovė netikė
tai įgavusi proto sumai szymę jo 
locna pati. Kulka pataikė į gat
ve ir nud to tepliorius tuojaus 
numirė, nė ne pakilo.

| Anglijos, .Prancūzijos, Bel
gijos ir Holandijos pakrantėse 
siautė baisios vėtros, kurios ne 
mažai blėdies ir nelaimių pridir
bo. Laike tų vėtrų susidaužė 
d mg mažesnių laivų; prie to 
prigėrė ir kiek žmonių, bet jų 
skaitliaus dar nežino.

| Widurinėj Amerikoj, repu- 
blikoj Costa Rica apsireiszkė gel
tonasis drugys, karikai jau pasie 
kė ir augsztai kalnuose gulintį 
mieste Aljuela, kur iki sziol dar 
szitojė liga niekada ne prisigrie
bė, nors ant žemumų ji tankiai 
smarkiai siauezia.

. | 7 d. gruodžio ties Austrijos 
sostapile.miestu 'Viednhim ’siau 
tė baisi vėtra, kuri lygiai mieste 

I kaip ir* jo aplinkinėse pridirbo 
Į daug blėdies; miesto aplinkinėse 
sugriovė visai daug triobų. Prie 
to kelios žmogystos likosi mirti 
nai apkultos; lengviau* apkultų 
yra daugiaus. '

| M'estelyj Gębletiz, Czekijoj, 
36 gyventojai spalių mėnesyj pa
metė katalikiszkę tikėjime, isz jų 

Į 13 perėjo į protestoniszkę. o 23 į 
šen katalikiszkę; per visus gi 10 
mėnesių tame m estelyj 294 ka* 
talikai perejo į protestoniszke, o 
245 į senkatalikiszke tikėjimus.

| Maskoliszki laikraszcziai 
pranesza, kad Peterburge pasimi
rė archi vyskupas katalikiszkų 

■ bažnyczių, senelis Kozlovskį. Po 
jo užveizda buvo visos aatali- 
kiszkos bažnyczios . Maskolijoj, 
o tame ir Lietuvoj, iszėmus Su
valkų gub., kurios bažnyczios 
yra po užžiura Warszavos archi- 
vyskupo.

U 'Vidurinėj Europoj szį mete 
buvo ne paprastai sziltas ruduo. 
Sziltas oras, k,aip daktarai spėja, 
atsiliepė ant neiszpasakyto pasi- 
didinimo patžudy»zczių visuose 
didesniuose Europos miestuose. 
Sztai Berlyne viene tik dienę 
atsitiko 10 patžudyszczių.

| į mieste Kijeve atkako da
bar 100 szeimynų, su vaikais ir 
moterimis, maskoliszkų sektantų 
sztundistų, kurie tikėdami, kad 
lapknczio mėnesyj szių metų bus 
svieto pabaiga, iszpardavė pirma 
visus savo turtus. Minėti sztun- 
distai ne turi nė jokių rasztų, to 
dėl juos suaresztavo, sbet polici
joj jie ne nori pasakyti, isz kur 
yra ir kas jie toki.

j Maskoliszki ministeriai: vi
durių, apszvietimo, tiesdarystos, 
iždo ir prokuras szveucziausio 
sinodo nusprendė suvisu uždaryti 
maskoliszkę kasdieninį laikraszlį 
“Ruskyj Trud”. Minėtas laik 
rasztis, nors buvo rėdomas mas- 
koliszkoj dvasioj, bet visgi ir 
dėl ne maskolių buvo daug tei
singesnis negu kiti, todėl turbut 
jo neuikentė maskoliszki minis
teriai.

| Kaip paduoda Peterburgo 
lenkiszkas laikrasztis “Kraj”, ra 
vinįkas miesto Berdiczevo ir 
daugelio dvarų Lietuvoj ir Maž- 
rusijoj, grafas M kola Tiszkevy- 
czius sudėjo Kijevos banke 50000 
rubl. ant nupirkimo willės sziau
rinėj Italijoj, kurioje be jokio už- 
mokesnio galėtu per tulp. laikę 
rasti atilsį apszviestunai paei
nanti isz Mažrus jos, ypacz gi 
katalikiszki kunigai, muzikai, 
raszlinįkai, giesminįaai ir aktoriai

| Ant priguliuezios Miskoli 
jai ant Didžiojo oceauo salos 
Sachalino kur Maskolija dabar 
gabena žmogžudžius ir kitokius 
svarbesnius nusidėjėlius, dėt ii 
gai besitraukusių lytų, užgimė 
tvanai. Keliai ir ui-ėti laukai 
ant didelių plotų su visų van
dens isznaikyti. Aut pietinių sa
los krantų jūrių vilnys iszmetė 
kūnas 5 prigėrusių, bet mena, 
kad tvanuose pražuvo daugiaus 
žmonių.

I Maskoliai, kaip matyt isz su
rinktų lenkiszko laikraszczio 
“Slovo” žinių,. neiszpasakylai 
smarkiai veisiasi Warszavoj. 
1861 tn. ant 167357 miesto gy
ventojų maskolių buvo tik 691 
m.; 1866 m., ant 182772 gyven
tojų, buvo jų 721; 1876 m. ant 
308548 gyventojų buvo jau 
10026 maskoliai; 1886 m. ant 
438548 gyventojų buvo 14655 
maskoliai; o 1896 m. ant 583888 
gyven ojų maskolių buvo 22861.

13 d. lapkriezio, kada buvo 
pranaszaujama svieto pabaiga, į 
wienę isz pavietinių miestų 
Cheraoniaus gub., pietinėj Mas- 
kolijoj; atvažiavo teatrali»zka 
trupa. Direktorius, ant patrauki
mo daugiaus žmonių, užsimanė 
duoti dramę, kurioje terp kitko 
iazeina ant scenos ir velniai. 
Kostiumų velniams direktorius 
turėjo diktai, o norinezių atloezti 
tas roles atsirado dauginus negu 
publikos norinezios mokėti už 
vietas teatre. Wįskas buvo pa
rengta, kaip reikia, ir laukė vien 
pakėlimo kurtinos. Tik sztai kas 
nuo scenos suriko: dega. 'Velniai 
pirmutiniai persigando ir iszbėgo 
ant ulyežios savo kostiumuose. 
Pamatę tokię daugybę velnių bė- 
giojanezių ant syk po miesię, gy
ventojai persigando, tikėdami, 
kad jie atkako paimti jiems pri- 
gulinezias dvasias žmonių, kada 
svietas pasibaigs. Bobos dar ant 
rytojaus užklaustos, ar matė puo 
lanezias žvaigždes, pasakojo, kad 
žvaigždžių rods ne matė, bet 
matė daugybę velnių puolanczių 
i«z dangaus.

