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Politiszkos žinios.

Amerika.
Ant Filipinų nieko skvarbesnio 

ne atsitiko, bent nieko tokio, kas 
rodytų, jog kai 6 artinasi prie ga
lo. Pro vi nei j »j Cavita yra da
bar didžiausios pasikelelių pajie- 
gos, ežia sutraukė ir ameriko- 
niszki jenerol ii su savo karei
viais. Musziai atsitinka beweik 
kas dieną tai vienoj, tai kitoj 
vietoj. Musziai pasibaigia per
galėjimu filipimeczių ir nustumi- 
mu jų tolinus uuo pakranezių. 
Bet* tokios pergalės ne daug 
sveria ant visos karės bėginio, 
kadangi wieton pergalėto \ulko 
atsiranda kitas, kurį teiposgi rei 
kia pergalėti. Tokiuose susitiki
muose ne daug amerikonų pražū
va, liet kad susitikimai atsitinka 
beveik kas dieną, tai >udėjus į 
krūvą užmusztus ir pa»zautus, 
visgi ant galo pasirodo,, kad a- 
merikonų nuotnotos ne teip vi
sai mažos. Kiek isztikro filipi- 
niecziai turi ginkluotų žmonių, 
to nieks nežino, amerikonai jų 
pajiegas, iszmėtytas po visus sulų 
krasztus. skaito ant 40000. Rods 
mažas jų skaitlius turi kam nors 
tinkanezius ginklus, bet terp jų 
yra keli tukstaneziai su naujau
siais iszpaniszkos kariaunos var
tojamais Mausero karabinais. 
Kaip galima numanyti, paezioj 
Amerikoj, iszėmus vien prezi
dento partijos arba teip vadina
mų imperijalistų, kitiems begall-
nė karė su pasikėlėliais jau nusi
bodo, ypacz kad ji daug kasztuo-

. at
gabena. Kongrese ir senate Wa- 
shingtone, nors rando tarnai 
stengiasi, kaip galėdami,apginti 
prezidento politiką kaslink karės 
ant Filipinų, apkaltipa los karės 
prieszus, kurie buk padrąsino ti- 
lipinieczius, bet vis daugiau* ir 
daugiaus atsiranda jos prieszų 
net terp paežių republikonų. Ant 
susirinkimo senato pereitą san- 
vaitę tūli senatoriai tiesiog ap
skundė prezidentą bulę jis, isz 
baimės nužudyti savo įtekmę, 
isz baimės, kad nenustotu pare- 
mėjų, slepia teisybę. Todėl se 
natoriai nutarė pareikalauti visų 
dokumentų, be jokio iszėmimo, 
nuo prasidėjimo iszpaniszkos ka
rės iki dabar, Irtis cik turi kokį 
nors susiriszimą su Filipinų sa
loms. Mat senatoriai pradeda 
neužsitikėti prezidentui ir jo mi 
nisteriams, liet reikalauja visų 
dokumentų, isz kurių galėtų ma
tyti, keno kaltė, jeigu ant Filipi
nų užgimė karė ir ji teip ilgai 
traukiasi.

Ant Knbos teiposgi,rodosi,gy
ventojai neužganėdinti isz ame
rikonų valdymo. Isz pradžių 
rodėsi, jog paskirtas į jeneral gu 
bernatorius jenerolas Wdod turės 
gyventojų užsitikėjimą, bet pasi
rodo, kad to ne galima teip len
gvai užsipelnyti. Dabar kubie
čiai jau ir ant jo skundžiasi. 
Ypacz nekenczianoas yra Havanos 
kariszkas gubernatorius jenerolas 
Ludlov, kuris pradėjo persekio
ti vietinius laikraszczius teip 
kaip Warszavoj Gurk a, aidėda
mas ant jų dideles pinįgiszkas 
bausmes. j

Pietini Afrika.
Paskatinis muszis po Ladys

mith buvo labai smarkus. Būrai 
buvo užėmę visas kalvas aplink 
miestą ir nuo jų smarkiai pradėjo 
bombarduoti. Jenerolui White 
vienok pasisekė kalvas vėl pa
veržti. Tame muszyje anglijo- 
nai nužudė į 1500 kareivių. Ne- 

' žiūrint vienok ant nustumimo 
būrų, bombardavimas miesto ne 
pasiliovė, anglijonai ant būrų 
szuvių ne gali nė atsiliepti, ka
dangi patronų turi ne daug, rei
kia juos czėdyti. Terp apgultos

angliszkos kariaunos pradėjo 
smarkiai siausti ligos, kasdieną 
mirszta po kelis kareivius, o 
skaitlių serganezių viename tik 
lažai iete paduoda ant 2800 ka
reivių. Pagal privatiszką atėju
sį į Autverpeną telegramą, da
bar būrai užėmė kalvas aplink 
Ladysmith ir nusiuntė anglijo- 
naras reikalavimą, idant pasiduo 
tu. Nežinia vienok tikrai, ar 
tai yra naujas kalvų užėmimas, ar 
telegramas kalba apie pirmiaus 
buvusį atsitikimą, kadangi diena 
ant telegramų ne paduota. Savo 
nuotrotas laike veržimo Ladys
mith būrai paduoda vos ant 150 
žmonių, bet anglijonai tam neno
ri tikėti.

Jeneralas Buller praneszė į 
Londoną, kad jis su savo pajie- 
goms užėmė pietinį krantu upės 
Tugela ir tiltas ėsas jo rankose; 
privatiszki gi telegramai paduo
da. buk jenerolas Warren su 
12000. kareivių perėjo per upę 
Tugela. Nuo jo iki Ladysmith ėsą 
tik 14 mylių, bet keturios my
lios nuo jo pajiegų, tarpe ano 
miesto yra didelės būrų pajiegos, 
jos stovi ant sudrutytu apkasais 
kalvų. Paskutiniuose laikuose 
siautė ežia smarkios audros ir ly
tus, nuo ko upės užtvino, keliai 
teip pagedo, kad kanuoltp sunku 
iszvežti, grabės pasislėpimui ka
reivių nuo szuvių prisipildė van
dens. Paskui jau nuo jenerolo 
Buller ne atėjo nė jokios žinios. 
Nežinia todėl, ar jam reikėjo ap
sistoti tetp, kad nieko negalėjo

ginklų. nė supratimo, kariauti į vakarinės Europos krasztuose; 
dideliuose pulkuose nepratusi ir ant ministerįh buvo iszsirinkęs
angliszki jenerolai ne pratę vesti
didelius pulkus (Kitchener pir
miaus tarnavo prancuzįszkoj ka
riaunoj). Ką nauji angliszki va
dovai įstengs nuveikti, neužilgio 
pamatysime. D.bar isz Anglijos 
siunezia jau paskutines kariaunos 
rezervas, liko ten tik milicija, 
kurios, pagal tiesas, ne galima 
siųsti į užmarius. Angliszkos 
kariaunos pietinėj Afrikoj yra da
bar apie 200000, būrai gi turi tik 
pusę to. Jų nuotrotas vienok 
papildo kolionistai angliszkų 

"valdybų, kurių vis dauginus prie 
būrų pristoja, anglijonams gi nė
ra isz ko papildyti plyszių; ga
benti isz Anglijos arba isz kitų 
kolionijų kariauną ir toli ir ne 
paranku, kadangi ir kitos kolio- 
nijos,paliktos be kariaunosgalėtu 
bandyti teiposgi pasikelti ir iszsi- 
liuosuoti isz po Anglijos jungo.

Anglijoj visi apkaltina randą 
už pradėjimą karės ir nemokėji
mą jos vesti. Tokios karės kai- 
tinįkas, kolionijų moiisleris 
Chamberlaio, kurisai pirmiaus vi
sam svietui su kumszezia grūmo
jo, dabar teip nutilo, kid apie jį 
visai ne girdėt. Karalienė ant 30 
d. sausio suszaukė parlamentą, 
nuo kurio randas pareikalaus 
3<‘000000 svarų sterlingų ant 
reikalų tolesnio karės vedimo. 
Jeigu vienok iki tam laikui ran
das nieko ne nuveiks ant karės 
lauko, be abejonės daharliniems 
ministeriams atseis nuo vietų pa-

garsų buvusį Wilniaus jeneral- 
gubernatorių Ęochanovą, bet tas
ne spėjo užimti minislerio urėdo,

nuveikti, arba gal būrai perkirto sitraukti. .
jo susineszimus. į. Paryžiaus Nesutikimai terp VVokietijos ir 
baržą Atėjo talagrhlUfci buk RgUĮ m*
ler likosi sumusztas ir dėlto an- iszdilo. Atsakymą Anglijos ran- 
gliszkos akcijos ir popieros ant do Wokietijos ministeriai laiko 
visų Europos berzių nupuolė. Pa
tvirtinimo vienok tos žinios iki
sziol nėra; angliszkas randas tei
sinasi, kad nė jokių telegramų 
nuo jenerolo Buller ne gavo. Jjji- 
gu tokio rauszio ir ne buvo, tai 
jis sziose dienose turi atsitikti, 
kadangi užsidaręs mieste Lady- 
sn ii h jenerolas W hite ne gal ilgai 
laikytieji, jeigu jam ne suteiks 
pagelbos, jis su 13000 kareivių 
turės pasiduoti būrams ir iszduoti 
jiems visus ginklus. Nėra todėl 
abejonės, kad jenerolas Buller 
bandys jį iszliuosuoti isz pavo
jaus, nežiūrint ant to, kad ir Bu- 
llerą gal būrai sumuszti, kadangi 
.jie ežia turi dideles pajiegos; jei
gu ir ne lygias anglijonams, tai 
ne kiek mažesnės, o stovi jie ge
rai sudrutytose pozicijose.

Anglijonai buvo paleidę pas
kalą, buk būrų vadovas Joubert, 
paskutiniame muszyje po Lady
smith teip sunkiai likosi sužeistas, 
jog ne galės tolesnėj karėj daly
vautu Žinia ta vienok pasirodė 
neteisinga. Mat kas ko geidžia, 
tokias žinias ir garsina.

Ant vakarinio karės lauko nie
ko svarbaus ne atsitiko. Anglisz- 
ki jenerolai nė žingsnio toliaus 
nenužengė. Apgultų miestų, bent 
svarbesnių ne nužudė, lygiai 
Kimberley.kaip ir Mafeking vis
gi dar anglijonų rankose. Priva
tiszki telegramai pranesza, buk 
jenerolas Wood įsiveržė į Orą- 
nijos republiką. bet randas tokių 
žinių ne gavo. Jenerolas Met- 
huen likosi atstatytas nuo vietos. 
Pasakoja, buk jis, po paskuti 
niam musziui, kuriame teip daug 
savo kareivių nužudė, gavo pro
to sumaiszymą.

Nauji karės vedėjai, atsiųsti į 
Afriką isz Anglijos, lordai Ro- 
berts ir Kitchener jau atkako į 
Cape Tovn ir keliauja ant mu- 
szių lauko. Ar jiems geriaus pa
siseks negu seniemsiems, sunku 
įspėti. Pergalėtojas derviszų, 
lordas Kitchener ne turi dideles 
vilties. Jis sako, jog angliszka 
kariauna tinka vien į kares su 
nuožmiais, neturineziais ge rų

kadangi dabar pasimirė.

Prancūzija.
Prancūzija į San Domingo at

siuntė tris kariszkus laivus po 
vadovyste admirolo Richards ant 
privertimo tos republikos rapdo 
iszmokėti atlyginimą praneuzisz- 
kiems pavaldiniams, nukentėju- 
siems laike paskutines revoliuci
jos ir ant apgynimo, savo konsu- 
liaus. Atplaukė ežia ir vienas 
amerikoniszkas kariszkas laivas 
ant dabojimo prancūzų. Francu 
ziszkas vienok admiralas greitai 
susitaikė su toiį republikos randu, 
kurisai užmokėjo reiKalaujamą at
lyginimą, prezidentas užtikrino, 
kad nieks ne įžeis praucuziszko 
ko n su liaus. Todėl praneuziszki 
lai vai sugrįžo ktgal į Prancūziją.

Praucuzija, teip kaip ir Masko- 
lijs, gabena kariauną į savo už 
jūrines valdybas. Tūli laikrasz
cziai sako, buk ma>koliszkas ran
das pertikrino prancuziszk'us ini- 
nisterius nesibiugyti karės su An 
glija. jeigu reiktu pradėti ją nors 
ir ne pasibaigus parodai. Nesi 
na ūdoj i mis diįbar isz Anglijos 
silpnumo ateitij galėtu atgabenti 
dauginus blėdiis negu Prancūzija 
gali laukti isa I nepasisekimo pa 
rodos. » Rodosi vienok, kad 
Prancūzija ne nori įsikivinkIioti 
į karę, kol paroda ne pasibaigs.

negu buvo prie lenkų valdymo; 
ypacz sumažėjo skaitlius augsz- 
teshių mokslainių. Caras Mikalo
jus uždarė garsų kitą kart Wil- 
niaus universitetą. „Po lenkme- 
cziui sumažėjo ir skaitliuis vidu
tinių mokslainių: 1861 m. Kauno 
gub. buvo 4 gimnazijos ir viena 
progimnazija su 1730 mokinti
nių. Dabar gi yra ežia tik 2 gim
nazijos, 1 moteriszka ir realiszka 
mokslainė Panevežyj. Tose mok
slainėse 1896 m. buvo tik 897 
mokintinių, o tame katalikų tik 
455.

Surinkimai jawq už pe
reitus metus.

Pagal surinktas maskoliszkos 
žemdarbystės ministerijos žinias, 
užderėjimas javų pereitą metą 
Lietuvoj buvo mažesnis negu už- 
pereitą metą, geresnis užderėji
mas buvo vien juodžemio juos
toj ir rytinėse Maskolijos guber
nijose. Menkas užderėjimas perei
tą metą Lietuvoj, Latvijoj, 
Mažrusijoj buvo nuo didelių ly
tų pavasario’ ir pjovimo 
jawų laike. Lytus laike pjutės 
daugely] vietų sudaigino nupjau
tus javus varpose. Pagal minis
terijos surinktas žinias žieminiais 
javais Lietuvoj užsėtas -buvo 
plotas 2918000 desiatinų; surin
ko gi žieminių javų 119738000 
pūdų; po vasarojai* buvo 
2313000 desiatinų, surinko gi 
88498000 pūdų. Latvijoj ]>o žie 
uliniais jąvais buvo užimta 
384000 desiatinų, surinko gi

Gaisrai.
18 d. gruodžio Wilniuje siau

tė didelis gaisras, kurisai isznai- 
kino Develtovo pardavinyczjas 
tėlpanczias namuose Globus kom
panijos. Blėdį ugnies padarytą 
minėtose pardavinycziose skaito 
ant 18000 rublių. Blėdys padažy
tos namams dar ne apskaitytos, 
bet jas teiposgi galima skaityti 
ant poros tukstanezių rublių. '

Užnmsze darbinįką.
Prie taisymo senų namų Par- 

neso, ant Wokiszkos ulyczlos 
Wilniuje, darbinįkai kasė žejne 
pamatams. Tuom tarpu nugriu
vo didelis akmens szmotas,mato
mai nuo pamatų seniaus buvusių 
namų, ant darbinįko Wilczins|do 
ir užmuszė jį ant vietos.

