
Nedelinis Laikruztis

Ji r. 6

į lazeina kas^Patnyczia Chicaoo, IIL '

Amerikoje......................................... fc< 00 .
1 1 Ltmari .................................... ... S3U0 1
."Lietuva" spaudina Kingas. Konstltud-l
> Ms ir kitokiu t drukus ltatuwi»z-

kal, lenkiukai ir anglisz-

llr prenumeratą prUiusti. Prisiuvami pi J 
nigut adresu?kteip: ' i

* A. OLSZEWSKI8, 
[#24 33rd St.. Chicaoth D1J
' Sub-Station No. 60.

1 Cxecut.es »)1 kind of Job Prin- 1
< f' tina and trauUaiing in Li- i
< ? | thuanian, Polish and
< i' English tanguages. _
c į ĮsubecripUon S2.00 nerVear.

J [ 1A1I oommuDloatlons mušt be uddressed.

< H A. OL8ZEW8K1,
,' i»24 33rd St., Chicago, III. <
< Ž ■ Sub-Station No. 60. '

CH1CAG0, 1LL., PETNYČZIA, 9 Vfasario (February) 1900 m.
Entered at the Chicaoo, III Post Office as second class matteb.

Politiszkos žinios. i^’^kun pabaigoj pweitom«-
nešto, kada jis perėjo per upę 
Tugela, būrai teip baisiai sumų- 
szė, kad jis turėjo kraustytiesi su 
savo kariauna atgal į kit? upės 
pusę, dabar vėl perėjo per upę ir 
žada iki panedeliui arba utarnį- 
kui isžliuosuoti būrų apgult? 
mieste Ladysmįih jenerol? White. 
Pagal tas žinias, jenerola* Buller 
persikėlė per upę ties Trichard 
Drift. nutraukė ant Acton Ho
me*, nuo kur per lygumas eina 
kelias į Lidysmith. Kadangi 
vienok užėmė iniest? Ngutu, Žil
iu žemėj, tai. kaip sako, todėl 
wien, idant, jeigu jį wėl būrai su- 
musztų, prieszas ne galėtu jo už
pakalių ir pasitraukimo kelio už
imti. Ar isztikro vienok^teip 
yra, negalima persitikrinti, ka
dangi paskalai vienas kitam 
priesztarauja. Per saulinį teleg 
raf? isz Lidysmith pranesra, kad 
szuvius k^anuolių jenerolo Bulle- 
ro ežia aiszkiai girdėt ir kad bū
rai pasitraukė nuo miesto sziuu- 
rių link, tai mena, kad užgimė 
vėl smarkus inuszis terp anglijo- 
nų ir būrų. Pnvatiszki telegra
mai vėl gars na, buk būrų vado
vas Joubert likos? muszyje po 
Spions Copje teip sunkiai sužei
stą.* plyszusios bombos szmoto, 
kad szitoje karėje negalėjęs jau 
daugiau* dalyvauti. Kadangi 
vienok anglijonai tiek kanų gar
sino apie užmusz.im? szito iszmin- 
tingiausio būrų į vadovo, tai ir 
dabar jų paleistam paskalui ue 
galima tikėti. Pagal angliszkas

dariai.J’Repi flikoniszkas fguber- 
natorius, matydamas, kad nege
rai, atsiszaukė į prezidentę pra
rydamas pagelbos kaipo savo 
szalinįkui.* Prezidentas vienok 
suprato, kad kiszties’ į partijų 
vaidus, nors užtariant už savo 
partijos gubernatorių,butų pavo
jinga,' toks įsikiszimas prezidento 
tik priduotu alyvos į deganezi? 
ugnį, atsisakė padėti savo szali- 
nįkui. Tuom tarpu kraujo pra
liejimų dar ne buvo,bet jeigu nė 
viena pusė ne nusilenks, jie gali 
užgimti, kadangi abidvi partijos 
suszaukė po ginklu prilanki? sau 
milicij?. Ar gi atsitikimas Ken- 
tucky^butu pradžia ir ar Suvieny 
tos Walstijoe žengs toliaus ke
liais pietinės Amerikos iszpanisz- 
kųrepublikų?Nesinori tam tikėti: 
greieziaus iszmintingesni Ameri
kos ukėsai panaikys rinkimus per 
pirkim? balsų mažos doriszkos 
vertės virszinįkų, o kada į eiles 
valdinįkų pateks doresni ir iaz- 
mintingesni gyventojų dalis, t?- 
syk isznyks ir pavojus revoliuci
jos.

Laikraszcziai paduoda, buk 
Anglija atsisakė ant naudos 
Amerikos ^iuo traktato Clay- 
ton Bulvero, pagal kurį, jeigu 
Amerika nukastu per vidurinę 
Amerik?' kanai? jungiantį Atlan- 
tik? su Didžiuoju oceanu, tai 
kontrolė ant tokio kanalo prigu
lėtu Anglijai. Kadangi dabar 
nuo savo tiesų Anglija atsisakė, 
tai.tuibut, ne dykai: Amerika tu
rėjo pažadėti kokį nors atlygini- 
mę. Argi butų pažadėjusi savo 
pagelb? kovoje pietinėj Afrikoj." 
Kadangi vienok didesni Ameri
kos gyventojų dalis pritaria bū
rams, tai nesinori tikėti, kad pre
zidentas tame drystu eiti prie- 
szais didesnės gyventojų dalies 
norus.

Amerika.
Ant Amerikos jau ne karė ant 

Filipinų atkreipė viso svieto akis 
bet maisztai ’sztete Kentucky^ 
taigi paezioj Amerikoj, kurie dar 
nežinia, kaip gali pasi >aigti. 
Czia gal užgimti kraujo pralieji
mai. Per rinkimus pereituose 
metuose likosi ant szteto guber
natoriaus iszrinkUu^demokrata* 
Goebel. Ar rinkimai atsibuvo 
teisingai ar neteisingai, apie tai 
sunku žinoti. Republikoniszkas 
gubernatorius Taylor atsisakė pa
sitraukti ir atiduoti valdži? Goe 
heliui. Dalykai perėjo ant nus
prendimo tiesdar ų buto, bet re 

• publikonai pajutę, jog tie-dariai 
pripažys ties? demokratam*, pe 
sistergė jų kandidatų ant gu
bernatoriaus Goebelį praszahnti 
nuo savo kelio: einant į kapito- 
lių,Goebel likosi mirtinai pasžau- 
tas ir pereitos suhatos vakar? pa
simirė, bet priesz mirtį tiesdarių 
butą* pripažino rinkimus už tei
singu* ir Goebelį kaipo tik r? gu
bernatorių; tai jam pasimirus, 
valdžia turi pereiti į rankas de 
mokratiszko vice-gubernato- 
riaus. Taylor vienok ne tik ne 
nori pasiduoti, bet visokiais bu
dai* stengiasi valdži? savo ran
kose palaikyti. Jis sutraukė į 
Frankforl? milicij?, į jos vado 
vus paskyrė savo szidinįk? jene- 
rol? Collier, tiesdariams uždraudė 
laikyti Frankforte susirinkimus,

dariai. JįRepufl

tiesos, kadangi.nors ji Egipt? lai
ko užėmusi, bet jis, kaip buvo 
pirma, teip ir pasilieka Turkijos 
valdyba. Apart susibuntavoji- 
mo egiptiszkos kariaunos, Angli 
jai gresia dar pavojus ir nuo 
Abisinijos, kuri sutraukė daug 
savo kareivių ant Egipto rūbe 
žiaus. .1? prikalbinėja įsiveržti 
į Etjipt? Maskolija ir Prancūzija. 
Terp Anglijos ir Italijos prasidė 
jo dabar kokios ten tarybos. An- 
gliszkas pasiuntinys Paryžiuj 
Monson gawo paslapt? prisakytu? 
keliauti tuojaus j Rym? ir padėti 
teiiykszcziam angliszkam amba
sadoriui pertikrinti Italijos rau
ti?. Anglija nuo Italijos reika
lauja, idant tojė daleistu iszsody- 
ti angliszk? kariauti? italiszkose 
valdybose prie Raudonųjų jūrių, 
isz kur lengviau* negu isz kitų 
kraestų galima prisigriebti į A- 
bisinijos vidurius. Kadangi vie 
nok daugumas Italijos gyvento 
jų pritaria labiau* būrams negu 
angl'jonams, tai randas bijos* 
duoti reikalaujam? daledim? 
Anglijai sutraukti savo karei-

vėl smarkiau* 
persekioti 

k? parodo da-

laikuose 
pradėjo Maakolijoj 
lenkus, 
baltiniai aresatavimai lenkiszkos
jaunuomenės, lai.turbut.nora nuo 
\Vokietijos gavo užtikrinim?, 
jog į karę su Anglija, jeigu tojė 
užgimtu, VVok etija neaikiss. Jei
gu reikalautų baugytiesi Wukieti- 
jos užpuolimo, tai t?syk lenkų ne 
erzintų.

Daugumas Brazilijos gyven'o- 
jų neužganėdinti isz republikos ir 
gailisi per reveliucij? iszgriautos 
monarchijos; ypacz neužganėdin
ti laivynės oticierai ir jurinįkai. 
Tas buvo tuojau* po apgarsini 
nmi republikos, kada hivynė* 
virszinįkas admirolas Mėlio,var
du monarchijos szalinįkų, pakėlė 
maisztu*. kurie traukėsi net por? 
metų ir lieveik vis? Brazilij? už
ėmė. Dabar vėl mieste Rio 
J a neiro suareizlavo keli* laivy- 
nė* oficierius ir daug karei v ų, 
kurie,traukdami ulycziomis, sxu- 

o ( kavo: tegul gyvuoja monarchija I
viu* italiszkose wald\bose. Apart; Suimti bus atiduoti po kari*zku 
to, Italija priguli prie susiriszi
mo vidurinės Europos vieszpa- 
tysezių ( VV'okitijo* ir Austrijos), 
tai ne apkalbėjusi to dalyko *u 
kitom* vieszpatystėms, be tų 
pritarimo ne gali duoti tokio da- 
leidimo; apart to, toksai daleidi- 
ma* butų sulaužymu neutralisz- 
kumo, isz ko galėtu apeireikszti 
dar didesni terp vieszpatysosiu

gudu. Nors juos sūdąs ir skau
dinusiai nuhaintu, tai tuom ne 
nuramys tos gyventojų dalies,ku
riai ne patinka dabartinė re- 
publikouiszka valdymo forma, 
ypacz. kad kaip visose Amerikos 
republikose.į valdinįkus [mtenka 
ne visada doriausi Ir geriausi.
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Pietini Afrika.
Teisingų žinių patvirtintų ran 

do telegramais,ypacz svarbesnių, 
nėra dabar nuo karės lauko pie
tinėj Afrikoj, yra vien privatisz 
ki /laikraszczių telegramai, bet 
kiek jie teisingi, negalima žinoti, 
kadangi randas jų ne patvirtina. 
Pagal tas uaujas nepatvirtintas 
angįiszko rando žinias, jenerulas

Isz Lietuvos.
būrai nužudę 1600 vien užmegztų vieszpatvscziu, kuri butu daucr PhhmIos rrikutai. 
kareivių.

Laikrasztis “Times” pranesza, 
buk į Lorenzo Marųues atkanka 
vis diktai keleivių, kurie, kaip 
matyt, yra kareiviais; czia juo* 
priima būrų agentai. Keleiviai 
tie ės? liuosnoriais keliaujaneziais 
į pagelb? būrams.

Ant vakarinio karės lauko nie
ko naujo neatsitiko: būrai stovi 
vis ant savo senų sudrutintų po
zicijų. Miestai Mefeking ir Kim 
berley vis dar laikosi, bet būrai 
juos smarkiaus pradėjo liombar- 
duoti. Į būrų rankas pateko 
brolis garsaus Rhodeso, tikro da
bartinės karės sukeltojo, kada 
bandė slapta iszbėgti isz miesto 
Kiniberley ir dasigaut į Ca|>e 
Tovn.

Angliszki laikraszcziai vėl 
-garsina, buk terp kariaunos abie
jų būrų republikų užgimė nesuti
kimai ir buk pusė kariaunos (Ura
nijos sugrįžo namon. Nėra abe
jonės, kad jeigu tai butų galima, 
už pasėjim? nesutikimų anglijp- 
nai užmokėtų didelius pinįgbs. 
Kadangi vienok Uranijos repu
blikos jenerolai laiko su savo ka
reiviais užimta.- pozicijas, jos 
prezidentas dabar atsilankė Pre
torijui pa* Krueger?. tai matyt, 
kad paskalas apie užgimusius ne
sutikimus terp būrų arba terp jų 
vadovų yra iazmislu tyczia palei
stu ant suteikimo didesnės dr?sos 
aoglijonams.

Naujas angliszkos kariaunos 
virszinįkas jenerolas Roberte pa
reikalavo 90000 naujų kareivių, 
nors jų yra pietinėj Afrikoj jau 
ne toli 200000; randas pažadėjo 
t? isZpildyti. Suszauktas parla
mentas rbds gana peikia rand? už 
nemokejim? vesti pradėt? karę, 
bet kad ministeriai dar pinįgų ne 
pareikalavo, tai parlamentas ne 
turėjo progos juos praszalinti.