Katalikui.
Chicago, 10 gruodžio 1899 m. 

Dr-tė Teisybės Mylėtojų laike sa
vo mėnesinj susirinkimę, ant ku 
rio terp kitko nutarė atsiliepti ir 
ant “Kataliko” melagingų užpul
dinėjimų, kurs iszdergdama-- 
Chicago* lietuvių tautiszkę ap 
vaikszcziojimę, užgauna ir Dr-tę 
Teisybės Mylėtojų iszvadinda 
mas ję “atvyrai bedeviszka”.

Ant to Dr-tė Teisybės Mylėto
jų atsako liek: “Kataliko” raszė- 
jas iszmano tiek apie Dievę kiek 
kiaulė apie pipiru*. Jo D evas 
yra dolieris, už kurį jis tarnauja 
pas savo bo-ę kn. Kravczunę 
kurs teipgi dolierį už Diewę lai 
ko. Musų Dievas yra valdyto
jas visos pasaulės, kuris vi»kę 
gimdo, valdo ir viskę aprūpina

“Kataliko” gi dievai daugiau 
nieko.neiszmano kaip tik imli, o 
kurie jam nedu<(da—tuos keikia 
ir niekina; taigi j tokius dievus, 
kurie už doherius pardavinėja 
iszganymę, mes netikime.

Toliaus kę minėtas “Katalikas” 
dergia tautiszkę apvaikszczioji- 
mę,buk tas buvo parengtas vie
no Olszevskio, buk jis siūlė sto
vintiems ant ulyczių kaspinus, 
kad pritraukti prie marszavimo, 
yra bjauri kravczuniszka “Kata 
liko” melagystė. Dr-tė Teisybės 
Mylėtojų gavo užkvietimę ne 
uuo Olszevskio bet nuo Dr-tės S. 
Daukanto,ir užkviet mę pi lėmusi, 
pati sau apsteliavo tautiszkus 
ženklelius ir aut užkviesto laiko 
pati pribuvo prie marszavimo. 
“Katalikas” sako, kad ant ap- 
vaikszeziojimo labai mažai žmo
nių susirinko,buk tūli, persigan
dę kalbų, bėgo per duris. Mums 
dyvai, kas tę straipsnį “Katali 
ke” raszė? Juk pa1s“Kataliko” re 
faktorius sėdėjo aut galerijos per 
visę apvaikszcziojimę, nesant sa
lės žmonės netilpo, buvo pilna ir 
galerija ir nors yra dievolesnis 
už kitus, vienok ramiai klausėsi 
visų kai >ų ujo pradžios iki ga
lui, isz salės nebėgo, nė bėgancz<ų 
nematė; argi tai pritiktu ap 
szviestim žmogui meluoti? Wie 
nok už doliei j, už lę savo dievę, 
kuiį jam bosas kas subatę sutei
kia,vi-kę žmogelis gatavas pa
daryti ir sanži'ię parduoti. Toki 
lai Ch cagos dirvuoeziai 1

Dr-tė Teisybės Mylėtojų.

Klaidų pataisymas.
Pereitame “Lietuvos” numeryj 

įsiskverbė saito* klaidos: Atsilie
pime p. Naujoko pagarsima, kad 
“už liotę užmokėta 1300” —• rei- 
szkia už botę laike parapijos pasi
linksminimo.

Koiespondencijoj isz Brooklyno 
apie lietuviszkas vestuves, tame 
jau numeryj pasakyta, kad 26 
lapkriezio jaunamartė apsirgo, 
tuom tarpu turi būt, kad jauna 
marlė 26 lapknczio pasimirė.

Ant pardavimo,
Pigiai namu su lotu. Namuose tai- 

pinasi bucsernS ir groeerne. Noriėlls 
gali pirkti wiskj sykiu arba lik namę 
su lotu. AUismukite: Dan. Knakeviese, 
Box 403, Toluca, Ui.

Wietines Žinios.

— Ateinanczios subatos va- 
kare Chicagoj bus matyt mėnulio 
užtemimas. Prasidės 6 vai. ir 
trausksis iki 9 vakarę. Jeigu 
dangus ne Imis apsiniaukęs, visi 
tę galės matyti.

—r Pereito panedėlio dienę 
kriminaliszkame sude Chicagoj 
pasibaigė prova Frarko Steinero 
ir Ludwikos Schrader apskųstų 
už užmuszimę Juozo Karus. Pri- 
saikintiejie rado Steinerę kaltu ir 
nusprendė ant p*korimo, Schra- 
derienę gi iszteisino.

— Saliune pd nr. 342 State st. 
Fra n k Smith susibarė su kitais 
saliune ėsuneziais ir laike tų bar
nių jo prie-zininkas Du poni iszsi- 
traukė revolverį ir tiesiog palei
do szuvį. Kulka vienok atsimu- 
szė į Smilho plieninę sagtį ir jo 
visai neužgavo. Policija, atbėgu
si ant szuvių, Kuaresztavo abudu 
nesutinkaneziu ir nugabeno ant 
policijos stacijos, kur pernakvo
ję ir uži-yriokėję, kas reikia, 
kaipo geri draugai ant rytojus* 
apleido aresztę ir ant aplaistymo 
draugystės, vėl nusidavė į saliu 
nę. Kaip pasirodo, kaip kada ir 
metalinė petne*zų sagtys gali 
žmogų nuo mirties apsaugoti.

— Szaukiame mes visi, neisz- 
skiriant geresnių kunigų, kad 
mums reikia mokslo ir apszvie 
limo, tuom tarpu atsiranda kunį- 
gai, kurie nuo to kaip įmanydami 
draudžia. Sztai pe rv i toj nedėlioj 
lietuvit>zkoj bažnyežioj per pa
mokėlę piabaszcziaus aisistemas 
barė merginas už laukymę vaka
rinių mokslainių. Sakė, buk tose 
mokslainėse austoj t doro*. Argi 
i*z tikro teip?Kili sako,kad tamsa 
įerp lietuvių t d svarbiausia prie 
žasti* ne dorų darbų. Kurgi be 
tuvLzkos mergino* gali dau
giaus mokytiesi, jeigu kunigėliai 
draudžia mažoms lankyli pu- 
bliszkasmoksltines, osuaugusioms 
vakarines. Juk suaugusioms nėra 
kitokių pa-imukinimo vielų kaip 
vakarinės mokslain&l

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal HutckiMoną.

Draugysczin Reikalai.
Balius Balius!