FaaiszkiniinaN senato.
Peterburgo senatas paaiszki 10, 

kad kaslink miestų paszelpos ąnt 
užlaikymo parapijinių mokslai
nių Lietuvos miestuose, tai 
tokią paszęlpą galima prisk rti
prie priverstinų miestų iszdavi
rau, kurią užgyrė visos luotįios 
gyventpjų; paszelpos gii užgirtos

tik

vienos tik luomo*, nors ją už
tvirtintų gubernatoriai, nagali- 
ma miestams primesti kaipo pri
verstiną mokestį. Tasai iszabzki- 
niraas atims bent maskoliszkižm/ 
diejatėlįams progą pi i verstinai 
versti miestus mokėti paszęlpą 
visokioms popų rengiamoms Lie
tuvoj stacziatikiszkoms mokslai, 
nėnis.

už neužganėdinaiitį, nors, kaip 
pranesza. laivai likosi jau palei, 
sti. ^Vokietija tuom ne pasiga- 
nėdina. bet reikalauja užmokėji
mo atlyginimo už sulaikymą lai 
wų. tei|>o8gi pažadėjimo, kad 
daugiaus ne bandys stabdyti Wd- 
kietijos prekystes su kitais krasz- 
tais.

Maskolij*.
Maskolija isz Kaukazo siunezia 

75000 naujų kareivių į Kv-zką. 
ąnt pats Afganistano rubežių. 
nors Turkestane ir Siberijoj iszil- 
gai chiniszko rubežiaus turi 
250000 kareivių ir paimtame 
nuo Chinų porte Arthuro yra jau 
60000. Naują siuntimą ir tai 
ąnt syk teip daug kariaunos teisi
na tuom. buk nori wien iszliau- 
dyti, kaip greitai ir kiek galima 
pergabenti kariaunos Užkaspisz- 
ku geležinkeliu. Tam vienok 
n i eis ne tiki, idant vien ant isz- 
bandymo gabentu tiek kariaunos: 
ypacz, kad ir vadovas tos ka
riaunos likosi paskirtas, jis tei 
posgi jau atkako į Kuszką. Isz 
Visko matyt, jog Maskolija nori 
pasinaudoti isz karės Anglijos 
Afrikoj ir užimti Afganistaną. 
Anglija, nore erzina Wokietiją 
užgrėbdama jos laivus, su mas- 
koliszkais vienok to daryti ne 
drysta, kadangi Maskolija gal tą 
palaikyti už provokavimą ir su
skubinti karę priesz Angliją Azi
joj, į kurią gana ilgai rengėsi.

Wokiszki laikraszcziai ant pa
vasario pranaszauja užpuolimą 
Maskolijos ant Anglijos Indijoje. 
Nurodo, kad norėdama karėj ap
sisaugoti nuo visokių savo vi
duriuose stabdymų, pradėjo net 
nekeneziamus lenkus glostyti, su
teikdama jiems visokius paliuo- 
savimus; iszplatino ir progra- 
mus mokinimo lenkiszkos kalbos 
mokslainėse. Mat tuom mažu 
paliuosavimu tikisi nors, kol 
traukeis karė, turėti lenkus savo 
pusėj.

Caras rengiasi įvesti Maskoli- 
joj naują ministeriją prekystes ir 
iezdirbystės, kaip tai yra visuose

Įsa Xietuwois. ■
Alaus, mielių ir spirito 
<lirbtiiwės Panewežyj.
Maskohszkų ministerių komi

tetas užtvirtino įstatus naujos 
akcijonieriszkos draugystės 1. I. 
Montwilo, kuri parengs/ mieste į 
Panevežyj dideles alau^nr spiri- [ 
to leidmyczias ,ir jo iszvaliny- 
czias ir mielių dirbtuves, tei|»os- 
gi garinį malūną. Kapitalas 
kompanijos yra tiOOOOO rublių. 
Už tuos pinįgus, rodosi, galima ! 
pastatyti pusėtinas dirbtuves.

Arbatnyczios Lietuwoj.
Įvedus monopolių, su prisidėji

mu rando, pradėjo rengti masko- 
liszkas a r ha t«y ežias Lietuvoj, 
kurios per savo tyczia žmonėms 
parengtas skaitinyczias yra rnas- 
kolystės lizdais; tokiose arbatny- 
cziose ne patiksi nė iietuviszko 
laikraszczio, nė knįgos, yra vien 
maskoliszki, iezgirianti carpaiai- 
kį ir pravosiaviją rasztai. Arlmt- 
nyczių visoj Lietuvoj teip va
dinami, susidedanti isz popų ir 
maskoliszkų nrėdnįkų, blaivystės 
komitetai parengė isz viso 140. 
Ant musų laimės, tų maskoliszkų 
arbatuyczių mažiausiai yra Kau
no gub., nes tik 6.

Sužėlimas žieminių jawų.
Pagal makoliszkoa žemdarbys

tės ministerijos surinktas žinias, 
sužėlimas javų Lietuvoj pasiro
do szi teip: Wilniaus •gubernijoj 
plotai žieminiais javais užsėti 
yra beveik teki jau kaip pernai; 
užsėjimas atsibuvo gerai, lytaus 
ne truko, todėl iki žiemai želme
nys sužėlė gražiai ir suridrutino. 
Tas pats yra teiposgi Kauno 
gub.; tik Resąjnių pavietyj žel
menis užpuolė vabalai, kurie su 
visu iaznaikino plotą 200 desia
tinų. Gerai sužėlė žieminiai javai 
teiposgi Grodno gub.

Widntlnd8 mokslainės Lie
tu woj dabar Ir seniaus.
Kad maskoliazkas randas sten

giasi isz vijų pajiegų stabdyti Lie
tuvoj žmonių apszvietimą, ge
riausiai parodo tas, kad skaitlius 
mokslainių ežia dabar mažesnis

22061000 pūdų; po vasarojai*
buvo 599000 desiatinų, surinko Kalwystėb, blICSOry.StėS ir 
gi 20096000 pudųr- Lenktfnj po MTnrtlnykystOs mokslainės
žipmintHH iavnis buvo 2231000 IVil.iliilr.

kalwystė8, blicMorysteti ir

žieminta* javui* buvo 2231000 
desistinų, surinko gi 133557000 
pūdų; po vasarojai* buvo 
1515000 desiatinų, surinko gi 83 
979000 pūdų.

Naujas wirszlnįkas kata- 
likiszkų bainyciių Mas- 

kolijoj.
Laikraszcaiai pranesza, kad 

popiežius sutiko paskirti, vieton 
pasimirusio anhivyskupo Koz
lovskio, ant virszinįko visų ka- 
taiikiszkų bažnyczių Maskolijoj 
vyskupą Klopotovskį, .kurisai, 
žinoma, bus pakeltas į archivys- 
kupus. Klausymas tas aftt popie
žiaus dvaro buvo jau perkrati- 
nėjamas ir nuspręstas. Popiežiaus 
nusprendimui nepriesztaraus 
maskoliszkas randas, kadangi jis 
pats vyskupą Klopotovskį per
statė kaipo savo kandidatą.

Mechaiiiszkai-techniška 
nioktdaiiič Baltstogėj.
Baltstogėj (Bialoetokė), Giod- 

no gub.. nori parengti naują me- 
chamszkai-teęhaiszką moksiainę, 
kokia ežia pasirodo labai reika
linga, kadangi isz visų Lietuvos 
miestų Baltstogėj yra daugiau
siai fabrikų. Užstojęs po prasza- 
iintam Sergiejevskiui naujas Wil 
niaus mokslinio apskriezio už
veizėtoje* Popov remia tą užma
nymą ir pate atsiliepė į apszvie- 
timo ministeriją su nurodymu 
reikalo tokios mokslainės ir pra- 
szo ataakanezios pinįgiszkos 
paszelpos miestui ant to mierio.

Wilniu|e. .
Užveizėtojas Wilniaus mok

slinio apskriezio užmanė 1 pa 
rengti mieste specijali-zkas mok- 
slaines: kalvystės, sliesorystėa, 
ntaliory-tės ir vindini'tyįtės; 
Užveizėtojas žada iazreikajauti 
nuo ministerijos daleidimą ir dalį 
pinįgų ant užlaikymo mokslai
nių,'jeigu nuėstas apsiima pr mo
kėti kitą dalį. Nuo miesto užvei
zėtojas reikalauja po 750 n bliu 
ant metų, kuriuos tai piiįįgus 
miestas be abejonės paskirs, o to
kiu budu ir mokslainės gal it bus 
parengtos. Mokslinio apskriezio 
užveizėtojas ketina jas parengti 
prie užtvirtintos jąu rando,, ati
daromos nuo pradžios szių įnetų 
cherniszkai-techniszkos molįslai- 
nės. Specijaliszkose mokslainėse, 
o tame ir amatų, kalba jau ne 
tiek sveria kaip pradinėj; nors 
naujai rengiamoj mokslainėj mo
kytu maakoliszkai, bet tegu! isz- 
mokys amatų, ir isz to žmonės 
turės naudą. Apart amatų szito- 
je naujai rengiamoje mokslainėje 
mokys ir pieszimo.

Daug ne sweikų gyvulių.
Lapkriczio mėnesyj WiĮniaua 

pjovinyczioee papjovė ant mais
to gyventojams 3043 jąyczius, 
avių ir kitokių mažesnių 
gyvulių 1995, kiaulių 18914 Isz 
to skaitliaus papjautų gyvulių 
didelis nuoszimtis pasirodė ne 
sveikų ir pardavinėti jų mėsą už
draudė sveikatos užveizda,!idant 
apsaugoti gyventojus nuo ligų. 
Dauginusiai gyvulių buvo džio
vos apimtų, nes 122; kitokioms 
ligoms apimtų buvo 544. Taigi 
isz papjautų gy vulių laba ii dide
lio nuoszimczio mėsa ne tiko ant 
valgio.

Caro apdowanotas ku
nigas.

Ant perstatymo vidurių mi
nisterijos, caras teikėsi apdovano
ti auksiniu žiedu su deimantais 
katalikiszko tikėjimo mokintoją 
Wilniau8 augsztesnio moteriszko 
instituto, kunįgą Juozą Olechno. 
Ne už gerą, turbut, szitasai kuni
gas gavo tekią dovaną nuo caro 
ir tai dar ne per protekciją ap- 
szvietimo įpinisterijos, kuriai 
priklauso mosklainės, bet ant) kap.—12 rubl. 50 kap., szviežios 
perstatymo vidurių ministerijos, kiaulienos 4 rubl.- 
kuriai priklauso policija ir visi kar 
eznipukai.

Jawq prekes.
Pereitą sanvaįtę už lietuvisz- 

kus j»vus mokėjo Wilniuje: už 
pūdą rugių 75 kap., avižų 55— 
65 kap., grikų 75—80 kap. Pū
das sūdyto sviesto 11 rubli. 75

.—4 rutyl. 60
‘P-
Liepojuj mokėjo: už pūdą ru- 

I

gių 70—75 kap.; drėgni daug 
pigiau*. Kviecziai 85 kap. Avi
žos paprastos 54—60 kap., geres
nės 61—65 kap., geriausios 66— 
70 kap. Grikai 80 kap.; grikų 
kruopos 115—116 kap. Žirniai 
76—78 kap. Linų sėrnens 143— 
146 kap. Kanapių sėmens 130 
kap. Kvietinės klynės smulkios 
54 kap., vidutinės 55—58 kaip., 
stambios 59—61 kap.

Žemiszki naczelnikai Lie
tuvoj. f

Maskolijoj vieszpatystės rodoj 
dabar perkratinėja klausymą į 
vedimo teip vadinamų žemiszkų 
naczelnikų lietuviszkose guber
nijose (iszėmus Suvalkų guber
nijos). Kaip tą klausymą iszrisz 
vieszpatystės rodą, mums vis 
tiek. Randas juk ne daleis žmo
nių balsais rinkti tokias ypatas, 
kurios isztikro galėtu ką gero 
musų krasztui padaryti; rando 
gi paskirti maskoliszki sznipukai, 
žinoma, nė ne norės nieko gero 
daryti,toki bus tik nauja sunkeny
bė musų krusztui, kadangi žmo
nėms atseis savo kasztais užlai
kyti rando sznipukus.

NAUJI 1SZRAD1MAI.
|| Wokietijoj dabar pralėjo 

lieti varpus isz gryno plieno, ku
rių balsas pasirodo ne niekesnis, 
kaip visų gražiausiai skamban- 
czių varpų kur iiors ėsanezių. nu
lietų isz sumai-zymo visokių me- 
talių.koki daug daugiaus kasztuo- 
ja negu plieniniai. Iki sziol tikėjo, 
jog gražų skambėjimą varpams 
priduoda sidabras,chinuose gi,no
rėdami turėti varpus graliai 
skambanezius, liejant juos. į su- 
tarpintą metalių prideda sutar- 
pintostiklo. IsztirinėjimoVienok 
vokiszkų mokslinczių pasirodė, 
kad tie visi pridėjimai ne turi į- 
tėkmės ant skambėjimo varpų, 
kad ant jų nuliejimo užtenka 
plieno.

| Lenkiszki laikraszcziai vėl 
rekliamuoja iszradimus savo vien- 
tauezio buvusio Galicijoj mok.- 
slainės mokytojo Szczepaniko. 
Wienas i-z tokių iszradimų ėsan- 
ti prietaisa, su kurios pagelba 
vienu kartu keliose, nors labai 
toli butu viena nuo kitos.vietose 
galima ant syk spaudinti tą patį 
laikrasztį ar knįgą. Ant ko re
miasi vienok tas iszradimas, 
rekliamuojanti tą laikraszcziai ne 
paduoda.

Kitas svarbus iszradimas to 
paskutiniuose laikuose pagarsė
jusio lenkiszko iszradėjo—ėsanti 
piitaisa.su kurios pagalba isz tolo 
galima padegti visokias explio- 
duojanezias medegas. Su ta prie
taisa, kaip sako, karės laike,pasi
slėpęs kur žmogus, isz tolo galės 
isznaikyti prieszų paroko krautu- 
tuwes, bombas, patronus, net ka
riszkus laivus, jeigu ant jų bus 
expljoduojanczios kokios nors me- 
degos, kaip antai: torpėdos, pa
rakas, dinamitas, lydite ir tt. 
Tokiu budu prieszai, netekę amu
nicijos, ne galėtu visai karės 
vesti ir butu pergalėtais tos pu
sės, kuri turėtų Szczepaniko isz- 
rastas prietaisas, Czia vienok ne 
reikia užmirezti, kad lenkai savo 
laikraszcziuose, ant iszgyrimo sa
vo vientauezių, dar taukiaus de
gu amerikonai, griebiasi humbu- 
go, moka girti net ne ėsanezius 
savo vientauezių iszradimus, 
tikėdami, kad visgi atsiras toki, 
kurie patikės reikliamavimams . 
ir tokiu budu pakils lenkų garbė.

Mieste Frankfurt, Wokietijoj, 
kareiviszkos valdžios atliko 
oandavones su naujai iszrastu pa
raku, kurisai prie szuvių neisz- 
duoda nė dūmų, nė balso. Prie 
bandavonių buvo,apart vokiszkų 
kareiviszkų -valdžių, teiposgi 
prancuziszkos kareiszkos laivy- 
nės agentas ir amerikoniszkas 
konsuline. Naujas parakas turi 
10 kartų didesnę psjiegą negu da- 1 
bar kur nors vartojamas bedumi- 
nis parakas; taigi isz jo paainau- 
dojant ir szuviai sieks toliau. 
Bandavonės vienok ne su visa 
buvo uiganėdinanezios.

piitaisa.su
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Isz Amerikos

nes

nuopelnus 
civilizaciją.

