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W Įsiems skaitytojams 
“Lietuva" linki linksnių 
Kalėdų.

Politiszkos žinios.

Amerika.
Amerikoniszki jenerolai vis 

dar vaiko fidpinieczių vadovą 
Aguinaldą, bet iki sziol nežino nė 
kur jis yra, ne*kiek turi kareivių. 
Nuo paliuosuotų iszpaniszkų ne
laisvųjų amerikonai dažinojo, buk 
Aguinaldo persirėdęs, su dviem 
tik draugais slapstosi kalnuose, 
kariaunos wisai ne turys. To- 
liaus vienok isz kito szaltinio a- 
tėjo kitokios žinios: pagal tas, 
Aguinaldo su savo jeuerolais ir 
500 kareivių išztraukė isz Maui- 
tong į Solsono, o nuo ežia nori 
dasigauti į provinciją Cabagaon. 
Toliaus teiposgi paduoda, buk to
je provincijoj vienas majoras 
(vardo jo ne paduoda), paliktas 
su 100 kareivių daboti paimtus 
j nelaisvę 23 amerikonus, pasida
vė, ar nori pasiduoti jenerolui 
Youngui ir jam iszduoti visus ne- 
laisvins. Daugumą iszpaniszkų 
Belaisvių, isz wiso apie 4000, fili- 
piniecziai paliuosavo, kadangi 
mat dabar, kada jų pajiegos isz- 
siskyratė įmažus pulkelius, jiems 
negalima daboti ir vadžioti isz 
vietos j vietą tokią daugybe ne- 
laisvių. Wisi tie iszpaniszki ne- 
laisviai bus dabar amerikon'szko 
rando kasztais pergabenti j Iszpa - 
niją. Filipinieczių rankose liko 
jau vos poras i-zimtų iszpaniszkų 
nelaisvių.c Amerikoniszkas jene 
rolas Young iszdalino savo ka
reivius į mažus pulkelius ir gaude 
fiilipinieczių jenerolą Tino. Po 
Drugra»[viena dalis amerinkonų 
turėjo gana smarkų sustmuszimą 
su filipinieczrais, [kuriame du a 
mertkonai likosi užmuszti ir du 
paszauti. Nuotrotos tiiIipinieezių 
buvo didesnės.^ Smarkesnis mu- 
szis atsitiko po Sun Mateo, ku
riame užmuszė vieną isz geriau
sių amerikoniszką jenerolą 
Lavtoną. Jurinįkai laivo 
“Nevark”, iszlipę ant kranto, u- 
ėmė miestus Blareia ir Pantelo- 
na. Nors sanariai Stipinų juntos 
ėsanti Europoj ne nustoja dar 
vilties, bet rodosi, kad prieszini- 
masi filipinieczių artinasi prie ga
lo. Per karę jau ne iszkariaus 
liuosyliės, galėtų ją gauti vien 
isz liuoso amerikonų noro, jeigu 
per rinkimus" ateinaneziuose me
tuose republikonai liktu demo
kratų pergalėti; demokratai mat 
yra prieszinįkais platinimo Ame
rikos kolonijų. Maža vienok yra 
viltis ant demokratų laimėjimo.

Ant užkariautos amerikonų sa- 
• los Porto Rico prasidėjo dabar 
rinkimai.^Provincijoj Ponce di
delis balsų daugumas puolė ant 
republikonų.^Rinkimai ant visos 
salos trauksis iki naujų metų. Ne
žinia tik, ant ko ežia renka, ka
dangi dar nežinia,kokius urėdus 
Amerikos prezidentas apsodys 
žnioįriij balsais ^isz vietinių gy
ventojų iszrinklais kandidatais, o 
kokius paves isz Suvienytų 
Wieszpatyszczių atsiųstiems poli
tikieriams ant milžimo kraszto.

Pietini Afrika.
Paskutiniuose laikuose Pieti

nėj Afrikoj anglijonus pasekė 
į trumpą laiką wieuas po kitam 
dideli nepasisekimai. Pasigyri
mas jenerolo Methuen, traukian- 
ezio į pagelbą apgultam būrų 
Kimberley, buk jis pirmame susi
tikime sumuszė bu rus,- buvo vi
sai be pamato: būrai ne sumuszti 
apleido pozicijas ir persikėlė ant 
geresnių. Kad jie ne buvo per
galėti, geriausiai pasirodė vė
liaus, kada jie sumuszė pirmiau- 
šiai uždengiantį szonus Methueno 
armijos jenerolą Gatacre, kuriasi

priverstas tapo trauktiesi atgal ir 
tokiu badu szonai Methueno liko
si atidengti. Isz to būrai ir pasi
naudojo, kada traukdamas pry- 
szukih ant iszliuosavimo užsi
dariusių mieste Kimberley jene 
rolasMethuen prisiartino pre kurių 
pozicijų. Antrame muszyje visa 
armija jenerolo Methuen likosi 
būrų sumuszla, nužudė apie 1000 
žmonių (pagal privatiszkas ži
nias apie 2000), kelias kanuoles 
ir turėjo trauktiesi atgal. Ant to 
nepasibaigė paskutinės smvaitės 
angiijonų nelaimės; juos pasiekė 
nelaimė ir Nataliuj, kur yra di
džiausios augliszkos pajiegos ve 
damos paties vyriausio tinglisz- 
kos kariaunos virszinįko jenerolo 
Bulier, kurį anglijonai laike už 
nepergalimą. Jenerolas Buller 
skubinosi su visa angliszka ka
riauna ateiti į pagelbą miestui 
Ladysmith. Kadangi tiltas ant 
Tugela upės ar jis tapo pirmiaus 
bųyų iszgriautas, o jeigu ne, tai 
ginamas didelių būrų pajiegų, 
nuo kurių veržti tiltą angliszkąs 
jenerolas ne baudė, bet negiliau
siose upės vietose norėjo parėji
mui kariaunos pastatyti du tuom 
tarpiniu tiltu. \Vietas. tas vienok 
Būrai gerai dabojo. Jenerolas 
Buller sutraukė prie upės kanuo
les, idant po uždanga jų -szuvių 
pradėti darlią. Būrai itz syk ne
atsiliepė visai ant angiijonų szu- 
wių slėpdami savo pozicijas. 
Kada anglijonai prisiartino teip 
arti, kad areziaus jau ne buvo 
galima, būrai isz visų pusių pra
dėjo balsią ugnį, iszmuszė tuo- 
jaus visus kanuolių arklius ir ka 
nonierius. Jenerolas Buller, pa 
matęs savo klaidą, iszdavė k <- 
riaunai prisikymą trauktiesi, bet 
buvo jau per vėlu, nes žemesnie- 
jie jenerolai pradėjo muszį ant 
visos linijos. Angliszkos kanuo
les, nė tekusios kanonierių, ka- 

Į daugi visus akies mirksnyj bu- 
Į rai iszaudė, liko be priežiūras ir 
ant būrų szuvių atsiliepti ne ga
lėjo. Daiis pėksztinįkų drąsiai 
stengėsi nors kanuoles iszgelbėti, 
liet būrai taikiais szu vinis teip jų 
eiles iszretino, kad likę gyvi jau 
nedryso prie kanuolių prisiartin 
ti. Jenerolas Buller, matyda 
mas, kad steugima'si butų nevai
singi, nė ne siuntė dauginus 
k riaunosdar kartą bandyti pa
imti kanuoles ir kad jo kariauna 
ant visos linijos likosi sumuszta, 
tai reikėjo palikti kanuoles ir 
trauktiesi atgal. Tokiu budu bu 
rams pateko 11 kanuolių '(viena 
būrų szuvių likosi sudaužyti) ir 
daug amunicijos. Dabar jenero
las. Methuen ne gal jau kėsin- 
tiesi ateiti į pagelbą miestams 
Kimberley ir Mafeking, o jenero
las Buller miestui Lidysmith.kol 
isz Anglijos ne atsiųs daugiaus 
kariaunos, bet miestuose trūksta 
maisto ir jie negal teip ilgai laukti. 
Muszyje ant Tugela upės anglijonai 
nužudė per pusantro tukstanezio 
kareivių užmusztų, paszautų ir 
paimtų į nelaisvę; isz viso gi 
nuo pradžios karės jie nužudė jau 
7600 žmonių. Dabar Anglija 
siunezia į pietinę Afriką jenerolą 
Robertsą isz Indijų, VVanerfordą 
i-z Airijos ir gar»ų derviszų per
galėtoją lordą Kitchenerą isz 
Egi pto.

Kada į Europą atėjo žinia apie 
tumuszimą jenerolo Buller, visi 
laikra-’zcziai, perkratinėdami tą 
atsitikimą, -pranaszauja Anglijai 
nuopuolimą isz ei'.ių didžiųjų 
wieszpatyszczių ant antro laip
snio. Isz visko matyt, kad An
glija Europoj niekur draugų ne 
turi, ką pripažį-tta ir įtekmin- 
ginusias Londono laikrasztis •‘Ti
mes”. Net prieszingi randai An
glijos laikraszcziai dabar ragina 
randą stumti į karę visas pajie- 
gas, o tame ir miliciją. Tas labai 
gražiai skamba, bet isztraukimas

kariaunos isz Anglijos yra pavo
jingas. Pereitą subatos ir nedė
lios dieną Airijos costapilėj mies 
te Dubline buvo smarkius airių 
katalikų demonstracijos priesz 
kolionijų ministerį Chsmberlainą; 
demonstrantai, traukdami miesto 
ulyczioms, garbino burus, prezi
dentą Kruegerą ir iszreiezkė 
džiaugsmą ir Anglijos nepasiseki
mo. Jeigu airių vadovai ne 
stabdytu, maisztai Airijoj tuo 
jaus pakiltų. Tegul pietinėj Af
rikoj pasieks anglijonus dar toks 
nepasisekimas.kaip dabar pasiekė 
jenerolą Bullerą, pasikėlimo visų 
angliszkų pietinės Afrikos kolio 
nijų ir Airijos nieks nesulaikys; o 
jau paskui ateis kaleina ir ant 
svarbiausių angliszkų valdybų 
Indijų, turinezių 290 milijonų 
gyventojų, kurie visi ne kenezia 
angį jonų. Apart to, didinasi vis 
labiaus nesutikimai terp Prancū
zijos ir Anglijos; nesutikimams 
tiems Maskolija ne duoda iszdil- 
ti, bet juos palaiko. Maskolijoj 
atvirai kalba visi apie prasidėji
mą karės ateinantį pavasarį terp 
Anglijos ir |*rancuzijo*. Mato
mai karės tos geidžia Maskolija 
labiaus negu Prancūzijos randas, 
todėl pasinaudoja isz užpikimo 
prancūzų ant Anglijos už priver
timą pasitraukti isz Faszodos ir 
už garsią kalbą Chamberlaino, 
kurioje jis užgavo prancūzus. 
Dabar Maskolijoj ne paprastai 
karsztai priėmė prancuziszkos 
laivynės virszinįką admirolą 
Fournier. Nors Maskolija mažai 
kalba apie savo mierius, bet kaip 
sako, ji traukia kariauną ant Af
ganistano rubežiaus, stengiasi pa
traukti į savo pusę to kraszto 
valdoną ir nuo ateinanezio pava
sario traukti ant angliszkų Indi
jų. Jeigu tas atsitiktu, Anglijai 
atseitu v’sai apleidi pietinę Afri
ką ir stengtiesi apginti svarbes
nes valdybas.

Prancūzija isztikro, rodosi, jau- 
czia karę: ji pirmiaus iszsiųstue į 
Turkijos vandenis 8a vo kariszkus 
laivus sutraukė į gerai sudrutin- 
tus prancuziszkus purius lyg bijo 
dama, kad ant jų neužpultų ne
tikėtai tvirtesnė angliszka lai 
vynė. Dabar jos laivų dirbtu 
vėse skubiai dirba naujus karisz
kus laivus. Tokių laivų dirb- 
dina dabar ant syk suvirszum 
100, taigi daug 'dauginus negu 
koks kitas k ra sz tas, neiszskiriant 
Anglijos. Terp naujai dirbamų 
laivų yra 8 povandeniniai, kokių 
dar nevieno kraszto. laivynė ne 
turi.

Isz Rymo ateina telegramai, 
buk Abisinijos valdonas, dali no- 
jęs apie angiijonų sumuszimą,ren
giasi ant jų užpulti Egipte.

Austrija.
Užstojusi po ministerijai grafo 

Thuno kita ministerija grafo Cla- 
ry, isz urėdnįkų paskirta, kuri 
per panaikinimą kalbiškų pada 
vadyjimų grafo Badenio Czekijoj 
smarkiai suerzino czekus, kaip 
pasirodo, ne gali pagal konstitu
ciją valdyti krasztą: kaip Bade- 
laiui ir Thunui darbą sunkino vo- 
kiecziai, teip ditbar ministerijai 
Clario neduoda nieko atlikti cze- 
kai ir kiti slaviszki parlamento 
pasiuntiniai. Laikraszcziai pra- 
nesza, buk visa grafo Clary mini 
sterija padavė jau ciecoriui pra- 
szymą, idant ją paliuosuotų. Cie- 
corius dar savo nusprendimo ne- 
iszdavė. Ne dideli bus nauda 
lygiai ciecoriui kaip ir Austrijai, 
jeigu jo paskirta ministerija ir pa
siliktų, kadangi ji, neturėdama 
parlamente reikalingo pritarimo, 
ne gali kraszto valdyti; pasitrau 
kus vėl jai, vargiai bo atsiras 
kas daugiaus, kas norėtu dabar 
Austrijoj pastoti ministerio. Taigi 
mat dabar Austrijai nėra kito 
iszėjimo, kaip ant tūlo laiko pa

naikinti konstituciją, i-zduoti 
naujas kalbiszkas tiesas, pripaži- 
nanezias kalboms daugumo gy
ventojų prigulinczias tiesas ir tik 
paskui sugrąžinti konstituciją, ka
da jau neužkenezianti slavų vo- 
kiecziai ne galės naujų tiesų isz- 
naikinti.

Pietini Amerika.
Kaip dabar wisi laikraizcziai 

garsina, revoliucija republikoj 
KJiumbija galutinai likosi per
galėta. Tas gal ir tiesa, liet klau
symas tik ar ant ilgo? mat ežia 
retai kada pereina metai be revo 
liucijų ir naminių karių, .suval
džius vieną pasikėlimą, kyla kils 
ir teip be galo.

Amerikoniszkas pasiuntinys 
Wenezulėj pranesza, buk jenerolo 
C<stro kariauna sumuszė pajiegas 
pasikėlusio priesz jį jenerolo Her- 
nandez kariauną ir buk Castro vi
sur ima virszų ant revoliucijų- 
nierių, kurie dabar laikosi vien 
neseniai jų paveržtame potte 
Matacaibo-

Brazilijos randas užprotestavo 
nusprendimą iszduotą neseniai 
atsibuvusio Paryžiuj santaikos 
sūdo, kurisai pripažino Anglijai 
nuo Wenzueles didelius žemės 
plotus. Brazilija sako, kad da 
lis Anglijai prisūdytų krasztų pri
guli ne VVęnzuelei, bet Brazilijai, 
o ji tų krasztų Anglijai ne nori 
atiduoti.

Wilniuje, pradėjo platintieji viso
kios limpnnczios ligos. Labiausiai 
siauezia tymai,liet ir skaitlius ser- 
ganezių kitoms limpanczioms li
goms teiposgi žymiai pasididino. 
Miesto aplinkinėse po kaimus 
teiposgi platinasi tos paezios li
gos, labiausiai serga: vaikai ty-

| neužtvirtino, kadangi iszlygo- 
pasirodė ne naudingos miestui 
Tas ant blogo neiszėjo, kadangi 
Veltz priverktas bavo paduoti 
geresnes iszlygus ir satrumpinti 
laiką kontrakto iki 40 metų; po 
tain laikui įtaiso* |>ereina į mies 
to rankas. Wėliaus parengėjas

Isz Lietuvos.
Gariaiwys paskandino bo

tą- 7?
Ties miestu Dinaburgu, ant 

upės Dauguvos, 10 d. lapkriezio 
bėgantis į Dianą garlaivys su 
daužė'botą, pusiau jį perpjovė. 
Ant boto buvo trys žmonės, ku
rie ir supuolė į vandenį. Nežiū
rint ant «-z<uksuio skęstanezių, 
garlaivys nuplaukė toliaus, nors 
paaažieriai meldė garlaivio kapi
toną paduoti pagelbą skę*tan- 
tiems. Du isz įpuolusių į u|ię 
žmonių prigėrė, iszsigelbėjo tik 
trecziasis. Už tokį nežmoniszką 
rasielgimą garlaivio kapitonas 
pateko po sudu.