Pietiniame Egipte, kur pasili
ko labai mažtai angliszkb* ka
riaunos, susibuntavojo egiptiszka 
kariauna, ji suvisu atsisakė klau
syti angliszkų oHcierų. Egiptiszki 
kareiviai protestuoja priesz pasi- 
elgim? angliszkų valdžių ir 
priesz siuntim? egiptiszkų karei
vių ant karės lauko į pietinę skubiai ir senus laivus. 
Afrik?. k? daryti Anglija ne turi I

vieazpatysczių, kari butų daag 
baisesni negu didelės Napoleono 
karės pradžioj pereito amžiaus; 
pradėti toki? karė nė viena 
vieszpatystė nedry*ta.

Pagal paskutines žinias, Angli 
jos pasiuntinys ant tūlo laiko, dėl 
neprilaakumo Anglijai prancūzų, 
su visu iszsikraustė isz Prancuzi-1 Šauniau* priėmė užkvietim?, 
JOS. * , los>a«lpA roaevlumn rl 4.

Maskolija.
Maskolija paskolino Persijai 22 

milijonu rublių pinįgų ir per tai 
įgavo ne tik monopolių ant dir
bimo geležinkelių Persijoj, bet 
tiesiog, jeigu ne iszsyk, tai isz 
palengvo pavers t? vieszpatystę 
į savo valdybę, isz Persijos isz- 
stums Anglijos įtekmę. Dabar 
jau Anglija ne galės prieezintiesi 
sudrutinimui pertų ant Persisz- 
kos užtakos, jeigu t? norės daryti 
prancūzai arba maskoliai, nes jei
gu pasiprieszintu ir pabandytu 
baugyti szach?, kaip tai papras
tai daro, tai tuom su visu Perai- 
j? įstumtų į Maskolijos glėbį, jai 
vien darb? palengvintu. Dabar 
jau Maskolija siūlo Persijai savo 
pageli)? priesz visus svetimus 
prieszus ir kalbina atiduoti Mas
koliai prižiurėjim? užrubežinių 
reikalų.

Tuom tarpu traukiu vis dau
giau* kariaunos prie Afganistano 
rubežių. Maskoliszki laikraaz- 
cziai paduoda teiposgi apie pra
dėtas tarybas su Japonija kasliuk 
susiriszimo Maskolijos ir Japoni
jos ant apgynimo abiejų krasztų 
reikalų Ckinuose. Maskolija da
bar jau nesibaugina Japonijos, 
bet siūlo jai tulus Chinų apekri- 
czius, kad tik ne prileisti Ameri
kos ir Anglijos. Kaip eina pra
dėtos tarybos, nežinia.

Nuo Turkijos Maskolija, pa
remta Prancūzijos, pareikalavo, 
idant maskoiiszkiems kariszkiems 
laivams daleista būt liuosai'plau
kinėj isz Juodųjų jūrių per Dar- 
danelių j>ertak? į Terpžemiuee 
jūres. Isz visko matyt, kad 
Maskolija rengiasi į ko v? su An
glija. Paskutinė t? teiposgi jau 
ežia, kadangi sumobilizavo

niaus gub., kuriame terp kitko 
suraižyta medega statistikai lie
tuvių ir paminėta, kad “ten 
žmonės nuoezirdžiai priėmę paro
dos reikalus.’* Malonu butų, 
kad ir kitose vietose butų pagar
sintos privatiszkai žinios apie 
parodos reikalus, nes toli ne visi 
skaito laikraszczius.

Kam būt neparanku surinkti 
daiktus į kruv? Lietuvoje, taij 
tegul s miežis akyvesuius daik
tus tiesiog į Prusus ant adreso 
musų kasieriaus p. D. Šauniau*. 
Paroda pagal < ticijaljszkas žinias 
bus atidaryla 15 d. balandžio 
1900 m., o daiktai turi būt pri
siųsti ant parodos 2-m mėnesiais 
pirma t. y. apie 15 d. 
Dėlto į Prusus turi būt 
visi daiktai ne vėliaus, 
1. d. vasario 1900 m.

Prūsų lietuviai teip-gi yra už
kviesti rinkti paveikslus isz gy
venimo Prūsų lietuvnįkų ir ga
vome žini?, kad keli iaz Prūsų 
lietuvnįkų karsztai tveriasi prie 
darbo.

vasario, 
prisiųsti 
kaip iki

Komitetas.
Turime dar praueszti, kad 

teip gi sutarta ant parodos Pary
žiuje įtaisyti skyrių lingvistikos. 
Praszome todėl tautieczius at 
siųsti (arba paskolint i) iszėjusias 
dalis Juszkevycziaus žodyno ir 
visokius kitus lietuviszkus žo
dynus ir gramatikas ant adreso 
knyginį kės.

Marta Šaunus
Rokaiteu per Neukirch. (Ostpr.)

Dėlei svarbių priežaszczių Eu
ropos Parodos komiteto kas? su
tarta |>erkelti isz Zuericho į Pru
sus pas p. D. Šaunių. Dėlto 
komiteto 'i sekretorius kreipėsi 
prie p. D. Šauniau* praszydtimas 
jo būti komiteto kasierium. P.

i, ir 
{laiszke raižytame 30. d. X. žadė
jo priimti siuneziamus pinįgus ir 
vesti rokund?. P. Dovidas Šau
nius yra vienas iaz turtingų uki- 
nįkų Prūsų Lietuvos, virazinį- 
kas “Lietuviszkoaios Konserva
tyvų Skyrimo Draugystės” Til
žė* ir Pakalnės kreizų, užžiurėto- 
jaa ir perkratytojas iždo prie pir
mos ukinįkų ugnies įsipirkimo 
draugystės Pakalnė* kreize, ku
rios įsipirkimasapnesza 6 000000 
markių. Jis yra ieztikamuoju ir 
vertybės spręstųjų (taksatorium) 
dvarų ir ūkių Pakalnės kreize, 
prie Prūsų didžiausios pinįgų 
paskolinimo draugystės Berlyne. 
(Preussische Central - Boden- 
kredit - Aktiengeeellschaft, Ber- 
lin, Unter den Lindę n 64). Žo 
džiu aąkant. žmogus turintis ger? 
vard? ne tik tarpe Prūsų liet uv- 
nįkų bet ir tolinus, jį pažįsta 
teip-gi kiti vyrai isz Didžiosios 
Lietuvos. Pas p. D. Šaunių bus 
iszsiųsti pinįgai ne tik isz Zue
richo, bet teip-gi ir isz “Varpo” 
ir “Ūkininko” red.

Prie užžiurėjimo kasos priguli 
teip-gi “Uk-o” ir “Varpo” red- < 

Lietu viszkai parodai yra ap
rinkta didesnėji vieta, apie kuri? 
buvo raižyta Nr. 11 “Ūkinin
ko”. Ta vieta yra parankiausia 
ir j? velija užimt teip-gi Paro
dos komitetas Amerikoje. Tik 
turime užtėmyti, kad paskuti
niame laike dalis tos vietos yra 
paskirta antropologisakai drau
gystei, kuri ketina 
įrengti savo parod?. 
kaistai įrengimo 
parodos nepasididįs.

Dėlei reikalų parodos kreipė
mės privatiszkai teip-gi prie tų 
pažįstamų isz Suvalkų ir VVil- 
uiaus gub., kurių adresus turėjo
me. Isz Suvalkų gub. gavome

ten teip-gi
Bet pertai 

lietuvinkos

vis? savo laivynę, ginkluoja atsakym? 11. XI. ir prižadėta at
likti kas bus galima. Taip gi 
25. XI.>t«jo atsakymas isz WiLKadangi vienok paskutiniuose

sutrumpu kropylu naujus namus; 
ntarszinai ir būreliui susirinkusių 
szaszlavų davė pabueziuoti įsky
pų kryžių. Terp tokių galės gy
venti! mis'yja sau burliokai, 
jei gera valia prie musų linksta. 
IszmiiAingesniejie, žinoma, szali- 
nasi nuo visų tų svetimų Dievų, 
nelanko cerkvinių ceremonijų,nes 
žino, kad iszmintingam nepriva 
lo ir griekas.

(Tėv. Sarg.)

| Škotiją reikalauja ku* 
n|go«lietuwid.

Skaitlius lietuvių Glasgow’o 
mieste žymiai pasididino; pagal 
paskutinį szių metų s?rasz?; lie
tuvių gyvena į 2500 ypatų 
Glasgov’o mieste.. Turime jau 
ir draugij? (kompanij?) isz 60 
sąnarių duonos kepimui. Įtaisy
mas keptuvės kasztavo į 3000 
rublių. Pramonystė gerai 
vyksta, ant nedėlios i*zparduoda 
už 400 rubl. Per tris mėnesius 
kepimo, gryno pelno draugija 
turėjo 1600 rubl. Kepik?-meis- 
tr? parsikvietėme isz Waraza-

Per praėjusius dvejus metus 
aprūpinimui dvasbzkų musų rei
kalų turėjome kunįg? V. Var- 
nugirį, bet jie persiIpuai pildė 
dvHsiszkas parei
gas, už tat dwasiszka vyriausybė 
atleido jį. Jo Mylista VVyskupas 
M igvajer tada praszyti Lietu
vos vyskupų, kad atsiųstų į 
Glaagojf? kunįg? mistjonierisz- 
kos dvasios, nes lietuviai, gy-

Ihz JiemakHzesių.
A ežiu geram Skaudvilių valsz- 

cziaus starazinai, atidengta cerk 
vinėiszkala popriveizda Re.šeinių 
popo. Norėjo j? įkurti ^Viduklės 
miestelyje, bet ežia staraaina gu
drus ir suktas, tarpinįkui visaip 
įkalbinėjo, kad ežia ji nereikalin
ga, kad Raseiniai netoli, o kad 
jau būtinai užsimanėte apdova
noti žemaiezius-kataliku* pravo- 
slaviezka cerkvine mokykla, tai 
daug įMitogiaus bus Nemaksz- 
cziuose. Tarpinįkui ant sueigos 
vos tik paminavojus, Nemaksz- 
ežių starazina tuoj padėkavojo, o 
paskui jį ir visas valszczius, 
valdžiai paklusnus, nepriesztara- 
vo. Teip tai nemaksztiazkiai 
“isz geros valios” prisiėmė už 
mokytoj? savo vaikų — pop?. 
Įraszome į laikrasztį t? atsitiki- 
m? dėl parodymo visai Lietuvai, 
kokių avinų dar yra musų tarpe. 
Re*eini«zkiai už visus kitus ma
žiaus skaito lietu viszkų laik- 
raazczių, dėlto ir yra toki 
liennegeniai. Na, ar matytas 
daiktas, ant valszcziaus sueigos 
nuspręsti isz geros valios pravo- 
slaviszkai mokyti savo vaikus? 
Dyvų-dyvai!

Isz Jezno (WilniaiiN gub.)
Pastatė ežia nauj? mokyki? ir 

atsiuntė nauj? mokinto}?, Pisare- 
viez? isz Aszmenės, kurs, kaip 
gavome žinoti, ir didis vertikas 
pravoslavijon ir paleistuvis. 
Žmonėms isikarto jis labai pati
ko, nee teip szvelniai moka kal
bėti, jog beklausantis saldžios jo 
kalbos bijosi, kad nesutirptu; 
ypatingai, kad pagauna įkalbinė
ti mergaitėms apie gražum? bur- 
liokiszkoe kalbos ir kaip joms yra 
reikalinga. Suka jį velniai t? 
gražum?! Sztai kokius vaisius 
ji iszduoda. Terp beaimokinan- 
czių maskoliszkos kalbos pas 
“pon? uezitelių” buvo Ražincku- 
tė ir Malevicziutė; gerai pramo
kusios, veikiai gavo viet? Mins 
ke... paleistuvių namuose. Wisa 
laimė, kad tėvas sukruto jiesz- 
koti ir veikiai jas atrado. Tada

o kad malkų prekės, isznaikinus 
girias Lietuvoj, visur pasikėlė, 
tai rodosi, kad nėra kito kelio 
ant nupiginimo kuro, kaip per
dirbti peczius ant kurininio juose 
anglims vietoj pabrangusių mal
kų. Bet apie tai priderėjo guber
natoriui rūpintieji rudenyj o ne 
dabar.

Jawų prekes.
Pereit? sanvaitę už lietuvisz

kus javus mokėjo Liepojuj: už 
pud? rugių 68—75 kep., už 
drėgnus daug pigiau*. Kviecziai 
80—83 kap. Avižos papras
tos 56—60 kap., geresnės 61—65 
kap.. geros 66—70 kap., geriau
sios 71—73 kap. Miežiai 70 kap. 
Grikai 87 kap.; kruopos 115—116 
kap. Žirniai 70—74 kap., ge
riausi 75—78 kap. Linų sėmens 
148—150 kap. Kanapių sėmens 
126—127 kap. Kvietinės kly- 
nės smulkios 54—55 kap., vi
dutinės 56—60 kap., stambios 61 
—63 kap.

gana aptemę moksle katalikų 
tikybos, ir doriszko pataisymo 
visi reikalauja.

Malonus kunigėliai! Su mei
linga szirdžia atsiszaukiame prie 
jūsų. Jei kurį isz jūsų J. M. 
vysk u [>as kalbins, ar paskira, ne- 
siprieszinkite, nesibijokite; atmi
nę Apasztalų darbus, keliaukite 
priimti misijonieriszk? nasztę, 
kuri ežia seniai jūsų laukia. Al
gos kunįgas ežia gauna 14 svarų 
sterlingų, arba 135 rublius ant 
mėnesio; be to ir daugiau priei
na, kaip paprastai parapijose. 
Norintis prjbuti, turi laiku apsi
skelbti J. M. vyskupui, o su mu
rai* susineszdami, raszykite:

M r. B. Sirvydas,
3 Govan St. s. s. Glasgov.