Bažnycziu statistika.
Ant 7S milijonų Amerikos gy

ventojų pereituose metuose 
27710004 prigulėjo prie parapijų, 
taigi vos treczdalys gyventojų. 
Nuo 1890—1899m. skaitlius, pa- 
rapijonų pasididino vos ant 1%, 
užtai skaitlius kuujgų pasikėlė 
ant 3%. Kuujgų visokių tikėji
mų yra dabar 153900 arba 1 ku- 
njgas aut 179 parapijonų arba 
teip daug, kaip Europoj niekur 
nėra. Bažnyczių pereitą metą bu 
vo 187803. arba viena bažnyczia 
beveik ant to paties parapijonų 
skaitliaus. Kadangi vienok yra 
parapijos turinezios tukstanezius 
parapijonų. tai isz to matyt, kad 
yra ir parapijos su kel'oms de- 
szimtimis pirapijonų. Kaslink 
parapijonų, daugiausiai jų turi 
katalikiązkas tikėjimas,
8466301, arba ant 51123 dau- 
giaus negu 1898m.; toliaus eina 
metodistai su 5809516 parapijo
nų, baptistai su 4443628. liutero
nai su -157 7780. presbiteri jinai su 
1560847. Kaslink gi bažnyczių ir 
kuujgų. tai tas pasirodo sziteip: 
katalikiškų bažnyczių Suvieny
tose ^Valstijose pernai buvo 
11144. kunįgų gi 11594; meto
distų 36424 bažnyczios ir 5402 3 
kunjgai;' baptistų 33088 bažny- 
čzios ir 40791 kunjgų. liuteronų 
6685 bažnyczių ir 10991 kunjgas. 
presbiterijouų 12073 bažnyczios 
ir 14831 kunjgas. VVertė visų 
bažnyczių iszskaitytą ant 
750000000; yra tai szimtinė da
lis privatiszkos mdkanezios mo
kė ežius savasties. Kaslink at
skirų sztetų. tai Naujas Meksikas 
ir Arizona yra kitai kiszki. Tur
tingiausios bažnyczios £ra meto 
di-tų. potam katalikiszkos. to
liaus presbiterijoniszkos ir epi
skopai iszkos. Didesniuose mies
tuose. iszėmus vien Ph'ladelph'ą. 
katalikai turi vereziausią bažny- 
cz os savastį. Ph ladelphijoj gi 
kaslink to presbiterijonai stovi 
ant pirmos vietos, mažesniuose 
gi miestuose puikesnės yra pro- 
testoniszkų tikėjimų bažnyczios 
negu katalikiszkos.

Geras radinys..
English. Ind. Užveižėtojas 

czianykszczio Eigli^h bitelio. 
John Pankey. užėję, į vieną 
tuszczią kotelio kambarį, rado 
palaktą knįrą vokiszkoj kalboj: 
Apie protestantizmą ir katalikys
tę ir jų įtekmę ir 
priesz Europos

’Paakey. vartydamas lapas knį- 
gos, rado terp jų keturis blokno
tus po $160. vieną $590 ir du po 
$10)0. Kaip minėta knįga į bi
telį pateko, kas ją su tais pinįgais 
ir kadi ežia paliko, nieks- n-) ži
no.

Expliozija garinio katilo.
Dubl'qce, Iova. Beacho muilo 

dirbtuvėse atsitiko garinio katilo 
expliozija, kurios dirbtuvės trio- 
ba likosi isz dalies sugriauta. 
Prie to maszinistas likosi užmusz- 
tas, vienas gi darbinįkas mirtinai 
apkultas.

Susidaužė laivas / 
Nevfundlando pakrantėse vil

nys užmetė didelį nežinomo dar 
vardo garlaivį,kaip spėja, paša- 
žierinj. ant uolų St. Marys Bay. 
Garlaivys pusiau nugrimzdo; 
užpakalinė jo dalis dega. Kaip 
užtėmyjo nuo kranto, dalį žmo
nių susirinkusių ant virszutinių 
laivo lubų nuplovė vilnys, bet 
matyt jų dar diktai ant pryszaki- 
nio laivo galo. Kadangi prie 
valczių negalima prieiti, tai be 
abejodės maža žmonių dalelė 
įstengs prisigriebti kranto, iki 
kuriam yra 5 mylios. Skelian
tiems nuo kranto ne galima pa- 

. gelbėti.
Sniego darganos.

El Paso, Tex. Sacramento 
kalnuose, 150 mylių nuo ežia, 
siautė baisus sniego pustymai, 

’ prie ko tukstaneziai besiganan- 
czių galvijų ir daug piemenų 
pražuvo;, daugelio žmonių dar 
trūksta, su jais nežinia,kas atsiti
ko.
Iszgabenlmas Amerikos produk

. tu.
Pagal pagarsintas statistiszko 

biuro žinias, gruodžio mėnesyj 
Amerika iszgabeno j svetimus 
kraštus sawo produktų: javų ir 
miltų už '$19148230, arba ant i 
$12500000 mažiaus negu gruodžio 
mėnesyj 1898m.; galwijų ir kiau-

lių už$211776. arba ant $233000 
mažiaus; provizijos $15316357 
arba ant $214000 mažiaus; med 
vilnės už $12871110 arba ant 
$14000000 mažiaus; mineraliszkų 
aliejų už $5476027. arba ant 
$1300000 daugiaus. Isz viso gi 
žalių produktų išgabeno gruo
džio mėnesyj už 67733500; 1898 
metuose už $93494868. Per 
visus gi metus iszgabeno sve
tur tavorų už 712031925,1898m. 
už 789985103, arba kitaip sakant, 
Amerika pereitą metą už savo 
tavorus gavo isz svetur ant 
$77963178 mažiaus negu 1898n.

Pekliszka iiiaszyna teatre
Cambridoe, Mas. Sandero te

atre atsitiko laike koncerto, ant 
kurio susirinko daug žmonių, 
baisi expliozij i, kuri teip iszgaz- 
dino susirinkusius, kad daug mo
terų nuo iszgasczio apmirė, kili 
iszbėgiojo isz teatro ant kiemo 
Harvardo universiteto. Kaip 
pasirodo, explioziją pagimdė ty- 
czia pamesta pekliszka maszina. 
Kas ją vienok pametė, nežinia. 
Apart iszbyrėjimo langų, dau
giaus blėdies expliozija ne padir
bo. ,

Pasimirė vyskupas
Fort Watne, Ind. Pasimirė 

katalikiszkas vyskupasczianyksz- 
•Czios dijecezijos, kun. Juozas Ra- 
damacber. Sirgo jis beveik per 
czielus paskutinius metus.

Dideli tvanai
Tirpstantis sniegas ir lytus pa 

gimdė didelius tvanus Washing- 
tono štete ir Idaho. Daugiau
siai nukentė miestelis Kendrich, 
(daboj, gulintis ant upės Pat- 
tacb. Užtvinęs vanduo nuneszė 
kel as dešimtis namų. Prigėrė 
ežia trejatas vaikų ir 2 chinie- 
ežiai; miestelyj gi Kent prigėrė 
5 žmogystos. Wisi keliai likosi 
vandens iszardyti. teiposgi tiltai. 
Amerikonai ir turkai ant l’ary- 

ziaus parodos.
Statant triobas Paryžiaus pa

rodai. užgimė nesutikimai terp 
amerikoniszkų ir turkiszkių pa
rodos komisorių. Amerikoniszkas 
komisorius pareikalavo, idant 
pranėuziszkos valdžios uždraustų 
turkams statyti savo parodos 
triobą. kadangi ji uždengia ame
rikoniškos parodos fasadą. Užtai 
turkiszki komisoriai pareikši ivo, 
idant amerikonai nuimtu nuo sa-< 
vo triobos kupulą. kadangi ji už
dengia turkiszką triobą. Darbai 
turkų likosi apstabdyti. bet jeigu 
prancūzai norės būt teisingais, 
turės ir amerikonams uždrausti 
darbus, bent kol architektoriai ne 
ištirs, katra pusė turi didesnę 
tiesą ant pasiskundimo.

Gaisrai.
Nev York. Siautė ežia didelis 

gaisras.Sudegė didj^ aut penkių 
lubų triobi pn. 308—310 ant W. 
59 str. Prie gesinimo 40 ugnage 
šių pusiau užtroszko nuo durnų ir 
juos reikėjo iszneszti laukan ;sz 
deganezios triobos.

Colorado Springs, Col. Iš i 
degė czi i 12 d. sausio visa biz- 
nesinė miesto daba. Ugnis užg>- ; 
mė pirmiausiai Mayo drabužių 
pardavinyczioj ir su neiszpasaky- 
tu greitumu iszsiplatino į visas i 
puses. Blėdį ugnies padarytą i 
skaito ant $200000. ;

Denver, Col. Sudegė ma- ' 
szinų varstotai czianykszczių 
Davis Iron VVorks Co. dirbtuvių. I 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
$150000.

BHLEY,PrasJJ už-
ilgio darbai vagonų dirbtuvėse 
Nev Jersey Central geležinkelio. 
Gaus ežia darlią 850 darbinjkų.

^1 Wilkesbarre, Pa. Darbtnj- 
kės Wyoming Valley Lice Co. 
pakėlė sztraiką. Reikalauja jos 
pakėlimo už darbą užmokesnio.

Chicago.Ill. Sztraikas czia
nykszczių pianų darbinjkų pasibai
gė; darbinjkai susitaikė su dirb
tuvių savinjkais ir sugrįžo prie 
darbo.

I *

* Shamokin, Pa. Prie Kleary 
Ridge rengia naują anglių szaf 
tą. Bus ežia parengtas naujas 
brekeris. prie kurio gaus darbą 
600 darbinjkų.

1 Minneapolis, Min Neužilgio 
prasidės darbai prie dirbimo nau- 

■ jos geležinkelio linijos nuo Clear 
Lake j Fertille. la. Dabar inži- 

i nieriai ženklina vietas, kur turės 
i bėgti tasai naujas geležinkelis.

, •, American Woolen Co., kuri 
turi dirbtuves visokiuose szte- 
tuose, visiems darbinįkams, ku
rių szitos kompanijos dirb
tuvėse yra 40000, pakėlė užmo
kėsi) j ant 10%.

•j Janesville, Wis. Czianyksz- 
cziose marszkinių dirbtuvėse, jų 
savinjkai praszalino nuo darbo 20 
darbinjkių už tai, buk jos kalba 
per daug prie darbo ir gadina ki
tas darbinjkes.

* Grand Rapidb,. Mich. 1000 
darbinjkų gaus szią žiemą darbą 
prie ska|dyino ledo. Kompanija 
tuom užsiimanti priims prie dar
bo tokius darbinjkus, kurie jau 
prie to yra dirbę. Užmokesnis 
po 75c. —$1.50 ant dienos.

*1 Kenosha, Wis. Czianyksz 
, ežios Chicago & Rockford Hosie 

ry Co. nuo ateinanczių metų nus
prendė, apart paprasto užmokes
nio, paskirti darbinįkams dalį 
pelno už iszdirbtus ir parduotus 
iszdirbimus.

* Blffalo. N. Y. Ketina iš
platinti Erie kanalą teip. kad 
isz Nev Yorko galėtu į ažerą 
plaukti dideli oceaniniai Iii vai. 
Ant to paskiria net 60000000 
doliarų. Darbus ketina dar šį 
metą pradėti.

5 Brookltn, N. Y. Czianyksz
czių sztritkarių kompanija prasza 
lino 200 konduktorių, kurie lai
ke straiko buvo priimti kaipo 
seabsai. Mat ^seabsų nekenezia 
lygiai darbinjkai, kaip ir darbda
viai.

* Pagal Duno Cd surinktas
žinias, pirmą sanvaitę szių metų 
Amerikos dirbtuvėse darbai ėjo 
eserai, ant prekystos teiposgi ne 
galima skųstiesi, nors ji buvo 
mažesnė negu paskutinę sanvaitę 
pareitų metų. Toks vienok lyg 
apsistojimas darbų ir prekystos 
būva pradžioj kiekvieno meto. 
Nuribankrutinimų pereitą sanvai
tę ant viso ploto Suvienytų 
Wieszpatyszczių buvo 214, pe- 1 
reitą gi metą per tą paezią san
vaitę buvo jų 316 arba 44 dau*- ' 
giaus; Kanadoj nusibankrutinimų ’ 
buvo szj metą 25, pernai gi 24. 
Iszvežimais produktų svetur su- ' 
mažėjo, ypacz pasimažino iszve- I 
žinias medvilnės. Isz iszdirbimų 
žymiausiai pasimažino,sulyginant 1 
su paskutinėms pereitų metų San- i 
vaitėms.iszdirbimai isz plieno ir 1 
geležies. 1

ir- knjgų (aš ežia ne kalbu apie 
tuos, kurie su miera iszsigeria). 
Jeigu a«, patekęs j draugystę 
gerųjų, ne seku girtuoklių 
pėdoms, szalinuosi nuo saliunų, 
skaitau laikraązczius ir knjgas, 
tai manę niekina, pravardžiuoja, 
dors niekam kelio neužstoju, 
niekam pikto ne darau; rodo ant 
menęs pirsztais, pravardžiuoja, 
lyg kad bueziau penkių centų ne 
vertas; jeigu įmanytų, szaukszte 
vandens paskandytu, arba pirš
tais nudurtu, bet kad nieko ne 
gali padaryti, užtai dar labiaus 
ant manęs pyksta. Nors aš ėsu 
jų paniekintas, bet man Dievas 
padeda, visur man sekasi ge 
riaus, negu girtuokliaujantiems 
vientaueziams. Tie ‘mat ir to 
gero pasivedimo pavydi ir užtai 
pyksta, stengiasi kenkti, pikt
žodžiauja, pramano visokias kal
tes, pats kalti būdami. Bet ir 
tuom man nieko ne gali padary
ti, neįstengia priversti, kad a*z 
j tokį jau girtuoklį, nuskurusį 
vargszą pavirszcziau, kaip ir jie. 
Ar gerai, ar blogai,jie norėtu,kad 
asz jų pėdoms vaikszcziocziau, 
kad asz jų paveikslą sekeziau. Bet 
asz nepasiduodu, prašau, kad 
Dievas saugotu nuo pikto;jo pra- 
szau. kad
kantrybę ant pakėlimo visų tų 
persekiojimų,
man kęsti nuo girtuoklių ir tam- 
sunų. Priežodis suko: kas kitam 
duol>ę kasa, tas pats j ją įpuola, 
kas kitam pavydi pasisekimo, 
tas pats nieko neturi. Nežiūrint 
ant persekiojimų vientauezių,Die
vą s man padeda, o persekiotojai 
vargą kenezia. Sunku man vie
nam kęsti t bos visus sandraugų 
persekiojimus, bet tikiuosi, kad 
persekiotojai vientaueziai ant 
galo pats praregės, supras, jog 
ne asz ėsu kaltas, jeigu jiems ne
siseka, bet jie patys; supras, jog 
visa paslaptį* geresnio mano 
pasivedimo guli tame, jog asz ne 
teip gyvenu kaip jie, o tą supra
tę, gal paliaus vertę manę sekti 
jų pėdoms, bet pradės sekti mano 
paveikslą: vieton sėdėti galiū
nuose ir ten praleisti paskutinius 
centus, gal iszsirašys geresnius 
laikraszczius ir knjgas. ant jų 
skaitymo namieje praleis laiką. 
Tąsyk, vieton niekinti, pradės 
manę guodoti, o ir jiems viskas 
seksis geriaus.

Wisų nekeneziama#.

autei|j4u man

kuriuos atseina

mėnesinių mokesezių nėra; są
nariai nė ligoj, nė pasimirus ne 
gauna nė jokios paszelpos. Sąna
riais gali būti kiekvienas lietu- 
vys be skirtumo tikėjimo ir nuo
monių, jeib tik pažada dirbti ant 
tautiszkos dirvos. Pinigai ant 
draugystės reikalų susirenka nuo 
prakalbų, balių, kokius ji privalo 
laikyti, teiposgi isz uždarbių nuo 
lioterijų visokių nupirktų daiktų 
iszleistų ant iszlaimėjimo; drau
gystė pinjgus privalo apversti ant 
tautiszkų reikalų, kaip antai ant 
iszleidimo kokios moksliszkos 
knjgos arba kitokių lietuviezkų 
rasztų. Wirszinjkus daugumu 
balsų renka kas pusmetis; jeigu 
ar tai sąnarys, ar virszinjkai ne 
pildytu atsakaneziai savo pride- 
rysezių, tokius galima iszmesti.