Chicago, Dr-i« I.iuoaybea turės sawo 
pirmą metinį balių nedalioj 31 d. Gruo
džio, 1899 (paskutinėje uio meto dieno
je), Freiheit Turąer saleje 3417 8. Hal- 
sted Si prie 34-toe ui. Prasidės 3| vai. 
po pietų, tąsu wisą naktį. |ienga wyro 
su moters Z5c . merginoms dykai. VVisus 
lietuvius ir lietuvaites ir visas lietu- 
visskas draugystes širdingai užkvie
nais atsilankyti ir pasilinksminti pasku
tinėje ssio meto dienoje. Juk kiekvieną 
džiaugsmas ima, kad szįmot turėjome 
gerus metus, taigi pasilinksminkime ir 
praszykime Dievo kad ir ateinantis me
tas teip pat butu geras, * f’

Bu guodonė
Dr-te Li uos y bes.

Chicago.—Liet. Republ. Kliubas 8 var
dus laikys metinį susirinkimą subatoi. 
16 d. Gruodžio, 7| vai. vakare, salėj K. 
Liaudanskio, 3301 S. Morgan si., ant ku
rio bus rinkimas naujos administraciitv 
Dėlto visus lietuvius užkvieesia pribū
ti. P. J- Jonaitis, prex.

Chicago, Dr-te D. K- K. Zlgmuntd|si- 
kys savo susirinkpnįa. ketverge 81 d. 
gruodžio, 8 vai, vakare, po nr. 4000 5th 
ar , ant kur’o visus sąnarius ir norin- 
cxius prisirasxyti užkviecxia pakol įsto
jimas tik 81.0U, toliau bus pakeltas.

Dk-TS D. L. K. Z.IUML’MTO.
Darbininku Susirinkimas.

CHICAGO—Nedelioj. 17 Gruodžio, snt 
2| vai. po pietų, K. Liaudanskio sve
tainėj (33ol S. Morgan ui.) laikytas bus 
pirmas lietuvisxkų darbininkų susirin
kimas reikaluose sutvėrimo ;iolitisxkos 
liet, darbininkų organisacijos (8. D. P.). 
Visus lietuvius susirinkti užkvieesia—

Komitetas.

Megalosaurus Bucklandi.

Ar diuosaurai dėjo kiaušinius teip kaip 
daugumas sios dienos reptilijų, ar gal moti
nos gimdė gyvus vaikus teip kaip žvėrys, tas 
klausymas dar galutinai neišrištas; profeso
rius Marsh tvirtino, kad yra užtektinai pa
matų ant pripažinimo, kad jie gimdė gyvus 
vaikus. Pradžioje inesozoi^kos -eros, kada 
tvėrėsi sluogsniai naujos raudonosios pieskos, 
dinosaurai viešpatavo Amerikoj, čia gyvenp 
jų daugybė visokių formų. Jeigu skeletų jų 
ir ne daugiausiai atkasė, tai užtai randa 
daug jų paliktų pėdų ir kitokių atspaudimų 
padarytų Į>ajurių pieskoj. Profesorius Marsh 
1892m. trijaso sluogsniuose atkasė kelis pil
nus dinosaurų skeletus, kurie dabar yra mu- 
zejuje Yale universiteto. Terp tų yra kau
lai didelio megalosauro praminto profeso
rius Marsho Atlosauru. Tasai turėjo apie 40 
pėdų ilgio.

Amerika išsirodo kaipi krafltuvė, ku
rios žemės sluogsniuose suranda daugiausiai 
liekanų išnykusių senų gadynių gy vuolių, 
nors čia mokslinčiai ne nuo seniai užsiima 
tirinėjimais. Profesoriui Marshui pasisekė 
čia atkasti pilną skeletą žingeidaus draskan
čio raguoto dinosauro, kurį jis praminė var
du Cerato«auru» (iš grekiško: kera»—reiškia 
ragą ir saurus—reptiliją). Šitasai turėjo 
ragą išaugusi ant nosies. Nugarkaulio są
nariai šito sutvėrimo nepaprastos formos, o 
prie juostos visi kaulai suaugę į krūvą teip, 
kaip tai yra pas paukščius. Kūnas jų buvo 
uždengtas ilgais žvynais gulinčiais ant odos 
teip kaip pas krokodilius; uždangos tos trau
kėsi nuo galvos užpakalio išilgai kakly ir 
nugaros. Šitie sutvėrimai turėjo 17 pėdų il
gio-

Iš viršaus kaukalis panašus į kaukalį 
krokodilių, taigi jis pailgas, užsibaigia šnipu 
su perekyrotomis šnervėmis esančiomis ant 
galo.

kėti, kad nuo jo turėjo paeiti šios dienos 
paukščiai. Jis priguli prie grnpos teip va
dinamų Omiihopoda arba paukščiakojų di
nosaurų.

Prie tos pačios grupoe paukščiakojų pri
guli dideli lguanodontai\ jie yra seniausiais 
šitos grupos sutvėrimais. Dalys skeleto ir 
atskirų kaulų šitų sutvėrimų mokslinčių su
rastos dar pirmoje pusėje Šito šimtmečio. 
Kelis pilnas skeletus jų užtiko vėliaus Bel
gijoj-

Pirmiausiai surado dantis, o vėliaus nu
garkaulio sąnarius, taigi svarbiausius kau
lus, ant kurių pasirėmę, mokslinčiai gali 
spręsti apie gyvenimo būdą ir tulus papro
čius išnykusių sutvėrimų: pas reptilijas svar
biausiais kaulais yra nugarkaulio sanariai, 
pas žindančius gi dantys; iš tų kaulų galima 
nuspręsti lygiai prie kokios grupos gyvuolys 
priguli, teiposgi kuom jis maitinosi. Žinote, 
kad dantys šunų, kačių, taigi žvėrių mintan
čių mėsa yra visai kitoki, negu arklių, galvi
jų ir kitų mintančių žole; zuikių, pelių vėl 
kitoki.

Pirmutinius dantis iguanodontų rado 
1822m. konglomeratuose prigulinčiuose prie 
kreidinių sluogsnių neteli Telgeto. Iš pirmo 
pažvilgio dantys tie panašus į pjaustančius 
dantis žolėdžių žindančių žvėrių ir nepana- 
6us rie į jokius kitus iki šiol iškastus iš žemės 
dantis; iki iguanodontų gyvenę ant žemės 
slankiojanti turėjo visai kitokio pavidalo 
dantis, o žindančių kramtančių dar ne buvo, 
šios dienos reptilijos kramtančių dantų ne
turi. Tik vėliaus susekė,kad gyvenantis vidu
rinėj Amerikoj driežas iguana turi panašius 
dantis, todėl ir tam išnykusiam dinosaurui 
su tokiais jau dantimis davė, vardą iguanodon- 
to, taigi turinčio iguanos dantis. Ignauos 
yra tai driežai turinti 3 pėdas ilgio; jie mai
tinasi vabalais ir jaunais medžių lapais, ku
riuos nukanda dantimis ir čielus prarija;deda 
jos kiaušinius, iš kurių išsiperi vaikai.