Auka prabaazczlaus Au- 
szros Wartų bažnyczios.

Prabaszczius Wilniaus Auszros 
Wartų koplyezios, kun. Prancke- 
vyczius, atsiuntė miesto polici
jos virszinįkui 100 rubl. kaipo 
savo auką ant suszelpimo var 
guolių. Pol.cijoe virszinįkas isz 
tų pinįgų 25 rubl. paskyrė vie
nai ypatai is^ apszvieptos luomos, 
likusius gi 75 rubl. buvusiam 
Lietuvoj uriadtiįkui Jermolavy- 
cziui, kuris gal diktai prisidėjo 
prie kankinimo lietuvių. Argi 
jau kunįgas terp katalikų nerado 
paszelpoi reikalaujanczių, jeigu 
pinįgus. nuo katalikų vien su 
rinktu-*, pavedė aut suszelpimo 
lietusių ir katalikų prieezų?

Miesto ptiszelpa Wilniaus 
pasiutusių gydinycziai.
Miestas isz savo pusės paskyrė 

300 rubl. paszelpoe D-rui Orlovs- 
kiut, kuris savo kasztais užlaiko 
mieiste Wilniuje specijaliszką 
gydinyczią eukandžiotiema pasiu
tusių szunų, kur apsaugoja nuo 
pasiutimo pagal garsaus Pasteuro 
būdą. Minėtoj gydiuyczioj per 
wieus metus buvo gydytos 58 y- 
patos, isz ko 13 buvo gydytų 
visai be užmokesnio, 24 gi gydė 
ant 25—75% pigiaus negu pride
ra,Xik nuo 11 gydytų daktaras 
Orlovski gavo pilną užmokesnį.

Limpa n ežios ligos Wll- 
niuje.

Kaip būva beveik aiek vieną me
tą, teip ir szįmet,uŽBtojuB žiemai, 
musų tėvynės sostapilėj, mieste

mais, o suaugę BZiltinėms. Prie 
plstinimosi bgų labiausiai prisi
deda ne sveikas vanduo, kurį 
reiktų gerti vien virintą, bet 
kaimiecziai ne mėgsta tą daryti.

Dideli gaisrai Wilnluie.
Wilniuje, ant priemieszczio Lu- 

kiszkių siautė didelis gaisras, ku
risai isznaikino Menkės skurų isz- 
dirbinyczią. Blėde ugnies psdary- 
tą skaito ant 70000 rublių; 
užasekuruota gi buvo tik ant 
50000 rubl. Nuo ko užgimė ugnis, 
tikrai nežinia. Prie gesinimo keli 
ugiiMgesiai likosi sunkiai apkulti 
arbi apdeginti.

27 d. lapkriezio, teiposgi Vil
niuje, ant Tambovo ui. užsidegė 
Helfando konvertų dirbtuvės. 
Ugnis isznaikino didesnę dirbtu
vių dalį, garinės ir elektriszkas 
maszinas. Blėde ugnies padarytą 
skaito ant 50000 rubl.

Nubaudė dwarpon( už kir 
t imą girios.

Grodnogub. giriose d varo Lev- 
kov prigulinezio naszlei Julijai 
Podczaakienei girių apsaugojimo 
komitetas uždraudė kirsti me
džius. Dvaro užveizėtojas, gimi
naitis dvaro savinįkės, Bronislo
vas Padczaski ne paisė vienok* 
ant uždraudimo, už ką pateko po
sudu. Grodno apskriezio sūdąs 
nesprendė jį ant užmokėjimo 
1900 rubl. bausmės. Padczaski 
ant to nusprendimo padavė ape- 
liaciją į VVilniaus tie-darių butą, 
kurisai vienok užtvirtino Grod
no sūdo nusprendimą pridurda
mas vien, kad jeigu nubaustasis 
ne galėtu Užmokėti tiek pinįgų, 
tai už juįos gali atsėdėti 6 mėne
sius kalėjimo.

elektriszkų žiburių žada pritaiky
ti elektriką ir prie varymo sztrit- 
karių.

2000 neapgywentų gyve
nimų.

Paskuttniiio«e metuose, prasidė 
jus daugintiesi gyventojų skait
liui Vilniuje, kas tik turėjo kiek 
pH'įgU. statė naujus na
mus, tikėdamas isz jų parsamdy- 
mo turėti gerą pelną. Tokiu bu 
du pinįguocziai, bėgdami lenk- 
cziui su statymu namų, pristatė 
jų daugiaus, negu reikia ant pa 
talpinimo vieų gyventojų. Sztai 
pagal pagarsintas miesto statistisz- 
kas žinias, dabar Vilniuje yra su 
virszum 2000 neužimtų gyveni 
mų ir p*^ra vilties> kad szią žie
mą gyventojai Įąnt tiek pasi
daugintu, kad tie-gyvenimai pa
sirodytu reikalingais. Tu r bu t 
ateinaneziuose metuose j iu ir tu
rinti įiinįgų viln'iecziai su sta 
tymu naujų namų nesitkubys.

Szalcziai Lietu woj.
Kaip atėję isz Europos telegra

mai paduoda, -pereitą eanvaitę 
užstojo Lietuvoj dideli szaieziai. 
Priesz tai tiek '«ifhiego pridrėbė, 
kad geležinkelių trūkiai ne galėjo 
į laiką ateiti. Pereitos sanvai- 
tės pėlnyczioj KaraliaučzlūjefPrū-

viskas paeina mat nuo szvieaos. 
Puiki psru-a augmenų žiedų paei
na teiposgi nuo saulės szviesos: 
musų krasztų kwietkos, pagal sa
vo gražumą, ne gal lygiotiesi 
su žiedais augmenų auganezių 
sziltuose krantuose, kur saulė 
daugiausiai szilomos ir szvieaoe

sų Lietuvoj) buvo 26° szalczio 
pagal Celciaus termometrą; tą 
dieną ant mie-to ulyczių su>zalo 
4 žmonės. Kaune <ą dieną szal- 
tis siekė 293 pagal Celciaus ter- 
mon etrą; tiek jau buvo ir Wil- 
niuje. Isz maskoliszkos Lietu
vos tei;>o<gi pmnc'ZH apie suka
lusius ant kelio Žmonis, bet tikro 
suszalusių skaitliaus dar než- 
no,

siunezia ant žemės. Darymas i 
chlorufiiiaus, medegos parvuo- 
janezioe žaliai medžių lapus ir 
žoles galimas yra tik po įtekme 
szviesos; augmenys auganti rū
šyse, kur szviesos ue daug prisi
griebia, turi palszus lapus ir pa
prastai pavargę kiek, nyksta. 
Jeigu augmenys ne turėtų chlo- 
rofiliaus,ne galėtu padalyti angle- 
rugszties į anglis ir oxygeną, ne 
galėtu isz anglių ir vandens per 
savo szaknis traukti organiszkas 
medegss, o be to ne galėta 
augti. Be augmenų gi turėtu isz- 
nykti visa organiszka gyvybė. ■

Ne mažą turi įtekmę saulės 
spinduliai ir ant žmogaus: po jų 
įtekme žmogus kvėpuodamas 
iszpuczia daugiaus anglerugszties 
ir įtraukia daugiaus organizmui 
'reikalingo oxygeno, visas orga
nizmo darbus atsibūva spar- 
cziaus, o per tai ir kūnas stojasi 
tvirtesniu, geriaus gali atsiginti 
uuo visokių ligų. Prie gydymo 
daugelio ligų sziądien daktarai, 
vietoj aptiekų vaistų, pradeda 
vartoti jau szviesos spindulius. 
Ne visi vienok tie spinduliai 
vienokią turi įtekmę.

Saulės spinduliai susideda isz 
szviesos visokių parvų; paskir
stymą tų parvų matote ant teip 
vadinamos Laumls juostoa Tie

Nauji kareiniai isz mies
to Wilniaus.

Ant szių metų isz miesto Wil- 
niaus paszauktų į maskoliszką 
kariauną yra hz viso 202 jauni 
vaikinai Isz turinezių pailginimą 
dėl visokių priežaslczių paėmė 
12 vaikinų; terp likusių 190 pa
imtų buvo: 102 kriksz- 
czionys ir 88 žydai. Pasirodo, kad 
nors Wilniuje netoli didesnė pu
sė gyventojų yra žydų, bet jų 
tinkanezių į kariumenę yra ma
žiau negu krikszczionių.

Apsunkinimai wyno pre
kijams.

Kad vyno prekėjai ne darytų 
konkurencijos rando degtinės 
pardavinyczioms, maskoliszkas 
randas rengia naujus apsunkini
mus vyno prekėjams. Randas 
dabar užmano uždrausti mažes
nių miestų prekėjauys perpilstyti 
vyną, tas bus daleista wien pre 
kėjams gubernijaiia*kų miestų, 
kur yra geresnė kontrolė. Ro 
dosi, kad tas užmanymas nėra 
-teip blogu, jis atims mažesnių 
miestel ų žydams galėjimą terasti 
vyną visokiais ne sveikais pri- 
maiazymais, tie žydeliai galės 
pirkti vyną vien užpeczėtytuose 
buteliuose ir ne galės jų atidary
ti. *

Eletrlszkl žiburiai Kaune.
Miesto Kauno rodą galutinai 

padarė jau kontraktą su-elektro 
techniku Veltzu ant parengimo 
aut apszvietimo ulyczių elektrisz- 
kų žiburių. Tarybos terp miesto 
ir Veltzo traukėsi beveik per tr s 
metus. Isz ayk miest b buvo su
tikęs aut siūlomų iszlygų ir bu
vo padarę* kontraktą ant 52 me
tų, bet to kontrakto ministerija

Įtekmė Nzwiesos ant žmo
nių ir agmenų.

Wisoki gywi daiktai, ar tai 
žmogų*, žvėrys, augmenys ant 
gyvenimo, apart maisto, oro, 
vandens reikalauja teiposgi 
szviesos, kuri ne mažą ant jų tu
ri įtekmę. Pavasario laike, kada 
saulė siunezia daugiaus azilunaos, 
ir szviesos, viskas ant žemės at
gyja ir tai ne tik nuo szilumoe,
bet ir szviesa prie to ne mažai 
prisideda. Pats jaucziaute giedro 
je dienoje, kad ėsate linksmes
niais, apsiniaukusioj gi sunkus, 
kaipi sustingę. Szviesa vienok 
turi įtekmę ne tik ant žmogau*, 
bet ir ant žvėrių ir augmenų. Ži 
note, kad saulažolės žiedas visa
da kreipiasi saulės link. Kiekvie 
nūs gali užtėmyti, kaip dide’ę tu 
ri įtekmę saulės spinduliai ant 
parwos žvėrių, *žuvių, vabalų 
ir augmenų. VVisi matote, kad 
parva , paukszczių plunksnų ant 
nugaros, kurią visada užgriebia 
saulės szviesos spinduliai, yra ki
tokia negu ant papilvės, arba 
pasparnių, kur tie spinduliai ne 
prisigriebia; graži yra parva 
drugių, karsztų krasztų, musisz- 
kiai g , kur saulė mažiaus sutei
kia szv ūesos, yra vienodos pal-
szos arba tamsios parvos; parva 
žuvių ' gyvenanezių dide'ėse gi
lumose arba pavėsyj yra daug 
ta m sestai negu gyveįianczių ant 
paviršiaus. Pats gal užėmyjote 
ant pa brastų, jums gerai piižįsta 
mų karosų: gyvenanti atidaryto 
se saulps spinduliams soželkose 
tun žvynusszviesius kaipi paauk 
suolus^ o gyvenanti vielose me 
diiais ąpeodytose, taigi pavėsyj, 
kur sunkiai prisigriebia saulė*- 
spinduliai, yra tamsios parvoe su 
beveilį juodoms nugaroms. Ta-

visokių parwų »pinduliai, kaip 
i**z naujausių moksliu ežių t iri nė- 
jimų pasirodo, ne vienokią turi 
įtekmę lygiai ant žmonių kaip ir 
augmenų.

Isz savo tiiinėjiinų visokių 
kra-ztų m<>kelinczi:<i persitikrino, 
kad mėlyni ir fijoL-tiniai spindu
liai su-kubiaa augmenų augimą. 
Augmenys auginti po klioszaia 
perleidžiancziais vien tijoletinius 
saulės spindulius iszduoda neisz- 
passkyto didumo vaisius ir la
pus. Tą būdą vartoja jau prancu- 
zi-zki sodaunik<i ant užaugini- 
mo didelių kopusių, salotų gal
vų ir kitokių daržovių.

Tokią jau įtekmę mėlyni ir fijo- 
litimai saulės spiduliai turi ir ant 
visokių gyvuolių: ėsanti tokiuo
se ruimuose. į kuriuos prisigriebi* ,- J 
vien szitie saulės szviesos spin
duliai, visokį gy vuoliai auga ne- 
iszpnsakytai greitai. Amerikoj 
bandė augyti jauezius tvartuose • 
su langais, ‘per kuriuos galėjo į ' 
vidurį prisigriebti tik mėlyni 
szviesos spinduliai ir sunkumas 
ir didumas jų pradėjo žymiai di- 
dintiesi, į porą dienų jie pralenktu 
augytus tuom paežiu maistu ki
tuose tvartuose su paprastais 
langais. Tokią jau įtekmę 6 jo lėti
nių ir mėlynų szviesos spindulių 
užtėmy jo ant szilkus dirbanezių 
vabalų, biezių, varlių ir kitokių 
gyvuolių.

Parvuoti saulės szviesos spin
duliai vienok atsiliepia ne vien 
ant greitesno augimo, bet ir 
ant nervų visokių gyvuolių. Ži
note, kad raudona parva erzina 
žvėris: kurkos arba kalakutai po 
įiekme raudonos palvos įpuola 
kaipi į padūkimą, bulius tankiai 
užmirszta apie vi-ką, bet szoka 
ant hzpliektoe raudonos skepe
tos.

Užtai mėlyna parars nuramina. 
Mėlynus akuliorius w >rtoja ant 
suvaldymo szlapių; o Meklen
burge, Wokietij<*j, tokius ak ui i o- 
r<U8 uždeda arkliams prie jų pri
pratinimo vilkti vežimą arba 
ne^zti raitelį ir tas būdas iszduo- 
1h kuo geriausius va siu**. Tokią 
jau įtekmę parvų galima užtb- 
•nyti ir ant žmonių: raudona 
parwa eržina, mėlyna gi ir fijote*
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tinė suerzinimę mažina, nurami
na.

Karėse raudona kraujo parva 
suerzina kareivius teip, kad jie 
stengiasi ko daugiausiai prieszų 
užmuszti, ko normaliszkame pa
dėjime bjaurėtus"! daryti. W ienas 
fotograias isz Lyono paduoda, 
kad jo dirbtuvėse, kada žiburiai 
turėjo raudonus klio-'zus, darbi- 
nįkai užs laikė ne ramiai, szoki- 
nėjo, dainavo, ypacz su mote
rims ne prideraneziai elgėsi; ka
da gi klioszai likosi permainyti 
ant mėlynų, tas išznfko, visi už
silaiko ramiai ir apleidžia d ubę 
ne teip pailsę kaip būdavo pir
ma. Raminanczię įtekmę turi ant 
žmogaus ir žvėrių teiposgi žalia 
parva. Tę gal pate užtėmyjote 
iszkeliavę po darbui isz .miestų 
ant gražių žalių pievų arba į ęi 
rias.