Rengta panezius ant pini
gų skolintojų.

VVilniuje, Kaune ir kituose 
miestuose, su rando daleidimu 
priviso diktai žydiszkų pinįgų 
paskolinimo kasų arba lombardų. 
Tok iu*e lombarduose, užstaezius 
visokiu* daiktus, galima gauti 
pasiskolinti pinįgų, bet, žinoma, 
ant žydiszkų palukų. Rods už 
paskolintus pinįgus lombardo 
užlaikytajam* ne valia imti dau
giau* kaip 6% palukų ant metų, 

■ stAa
2|% ant mėnesio už užlaikym? 
ui-datytų daiktų, tokiu budu 
imancaiain isz lokių lombardų 
pinįgus už paskol? reikia ant 
metų mokėti 36% arba daugiau* 
negu treesdalį paimtos sumos 
palukų. Dabar maskoliszkos 
valdžius rengia naujus įstatymus 
dėl privatiszkų lombardų, kurie 
gal nors kiek atims galėjim? žy
dams lupti betUrczius.

$iisiwažiawiinaN latvių 
žemdarbių.

Pabaig ų pereitų metų Rygoj 
susivažiavo Ijatviai žemdarbiai 
ant apkalbėjimo visokių žemdar
bių reikalų. Atkako su vir- 
szum tūkstantis žemdarbių. Terp 
kitų klausymų, buvo pakeltas 
teiposgi, kad, dėl sumažėjimo 
pelno nuo linų, paliauti jų augini- 
m?, plotus, kokius szi?dien laiko 
po linais, nutarta apversti ant 
auginimo bulvių; teiposgi susi- 
važiavę nutarė rupintiesi apie 
pakėlim? Latvijoj daržinįkystės, 
aodaunįkystės ir gyvulių augini
mo. Apart to nutarta atsiliepti 
į rand? su praszymu, idant prie 
Rygos politechnikos butų pareng
tas girinįkystėa fakultetas.

Pigesnė kelionė į Paryžių.
Terp maskoliszkų, vokiszkų ir 

praneuziszkų geležinkelių prasi
dėjo dabar tarybos kashnk nu
mažinimo prekių kelionės į Pa
ryžių per vis? pagodos laik? ir 
atgal. Lygiai maskoliszki gele- 
žinKeliai nuo Wdniaus, kaip ir 
nuo kitų didesnių miestų, te i- • 
posgi ir vokiszki (apie prancu- 
ziszkus nėra nė kalbos, jie jau 
seniai numažino kelionės prekes) 
ketina ant^usės numažinti pre
kes kelionės į Paryžių, o atgal 
dar daugiau*. Keliaujanti, tu
rinti iszsipirkę bilietus Maskoli-, 
joj, lygiai jos rubežiuose, kaip ir. 
per Wokietij? galės keliauti visai* 
trukiai* iszėmus vien karjerinių^

Pabrango kuras.
VVilniuje žydiszki malkų ir an

glių prekėjai teip pakėlė preke*, 
kad neturtingos miesto gyvento
jų szeimyuos neįstengia nusipirk
ti kuro, priverstos su mažais 
vaikais gyventi ne apkurtuose 
kambariuose, per k? ypacz maži 
vaikai pradėjo labiaus sirgti negu 
tai paprastai būva. Gubernato 
rius pakvietė-visus malkų pre- 
kėjus pas savę ant apkalbėjimo 
drauge su jais, kokiu budu ir ant 
kiek galima būt numažinti pre- 

imonė* suprato, su kuom yra pm ke* apkurimo medegų. Wil- 
niuje dar daugume namų yra po
etini ant apkurimo vien su mal
komis, anglis czik mažai vartoja

Wihiiecziąi ne teko žibu
rio.

Kadangi Wilniaus kerosi no 
pardavinėtojai pakėlė kerosino 
prekes dar labiau*, už svar? pra
dėjo reikalauti 15 kap., į tarpę į- 
sikiszo policija, jos virszinįkas 
uždraudė kerosino prekėjams im
ti branginus kaip po 5 kap. už 
svar?; užtai prekėjai pakėlė 
sztraik?,uždarė pardavinyezias ir 
tokiu budu ‘daugumas vilnieczių 
atsirado be žiburių namieje. Gu
bernatorius atsiliepė į kitus 
miestus, kur yra kerosino krau
tuvės, atsiųsti į VViloių tos 
svarbiausios žibiuimo medegos. 
Keli vagonai su kerosi n u jau 
atėjo | Wilnių.

muszta saldi mokytojo kalbai*^ * 
Czetverge prie# s. Mikui? bttvo 
parvažiavęs popas, apsalakstė

Gaisras
28 d. gruodžio pereitų metų 

siautė gana smarkus gaisras mies
telyj Rozankove,Lydos pavietyj. 
Ugnis užgimė naktyj. Gesini
mas buvo dideliai apsunkytas, 
kadangi dėl didelio szalczio van
duo statinėje užszalo. Į pagel- 
b? pasikvietė ugnagesias liuosuo- 
rius iaz Szczuczfno, bet kol jie 
atbėgo su pagelba, jau vietiniai 
ukinįkai ugnį suvaldė. Ji isznai- 
kino tris ukes su visais gyven
tojų | turtais. - Blėdį^ padaryt? 
skaito ant kelių lukst&nczių rub 
1 ų. • r t‘ ,
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Isz Amerikos
Balsus darbas.

Philadelphia. Pa. Italijonų 
apgyventoj miesto dalyj 31 d. 
sausio buvo czia. szitoks bjaurus- - 
atsitikimas. Užėjus isz vieno 
italijouo gyvenimo molinai, 
kambaryj pas.liko du vaikai: 7 
metų Antanas ir 4 metų mergai
tė. * Antanukas, besistumdyda 
mas su mergaite, paliepė jai pa
duoti sau szmotę drato gulintį 
ant giihdų. bet mergaitė to ne 
suprato ir nepadavė reikalauja- 
moda kto.Perpykęs brolis,pagrie 
bė Į® t s dratę. įiiszo į Itesikuri- 
nantį |>eczių ir kada drūta* įkai
to, su juom iszdurė savo sesei s 
aki*. Mergaitę nugabeno į Ii- 
gonbutį, bet daktarai neturi vil
ties iszgelbėti nors vienę akutę; 
taigi per brolio piktumę atseis 
jai būti nerege ant wiso amžiaus. 
Waiko iszdurusio akis, žinoma, 
ne galima nubausti, kadangi jis 
per mažas ant priderunezio {su
pratimo sawo darbo.

Amerikos iždo stovis.
Pagal paskutinę Amerikos iž

do ministerio atskaitę, pereitę 
metę iždas turėjo skolų 
$1125636272 arba ant $8663780 
mažiaus negu jų buvo už pereitę 
metę. Auksini^ pinįgų buvo už 
$403496505, sidabrinių už

LIETUVA
jai pasislėpė į kelnores. P rančų-Į 
ziszkos žvėjų . • (taisos su visais 
laiveliais likosi išgriautos, lai
veliai pa* kandyti. Ant jūrių 
susidaužė keli laivai, bet dar jų 
vardų ne žino.
.Skaitlius gy weut<d<i ant Kubos.

Ant salos Kubos atliko gyven
tojų *u*kaitymę. Dab.r ant visos 
sslos pasirodė isz viso 1572840 gy 
ventojų; prie suskailymo iszpa- 
nijonų atlikto 1887 tu. skaitlius 
pasirodė ant 500)0 galvų didės 
nis negu dabar. tValdaot ame
rikonams mat gyventojų skait
lius nesididina.

Evpliozlja kastynese
Lincvln, III. Anglių kastynėse 

“Lincoln” atsitiko balai parako 
expliozija, kuri užgriovė dalį 
kastynių olų. Prie to wieuas 
kalnakasys likosi ant vietos ui
tu us z tas, o vienas tei p sunkiai su 
mankytas, kad ant jo išgijimo 
nėra nė mažiausios vilties,

Nelaime aut ireleėinkelio
Jacksonville, Fi.a. Ant J. T. 

X K. geležinkelio, netoli nuo 
ežia, iszsžoko isz lėlių geleži n ke 
lio tiuki< Prie to 3 žmogys 
tos tapo ant vietos užmusztos; 
sužeistų gi yra 12 pasaž>erių. 
Didesni dalis vagonų susidaužė.

Gaisrai
IIoUbTon, Texa< Sudegė ežia

>50-2043307, popierinių $63413- dide,i K,Uern grwerija. Blėdi
ant

Isz darbo lanko.
H Middletovn, Ini». Dar

bai ežia ir aplinkinėse eina gerai.
1 Be a v k k Fall«. Pa. Darbai 

eina ežia niekiau^ negu pirmiau* 
buvo.

1 DcųrESNE, Pa. Carnegie 
Co. stato ežio 24 plieno tarpini- 
mo peezius.

Doyle-tovn, Oh- Akron 
Coal Co. atidarė ežia nauja* an
glių kautynes.

•J Bay Vjew, Wis. Darbai 
czianykszcziose liejinyciiose ant 
tūlo laiko pasiliovė.

Ne w pokt, K y. 
czianykszcziose geležies 
vėse darbai eina gerai.

T Massillon, Oh. Czianyksz- 
czio* geležie* dirbtuvės stovi ir 
nežinia, k ida pradės dirbt*.

’Į Montpeuek, Ind. Czia- 
nyk^zezios Mėtos dirbtuvės su
stojo. nežinia ant kaip ilgo laiko.

Biro boro. Pa. Czianyksz- 
czios Brooko geležies dirbtuvės 
austojo dėl nedatekliaus anglių.

• 40000 kalnakasių Pennsyl- 
vanijo* anglių kastynių rengėsi 
pakelti sztraikę, bet kitaip nuta-

W įsose 
dirbtu-

vių, kurisai traukėse nuo rugpju- 
czio mėnesio, pasibaigė ir darbinį 
kai sugrįžo prie darbo.

5 Indianopol’.b, Ind. Atsibū
va czia kalnakasių ir 
kastynių savinįkų konvencija. 
Kaslink užmokesnio už darbę, 
abiem pusėm pasisekė susitaiky
ti.

1 WfoT Lynn, Mas. Rengia 
czia nauję geležies dirbtuvę, ku
rioje ras darbę 400 darbinįkų. 
Dabar szitame mieste dirba trys 
geležies dirbtuvės |>er dienas ir 
naktis, liet isz kitur pribuvusiam 
sunku czia gauti darbę.

1 Pitt-ton, Pa. 27 sausio 
sustojo ant neaprubežiuoto laiko 
Exeter kustynės ir per tai 800 
darbinįkų likosi be darbo; terp 
jų yra daug lietuvių. Purę mė
nesių atgal lietuviai pradėjo ra- 
šytiesi prie unijos ir jau l>eveik 
visi prisirašė.

M. Kot-zuba.

ugnies padarytę skaito 
$500000.

Noruich, Con. Sudegė 
nyksztės revolverių dirbtuvės 
llopkins <Jč Allyno. B ėdį ugnies 
padarytę skaito ant pusės milijo
no doliarų.

St. Ixjlis, Mo. ' ’
aras isznaikino czia katuIikiszkę per»b>jimi
bažnyczių Sz. Lauryno. Ugnyje njKų atmainom.

615, bondsų už $108475123; vi
sokių privatiszkų ir bankų depo^ 

i zitų už $1083428561. Įėjimų sau
sio mėnesyj iždas turėjo $48012- 
164, pereitę gi metę buvo jų tik 
$41774930; i*zdavnnųi giaJbuvo 
$30189096, pereitę gi matę sau
sio mėnesio riszdavim.ii pasiekė 
51122170.

Mergaite su dviem galvom
Isz Louisianue atkako pas Lo- pražuvo minyszka Stanislava ir 

uisvitles daktarus negrė Ranisie viena isz mokintinių, 
ir atsigabeno keliolikos melų 
dukterį, kuri užgimė su dviem 
galvom. Antroji galva, žymiai 
mažesni, yra iszaugusi isz virszu- 
galvio tikrosios. Kaip daktarai 

• tvirtina, abiejose galvose yra 
smegenys, bet nežiūrint ant to, 
protas dvigalvės mergaitės yra 

' ri bnTas įrteišpdštyi
bjaurus: akys yra ant šono ir 
nasrai labai platus.

I Sudraskė vilkai.
Pre-que Isle, Mich. Giriose 

szito pavieczio vilkai sudraskė 
27m. girių taksatorių Johnę 
Smiihę. Pereitę ketvergo dieuę 
SmUh išėjo iš stovyklų'medžių 

- kirtėjų pasi vaikszczioti į girię ir 
nesugrįžo. Ant rytojaus rado jo 
vilkų sudraskytę kunę 8 mylios 
nuo Presųue Isle.Aplink apgrauž- 
tę kunę žemė ir sniegas buvo iš
mindžioti, netoli gulėjo negyvas 
vilkas; isz to matyt, kad Smith 
nepasidavė, bet gynėki nuo vil
kų, kol tik galėjo.

Daug vaiku a paikute
Trenton, N. J. Užsidegė 

czia “Levingston” mokr-lainė. 
Persigandę vaikai pradėjo šo
kinėti nuo augsztutinių lubų ant 
ulyczios. Iszszoko iš viso f00 
vaikų, iš kurių pusė sunkiai ap- 
sikulė. Moterys kaimyniszkų 
numų auneszė ant ulyczios 
duškas, materacus ir klojo 
žemės ir ant jų ‘szokinėjo 
mokelainėj pasilikę vaikai; 
ne apsikulė.