Visos šiądien aut žemės gyvenančios rep
tilijos, taigi žalčiai, kirmėlės ne kramto mai
sto, bet griebia augmenis ir vabalus su liežu
viu, kurį žmonės paprastai kirmėlės gyliu 
vadina, arba dantimis, bet ryja čielus, todėl 
jie visai nereikalauja lupų, kokias turi žolė
džiai žindanti žvėrys. Kadangi iguanodon- 
tai turėjo dantis panašius į dantis žindančių 
žvėrių tokių kaip galvijai, arkliai, elniai ir 
tt. ir teip kaip ir tie kramtė maistą, tai jie 
turėjo turėti ir lupas. Iš tų ir dar kitų ypa
tybių matome, kad prigulinti prie reptilijų 
iguadontai senose gadynėse užėmė ant že
mės vietą stovinčių ant augštesnio laipsnio 
žindančių žvėrių.

Pilną skeletą.ignanodonto pirmą kartą 
atkasė akmenų skaldinyčiose “Kentish Rag” 
Anglijoj. Skeletas tas yra dabar Britiška
me muzejuje Londone. Jis prigulėjo jau
nam, dar ne visai suaugusiam gyvuoliui. 
Vėliaus rado yeldiškuose sluogsniuose dauL 
giaus čielų skeletų ir atskirų kaulų. Didžiau
si -iš tų sutvėrimų turėjo 30 pėdų ilgio; tokio 
didumo buvo pramintas mokslinčių Iguana- 
don Berni&tartentiA. •

Pa j iesz kojiniai.
Pajiesskau Baltramiejaus Blaiaiczio 

iss kaimo Žirnių ir Marijonos Žemaitai- 
cziukes, kuri szį pavasari pribuvo iss 
Lietuvos įsa kaimo Puodžių, abu Wla- 
dislavavo pa v., Suvalkų gub, Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti tinę snt ad
reso* Antanas Žibutis,

Box 334. VVestville, 111.
Pajiesskau Juozapo Grikssos irMiko- 

lo Liulsikio. abudu Kauno gub.. Rasei
nių pav., kaimo Rimžencslų. Girdėjau 
kad Grikszasispę^lokomotyvosužmusz- 
tas. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinia snt adreso: Ant. Rimkus,

" 69 Madlson st., Nevark, N. J.
Pajiesskau Motiejaus Sseaztoko iss 

kaimo 8kovagalwių, Kai vari jm paviet., 
Suvalkų gub. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso: K. Gredeckia, 

2005 Pen n avs., Pittsburg, Pa.
Pajiesskau savo motsrlsskės Onos 

Navikienės, kuri 7 mėnesiai nežinau 
kur dingo. Ji yra 28 metų senumo, mo
ka gerai anglisskai ssnekrti, ant veido 
ir vienos akies turi po mažą spuogelį. Ji 
pati ay kas kitas teiksis duot man žinią, 
nesav issvažiuoju i Lietuvą. 
Wincas Navikas. Bx 184, Luserne, Pa.

Pajiesskau savo szvogerio. Winco 
Dovydaicsio Nainkų kaimo, Lukssių 
parap. Suvalkų gub. Pirma trijų metų 
gyveno Brooklyno N. Y. o dabar Chioa- 
goje. Prassau at«issaukti ant adreso:

W. Mikalauskas,
108 Bovery st. Brooklyn, N. Y.

Skeletai Ceratoeauru* naeicornle surasta* juros sluogčiuose 
Šiaurinėj Amerikoj.

' Dantys panašus į dantis megalosaurų. 
Akis turėjo uždengtas kaulinėmis išaugomis 
nuo kaukalio,esančiomis priešais akių lomas. 
Smegenys, prilyginus prie viso kūno didu
mo, mažesni negu pas megalosaurus ir bron- 
tosaurus; taigi iš to matyt, kad ceratosaurus 
buvo ir bruzgesnis ir greitesnis už anuos, o 
teiposgi ir protingesnis. Pirmutinės kojos, 
teip kaip ir pas megalosaurus, buvo mažos, 
ant tūlų pirštų buvo aštrus nagai, su kuriais 
matomai draskė jis pagautus ant maisto ki
tus gy v uolius.

Aukos ant i’aryiians parodos.
W. Benneta, Oglesby, 111.............. 50c.
A. Songaila, Chicago...................... 50c.

Aukos ant kanklntiniu.
W. Benneta, Oglesby, 111............. 25c.
A. Songaila, Chicago...................... 50c.

Kutuos.
“Kardo” bei “Naujos Draugijos“ 

Spaustuvės turi būti urnai parduotos 
ui mažiausia preke.

Prisiusk už 2c. s te m pa o apturės kata
loge. V, Karalius,

700 W, Lombardai. Baltimore Md.

Reikalauja merginu prie popie- 
ru perrinkimo: uuoUUnis darbas; gera 
mokestis. Atsmaukite po ar. IMZ^M 
Indiana av., Chicago.

Ceratosaurus naaicorni*

Solenhofo litografiško akmens (Bavari
joj) sluogsniuose rado visą skeletą žingeidaus 
mažo dinosauro, turinčio vos 2 pėdi ilgio. 
Šita sutvėrimą praminė vardu Compdogna- 
thus. Šitas mažas sutvėrimas, iš viso savo 
kūno pavidalo, nors priguli prie reptilijų, 
bet suvisu panašus į paukštį, trūksta jam 
vien plunksną ir sparnų. Kojos, pėdos, il
gas kaklas, maža galva, kurios užbaiga pa
naši į snapą, tokios jau kaip ir paukščių. 
zJurint į šitą mažą sutvėrimą, negalima neti

Iguznodon Berniasartcnsia.