Beproczių gydinyczioj Vėsi
nėto, Prancūzijoj, D-ras Rofle- 
geau daro bandavones su pritai 
kymu visokių parvų szvie-os 
prie gydymo limpanczių ligų- Jo 
batidivonės patvirtino tę viskę, 
kas aogszcziaus pasakyta apie 
įtekmę visokių parvų šviesos 
ant žmogaus, taigi kad szviesa 
mėlyna, fijoletinė, o ir žalis, liet 
ta ne teip žymiai, turi r«minan- 
czię įtekmę, raudona gi sujudi
na, pakelia lygiai linksmybę, 
kaip ir piktumę.L'gonį melancho
likę, kurio niekaip kitaip ne ga
lima buwo priversti kę
nors valgyti, patalpindavo į
kambaiį su raudonai iszteptoms 
sienoms su langais perleidžian- 
cziais tik raudonus szviesos spin
duliui. Po trijų valandų rasdavo 
jį visada linksmę ir reikalauda 
wo jis valgio.Tę darydavo tankiai 
ir visada su vienokia pasekme.

Funjatus, ta gi wiskę daužm- 
czius beproezius talpina į kamba
rius su mėlynoms arba fijoleti- 
nėms sienoms t su langais perlei- 
džianeziais tik tų parvų szviešę, 
o jie, nors butų buvę ne ramiau
siais, greitai po įtekme tų parvų 
szvieeO-i nusiramina. Žinoma, pa
ti szviesa neiszgydo beprotystės, 
bet ji nors nuramina beprotį, o 
jau ir to ne galima niekinti.

Reikia ežia dar pridurti, kad 
Kapenhasrene, Danijos sostapilėj. 
D-ras Finsen jau seniai pritaiko 
yrisokių parvų szvie.-ę prie gy
dymo visokių limpanczių žmo
gaus odos ligų ir dabar su rando 
paszelpa parengė specijaliszkę 
gydinyczię ant tolesnių banda vo
nių- Iki sziol, ne vartoj iut nė jo
kių kitų vaistų, vien vartojant 
atsakancz'ų parvų szvie^ę, kurię 
užleidžia ant serganezios odos, 
saitam daktarui pasisekė ingy
ti ne mažai ligonių nuo teip va- i 
dinamo lupus, kurio kitaip dakta
rai ne moka iszgydyti. Jis tei- 
posgi persitikrino, kad kambaryj 
su radonų stiklų langais rau- i 
plėms serganti daug greieziaus 
iszsryj <, negu ėsanti kitokiose ir 
gydomi kitokiais budais.

Isz Amerikos
Kepublikoniszka konvencija.
Likosi galutinai nutarta Ph'la- 

delphijoj suszaukti gene'aliszkę 
republikoniazkę konvenciję ant 
užgyrimo kandidatų ant Ameri
kos augszcziausių virszinįkų per 
•teinanezius rinkimus. Chicago 

L • labai ge dė, kad konvencija pas 
mus atsiimtų, i»et prie balsivimo 
ant Ph ladelįklijos puolė viena^ 
balsas daugiaus. Republikonai 
neabejoja, kad ant konvenc jos 
kandidatu ant prezidento vėl 
bus pastatytas McKinley, kadan
gi jis, nieturėdamas savo nuomo 

. nių, geriausiai duodasi vadžioti 
visokiems politikieriams.
Wel rengia apsunkinimus atei

viams.
Karė ant Filipinų, rodosi, bai

giasi, todėl YVash'ngtono virszi- 
nįkai vėl rengia apsunkinimus 
ateiviams. VVirszmįkas ateivių 
užveizdos Povderly užmano at- 
kankanezius ateivius atiduoti po 
policijos priežiūra, nuo atkankan
čių imti dekliaracijas ar jie nori 
pastoti Amerikos ukėsais, o jeigu 
nOjtaiant kaip ilgai nori Amerikoj 
pasilikti. Garsus Lodge vėl 
rengia savo bilių, idant ne rho- 
kanti rašyti iP skaityti ne butų 
visai įleidžiami.

Aukos ant baru naudos.
Kaip visuose beveik Europos 

krantuose, teip ir Amerikoj

žmonės suszaukia susirinkimus ir 
ant-jų iszreiszkia savo pritarimę 
Anglijos užpultiems būrams 
ir renka aukss ant jų naudos. 
Pietinėj Dakotoj holsnd szk<is 
parapijos renka terp parapijonų 
aukas ant užpultų naudos Mies
te Lima, Oh., turtingas prekėj <s 
Jerome Ashine renka liuosnorius, 
kuriuos prižida sivo kasztais ap 
ginkluoti ir siųsti į Pietinę Afrikę 
ant.pagelbos būrams. Jau prisira- 
szė keli szimtai liuo-morių airisz- 
kos ir holandiszkos kilmės.

Nvalnnodino.
Stafford, Mo. Neioli nuo ežia 

gy ven «nti s f armerys Johnėton rado 
žemėj rudos szmotę, kurį pdaikė 
užsid'-ibrę; parsineszė namon ir 
kaip mokėjo, su rugsztims norėjo 
tęsidabrę isztraukti. Tas vienok 
nepas sekė, tai jis įdėjo visę ru
dos szmotę į ugnį, ant kurios jo 
pati wirė pietus. Tuojau® vienok 
po pietų lygiai farmeris kaip ir 
jo pati smarkiai apsirgo; parga- 
lientas daktarus pripažino, kad 
jie nusinuod no nuo garų anos ru 
dos szmoto, kurių daug priėjo į 
valgį, įdėjus rudę į ugnį. Nežiū
rint ant daktarų pagelbės, abudu 
ligoniai pasimirė.

Nauji kareiviai dėl Filipinų.
Amerikos karės ministeris 

nusprendė vėl sziuktieoi prie 
norinezių pastoti į kariaunę ir 
keliauti ant kariavimo ant Fili
pinų salų. Tuom tarpu reikalauja 
ten sių-ti 1000 naujų liuoenorių 
ant uždengimo plyszių vietoj ser 
ganezių ir užmusztų. Tuig’ tur
būt isz tikro ant Filipinų ameri
konai ne stovi teip gerai, jeigu 
nežiūrint ant ėsanezių ten 80000 
karevių, reikalauja dar dauginus.
N u iu ai Ino kareiviams bausmę.

Neseniai kariszko sūdo likosi 
ant suszaudymo nuspręsti seržen- 
tas ir du kareiviai Washingtono 
regimento už begėdiszkę užpuldi- 
nėjimę ant filipiniszkų moterų. 
Jenerolas Otis tę sūdo nusprendi 
mę atsiuntė ant užtvirtinimo 
prezidentui. Tąs vienok ka
riszko sūdo bausmę numaž-no 
perthainydsmac suszaudymę aut 
20 metų kalėjimo.

Ypatiszkl vagiliai
Cleveland, Oh. Czianykszlį 

jubilerį Sieglerę neseniai apvogė 
vagiliai, kurie paszlsvė deiman
tų vertės $30'00. Dabar m e-to 
policijos virszinįkas gavo laiszkę 
nuo vagilių su užmanymu,^ kad 
jie už atsakantį užmokesnį sugię- 
žys pavogtus deimantus- Jubile- 
ris sutinka jiems užmokėti $5000, 
bet vagiliai reikalauja dar užti
krinimo polic jos, kad tojė už 
tę vagystę ję ne persekios ir ne
gaudys.
Paslapta degtines varinyczla.

Rhinelander, Wis. Sztete 
Wisconsin.Oneida pavietyj girioj 
užtiko paslaptę degtinės vanny- 
czię. Minėta varinyczia buvo pa
rengta netoli MathStopleton vi
sai apleistoj, mažai žmonių lanko- 
moj krūmais apžėlusioj vietoj. 
Paties tos'degtinės varytojam ne 
sugavo. Kaip sako, tuose krasz- 
tuose yra ir daugiaus lokių pas- 
laptų degtinės varinyczių.

Nelaime kastynese
PiTTsburo, Kans. Kastynė,e 

MtCarmel Coal Co. ėsanezio-e 
netoli szito miesto, atsitiko baisi 
expliozija, kuri iszgriovė kasty- 
nių olas ir užbėrė 6 darbinįkus, 
isz kurių du likosi ant vietos už- 
muszli, 2 mirtinai apkulti, liku
sioje gi du apkulti nepavojingai.

Kvieczlu surinkimai.
Pagal pagarsintas žemdarbys- 

tės užveizdos stati-tiszkas ži
nias, szį metę ant viso Suvieny
tų VVieszpatyszczių ploto surin
ko nuo laukų kvieczijj 547300000 
bu-zelių; taigi iszpuola po 12,3 
buszelio nuo akro.

Gaisrai.
Pitt-buro, Pa. Netoli nuo ežia, 

Edgevoode sudegė geriausias ne
bylių institutas, kuriame buvo 
500 besimokinančių nebylių. Ka
da užgimė gaisras, persigandę 
nebyliai nežinojo kę daryti, vie
ton gelbėtiesi, bėgiojo po degan 
cziętriobę; vienok mokytojams 
pasisekė surinkti juos į kruvę ir 
iszvesti isz ugnies. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 150000 dol.; 
užasekuruota gi viskas buvo vos 
ant 100000 dol.

San Fhancisko, Col. Siautė

lias kaimyniszkas krautuves. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
1150000.

Nicholasville, K y. Sudegė 
ežia Reynoldso namai, o juose 
pražuvo trys namų savmįko 
vaikai. Kada užgimė ugnis, na- 
mieje, apart mažų vaikų, nieko 
daugiaųs nebuvo: tėvas mat 
buvo pas kaimynus, o išeidamas 
namieje vaikus užrakino.

Liverton, Nebr.* Czianyksz- 
cziuose kaliniuose sudegė dirbtu
vių tnobos. Blėdį ugnies pada
rytu skaito ant $100000.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Allentovn, Pa. Netoli nuo 

ežia, ties Laurys, ant Jersey Cen
tral geležinkelio susimuszė pas<- 
žierinis trūkis su vežaueziu an
glis. Prie to keturi geležinkelio 
tarnai likosi užmušti ant vietos, 
o du sunkiai sužeista Susidaužę 
vagonai paskui užsidegė ir su vi 
su sudegė.

Leviston, Idaho. VVežantis 
geležį trūkis ne toli nuo ežia iš
šoko isz rėlių ir 19 vagonų susi 
daužė. Prie to keturi geležinke
lio tarnui likosi užmuszti.

Denvek, Col. Netoli 
ežia, ties Eist Crossing, 
bėgo geležinkelio trūkis ant
žiuojauezio skersai szėnių veži 
mo, vežimę sudaužė ir jame sė- 
dinezius pervažiavo. Prie to trys 
moterys ir du vaikai likosi ant 
vietos užmuszti, viena gi mer
gaitė mirtinai sumankyta.

Cincinnati, Oh. Greitasis Pen- 
nsylvanijos geležinkelio trūkis už
bėgo ant skersai kelio važiuojsn- 
czio elektriszko karo ir isz dalies 
jį sudaužė. Isz pasažierių diktai 
likosi sužeistų, tik ant laimės ne 
mirtinai.

T Duluth, Ma.sc. Sudegė ežia 
Duluth Boot & Shoe Co. dirbtu
vės. Prie gesinimo vienas 
ugniagesys likosi nugriuvusios 
sienos užmusztas, du gi 
apkulti. Pėr sudegimę 
dirbtuvių 80 darbinįkų 
darbo. .

sunkiai 
minėtų 
neteko

ISZ
Lietuwiszkn dirwn.

nuo 
ui-

Isz darbo lauko.

Isz Brooklyno, N. Y.
Užmanymę “Lietuvos” ir 

“Vienybės”, idant ant surėdymo, 
suvedimo į tvarkę ir dalinimo 
aukų surinktų musų laikrasz
czių ant suszelpimo Lietuvos 
kankytinių, maskuliszko rando 
isztremtų isz tėvynės, butų isz- 
rinktas atsakantis isz i^ztiirimų 
ypatų komitetas, mes Brooklyno 
aukautojai randame labai geru ir 
susirinkimo komitetas, kurisai 
ant to inierio surinko $1.34, į ko- 
mitetę paskiria szitas y patas: ant 
prezidento — D-rę Szliupę; ant 
sekretoriaus — Szernę; ant ka- 
sieriaus — “Lietuvos” iszleistoję 
Olszevskį. Butų gerai, kad nieko 
ne aukavę dėl to komiteto ne 
keltų vaidų su pagelbj viskę 
ardanezių laikraszczių.

Susirinkimo, komiteto sekr

Pereiti mėnesį buvo ežia szi- 
toks atsilikimas: vienuose lietu
vi sakuose 
kriksztyęos, ant kurių susirinko 
daug nofinezių atsigerti 
gi gyvenime szale, tuose jau na
muose gyveno kitas lietuvys 
skaitanti knįgas ir laikraszczius. 
Pasigėrę! 
nėliai

lietuvių, o tęsyk iszgirsime ge- 
resnias žinias, ne kaip kad dabar 
pa«klydęs gandas apie 9 lietuvius 
laukianczius už žmogžudystę kar 
tuvių Pottsvilėje.

Jeigu seksime pėdsakę gerų 
darbszczių musų mirusių vyrų, 
busime tautos globėjais, bet ne 
pardavėjais.

Pagal pranešimę laikraszczio 
“Lietuvos”, likę mirusio Dro W. 
Kudirkos nemažai rankraszczių. 
Saugok Dieve, kad neprapultų ir 
tie pats, kaip pranyko nežinia ke- 
no rankose raštai Wiszteliaucko 
ir Armino. Tegul tie raszta. 
pastovės gerose rankose, o ateis 
laikas, rasis pajiega.kuri juos isz- 
leis.

Prūsuose du lietuviszki laik- 
raszcziai “Varpas” ir “Ūkinin
kas”, kad ir netekę gero darbi- 
nįko ir globėjo Dr. Kudirkos, ne 
abejojame, žengs ir toliaus tuom 
paežiu keliu ir rūpins ir toliaus 
naudingus raszteliue?

Pažįstamas Trupinėlio.

namuose atsibuvo

kitame
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ant kriksztynų tamsu- 
užsimanė seniui žadėtę 

gazdirtioję iszpildyti, taigi su
muszti “skaitantį laikraszczius. 
Wisas pi Įkas girtų nutraukė rė
kaudami 
žmogelis! pamatęs, kad czia gal 
būt negerai, užlipo ant augšto, 
bet pa.iigėrėliai ne norėjo ir ten 
jį palikti nesumušę. Užpultas 
pradėjo gintiesi, su kuom galėjo, 
su liamdoms, bu spjaudyklėms, 
bet k'd ir tas užpuolikų ne’sulai- 
kė, žmogus pradėjo szauktiesi 
pagelbost Ant jo szauksmo subė
go visi lįaimynai svetimteucziai 
ir tik tie ant galo persigėrusius 
lietu viszkus ta maunu? neužken- 
cziancsiuB szviesos nuvijo. Ant 
nelaimės musų miestelyj ne ma
žai yra pįanašių į szituos gir
tuoklius 
kurie satfo bjauriais pasielgimais 
žemina vjsus lietu vius,svetimtau- 
czių akyle nupuldo visę musų 
tautę, užtraukia neužkantę ameri
konų ant! visų lietuvių. Laikas, 
rodosi, butų jau ir tiems tamsu-' 
nams suplrasti, kad j<e savo ne 
gražiais pasielgimais skriaudžia 
visus lietuvius!

n<
k<
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kiTautos globojai.

Gailestis užgauna musų tautę, 
kada iszgirstame, jog ten ar ten 
mirtis pakirto wyrę. kurs darba
vosi nenuoalsiai dėl labo savo 
tautos, savo brolių.

'Mirtis pakerta • suau 
gūsį gėrę kamienę, bet ar liekasi 
panaši pakirstam adžalėlė, tai 
klausymas.

Pagal praneszimę laikraszczių 
“Vienybės"’ ir “Lietuvos” mirtis 
išrovė isz tarpo lietuviszkojo 
svieto wienę nenuoalsų darbinį 
kę Drę W. Kudirkę arba Kapeę, 
kurs visoms pajiegoms, neezėdy- 
damas savęs, plėtojo szviešę 
terp lietuvių. Kiekvienam tė- 
vinainiui, dar apgailestaujant mi
rusį, prisimezga mislis: ar- ra
sis isz jaunuezių vėl toki, kurie 
lyginai bus tokiais globėjais tau
tos kaip kad Kudirka?