Pavirto in Juodą.
Kenosha, Wi*. Dirbantis 

czianykszcziose skurų iszdirbiny- 
ežiose darbi n įkas Wirtanen, balt- 
veidis, į porę valandų persikeitė 
į teip juodę kaip negras, apie kę 
pats dažinojo tik parėjęs namon, 

' kada pasižiurėjo į 4 veidrodį. 
Wirtanen yra visai sveikas. 
Juodumos odos negali numazgo
ti- * '

Negyvėlis kaipo siuntinys
Sioux City,, Iova. Atsiuntė 

czia per expresę siuntinį isz Bal- 
timorės. Atidarius gerai užkaitę 
skrynię, viduryj rado negyvėlio 
kunę. Matyt, kad tasai žmogus 
likosi užmuštas, kadangi galva 
jo baisiai sudaužyta ir šonuose 
yra dvi gilios žaizdos nuo įduri- 
mo su peiliu. Kas yra žmogžu
džiai ir kas užmuštas, iki šiol 
nieks nežino. 

Wetros.
Newfundl»ndo pakrantėse siautė 

baisios vėtros, kurios daug blė
dies pridirbo. M iš te Lark Har- 
bor vėjas nunešė 20 namų, 
o tame ir muitinyčzt|; gyvento-'

*į Skarok, Fa. Czianykštė 
National Steel Co. pakėlė ant 10% 
savo dirbtuvių darbinįkų ui 
darbį.

Kastynėse Combria Uo- pagar
sini*. kad nuo 1 d. balandžio m o 
kės darbinįkams |>o 60c. nuo to-

We-t Pitt.ton, Pa. Darbai 
kastynėse eina ne geriausiai, vie
nas brekeris Lehigh Valley Co. 
sustojo visai ant 5 mėnesių, o 
kitas sudėgė. Wisose kitose 
kastynėse Shuilkino pavietyj su
tarė i-ztraikuot. Visi czianyk- 
szcziai kalnakasiai priguli į uni- 
ję.

Toledo, Oh. Likosi ežia 
užgirtos tiesos, pagal kurias 
darbdaviai už tę patį dirbę pri
valo mokėti moterims 
vyriškiais užmokeonį. 
bai gerui, liet kas dabos 
vius, kad jie nelaužytų
tiesų? Paprastai juk ne darbinį- 
kai tik kapitalistai laužo tiesas, 
jeigu jos jiems ne patinka ir už 

; tai nieks jų ne drysta bausti.

degtinę ir alų, tie vėl turėtu dė
kavoti tų gėrymų leidėjams, 
sziaueziui reikėtų dėkavoti už 
rzėbatu-. kriaueziui už kelnes, 
namų savinįkui už kambarį. Jei
gu laikraszcziams atseit u dėka 
votį visiem* skaitytojų drau
gams, tai ant galo pats skaityto
jai pasijustų, kad laikraštyj, 
apart tokių padėkavonių, nėra 
vietos kitokiems ra*ztams. Rei
kia iszreikszti savo pritarimę ir 
dėkavoti už nepaprastę visuome
nei naudingę darbę, darbiuįkams 
dirbantiem* su pasiszventimu 
ant visuomenės labo, bet dėka- 
vodami už papraatę, už tokį dar- 
lię kokio wisi turi tiesę reikalau
ti, juk mes žeminame tuos, ku
riems dėkavojame, žeminam ir 
pats savę, parodydami, kad ne 
galime atskirti svarbių nuo pap
rastų paeinanezių isz priderysezių 
kiekvieno darbų; parodome, kad 
terp mus mažai yra pildan- 
czių savo priderystes, jeigu užtai 
įų piIdytojams mes dėkavojame 
net per laikraszczius, kad apie to
kię žmogystę, kaipi apie kokį 
stebuklę,wisi žinotu.

savo pagelbę ir palaiminimę. 
Snausdami ir 'miegodami nieko 
ne nuveiksime, nepasikehime. 
Pasidrąsinkime ir apsižveigkime 
aplink savę ir kibkime prie dar
bo, o su laiku ir mes pasikelsime 
ant tokio jau laipsnio, ant kokio 
stovi kitos tautos ir lerp mus 
atsiras daugiau* apszviestų 
augszczians pasikėlusių, kaip tai 
yra ir terp kitų tautų! Tęsyk 
lietuviai ir tėvynė - Lietu
va įgys geresnę garbę ant visos 
pasaulės.

Kad musų *tengimaisi mažiaus 
rastų stabdymų, kad musų 
bei ir raginimai ne nueitu 
niekų, meskime viskę. kas 
žemina, kas mums kenkia,
meskime girtuokliavimus, apleis- 
kime galiūnus! Mokykimės vieko, 
ko tik mums trūksta, ypacz gi 
gražesnių ir doresnių pasielgimų 
lygiai viens nuo kito kaip ir 
skaitydami geras pamokinanezias 
knįgas ir laikraszcžius. Tėvui 
tegul leidžia vaikus į mokslę, 
vienus į mokyklas, kitus mokyki
me amatų ir prekystes. Tę 
syk savo paežių eilėse turėsime 
reikalingas ant musų visopusisz- 
ko pasikėlimo pajiegas.

VVintlovas.

dar
ant 

mus 
pa-

* Bacburg, N. C. Czianyksz-
S naikus ga - cjiose geležtes kastynėse dilba 

lo/su dtviein darbi 1

Boutonville, N. Y.’ Sudegė 
ežia namai Jurgio VVinans, ku
riuose pražuvo ketvertas namų 
savinįko vaikų. Sudegę tvai
kai buvo: janiausias 2 metų, o 
vyriausias 8 melų amžiaus.

Grand Forks. N. le Siautė

pa- 
ant 
dar 
tie

si, turėtu būti dvnsiszkatn vado
vui siundyti moteris ant moterų! 
Nežiūrint ant isaniekmimų musų 
draugystės, ko nesigailėjo kuni
gas su tai kinį kėms, ji drutinasi ir 
auga: aut pereito susirinkimo 
pristojo 6 draugės visų pagodo- 
tos kaipo senos Pittstono gyven
tojos.

Negana, kę musų draugystę 
kunįgas bažnyczioj išniekino, 
jo talkinįkės daro tę patį per 
“Saulę*, “Viltį”, tūlos isz talki- 
nįkių bėgioja po namus ir ne
šioja visokias ne butas kalbus 
ant musų draugystės. Kad ne 
apšviestos moterys gali tę dary
ti. dyvų nėra, bet jeigu tam pri
taria duszių ganytojas, tai jau 
dideli dyvai. kadangi siundy- 
mas seserų ant seserų, mums ro-. 
doei, yra prieszingu Dievo pri
sakymams.

Sekretorka L. D. draugystės— 
Ona Kaszubukč.

Isz Steger, Iii. •
Czianykszcziai gyventojai nu

tarė duoti miesteliui kitę valdę, 
praminti jį vardu cziany kš- 
czių pianų dirbtuvių savinįko, 
kurisai, skriausdamas darbinįkue, 
labai mažai jiems mokėdamas, į 
trumpę laikę szimteropai padau
gino sawo turtus: isz mažos ba
kūžės, pastatė didelę dirbtuvę ir 
daugybę gyvenamų namų aplink 
ję i* teip kaip garsus Pullman,t 
prikalbėjo.tuos paežius darbinį 
kus, isz kurių prakaito ir vargų 
surinko milijonus, idant miestę 
jo vardu pavadytų. Tas ir į 
vyko.

Lietuvių buvo ežia tik viena 
szeimyna; per Kalėdas atsikraustė 
dar kita ir abidvi szeimyuos ap
sigyveno vienuose namuose, 
viena szeimyna virszui, kita gi 
apaezioj. Wiršutiniame gyve
nime nuo explozijos gazolininio 
peeziaus atsitiko gaisras, kurisai 
tame ruime gyvenanezios lietu- 
viszkos szeimynos viskę isznai- 
kino. Pecziukę su deganezia 
gazoliną * t repais numetė 
žemyn ir tokiu budu ir apaezioj 
pagimdė ugnį, kuri ir apaezioj 
gyvenanezio isznaikino kelis .

lygų su 
Tas la- 
darbda- 
užgirių

•a Altoona, Pa. Pudleriai . . • * k i*
czianykszczių liejiuyczių pakėlė1 lz!6tllWlSZBU UirWU. 
sztraikę; jie reikalauja po 50c.; ______
nuo tonos. Ąr gerai darome su pade*

<. Florence, Ala. Philadel-j kHWOIlėlllN^
phia tarpinyczios, kuriose ne Nežinia,kat pu? mus įvedė ma- 
dirbo per ištisus metus, pradėjo u| mHŽiau«ię daiktę siuntinėli 
vėl dirbti. į laikiaszczius visokio įturio pa-

Ne v Kknsington, Pa. Czia- idėkavoueu. Sitai dabar •‘N ii-.

. naikino saliunę Kelly A G llam. 
Prie to vienas isz saliuno savinį- 
kų, Killey.ir buwęs miesto majo
ras McAdams pražuvo. Apdegu
sius jų kunus i-ztraukė isz po de
gėsių tik ant rytojaus.

Dayton. Oh. Nuo expliosijos 
garinio katilo užsidegė czia di
delės VV'olfo tabako pardaviny- 
uzioe. Ugnis isznaikino ne tik 
tas pardavinyczias, liet visę trio
bę, kurioje jos tilpo. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant pusės 
milijono doliarų.

Littlk Rcx k, Ark. Siautė 
czia didelis gaisras, kurisai pri
dirbo blėdies ant $200000. Lai
ke tojgaisro. kada ugnis prisi
griebė triobų “Dickinson Ar- 
mon Co.” atsitiko baisi dinamito 
ir parako expliozija, nuo ko 
daug kaimyniszkų triobų likosi 
pagadytų.

St. Loti*, Mo. Siautė czia 
didelis gaisras, kurisai pridirbo 
blėdies ant pusantro milijono do
liarų. Pirmiausiai ugnis užgimė 
pardavinycziose Penny & Geulle, 
ant kertės Broadvay ir Franklin 
avė., bet smarkus vėjas užneezė 
ję ant kitų aplinkinių triobų. 
Prie gesuiimo vienas ugnagesys 
likosi užmusztas ir 12 sunkiai 
sužeisti.

ExplioaŲ«N«.

PittbBL'RG, Pa. Dirbtuvėse 
Phillips, Nim'ek & Co., ant 
West Curson st., atsitiko baisi 
garinio katilo expliozija. Isz- 
lakszcziusių szukių peczkurys li
kosi užmusztas, 9 gi darbiuįkai 
teip sužeisti, kad nėra didelės- 
vilties ant jų iszgijimo. Leng
vinus užgautų yra daugi aus.

• PiTTsBUBG, Pa. Prie geležies 
tarpinimo peczių Carnegie dirb
tuvėse atsitiko baisi ezpliozija, 
kurios septyni darhinįkai likoei 
sunkiai apdeginti, lik ant laimės, 
kaip daktarai sprendžia, ne mir
tinai.

Bradford, Pa. Wiename bo- 
telyj miestelyj Pev City, ne toli 
nuo ežia, atsitiko cmarki gezo 
expliozija, kuri sugriovė kotelio 
triobę. Prie to penkios žmogys
tos likosi sunkiai apkultos, viena 
gi apkulta mirtinai.

kurios 
piadėjo

Darbui

stojo ir nežinia, kada vėl pradės 
dirbti.

* BiRMiNOiiAAi, Ala. Czia- 
nykszczios liejinyczio*.
gana ligai iazstovėjo, 
jau vėl dirbti.

Sektosville, 111.
cz» pradeda eiti truputį nie
kiau*, dabar kastynėse jau ne 
dirba pilno laiko.

Macvmgie, Pa. Tarpiny- 
czioe E m pire Iron & Steel Co., 
kurios stovėjo |>er 10 metų, da
bar pradėjo dirbti.

•| Elkhorn, W. Va. Dvį 
didžiausios czianykszczios kom
panijos pakėlė savo ' kastynėse 
darbinįkų uždarbį ant 10%.

1 Shena.ndoah, Pa. Wisose 
aplinkinėje kastynėse dirbu kiek- 
vienędienę; darbinįkų užmokes- 
nį pakėlė ant 8%.

T Denver, Col. Czianykaz- 
cziai piumbėriai iszloszė sztraikę: 
nuo 1 d. berželio gaus jie už sa
vo darl>ę po $4.50 ant dienos.

•J Syracuse, N. Y. Sander- 
son dirbtuvės austojo ant atliki
mo jose reikalingų pertaisymų, 
bet neužilgio vėl pradės dirbti.

Montreal, Kanada. 700 dar
binįkų Montreal Cotton Co. dirb
tuvių pakėlė sztraikę reikalauda
mi didesnio už darbę užmokesnio.

5 Boston, Mas. 1200 darbi
nįkų czianykszczių cigarų dirbtu
vių pakėlė sztraikę. Darbinįkai 
reikalauja $1 daugiau* už padir- 
bimę 1000 cigarę.