Kaip kiti iš iki šiol surastų šitų sutvėri
mų turi kulšies kaulus, netoli 4 pėdų ilgio, 
tuom tarpu tie kaulai didžiausių šios dienos 
krokodilių turi vos vieną pėdą ilgio. Apati
nis žandas turėjo lengvai pakrutinamą lupą 
teip kaip tai yra pas arklius; nasruose turėjo 
tokį jau lengvai pakrutinamą mėsinį liežuvį. 
Toje krutanti lupa ir liežuvis lengvino mat 
gyvuoliui skabymą žolės ir jaunų medžių 
ūgių ir lapų, kuriais maitinosi iguanodontai. 
Taigi mat iguanodontai ne tik iš tūlų savo 
kūno ypatybių buvo panašus į keturkojus 
žindančius žvėris, bet jie ir vedė gyvenimą 
visai panašų į tą, kokį veda šios dienos žolė
džiai žvėrys. Kadangi liekanas ignanodon- 
tų randa veldiškuose žemės žievės sluogsniuo- 
se, o juose ne trūksta ir visokių augmenų 
liekanų, tai galima iš dalies spręsti apie tai, 
kuom maitinosi šitie žingeidus musų aprašomi 
sutvėrimai. Iš augmenų liekanų tuose sluog
čiuose randamų matyt, kad Anglijoj, kada 
gyveno ignanodontai, ant jos kalnų viršūnių 
augo girios spyglinių medžių; pakraščiais ir 
žemi aus tų girių augo dideli medžių didumo > 
paparčiai, cikados arba netikros palmos, 
klampynėse buvo teiposgi daug visokių van
deninių augmenų. Tais tai augmenims ir 
maitinosi ignanodontai.

Kaip iš visko matyt, ignanodontai ne 
čia gyveno ir užbaigė gyvastį, kur randa jų 
kaulus: iš išmėtytų kaulų matyt, kad juos 
sunešė ar tekanti nuo kalnų vandens arba 
upės drauge su medžiais ir kitokiais orga
niškais daiktais ir kad visos tos senų gady
nių liekanos, patikusios ant kelio užtvanus, 
nusileido ant dugno ir jūrių ir upių vandens 
užnešė pieska ir palaidojo jas kaip kapuose.Tą 
galima matyti ant surastų kaulų, kurie kaipi 
nugalasti, sulaužyti, su jais drauge yra nu
laužytų medžių kamienai ir šakos be lapų.

(Toliaus bus.)



LIETUVA

F JPBr adchulis
A«twokatas tr Notary Public.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda prowas 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieszko 
užsenėjusias prowas, iszdirba visokius 

' dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
irai rodą pasiekti per gromatas. Turin- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuoj aus.
3250 8. Halsted st., Chieago, Iii

Telephoue Yards 772.

LIETUWIU DAKTARAS

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHJCAGO. ILL.

Wienatinis Waterburio

Duiseviczia,

Lietuwiszkas Salinius.
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeigad£l speiežiai atwažewusiųį Wa- 
terbury. Tratai vienatinrsezyseziau 
sės ir te’siniriauses lietuv'szkas galiu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIUS.
839 Bank, kampas S.Leonard st.
Waterbury, Conn.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

J eiga te i p, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Furnitūra & Stote Co,
3249 S. Morgan St.

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

S. MACK,
212 1-stst., Elizabeth, N. j;

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

UŽ d5. IN EUROPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo; 

kiekwienanorinti už$5.00parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai iszpUukia utarnykais 
ir subatoms. Agentas:

Henry J. Jacobs, 
38 Canai s t., New York, N. Y.

’ (15—12)

NERVITA JJJSęjSSl“
jGrdo impoteacii*. ><abdo naktini* 

polueij* ir »iwi litras lotrautes per 
iszdykumaar neatsargumo. Szi'a gy- 

■Pvė dvkla sudrutlna nervai ir daugina 
lWį ašį krauja; priduoda veidui raudonumą 
h ir sugražina žmogui Jaunysti*. Siun-

oriame paeitu ui SOe bareli, už *2 50 
barelius ir gvarantuojame iszgydy- 

RP v V(i arba pinigus sugražinti.
nervita MadicalCo., 

Olinton M Jak*on St*., Cbicago.
tSP* Gaunama yra ir Aptiekoje Clark ir Vau- 

BarenSt*.. Chieago.

Vyrams dykai.
Kiekviena, vyra., kur. para.xy. teteik* in 

State Medical Institute, Key S17. Elektros Bulld-

pakuli garsinga Naminiu Gydaollu, iszgydžiusiu

jo iyti.zku daliu silpnumai., paeinanoalala ano 
jauny.to. Iszdykimo, pražudymu paliego, ir at
mintie., silpnumu nugaros, ramenkcjlma ir su
vytintu lytie, dailu. Baayk aziądien.

Kas prisius 35c.
Paczto markėmis, aplaikys tuziną, kas 
50c —-du tuzino, kas 11.00 — penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu 
raszymui, su naujais papuoazimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkorois ir 
naujos mados konvertais.

Adresas: __
W. Kudarauckas,

Box 234 Lawrence, Mass.

C. A. Buchbinder,
Wokiszkai-Amerikoniszkas Aptiekorius, 
64 Grand 8t., Brooklyn, N.Y.

2. Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
“Wild Cherry <fc Tolu” vadinamas ir 
“Reumatic Mixture No 79000.” ant gy
dymo reumatizmo. Bonkeles po 25c. 50c 
ir 11.00. Priaiunczia paėstu. ’ (29-12

HILLE’S F0T0GRAFA8,
8403 S. Halsted St.

Mulas puikias Fotografijas; ui tuziną tiktai

•2.00
AM vsmžBb ir kitokia reikalu mtaa Įlkžegaa

REUMATYZM.
k NEURALG1E 1 podobeeeboroby, į
K vyr.bi.ny na įodatavle žctetych J

niemikckich
gK fun MEDicznc h,/KM^M-i.vny Dr. RICH1 ERA

K',,K0TWICZNY”xS 
fPAIN EKPELLERl 
hni MA MIC LEP8ZEG0! Pravdsivy tyl i 
Ko ma ,,KOTWlCE”aaman, oohronau 
l.Ad.BiahUr *Co.. <15 pw,i ss, Nr. YomJ

31 MEDALI ZLOTYCH i Innych
į 1S SIU. Wtaaoe ftbrykl aukis. i

ai.!awnlej.i lekarae. vtaSciciele 
kūdow aptecxuvch <iiicbowul 
i inoe «u a komi te o loby. .
u Szeciegbtv u F A.K 

teraACo.N.l
H D RA KICHTERA MHI

Lieiuw1szfcas Batelis Y. Rainio, 
7 VVashington St, New York, N.Y. 

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

Su guodone, Vincas RozukaM 
(15-12)

Ar Kenti Silpnybę? •
Jeigu teip, tai ra- 

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

Chas Johnson, 
Bos 516, Hammond, Ind.

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynus Czeiiszkos 

Raginius Miltas.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

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

Chicagos filija:
105—107 West Randolph Street.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St, Cbicago, 111.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bebro mėsa, ruskas gyvas d teles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs i? 
prisiunczia gydyklas per pacztą arbt 
per ezpresą.