Sanariai musų draugystės ne 
jieszko mat sau naudos už savo 
triūsą, Bet draugystė stengsis 
szelpti iszleidiianczius lietuvisz- 
koj kalboj moksliszkas knjgas bei 
senus ne buvusius atspaustais 
rasztus. Per prisidėjimą prie isz
leidimo knjgų mes sušelpsime 
lygiai rasztinjkus< kurių daugu
mas, dėl stokos pinjgų, neįsten
gia iszleisti s ivo raštų, teiposgi 
ir lietuviszkas spaustuves; mes 
gi pasinaudosime vien pripažini
mu, jog mu-ų darbas ir aukos 
atnesz naudą musų nuvargintai, 
prispaustai, tamsybėse skęstan- 
cziai tautai. Gjistina butų, kad 
ir kitų valstijų lietuviai tvertu 
panaszias lietuviszkas draugys
tes. Užmanytojumi szitos musų 
sutvertos draugystės yra kun. A. 
Milukas.

Susirinkimo rasztinjkas,
W. M. Sabonis,

Lavrence, Mass.

"^w . i
Lietusiai dirba,

Kur. tik ne žiuri, visur matai, 
jog lietuviai keliasi isz miego, 
pradeda dairytięsi aplink savą 
ir kiek galėdami pesza nuo savęs 
svetimas plunksnas, kuriomis iki 
šiol dangstėsi 
deda pripažinti isavę už lietu
vius. Žinoma, kjiip visame, teip 
ir tame labiausiai kruta — juda 
jauniejie. Musų tėvynėj terp 
jaunųjų placziai pasklido tėvy
nės meilė ir karštas prisiriszi- 
mas prie rasztų; prigimtoj kal
boj, už ką daug brolių pateko j 
tamsius kaliniuą, bet jie nepasi
duoda kavo kafckytojams: nors 
vienus ištremia 
lijos, j tų vietą 
naujos dvasios 
girdėti, kad mūrų vyrai, kaipo 
europiecziai teip ir amerikiecziai, 
nežiūri daugiau ant iszjuokimų 
ir žnairų lietivystės priešų. 
Gaila vien, kad 
šiai turėtu 
tiszkus darbus ir vienybę terp 
lietuvių, tampa 
ardytojais vienybės ir sutikimo.

Isz wisur.
| Mieste Adelaidoj, ^pietinėj 

Astralijoj, apsireiškė azijatiszkas 
maras.

gėrėjosi; pra

j gilumą Masko- 
kiti stoja ir sėja 

sėklą. Malonu

tie, kurie labiau- 
palaikyti tau

jų prieszinjkais,

Damijonaitis.

i nusūdytas.
,ik pasibaigė pro- 
kaltinjko užmu- 

Sudas ir szi-

lr Bubnis
Postvillėj ką 

va svarbiausio 
szimo Rutkauskb. 
tą rado kalti žmogžudystės 
pirmo skyKirti.-, 
siųs ant 
stovi dalykai su 
dytais, ar jiem i pasiseks iszderė
ti antrą provą.
Mums rodosi, kad 10 žmonių,nors 
irkasžin kaip norėtu, ne gali visi 
užmuszti vienc. kadangi prie sū
dą vimų ne g 
Taigi ežia, rodi 
visi lygiai kaltais.

ir be abejonės 
kaituvių. Kaip 

pirmiaus nusu-

dar vis nežinia.

'iii visi patilpti, 
osi. ne gali būt

Isz darbo lanko,
Užveizda Santa Fe geležin

kelio pakėlė ant 15% užmokesnj 
konduktorių ir kitų tarnų.

500 peczkurių ant garlaivių 
plaukianczių ant upės Ohio pakė
lė sztraiką.

Toledo, Oh. Sztraikas dar
binjkų “Black Cloak Co.” pasi- 
baigė ir jie sugrįžo jau prie dar 
bo.

T Joliet, III. •Czianykszczios 
American Steel & Wire Co. dirb
tuvės pakėlė ant 7j% jose dir- 
banezių 2000 darbinjkų uždarbį.

•f Shamokin, Pa. Philadelphia 
& Reading Čo. isz savo kastynių 
praszalino nuo darbo 100 kalna
kasių lenkų.

•J Natrona, Pa. 300 kalnaka
sių czianykszczių kastynių pakė
lė sztraiką. Jie reikalauja pakė
limo už darbą užmokesnio.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

* Pasiskundimas.
Asz. gyvendamas kelis metus 
Amerikoj, prisižiūrėjau ir pats 
datyrjau, kad geram, gero gei- 
džianeziam, ne kaltam daug dau
ginus reikia nukęsti negu kal
tam. Ne kartą girdėjau kalbant, 
kad Maskolijoj žmonės kvaili, 
todėl teu juos skriaudžia, kas tik 
nori; bet ar Amerikoj lietuviai 
atsižymėjo kokioms gudrystėms? 
Daugumas jų uždirbtus centus 
nesza j saliunus ir apmaino ant 
alaus stiklo, už tą apturi sunkią 
galvą. Isz to kartais iszeina 
daug piktumo: užstojus sztrai- 
kams,girtuokliams reikiadaugiaus 
vargo nukęsti, kadangi jie nieko 
neturi užsiezėdyję. Žmogus pri
pratęs prie saliunų ne nuveiks 
nieko gero, kadangi visas jo ap
švietimas ir mislys ne gal nuo 
galiūno atsikreipti; toki ne nori 
skaityti naudingų laikraszczių

Isz Orange Valley, N. J.
Sztraikas darbinjkų czianyksz- 

czių Bergo skrybėlių dirbtuvių 
dar nepasibaigė. Pirmiaus prane 
szėme, kad kompanija nori taiky
tieji su darbinkais ant tokių isz- 
I ygų: kad unija priimtu 6 fore- 
manus ir 30 seabsų; bet unija ant 
to nepristojo, kadangi j ją prigu
li užtektinai darbinjkų, tai nėra 
reikalo imti seabaų; nuo forema- 
nų gi psreikalawo po $150. Ant 
to kompanija nesutiko, todėl 
sztraikas traukiasi toliaus. Sztrai- 
kieriai gauna savo benefitą, visi 
dirbanti ant jų moka po 3}c. nno 
kiekvieno uždirbto doliaro. Ne 
vienam dirbaneziam atseina ant 
sztraikierių suszelpimo mokėti 
po $2 ir daugiau* ant mėnesio. 
Komitetas, kaip stovėjo teip ir 
tebestovi ant gatvių. Dabar uni
ja pradėjo tarybas su skrybėlių 
pardavinyczioms, kad jos neimtų 
ant pardavimo skrybėlių iszdirb- 
tų tose dirbtuvėse, kur dirba 
seabeai. Maža vienok viltis ant 
tokio susitarimo. Darbinjkų kom
panijai dabar ne trūksta, kadan
gi suvažiavo ežia užtektinai 
seabsų. Mūsiškių iki sziol ne 
buvo matyt, bet dabar atvažiuo 
ja isz Nevarko du lietuvai seab 
šauti. Saugokitės broliai, nes kaip 
sugrfž prie darbo seniejie darbi
njkai, jums atseis isz ežia sząlyn 
kraustytiesi, už seabsavimą ne 
priims j darbą nė kitos dirbtuvės.

J. S. Zoromskis.

Isz Delray, Mich.
Mes, gyvenanti mieste Delray 

lietuviai sutvėrėme naują drau
gystę po vardu Draugystė Dro 
Jono Szliupo. kaipo pirmo tau- 
tiszko darbinjko ir budintojo lie
tuvių Amerikoj. Prie naujos 
Draugystės isz syk - prisiraszė 10 
sąnarių, o terp jų dvi moterys. 
Musų Draugystė nutarė prigulėti 
prie Tėvynės Mylėtojų Draugys
tės.

Mieris naujos Draugystės yra: 
parengti knjgyną, platinti ap 
szvietimą, nemokanezius mokyti, 
laikyti pamokinanezius praneszi- 
mus ir visaip stengtiesi apie ap- 
szvietimą ir jo praplatinimą terp 
lietuvių. Į tą Draugystę gali 
prigulėti kiekvienas be skirtumo 
lyties, amžiaus, tikėjimiszkų ir 
kitokių pažiūrų; nuo sąnarių rei 
kalaujama vien, kad turėtų lie
tu viszką dvasią.

Wirszinjkaie Draugystės likosi 
iszrinkti szitie vyrai: preziden
tas — M. Mockus; sekretorius — 
K. Gedeminas; kasierius — An
drius Savickas; užveizėtojai 
knjgyno: Simanas Urban tas ir Jo
nas Kasevycze.

Antras Draugystės susirinki
mas atsibuvo 13 d. sausio, ant ku
rio buwo pamokinanezios prakal
bos.

Atsišaukiame j jus broliai 
iszleistojai lietuviszkų rasztų ir 
rasztinjkai, gal teiksitės paau
kauti musų jaunai draugystei 
knjgų ir rankraszczių. Už kiek 
vieną dovaną buStme dėkingi, 
vardus aukautojų garsinsime per 
laikraszczius.

Draugystės sekr. Gedeminas

Tėwyn6.
Susivienyjiiįo organas “Tėvy

nė'’ nuo szių liauju metų pradėjo 
iszedinėti kas saitvaitę. Pirmas 
num. knjgos formoj, tik mažesnio 
negu seniaus Imjwo formato, jau 
iszėjo; telpa I jame, apart “Su- 
sivienyjimo” ^ęikalalų, du pla
tesni straipsniki: Apie t vėrymasi 
lietuviszkų parapijų Amerikoj ir 
Apie senovės {Lietuvius.

| Mieste Lanter, Austrijoj, 
uždegusiuose namuose sudegė 5 
žmogystos.

U Kastynėse Gross Raschen už
sidegė szaftas. Prie to sudegė ir 
12 darbinjkų.

U Lublino gubernijoj iezdegė 
didelis kaimas Jakutow. Laike to 
gaisro 20 žmonių likosi mirtinai 
apkultų.

U Neubause, Czekijoj, baisi 
sniego dargana užklupo grjžtan- 
czius isz moksl tinės vaikus, isz 
kurių 13 suszalo.

|| Londone ir kituose Anglijos 
miestuose smarkiai siauczia in- 
fluenza arba gripą, ypacz terp 
didžturczių it* aristokratų.

Į| Mieste Bordeaux, Prancūzi
joj, vienuose namuose explioda- 
vo dinamitas; prie to 10 namų 
gyventojų likosi užmusztų^

|| Maras mieste Bombay pra
deda siausti vėl smarkiaus, dabar 
mirszta vidutiniszkai po 376 žmo- ' 
nes, nors buvo sumažėjęs iki 75 
niirczių ant dienos.

|| Netoli Bruxelles,Belgijoj,bė
gantis isz Peterburgo (Maskoli- 
joj) greitasis trūkis iszszoko isz 
relių ir susidaužė. Prie to kelios 
deszimtys žmonių tapo sužeistų.

U Ant salos Sumatros (pietinėj 
Azijoj)/ provincijoj Palabong 
siautė baisus žemės drebėjimai, 
kurie iszgriovė 14 kaimų; prie 
to 19 cziabuvių likosi užmusztų.

|| Rytinėj Maskolijoj, paupiuo
se Wolgos,dega Stepai. Iszdegė 
jau daug ant jų esiuczių kaimų. 
Kaip apskaito, iki sziol jau ug
nyje pražuvo 90 žmonių.

I

Isz Masachusetso.
Szteto Massachusetso lietuviai 

sutvėrė naują lietuviszką drau
gystę po vardu Simano Daukan
to Draugystė. Isz syk j ją prisi- 
raszė 13 sąnarių. Į virszinjkns 
naujai susitvėrusios draugystės 
likosi iszrinkti asitie vyrai: pirm- 
sėdžiu — Jonas Žvairakis: iž- 
dinjkas — Wincas Petkunas; ra- 
szlinjku — Jonas Raulinaitis; 
tvarkos dabotojas — Jonas Ja- 
ruszevyczius.

(stojimo mokestis yra $1, bet

Isz Brooklyno N. Y-
Wargas su musų lietuviais. 

Daugumas jų ue nori, prigulėti 
nė j jokią tautiszką draugystę. 
Terp mus yra tokių, kurie, užsto
jus bedarbėms, glaudžiasi prie 
savųjų,kad juos maitytų, nes ėsą 
lietuviais, tai lietuviai privalo 
juos szelpti; bet kada toki isz 
vargo iszrėplioja,pakalbjk jį,kad 
ant tautiszkų reikalų ką nors 
paaukautų, o iszgirsi, ko dar 
gal niekada ne girdėjai; žiūrėk, 
kad j žandą ne gautum. Tokių 
Brooklyne ne trūksta; yra ežia 
ir toki, kurie isz apgaudinėjimo 
lietuvių biznį sau daro. Turime 
todėl pats savą paklausti, ar 
privalome tokius szelpti, kada 
juos pasiekia kokia nors nelaimė? 
Mums rodosi, kad mes privalome 
vien tokius vientauezius szelpti, 
nuo kurių galime tautiškuose 
reikaluose sulaukti kokio nors 
atlyginimo už suteiktą paszelpą; 
szelpti gi tokius, kurie, užsiminus 
apie aukas anttautiszkų reikalų,, 
rodo sugniaužtą kamszczią, mes 
neprivalome.

J. N. Daugmatya.

Atsakymas Daugkenczini.
Neseniai “Lietuvoj” patilpo 

korespondencija' isz Waterburio 
p. Daugkenczįo. Raazėjas sako, 
kad Waterbuijyje yra 10 lietu
viszkų karczeįnų, bet užtai nėra 
ežia kam nors tikusio knjgyno. 
Buwo ežia, sako korespondentas, 
knjgynas “Susiv.“ kuopos, bet 
jo ne liko nė ženklo; teiposgi 
Politiško Kliubo liko tik keli 
“Saules” isz 
nok ne teisybe T”’ ' ‘
nas sunyko ti c iš dalieš, bet ja
me pasiliko ne “Saulės” iszleidi- 
mai (nežinau, ar toki buvo), bet 
“Garso”, “Khrdo”, “Aušros” ir 
“Lietuvos”. ^Paskutinių dviejų, 
teisybė^sznyko tūli svarbesni isz- 
leidimai, betone tfisi. Politiszkas 
Kliubas likosi teip sureformuotas, 
pastatytas aut tvirtesnio pamato, 
stovi tvirvsiaus 
dabar girdėt, 
ną papildyti 
lietuviszkusįlszleidimus bei kelis 
angliškus lalkraszczius.“Susivie- 
nyjimo”kuopos knjgynas po sziai 
dienai yra cgielos, dauginus knj
gų jame niekada ae buvo. Taigi 
p. Daugkenfys visai neteisingai 
mus pažemino. Toliaus p. Daug- 
kentys rūgo]a, kad vaterburie- 
cziai nerašipėja žinių j laikrasz- 
czius apie visokius apsireiški
mas jų gyvenime, todėl gal laiko 
juos už mie^anezius. Tas vie
nok ne teip yra: valerburiecziai 
ne miega, terp jų gyvuoja nauja 
dvasia, nors ežia stokuoja pra
kilnių agitatorių. Kaslink ru- 
gojimo, kad laikraszcziuose ne 
buvo teisingų aprašymų atsibu
vusio ežia F‘Susivienyjimo” sei
mo galima ktsakyti, kad užtai ne 
vaterburieGziai kalti. Ant seimo 
veik visai ine buvo svietiškos 
inteligencijps, galima sakyti, bu
vo vien kunįgai. Tų vienok 
seniai atsibuvusių atsitikimų ne 
antrysime, kadangi užsiimti laik- 
raszcziui pprkratinėjimu atsitiki
mų buvusių keli mėnesiai atgal 
ne pritinka; apraszinėti juos rei
kėjo tuojaus po seimui, o ne kel
ti kaipo napją atsitikimą po kelių 
mėnesių tylėjimo.