5 South Bend,- Ind. Susitvė
rusi naujai South Bend Malleable 
Iron Co. rengia ežia nauję dirb
tuvę, kurioje keli suimtai 
nįkų gaus darbę. '

5 McKees Roges, Pa. 
nykezezios The 
Car Co. pradėjo 
jau darbinįkus.
1000 darbinįkų.

, H Svimkalle. Pa. Union 
Svith and Signal Co. rengia 
ežia dideles dirbtuves. Parengus 
viakę kaip reikia, pradės dirbti ir ( 
700 darbinįkų ras darbę.

Philadelphia, Pa. Sztraikaa 
darbinįkų Cratnpo laivų dirbtu.

darbi-

Czia-
SteelPressed 

dirbti ir renka
Ras jose darbę

Ntengkimės pagerinti sa
vo buw|.

Mes. Amerikos lietuviai min
tame isz sunkaus darbo, kadangi 
ant lengvesnio, geriaus apmoka
mo trūksta mums supratimo ir 
mokslo; net tę. kę galėtume su
tverti ir savo pajiegoms, dėl sto
kos vienyliėa negalime įkūnyti. 
Jeigu darbas eina gerai, tai už
darbio ne tik užtenka ant gyve
nimo reikalų, bet |>er metus vis
gi galima dar užsiezėdyti keletę 
doĮiarų. Jeigu mes, keli susidė
ję, už tuos užezėdytus doliarus 
uždėtame kokį nors biznį, tai 
tas palengvintu ' mums gy veni- 
mę. ne reiktu taip daug prakaito 
lieti prie sunkaus darbo; su laiku 
toki bizniai iszsiplatytų, o prie jų 
ne vienas apszviestesnis lietuvy s 
galėtu teiposgi rasti sau vietę. 
Bet musų broliai, nors ir ne vie
nas isz jų turi gėrę darbę. turi ir 
kiek užsiczėdyjęs pinigų, ne 
do tuoa pinįgus aut didesnės sa
vo ir savo brolių naudos suvar-

naiezio kn. Kaulakiui ui atsiųs
tas knįgutes. Dėkavojantis ru- 
goja ant kitų laikraszczių, kad jie 
nenori talpinti padėkavonių y- 
pacz kunįgams. Mes rods nė pa- 
dėkavonėa, nė prašymo ję tal
pinti ne gavome, bet atsiliepia
me vien todėl, kad tas visas 
musų laikraszcziuose talpinamas 
padėkavones ne galime laikyti 
už pagyrimo vertę apsireiszki- 
mę. Tankiausiai musų žmonelės 
mėgsta dėkavoti ir už kę? UŽ 
paprastę pildymę priderysezių! 
Užsikvieczia žmonės kunįgę 
ant iszklausymo iszpaiinties, už
moka jam už kelionę ir sugaisztį 
ir dar kaipo magaryczia* siuncaia 
į laikraszczius padėkavooę užtai, 
kad jis, pagal sutari m ę, teikėsi 
iszpildyti tę, kas prigulėjo. Argi 
isztikro mes kunįgus teip žemai 
statome, kad už pildymę papras
tų priderysezių rekliatnuojame 
juos savo padėkavonėmis teip 
kaip cigarus, “kurie kosulį gy
do”? Argi isztikro kunįgų užsi
ėmimas reikalauja tokios reklia- 
mos kaip vaistai ant atieldinimo 
nuslinkusių plaukų arba kitokios 
stebuklingos gydyklos, kurios dar 
nė vieno nuo tikros ligos neiazgy- 
dė? Už talpinimę padėkavonių 
už tokias neva stebuklingas gy- 
dyklas jų diibėjai užmoka laik- 
raszcziams, jos jiems užstoja pap
rastę apgarsinimę, tuom tarpu 
musų dėkavotojai jas' laiko už 
visuomeniszkę reikalę ir pyksta, 
jeigu padėkavonių laikraszcziai 
ne nori talpinti. Joms vienok 
akyse sumanesnių žmonių žemi
na tuos, kuriems dėkavoja, lyg 
kad jie kitaip ne galėtu pildyti 
paprastų savo priderysezių. Mes 
nežinome, ar musų kunįgai gei
džia padėkavonių, bet jeigu gei
džia, tai turbut nesupranta, kad 
jos žemina visų kunįgų luomę. 
Jeigu musų žmonelės talpina pa- 
dėkavonės kunįgams už atlikimę 
kunįgo priderysezių. tai, jeigu 
nori būti teisingais, privalo ly
giai padėkavonėms apdovanoti 
už pildymę priderysezių ir kitus: 
vyrui priderėtu garsinti ant visų 
žinios padėkavones savo paežiai 
už iazvirimę gerų pietų ir už 
kitokius darbus, girtuokliai turė
tu dėkavoti auliunjkui už getp

Reikaluose aukų ant kan- 
kytlnių.

Pinįgai surinkti ant naudos 
kankytinių iki sziol guli redak
cijose be jokios naudos, o masko
lių isztremti musų broliai paszel- 
pos reikalauja. Ant sudavady- 
jimo to reikalo laiko buvo gana, 
bet visgi iki sziol nė jokio dava- 
do nėra. Redakcijos paezios, be 
pritarimo ‘ visuomenės, ypacz 
aukautojų, ne gal užsiimti aukų 
dalinimu, kadangi joms visuome
nė tokios tiesos ne davė. Czia 
baikų nėra, kadangi gal ne vie
nam isz iazvežtų trūksta duonos, 
reikia tę klausymę sykį užbaigti. 
Mes.Brooklyno aukautojai į komi- 
tetę prižiūrėjimui ir dalinimui 
aukų pas k y rėme D-rę Szliupę, 
Szernę ir Olszevskį. Jeigu kas 
tam prieszingas, arba kas musų 
kandidatams pritaria, tegul atsi- 
azaukia su savo kandidatais arba

; tegul sykį pradeda savo darbę. 
Jeigu ne bus prieszingu, tai te- 

, gul musų (įstatyti kandidatai 
pradeda darbę; jie g«wę 5 bal-

, BU“.
Bereikalo butų rašinėti lia- 

mentavojimo žodžius apie reikt- 
- lingumę šelpimo musų kanky

tinių, nee apie tę reikalę buvo 
jau gana rašyta visuose geres- 

i niuose lietuviszkuoee laikrasz
cziuose. o ant galo, mums rodosi, 
jog ir pats aukautojai tę *>upran- 

i ta, jeigu pagąl savo iszgalę dėjo 
aukas. Jeigu aukos paskirtos 
ant kankytinių, tai jas ir reikia 
jiems priduoti; tuom tarpu mes 
su tuom laukiame nežinia ko. 
lyg vėžys su mielėms. Priežodis 
ško; kol saulelė užtekės, rasa 
akis iszės! Ne duokime todėl 
musų kankytiniams laukti nors tų 
aukų, kurios jau sudėtos.. Pinį- 
gai ant jų į musų redakcijas su
dėti, turi būt urnai nusiųsti, kur 
komitetas atras reikalingu. Kas 
daugiau* sudės, kas aukų dau- 
giaus surinks, jas galima juk ir 
paskui skyrium nusiųsti ar po 25 
dėl. ar kitaip.

J. Naujokas.

Isz Pilte ton, Pa.
Draugystė savitarpinės pagel

bės Lietuvos Dukterų ant pa 
skutimo savo susirinkimo i 
nuo 22 d. lnlandžio šių 
pakelti įstojimo mokestį, 
ginos ir moterys nuo 16 
amžiaus, norinezios į musų 
gystę prisirašyti, tegul pasisku
bina, kol įstojimas pigus. Su
sirinkimas atsibus 18 d. šio mė
nesio aštuntę valandę po pietų 
toj paezioj vietoj. Aut pereito 
susirinkimo likosi nutarta, kaip 
tik atšils, padaryti nedėlios va
karais susirinkimus ant pasiskai
tymo lakraszczių ir moksliškų 
knįgų, kad įgauti geresnį ap- 
švietimę, kas moterims neatbū
tinai reikalingas aut iszauginioao 
geresnės ateinanezios gentkartės.

Rodosi musų draugystė niekam 
kelio neužstoja, nė sėja pikto, 
bet nežinia kodėl, ji užsitraukė 
neužkantę mošų duszių ganyto-

praleidžia ant paszalinių reikalų; 
bet tie, kę neiszledžia visų pinį- 
gų, kurie tur f>o kiek užczėdyję, 
ne daro teip, kaip daro svetini- 
taueziai. liet laiko tuos pinįgus. 
kol jų kas neiszvilioja, arba kol 
nepavagia: vieni ne apverezia 
jų ant uždėjimo biznio isz bai
mės, kad nenužudytu pinįgų. ki
ti nežino kaip tę pradėti, nepra
tę prie lengvesnio gyvenimo, ne 
turi atsakanezio mokslo, kadangi 
atkanka isz Maskolijoe, kur ap
švietimas yra labai apsunkytas 
per uždraudimę spaudinti knįgas 
ir laikraszczius (Sveti m tau
eziai, prie kokio darbo priprato 
namieje, prie tokio glaudžiasi ir 
atkakę į Amerikę: žemdarbiai 
perka faunas, amatinįkai uždeda 
dirbtuves savo amato). Per tai 
mes Amerikoj ne galime pasikel
ti, dirbame sunkius, mažai apmo
kamus darbus, vargstame teip, 
kaip vargome ir tėvynėj, o ne 
vienas dar labiau*. Per tai nie
ko ežia, apart bažnyczių, ne turi
me, o dėl to ir kiti, vėliaus į A- 
merikę atkankanti priversti £rieb 
tiesi sunkiausių ir blogiausių dar
bų, stovime užpakalyj svetim- 
tauezių, visų paniekinti, neturi
me lengvesnių dienų; kaip užgi- 
mėm, teip ir mirsztame varguo
se. ,

Broliai lietuviai 1 Pažiūrėki
me į svetimtauezių gyvenimę, 
atidarykime akis: teip kaip daro 
kitų tautų ateiviai, darykime ir 
męs! Pratink i mės prie lengves
nio gyvenimo, mokykimės nuo 
kitų augszcziaus už mus stovin- 
czių. «Jeigu vienam negalima, 
susidėkime keli; arba ir kelios 
deezimtys ir sudėję pinįgua, 
rengkime sztorus; mokykimės a- i 
matų ir rengkime mažas dirbtu 
ves. Isz to ir pats turėsime naudę i 
ir kitiems, kurie sziędien dėl musų i 
tamsumo ir nesupratimo musų I 
nekenezia, parodysime, jog ir mes i 
ėsame tokiais jau kaip ir jie, jog ’ 
ir mes turime tokię jau sumaoię ; 
gatvę kaip ir jie, jog ir mes ga
lime teip gyventi kaip ir jie. At- I 
sidarykime tik akie ir pradėkime I 
darbuotiesi, o be abejonės, kę bž- i 
manysime, tę ir nuveiksime. Juk jo, kuris ae tik pate niekina raa- 
ir Dievas liepia dirbti ir kaipo t 
užmokeenį už darbę žada suteikti

nutarė 
metų 
Mer- 
metų 
drau-

■ų draugystę, bet dar ant to pa
sisamdė talkinįkes. Gėda rode-

IszSpring VMley, 111.
Pereitoj sanvaitėj pas mus atsi
buvo gražios lietuviszkos ves
tuvės, apsivedė musų vientautis 
Franciškus Bagdonas su Petro
niu k e. Susirinkę ant vestuvių 
elgėsi gražiai ir visi buvo užga- , 
nėdinti. Rods tas ne priguli prie 
svarbesnių atsitikimų musų gy
venime, bet kęgi daryti, kad 
svarbesnių atsitikimų nėra, o 
kaslink vestuvių, tai jos terp 
lietuvių tankiai pasibaigia muš
tynėms, o kaip kada dėdės pul
kus veselnįkų sodina į patrolės 
vežimus-

Winslovas.

Įsi W ėst vii les, III. |
Atsiskyrė su šiuom svietu lie- 1 

tu vys Antanas Mickuuas. Welio- I 
nis paėjo isz Kauno gub., Pa- ] 
nevežio pavieczio, Tiltagalių so- * 
džiaus; 27m. amžiaus, Amerikoj 
išgyveno keturis metus. Dėl 
gražaus pasielgimo ir sutaikaus * 
budo buvo visų mylimas. Pasi- * 
mirė 27 d. sausio Danvilles ligon- 
butyj, palaidotas 2 d. vasario. J 
Giminių Amerikoj ne turėjo, tik I 
diktai draugų ir pažįstamų; Lie
tuvoj gi liko tėwa», brolis ir š- Į 
šuo. Welionys buvo skaitytoju V 
“Tėvynės Sargo”.