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

Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie- 
koje'.

Tel. Yards 709.

MŪSD KALĖDINĖ OFERTA.

bos, užmokėk »gei 
limo, o lalkrodelu

f gero gold filled 1. ik rodė 
A ■ Iio? Žinokite- todėl, kad 
Km pa-i.leliuod.ini sau viena 

1 v i*, tokio laikrodėli, ja.
tik berelkalo pinigu, me- 

. tol. ne. toki laikrodėliai 
Į, 1 BBtLOAl TARMAVJA. Taigi 
rsj HKDABTKtTB TO. Jeigu no- 

rite ingyt laikrodėly, tai

i.oriKO pre.e, iaiKi u.uk 
y* pigiau negu viii kiti t.t- 
i— pardavinėtojai. Sži. laik- 
Z rodeli. yra I4K Gbtrai 
IaJ gold fllled. drūta. Ir gera.

.torai paaukraotai, dai- 
_ LC. TAŽlt BlT 1B MB.UOT, 
Cį lygu. *10 00 a.k.ini-tn 

CJ laikrodėliui. Ma.ziBeriJa 
cnrr.TTBBAi ABeairoBi.z- 
LaJ k. Stabdabd (m pigu. 
q iiveicartižkl), ra daugy- 
<rbe akmenų ir geriau.lal 

padirbtai, vidurml.. Gv.-

I.UB KOŽBA AMT 20 BUTU, 
z S.UA1MCOK TUATAIFA. 
S SUTINU buba troba; nu.i- 
i pirk ta laikrodėly ui vt- 
S Minai, preke *7.78. Jei 
-J nori toki turėt, pri.in.k

ciugely prie laikrodėlio, at.iu.k 50n markėm, ar 
pinigai*, arba jei drauge ra orderiu laikrodėlio 
pn.iu.i mum. ir pinigo. <7.781. lenotogely pa- 
tlu.ime dykai. Paraižyk, koki laikrodėly nori 
wykiszRa ABMOTEBISZKA SU VlRŠZAIS 
ar ATDARA. SgcciJalinsku ofurta bus 
iki 1 Sausio. 1K1T.M LAIKUI DRAUGE 
8U LAIKRODĖLIU PASIUSIME TEIPGI PUI
KIA AKSOM1TO MAK8ZNELE DYKAI.

C0NSUMER8 WATCH C0.
424 Malu 8t.Dep B.,Bufialo,N. Y.

J. Aglinskas, 
594 S. Canai st., Cbicago. 

L1ETUWISZKAS SALIŪNAS.
Užlaiko geriausia alų, seniauses ariel

kai ir kvepenezius cigarus- Wisus už- 
kvieczia atsilankyti. (29—12)

Wi8i —

pas —

wyrai —

Baltrdkor^i!!
Rasite szaltp alų, seniauses ariel

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

Atsilankykite po nr.
11 N. RiverSideSL,

tfaterbnry, Conn.

MARJAc DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canai 78.
Tslefonupt galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

T AI, KI) l DOVANOS..

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

Arnotus, Karūnas ir wisu8 baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Vėliavas, Szarpas, Knkard&s ir .

Mokinausi to darbo Wanzavoj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kajp Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuwiszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu i.zdirbimu, raszyk i te pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku, 
asz savo iszdirbimus gvarantuoju.

Su Guodone,
T. AndriiiKzewiczaite, 118 W. Didšion St., Cbicago, III.

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
..pas.. i

panl's Co-Operatlve Watcb Go.
314 State St., CHICAGO.IU.
Mes parduodame lietuwiams daugiaus laikro

dėlių kaip wisos kitos konųianijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gertį laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasą, szKubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma- 
sziną ir tt. ateik arba raszyk įias mus, o wiską gau
si.

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

PADL’S CO 0PERAT1VE WATCH CO. •
įsteigta 1877 m,

3148 State St., CH1CAG0, ILL.

LAIMINGUOSE NAMUOSE NISADA YRA IŪZIIA.
*SOO F*i|anaa ir |25OW »rgon»i Begalimu, vtniytl; da 
mažiaa jie gali grajytl norą kl.vUiiu« turėdami. Home Mūšio 
Hox užimt abelju vieta.o prrk. to.ir biedniauslam pririnam*. bu juom 
kiekvienas gali grajytl gerai kad ir raakiaa^u. nokia*. Muzika 
yra pritaiiyta aat volelio plieniDem.,aa, popierinėm*, .pilkėtom*, nieką 
nenapli.i I.įduoda ganiu, ir .aldžIM. tonu, kaip vargonai. Grajyja 
•Mimyniraku. himnu., valda., polka*, kadrtlu. ir U. ir linkimi** Bo
nu., Mrgaaczlu. ir Buliuduiiuk l.idainuoja nauJausM .vietl.ika. dai
na.. Geriame valku nuraminimui aobova Galim* ant Jo grajytl ra
k«i« tuk.taocAlu. nadelcivoniu, kuri, rako, k*d rado d.uiri.u nrffii U- 
krjo.i Tai ne i*bov*. bet taip pUri kaip aabov* Svrria 18 .varu 

'Tiktai 80.00. gražioj, ikrynataje. Gav« (3 ik) pn.luilma tas per azproaa. Agantai greita 
Ja* U.pažduoda ir daro didelta. pinigui AUiu.k už Be. m*rk.,og*uil kataliogui.

Diemanto Elektros Kryžius.
IVadlnam*. teipgi Voltą Kryžium, keletą metu atgal ta

rė lura.t*. Au.triJoje. it pa.ldek.woj.nt ravo naudai 
Kryžių, ta. velk prasiplatino Vokietijoj Frannu.ijoj, 
Hkandtnavijoj ir kito.* Europoe atalyM*. ir ..endieu yra la- 
biauaial pageidaujama, kaipo galinga, vui.te. nuo fteuma- 
titmo Ir a.ugello kitu kūno negailu.