Pagal t-ziuom laikinį rietėjimę 
nuo tauiieczių reikia tikėlis, jog 
pasekėjų rasime nors dalelę, bet 
pagal metų skaitlių (a. a. W. Ku- 
dirka.turėdamas tik 41 metus,mi 
rė) tai lokio amžiaus žmogus dar 
ilgai ga’ėjo terpe mus gyvųjų 
darbuotis, bet vargas lietuvisz 
kūjų tėvų, neJadeklim pinįgo į 
mokslę einant, ir gi ans sziurk- 
sztus skurdulysbieduo studento, 
uždarbiavimas ant pragivenimo 
į-tumė, kaip “Lietuva” praneša, 
ir Kudirkę dar VVarszavoje besi
mokinant į džiovę, kuri prisku
bino jaunam žmogui mirtį.

Skauda ant širdie® mislijant, 
kad studentas džiovina galvę su 
lekcijomis, ir Turi jieszkoti szal- 
tinio, isz kur pasisemti pagell»ę 
uždengimui givenimo reikalų.Kas 
kits mokintis pilnai be rupesezio 
apie pragyvenimę, kas kits turė
ti moksle net dvigubę rūpestį— 
mokslo ir maisto.

Nesi mokinus1 am šis paminėji
mas dvigubo rupesezio ne labai 
suprantamas, bet kurie to raga
vę, kad ir nedaug, gana greitai 
galėtu pasvert, kiek kaštuoja 
svaras dvigubo rupesezio jaunam 
studentui.

Daugumę studentų rastume 
gerianezių tokias kartybes,ir ežia j 
Amerikoje besimokinanti lietu 
viai turi uždarbiauti ant prasi
maitinimo.

Kaip jau paminėjome, pasekėjų 
rasime nors ir ne daug, bet ir 
Ūme tik nepasisekimus patinka 
me, kadangi daugumas apszvie- 
timo darbinįkų gana greitai pasi 
duoda linginio globai. Jie tik 
ton nori veikti, kur guli didesnis 
pelnas, jiems greitai pabosta bei 
stis tarpe lieluviszkų tamsunėiių, 
tamsunėiių kartus kaip kada už- 
puolos žodžiai nugazdina ne vie 
nę ir tie taria: “tuszcziajų, neno
riu daugiaus su jais niekp turė
ti!” Isz senesniųjų mus tautos 
darbinįkų daugumas apszviestu- 
nų nusėkė paskui rublį į Maskoli- 
jos gilumę, kili užrakino vartus 
savo proto, ir tautybės reikalus 
pavedė teitum vėjo globai; na 
ir ant pasilikusių prie taulisz<ų 
darbų užkrovė wisę na-ztę. kuri 
gana yra sunki, sunkesne už pie- 
skų maiszus. .

Ant laimės, po “Auszrat”. jai 
numirus, krutino ir kru-l 
tina musų tautystę Europoje Į 
“Varpas” su “Ukinįku”, jr rem- 
tojai tų laikraszczių jau patėmy- 
ja sujudanezię sziędien kaimieczių 
jaunuomenę, kurioje guli viltys 
vaisingesnės Lietuvos ateilės.

Nepermedžiama mirtis pakerta 
varo į kapus musų Burbas ir Ku- 
dirkus kaip girios medžius nuo 
kelmo, bet lieka atžalos nepakas
tos kirmino, lieka jaunimas susi
dedantis isz mokintų ir praszczio 
kėliu.

Reikia neužmirszti mums ne- 
nuoalsių darbų mirusiųjų, turėti 
juos kaipo liekauėlę. Nenusi- 
gęakime mažmožiszkų užpųplų 
ar žodžių, bet kibkime prie darbo 
kaip darbszczios skruzdės, o tada 
bujos tautiszkas iszsitobulmimas 
tėvynėj Lietuvoj net ir terp kai-.

musų

į j° gyvenimę. Tasai

lietuviszkų temsunų,
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Cray, N. Mex. Atidaro czia 
( naujas kautynes, kur galės rasti 

darbę keli šimtai darbinįkų.
• Jeannette, Pą. Prasidėjo 
, darbai American Glaus Co.dirbtu

vėse. 2000 darbinįkų gavo jose 
darbę.

i •[ Pittsburo, Pa. 
i štraikę czianykuzczių 

ežių statėjii, o per tai 
i raszcziai ne iszėjo.

St. Louh, Mo. Ant rube- 
žaus Franklin pavieczio, šie te 
Misouryje, rado labai turtingus 
cinko plotus, ant kurių parengs 
kastynes! •

Racine, Wis. Sztraikas for- 
merių ezianykšezių geležies dirb
tuvių pasibaigė;/ abidvi pusės 
susitaikė nusileisdamos nuo savo 
reikalavimų. * 7 /

Holyoke. Mas. Lymon 
Mills Co. savo dirbtuvių 200 
darbinįkų pakėlė uždarbį ant 10$į. 
Iki sziol darbinįkai gaudavo czia 
tik po $6 ant sanvaitės.

1 MinNeapolis, Min. Sudegė 
czia maszinų triobos Morisdale 
Coal Co.; ugnis iszsiplatino ir 
kautynių olose. Per tai 400 dar
binįkų ne teko darbo.

i
Phtsburg, Pa. Langhlino 

geležies ir plieno dirbtuvėse, 
Bessemeriszko plieno dirbimo da- 
lyj 1000 darbinįkų nuo pradžios 
ateinanežių metų pakelia ant 10% 
už darbę užmokeutį.

Pereitę uanvaitę S J vieny
tose Wieezpatyutėse buvo isz 
viso 218 nusibankrutinimų; 
pereitę metę per tę patį laikę bu
vo jų 261; Kanadoj nusibankruti
nimų buvo 26, pereitę gi metę 
31.

GiKARDviLLE.PA.Darbai eina 
czia vidutiniszkai. Lehigt Valley 
Co. dirba kiekvienę dienę pilnę 
laikę,o Readingobrėkeriaidirba ne 
vienodai: vieni dirba 9 vai. ant 
dienos, o kiti po tris bertainius 
kasdienę.

1 Coal Creck, Col. Darbai 
eina czia gerai ir isz kitur atka
kusiam ne sunku gauti darbę. 
Nuo tonos iszkautų anglių moka 
po $1.00; geras, papratęs prie 
darbo darbinįkas gali uždirbti po 
3—4 dol. ant dienos.

Chioaoo. Sztraikas darbinį
kų czianykszczių pianų dirbtuvių 
dar " vi® traukiasi. Išrinktam 
santaikos sudui ne pasisekė sutai
kyti nesutinkančių pusių, kad a n 

czia didelis gaisras, kurisai i®z-|gi fabrikantai nenori išpildyti nė _______
mieczių, kaip ir terp Amerikos | iszp IJytinaikino leatrę ant Bush ui. ir ke-

Pakėlė 
laikrasz- 
ir laik-

dalies darbinįkų reikalavimų.

Atsiliepimas liudson 
Mass. lietuwii|.

Korespondencijoj isz 
miesto iszgirianczioj Karolį Ba-
ranauskę, neseniai patilpusioj 
“Lietuvoj”, visai neteisingai isz 
niekinti Hudsono lietuviai, buk 
jie girtuokliauja, o pasigėrę kelia 
pesztynes. Tas neteisybė. Gyve
name ežia, mes žemiaus pasiraszę 
beveik tris metus bet per virę 
laikę terpczianykszczių lietuvių 
ne tik musztynių, bet nė vaidų 
ne buvo. Neteisybė teiposgi yra, 
buk K. Baranauskas norėjo pa
rengti mokslainę. Jis mozyti ne 
gali, kadangi p jis mažai moka, 
tamsesnio už jį.turbut, nėra terp 
Hudsono lietuvių.

Korespondentas sako, buk ežia- 
nykszcziai lietuviai privertė jį 
iszsineszdinti isz ežia, bet jis wėl 
sugrįžo mokyti lietuvius. Tas 
teiposgi ne teisybė: ne lietuviai' 
jį iszėdė, bet jis pats.Buvo jis du 
kartu pavarytas nuo darbų, isz- 
keliavo į Bustonę, bet pabuvęs 
ten porę sanvai’jzių ir sugrįžęs 
atgal, wėl įsipraszė į darbę. 
Kaip antru kartu, dėl jo nesutai- 
kaus budo, vėl pavarė nuo dar
bo, tai vienas isz lietuvių iszpra- 
szė vėl jį atgal priimti prie dar
bo, kur jis dirba iki sziol. Kores
pondentas sako, kad Biranauskas 
ne gali gyventi pas lietuvius. 
Tas tiesa, nes dėl jo ilgo lietuvio 
gaspadinės nenori laikyti. Czia 
yra trys apsivedusių lietuvių szei- 
mynos, liet kad jis netmka prie 
lietuvių, todėl ne galėjo nė pas 
vienę lietuvį ilgtaus iszbuti.

Korespondentas sako, kad Ba
ranauskas likosi areštuotas, liet 
kodėl nepridūrė už kę jį areszta- 
vo ir ka-»? Tas buvo juk apr.isry- 
ti angliszkuose laikraszcziuose. 
Priežastie areštavimo yra szita: 
Baranauskas ne gražiui aįisiėjo su 
viena mergina, o paskui pats tę 
merginę stengėsi išjuokti. Mer 
gint pasiskundė tėvams, o tie 
iszpirko varantę, o ne lietuviai. 
Prova czia nepasibaigė, bet per
ėjo į augszteenį sudę. Ji dar ne 
pabaigta ir Baranauskas stovi po 
kaucija $2090. Mes ne tik ne per- 
sekiojatne Baranausko, bet tylėjo
me apie jo nusidėjimus ir butu 
me ir toliaus tylėję, jeigu dėl jo, 
ypitos ne hutų mus (Indę* mela
gingai korespondencijos rasz^jas. 
Mes priversti, ėsame atszaukti 
melagingus musų apkaltinimus. 
Czia lietuviai elgiasi gražiai, gy
vena sutikime,gražiaus negu dau 
gelyj kitų miestų Nėra terp mus 

pesztynių, nė girtuokliavimų.
Petras Degutis, 
J och imas Szimkevycze, 
Juozapas Jakavycze.

Lietuvys.

Isz Springwallč8, III.
Kn. Pėža visoms tavo pajie

goms veržiasi atgal į mus^ para- 
piję, bet kad parapija turi doresnį 
kuiųgę, įsiveržimas jau yra sun
kus. J įsi dabar laikosi lenkų baž
nyčioje, bet kad- lenkų yra per 
mažai, tai jie neįstengia ant jo 
visų reikalų sudėti užtektinai pi
nigų ir nabagas pusbadž ai gyve
na. Tanikiai važiuoja į Chicagę 
pas kn. Kravczunę, ten pasimai
tina ir pksimokiua, tai parbėgęs 
tuojau* d|aro mitingus ant iszviji- 
mo k u. i Servetkos. 8 gruodžio 
susikvieiė keletę lietuvių į lenkų 
bažnyęz'ę. su kurių pagelba pa
rengė skundę prie vyskupo ant 
kn. Servįetkos, buk tas ėsęs gir
tuokliu ik* buk Chicageje Ant lie 
tuvių tajitiszko apvaikszcziojimo 
išgyrė į neprigulmingus lenkus 
{tas yr* melagystė). YViskupas 
skunda ink tiki, nei juos parvirti 
nęs ir Chicagos lietuviškas Ku
nigas. Taigi mes, dasižipoję apie 
tokias Pęžos intrigas, suszaukėme 
parapijoj smirinkimę 10 d. gruo 
dio, užpiotestavome prieszai mi
nėto Pejžos intrigas ir visi po 
protestu
pijonų.p įsiuntėme vyskupui isz- 
rodydan i Pežos melagystes. Ne- 
ž nia, kum 
riau tikė
ki). Pežai su patvirtinimu jo chi- 
caginio globėjo,

parapijos komitetas.

I^z Tauton, Mas.
Kaip i 

“Ameryka' 
keli szimtai lenkų ir apie 50 lie
tuvių. Nutikimo terp lenkų ir

Nelaimingas atsitikimas.
Neseniai į Motelio, Mas. pri

buvo jauna lietuvaitė ir po kelių 
dienų gavo darbę autuvų dirbtu
vėje. lt d. szio mėnesio, pasi
baigus darbui, ji drauge su ki
toms darbioįkėms ėjo namon. 
Užėjus ant rėlių geležinkelio, bė- 
go tęsyk tavorinis trukia, tai 
mergina laukė ant szėnių, kol jis 
perbėgs; bet ant nelaimės tuom 
tarpu atbėgo pasažierinis trūkis, 
nuo kurio j iu nespėjo pasitraukti, 
jis merginę pąrmuszė ir teip 
smarkiai apkalė, kad ji į penkias 
minutas pasimirė. Welionė paėjo 
isz Su vilkų gubernijos. E-ride 
Park, Mas. turėjo tris dėdes, ku
rie pribuvę į Montello, palaidjjo 
kunę. Merginos dėdės yra 
Maczkei. Grigas.
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Isz Girardvllle, Pa.
Lietuvių yra ežia diktas būre

lis: apsivedusių szeimynų yra 
64, o pavienių trissyk tiek. Už
dirba pusėtinai,
dirbanti mainome į dvi sanvaiti 
uždirba po 20—35 dol., bet dau
gumas, kę uždirba, tę ir prageria 
arba į einikį praloszia. Nevienas 
lietu vys darb n į kas, gavęs už
darby užmokesnį.per kelias dienas 
loszia su tokiaie jau einikį, kol 
visas uždarbis ne pereina į kito 
kiszenių. Terp musų miesto lie
tuvių mažai yra skaitanezių laik 
raszczius ir knįga*. Jeigu gir
tuokliai tokį užuodžia, tai visaip 
išjuokia, žada net* sumuszti, o 
kaip kada stengiasi pažsdėjimę

pasiraszę apie 200 para

vyskupas dabtr ge- 
js ar 200 parapijouų, ar

lenkiszkas laikrasztis 
” paduoda,-, yra ežia

nėra, o isz to kyla kaip 
nys ir muštynės; tokio®kada ha 

musztyiiės terp lenkų ir lietuvių 
užgimė tezia neseniai. “Ameryka” 
sako, kąd pagundė jas lietuviai, 
bet kadljų yra d mg mažiaus, tai 
tuibut lĮus visai atbulai. Minėtas 
laikraszl 
susimušė vaikai, o paskui į pa
geltę sdvo vaikams atbėgi 
peiliais keli lietuviai, kurie buk 
sužeidė |du lenku visai neėmusių 
muaztyijėse dalyvumo. Du lietu 
viai pa^zauktos policijos likosi 
suareszduoti ir nugabenti į areez

isstko, kad iszpradžių

■o su

Susirinki mus lietuwiszkų 
darbinįkų Chicagoj.