Pius B. Inca.

eidimai. Tas vie-
Kliubo knjgy-

medegisakai; 
kad rengiasi knjgy- 

ir parsitraukti visus

( Mieste Tarnopoliuje, Galici
joj, suėmė žydą Barnelį Gninberg, 
amerikonišką.Skundžia 
jj už prekiavimą jaunoms mer
ginoms, kurias buk jis rūpino j 
Amerikos paleistuvystės namus.

U Oceanijoj, ant salų Admira- 
licijos, cziabuviai papjovė kapi
toną ir 15 jurinjkų laivo “Ro
man i ji, kurisai atkako ežia su 
tavorais isz Naujos Pietinės Wali- 
jos. Tik trims vaikams pasise
kė isztrukti.

U Užsidegė kastynės “Kon- 
stantin” ne toli Bocbum, Westfa- 
lijoj, Prūsuose. Kastynių in
spektorių ir 30 darbinjkų iš
traukė pusiau užtroszkusius ^rūk
sta dar 10 darbinjkų, kurie, tur
būt. užtroszko ir sudegė degan- 
cziose olose.

|| Kaime Ogrizovka, fGoro- 
chovo pav.,NižnęnovgorodoJgub. 
jaunas vaikinas, parėjęs girtas 
isz karezemos, su kirviu j szmo- 
tus sukapojo savo motiną, paezią 
ir tris brolius. Žmogžudys isz syk 
pabėgo, bet j porą dienų j j suė
mė.

|| Uraliszkų Kazokų žemėj, 
rytinėj Maskolijoj, baisios vėtros 
labai daug blėdies ir nelaimių 
pridirbo. Aplinkinėse jteip vadi
namos Žiloj Kossy vėtros iszgrio- 
vė su visu daug kaimų. Prie to 
pražuvo labai daug žmonių, bet 
tikro pražuvusių skaitliaus neži
no; sužeistus skaito szimtais.

* Ryme, kriminaliszkas sūdąs 
nusprendė ant keturų metų ka
lėjimo sūnų buvusio kelis kartus 
Italijos ministerių prezidentu,Lui- 
gi Crispi ir tai už paprastą va
istą. Tasai aristokratas vagi
lius, drauge su dviem tokiais jau 
draugais, mat pavogė auksines ir 
deimantines graznas grafienės 
Calleri ir juos pardavė.

| Skaitlius išeivių keliavusių 
pereitą metą per Hamburgą, ir 
Bremeną j užmarius pasiekė 
145000 žmonių, kuriame tai skai- 
tliuje vokieczių buvo tik 19540, 
kiti gi visi buvo kitų krautų 
išeiviai; tokių daugiausiai buvo 
isz Austrijos ir Maskolijos. Skait
lius iszeivių keliavusių per tuos 
vokiškus portus 1898m. siekė 
tik 100368.

amerikoni%25c5%25a1k%25c4%2585.Sk


| Prancūzijos pakrantėse siau
tė smarkios wėtros, kurios nenaš
iai nelaimių pridirba Diktai ma
žesnių laiwelių susidaužė ir ne 
mažai žmonių prigėrė laike tų 
wėtrų. Ties Boulogne paskendo 
žwejų laiwas, o su juom prigėrė 
9 žmones. Netoli Cherbourg pas
kendo laiwas “Jeanne Eugene”, 
prie to prigėrė 5 jurinjkai. Wėt- 
roe siautė ir Terpžeiuinių jūrių 
pakrantėse.

| Mieste Nachod, Czekijoj, 
prapuolė tarnavusi pas turtingu 
popieros prekeję žydę Cohuę jau
na krikszczioniszka mergina. Isz 
to pakilo didelis riksmas terp 
krikszczionių, kuriė nužiūri žy 
gins, buk jie minėtu merginę pa
pjovė ant tikėjimiszkų reikalų. 
[Tamstos minios pradėjo užpuldi
nėti ant žydų, jų gyvenimuose 
iszdaužė įaugus. Waldžios su- 
■ngukė ežia žandarmeriją ir ka- 
rifunę ant nedaleidimo tolesnių 
maisztų.

| Iszeinantis slapta Warszwoj 
darbinįktszkas laikrasztis “Ko 
boto ik” pranesza, kad Czensto 
chove likosi nudurtas maskolisz- 
kas szuipukas Szacnagel. Pama
tęs jį besivoliojantį kraujų baloj 
žandaras, pribėgo prie mirsztan- 
czio ir meldė ir klausė, kad pa
sakytu “kto ubil”. Szacnagel 
ne galėjo jau žodžio isztarti ir 
tuojaus, beklausinėjant žandarui, 
pasimirė. Paskutiniuose laikuose 
Lenkijoj ir kitose vietose žinomi 
szoipukai likosi nugalabinti; už 
muszėjų jų nepasisekė sugauti. 
Nužudyti bent nekenks dauginus 
|awo tautai; jų, apart maskolių 
sandarų, turbūt, nieks nesigaili, 
fferp lietuvių^Lietuvoj sznipukų 
Įszduadanczių maskoliams sawo 

Lfrolius teiposgi daug prisiveisė: 
juos lietuviai dar kenezia, ne 
baudžia, laukia mat susipratimo 
ir pasitaisymo; ateis vienok lai
kas, kad ir lietuviai priversti 
bus griebtiesi to paties kaip len
kai ginklo ant nubaudimo įkūn
iju, iszdavikų.

J | Karalius Samoa salų, Ocea- 
Bijoj, Malietoa Tanus, kurio sa- 
Bs pasidalino terp savęs: Wokie- 
Bfc Amerika ir Anglija, iszleido 
Btas vieszpatystes pasiskundimę, 
■ariame nupeikia tų wie>zpatys- 
■tių civilizacijos platinimo budę 
Ber platinimę girtuoklystų ir 
Bjaurių lygų terp .cziabuvių; 
Bpacz gi skundžiasi ant misijo- 
Bierių newa plati nanežių kriksz 
■iouybę terp cziabuvių. Ma
ntos Tanus skundžiasi, kad wi- 
Hkių tikėjimų misijonieria., pats 
Krp savęs neužsikęsdami, iszpla- 
■o nesi kent i mę terp iki sziol 
■enybėj gyvenusių cziabuvių. 
^■siionieriai gyvena puikiuose 
|Mfjose, turi wiskę, o cziabu- 

liepia už knįgas mokėti 
^Kigiai, kurias misijonieriam- 
^Kai ant iszdalinimo siunezia 
^Bugystės. Toliau-’ apskundžia 
^Bkszczionybės platintojus, kad 
■n s rupi wien pinįgų rinkiniai, 

jie su prievarta bruka ap 
^Ksztvtiem- i-ziabuviam- r>kias 
|^Kis svetimose kalbose, kokių 
BM^ės nesupranta ir už jas ima 
I^Hgius pinįgus. Kaslink aukų, 
■tij.mieriai mokina, kad tik tie 
■s į dangaus karalystę, kurie 
Mugiaus paaukaus, (langiaus pi- 
■pj sunesz misijonieriams. Ant 
■bno tik susirinkimo Touga dis- 
^kte nuo cziabuvių iszviiiojo 
■ 75000 svarų sterlingų. Jeigu 
■p, tai nežingeidu, jeigu czia- 
Kriai priėmę krikszczmnybę pa- 
Kja vis vargingesniais, bet už- 
■i misijos yra vis puikesnė.- ir 
■rti ogesnės.

[ Nauji rasztai.
I. B. Jonas, Gudai ir Lietuviai. 
Lnografiszkas pieszinelis. At- 
■HUta “Tėvynės“. Sausis, 1900 
įvFllkes Barre, Pa Spaustuvą, 
[L. A. 30 pusi . <
■Autorius ežia aiszkina, kokios 
liovės tautiszkos gentės yra 
Ltuviszkos kilmės; teiposgi da
binėją, kad tikras lietuvių 
Lrdas no buvo lietuviai, bet 
^ai, gotai, gutonai. Todėl, a- 
■Bazkesnių vardų lietuvisz- 
|Hi.czių kaip antai: augsztai 
^■žemaicziai, prusai, latviai 
■ prie lietuvių reikia priskai- 

tiaskas ir gotiszkas tautas, 
^■Mypacz paskutines, sziędien 

prie germaniszkų ir jų
IgHna už pamatę sziędieni-

niai wokiszkai kalbai. Wardas 
gudasXQdėl ne reiszkia maskolių, 
bet lietuwius arba gotus. 
Lietuwiszkos tautos todėl pra
džioj widurinių amžių gadynės 
užėmė wisę widurinę Europę nuo 
Juųdujų jūrių, upės Dunajaus iki 
Baltikui ir nuo upės Odero wa- 
kąruose iki sodybų suomiszkų 
tautų rytuose. Gotai wienok, su
sidūrę su germaniszkoms ir roma- 
niszkoms tautoms, ne įstengė už-
laikyti lietuviszkos kalbos. Wo- 
kiszki mokslincziai neužgina, kad 
pamatu vokiszkos kalbos yra lie
tu viszka, dabartinėj vokiszkoj 
kalboj daug yra žodžių lietuvisz- 
ko paėjimo. Autorius ant savo 
iszvedimų sunaudojo daug me- 
degos. Knįgutė szita turi ne mažę 
moksliszkę vertę.

Bakterijos tarnaiijanczios 
žmogui.

Bakterijas, taigi smulkus neuž
matomi akims be padidinanezių 
stiklų sutvėrimėliai arba maži 
augmenėliai, grybeliai dalinasi į 
vodingas ir į žmogui taruaujan- 
czias, taigi naudingas. Su bakte
rijų pagelba jau bando žmonės 
iszdirbti, skuras: vieton kloti li
nus ant atidalinimo valaknų nuo 
spalių, vartoja teiposgi atsakan- 
czias bakterijas; su pagelba kitų 
bakterijų pagerina tabaku, wynę. 
Ant to vienok ne pasibaigia dar 
naud:^, kokię žmonės apturi nuo 
bakterijų: jas dabar pradeda 
var t£Li ir žemdarbystėj ant padi- 
nimo derlingumo žemės.,

VVienu isz svarbiausių 
auganezių ja wų maistu yra azotas. 
Medegos tos žemėj yra ne daug, 
todėl paprastai žemdarbiai užmė- 
žia dirwę mėszlu, kuriame yra 
azotas, bet besidauginant žmo
nėms, naminių gyvulių laiko vis 
mažiaus, kadangi mat ganyklos 
mažinasi, tai turi mažintiesi ir 
mėszlas; tuom tarpu dirvos.nuo- 
latai sėjamos, vis dauginus reika
lauja azotinių medegų. Teisybė, 
azoto ne trūksta gamtoj, jis tve
ria ir dalį oro, liet augme-, 
nys tiesiog jo nesugriebia isz oro, 
taigi isz ėsanezio jame naudotiesi 
ne gali, bet szaknimis traukia 
isz žemės, jeigu joje yra. Wien 
žirniai sugriebia azotę iaz oro, 
bet ne pats tiesiog, tik su pagel
ba bakterijų, su kuriomis yra su
sigiminiavę, kurios ant szaknų 
padirba teip vadinamus szaknų 
spuogus. Tos bakterijos traukia 
azotę tiesiog isz oro ir atiduoda 
jį augmenims, o jie užtai joms 
suteikia kitokį reikalingu maistę. 
Taigi pr/e auginimo žirnių arba 
vikių ifijiems panaszių ^augmenų 
žemė įgriebia vis dauginus azoto 
ir per tai stojasi derlingesnė. 
Dabar tas naudingas, suteikian- 
czias žemei azotę ant padidinimo 
jos derlingumo bakterijas pra
dėjo tyczia auginti ir ^Vokietijoj, 
Anglijoj, Prancūzijoj pardavinė
ja žemdarbiams (to nereikia 
maiszyti su perkamais Prūsuose 
lietuvių žemdarbių teip vadina
mais ant užtreszimo žemės mil- 
tais^arba tiarai vadinamais su
perfosfatais), atsakanti fabrikai 
tyczia augina (Amerikoj žemė ne 
nuo seniai apdirbama dar ne spėjo 
iszsiliežli, todėl dar pagerinimų 
ne visur reikalauja); medegę tę 
vadina nitragina, ji susideda isz 
bakterijų Bacillus radicola, ku
rios dirba anuos szakninius spuo
gus ant auganezių žirnių arba 
vikių szaknų. Specijaliszka dirb
tuvė arba auginyczia tų bakte
rijų yra miestą Hoechist, Wokie- 
tijoj. Net ne vaisinga žemė, pa
barstyta nitragina, su laiku gali 
pastoti derlinga, kadangi ir to
kiai žemei suteiks azotines mede- 
gas paminėtos bakterijos, o per 
tai ant jos galės augti visoki ja
vai. Nuo ne seniai pradėjo dirbti 
Prancūzijoj kitę medegę,/kuri 
pabarstyta ant dirvos, diktai pa
kelia jos derlingumę. Medega ta 
vadinasi allinitu; ji yra tai tei
posgi bakterijos tik kitos veis
lės, vadinamos Bacillus Mega- 
therium. Jas tyczia auginą speci- 
jaliszkos į taisos arba fabrikai. Su 
laiku, žinoma, privis tokių susi- 
dedanezių isz visokių žemdar
biams naudingų bakterijų mede- 
g ų dauginus, kurios padidys že
mės derlingumą.

Kiausziniai ir szaltis.
Du prancuziszki mokslincziai, 

Durest ir Raboud, darė eiles tiri-

nėjimę ant persitikrinimo, kokią 
ant kiauszinių turi įtekmę viso
kios aplinkybės, o terp tų ir szal- 
tis. Isz tirinėjimų szitų mokslin- 
czių pasirodė, kad visztos kiau
tiniai pakenezia szaltį 15° pagal 
Celciaus termometrą ir nežudo 
savo gyvybės, isz jų gali iszsi- 
perėti visztukai. Prie dides
nio szalczio kiauszinių suszala ir 
nužudo ant visados gyvybę, ku
rios jau paskui nė joks szildymas 
ne gali sugražinti; kaip kada 
vienok isz tokių dar ne suvisu 
suszalusių kiauszinių gali iszsi- 
perėti viszcziukai tik ne toki 
kaip visai sveiki, bet su viso
kioms anomalijoms kūno sudėji
me. Nenormaliszką su visokiais 
defektais visztuką galima vie
nok iszperinti ne tik isz truputį 
p^rszalusių kiauszinių, bet gali
ma pramanytų budu tyczia tą da
ryti. Labiausiai ant to vartoja
mi budai yra: padėti perinamus 
kiauszinius ant vieno isz galų; 
patepti kiauszinio kevalą vasz 
ku, idant apsunkyti kvėpavimą 
užsimezgusiam kiauszinyj vai
siui ; prie nelygaus apszyldymo 
kiauszinio teiposgi iszsiperi ne 
normaliszki paukszcziai; krutini- 
mas perinamo kiauszinio, teiposgi 
elektrizavimas atsiliepia ant vai
siaus, kuris iszsiperi su visokims 
anomalijoms. Toki vienok pra
manyti iszperinti visztukai būva 
silpni ir retai kokt užauga. Budo 
perinimo visokių anomaliszkų 
paukszczių griebiasi specijaliszki 
augintojai, kadangi, kaip žinote, 
už nepaprastus daiktus vis bran
ginus užmoka negu už matomus 
kas dieną. Tokius nepaprastus 
paukszczius.kaipo kokį stebuklą, 
rodo už pinįgus žmonėms ant jo- 
markų ir kitokiuose atsitikimuo
se, kada susirenka daug žmonių. 
Už pamatymą normaliszko visz 
tuko nieks ne mokės pinįgų, ka
dangi tokį visada mato namieje; 
bet norinezių pamatyti lęeUirkojį, 
arba, paveikslan. dvigalvį, jau 
atsiras daug žmonių, ne vie
nas ne pasigailės penktuko, kad 
galėtu pamatyti dvigalvį arba 
keturkojį pauksztį.