Etoktro. Diemanto Kryžiui gydo Reumatlzm* teip mu»- 
kulu kaip ir ranariu. Neuralgija ir kitu, kūno .kaudeji- 
mu>. Rer«luikuma. Nervu uu*l)pnetim*. Silpnumu. Praa- 
tota Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą, Nemiga. Abejo 
tingumą. Dva.ioe M1 puolimą Hy.terija, Paralyžių. Su. 
toagim*. Drebuly. Neuralgija, Apoptok.ija. Muomara. 8»v. 
Wno Hioki Silrdie. Plakimą.GŠlvo. .kaudejlaia ir visu. 
Nervt.iko Sy.temo ..gedimu.,

V eikme Jo «p.lrel.Lkia pati per rave begyj. keleto, die
nu . bet kartai, užtrunka keto* diena.. 1

Kryžių reikia ne.ilnt diena ir nakty, pakabint* ant ..II 
kinio .taiariuko ant kaklo, augraeilau .rtrdlne. indhuho.. 
Mėlynoji puM> turi bet In apaeiia apversta Prie., hmįso- 
jima ir viena .ykl aat dtono. po to tndek Kryžių In truputi 
drungna geriausio uk.u*o skystimą rr laikyk per keletą 
minueiiu. Vaikam*, žiūrint pagal amžių, ukraea reik ra 
vandeniu atskiesti Prek* to Kryžiau, yra Viena* doto- 
Ha. ir gvarantuojame. kad ji. .ateik, takiu pat nauda kaip 
kad grriau.iejie etoktri.ikl diržai, kainuojanti penkiolika 

-------------------------- ---------- bei avideuliau sykiu daugiau Kožna. .telmyaou sąnarys, 
•veikas ar ligota*, ntokadoeneturi būt be to Etoktrlsako Kryžiaus, kurs yra geriausiu gelbeto- 
jum priesuU Visokias kūno uegato* Ir skausmu*. Pn.iu.k viena doleri per e.prera. ar money 
orderi arba regi.tru.doj grota a toj. o mes lamstei m va. kantai, pasiuelm viena Etoktrinka Die
manto Kryžių, arba • už 18.00. Gaunamos tuk.tenciiai. rekmoendndjo. nuo ypatų, kurio, ra 
pagelba ssio Stebuklingo Kryžiam isuigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magtoiko. galybe* 
Sitai pora tokiu rekomendacijų:

J. BALLE. Stuttgard. Ark- ralio: Per daugeli metu kentėjau ui kūno skausmu, ir Joks 
kaktaras nei patentuoto, gyduole* mane, nei.igyde. Užtat Jura K tok Iro. Kryžius iizgyd..

POVILAS POW1S, Milvaukee, Wi... raito: Per keli* metu, ana sirgau teumatlžmu. Po .ae- 
ui u uedelia vartojimo Jura Etoktro* Kryžiam, aetk atgavau tavo sveikata.
The Diamond Electric Cross Co,, 396 Milvaukee avė., CH1CAGO.

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

Chieago, III. Didžiausias lietuviszas laikrodžiu .žioras, 
Frenkas—O, yes. Ui turi būt tas pata. Pora metu atgal ji* 

prisiuntė man sidabrini laikrodėli už 110.oo, tai dabar 
kad kas ir*20.oo duotu, tai neatiduoeziau, nes ir eina, 
tarsi iniinas, ir laika visados teisingai rodo. Mistinu, 

-kad jis ir mano amžiui dateses.
NTb Džimas—Matau ir lenciugelįs dailus. I

Frenkas—Ogi mat laikrodeti pirkau] 
priesz pat Kalėdas, tai lenciūge)!* 
gavau dovanai, kaipo prežentą.

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

priesz Kalėdas duoda Kristmas 
prezentus, tai duos ir tau 

-------------—---- Džimas—Ali right. Good bye!
Visi mano kostumieriai, kurie tik pirks pas mane tavom
vertes 91.00 ar daugiau, nuo szio laiko iki Kalėdų gaus puikius prezentus. Del 

geresnes žinios raszikit pas mane gromala.

P. K. Bruohas,
88o 33rd Street, Chieago, III.

LIETUW1SZKA8 DAKTARAS,

581 Milvaukee Avė,
OFFISO WALlRlSaS7~~^~~~~“

Nuožlkl H) ryto, ano I iki 1 popiet*, 
nao 7 iki 10vakaro.

Chieago, III
---------wmt «u.
Galim* pasmukti te* kiekvieno* Apti-ko*

Lioiszka ftPUBKa.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilu visokiu aptiekoriszku taworų czlonykgzcziu ir uiratetiniu.

Aptiektoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniam* 
rodą* dykai.

Aptiekoje galima eusikalMt: lenk laikai, raikai, lietuviukai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257 2 5) 7

$5000.00 vertes dovanu 
bus iszdalyta tarpu 
visu mus kostumeriu.

Tą dovaną darome dėl Jus su ta mįs
le, kad ir ant toliaus busite mums 
prielankus kaip kad iki sziol buvot. 
Tegul gi szioH dovanos patarnaus už
tikrinimui sau Jūsų prietelystės ir 
ant sekanezių nauju metų^—

Dovano* dalyto* bu* pradedant nuo 
*zio* dieno* iki Kucziu Nakcziai...

ZILREK,
KOKIOS PUIKIOS MUSU

DOUfli}OS”-
TEMYK,
KOKIU BUDU MES JAS

DJUiYSin^E...
Dykai su $1.00 vertes pirktu tavoru:

6 Mallacca Sidabro arbatiniai 
Szauksztukai.gvarantuot, kad 
niekad nenuąiszers, visas tas 
setas turi vertes 15c.

2 Skepetaitės, bu dvilinkais 8 coliu Berry Bowl, puikus 
krasztais, iszaiuvinetais kam- rėžyto stiklo sudynelis, papra- 
Į>ais, vertes preke 8c. štai parduodam tokį už 18c.
Setas,susidedantis isz: peilio^ Kavai tasa ir bliudelis Ang- 
szakucziu ir szaukszto, puikei 1 isz k o porceliano, dailiai isz- 
iszbraižyti, gražioje dežuteje, marginti, garsaus Walterio 
vertes preke yra 18c. Meekin fabrikacijos, verta 19c

Ine tu dalyku iNENirink sau vie
na, koks tau geriauNel patinka.

Dykai su $2.50 vertes pirktu tavoru:
3 labai dailios merginom Ske
petaites, Walencienneskrasz- 
tai ir iszsiuvineti kampai, su
dėtos į dailia dėžutė, verta 35c. 
Kalėdinė kavai tasa ir bliude
lis isz francuziszko porceliano 
su auksineis kvietkais pagra
žinta, dailaus darbo, verta 35c.

Linine komodai Skotertele su 
kvietkuotu viduriu ir spur- 
guotais krasztais 2 jardu il
gio ir 40c. vertes.
Pora puikiu kvi/tkoms Vazų, 
8 col. augszčio. Tokias vazas 
nesarmata pastatyti puikiau
siam galione. J u verte 35c.

Moteriszki balti muslininiai Žiurkiztai, 
■puikiai iszsiuvineti ir kvietkaiz krasztai 
iszmargiuti, verte ju yra 34c-

Vaisiams sudėti indeliai, 9 coliu, puikiai 
iszrežyti, su paauksuotais krasztais; pa
prast* verte ju yra 35c.