17 d.{gruodžio atsibuvo lietu 
viszkų ; darbinįkų susirinkimas 
salėje p| K. Laudanskio. Sveczių 
buvo pusėtinas burėlie. Kalbėjo 
net 8 kalbėtojai, kurie kalbėjo a- 
pie neldmtę užlos dienos draugi
jos surėdymę ir ragino lietuvius 
prie organizavimosi į Socijalistų 
Dirbo Ip.jrtiję. Po visų kalbų 
ausiorgjnizavo kuopa lietuviš
kų S. D| P., į kurię prisiraszė 24 
bęn riaiį Wirazinįkais tapo išs
linkti: į S. Kodis-organizatorius;

i-prot. sekr.; M. Dovi- 
š'erius; K. Knzokas-fi i. 
'i u®.

daiti—t 
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Vilcziai.
Nr. 46 “Vdti®” rugojo ant ma

nęs, buk asz neteisingai už-ipuolu 
ant jos per “Lietuvę”; pasiremia 
ant tokių autoritetų ka,P “Sau
lė”. Aš rašiau minėtę “L etu- 
voj” patiIpušį rasztelį su mienu 
dažinoti, katros pusėj teisybė: 
mano draugo, ar p. Stagaro, 
(pagal I laikraštinįkų doriszkę 
kodeksę ne galima raszyti apkal- 
tinanezių kę nors straipsnių be 
persitikrinimo, jog apkaltintasis 
yra kaltu daromų užmetinėjimų; 
apkaltinimai dėl kokių nors mie
žių ne gal turėti vietos, mieriaa 
neiszteisina raszėjo. Red)? Kas- 
link pakraipos “Vilties”, tai ne 
mano kaltė, jeigu ję kiti daro y- 
l»edine velionio “Garso”, kurio 
užduotė buvo ir rėdant p. Staga
rui: slėpti kunįgų nuodėmės ir 
dergti jiems ne patinkanezius, 
nors ant to ne butų pamato. 
Rods užgimus “Vilcziai”, vienas 
i.-z išleistojų kompimjos, betei- 
sindatnas p. Stagarę priesz D-ro t 
Szliupo persergėjimus, aszkino, 
kad kas buvo bu “Garso" redak
torium, to 'ne bus su rėdaneziu 
•>Viltį”. Mums vienok rodosi, 
kad žmogų-, ne gal turėti nuomo
nių ant. pardavimo, bet visada 
apgina tas paezias, taigi mums 
rodosi, kad perėjus į “Vilties”re- 
dakciję p. Stagaro nuomonės ne 
galėjo persimainyti, bet pasiliko 
tos paczim, kokias turėjo rėdy- 
damasj;‘G irsę”. “Garse” g’ prie 
p. Stargaro juk ne mažai buvo 
apšmeižimų ne kunįgų tautisz- 
kų darbinįkų; prie p. Stagaro,' 
rodosi, “Garse” užgimė, teip sa
kant pre'udium Chicagos vai
dų ; jame pirmiausiai ats rado 
privatiszki, asabiszki apsznieiži- 
mai “L:etuvos” redaktoriaus. To
liaus, argi tas pats p. Stagaro rė
domas “Garsas” mažai talpino 
išniekinimų Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės? Ir toliaus jau 
“Viltyj” atrasime gana medegos, 
isz kurios aiszku, kad jos rėdy
tojas lahiaus laikosi vienos pu
sė*, negu grynos teisybės. Taigi, 
ant to visko pasirėmęs, man ro
dosi, turėjau tiesę patikėti la
biau* mano draugui, negu p. Sta
garui. Asz ne abejocz*au, kad p. 
Stagaras butų rėmęs u*- 
manymę Paryžiaus parodos, jeigu 
visas užmanymas butų kunįgų 
rankose, bet czia atsitiko kitaip; 
turime pamatę ne labai ant žo
džių užsitikėti, kadangi turėjome 
progę persirikrinti, kad žodžiai 
ne visada eina drauge su darbais. 
Jeigu .8M savo nurodymuose 
klystu, jeigu mano motyvai ne 
turi pamato, tai “Vilcziai" užteko 
duoti rimtę atsakymę be asabiš- 
kų kandžiojimų. Nežingeidu,jeigu 

. musų prastunų korespondencijose 
lyra daug a*abį®zkumo, bet kaip
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pasirodo, ypacz i-z kunįgų ir 
jiems tarnaujanezių laikraszczių, 
a p;-z v ie- tunai dar maž aus siugo- 
jasi asabiszkų iszniekinimų 
neturėdami pamato, tankiai grie
biasi melo. Nuo jų juk raszymo 
mokinasi ir musų prastumti. 
“Viltis”' s.ko, jog bardamiesi 
nenuveiksime nieko ant tauii-«z 
kos dirvos, bet man rodosi, kad 
veidmainiaudami, nors nesibartu- 
me, jeigu isz pasalų stabdysime 
kitų darbus, tai nė t>ek ne nu
veiksime kę besibardami. Ge
naus turėti atvirę prieszę negu 
terp draugų pasislėpusį.

Asz nenoriu, kad “Viltie” pra
žūtų, nes pats ė.*u jos skaityto
jumi ir geidžiu, idant musų žmo
nės kuo daugiausiai skaitytu, liet 
turiu tiesę ne tik nuo jos, bet ir 
nuo kitų reikalauti, kad visi pa
liautų veidmainiavę.

B i landei is.

te padarė, nežinia; uitai jenero 
las iszdavrė ptisakymę ne duo’i 
paliuo-awimų per kalėdas nė vie
nam kareiviui, kol ue bus surasti 
ano fabrikanto užpuolikai.

Per
veikalo D ras

Tėvynes Mylėtojų Drau
gystės kuopoms.

Szird ngai ėsate meldžiami visi 
guodotini sanar ai, te p pa vienui 
kaip ir kuopose, pr gulinti į T. 
M. D. pasiskubinti ir pasirūpinti 
greieziaussu iszrinkimu preziden
to, nės pats matote, jog kyla ru 
gonės, kaip kad prisiėjo iszgirsti 
nuo kuopų Nev Yorko ir Jersey 
City. Nepaisydamas vienok ant 
rugonių ir nepykdamas už td, 
drystu paragint jus, kad neatidė 
tumėte rinkimus kitoms įrėl- 
nėms, bet pats tę turime atlikti

Wisi draugystės reikalai yra 
eudavadyti, ir painių jokių ne 
turime; sztai atspausta Dr ,tės 
kasztai* 3 knįgutė. galimi tuo 
jaus spausti ir 4tę, tai ’ir prezi- 

• dentas greitai reikalingas.
Sziame gi tarpe guli įneszimai 

gana svarbus, ir kaip žiūrint nau
dingi: susimezgimas mus drau
gystės su iszleistoj ii*“Ukininko”. 
Szis užmanymas buvo paklabin
tas, bet nieks neparėmė, dabar gi 
paremiant tūloms kuopoms, gali
ma mėgyti.“Ukinįkas”, kaipo pa- 
szvestas ukinįkams laikrasztis, 
placziau* galėtų L’ėtuvos kaimie- 
ežius supažindinti su musų mie- 
ria;s. jis praplėtotų lietuviszkai- 
tauti.-zkę propagandę L'etuvoj 
placziau*, negu dabar mes tę ga 
lime padaryti. Amerikoje apie 
tėvynę pak Ihame ir pa-iliekti, 
tarpininkant terp Lietuvos ir A- 
tnerikos lietuvių nėra kam, o per 
tai daug dalybų stovi m ii-ze.

Apie tokį užmanymę privalu
mas admiii’stracijos, ar tam tin- 
kanezios komisijos per kuopas 
paskirtos, butų susižinoti su “U- 
kininko” administracija, ir daeiti 
j tokias ar kitokias tarybas.

Taigi prie tokių aplinkybių 
reikia pasiskubinti su iszrinkimu 
prezidento.

T- AsTRamskas.

tiazka tendencija gali uždegti tė
vynės mei'ę nė vieneje atazalu 
šioje szirdyje. Ne v enam rodosi, 
kad dramos tinka wien teatrui. 
Nuomonė ta klaidi: jos gerai 
tinka teatrui, kaip ir teip skaity
mui, kaip ir poezijo*, pasakos ir 
kitokių formų poeįi-zki ra*ztai. 
terp kurių dramų* stovi ant 
ang-zeziausio laipsnio Wisa 
drama paraszyta .eilėms; teip ję 
iszvertė ir musų vertėjas, 
iszvertimę szito
Kudirka dideliai pakėlė musų 
raszlavę. ^Vertimas jo gra#us,tei 
posgi ir kalba, eilės geros, joms 
nieko užmes-1 ne galima. Weilė
tu kiekvienam lietuviui parsi
traukti szitę knį'jelę, o jeigu tik 
gerai skaitydamas viskę supras— 
iszle stų pinigų nesrgailė-*.

įminta ir Planetos (antra laida). 
Plyniouth, Pa Kasztai ir spauda 
“Vienybes Lietuvninku”. 1899 
m. 44 pusi.

Literariszkos vertė* szitas vei
kalėlis neturi, gali vien būt var 
toj amas ant praleidimo laiko, 
jeigu susirenka daug žmonių ir 
teip sėdėti yra nuobodu. Atsaky
mai aut klausymų kaip kur gana 
juokingi, tedėl susirinkę gali 
linksniai namieje laikę praleisti 
ne reikalaudami slankioti po sa- 
liunus. Kaip matyt isz prakalbos, 
iszleistojas su tokiais mieriais ir 
iszleido szitę knįgutę.

0 Aplinkinėje Grekijos sostą- 
pilės miesto Atėnų ilgai besitrau
kianti lytu* pagimdė didelius 
tvanus, kurie neiszpa^akytai 
daug blėdies pridirbo. Pacziame 
mieste iki sziol szeszis negyvė
liu* isztraukė isz vandens arba 
isz po tvanų sugriautų triobų, 
bei tiki, kad aukų yra daugiaus.

| Pagal atėjus as per pncitę žinias, 
neseniai bnwę žemės dreltėjimai 
ant prigulinezio* Holandijai salus 
Ceram, Pietinėj Azijoj, daug d tu- 
giaus nelaimių pridirbo negu isz 
syk per telegrafu pagarsino. 
Tikrę skaitlių užmusztų laike tų 
žemės drebėjimų dabar paduoda 
ant 23000 žmonių, taigi daugiaus 
negu Amerika nužudė žmonių 
karėje su Iszp>nija ir ant Filipinų 
salų.

Isz wisur.
0 Ant salos San Domingo, 

soetapilėj republikos Haiti, mies
te Port au Prince saulė didelis 
gaisras, laike kurio sudegė 15 
gražiausių mieste namų. Prie ge
sinimo keli ugnage-dai likosi mir 
tinai apkulti.

" Pralobęs Paryžiaus laikraaz- 
czio iszleistojas ir kastynių savinį- 
kas Hubert Debrousse paaukavo 
miestui ant parengimo labda
ringų įtaisų 30 milijonų frankų. 
Porę metų atgal tas pas geradė 
jas davė 5 milijonus frankų ant 
parengimo Paryžiuj seneliams 
prieglaudos namų. Taigi mat szi- 
tas prancūzas jau užpakalyj pa
lieka daug už jį turtingesnius 
amerikoniszkus didžturezius. Kad 
teip mums isz dangaus iszpultų 
toks jau geradėjas.

Į| Mieste Koeflad, Austrijoj, 
nuo suneszto ant s^tago vienos 
stiklo dirbtuvės sniego, stogas ir 
lubos nugriuvo ant dirbanczių 
darbmįkų. Prie to 5 darbinįkai 
likosi ant vietos užmuszti, o 20 
sunkiai sužeisti.

d Hamburgo susekė prigavys- 
tes renkanezių mokesezius urėd 
njkų, kurie prigavo randę ant 
2500000 markių. Taigi mat vo- 
kiszki urėdnįkai, kurie seiliaus 
pagarsėję buvo savo teisingimu, 
pradeda megždžioti amerikonisz- 
kus.

H Amerikoniszki kapitalistai 
gavo jau nuo maskoliszko rando 
daleidinįę parengti prie Siberijos 
geležinkelio didelę lokomotyvų 
dirbtuvę. Minėtos dirbtuvės 
parengimas kasi’uos 150)0000; 
pinįgus sudeda amenkoniszki ka
pitalistai.

Naujos k n į gos.
Žmogns Nepliuszkis. Verte 

Nzwediszko Neris. 1890 m Chica- 
go, III. Spauda “Lietuvos”. 23 
pusią p.

Yra tai užimanti pasatca'itė; ap- 
raszo jaunę merginę ir gr«žų 
vaikinę, sūnų turtingo prekėjo 
grįžtantį isz užruliežių į tėvynę. 
Abudu jauniejie susitinka ant 
garlaivio, o toliau* užsiinezsa ir 
meilės ryszis. Jaunas prekijas, 
ne paisant ant to, jog motina no
ri turėti už marezia dukterį ko
kio turtingo prekėjo, apsivedė 
su nieko ne turinezia mergina. 
Motina, nors isz pradžių sznaira 
akia žiuri į marezię. bet tujė sa
vo gražiu pasielgi.nu ant galo 
užsitarnauja ir ant meilės vyro 
motinos. Szirdtes jausmai, jų 
auklėjimas apraszyti gerai. Wely- 
jame kiekvienam mėgstaneziam

, skaityti, parsitraukti szitę pasa
kaitę.

Vilius Tell. I>rama penkiuoee 
aktuose. Vokiszkal parasze Fried- 
rich von Schiller, lietuviszkai 
verte Vincas Kapsas (D-ras Ku
dirka). Plyniouth, Pa Kasztu ir 
spaustuvę) “Vienybes Lietuvnin
ku”. 1899 m.

Yra tai geriausias veikalas gar
saus vokiszko poeto Schil- 
lero. Dramatiszkoj formoj apra- 
azyta ežia kova už neprigulmystę 
«zweiearų priesz Austrijos jungę t Berlyoę. 
darbai Szveicarijoe patrijotų, 
terp kuriu svarbiausiu buvo 
Wilis Tell. Lygiai Odean° Mer
gelė, kaip ir Wilius Tell to vo-

isz

U Stauropoliaus gub. Novo- 
georgevsko pavietį užpuolė ne- 
iszpasakyta daugybė pelių viso 
kių parvų: yra terp jų juodo*, 
baltos, palszos, tamsiai geltono*. 
Drauge su pulkais pelių, atsirado 
ežia teiposgi neiszpa*akyta dau 
gybė ialczių ir nuodingų gyva- 
czių.

Į| Rytinėj Afrikoj, Mozambiko 
pakrantėse siautė 17 d. gruodžio 
baisios vėtros, kurios 'ypacz ant 
VV'ure salos pridirbo daug blėdies. 
Mieste Mozambike iszgriovė 
daug triobų, prie ko ir diktai 
žmonių likosi užmusztų ir sužei
stų.

paskui, kaip prancusii ketina, 
padirbs geležinkelį per Sichi- 
ros pieskynus į vidurinę Afrikę, 
tai tie nauji keliai palengvįs di
deliai Prancui'jii ir Ispanijai 
prekystę su Afrika ir kompanija 
užs imanti jų padirbimu 
gražų pelnę už važiojimę 
rų.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
turės
tawo

| Pagal pagarsintę VVokietijos 
rando kriminaliszkę slatistikę už 
pereitus matus, tuose metuose 76 
dvariszkiejie likosi sudų nubau
sti už kriminaliszku* nusidėjimus; 
terp nubaustų buvo 55 katalikisz- 
ki kunįgai, 18 evangeliszkų pas
torių ir 3 d vasiszkiejie kitokių 
krik-zczioniszkų sektų. Kadangi 
^Vokietijoj katalikų yra 3 syk 
mažiau* negu protestonų, o nusi
dėjusių kunįgų yra trissyk dau 
giaus negu protestoniszkų pasto
rių, tai pasirodo, kad katalikiszki 
kunįgni 9 syk labiau* linkę prie 
laužymo kriminaliszkų kra-zto 
liesų. Isz 55 nubaustų katali- 
kiszkų kunįgų: 32 nubaustti už į- 
žeidimę garbės, 8 už sumuszimę 3 
už bjaurius darbus su merginoms, 
3 už iszmėtyinę parapijos pinįgų 
ir už prisisavinimę svetimų daik
tų. Isz 18 šūdų nusprenstų pro- 
teatoniszkų pastorių, 14 pateko 
po sudu isz įžeidimę svetimos 

užgarbės, 2 už prigavystę, 1 
prisisavinimę svetimų daiktų.

į| Pabaigoj per* i tos sanvaitės 
lygiai rytinėj, kaip ir vidurinėj 
Europoj užstojo dideli szalcziai au 
smarkiais sniego pustymais, ku
rie daugelyj vietų teip užneszė 
geležinkelius, kad trukiai ne 
galėjo bėgioti. Berlyne buvo 
20" szalczio pagal Celciaus ter- 
mometrę, o ant ulyczių tiek pri
metė sniego, kad sztrytka- 
r-ai turėjo p (liauti bėgioję, kol 
sniego no nukasė. Szaltas oras 
užstojo Maskolijoj, Austrijoj, pa
siekė ir Prancuziję.

|| Dideli szalcziai u i-tojo da
bar Prancuzjoj; laukai sniego 
užkloti net tuose krasztuoee, kur 
pirmiau* sniego ne būdavo. Per
eitos sanvaitės seredoj Paryžiuj 
buvo 10° szalcz o pagal Celciaus 
termom m rę, o per tai daibii prie 
statymo triobų wiso-vietitiei pa
rodai turėjo pasiliauti, kol szal- 
tis ne sumažės. Kituose Prancūzi
jos kra-ztuose toliau* į rytus *zal- 
ežiai dar didesni: mieste Lille 
szaltis siekė 18° pagal Celciaus 
termometru. Tokių sztiezių kaip 
dabar nuo paskutinės su Wokie- 
tija karės, taigi nuo 1871 m. dar 
Prancūzijoj ne buvo.