M. K. A.

Isz Mahanoy City, Pa.
Einant skeraai geležinkelio 

vienam lietuviai į darbę 6 vai. > 
isz ryto, atbėgo trūkis, parmušė (j 
po ratais nelaimmgę žmogų ir | 
ant vietos užmuszė. Pravardės i 
užmuszto nežinau, kadangi jis I 
neseniai pas mus atkako, Ameri- g 
koj gi išbuvo vos tris mėnesius, g

Kucziku. I

Isz Thorp, Wls.
Musų lietuviai tinka, idant 

aukų rinkimui kankytiniams butu 
komitetas isz szių ypatų: Dr. 
Szliupas prezidentu, Szernas 
rasztininku, A. Obzevakis yždi- 
nįku. Komitetas išsiųs pinjgus 
pagal reikalę, daug ar mažai,apie 
tai negalima davinėti prisakymų, 
aukos turėtu būt išsiųstos ir

varguolis džiaugiasi ir maigi ga-



j Prieezais uolas Arthur, Da
nijos' pakrantėse 1 
kiszkas garlaivys c^Rėmus” i 
paskendo. Su juom prigėrė ka
pitonas ir 13 žmonių.

| Iki karei Prancūzijos su 
Wokietija 1871 m. isz ivisų Euro
pos wieszpatysczių dagiausiai 

įklija; laike narni
erika priėiiri-

j Pereitos subatos dienę An 
glijoj siautė smarkios sniego dar
ganos. Sniegas kelius teip užne- 
szė, kad geležinkelių trukiai tu
rėjo paliauti bėgioję.

komitetui nuspręsti. Musų lie
tuviai sudėjo Paryžiaus parodai 
ir kankytin ams 17.25; kurie dar 
ne aukavo, prižadėjo ant 1 bu 
landžio, kada miszkų darbai pasi
baigs. Palauksime iki 15 d. ba
landžio, o paskui pagarsinsime 
laikraszcziuose vardus it pravar 
dės tų, kurie nieko ne aukavo. 
Su tokiais musų broliais apsieiki
me szaltai, o reikale ir nuo 
pagelbėjimo tokių atsisakysime. 
Mes pasitikim su aukoms Chica- 
gos garsius lietuvius pralenkti, 
nes Chicagos lietuviai visai, ma
žai sudėjo aukų pagal jų skaitlių; 
Shenandorio lietuviai lygus Chi- 
eagos lietuviams.bet ne jie kalti: 
to sunki nuodėmė puola ant jų 
dvasiszkų wadavų, kurie ne turi 
nė kibirksztėlės artymo meilės. 
Jeigu sziuomi kę įžeiseziau. tegul 
nerustauja ant “Lietuvos”, tik 
ant raszėjo. Savo nuomonę 
kiekvienas turi tiesę iszreikszti.

. F. Mikolainis.

Nemaloni užduotis.
4 nr. szių metų “Bažnyežios 

- Tardas” patalpino straipsnį p.
Petro Kmszo, kurs meta szeszėlį 
ant teisingumo žemiaus pasira- 
szusio. Straipsnis paraižytas 
apginime guod. k n. Sturusaiczio, 
ant iszteisiuimo jo iždavimų ant 
asabiszkų reikalų, o užraszytų 
parapijos knįgose terp bažnytinių 
iszdavimų Jei kokiu budu gali
ma apsiginti nuo panaszių apkal 
tinimų, tai vien darodant, kad 
tie iszdavimai niekad ne buvo 
įraazyti, arba darodant. kad pini
gai tikrai buvo iszduoti ant labo 
bažnycziot*. bet minėtame straip
snyje nieko panaszaus neranda
me, vietoje iszteisinti kn. Sauru- 
saitį. sztai kę skaitome: bet bo- 
KUNDOSE YRA L’ŽRASZYTl NEKVRIE 

DAIKTAI, UŽ KURIUOS KLEBONAS 
TURĖJO UŽMOKĖTI IN KRAČTUVę 
SKOLę UŽVILKTę NUO KELIU METU 

\ DAR PRIE-Z JO ATVYKJMę IN Wa- 
\ TERBLRY. TaI AR IR UŽ TUOS JIS 

yra vagis? Pabraukiu visas vir
ažui paraszytas eilutes. Man ru
pi gryna teisybė, kuri turi būti 
dėl visų viena ir ta pati. Kas 
akoię užtraukė pirm atvažiavi- 

BMtąAtn^^MMHisaiczio? Nuo 28.ko- 
^vo 1894 iki 1 d. berželio 1898^Jx-j
■ buvo Waterburyje klebonu kn.
■ Žebris. Iszeina, kad kn. Žebris
■ darė skolas, o kn. Saurusaitis, jo 
B vietoj iszstojęs, tas kn. Žebrio
■ skolas mokėjo! Kad nenueitu-
■ me nuo daikto, p. Kruszas ir kn.
■ P. ’Saurusaitis neturi maiszyti
■ reikalą! Tie visi daiktai “Lietu-
■ vos” 4 nr. paminėti, o parapijos
■ knįgose užraszyti, pagal Daug
■ kenezio (ar jie teisingi ar ne, ne- 
■žmau) negali būt, priskaityti prie
■ senų skolų dėlto, kad k n. Žebris
■ nė už vieną isz minėtų daikt ų,nuo 
| Kalifornijos wyno iki smetonelės 
■\pastijalkų) ir tt. nesiliko* skolin- 
Bga. Ponai P. Kruszas ir guod. 
■kn. Saurusaitis netiktai atrado 
■parapiją liuosą nuo bėganezių 
■skolų, bet dar priėmė pinigus,
■ kurie buvo ant rankų buvusio 
■kasieriaus, tuom laiku pono A. 
Hkelino. Ilgiausia kalba ir gra- 
Hžiausi iszvadžiojimai neužganė- 
■dys žmonių tolaik. pakol žmonės 
Riematys skaitlinių kalbanczių 
^fpaczių už save. . Jei guod. kn. 
■Saurusaitis turi kok| klausymą 
Hkėl rokundų arba kokį neteisingą 
Bižmetimą už iszleistus pinįgus, 
Kreriausiai “Bažnyczios Tarne” 
■apgarsinti tą rokundę, tada visi

užganėdinti; teiposgi butu 
^Krizus apie mus neminėti, jei 
Mįra skaitlinių ant patvirtinimo 
fFznekos.

Lengva buvo pasakyti: kn. 
■Sanrusaitis užmokėjo seniai — 
K<UO DAUGEL METU UŽVILKTę 8KO- 
Ka! Kaip tai pigu* būda* iazsitei- 
■siniinol Kas jam gali tikėti? Pir-
■ niucziauaiai žemiau* pasiraszęs 
■tam ne tiki ir atvirai užgina,kad 
■jokios skolos ne paliko nuo seno
■ velkamos! Kokia ta buvo sko- 
■U? Už kę ir kiek skolos? Jei ne
giriu ant to dawadų ir skaitlinių

kalba yra tuszczia; tada reiktu 
■fortįi'. kad kn. Saurusaitis ir p.

pramano ant žmonių ne- 
Kufiv daiktus ir, kad kaipo szlo- 
Krės pleszimę turi atszaukti per 
^■aikrasztį savo netinkanti su tei- 
Kbe pramanymę. “Lietuva” 
H|iom žygiu užima garbingą vietę 
M odama už teisybę ir jos suradi- 
HLa Kun. J. žebri*.

ateiszaukime N. 4
‘*Vtlliee” sako: “užtai būtinai 
reikalaujame nuo “Lietuvos” ir 
“Vienybės”, idant begėdiszki ir 
neteisingi apszmeižima*, isznieki- 
nimai ir iszjuokimai kaip kunį- 
go teip ir fnusų draugystės butų 
atszaukti, o kitaip mes, moterys, 
busime priverstos pasirūpinti 
“Lietuvę” su Kalnakasiu ir “Vie
nybę ■’ su p. Mikolainiu su šluo
toms i«z savo stubų iszvyti”.

Norėtume tikrai atszaukti ne
teisybę, jeigu žinotume, kame ta 
melagystė y^a, bet ne dėl moterų 
szluotų, tik"todėl, kad laikrasz 
ežiui nepritinka, melagystes pla
tinti. Savp vienok atsiszaukime 
Pittstono moterys neparodo, ka
me yra melagystė Kalnakasio 
straipsnyje parlipusiame “Lietu
voj”. Wietoje duot medegę su 
teisingoms žinioms ant. atszauki- 
mo, kaip sako, apšmeižimo. Pitts 
tono moterys niekina D-rę 
Želvienę, kitę Plttstone susitvė
rusią moterų draugystę ir gazdi- 
na szluotomis tuos, kurie jų ne
pagiriu. Tame visame ne gali
me rasti medegos ant atszaukimo 
neteisybės, jeigu'gi buvo “Lie
tuvoj” patapusiame straipsnyj. 
Koliojimų ypatų, kurios kelio nie
kam neužstoja, ne gulima už gerą 
laikyti, teiposgi szluotos geros ir 
reikalingos gal būt visai ant. ko 
kito, bet ne ant gazdinimo 
raszczių.

ežia jūdurdieniaia po 120° pagal 
Fahrenhoito termometrę ir tai 
szeszėlyj. Tokių didelių karsz- 
czių kaip dabar nė seniausi mies
to gyventojai ne atmena.

| Mieste Marsilijoj, pietinėj 
Prancūzijoj,dvi jaunos mergions, 
viena prancūzė kita gi greko- 
nė, susipykusio* už jaunikį, spau
dėsi viena į kitp. Grekonė pa 
szovė prancūzę į koję. Mat ir 
szaudymuose į vienas kitę mergi
nos ne nori vy rinkiems apsi
leisti.

|| Isz visų Europos vieszpa- 
tysezių bankų, aukso 
daugiausiai turi dabar Maakolijos 
(pirmiaus jo daugiausiai turėjo 
Prancūzija, bet ji dalį savo 
aukso .paskolino Maskolijai) 
vieszpatystėe bankas, nes už 
2314000000 frankų; antrę vietę 
užima Prancūzijos bankas, kuria
me aukso yra už 1879000000 fr.; 
Anglijos bankas auksinių pinigų 
turi 732000000 frankų, Wokieti- 
joe 636000000 frankų; Austri
jos ir YVengrijos 811000000 fr., 
Belgijos už 87000000 fr., Iszpa- 
nijos už 310000000 fr./ Holandi- 
jo* už 95000000 fr., Italijos už 
295000000 fr.

laik-

LIETUVA

Isz wisur.
Ryme pasimirė vienas iszI 

įtekmingia ašių ant popiežiaus 
dwaro kardinalų, kardinsiąs Ja- 
cobini, sulaukęs 63tn. amžiaus.

U Prancūzijos pakrantėse, prie- 
szais V'illeroi paskendo italiszkas 
laivas Quiriuale. Prie to prigėrė 
kapitonas ir.6 jurinįkai.

H Ant geležinkelio nuo Wladi- 
kaukazo į Baku, ant Kaukazo, su
sidaužė trūkis. Prie to 9 pasa- 
žieriai likosi labai sunkiai apkul
ti.

U Sveikatos užweizda mieste 
Honolnlu, ant prigulinczių ameri
konams Havai salų, ant užkirti
mo kelio besiplatinancziam ma
rui, iszdawė prisakymę iszd egi li
ti 15 blokų chiniszkoj miesto da
lyj. . Kada uždegė paaky rtas ant 
sudeginimo triobas, buvo smar
kus vėjas, ugnasargiai ne įstengė 
apsaugoti triobų ant kitų blokų 
ir ugnis platintis! su neiszpasaky- 
tu grietnmu. Kada ant galo ję 
suvaldė, ji isznaikino chiniszkoj 
miesto dalyj visas triobas ant 15 
akrų ploto. 4500žmonių, vyrų, 
moterų ir vaikų ne teko visų 
turtų nė pastogės. Kaip sako, 
ugnyje pražuvo ir kelios deszim- 
tys žmonių.

žemę; sėklos 
iszdygę augmenys 
normaliszkai. Ka

potam mokslincziui

skol

| Upė* EI boa įtakoj, lieti Alto- 
nz, netoli Hamburgo, angliazkas 
garlaivys “Expedient” užbėgo 
ant porto garlaivio ir jį sudaužė. 
t*rie to 30 darbinįkų, buvusių 
ant paskutinio laivo, prigėrė.

Ant elektritako geležinkelio 
terp Peszto ir Promontor, Wen- 
grijoj, laike tirazto* migio* susi- 
miiszė du karai bėganti į prieezin- 
gas puses ir isz dalies susidaužė. 
Prie to 4 pasažieriai likosi už- 
muszti, sužeistų ir tai sunkiai 
yra 20.

u Warsaavoj, Czeustochove i 
Petrokove maskoliai suareeztavo 
daugybę lenkų patrijotų neva už 
sukalbį priesz randę. Terp su- 
aresztuotų daugiausiai yra uni
versiteto studentų ir kitokių 
mokslainių mokintojų ir mokinti
nių.

| Laike smarkios vėtros ant 
Adnjatiszkų jūrių paskendo 
prancoziszkas garlaivy* “Pierre 
le Grand”, plaukiantis isz Ode
sos. Ant l«iwo buvo 3800 tonų 
kvieczių ir 4500 avių isz Masko- 
lijos. Su juom prigėrė ir 40 
žmonių.

| Mieste Singen, Konstanz pa
svietyj, Woxietijoj, sugriuvo 
naujai pastatyto dirbtuvės trioba 
ir užbėrė penkis dirbanezius dar- 
bioįkus. Nežinia, ar jie dar gy- 
vi, bet nėra- galėjimo prie jų u- 
mai prisigriebti, todėl nėra vil
nies ant isztraukimo dar gyvų isz 
po trioboe griuvėsių.

rentos Cecilijos moterų 
draugystei

Pittotono SzweHto8 Cecilijos
jterų draugystės sanarės, sawo

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchinsoniį.

‘Angliję. askui wienok An
glijos skolos pradėjo mali n tiesi, 
o po karei 1871 m. Prancūzija 
pralenkė Angliję. Dabar dau
giausiai skolą toli Prancūzija, 
nes 14500000000, antrę wietę 
užima Maskolija su skoloms 
13500000000, Anglija gi su 
133500000004 *towi ant treczio* 
wietos. Jeigu wienok dabartinė 
karė pietinėj Afrikoj užsitrauks 
ant ilgiau*, tai Anglijai atseis už
traukti liek skolų, kad ji wėl 
pralenks Prancuziję.