Portmoneliai isz dailios spaudintos sku- 
ros, su nikeliniais rėmais ir pasidabruo
tais kampais, vertes po 39c.

Dykai su-$5.00 vertes pirktu tavoru
2 jardu Staltieses, parvuotos 
raudonai su žaliu arba raudo
nai su baltu, 58 coliu ploczio, 
jardas turi vertes 40c.
6 Flint blown Stiklines, su 
jiaauksuotais krasztais ir dai
liai iszmargintos kvietkais,la
bai puikaus darbo, vertes 75c.

- Dykai su $10.00 vertes pirktu tavoru
Puiki Cbenille Staltiese su 
storais cbenille spurgais, la
ibai daili, vertes $1.50.
12 Torielku,isz angliszko por
celiano dirbtu, su dailiais isz- 
marginimais, garsaus Waltfe- 
rio Meekin fabrikacijos, pa
prastai parsiduoda po $1.50.

Musu Sztoras bus atidarytas kas vakaras iki pat Kalėdų nakcziai.

Pora lininiu Abrusu su ilgais 
spurgais, grynai balti arba 
su parvuotais krasztais,44x22 
coliu, žednas vertes 35c. -!
Puiki balta Staltiese su dai
liai iszsiuvinetu viduriu bei 
kvietkais raszytais krasztais, 
turi vertes 75c,

Grynai linine Staltiese bu 
spurguotaiB kraaztaiB, didele, 
bu plynais arba raszytais pa- 
kraszteliaiB, vertes Si.50.
Baltos lovoms Užtiesos, pui
kaus Marseilles pavyzdžio,ge
riausio gatunko, pilnos mie- 
ros, vertes <1.50.

YfTMIINK, kad musu san- 
5*- krova yra didžiausi ir labiau
siai aprupyta Szventems tavorais:

Vyru, Moterų ir Vaiku Drapa
nomis, Drenoms Materija, Ko
vom (sprangiais Graznais, Ra
kandais, Czeverykais e te., etc.

Kam ko reikia—pas muš eikie!..

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi*zka* Daktaro*.

134 E. 24 UI., New York.
Garsinga* gydytoja* wyriszkų ir mo- 

teriszkų ligų. Mokinosi uniwersitete 
New Yorke;’praktikawo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardetiniu moks
lo I^ebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

Unutikrina Inastydym* 
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą aridurių, 
gaisro*,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne-. 
waisingumą. Gydymui nerwiszkų ligų 
reikia naudot elelčtrikinias prietaisaa.

I^ictti* I_.ytia«ku Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilwo, uždegimą žarnų, leidžiu yri
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekwiename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134E.24th 8t.,Cor.L<exln<ton Av.

ofltoo
Nedelioml*:nao 8 iki 10H waLryto;auol Iki žynį, 
po piet.

Roiln per Grom.tra Dykai. 
Uipraszydarni gydyklas prisiusklte 11.00 

(SPJelgu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir spraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinom Daktanut.

Gydo wlioke8 ligas, turi geriauae prakti 
ką ligone moterių, waikų irchro- 

nlszkoae ligone.
867 32nd St., Chieago

OFISU WALAND08:
Iki 9 ryto, nuo . 2—2 po pietų ir po 6 wak 

Tblklokai Yakdž 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr.

2876 Archer Am., kerte Bonfiei 
nuo 10—11 ryto.

Tmukvomab Camal 329.

Puikus vandeniui gerti setas, 
susidedantis isz Uzbonelio, 6 
Stikliniu ir pasidabruotos ta- 
cos; setas turi vertes 75c.
Naujas Dewey Berry setas, 
susidedantįs isz 9 col., su ko
joms, indo, 6 uogoms bliude- 
liu szlipuoto stiklo, vertes75c.

Puiki raszyta komodai Užtie- 
sa su kvietkuotu viduriu, šū
vi rsz 54 coliu ilgio, papuoszti 
gal bile komodą, vertes S 1.50. 
Pora lininiu padnszkoms Už
valkalu su gražiais mazginiais 
kraaztuose ir muslino kvolde- 
leis per viduti;brangi dovana.

MLEinbros
J95-805 S? Halsted St_ *

Cor Canrlport Avė

W. SUMINSIU,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAG0$ ILL.

Mano Dirbtuide tapo 
Apdoioanota

DVIEMS NEDALIAIS!
ant Koeclusr.kos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistigEką už
dirbimą.

SZARPŲ, 
K U K ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ,
KINIŲ LAZDŲ ir tt

Turiu už garbę apreikszti guo- INTNl
dotiniems Kunįgams ir guodotiu. Ny^M
Draugystėms, kad asz dirbu wi- \ 
sus augsecziaus paminėtus d ai g- 
tus Plgiaosei, Teislngiausel 
ir.Gerlaauei, nes per 30 metų 
uisiimdama issdirbimais įgijau f SI Wi
geriausę praktiką ir dėl to galiu ™ H Jti gp gį 
viską padirbt pigiau ir geriau ne- f Al
gu kiti fabrikai. ĮįĮ O

Su guodone i i
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAUKEE AV„ CHICAGO, ILL.

^•INK MANE
SENTSOR ui «QD5 
LADIKS .

Gražu. Hll 
<lwi^ubai auk- 
.u pawllkta* ir

nustatom * ir 
niaukama*, gražiai kvietkuotet, tikrai amrriko- 
ai.skal. mdurtate. gwaraatuote* akt K metu, 
tesrodo kaip 00 auksini, laikrodėli.. Atsiusi
me C.O.nJr Jai poidaboa. užmokėk aut expre*o 
agentai tOt Ir laikrodetoe tewo. Jei ne.ragražyk 
atgal ant mu* krašto Ra.svk koki nori wyriaka 
ar mnteriraka.Prl- kiek*leno lalkr -d-lio daoda 
me DYKAI suktu liete tenciuaell Jeigu ra orde
ri* prteinattZJtJ. tr apmoka*** kraštu, pri.iaatl- 
mo. Apsiatelluok nendien, neseju preke* atnn 
augestyn. Baaayk o prtelaaime KO peria Kata
loge parodanti tekatenoslu. rrieokia putnia d*l- 
(tu. fiOYAL BARGAiN HOUMK, U Dearborn St.

Stebuklas!
Žingeidus swletul dalykai. 

Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ui ką gvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
ku*, ką liudyja dauguma* prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikrasacsius. 
Pagelba vrn visiems, tik atsiszaukite.
OTFISAl: Bn»UT>.KY
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: J. M. BRUNDZA 4 00., 
Box 3961, Nev York.

u.uk
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