, (| Kaip pasirodo dabar, Imdae 
angliszkobe Indijoje daug-dides
nis negu pirmiau* angliszkęĮ 
das garsino. Dabar ųiudua turi 
inaityti 2250000 badudtiq.‘‘ ctho- 
iiia, kad tame skaitliuje ne pa- 
telpa wi«i baduojanti, gul didesnė 
dalis nesikreipia prie rando, bet 
mirazta neturėdama kę walgyti.

'lę-r/il/l L
|| Randai iri

V V o k i e t i j os iciigissi sujuuuti tw 
krasztus per telefonę. NaujaJįk 
fono linija prasidės LandskfolM 
Szwedijoj, nuo ežia per JĮn 
bėga į Dauiję, toliau* gi j 
nemtiende ( VYokietij“j >♦ nrfcMrt 
yra jau jpirfetfgti?linija į

Gy wi krisztalai
Nuo ko paeina organiszkas 

svietas, taigi augmenys ir gyvi 
sutvėrimai? Aut to dar sziędien 
ir mokslincziai ne turi atsakymo, 
bet pasirėmę ant moksliszkų isz 
tirimų stato vien spėjimus. Rssz- 
tas Szventas mokina, jog gyvybę 
ant sėmės sutvėrė Dievas, bet 
RasztasSzventas ne aiszkina.kaip 
pasidarė ėsanti aut žemės negy ' 
wi, ne organiszki kūnai,o klausy~ 
mas tas ne maži ius svarbus 
ir pirmutinis, kadangi 
tirinėjimų mokslincziai 
na, kad terp gyvų ir 
ryszis, kul isai 
gia: nerastume 
kio organizmo, 
taikytu toki jau • K? ,r
negyvų kūnų, li'flttas dzv^ula* 
sako, kad Dievas Adomę nulu* 
no isz molioųttigi 
ko*, isz negy/P 
gi kiti gyvi
ant DievoižodiuK tuom ų^Vpu. ir 
Žvėrių kuOO sudėt 
veik tie palę^kę ir isz' (Aolio 
lypyto žmogus. D<t>itg pn>f 
riu- N a po 10 
r. >s von 
nį su 
gj’*y
nį su iri-zįmų tarp 
gy wų kūnų. • Jrs ui 
tūli kn-ziahi, toki I 
nernliszkų dfiulcifp, 
wi*ad* Ims paczi*/

Įl Bida*, kurisai kankina tulus 
Maskolijos kra-zt isdiktai atadie- 
l»ė ant p u* i mažinimo bado apim
tuose krasztuo*e »gy^lftojų 
skaitlį tu-. Sztai kaip ta* pasiimt 
žmiuias pasirodo statistiszko-e 
žiniose ma<ke<i*zko rando surink
tose: 1<> -f>ękL<f^fe>imtoee rytinėse 
gubernijp^SltadGiJ87 — 1891 m., 
kada cĄa k^do te buvo, užgimė 
kas ęie*y pj>^z1^8674O Vaikų, 

per tę l\ikę buvo 755 
k gyventojų, 
ir atkakusius, 
ttil kas metę. 

ilVi 1892 m. užgimi- 
iu\ti.1’' —

nT

84(ta fvttgivsVM^ 
aplėidžianVlse^K 
pasaįidint/ant 3 
Užstojus baidui 
mų bu^o |au\tį^ 948319. taigi 
ant rnilznuis negu isz puo
lė vvdutiniszkai normaliszkuose 
metuose ;mirczių gi<įjuvotjp8Q^8r 
taigi skaitlius gyž rrinipppibnma
žino per vientortneHis ant 180707; 
innnrt—gi visus—budo metus, 
skaitlius gyvenU>jų<Jlp9f gu
bernijų pasimažino ant pusės mi
lijoną .gTTTXOIWJ

visada 
gyvybės 
teip k ;ip ir ęrisi organi-zki ku 
nai. Jis ant mokslinezių aus rin- 
kimo p .rodė tokius gyvus krisz 
lalu*. susidedanoz u* i<z baltymių 

„teip.kijip kpr
' nai. turincziii* visada takias fur-_ 

mas kaip ii kiisztalai minera'isz 
kų druskų, užimanti, teip sakant, 
tarpę terp gyvų ir negyvų daik
tų. bet paeinanti nuo organiszkų 
kūnų.Minėtas moksli nesi im per 35 
metus tiriuėjo visokių^ kriszta- 
lus ir surinko jų apioA 
besiu u s isz jų p įrodė 
siėms moks’i neziunrr', 
maonę profesoriaus Sėl 
veisimosi visokį

| tame ir ligas 
tveriasi kelios medegos ikisziol 
mok*Vnczi»ms nepažįstamos; 
skystimas be parvoe apliejantis

; CTjn^dki’dlIi.kuCirpas ligas gini 
.^ftihrteiii* *«*teFij>»b yra nuodingas 

ir ant galo pntmnėti - augszta^i* 
gyvi krisztalai. Profesorius 

" Schren surinko krisztalus cholerę 
ertndšoeiii/ bi<KW,i|ų. džiovos,

0 Prancūzijoj gdlutiflM jau su
sitvėrė kompanija, kurios niiens 
yra padirbti ant jūrių dugno gele
ži nkFttprr tui iiit'zia 

Jmyli^fhlrakiįiujiptap, pagal 

tfrOOž“.
Į^as fa -
WfŽ-

dugnu kamtsos I2400000, - o pa

kiszko poeto iszwersti .^ęik
wisaa civrilizuotų tautųnlaibas) teip balsiai įįsa duriiiwiMįi

ant iszgijitno fiėrk tuos nįfte'b
iiausios willies Katrie kareiwtai •___

Teip vienas, kaip ir1riWS i*s tų
Reikalų savo kur ztat pat rijo

Jie gywi

IO,8War- 
ainnku

irm, pn

(Tųsa.)
X Vėliaus iguanodontų liekanas radd Pran
cūzijoj, Belgijoj, Vokietijoj ir kituose! Euro
pos kraštuose, teiposgi šiaurinėj Anįerikoj 
visokiuose žemės sluogsniuose, pradedant 
nuo trijaso arba naujo raudonojo pidskinio 
akmens iki kreidinių. Amerikoj rado igua
nodontų atmainų, kurių praminė vanįu Ga- 
drosaurus.

1878m.Bernissarto anglių kastynė^e Bel
gijoj, netoli Prancūzijos rubežiaus, prikasė 
29 skeletus iguanodontų. Anglys čia uždeng
tos kreida ir kitokiais vėlesniais 'sluogsniais 
išrėžytais riavais apie 720pėdų giliaisJ)abar 
tie riavai prisipildę, bet seniai jie tvėre kai pi 
terpkalnes ant žemės paviršiaus. Į vienų iš 
tokių šiųdienužneštų riavu,nežinia kokiu bu- 
du, pateko 29 iguanodoutai, kelios žuvy Otelį 
panašus į varles sutvėrimai, kelios ati įainos 
želvių, krokodilių ir daug didelių į medžius 
panašių paparčių, koki šiųdien auga -Tik šil
tuose kraštuose. Tikrai ne galima pa*kyth 
kaip tie visokeropi sutvėrimai sykiu pdteko į 
riavų. Galima spėti, kad juos čiasunekė už
tvino vandens, kurie paskui prigėrusių kji- 
nus užklojo sugabenta pieska ir moliu] Viai 
tų čia rastų gyvuolių kūnai ir paj>arčm.| buvo 
uždengti molio ir pieskoa^itar"^

Ant išėmimo iš angrnH 
kastų kaulų darbavosi dvi<W 
giški mokslinčiai ir dirJlif]1 
dabar sustatyti čieli 
xelles murėjuje. Išjųmatdi 
niaus tvirtino 
dinosaurų, skyr.wWsiAXxMS 
iguanodontų yM 
užima tarpų tfiMJ )č9tUiliAQl 
turbut, paeirfĄit^ęįrMAęiĮį] 
tai lygiai dinosatitMjkMp- ii 
l»eiti niw kg1(Uw»r, 
žįstamų, bet nuodų pačių sut

R18- I 
r sustatynio . 
Įmts metų bei- 
lemš pasisekė, 
r jie yrį Bru- 
kad, Kaip se- 

kikši’ių ir vlš8 
L taiųe į r terp 
itie sutvėrimai 
aukščių, ikurie. 
arba jeigu ne, 
paukščii t gali 1 
dinčianifį nepa- 
arinių.

Škele^as Iguanodoi^ Bernissartenaia

Rodosi, kad 
savo amžiaus proiuuuasv vauucurj, U¥UW- 
uodega ir kojos buvo jiems pas^iTOoplagiu. 
Plaukiant palengva,'jie knt pasiirimo varto 
jo abidvi kojų pori, bet prie greito plaukimo 
yrėsi tik su uodega ir su plačioms ir ilgdam 
paskutinėms kojomų • Nėra abejones, kad 
šitie beginkliai dideli sutvėrimui turėjo daug 
priešų, draskančių tų laikų gyvuolių, terp 
kurių pavojingiausi, turbutt buvo pi^miaųg 
aprašyti megalosaurai. Didelis vienok aug; 
štumas iguanodontų suteikę jiems galėjimu 
matyti iš tolo pavojingų priešų ir užmačius 
tokį, į laikų pabėgti i r. pasislėpti. Tasai di
delis augštumas lengvino dar jiems skabyma 
lapų tų laikų, medžių, ktiriaife iguariodoifUl 
maitinosi, kaip antai: lapųaugštai išauguširį 
paparčių, paimu ir kitokių tų laikų atigmei 
nų.

Kitas didelis dinosauras gyvenęs ant 
mes laikuose tvėrimosi veldiškų sluogsnių; 
kokio liekanas surado Dras Mantelt, buvo, jo 
pavadintas vardu Hnlacoscvunts (išzgrekiškų 
kalbos: hyle reiškia girių it Marus—reptilijų). 
Kaulus šito sutvėrimo rado akmenų skaldįj 
nycziose Tilgete- Šitasai siNferįjuas tų; 
re jo. kelias eiles ilgų, aštrių kauliui.^ akstinu 

-ant nugaros ir ant kitų kuųo^alių. Akstinų 
tų drauge su skeleto kaulais rado 1 d; tra
piausi iš jų tupėjo keturis colius ilgio, ilgiau
si gi net į7 colių; storis didžiausio buVb l

- Kai. Akstinai tie buvo atsigynimd ginklu.1 TttF 
4W)J$yųo terp akstinų buvo teiposgi .uždengti

., kietais .raginiais žvynais. Nors vėliaus atnų 
. do daugiaus liekanų-šitų sutvėrimų, bet iki 

šiol galvos dar - niekam, ne - pasisekė.sucastk 
Iš surastų kaulų matyt, kad .tie. sutvępįąjų^ 
buvo dideli, bet 50t Jiusprepdiijy) apie. UArų 

1 dMitftfų per mažai. ęųrąsta liękanų.r ' .-„fai
kilnesnes liekanas kitos šito skyrį 

baisy bes .pasisekė vėliaus surasti Anglį' 
ji iš daugelio ypatybių panaši buto į Hj 
cosaurų. Profesorius Oven tam sutvėrftntfi

7 davė vardų Seelidosaurus. ' Pirmutififeš kojos 
jo btivb drūtesnės fiegu pas kitus dmosaurra. 
Pirmutinius kaulus rado 18<51m» netoli 8b«s«- 
mutho, Anglijoj, lejaso sluogsniuose. Daži- 
hojęs apie tai mokslinčius Harrison pradęj© 
toj vietoj j ieškoti to liaus ir surado liku
sius skeleto kaulus; truko, vien kelių kaklo 
sąnarių. Šitasai skeletas yra dabar Londo
no muzejujė. Jis turi 2Upėdų ilgio, bet ka^l 
trūksta dar kaklo sąnarių, tai galime dalėistį, 
kad šitasai sutvėrimai turėjo apie 25 Į>edąs 
ilgio; gal bnt, kad tiė kaulai priguli dar iže 
visai suaugusiam. Ant paskutinių kojų tūrė
jo keturis pirštus, o penktų sunykusį/ Awt 
TięčtTrturėjo ilgus akstinus it kietus karrtfc- 

‘'^nrtis dvynus ant nugaros ir šonų. Scelidu- 
saurus turėjo gyventi ant sausos žetnėą,

Kitai A 'fji1 fastų11 tose angį it} kastyp&se 
iguanodontų, mokslinčių pramintas j guano- 
don Mantdli. buvo jau daug mažesnisF kada 
pirmutinių, taigi Iguanodon Berniška rtensfe 
turėjo 30 jiėdų ilgio, o pritūpęs ant p likuti
nių kojų užėmė plot$ 24 pėdų, tai ai trasių, 
taigi iguanodon Mantelli, turėjo 2( 
ilgio, o atsitūpęs ant paskutinių kojų 
10 pėdų augučio.

: ; 's Sc>.;zw
- ii

.-pėdų 
turėjo

SOA
< .TllO.ta.XJ CI

.i6>lvba-fns L.
, A ūmi i. 

na dideliu tri

ei ■ y_zč».z .• >4 rstj-rj 
-j . Skeletas Scelidosauruą Harrisoni.

bet galėjo lauky tiesi upių, ežerų ir jtiriij 
p&krantėse. Kaip tvirtino profesorius Ovrėn, 
tas gyvuolys,;kuri rado Anglijoj, likosi'Sibi- 
dens atvilktas į lejaso ' laikų jūres- ir pirMa 
negu jį uždengė pieska ’ir molis; mėsos kapo 
išdraskytos tų laikų draskančių jnriųsutvėri
mų/ Tų patvirtina, kad prie skeleto trūksta 
kelių kaklo sąnarių ir pėdų pirmutinių ko^ų; 
paskutinės gi kojos, kaipo didesnės ir tvirteę- 
nės.nesklavė teip lengvai nutraukti, todėl j^s 
pasiliko prie skelbto--.r B,b

_____________________ __ . ,t , 
sniuose railo atspaudimus didelių tri tirščių 
pėdų. Iš tų atspandimų matytį ka i Juos j 
palikęs sutvėrimas turėjo šios dienos dirbos1 
didumų, vaikščiojo gi įsiremdamas t k ant i 
jiaekutinių kojų. Daugelis surastu D-ro- 
Mantellio tuose kraštuose kulšinių kauh( turi. ' 
jxi 4—5 pėdų ilgio, jie priguli iguahiodon- 
tams. Pa8kųtinė«, K°joS iguainodbnf į buvo . 
daug ilgesnės ir dulbsnlffi už pirmutinės. Pir- 
mtttinlB pirštas pirmutinių kojų bmu tižbaig- _ _
tas. aitriu pentinu, kurisai buvo užpįaaiitnof iemfeeuluogsnių ant žemes'^gyveno ir kitt £>n 
ginklui kovoje iguanodoutai griebė priešų su —:* *-
trumpoms (iirmutinėms kojoms kaip glėbį, 
o pentin ii ant pirštų buvo kaipi pei is ant

Paskutinėj Kojos igualnodOnf į buvo 
Iresnės ir didesnės už pirmutinį. Pir- > Sculjd«s»)in* ttarnaoei. v.^' -

Laiknoeie tvėrymotu. jurifckoK formai

glebi.

badymoJr dr.a^kypiojifi^i.'Su lai* pentinais doku sii 
gyyuęjiys^skabe .lapu® uup medžių, 
maitinosi.  •; i- *?,

. geiduir autvėriraAi iš dirtosanmĮ- skyriais, 
'l erĮi tokių sutarimų reikia paminHi turė
jusius visa kuuiį uždengtų kietu katiliniu ser.

sūriais

Kain matvjt ant likučiu odos snrai to Bel
gijoj ų'minii&MitL) >mnissfjrtensis, oda buvo' 
lygii.be plaukų arba žvynų, kaip ku\smar-»-

kuw4au,..iĮW*illt)i(ę lįtifftalai turi 
gyvybę: jie. kruta, dauginasi ir 
mirazta. Pasibaigus gyvybei, tie 
krisitalai isz gywų persiketezia į 
nu gy wm, nugi į uihmalus. Lįsi*

Taigi .prųfpšociaus Schreno t'itlKėjllhų' fiiacTi, 1&d gyva me 
dega .kaip kokiuose atarUkiifiuose

6 , J ® -r— kurie etato spėiimę, kad pradžia
bus sujungi* pranoiuiszk^. ta pa-bus sujungi* praiKMuisakaia

kelias knsztuoe >28000000. Kada gi ue.

kiai aiitunuikrtKjusi.:' P/ytiakinėj snū do da- 
snukio

stiuų. teitiems sūfvėrimains tuoksi ipčiai <$.ą- 
• ve vardų PolacantKui. (jš grekiškos Kalade: 
polas—reiškia d^tųj ir akstiji^įSl-
tib ėtatvirimai turėjo ėoime 4t; nugarų Hidra
tus kietu >u daugelio gumbų ir;akstinų ftar- 

iidokū, pamašiu į tų. tadkį daireja; buĮibagL- jąu 
išnykę mikiniški žindanti glyptodontar.gyv0-lyj jie ne turėjo dantų; #ai būt, kad snukio išnykę milžiniški žindanti glyptodontar^gyve- 

užbaiffa turėjo radines makštis tain Raip'tlfl * nU‘T*etinėj Amerikoj velesnidose pfefetėcefio 
yra pas želves. -s - IfliKUOSA* TVtigi mat šita dhiOsaurų gįmtrfė

Mokslinčiai terp sępjąi Ępykįęlų, sutyėr 
ir tūlų vėliaus , gyvenusių įr tėrp kajp 
dar iki šiai diemy gy,vuojHn<iįl4.4iįtinka,< 

ypatybėj kas p palųių 
i darbą.! » Tarp seniai išnykusių p iohty 

vų it ųllW<Uulnj iršiųdien gyvų o jaujai] 
h žuvių atrado tūla©' ypatybei 
r ^jįšųyktisitffi- 8utv«rfrtftM#*;ka
L P i s dar/ gjfvuojahtaftis Tiitėsė ' ‘ dįdfei su - anot - mėt ą tuon

Iguanodon Hanteli).

lygii.be


LIETUVA

Atsiliepimas Simano Dau
kanto Draugystes.