U Mieste Becheln, vakarinėj 
VVokietijoj. užgimė terp gyven
tojų smarkios musztynės ir tai už 
burus ir už anglijonus. Gyven
tojai pasidalino į du skyrių: į 
būrų užtarėjus ir į jų prieatus. 
Darbinįkai iszreiszkė savo prita
ri m ę angiijonams nežinia kodėl, 
o turtir.geanėsės luomos stojo už 
burus. Prieszai apsiginklavo su 
kirviais ir peiliais ir szoko viens 
ant kito; į tarpę įsikiszo ir pasza- 
liniai ir aut galo visi vyriszkos 
lyties gyventojai įsimaiszė į mu- 
szį. Policija ir stovinti ežia ka
reiviai ant galo besimuszanczius 
perskyrė, bet ypacz terp geležiu- 
kelio darbinįkų daug pasirodė 
teip sūkiai sužeistų, kad juos rei
kėjo gabenti į ligonbutį.

Įtekme szalczio ir karsz- 
czio ant augmenų.

Žinote geni, kad szaltis už
mena augmenis, prie jo ne pra
tusių augmenų ezlltesnių krasz- 
tų sykį szalczio už m u u t a gy- 
įvybė jau ne grįžta, nors szildy- 
tume nuszalnotę augmenį; bet 
uitai yra augmenys, ypacz sto
vinti ant žemiausio laipsnio, to
ki kaip grisiems žinomi pelėsiai, 
kurie yra smulkus, neužmatomi 
be padidinaesių stiklų grybeliai; 
tiems ne kenkia nė didžiausias 
szaltis, kokį užtinkame ant že
mės pawireaiaui: rods szaltis 
apatabdo jųveieirnasi. bet užtai 
gyėrybės plėšių neiranaikina, 
atsiradę szaltesnėra sanlygose, jie 
taipjau teisiasi ir auga kaipi kad 
ne butų burę dideliame szaityj. 
Taigi isz to matyt, kad szaltis

ičia oegu augantiems augmenims. 
Klausymas todėl pakyla, kokį 
szaltį gali pakasti augmenų sėk
los? Ant žemės pavrirsziaus nė
ra didesnio szalczio kaip 55° 
pagal Celciaus termometrę; kad 
toks szaltis neužmusza gyivybės 
musų auginamų jawų sėklų, apie 
lai persitikrino jau seniai darę 
bandavones mokslincziui Romė
nės, De Cundolle, ir kiti. Toks 
szaltis wienok ne yra didžiausias; 
pasinaudojant isz smarkiai garuo- 
janezių skystimų, kurie garuoda
mi paima daug szil urnos, ruimuo
se po stikliniais kloszais mokslin- 
cziai moka padaryti ir daug di
desnį szaltį negu buwa kur nors 
ant žemės: su pagelba paprasto 
etero jau seniai mokslincziai 
mokėjo padirbti szaltį 115°. Da
bar irieaok parisėkė paversti į 
skystimus tulus guzus, kurie pa 
skui, virsdami atgal, į guzus dar 
labiaus garuoja, taigi gali daug 
labiau* atszaldyti wisę ruimę po 
stikliniu kloszu oegu galima buwo 
padaryti pasinaudojant isz etero. 
Teip, paweikslan, pasinaudojant 
isz paversto į ekyatimę oro galt- 
m a padaryti szaltį 192°; su pa
gelba gi pavergto į skystimę hy 
drogeno galima padaryti szaltį 
250°, taigi tokį, už kurį didesnio 
jau nėra niekur gamtoj, not szal
tis anuose terp žvaigždžių ir pla
netų ruimuose nėra didesnis.Mok- 
slincziai Brovn ir Escomb, su pa
gelba paversto į skystimę oro, 
atezaldė ruimę iki 192 szalczio, 
laikė jame 10 volandų visokių 
augmenų sėklas ir. paskui jas 
pasėjo į 
iszdygo ir 
augo visai 
daugi jau
Devars pasisekė paversti į skysti
mę dar lengvesnį negu oras gazę. 
vienę isz vandens sudėtinių, hy- 
drogenę, su kuriuom padaro szaltį 
250°,tai tapo atliktos bandawonės 
ant augmenų sėklų ir su teip dide
liu szalcziu. I teip atszaldytę su 
pagelba hydrogeno ruimę audėjo 
grudus: kvieczių, miežių, gar 
styczių, žirnių, dynių ir kitokių 
ir palaikė juos szaityj 250 per 
isztisę valandą ir paskui nusiuntė 
grudus direktoriui botaniszko so
do Kev, netoli Londono. Pasė
ti grudai visi iazdygo ir augme
nys augo irisai normaiiskai kaipi 
kad visai ne butų ssaldyti. To
linus atliko darUŠfokias banda vo
ties : profesorius Devars į pa
verstą į skystimą hydrogeaę pri- 
bėrė tiesiog be jokios uždangos 
grudų ir laikė juos jame 6 valan
das.. Grudai vienok pasėti teip 
kaip ir kiti į žentą visi jszdygo 
ir augmenys augo normaliszkai. 
Isz to darę badavdnes mokslin- 
cziai persitikrino, jog augmenų 
sėklų gyvybės szaltis ne gali isz- 
n ai kyli, kad jis ne gali užmuszti 
protoplazmos, kuri yra pamatu 
gyvybės. Ant kiauszinių gyvų 
sutvėrimų szaltis turi mat dides
nę įtekmę, nors tas klausymas 
dar prideraneziai neisztirtas. Ne 
seniai mes raszėme, kad visatos 
kiauszinis pakenezia szaltį 15°, 
bet užtai pats žinote, kad pas 
mus szaltis žiemos laike būva 
didesnis, bet jis neisznaikina 
kiauszinių rudenyj visokių vaba
lų padėtų, isz kurių pavasaryj 
atsiranda jauni vabalai.

Auganczių augmenų sėkloms, 
kaip pasirodo, daug daugiau 
kenkia sziluma negu szaltis: nė 
jokia sėkla ne pakenezia didesnio 
karszczio kaip 100°pagal Celciaus 
termometrą :grudas,iazbuvęs nors 
trumpą laiką verdauesiame, van
denyj, kuris turi tik 100° szilu- 
mos, nužudo savo gyvybę ir pa
sėtas jau neiszdygsto; ant isznai- 
kinimo gyvybės augmenų sėklų 
nereikia nė 100° azilumos, juos 
užmusza ir sziluma 80°.

knriuom žindanti pasikėlė ant augštesnio 
laipsnio, apėmė sausžemius ir 
daug skyrių, giminių, veislių ir atfl 

Tas mums išaiškina teiposgi a 
kurių dėl reptilijos galėjo viešpatauti aat 
sausžemių laike antraeijinės arba mesozoft- 
kos eros. Kol žemės paviršius buvo aplietas 
vandenų, žinoma, kvėpuojanti oru sutvėri
mai ne galėjo atsirasti, bet iškilus sausže- 
miams, ant jų turėjo atsirasti kitokį gyvuo
ji ai ir ištikro atsirado reptilijos, kurios buvo 
pirmutinės iš kaulinių sutvėrimų kvėpuo
jančios plaučiais. Kadangi tąsyk ne buvo 
kitokių sutvėrimų kvėpuojančių oru, tai 
suprantama, kad reptilijos galinčios gyventi 
ant sausžemio kaipo kvėpuojančios oru, turė
jo paimti viršų ant neskaitlingų amfibijų, ku
rios vieną dalį savo amžiaus gali gyventi tik 
vandenyj, o likusią ant sausžemio; neturėda
mos genaus prie gyvenimo sanlygų prisitai
kiusių priešų ir galėjo teip plačiai išsiplatin
ti ir išsiveisti į tokią daugybę skyrių, gimi
nių, veislių ir atmainų. Per ilgus laikus me- 
sozoiškos- eros reptilijos viešpatavo ant visų 
sausžemią.kol. atsiradę žindanti, ne nustūmė 
jų ant antro laipsnio; kovoje už būvį išnyko 
visai didesnė pirmiaus gyvenusių veislių ir 
skyrių dalis.

Teiposgi ir paukščiai tuose laikuose pa
siekė augšto savo išsivystymo laipsnio turbut 
dėlto, kad jie užkariavo oro plotus, kuriuose 
ne buvo galingesnių už juos priešų; ant la- 
kiojimo ant oro paukščiai turėjo perkeisti sa
vo papročius ir organizaciją, per ką paėmė 
viršų aut ne negalinčių palėkti savo pratėvių 
reptilijų.

Vabalai gana augštos organizacijos ir 
daugelyje giminių, veislių ir atmainų randa
mi yra juriškuose ir kreidiniuose žemės žie
vės sluogsniuose; tuose laikuose vabalai ga
lėjo teip prisiveisti ir išsivystyti todėl, kad 
tąsyk atsirado žydinčios kvietkos, 
kokių pirmiaus ant žemės ne buvo, o dauge
lis vabalų, kaip žinote, maitinasi syvais 
kvietkų žiedų. (

Kasliuk prisiveisimo ir išsivystymo į 
daugelį veislių žindančių laikuose trečiaeili- 
nes eros, tai tas galėjo atsitikti, apart kitų 
priežaščių ir todėl, kad tuose laikuose pir
miausiai ant žemės atsirado pievos su žolinė
mis ganyklomis. Mat nė žolė, ne Javai ne 
augo ant žemės prieš trečiaeilinę erą, todėl 
žolėdžių žvėrių ne galėjo būti. Atsiradus 
žolei ir javams, atsirado gamtos parūpintas 
maistas daugybei žolėdžių žvėrių, o tiems 
prisiveisus, veisėsi greičiaus ir ne mintanti 
žole draskanti žvėrys, kadangi ir tie turėjo 
užtektinai maisto gaudydami prisiveisius di
deliame skaitliuje žolėdžius. Atsiradus pie
voms, ant puikių ganyklų naujos žvėrių vei
slės atrado geresnį maistą negu pirmiaus, ka

(Tąsa.) 
svieto, taigi ant gyvuolių ir augančių augme
nų. J uo permainos ant žemės buvo didesnės 
kokiuose nors laiko perijoduose, juo žymiau 
persikeitė ir gyvi sutvėrimai.

Geologiški sluogsniai parodo, kad po 
akmeninių anglių perijodui ant žemės atsiti
ko didelės permainos, o su tuom augšteeniuo- 
se sluogsniuose mes randame ir žymius persi-, 
keitimus gyvuolių: tuose sluogsniuose atsi
randa jau liekanos augštesnio laipsnio gy
vuolių. Teiposgi pabaigoj kreidinio perijo- 
do atsitiko ant žemės didelės permainos: 
jūres persikeitė į sausžemius, o sausžemiai į 
jūres, taigi buvo kaipi didysis tvanas, laike 
kurio dideli sausžemių plotai nugrimzdo jū
rėse; todėl tai trečiaeiltaiuose sluogsniuose 
užtinka daugybę naujų ir augštesnių tipų gy
vų sutvėrimų, kurie, rodosi, pirmiaus laukė 
vien tinkančios progos ant išsivystymo, o ka
da tokią progą suteikė Jiems geologiškos per
mainos ant žemės [laviršiaus. tai jie ir keitė
si į Rūgštesnes formas.

Kaip žmonių gyvenime svarbesni išradi-, 
mai gimdo dideles permainas, teipjau geolo
giškos permainos atsiliepia ant žemės gyvy
bės. Teip, (taveikslan. atradimas Amerikos 
ir laivai Įialengvino emigraciją iš Europos į 
Ameriką, kur užgimė nauja europeiška civi
lizacija, bet užtai likosi išnaikytos senovės 
Meksiko ir Peruvijos civilizacijos; vietą gana 
augštai kultūriškai stovinčių meksikonų ir 
peruvijonų užėmė europiečiai, kurie, ypač 
doriškai, ne galima sakyti, kad stovėtu aug- 
ščiaus už pavergtus, pažemintus pergalėtojų 
nieksi komis ir peruvijonus. Gamta tankiai 
daro tokias permainas, kurios palengvina 
emigraciją gyvuolių iš vieno į kitą kraštą, o 
kaip kada ją apstabdo. Kaip matyt iš geo
logiškų žemės žievės sluogsnių, labai seniai 
Australijos sausžemis jungėsi su Azijos saus- 
žemiu, todėl ir gyvuoliai vieno sausžemio ga
lėjo Įiersikelti į kitą: kada paskui sujungi
mas nugrimzdo į jūres, jau gyvuoliai abiejų 
sausžemių vystėsi tol i aus savistoviai ne vie
nokiose sanlygose, vienas sausžemis ant kito 
tame ne turėjo jau įtekmės. Europa šiauri
nėj savo dalyj jungėse su Amerika; teiposgi 
ir Afrika, kaip matyt ant Gondvanos sluog
snių, jungėsi su Indijcms. Jeigu vieno 
krašto gyvuoliai jiersikelia Į kitą, kuriame 
yra kitokios sanlygos, tai turi prie tų naujų 
sanlygų prisitaikyti; jeigu naujoje tėvynėj 
randa mažiaus priešų, o užtektinai maisto, 
tai ne tik kad greitai prisiveisia, bet greitai da ant žemės augo paparčiai, lendrės ir cika- 
persikeičia, ifeicjirbajiaujos atmainos; lygiai dos, kurioms pirmiaus, kada žolės dar ne bu

vo, žvėrys turėjo mattytiesi. Ir ištikro, ro
dosi, kad iš didesnių žindančių žvėrių pir
miausiai atsirado žolėdžiai ;mat gamta, veikda
ma tokius, rūpino maistą paskui atsiradu- ■ 
siems draskantiems.