Amerikoniszkas Transva- 
aliaus fondas paszeipai bū
ni naszlių ir iia«zlacziq.

Wardan afrikoniszko ryszio, 
ant na udoe Pietinės Afrikos Re- 
publikos ir jos garbios sandraugos 
Laisvos Walstijos Oranijos, — 
asz atsiszaukiu į visus amerikie- 
czius, idant jie teiktųsi parodyti 
savo simpatiją tiems narsiems 
žmonėms, kurie sziądien — ta
riant Hancocko žodžiais — vi
ską, ką jie turi, viską ka« jie yra 
ir kuom jie tikėjosi būti, krauna 
ant savo szalies altoriaus, kovo
dami priesz žiaurų ir sunkų Bri- 
tiszkos Imperijos jungą su tuom 
mieriu, idant pasilikti laisvai* ir 
neprigulmingais, kaip kad aroeri- 
kieczių pratėviai padarė 1776m.ir 
1812 m. Joks sužeistas būras te
gul neatsirandi ant britiszkai — 
amerikoniszku szpitolinio laivo, 
įrengto Amerikos didžturezių 
moterų.

Si ųskite aukas, dideles ir ma
žas, į redakciją laikraszczio, kurs 
szį atsiszaukimą publikuoja; re
dakcija prisius man, asz gi vėl 
pasiųsiu surinktas sumas C. C. de 
Villiers, Cape Tovn, kurs yra 
kasi erium Afrikoniszko Ryszio 
komiteto. Jei kas norėtų turėti 
pilnas informacijos apie būrų 
klausymą, laikraszczio “The 
Outlock” iszleistas pamfletas 
“War in South Africa” . (“Karė 
Pietinėj Afrikoj”) bus pasiųstas 
kiekvienam, kuris prisius 6 cen
tus paczto markėmis.

Gruodžio 7, d. 1899 m.
George W. Van Siclen, 

IžlBroadvay, Ne v York, City.

At RiNzaukimas Į žmones.
Brangus tautiecziai! Sutikmėj 

su rezoliucija, vienbalsiai priim
ta ant rodų Afrikoniszko Ryszio 
Parlamento sąnarių, sekaneziai 
į jus atriszaukiame.

Ne žiūrint ant tvirtų pasisten
gimų musų klerikalų, musų ku
nigų, musų partijos Parlamente, 
musų moterų, musų pilnųpaguo- 
dojimo peticijų vieszų rodų ir ki
tokių įrankių palaikyti iazganin- 
gą taiką Pietinėje Afrikoj, žiauri 
ir kruvina karė visgi užkilo.

Britiszkos kariszkos pajiegos 
stojo kruvinon kovon su narsiais 

gyventojais Transvaaliaus ir Lais
vų Walstijų, kurie yra vieno su 
mumis tikėjimo, kalbos ir paėji
mo.

Yra vienok afrikoni) kolions- 
tų, kurie yra suriszti su respu
blikų gyventojais ryssiais gimi
nystes ir draugiszkumo. Isz tos 
prižasties ta karė yra labiau 
mums ir jiems skaudi ir labiau 
nelaiminga dėl Pietinės Afrikos, 
negu ji butų prie kitokio daly
kų stovio.

Musų mieriu nėra czionai tyri
nėti, kas yra kaltas visų tų ne
laimių ir vargo, aplankiusių mu
sų szal į, pasidėkavojant ėsan- 
czioms sanlygoms. Gana kartu
mų ir be to tirinėjimo. Daug la
biau apeina mus palaikyti tvir
tybės dvasią, kuri pripildo szir- 
dis musų žmonių, prisidedant 
kuom nors, kad suszelpti musų 
gimines ir draugus už upių 
Oranijos ir Waal.

Ką mes, Afrikos kolionlstsi, 
galime daryti szioje žiauroje dėl 
mus valandoje? Ar prisidėti ir 
su ginklu rangoj stoti ant karės 
lauko? Įstatymas ir priderystė 
musų, kaipo Britanijos pavaldi
nių, mums tą uždraudžia, jeigu 
kitotf aplinkybės ir neaiprieszintų 
tokiam veikmės budui.

Bet ką nė įstatymai, nė paval
dinių priderystė nė užgina, — 
dar daugiau, kas isz visokio at
žvilgio sutinka su visais religijos 
bei žmogjszkumo principais — 
yra pasiszventimas neszti paszel- 
pą sužeistiems, naszlėms ir nasz- 
laicziams.

Jei .jus norite iszreikszti savo 
simpatiją savo broliams ir sese
rims tose szalyse, aukaukite ką 
galite ant naudos tų vyrų, kurie 
bus sužeisti arba užmuszti ant 
karės, lauko, ir isz pasigailėjimo 
ant tų motinų ir vaikų, kurie 
bus kardu bei kulkomis apiplėsz- 
ti nuo vienintė'ės’ savo gyveni
mo paramos.

Tame tai atžvilgyje mes už- 
kvleeziame jus prisidėti savo 
aukomis. Darykite tai neskupė- 
dami, x

Kada pasibaigs karė, szimtai, 
ir gal tukstaneziai, naszlių pasi
liks be jokių gyvenimo reikme
nų. Aut jų tai pagelboe musų 
partija Parlamente į jus su 
sziuom p raižymu atsiszaukia. 
Aprūpinimui jų nors būtiniausiais 
dalykais reikalinga bus didelė 
pinįgų suma.

Todėl tegul kiekvienas aukau
ja. kiek tik gali, kadangi tai eis 
ne ant kokio ne buk menkniekio, 
bet ant gelbėjimo tukstanezių 
naszlaiczių nuo bado mirties.

Idant užtikrinti jus, kad jūsų 
paaukavimai nėra suriszti su jo
kia apgavyste, bus isžduodamos 
atsakanezios kvitoe.

P. C. C. de Villiers apsiėmė 
būti komiteto garbės kasierium.

Aukaukit su atvira szirdžia ir 
greitai atidarykit rinkliavų listas 
kiekviename distrikte, kiekvie 
name valszcziuje, iszrinkite ko
lektorius, kurie kviestų kiek
vieną prie dėjimo aukų.

Pasitikėdami, kad szis musų 
atsiszaukimas ne bus vėltus, ir 
tikėdami, kad iszmintingiausioji 
apveizda padarys urnai galą tai 
nelaimingai karei Pietinėje Afri
koje, pasiraszome su prideran- 
czia guodone jūsų nužeminti 
tarnai.

W. T. DeVsal, M 8. A. 
Cape Town, Joa.N.Hoffman,M L.A. 
Spaliu 10, 1899.. J. H. Hofmeyr,

Thoa P.Theron.M.L. A.
• (D. Vonzyl, M. L. A.

Aukos dėl minėtų reikalų pri- 
imanos yra.szio laikraszczio re
dakcijoj ir prisiuneziamos Ponui 
Van Siclen, garb. kasieriui Ne v 
Yorke, dėl parsiuntimo į Cape 
Tovn.

g Garsus elektrotechnikas Nico 
la Tesi a iszrado skalbimo prie
taisą, kuri be muilo greitai į porą 
minutų su elektriką iszskalbta 
labiausiai sutersztus skalbinius, 
valo meblius ir triobų sienas nuo 
ligas gimdanezių- bakterijų. 
Kaip tiki iszradėjas, tojė prietai
są ateitėj galės būt vartojama ir 
aut apsaugojimo žmonių nuo 
visokių limpanczių ligų ir ant jų 
gydymo, kadangi ta prietaise 
isznaikys visokias pavojingas 
žmogaus sveikatai, bakterijas ant 
jo kūno ėsancziaa, o tuom paežiu 
ir limpanczios ligos ne galės 
veistiesi. Ar vienk tos viltys isz- 
sipildys, parodys ateitis. Papras
tai iszradėjai savo iszradimus 
labiaus iszgiria negu jie verti.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchinsoną.

(T^sa.)
Iki šiol dar mokslinčiai ne gali pasakyti, 

kaip išrodė pirmutinis atsiradęs ant ęemės 
jiaukštis, todėl spėjimų apie pirmutinę jų 
formiį ne minėsime, bet pradėsime nuo apra
šymo seniausio iš iki šiol žinomų mokslin
čiams išnykusių nuo žemės paviršiaus paukš
čių, kok^ų liekanas surado žemės sluogsniuo- 
se. iSeniausiu iš žinomų mokslinčiams 
jiaukščių buvo Archaeopttryi (iš grekiško: 
archioa—reiškia senovišką \rpteryx—sparnu).

Iki neseniai mokslinčiams nežinomos bu
vo jiaukščlų liekanos senesniuose žemės 
sluogsniuose kaip teip vadinamos trečiaeili- 
nės eros, bet ne seniai liekanas archaeopte- 
ryx rado sluogsniose antraeilinės arba meso- 
zoiškos eros. Liekanas jo rado tųiografiško 
akmens sluogsniuose Selenhofe, Bavarijoj. 
Iš pradžių rado čia tik vieną plunksną, vė
liaus. vienok rado pilną skeletą su gerai at
spaustoms akmenyj plunksnoms. Profeso
rius Owen davė jam vardą Archaeopteryx ma- 
erura dėl jo ilgos uodegos (maerura reiškia 
ilgauodegį). < • * ,

Skeletas Archaeoptrryx maerura su uoloj atspaustoms 
plunksno'ms

Iš pradžių mokslinčiai palaikė šitą žin- 
geidų paukštį už reptiliją, kadangi iš savo 
kūno sudėjimo jis turi daugiaus ypatybių 
patinkamų pas reptilijas, negu pas šios die
nos iiaukščius. Dalvar vienok visi sutinka, 
kad tai yra paukštis, kadangi jis apžėlęs 
plunksnoms, ko reptilijos niekada ne turėjo 
ir neturi. Kojos archaeopteryx užbaigtos to
kiais jau nagais kaip ir šios dienos paukš
čių. Užtai žanduose turėjo aštrius dantis, 
uodegą ilgą tokią kaip šios dienos driežų, tik 
apžėlusią plunksnoms, bet ir jos buvo iš jos 
kitaip išaugusios negu plunksnos šios dienos 
paukščių. Visas pavidalas šito seniausio iš 
iki šiol žinomų paukščių labai žingeidus, ne
panašus į šios dienos paukščius. Nugarkau
lio sanariai dvigubai įdubę teip kaip žuvių ir 
reptilijų. Ant akių yra sklerotikališki kau
lai toki, kokius matome pas tūlas reptilijas. 
Nuo kiekvieno uodegos sąnario buvo išdygu- 
sių jai porą plunksnų. Kaulai kojų ir kul- 
šų toki jau kaip ir šios dienos paukščių tu
piančių ant medžių; tokius jau vienok kojų 
kaulus turėjo ir tūli dinosaurai, ypač gi com- 
peognathus. Sjiarnai ne tik lurėjo atsakan
čias tinkančias lakiojimui plunksnas,.bet bu
vo užbaigti trimis pirštai su saštriais nagais; 
gal būt, kad ketvirtasis buvo teipjau Įdilgin
tas ant patalpinimo sparnų plunksnų, kaip 
tai matėme Į>as pierodaktylius. Pirmutinės 
kojos,prie kurių buvo pritvirtinti sparnai, 
tokios jau kaip pas reptilijas. Kaulai, ant 
kurių rėmėsi kojos, Įialaidi, tuom tarpu pas 
šios dienos paukščius jie suaugę. Smegenys 
nors ne dideli, bet panešesni į šios dienos 
paukščių negu į reptilijij smegenis. Jeigu 
šitas sutvėrimas ne butų apžėlęs plunksnoms, 
niekam neužeitu ant mislies pavadinti jį 
paukščiu, teip jame sumaišytos ypatybės 
reptilijų ir Įiaukščių. Pagal didumą jis buvo 
ne didesnis už varną. Matomai pirštai lygiai 
ant kojų kaip ir sparnų pabaigoj lengvino 
paukščiui laipiojimą ir tupėjimą ant medžių 
šakų, ant kurių jis, turbut, laikėsi ne tik su 
kojoms, bet ir su sparnų pirštais, taigi teip 
kaip dabartiniai šikšnotsparniai arija seniai 
išnykę pterodaktyliai.

Nors, žinoma, tuose laikuose, kada ant 
žemės gyveno archaeopterys, tokių Čiulbančių 
paukščių kaip lakštingalai ne buvo, bet ro
dosi, kad arcnaeopteryx prigulėjo prie Čiul
bančių, tik žinoma, tą atliko teip, kaip mo
kėjo, taigi ne teip gražiai kaip mums pažįšta- 
mi lakštingalai.

Tolesnius ženklus buvimo paukščių užti
ko kreidiniuose žemės žievės sluogsniuse; tuo
se sluogsniuose Šiaurinėj Amerikoj rado lie
kanas didelio paukščio, kuriam mokšlinčiai 
davė vardą He^perornis. Šitas prigulėjo prie 
vandeninių paukščių; ilgis nuo kojų iki sna
po užbaigai buvo 6 pėdos, taigi netoli sieks
nis. Kaip archaeopteryx teip ir hesperornis 
turėjo dantis žanduose; dantis turėjo ir kiti 
paukščiai gyvenę ant žemės laikuose tvėry- 
mosi kreidinių sluogsnių. Visi tie išnykę 
dantuoti vandeniniai paukščiai, kokių lieka
nas randa kreidiniuose sluogsniuose, prigu
lėjo be abejonės prie draskančių ir maitinosi 
žuvimis. Dantys buvo įsodyti atsakančiose 
grabutėse ir nusitrynus vieniems, išaugo kiti. 
Silpni ir laibi pečių kaulai parodo, kad hes
perornis ne galėjo naudotiesi iš silpnų sparnų 
nė ant lakiojimo, ne vartojo jų nė prie plau
kimo ant vandens; sparnai mat buvo ar suny
kę, arba, genaus sakant, dar neišsidirbę ant 
lakiojimo aut oro. oios dienos pingvinai, 
nors nesinaudoja iš sparnų ant lakiojimo, 
bet užtai panėrus, paukštis iš jų naudojasi 
ant pasiirimo po vandeniu. \

Skeletas pauk&Čio Hesporornis regaįis.
Hesperornis už tai. vieton netikusių spar

nų, ant pasiirimo turėjo ilgą ir plačią uodegą, 
kuri lengvino tam paukščiui nardymą vande
nyj- . •

Smegenys hesperornisų buvo maži, la
biaus panašus į smegenis reptilijų negu 
paukščių. Skeletas, arba kaulų sudėjimas 
iš dalies panašus į skeletą reptilijų. Lieka
nas šitų senų gadynių paukščių profesorius 
Mareli rado jūriniuose kreidiniuose sluog- 
sniuose ant rytinio šono Uolinių kalnų.

Hesperornis regalis.
Pirmutines liekanas tų senovės paukščių 

profesorius Marsh rado 1870m. vakariniuose 
Kansapo kraštuose. Virinėdamas per kelis 
metus, jis surinko su viršum šimtą skeletų 
visokių dantuotų paukščių; visos tos paukš
čių liekanos yra dabar muzejuje Yale kolegi
jos. Paukščius tuos profesorius Mareli pas
kirstė į 9 gruĮias. Iš to matyt, kad laikuose 
tvėryn^osi kreidinių sluogsnių ant žemės ne 
truko paukščių; atmainų jų ir veftdių buvo 
teiposgi ne mažai, nore tų laikų paukščiai 
dyktai skyriasi nuo šiądien gyvuojančių.