Katalikui ir jo bosui.
Chicago, 9 d. gruodžio, bima- 

no Daukanto draugystė laikė ne 
tikėt? suisirinkim?, ant kurio nu
tarė protestuoti priešą kn. Kraw- 
czuno “Katahk?”, kuria melagin
gai apraazė tautis-k? apwaiksz- 
cziojini? atsibuwueį 5d. lapkriczio 
s. m. isztradindami’B jį bediewisz- 
ku, nore isztikro “Kataliko” me
lagystės yra tai tikra, bjauri be- 
dięwy»tė. Jau pirmuose iodiiuo 
Be straipsnio Nr. 45 “Katalikas 
begėdiszkai meluoja sakydamas, 
jog Olnzevvskis wis? apwaiksz- 
cziojim? parengė. Minėt? ap 
traikszcziojim? parengė ne OI- 
szewski«, kurio ypata ant Kraw- 
cziljto ir Rut-ikio padaro toki? 
įtekmę, kaip raudonu skraistė 
ant buliaus, bet draugystė Sima
no Daukanto, kuri susideda ne isz 
wieno Olszewskio,bet isz kelių de- 
szimcz ų sąnarių. Toliaus meluoja 
“Katalikas”, sakydamas, kad ant 
pat raukinio prie marszawimo 
dauginus žmonių, ant ulyczios 
srėpeantiems dykai dalino kaspi
nus. Musų draugystė turėjo pa
prastus ženklus (ne kaspinus, 
kaip Krawczuno draiskalas sako), 
ant kurių didelėms literoms at
spausta: “Draugystė Simano 
Daukanto”. To redaktorius “Ka
taliko” ne matė ir nors gana ilgai 
wėpsojo ant ulyczios, bet tokio 
ženklo ne gavo ir nieks jam ne
siūlė.

Toliaus “Katalikas” apie kal
bėtojus sako, buk kalbėjo kele
tas isztwirkėlių, bedievių, panie
kinusių Diew? ir szwent? tikėji- 
m?. Czia teiposgi melagystė, k? 
aiazkiai parodo, kad terp kalbėto 
jų ne buwo didžiau-io isztwirkė 
Įio, kurisai, ne turėdamas k? 
veikti, tankiai užeidavo į len- 
kiszko Zvi?zko skaitinyczi? ir ten 
lenkams lietuviszk? Chicagos 
prabaszczių perstatydavo kaipo 
girtuoklį, doriszkai Nupuolusį, o 
dabar norėtu jį žmonėms už Die- 
w? primesti. Ar jo p. Rusikis ne
pažįsta, jeigu Ktavczuno “Kata
like? niekada ne pamini? Jeigu 
“Kataliko” redaktorius ir jo bo
sas supranta vertę tautiszkų ap- 
waikszcziojimų, tai jau galėjo su
prasti, kad ir .Simano Daukanto 
draugystės apvaikszcziojlmas bu
vo be tikėjimiszko dangezio, 

grynai tautiszku, 
atmineziai 

musų istoriko ir
Kiekvienas isz'susi-

Draugyscziu Reikalai.
BuIIuh Bulius!

Chicago, Dr-te Li uosy bes turės savo 
pirmą metinį balių nedelioj 31 d. Gruo
džio, 1899 (paskutinėje szio meto dieno
je), Freiheit Turner saleje34l7 8. Hal- 
sted st. prie 34-tos ui. Prasidės 3| vai. 
po pietų, tęsis visą naktį. įžengs vyro 
su motere25c.. merginoms dykai. VVisus 
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, 16 grudžo, salėje K. Liaudan- 
kio, 3301 8. Morgan St. Liet. Repub. 
kliubas 6tos vardos laike savo metinį 
susirinkimą ir aprinko nauja administra
cija ant ateinaneziu metų: P. J. Jonaitis 
prez., J. Norvaisza vice-prez., K. Jasu- 
taviezia sekr., K.Liaudanskis kasierius, 
A. Szlamas tvarkos dabotojas: delegatai 
į "Leagą” Jonaitis, Norvaisza ir Liau- 
danski*t. ‘

L. R. Kl. 6 Ward.
Springvalley, III., Dr^-tė Lietuvos Sūnų 

Didvyrių laikys savo metinį susirinki* 
mą, nedelioj 3 vai. po pietų, 31 d. gruo
džio, 1899 m, saleje A. Wienbiakio, ant 
kurio bus ape vantom i labai svarbus da
lykai ir rinkimas naujos administracijos 
Dėlto visisanariai privalo pribūti. In- 
stojimas naujiems sąnariams dar 11.00. 
A. Jobubka Sekr. Box. 144.

Springvelley. III.
ParapįjoAlaliuN.

Springvalle, III. 26 gruodžio antroj ka
lėdų dienoj bus lietuviszkos parapijos 
Sz. Onos balius ir fairas, ant kurio 
visus parapijonus užkvieczia

Parapijos komitetas.
' Didelis Balius.

Brooklyn. N. Y. Dr-te Szvy Juozapo 
turės sawo didelį balių subatoj, 30 gruo
džio, 1899, salėje Caecilia,101-lu3 Grand 
st. Brooklyne. Prasidės 7:30 vai. vaka
re.. Įžanga ir palaikymo skrybėlės czekis 
vyrams 25c.; moterims 15c. Grajis mu
zika po direkcija prof. Rinkevycziaus. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kviecziame atsilankyti.

Komitetas.

Scranton, Pa. Dr-tė 8z. Jurgio Karei
vio, ant savo paskutinio susirinkimo lai
kyto 10 gruodžio, nutarė parengti sąna
riams kareiviszkus drabužius. Drabužiai 
bus:mandiera,kelnės,kepurė ir szoblė.To 
dėlatsiszaukiameį lietuwiszkus,tą darbą 
mokanezius, rubsiuvius, idant prisiųstu 
gelumbių, prubas ir prekes, už kiek tą 
darbą galės padaryti. Parva gelumbės 
bus mėlyna ir balta. Adresuoki!:

V. Rudzinskas, 
348 Theodore St., Scranton. Pa.

Nat^ja knigele
Salose dienose iszejo i si po “Lietuvos” 

spaudos nauja knįgelė po vardu 
Žmogus NepliuMzkiM. Yra labai gra- 
ti pasaka: kaip turtingo prekėjo sūnūs 
apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingomis 
apsivedusius. Szi pasaka užima kiek
vieną jauną vaikiną ar merginą ir mo
kina doros, kuri tik weda žmogų*į laimės 
kėlę. Prekė 10c.

Dr. Leonard Landės,
Lietuu'i&zkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vy rišikų ir mo- 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardėtinlu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
Hoapital College ir 1.1.

Umtiltzrinn Igasrydymas
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

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

leista* L.ytiaaku Daliu
iszgydysiu į kėlės dienas, teijiogi li

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

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

Offlso wa1andoa:j ’UįSiK
Ned c įlomis: nuo 8 iki 10% wai.ryto;nuo t iki žzsl. 
po piet.

UoiIh per <4roniHta* Dykai 
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00 
ty Jeigu sergi, tai paraazyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy
dysi.

REUMATYZM. 
k NEURALG1E 1 podobnachoroby, 
k wyrablany na podatevio idatych j 

niemikokioh A įK ruw iF.DicinfH,
Dr RlCH1ER*|W 

KT,K0TWICZNY”\S 
TAIN EXPELLERJ
■ IK IA SIC tKreZSOOI Prawdalwy tyi- 
to ma „KOTWICE”lamar«, ocbronni 
f AŽ.Biobter*Co..ži&paa'1 Yvk.

JI BEDALI ZLOTTCH1 innych
lt t Ui. Wkaan« fabrykl eitla. j

ai»!awniej»i tekana. wla*cklete 
knd6w apteczaveh duebownl 
i mne zuakomiu otoby. .

Staczau-blv n F A R

DBA R1CHTERA 
I KOTWICZNV BTOMAKAL na 
[ lūem na tolti nl«rtrawno»<>. ehoi

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. JLL.

LIETUWIV DAKTARAS

MARJA DOW!ATT
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvieno* 

aptiekoa.

T. ANDRIUSZEWICZAITE
--------- DIRBA ---------

Arnotu?, Karun»s ir whii8 b«ž- 
nytiniiiM parodus,

— Teipogi — *.

Draugystėms: Weliavas, Karpas, Kokardas Ir .
Mokinausi to darbo WnrszswoJ, dirbau Jį kelis 

metus Lietuvoj ir treti melši kaip Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkoe draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu i uždirbi m u, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerusnis kaip lenku, 
asz savo iszdirbimus gvarantuoju.

8u Guodone,
T. Andriu8zewiczaite, 115 W. Division St, Chicago, III.

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
..pas..

Panl's Co-Operatlve Watch Co
314 State St., CHICAGO, III.
Mes parduodame lietuviams daugiaus laikro

dėlių kaip wisos kitos kompanijas sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėl|, lenciūgėlį, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma- 
sziną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o viską gau
si.

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

PAŪL'S C0-0PERAT1YE WATCH CO.
įsteigta 1877 m,

3148 State St., ...........
Dėl geresnės informacijos raszyk j»s mus:

CHICAGO, 1LL. S

Tiktas! gfl.OO, gm 
Jas issparduoda Ir daro

LAIMINGUOSE RAIDOSE VISADA YRA MUZIKL 
?SOO Pljssn** ir gtA AO Wareonai negalimu, vimyti; ds 
mažiau Jie gali gmjytl nors kleviaalu. turėdami. Home Mūšio 
B01 užims abelju vleta.o preke to.tr btodnlau.lam prieinama Su Juom 
kiekvienas gali smiyU garai kad ir sanklaaslu* nokins. Nutikę 
yra pritaisytą ant volelia plieninems.ne popierinėms. spUkelems. niek, 
nenaplln. I.iduoda ganius ir nldžlus tonus kaip vargonai. Grajyja 
•seimynlnkus himnus, valdu, polkas, kadrilus ir t*, ir linksmina 
nūs, serganezius ir nulleduius. Iszdeinuoja naujauses svtotlszkas dai
nas. Geriause valka nuraminimui aobova Galima ant to gnjyU su 
wlnz 1.000 meliodiju. Yra tai dywlnu instrumentas. Gauname nuo pir 

ikstanoaiu padekavonlu, kun- u-* ~j.--------- -
zeyosi. Tai ne zabowa. bet teip pigi 
Seto skryneteje. Gaw« (1.00. prisiusiu 
lidsllus pinigus. Atsiusk už to. mark

Agentai greita

bet buwo
paszwętdii 
svarbiausio 
r&sztinįko.
rinkusių, jeih t k lietu vys, turėjo 
t i et-? ateiti aut pliatformos ir isz- 
reikszti sawo nuomt ne kokia ji 
ne butu, iezrodyti kc reikia ant 
pakėlimo lietuvystės. Toki? tier? 
turėjo ir patsai Rusi kis. Bet jis, 
vieton parodyti lietuviams tikrus 
jų reikalus, keltus ant pasi
kėlimo, teip su savo bosu pradė
jo bliauti per visada meluojantį 
draiskal? vadinam? “Katalikų” 
(lyg ant iszjuokimo katalikystės), 
apszaukė vis? apvaikszcziojim? 
bedieviszku. Jeigu musų ap 
vaikszcziojim? Kravczunas su 
pagelba savo berno apszaukė be- 
dievisaku, t&i melstūmė jo, ant 
parodymo tiems bedieviams tikro 
kelio, parengti Kravczuniszk? 
kad ir ant savo naudos, vieton 
erzinti ir pjudyti visuomenę per 
sawo netikusį draiskalę, bet kad 
ant tokio susirinkimo Kravczu- 
nėltui ne reiktu susikabinus ui 
apikaklių tąsytis po bailę, gesinti 
Žiburius, kad norinti peSziiesi ne 
galėtu'ausirasti; bėgti laukan ir 
szvilpimu szaukti policij?. Iki’ 
8ziol musų dievuotumo apasztalas 
tik su tęsynėms, mėtymais lau
kan susiiinkimus rengti mokėjo; 
bet tokiems mes gana prisižiūri
me karezemose, aut pamatymo 
tokių ne reikia, kad juos rengtu 
“dvasiszki vadovai”. Juk su t?- 
synėmsbuvo ir metinis apvaiksz- 
cziojimas Simano Daukanto drau 
gystės 1898 m., kada ji dar buvo 
po globa menkai ic-zmananezio 
dvasiszko vadovo. Mes turime 
Les? geisti ir reikalauti nuo mu 
sų užlaikomų dvasiszkų vadovų, 
vieton platinimo nesutikimų per 
visokias melagystes menkiausios 
vertės laikraszcziuose, geresnių 
pamokinimų, nuo laikraszczių 
turime tier? reikalauti pamoki- 
nanezių rasztų o ne melagystų, 
ne pjudymų, ne iszniekinimų, 
tas pakeltu ir paczi? katalikystę. 
Be tokių pamokinimų, kokius 
platina “Katalikas”, mes isz 
tikro galėtume apseiti, be jų ir 
terp mus žydėtu geresnis sutiki
mas.

Simano Daukanto Dragyuye. j

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo Susiedo Antano PI u il

gio isz kaimo 8zalaikonių, Panevėžio 
pa v. Kauno gub. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinę ant adreso:

J. Plungės.
200 8. 4 St. Vieton Col.

Pajieszkau Franeiszkaus Juszkevi- 
cziaus isz kaimo Igliaukos, Suvalkų 
gub. yra 5 pėdu. 6 coliu augszczio, skai
staus veido, smailos nosies gelsvų plau
kų. ant kaires rankos turi ženklą nuo 
mainų darbo apie 25 metų senumo, pn- 
bažnas, visada apie Dievą szneka. kas 
apie jį duos man tinę gaus*B5 00.

M. P. Zostaut, 
109 E. Central St. Worcester. Mass.

Pajieszkau savo brolių: Jokūbo ir Ma- 
teuszo Sidaraviczių, Suvalkų gub. Ma- 
riampoles pav. Klebiszkių gm. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duot tinę ant 
adreso:

L. šidaraviezius, 
123 W. Pratt St.. Baltimore, Md.

Pajieszkau VVincu Ir VVaclovo 81i- 
pinskų, isz VVilniaus gub., Trakų pav., 
Jadzingo val.Paniedzingo kaimo. Jie pa
tys, ar kas kitas, teiksis duot žinia ant 
adreso.

Jurgis Czerniauskis,
Mitcheil st., Worcester, Mass.

Warduwiu balina.
Nedelioje 24 gruodžio (Kuczioje) yra 

diena mano varduvių, taigi ant nedė
lios ir panedėlio parengiu varduvių ba
lių ant kurio užprašiau visus aplinki
nius ir pažįstamus atsilankyti, o busite 
svetingai priimti. Grajisgera muzika ir 
visi galės gerai paailinksmiti laike Kalė
dų. Adomas Schletendorf.

649 8. Canal St. Chicago. UI.

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant pollucijoa, kuri 

apsireiszkia laike miego ar pfie nusiszla- 
pinimo, ir jeigu isz to nesigydys, ji neap
leis žmogų kankinnsi. Žmonės turinti ta 
liga kenezia nemigą, galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimą arba netravinimą, ner- 
viszkumą, vidurių ir nugaros skaudėji
mą ir apsilpnejimą lytiszkų kūno dalių. 
Jeigu tokiuose atsitikimuose reikalauji 
pagelbos, nesiųsk pinigų, bet raszyk pas 
manę įdedamas markę, o asz atsiųsiu 
apraszymą, pagal kurį tikrai iszsigydysi. 
Adresuok: (12—1)

John Wasel,
I3ox 4-A3, Iron NIountain. Nlich.

A. Sukurstos & Co.

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams daaiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaką ant papierosų, im- 
pdrtuotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1162 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 924 33rd str.

(po „LietBTO. -Redakcija) CHICAGO.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, Ui ra- 

uyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gremžtoje pzmo- 
kininu kaip isz.sigy- 
dyti natnieje ir apra- 
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz
gydys susilpnėjimą tavo lytiszkų daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

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

Parduoda Ssifkortes ant drueziau- 
siu laivu ir siunesia pinigus į visas 
svieto dalis.

Vyrams dykai.
Kkkvieaaa vyras, kam parn.zy. lal.ita In 

State Medkcal la.tltute, Key M7. Elattron Bulld- 
ing, Foat Vayn«, Ind.. aplstty. dykai prabos 
pakuli garsingu Naminiu Gyduolių, iszgydiiusiu 
tukslanealui vyru, kurie per ilgus metus kentė
jo lytlssku daliu silpnumais, peeinancalals nuo 
Jaunystes istdyklmo, praiudymu paliego. Ir at- 
mlntie., silpnumu nugaros, .umenk.Jimn Ir su- 
vytimu lytie, dailu. Rašyk sziądlen.

Kas prisius 35c.
Paczto markėmis, aplaikyt tutina, kas 
50c—du tutinu, kas SI.00— penkis tu
tinus naujai pagerintos po pero, gromatu 
rastymui, su naujais papuostimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkomis ir 
naujos mados konvertais.
t Adresas:

W. Kudarauckas,
Box 234 Lavrence, Mass.

C. A. Bucbbinder,
VVokiszkai-A meri konitzkas Aptiekori ua,
64 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
"Wlld Cherry 4 Tolu” vadinamas ir 
“Reumatic Mitture No 79000.” ant gy
dymo reumatizmo. Bonkėlės po 25c. 50c 
ir BĮ.00. Prisiuncsia pseztu. (29-12)

J. Naujokas,
... AGENTAS....

Lietui, lalknuczla Ir knyga prekejas.
Parduoda llaturlsska. Ir maakollszkas moks*

Itsskaa knygas, kaip vu: gramatikas, Aodynns ir

HILLE’S FOTOGRAFAS,
SM. S. HalMed Si.

$2.00

€

Diemanto Elektros Kryžius
Istrssiss Austrijoje, ir pasidekatsojant sawo naudai 

yžlus tas veik prasiplatino Vokietijoj Francuzijo). 
andlnat'ijej Ir kik se Europossralyse. ir srendieuyre >a- 
uflal nageidautania, kaip, galingas vaistas nuo Reuma-

lekirvs Dietnsnto Kryžius gydo Reumatizmą teip mus- 
u kaip Ir sunariu. Svuraltija ir kitus kūne skaud.JS- 
n. Nerviezkuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą. Prus

Nervu Gyvume. Nervu NuMofima. Nemigs. Abejo 
urna. Duseles Nupuolimą Hvsterija. Paralyžių Sus 

girna. Drebuly. Neuralgija. Apopleksija. Nuomare. 8iw. 
to 8z<*ki Sztrdies Plakime. Galvos skaudėjimu ir visus 

• viazko Sy.temo sugedimus.
. elkme Jo «pelivlsLkia pati per save bėgyje keleto, dle- 

bet kartais užtrunka kslvs dienas.

>wersta Prien naudo- 
lydek Kryžių in įruošti

uk»u,.. jkLtui,, rr laikyk |»r k H. ta 
uu.-ziu U alkams, žiūrint |.sv.->l amžių, uksu.a reik su 

MgjįHMl M .ii mleniu stskie.il Pr. k- t. Krsžiaus srn Vienas dole.
.m “• ■ s»

-•' . .. ■ ■ ■ s
<ei dwldeszlmts sykiu daugiau Knžnas ezeimynos sąnarys,

*wsikas ar ligotas, niekados neturi būt be to EJektri.zko Kryžiaus, kurs yra geriausiu gelbeto- 
Jura prieszai visokias kuoo negales Ir skausm- s. Pnstusk viena doleri per ezpresa ar money 
orderi arba registru.,toj gromatoj. o mes lamstai sawas kssztals pssiueim viena Elektriszka Die
manto Kryžių, arba • už *1.00 Gaunamos tukstanczlais rekomendacijos nuo ypatų, kurtos su 
pagelba szio Stebukliago Kryžiaus Iszslgyde. Yra užtektina dėl parodymo jo maglazkos galybes. 
Batai pora tokiu rekomendacijų:

J. BALLE. Stuttgard. Ark., rasto: Per daugeli melu kentėjau asz kūno skausmus Ir joks 
kaktoms net patentuotos gyduoles manės n-lszgyde. Užtat dusu Elektros Kryžius isrgyde.

POVILAS POMTTS, Nllvaukee. Wis. rasto: Per kėlia metus asz sirgau reumatizmu Poste, 
salų nedellu yrartojimo Jutu Elektros Kryžiaus, veik atgavau savo S« eik a ta.
The Diamond Electric Crotsa Co , 306 Mllvaukee avė , CHICAGO.

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

Chicago, III. Didžiausias lietuvisaas laikrodžiu sztoras.
Frenkas—O, yes, ta f turi būt tas pats. Pora metu atgal Jis 

prisiuntė man sidhbrini laikrodėli už BlO.oo, tai dabar 
kad kas ir B20.oo duotu, tai neatiduoeziau, nes ir eina, 
tarsi inžinas, ir laika viaados teisingai rodo. Mistinu, 

kad Jis ir mano amžiui dateaes.
JfA ' Džimas—Matau ir lenciugelis dailus. 1 

Frenkas—Ogi mat laikrodėli pirkau 
priesz Į>at Kalėdas, tai lenciugeli1 
gavau dovanai, kaipo prezenta.

Džinus—Kasžin asz ar gausiu prex... 
Frenkas—Tikrai, nes jis kas metas 

priesz Kalėdas duoda Kristinas 
prezentus. tai duos ir tau

Džitnas—Ali right. Good byel
Visi mano koatamieriai, kurie tik pirks pas mane ta v oro
vertes SI.00 ar daugiau, nuo szio laiko Iki Kalėdų gaus puikius prezenius. Del 

geresnes žinios raszikit pas mane gromata. >

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

LIETUW1SZKA8 DAKTARAS

A81 Mllvaukee Avė,

Nuo* iki 10 ryto, n 
nuo T Iki 10

Chicago, III
fJJefKnS?? We.t Ml.

Gedima pasisukti Įsi kiekvienos Aptl- kos.

Li6iuwiszKa ADiiuka.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekorissku tavorų ctlonykstctiu Ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima raat DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
• rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, ruskai, lietuvUikai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

?.S7 TEMYK GtLTOKA fABWA MUS APTIEKOS ?57

UJ4

iki padirbt pigiau ir geriau ne- 
KUti fabrikai.

I W. 8L0MINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL.

Mano Dirbtnice tapo
Apdovanota

dviems medaliais
ant KoNciuszkos Paro
do* už rūpestingą, tei- 
slnga ir artistisEJcą i»*- 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARi’Ų, ji 

KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BEtLŲ, M ARSZ AL
KI yiŲ LAZDŲ ir tL

Tuviu už garbę apreikszti guo- 
dotjn|ems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus a(igszcziau3 paminėtus daig
ius Iflglausei. Teisinglausei 
ir Geriaiuel, nes per 30 metų 
užsiigidama iszdirLimsia įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
vteki* 
gu kili fi

Su guodone - -
W. 4lOMIN8KA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

Stebuklas!
Žingeidus svvietui dalykas.

Tikrai vienatinė gydyki* ant užžhldini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į.trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už.ką gvarantuoju. Prof. Bruhdza sutei
kia puikius, szvelnius )r tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraazczius. 
Pagelba yra visiems, tįk atsiszaukite.

OrriSAl: B~okl>».NV

i aavsini.m . Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
—,M ii nerija 1 adresuokite: J. M. BRUNDZAACO., 
vra tiks si AMeairogisz- Į .. 3.0,, x- y ,.
KA BraansaD <ne pigus ! ,5OX Isew ’ork-
AZvricariszkD.su daugy 
be akmenų Ir geriausiai 
padirbtais viduriais. Gva 
KaSTtojanz Kotaa bb- 
oisaa aaSLiNK re oaac

MUSU j KALĖDINĖ OFERTA.
Ar žinote kad nž t ar S 

dolerius jus neoauts gaut 
gero gold fllled laikrodė
lio'Žinokite- todėl, kad 
Gsisteliuodsmi sau viena 

t tokiu laikrodelia jas 
tik bereikalo pinigus me-

. tol. nes toki laikrodėliai

NžUAtazroK TBATAir**- 
KtTtMK utį. fajoa; nusi
pirk ta lalkrodclr už vi- 
ui neto preke ST.76. Jei 
nori toki turėt, prtsluak

rite ingyt laikrodėly, tai 
mes parduorime jums už 
fabriko preke, taigi daug 
pigiau negu w!sl kiti isz- 

J— pardavinėtojai Szis laik- 
2 rudelis yra IAK Gargsi 
laJ gold nilmi. drūtas Ir geras 
(J storai paauksuotos, dai- 

Lee razivagT ta ubsziot. 
Sį lygus 100 00 auksiniam; 
GJ taikrod-liui V- ----•

ražyz ji mului be Jokiu i»z tawo pu- 
. Jeiga otderiuoai ant zyk 8. mez ta
vo kaz'Tzis. Jei nori gražu K 00 fe n 

eiugely i*le laikrodėlio, atziusk bOc markėms ar 
pinlgai.Jarba jei drauge su orderiu laikrodėlio 
prisiusi ------** ------------  '• *------------ '-------
siusime 
WYRIS 
ar ATD 
ibi 1 S

um» ir pinigia (7.7b). lenciagely pa- 
ykai. Paraszyk. koki laikrodėly nori 
IA ARMOTERISZKA 8V U IRSZAIS
A. Spccijalisaka ofsrta bus I 
įsio. IKI TAM LAIKL'I DKAI GE, 
[ODELIU PASIUSIME TEIPGI PUI- 
MITO MAK8ZNELE DYKAI 

CONSUMERS WATCH CO. 
424 Malu 8t.Dep B.,Buft'alo,N.Y.

J, LESZCZYNSKIO
Lenhlszkat - Lietuwiszka

APTIEKA
3315 b. Morgan St, Chicago, III.

Į -------------
• Turi Įgeriauses gydyklas nuo visokių 

ligų: uąlaikb vi»okes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gvvas dielea ir tt. 
Atsiszahikusiems per laiszkus ir apra- 
szantiežnb savo ligas, duoda rodąs jj 
pnsiungzia gydyklas per paeitą arb» 
per enįresą.
« Aptiekoje visada randasi keli dak- 

- taiki, teipogi per telefoną gali ps- 
szaukti daktara kas tik koki nori.

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

Tel. Y’arda7O9.

•pas —

wyrai —

Baltuti koųil!
Rasite szah? alų, seuiauses ariel

ka*, wyn? net isz Europos, o 
cigarus net Ln Turkijos.

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

Wat<rbury Conn.

MANE 
sors or n£ <fr9B 

Gražės hR 
dvigubai auk
su pavilktas Ir 
dengtais ar at- 
darais laksr- 
tata, su ausuke 
nustatom s ir 

užsukamas, grasiai kvletkuotas, tikrai ameriko
niukais Viduriais. gwarantuotaa ant Z0 metu, 
isirodo kaip M6.U0 auksinis laikrodėlis. Atsiusi
me C.OD ir jei pa.idaboa, užmokėk ant eipreao 
agentui 73.S6 ir laikrodėlis tawo, jei ne .sugrąžyk 
atgal ant mus kausto. Raszrk koki nori vyriška 
ar moteriszka.Prie kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI auksu lieta lenciagell jeigu su orde
riu prisiusif3.96. Ir apmokame kasztus prisiuuti- 
mo. Apsisteliaok szendien. nesą Ja prekes eina 
augaztyn Raaryk o prisiusime ĖJO pusiu Kata
logą parodanti tukstanezius »iaoiciu puikiu dal
giu. ROYAL BARO Airi HOU8E, M DearbornSt. 
Chleago. Iii.

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

niszkose ligom.
867 32nd St., Chicago

OF1HJ WALANDO8: 
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak 

Telklonas Yards 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr. 

2876 Archer Av., kerte Bonfiel 
nuo 10—JI ryto.

Telefonas Can il 329.

Ar Tawo peežius 
reikalauja pataisymo? 

Jeiga teip, tai pirk wisus reikalingus prie 
pecziaus įniktus pas 

Ootlet Fnrnitnre t Stoie Co.,
o jie sutaisys tavo peenu dykai. Teipgk 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Dantsevicztu,
tūnomą ir alus.

VAŽIUOJU

RK TIKTAI
Kern’s Grynus Gzekiszkus

Ruginius Miltus, 
imk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk
kiekvienos barielkos ir maiszelio, 
Jutu musu gvarancija, kaip yra ant 
i padėto paveikslėlio. Klausk sawo 
yrniko apie mus miltus-

Chicagos fllija:
107 West Itandolph Street.

NĖR VITA Sugražina nužudyto vyru 
stipruma Ir drąsumą.

Gydo impotenciia. s'abdo naktinis 
tolucija Ir visas ligas Ingautos per 
szdvkuma ar aeatoargumo. Bzi.a gy. 
lykis tudrutlna nervas ir daugina 
irauja; priduoda veidui raudonuma 
r sugražina žmogui Jauaystla. 81an- 
irtome paerta už SOc balai!. ažtlBO 
t beįeitus ir gvarantuojame iszgydy- 
•i arba pinigus sugražinti.

Ohlcago.
O i y™ u Apunkojn Clark ir Van-BurekSU.. Chtonfo.

J. Aglinskas,
594 S. Canal st., Chicago.

LIETUUMAS SALIŪNAS.
Užlaiko geriauzIa siu. scuIaum* ariel

ka* Ir k vepenezlua cigarui. Wisui už- 
| kvieciia ateilankyU. (29—12)

YVienatinis Waterburio
Lietuwiszkas Šaitanas.

Užlaiko gerą akų, Kniausės ir czystas a^ 
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause 
užeigadėlszvietini ntwaževusiųį VYa- 
terbury. Y’ra tai vienatinis ezysetiau 
ks ir te'singiauses lietu iii kas saliu 
nas mieste Waterbury. •

p-.I>ANI8EWfCZIU8, 
K31> Bąnk, kampas S.Leonard st. 
Waterbury, • Conn.

F.P.Bradchulis
Advokatas Ir Notary Public 

Wienintalis lletuvys advokatas, baigęs 
mokslą Jurisprudencijosczlon Amerikoj. 
Laks Forest universitete. Weda prosas 
kriminaliazkas ir ei Viliukas. Atjieszko 
uŽKnėj usias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 

rodą pasiekti per gromatas. Tutin
tieji* reikalą tesiszaukia tuoj aus 
3259 8. Halsted st., Chicago, 111 

Telephoue Yards 772. .

stskie.il
AZvricariszkD.su
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