Hesperornis buvo vandeninis paukštis ir 
iš gyvenimo budo panašus buvo į šios dienos 
narus; kadangi, kaip matyt ant sparnų, jis 
negalėjo lakioti, tai be abejonės praleisdavo 
savo gyvenimą plaukinėdamas vandenyj; vien 
ant dėjimo kiaušinių ir jų perėjimo išeidavo 
ant kiauto. Arčiausias kietžemis, kur tie 
paukščiai dėjo ir perėjo kiaušinius, buvo 
viršūnes dabartinių Uolinių kalnų, kurios 
tąsyk kyšojo iš vandens kaipo salos, bore da
bar tiė kalnai gana toli nuo jūrių. Tose jū
rėse, kurios nuo dabartinių Uolinių kalnų į 
rytus,taigi Azijos link, traukėsi ant 500 my
lių, ne truko žuvių, kurioms ir maitinosi hes- 
pefrornis.Šitie Įiaukščiai, kaip matote ant pa
veikslėlio, turėjo ilgą kaklą, kurisai buvo 
miklus ir lenktiesi galėjo lengvai į visas pu
ses; žandai arba snapas buvo ilgi ir laibi, 
juose įsodyti buvo užsirietę aštrus dantys, 
Apatinis žandas, teip kaip pas žalčius, jun
gėsi su viršutiniu per miklią kremzlę.

Hesperornis mažai turėjo priešų, kadan
gi, nore ne galėjo lakioti, bet lakiojanti tų 
laikų paukščiai, teiposgi lakiojanti ptero
daktyliai buvo mažesni ir. silpnesni už šituos 
negalinčius lakioti paukščius. Svarbiausi 
priešai vandenyse galėjo būt vien pirmiaus 
aprašyti praėjusių laikų jūrių žalčiai, kurie 
gal labiausiai ir prisidėjo prie išnaikinimo 
šitų nepalekiančių senų gadynių paukščių.

Kitas žingeidus senų gadynių paukštis 
su ypatybėmis paukščių ir, reptilijų buvo 
lęktyorni*, kurio skeletą surado garsus profe
sorius Marsh. Šitas paukštis, kaip matyt iš 
sparnų kaulų, turėjo ilgus ir labai drutus 
sparnus, todėl galėjo lakioti smarkiai ir grei
tai, ką parodo dar dideli ir tvirti kaulai ant 
pritvirtinimo sparnų muskulų. Kaslink di
dumoj ichtyomis ne didesnis buvo už varną. 
Žanduose arba snape buvo aštrus dantys, ku
rie buVo įsodyti į atskiras duobutes teip kaip 
tai buvo pas tūlas išnykusių reptilijų veisles.

Skeletas Ichtyomia vietor.
^reidiniuose žemės sluogsniuose iki šiol 

surado apie 20 veislių senų gadynių paukš
čių; visi jie prigulėjo prie vandeninių, tokių 
kaip hesperornis. »

(Toliaus bus.)



Wietines Žinios. Draugyscziū Reikalai
— Dabar Chicago j registruotas 

gromatas galima namieje davinė
ti gromatnesziams, nereikalau
jant neszti jų ant paczto.

— Darbinįkas Jonas Grant ap
skundė Chicagos “Brand Bre- 
wing Co.” reikalaudamas 
$100000. Skundėjas sako, kad 
dirbo dirbtuvėse minėtos kom
panijom, bet nuo gažų akys jo teip 
apsilpo, kad turėjo pamesti dar
bą. Už akis todėl ir reikalauja 
100000 doliarų.

— Kriminaliszkame sude, prie 
gūdžios Breutano. atsibuvo pro- 
wa lietuvio Mikčios Wirszilos 
už suiagimę 13 metų mergaitės 
Stelles Galinskiutėsė Sudžia ap
skųstąjį rado kaltu ir nusprendė 
ant 12 metų kalėjimo Joliete, 
paskiriant jį prie sunkaus darbo. 
Liudinįkais prie.-z Wirszilą buvo 
lenkiszkos moterys.,

— Milijonierius W. J. Conners 
isz Buriato ketina parengti gar
laivių liniją tiesiog isz Chicago į 
Europą. Garlaiviai tie bus pa
skirti ant važiojimo grudų, bet 
galės važioti ir pasaiierius. 
Plaukinės jie ažerais iki ButTalo, 
nuo ežia kanalais į Nev Yorką, al 
o nuo Nev Yorko tiesiog į Euro
pą.

— Pereitą sanvaitę isz Chica
gos iszsiuntė į Chinus 60 didelių 
pakų su kaulais ežia pasimirusių 
chinieezių. Jie mat nori ilsėtiesi 
savo tėvynės žemėj, o kad siun
tinėjimas numirusių kūnų pavie
niai kasztuotų daug pinįgų. tai , 
kunus laidoja žemėj, o kada mė- į 
sos supuva, surenka kaulus 
siunezia 
Chinus, ant galutino jų palaidoji
mo tėvynės žemėj.

— Pasimiręs pereitą sanvaitę 
savinįkas didelių pardavinyczių 
ant State ui. “Fairo”. vokietys 
Lehman paliko turtos vertus 10 
milijonų doliarų, o 1875 m. pra
dėjo biznį turėdamas vos 11000. 
Minėtas milijonierius pasimirė 
beproezių namuose, kuriuose isz- 
buwo 6 metus. Nė vienas gal isz 
Chicagos milijonierių , ne turėjo 
tiek prowų su sawo darbinįkais 
kaip “Fairo” savinįkas ui neno
rėjimą užmokėti už darbą virsz 
paprastų darbo valandų.

Antras Metinis Balius!
Chicago, Draugyste Teisybės Mylėto

ju turės savo antrų metinį baliį Nedė- 
lioj, 4tą dienų vasario, 1900, Freiheit 
Turner Salėje, 3417 8o. Halsted Street, 
arti*34-tos ui. Prasidės 3:30 po pietų. 
Inženga vyro su motere 25c. merginoms 
dykai. Wisus lietuvius ir lietuvaites ir 
lietuviszkas Dr-tes szirdingai užkvie- 
czia atsilankyti.

Dr-tė Teisybes Mylėtojn.
Nasbua N. H. Dr-tė Szv. Kazimiero 

turės sawo pitmų balių, 27 sausio, 1900, 
Franktin Opera House Svetainėje, ant 
Loveli Dypo, nuo 2 ik 12 vai. nakties, 
įžengs vyrams 35c. moterims 15c. Wi- 
sus lietuvius ir lietuvaites užkvieczia 
atsilankyti. ,

Ta pati Dr-tė 28 sausio laikys mass- 
mitingų su prakalbomis po nr. 63 Main 
str. ant kurio yra užkviesti kalbėtojai ir 
isz kitų miestų. Užpraszo visus

Komitetas.
Reikale T. M. Dr-tės.

SUSIRINKIMAS
Jeigu esi lietuvys ir nors kiek apie 

lietuvystę turi supratimo, ateik ant su
sirinkimo T. M D. Brooklyn’o kuopos, 
ant salės p. Draugelio, 73 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., panedėlyj 22 Sausio, 
1900, 8 valandų vakare. Su Guodone,

Kuop. Sekr. J. Naujokas. *
Balius! Balius!

Bridgeport, Conn., Dr-tė 8z. Jurgio 
Kareivio, turės savo didelį balių pane
dėlyj, 22 d. Sausio, 1900, Turner salėje, 
ant kurio grajys lietuviszka muzika isz 
Union City. Inženga 25c. Užpraszo vi
sus lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir 
aplinkinius kuoskaitlingiausiai susirink-, 
ti. ■ / KOMITETAS.

Chicago, 111. 13 sausio Lietuv. Repub. 
Kliubas 9 vardus laike savo metinį susi
rinkimą, ant kurio iszrinko nauja admi
nistracija isz sekanezių akėtų: J.Jauksz- 
tas prezfc A. Kriszcziunas vice-prez., 
M. Kanapeckas kasiurius, A. Bijanskis 
sekr. Delegatai: J. Jauksztas, A. Bijans
kis ir M. Palionis.

Lietuvoje ir plegų, kokias musų bro- 
liai nuo jų tur nukęsti............... 2Oc.

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

Naudingi skaitymai, daugiausiai isz pri
gimties mokslo; pagal Brzezinskįpera- 
szė N. Skaitydamas tų knįgelę skaity
tojas lengvai susipažins su įvairiais 
gyvūnais, augalais ir naugems, su jų 
ypatybėms ir uauda dėl žmonių..20c. 

Saulės ir mėnesio užtemimai. Pagal M.
Brzezinskį paraszė N. Lengvoj for
moj apraszyta ežia apie saulę, mėnesį 
ir žemę bei apie burtus tamsių žmonių, 
nesuprantanezių priežasezių visokių 
gamtoj apsireiszkimų............. .. .100.

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

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

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

Visztos ir jųauginimas, paraszė K. Nau
dingos ūkininkėms rodos..-...... lOc.

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal nau 
jauslus isztyrinėjimussuraižyta. 10c.

Graži vaikų knįgelė. Telpa ežia 25 gra
žios pasakėlės dėl Lietuvos vaikelių, 
suraszytos pagal kn. K. Schmidtų lOc.

Simukas ir Magdutė, vaizdelis isz Lietu
vos s«>dieczių, ypač z jaunymo, gyve
nimo; paraszė J. S.. ....................lOc.

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

Angliszkai-lietuviszkas žodynėlis, šutai, 
sytas kn. P.Saurųsaiczio; turi apie 3500 
žodžių; angliszki žodžiai iszguldinėti 
lietuviszkai..................................0Oc.

Yra dabar gaunamos sekanezios naujos 
knįgos: .

Kalendoriai ant 1900 meto po..........
Žmogus nepliuszkis, graži pasakaitė 
Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijo

je nuo senovės iki jie imteko į>o 
valdžia Persų................... ’..........

--------  DIRBA --------

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOW1ATT
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima tas kiekvienos 

aptiekos.

I w. S10MINSKA,
679 MUwaukee Avenue, CRICAG0vILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdoioanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant KoscituzkOB Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artis

(lajom 
im

Pajieszkojimai
Pajieszkau Antano Rainio, Kauno 

lt ' gub., Josvainių parap., Svilių kaimo. Jis 
dideliais transportais į | P*’3 &r Iš'tas teiksis duoti žinę ant

T. ANDRIUSZEWICZAITE
Arnotus, Karūnas ir wisus baž 

nytinius parėdus,
— Teipogi —

Drangystems: fDlitiis, Surp&s, Kokardas ir .
Mokinausi to darbo Warszawoj, dirbau jį kelis 

metus Lietuwoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, roszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku, 
aszsawo iszdirbimus gvarantuoju.

Su Guodone,
T. Andriuszeviczalte, ItO W. Dirision Si, Cblato, III

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

Paul’s Co-Operati ve Watch Co
3I4 StateSt., CHICAGO,III.

Mes parduodame lietuwiams daugiau? laikro
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gėrę laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasę, szliubinius žiedus, bicyklį, siuwamę ma- 
szinę ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiskę gau
si. ,

Atsiųsk ant sutaisymo sawo laikrodėlį, o mes 
į>ataisysime gerai ir pigiau kaip kiti.

KARŪNŲ, 8ZARFŲ 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausel, TefainglauNei 
ir Gerlausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
gerUusę praktikę ir dėl to galiu 
visk} padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8COMINSKA, 079 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

Reikale naujos parapjos 
Chicagos.

Subatoj, 13 d. szio mėnesio,salėję 
Pulaskio atsibuvo antras susirin
kimas reikale antros Rymo-kata- 
likiszkos parapijos Chicagoje. 
Žmonių prisikimszo pilnutėlė sa
lė ir visi geidė, idant antroji pa 
rapija kuogreieziausiai įvyktų. 
Ant szio susirinkimo komitetas 
tapo dąpildytas iki 12 ypatų, ku
riam paliepta kuoveikiausiai ap
rinkti bažnycziai vietę ir kaip 
tik tokię aprinks, szaukti visuo- 
meniszkji susirinkimę ir ptadėti 
darbj naujos parapijos.

Taigi minėtas komitetas jau 
aprinko bažnycziai vietę ir dabar 
kvieczia didelį mass-mitingę ant 
20 d. szio mėnesio, 7:30 vai. su- 
batos vakare, į salę po nr. 497 
Union st., kertė 14 ui., ant kurio 
užpraszo visus lietuvius Rymo- 
katalikiszko tikėjimo kuoskai
tlingiausiai susirinkti. Ant szio 
mitingo susirinkusiejie galės pa
matyti ir bažnyczios vietę; ko

mitetas pasirūpins susirinkusiems 
wiskę parodyti.

Komitetas.

adreso:
Juozas Žužneviczius,.

377 Canal Si., Albany, N Y.
Pajieszkau JuozoZajariczauskio. Kau

no gub.. Telszių pav., miestelio IVarnių. 
Neseniai jis gyveno Clevelande. Jis )>ats 
ar kas kitas teiksis duoti žinę ant adreuo:

Aleks. Zajanczauskis,
Box 139, Branford. Conn. 

(2-2)
Pajieszkau Juozo Urbos isz Szvainykų 

kaimo, Naujamiesczio parap., Kauno 
gub. Jis pats ar kas kitas teiksis duot ži
nią ant adreso:

Tamoszius Stankūnas, 
5229 Union avė., Chicago, Iii.

Pajieszkau savo sesers ^Veronikos Pa- 
liuckiutes, Kauno gub., Panevėžio pav., 
kaimo Sznikonių. Ji pati ar kas kitas 
teiksis duoti žinę ant adreso:

Konstantas Paluckas,
883 33rd St. Chicago. III.

Pajieszkau Jono Macziulio isz mieste
lio Jurborko, Kaunogub., pirmiau gyve
no Bostone. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinę ant adreso:

Ant. Macziulis,
123 N. Main. St, Pittslon. Pa.

Pajieszkau savo sunaus Stanislavo 
Budrio, Kauno gub. Eirogalos volosties, 
kaimo Padargupių. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinę ant adreso:

Martin Budria.
704 E. BaltimoreSt. Baltimore, Md.

Pajieszkau Juozo Keturakio ir Antano 
Bajoraiczio, abudu Suvalkų gub., Froi
dus gmino, Garlevos parapijos. Teiksis 
atsiszaukti ant adreso:

D. Sztruvas, 
Bot 32 E. Windsor Ilill, Conn.

Pajieszkau Natalijos Petreikienes (po- 
levais PabriežaitS), isz Smiltinų kaimo. 
Telsziu pav., Kaun<$ gub. Ji pati ar 
kites teiksis duoti žinią ant adreso:

A. Petreikis,
Box. 108, Lebanon, N. Y.
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Dr. Leonard Landės,
Lietuwi*zka& Daktarai.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Ix>ndone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hoepital College ir 1.1.

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plauczių. ke(>enų, skaudėj i tną widurių. 
galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

kas

Aukos ant Paryžiaus parodos.
A. Rimkeviczia Toluca, III....................25

...20

...30

...10

...25
•1.10
...25

J. Jurkus
T. Petraitis 
A. Druktenis 
J. Jurgaitis

Sykiu
P. Geležiais Chicago

iszgydysiu, į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimų žarnų, iszdžiuvi- 
mų pieno, skaudėjimų lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimų pajiegų ir tt. Isz- 
gydymų užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonnrd Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexinirton Av.

Offiso va>ando.;];~ >g POP£
Nedėliotais: nuo 8 Iki 10% w»l.ryto;nuol iki S vai. 
po piet.

RuiIh per GromutM Dykai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00 

tyJeigu sergi, Ui parauyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligų, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

Kas isa skaititojų turi užczBdyjas 
'‘Lietuvos” No. 11 ir 17 isz 1898 m. 
teiksis prisiųsti, ogaus už juos po 25c.

10c. 
10c?

50c

PAUL’S C0 0PERAT1VE WATCH CO. <
įsteigta 1877 m.

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

LAIMINGUOSE RAMUOSE VISADA YRA 1DZIKA. -
8.100 I^ijuntM! ir SlžftO'VVarsonai negalimus vinrytl; da 
mažiau jie gali grajyti norą klevtartus turėdami. Home Nfuslo 
lioi užims abelju v i.-ta. o preke jo.lr biedaiauilam prieinama. Su juom 
taielru-ienaa gali grajyti gerai kad ir sunkiausius šiokius. Mužiku 
yra pritaisyta ant voleliu plienlnems.ne popierinėms, špilkelėms, nieks 
nenupltaz. Isaduoda garsius ir saldžius ton-is ka.rfvargonai. Grslrjs 
sieiiayntaikus himnus, valeliu, polkas, kadrilus ir tt. ir linksmina se
nus, sergančius Ir nuliūdusius. Iszdainuoja naujauses svteUszkas dai
nas Geriauae vaiku nuraminimui iobowa Galima ant jo grajyti su 
virsi 1000 mellodiju. Yra taldyvlnas Instrumentas Gauname nuo plr 
ketu tukstanciiuipedekavoniu, kurie sako, kad rado daugiau negu tl-

_ . __ __ xk*/o,b Tb1 b* *b‘x>wb b«t telš pigi kaip labova Sveria 10 įvaru 
Tiktai *0.00. gražioje skrynutėje. Gavę 23.00 priiluilme tau per ezpresa. Agentai greita 
jas iazpardnoda ir dagu didelius pinigus. Atsiusk už in. marke, o gausi kataliogus.

Ktmndui-il Mik- Co.. <6 Vesey St , Nev York: P.O Boi 3*3 Depu 82

Diemanto Elektros Kryžius.
NV ajdiaamM tel|i«l Volte Kryžium, keletą metu atr»l ta

po Isirastss Austrijoj^ ir pasidėk.vr>jaut savo naudai 
Kryžius tas veik prasiplatino VVoku-tljoj. Erancuzijo], 
Kkandinaiijol Ir kitose Europos aialvse, ir siendieuyra la
biausiai paireldaulama*. kaipo Knllnuks vaistas nuo Reuma
tizmo ir daugelio kitu kūno negaliu.

Elektros Diemanto Krvžius gydo Reumatizmą teip mus
kulu kaip Ir aunanu. Seuralgiia ir kitus kūno skar ‘ “kulu kaip Ir lunariu. Seurafcija ir kitua kūno ikaudejl- 
mui, Nervlatkuma. Nervu uuiilpnejlma. Silpnumu, Pras
tota Nervu Gyvume. Nervu Nupuolimą. Nemiga. Abejo 
tingumu, Ovailoa Mupuollma. Hyiterija, Paralyžių, Sui 
tengima. Drebuly. Neuralgija, Apoplekaija. Muotaara. 8iw. 
Vito 8zoki, Siirdlei Plakime, Galvot ikaudejtma ir vtaui 
Nervtaiko Syttemo lugedimui. '

Veikme jo apalretaikia pati per leve begyje keleto! die
nu. bet kartai! užtrunka kelei dienai

kinio stuluriuko aut kaklo, augsacitau iiirdlnei indaubos 
Mėlynoji pute turi bat In a paeita apversta. Prisiz naudo
jimą ir viena syki ant dienos po to indek Kryžių ih truputi 
drungna geriausio ukiuso skystimą rr laikyk per keletą 
minucilu, Vaikams, žiūrint parkl amžių, uksuea reik su 
vandeniu auk lesti. Preke to Kryžiaus yra W ienas dole- 

S, Ir gvarantuojatrfe, kad jis sutelks takia pat nauda kaip 
ad gertauaiejie elektrisikl diržai, kaaituojanti penkiolika 
. i dvidesžinita sykiu dauunu Kožnas aieimynos sąnarys,

raikai ar ligotas, niekados neturi bu be to Elektriszko Kryžiaus, kurs yra geriausiu gelbėto
jam priešini visokias kūno negales Ir skausmus Prlsiusk viena doleri per eipivaa. ar money 
orderi arba regtatr« >toj gromatoj. o mes lamstai savas kantata paaluelm viena Klektrtezka Dte- 
manto Kryžių, arba S už IS OO Gaunamos tuastanciiata rekomendacijos nuo ypatų, kartos su 
^agelba šilo Stebuklingo^K Yžisus talsigyds. Yra užtektina dėl parodymo jo magtsikoa galybes.

Ass szirdingai velyju vartot Diemanto Elektros Kryžių nuo visokiu motertazko Ilgu.
Mrs ELVINE JEN8EN. Koosbabsb. VtaB.

Mano moterų Ilga laika turėjo astmf ir nervu silpnumą, bet po keturiu Dėdeliu vartojimo Die
nia n to Elektros Krykiau, tapo vlaisikal sveika.—NIKL8 GVNDESEN. Jum. Mnnr.
Thet-Diamond Electric Cross Co., 3GO Milwaukec avė., CHICAGO.

Li6i)Uwiszka flPiieka
‘A

257 Hanover St., Boston, Mass
Pilna visokiu ąptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wlnada galima nu<t DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbBt: lenkiszkai, rusk ai, lietuviszkai ir 
r daugelyj kitokiu kalbų.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3315 S.. Morgan SL,Cbicago, III.

Turi geriauses gydyk& nuo wisokių 
ligų; užlaiko wisokes Europines žoleles. 
Bebro rnSsa, ruskas gywas dieles ip tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems sawo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paczt} arba 
per expres|.

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

Dr. M. P. Kossakauskas itikada aptie
koje.

Tel. Vardu 709.

Apraszym&s tik dėl vienų Dievobai
mingų žmonių; tikros teisybės ir 
stebuklingi Dievo galybės apai- 
reiszkimai......................................

Apie popiežius, vyskupus ir kitus 
Dievo tarnus ir jų gerus darbus...

Knyga apie sutvėrimą Dangaus, že
mės ir kitų dangiszkų svietų bei 
apie pabaigę svieto........

Jieszkojimas peklos................
Galima gauti pas:

J. Daugmatis,
73 Grand Street, BROOKLYN, NY

80c

50c

.. 75c 
.52.00

Wlwi —

wyrai —

pas —

nustatomi • ir 
užsukimą., gražiai kvietkuotai. tikrai amertko* ' 
niizkai. viduriai!, gvarantuotau ant 20 metu, 1 
Ii įrodo kaip M0.00 aukiinit laikrodėliu. Ateinat- ' 
me C.O.D. Ir jei pa»idaboc. užmokėk ant eipreao t 
• irentui *3.M ir laikrodėli! tavo, S i n».sugrąžyk .
atgal ant mui kaaito. Ratzvk koki nori-vyTMBA*) 
ar motrrtaika.Pri« kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukiu lieta lenciugell jeigu au orde
riu pri»iiuli3 86. ir apmokame kantui priaiund- 
mo. Aptieteiluok nendien. ueia ju prekes eina 
augsityn Raityk o prisiusime 300 pusiu Kata
logu parodanti tukitaneziui visokiu puikiu dal
giu. ROYAL BARGAIN HOUSE, M Dearborn St 
Chicago. III.

MANE

Gražus MK 
dvigubai auk
su pavilktas te

Baltriikoųi!!
Rasite szaltą alų, seniauses ariel

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

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

WaterbūFy. ta.

Geo. M. Glaser, M. D.
MetlicinoB I>Hktaras.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prokli

ChicagoN Vilija:
IO0—IO7 We«t liandolph Street.

niszkose ligose.
807 32nd St., Chicago

OFlbO WALANDO8: 
Iki Bryw. fri-yrėn? ifįhi n vzk

Tki.klonas Y a km 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr. 

2878 Archer Av., kerte Bonfiež 
nuo 10—JI ryto.

Telefonas Canal 329.

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynos Czekiszkns

Ruginius Miltns.
Neimk fabrikuotu, nblikru. Žiūrėk 

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

A. Sukursto & Co.

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už piginusių prekę. Užlai
ko geriausių tabakų ant papierocų, im
portuotų isz Maakolijo, ir Turkijos.
Fabrikas) 1120 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 924 33rd str.

(po „LletuTo." Redukcija) CHICAGO.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo!’f;

Jeiga teip, tai pirk wisus reikalingus p 
pecziaus daiktus pas

Ontlet FnrnitiiN 4 Stove Co,
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Te‘p 
turime didelę daugybę wisokių pecz . 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrik

| Gyvenantis Warszawoj gra
fas Tyzenhaus iszrado naują prie
taisu ant apsaugojimo prieszais 
bėganezių trakių nuo suaimuszi- 
mo. Prietaisa yra elektriszka, ji 
persergsti kiek w ieną bėgantį trū
kį, jeigu toms paeziome szėnima 
bėga prieszaifl kitas: duoda iinią 
stacijoms, jeigu isz areziausios 
iszbėgo trukia. Tokiu badu ly
giai stacijų uiveizėtojai,.kaip ir 
trukių vedėjai turi užtektinai lai 
ko sustoti ir apsisaugoti nuo susi- 
muszimo. Atliktos bandavonės 
buwo au visu pasekmingos, visi 
specijaliptai, buvę ant bandavo- 
niq, pripažino didelę vertę 
Tyzenhauso iszradimui.

Pasilinksniluimo Bailus
' Subatoj, 20 sausio, 7 valandų vaka

re darau pasilinksminimo balių, ant ku
rio grajis gera muzika. Dėltogi užkvie- 
cziu visus aplinkinius ir pažystamus 
atsilankyti ir pasilnksminti.

Su guodone,
L, Ažukas,

3301 Auburn av. Chicago, 01.

NERVITA -"•
| Gydo Impotencija, stabdo naktinla 
I poluclja Ir vitaa Ilgai Ingautat per 
I tazdykumaar neateargutno Šilta gy- 
| dykta todrnttna nervai ir daugina 
L krauja; priduoda veidui raudonumu 
r Ir augrėtina Smogui jauny Ule. 81un- 

oiiame paeitu ui SOo baluli, ui SS 50 
buleliui ir g vartotuoju m e taigydy- 

vtl, arba pinigu* lugrallntl.
nervita MadicalCo., 

Ollnton A Jakaon tta., Ohlca«o.

Bursa Sta .. Chloago.

J. NAUJOKAS, 
ase HY.

AGENTAS *
Ll«tuw. lalkrMzczlu Irpmkeju knyga: iteta- 

vluku mukollizka. moktllMku Ir vtaokla kaip V1SMU. OTT—_ 1,M Ant AŽAAbvM

Naujausios Knįgos, 
gumamos “LIETUVOS" redakcijoje. 

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos 
žmonijoje. Paraszė kn. Dembskis. Szi 
knįga paduoda svarbiausias isztraukas 
isz szventos Biblijos, kurtus perskaitę 
suprasit, kas yra Biblija ir kodėl kuni
gai draudžia jų žmonėms skaityt. 70c. 

Dailydė arba patarmės stalioriams, su
rinktos isz naujausių knįgų, su 120 pa
veikslų. Yra Ui rankvedis dailydėms 
mokinantiems ir mokantiems sulio- 
riszkųdarbų.. . ............................. 4Oc.

Obrusiteliai. Paveikslėliai Isz maskolių 
gyvenimo Lietuvoje: paraszyU Dėdės 
AUnazo. Yra Ui aprassymas rusifika
cijos darbų maskoliarkų oainovnikų

WU1 pas sawo!
DIDŽIAUSIAS SZTORAS

DRAPANŲ IR CZEIERYKU.
Prekes kuo pigiausios 

Pasirinkimas didžiauses.
Lietuwiszka Agentūra.

Siuncziame pinigus in visas svieto da
lis. Per mus pasiusti pinigai greieziau- 
sei suvaikszczioja. Parduodame szifkor- 
tes ant visu linijų ir tikintus ant visu ge
ležinkeliu. Su mus szifkortems pasane- 
riai neturi jokioklapato Europoje.

MAIN OFF1SA8:
S.Mack, 212 ist st., 

Ellzabeth, N. 71.
BRANCH OFFISA8:

S. Wenckus, 6 Adams st., 
Newark, N. J.

Stebuklas!
Žingeidus svietui dalykas.

Tikrai vienatinė gydykla ant užželdinl- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimų, 
už kų g varau tuo J u. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, kų liudyja daugumas prisiųstų pa
dėka vonių per laisskus ir laikraszcziua. 
Pagalba yra visiems, tik atsiszaukite. 
OFFI8AI: įjį B^dvty, Brooklyn, NY 

Norėdami pasiklauat rodos per laisskus, 
adresuokite: J. M. BRUNDZA 4b CO., 
Box 2361, New York.;

‘ĮĮj ‘oSboįuo ‘ -}S pj££ 088 
‘SVH3HRR N d
:,|ifonsajps bopio ĮUtspong 

'vfomnsjvaB stuoav) zns)^ (TO’O 
sųvp Kupstu y SVSIM t 
n] v|zonnjs znjOMSt 
oaug 5))aid JansiBid 
?n ou»pso)uv oJupvd 
znpoĮ? sniu|qn|izg •» 
ji huojojvjo‘hj,d|Jxs 
‘nuitjeauojj ‘h’tja 
-oauv'hpeiz ‘finspod 
-Hivr ‘htzpojjjnriii 
•oiseliapjp onfVNn 

‘SBųonjg j 'd

Ar Kenti Silpnybę?.
Jeigu teip, Ui ra- 

szyk, o asz atsiusiu 
Uu dykai užpeczety- 
toje grbmatoje pamo
kinimą kaip iazsigy- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai Įsa-'
gydys susilpnėjimą Uvo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliurija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

Duisevictii,

WAŽIUOJU

Vyrams dykai
SUla Madical lastltate, Ksy 8H. Elektros Build- 
iag, Fort Wsyaa, lad., aplaikys dykai prabos 
pakuti garsingu Naminiu Gyduolių, taigydžiusiu

jo lytlsiku daliu silpnumais, paelnanczlata aso 
jaunystes tardykime, pražudymu patingos Ir at
minta., silpnumu nugaros, lumeakejlmu ir su
vytoms lyties daliu. Rašyk azifdlen.

Reikalauja gerų inteligentnų merginų; 
darbas nuolatinis, mokestis gera. Atai- 
saaukite po nr. 1450 Indiana avė., Chica
go, III.

Pigiai ant pardavimo 2 plontrų me
dinis namaa su groeerne; teipji 8 ruimų 
mūrinis namas. Lotai 181 pėdų ilgi. 
3286 Illinois Court, Chicago. (26-1)

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
8408 8. Halsted St.

S2.00

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynoe 

priešą pietus.
CHICAGO, JIX.

W i e na tin is W aterburio
Lietu wlszkas Sali anas.

Užlaiko gerų alų, seniauses ir czystas a 
rielkas ir k vepenezius cigarus. Geriausi 
užeiga dėl szviežisi atvaževuaiųį Wa 
terbary. Yra tai vienatinis czyscziav 
sės ir teisingiauses lietuvisakas salia 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZnJ8. 1 
839 Bąnk, kampas 8. Leonard 
Waterbury, Conn 4

Kas prisius 85c,
Paeito markėmis, aplaikys tuziną, kas 
50c — du tuzinu, kas tl.00 -r penkis tu
zinus naujai pagerinto} pope ros gromatu 
raszymui, su naujais papuoezimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvfetkomis ir 
naujos mados konvertais.

Adresas:
W. Kudarauckas,

Box 234 Lavrenoe, Mass.

FJ’Bradchulis
Advokatas ir Notary Public, 

Wienintelis lietuvys advokatai 
mokslų jurisprudencijos czion^r 
Lake Forest universitete. We<tee 
kriminaliszkas ir ciwi!iszkas. A 
užsenėjusias prowas, iszdirba |*A£ 
dokumentus ir duoda rodą 
reikaluose. Lietuviai isz 
gal rodų pasiekti per gromatas.
.tiejie reikalų tesiszaukia tuojaua.JWj 
3209 S. Halsted st., Chlcadg

Telephone Y4rda 772? f®
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