Aprašymą senų gadynių žindančių žol
ėdžių žvėrių pradėsime nuo žvėrių giminingų 
šios dienos tapyrams gyvenantiems šiltuose 
pietinės Amerikos kraštuose ir nuo žingei
džių didelių sutvėrimų, iš kurių vieni buvo 
tikrais šlapiais kaip ir šiądien gyvuojanti,

| Argentinoj, pietinėj Ameri
koj, neiszpzAakyti karszcziai. 
Mietto Buenos Aires 4 wzMrio 
102 Įmonė* ant ulyczią 
saulės spinduliu ulgzuti, iaz ku- — .
rią 93 pasimirė. Szilamos yr* nugmenų sėklom* maiiaus ken- 

**i■■■■i‘ ?

NAUJI 18ZRAD1MAI.
|| Angliazka* inžinierius Ro- 

Kra iszrado naują povandeninį I
vą mėtymui torpedų. . Laivas 

ta* turi žiūrono puvidalą, kuri* 
viename gale iazeilraukia ilgyn 
ir vėl susitrumpina teip kaip ir 
žiūronas. Krutėjimas to laivo galo 
ne tik varo jį pryszakin, bet tei- 
poegi ir nugramzdina visą laivę 
po vandeniu. Prie kapitono 
bokszlo yra priazriubuotas mažas 
laivelis paskirtos ant iszsigelbėji 
mo aniems tikrame pa vandeninia
me laive ėaanliems, jeigu jisjMnė- 
ręs po vandeniu, pageetu. Tąsyk 
žmonės pereina Į mažąjį ir kaip 
tik jį paliuo*uoja, tai ūmai su 
žmonėms isik?1*! pewir»ių. 4

teip, kaip antai augant medžiui darosi vis 
naujos šakos ir atžalos. Teip, paveikalan, 
pargabenti žmogaus į Australiją triušiai, dėl 
stokos draskančių priešų, neišpasakytai čia. 
prisiveisė; ir nors nuo atgabenimo jų į Aus
traliją ne perėjo nė šimto metų, bet čia jie 
Jau jierkeitė savo papročius, pradeda keistie- 
si ir kūno sudėjimas: Australijos triušiai 
laipioja į medžius ir dėlto įgavo jau ilgesnius 
nagus, o su laiku, jeigu jų neišnaikys, gal 
išsidirbs visai nauja veislė šitų sutvėrimų.
Kas atsitiko su nejierBeniai atgabentais eu- t šiądieninius didesni, kiti gi buvo su 
ropeicių į Australiją triušiais, tas šlnpiu ir nosaragių arba rinogą-
turėjo atsitikti, kur b? žmogaiit prisidėjimo, L: k.!
gamtos padirbtais keliais vieno krašto gyvuo- 
liai prisigriebė Į kitą: gyvuoliai. prisigriebę 
į naują kraštą, atsiradę kitokiose sanlygose, 
iš palengvo išdirba naujas yjiatybes, dėl ko 
turi persikeisti ir tūli sanariai; jeigu paskui 
nauja tėvynė liekasi atskirta nuo senos ir gy
vuoliai vystosi savistoviai be įtekmės senos 
tėvynės, tai persikeitimas atsibūva dar grei
čiaus.

Apart šitos persikeitimo priežasties, yra 
dar kita, gal dar svarbesnė už pirmiaus ap
rašytą, nors ją ne teip lengva suprasti: prie
žastis ta yra tai teip vadinamas vidurinis per 
sikeitimas paeziame gyvuolyje. Visi gyvuo
liai, kokius tik matome aplinkui, ne pasilie
ka be permainų, kaip persikeičia jie dabar, 
taipjau buvo ir senose gadynėse: keitiesi jie 
tai vienoje, tai kitoje savo kūno dalyj. Ko
dėl, dėl kokių priežaščių atsibuvo ir atsibū
va visoki persikeitimai terp gyvuolių, ant to 
šiądien ne galima atsakyti, bet apie tą visi 
žino, kad ateitikusi maža permaina gali atsi
liepti ant viso organizfao, pagimdyti žymų jo 
persikeitimą ir Jeigu toksai persikeitęs, pasi
kėlęs ant augštesnio laii>siiio genaus bus pri
taikytas prie gyvenimo sanlygų negu neper- 
sikeitę tos pačios veislės sandraugai, tai tas 
naujas susitvėręs tipas paims viršų ant senų, 
pasilikusių ant to paties laipsnio. Genaus 
per persikeitimą prisitaikę prie sanlygų ko
voje už būvį paima viršų ant senų tipų, o per 
tai ir veisiasi smarkiaus Tą matome ir šią
dien ant skyrių žindančių krepšinių užsiliku
sių Australijoj ir ant žindančių augštesnio 
tipo. Kol Australijoj, ne buvo žindančių 
augštMnio laipsnio, krepšiniai galėjo ten 
viešpatauti, bet kad» kolionistai atsigabeno 
iš Europos aukštesnių tipų žvėris, kurie paė
mė viršų ant vietinių žemesnio tipo, prisivei- 

‘ ‘ |>ams, vietiniai, nega- 
.T_____ __________ ____ lovos už būvį, turės
su visu išnykCf Ką dabar matome Austra
lijoj, tas pirmiaus jau, dar prieš atsiradimą 
ant žemės žmogaus, atsitiko ant kitų sausže- 
mių, kur geriaus prisitaikę prie gyvenimo 
sanlygų augštesnių tipų žindanti žvėrys paė
mė virtų ant viešpatavusių pirma reptilijų ir 
pirmutinių žindančių žemesnio tipo krepši
nių, teip pramintų todėl, kad jie turi atsa
kančius krepšius ant nešiojimo pagimdytų 
vaikų? Tas buvo vienu H svarbiausių kelių, 

» ' ,-V ' * . ;*■

sus dar europeiškiame ti] 
lėdami su tais išlaikyti 1

rų. Liekanas tų žingeidžių sutvėrimų rado 
pirmiausiai pabaigoj pereito šimtmečio eoce
no sluogsniuose aplinkinėse Paryžiaus, Pran
cūzijoj. Nora jos ne buvo pilnos, bet garsus 
mokslinčius Cuvier, iš kelių surastų kaulų, 
padirbo paišintas čielų sutvėrimų, kurie, 
kaip paskui pasirodė iš pilnų skeletų, buvo 
iš tikro tokiais, kokius Cuvier, vos turėdamas 
kelis kautas, nupiešė.

Vienas iš tokių iš kelių kaulų Cuviero 
nupieštų paveikslų eooeno laikų sutvėrimų 
buvo paveikslas Palaeotherium (iš grekiškos 
kalbos: palaios reiškia seną ir therion—lauki
nį žvėrį), gyvuolio prigultačio prie tapyrų 
giminės, arba bent panašaus į tapyrą. 
Nepilnus skeleto kaulus šito sutvėrimo rado 
Paryžiaus aplinkinėse, Praucuzijoj, ir iš tų 
surastų kaulų Cuvier nupiešė visą pavidalą 
išnykusio sutvėrimo, kaip jis išrodė būdamas 
gyvu. Vėliaus, kada surado pilną skeletą, 
tai pasirodė, kad ansai garsus mokslinčius * 
nepaklydo, kad jo nupieštas paveikslas iš
tikto parodo tą žvėrį tokiu, kokiu Jis ištikto 
buvo gyvendamas ant žemės. Krūminiai 
dantys jų buvo panašus į dantis šiądien gy
vuojančių Afrikoj nosaragių arba rinocerų. 
Ant kaukalio matyt, kad šitie sutvėrimai 
snukio užbaigoj turėjo triubą, tokią 
kokią turi sloniai arba šlapiai, tik trumpą. 
Pirštai, kokių turėjo po tris ant kiekvienos 
kojos, užbaigti buvo mažoms nagoms; vidu
rinis pirštas buvo didžiausias, abudu krašti
niai mažesni. Akys buvo mažos, galva gi 
dikta. Dabar pažįsta jau kelias veisles šitų 
išnykusių sutvėrimų: mažiausi iš jų buvo 
avių didumo,. prie tokių prigulėjo Ptdaeo- 
therivm eurtum, didžiausi gi toki kaip arklys, 
prie tokių prigulėjo Palaeotherium magumn. 
kurisai turėjo daug ypatybių priartinančių 
jį prie arklių ir prie nosaragių. Palaeotiu- 
rium medium buvo truputį mažesnis už ame
rikonišką tapyrą; Palaeotherium minu g buvo 
gražus mažas sutvėrimas; liekanas jo rado 
eoceno sluogsniuose ant salos Wight, Angli
jos pakrantėse.

(ToliauB bus.)



Draugyscziu Reikalai.

LIETUWIU DAKTARAS

50c

vvažiuoju

Dulsevicztn,

NAME

Wietines Žinios.

Kas prisius 35clietuviu* užkvleczia

A. Sukurskis & Co.

Wisi

wyral

P. VVoodman, prez. 
Draugystė Teisybės

tat bateliu* Ir gvAr*ntnoj&m 
vi, arte pinigu* sugražinti. 
Harvlta MeNicatCa.,

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

nu-
Blėdį

«"«!M GOD

OFlbO VALANDOS:
Iki! ryto, nuo * S—S po platai r po 8 

Tblelomas Y amus 8K.

Kiekviena* vyra*. kur* p*r**zy* tetenka in 
Stale Medinai institute. Key 8M. Etektron Huiid- 

Fort Vayne. lad. apteik;* dykai praba* 
paku U gar.lnga Namini. Gyduolių, iasgydžiuai. 
tukitanesia* vyru. kurie par ilgus u»*tu» kentė
jo iyUezku dailu *llpnumal*, paeinauesiai* nuo 
jaunyste* tardykime, pražudymu pallefo* ir at
minti**. -lipnumu nugaros. Rumsnkejimu Ir *u- 
vytimu ly ties daliu. Raayk szųdten.

■oauv'hpofg *fi(iopoj me

‘s«,l d

Paeito markėmis, aplaikys tusios, kas 
50c —du ttuinu, kasti.00 — penkis tu
tinus naujai pagerintos pope ros gromatu 
rassymui, su naujais papuoszimais. ap
skaitymais, Paryžiau* kwietkor>is ir 
naujos mados koncertais. *

lAgpsa LytieaMn Dailiu 
iazgydysiu į kales dienas, taipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, i*xdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojlmy pajiegų ir tt. Isz- 
gydymy užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chronisskas ligas gydau pasekmin
gai. ir slėpėmės ligas užlaikau slaptyM-

W. Kudarauckas, 
Box 234 Lawreoee, Mas*.

Gydo wisokes ligas, turi geri ausy pr; 
ką ligose moterių, vaikų Irchrol 
koše ligose. Taipogi geriausei ■ 
ka aperacijas visokiuose etai

Telefonam Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

. aptieko*.

Ant pardawiino, pigiai namas su 
lotu. Namuose talpinasi buezernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti visky sy
kiu arba tik narna su lotu. Alsiazauki- 
te: Dan. Knakevicze, Box 403, Toiuca, 
IB. , (7—8)

T. Menkeliuuas,
10 Horace St., Somerville, Mass.

Baltriikoi}!!!
Rasite azaltų alų, šen i nusės artai* 

kas, wynų net >m Europos, o 
cigarus net les Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 Ji. RirerSideSL, .

f itertnj. - Cm.

dienų 
sudiios

Dr. I. P. Kossakaaskis, 
3315 S. MORGAN UL. 
Aptiekoje j. Leszcsynskio, 

kožna diena
nuo 10-toft iki IS-tos adynos 

prieaz pietus.
CHICAGO. JIX.

ZingeidiiN Hvietul dalykas.
Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
Į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už ky gvarantuojn. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnies ir tankiu* plau
kus, ky liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir iaikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik ataiszaukite.
omSAl; „-.kljn.NY

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUND7.A OO., 
Bpx 2361, New York. U .S. A.

Teatras ir balius.
Lietuvių Socijalistų kuops 

rengia teatrų ir balių, 13 d. va
sario, 1900m., svetainėje Muaic 
Hali, ant Lackawana avė., Scran- 
ton, Pa., kur bu* daili muzika, o 
įėjimas vaikinui su mergina tik 
25c.; atsidarys ant 7ių dziego 
riaus vakare.

Dr. Leonard Landės,
Li*tuwi*zka* Daktaro*.

184 K. 84 UI., New York.
Garsinga* gydytoju wyris*kų ir mo- 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucsiuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karalisskoje mo
kykloje Londone, buvopnrdėtiniu moks
lo Lebanon. Bollevue, Port Graduale 
Hospital College Ir 1.1.

Uaatiksrina laigydymu
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui; 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimą. skaudulius, 
žaizda*, tynimy, moteriszku ligų ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniu prietaisu.

duoda rodos ir 
per poeztą ar b t

Aptiekoje gludą randui keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pa- 
Stauk t i daktaru ku tik koki nori.

Dr. M. P. Kosukausku viuda aptie
koje.

TeL Varde 709.

Chicago, III.
Mylėtojų laikys savo susirinkime nedė- 
lioj 11d. vasario, 1 wal. po pietų, K. 
Liaudaasko ulėj,3901 S. Morgan *L No
rimieji® prisiraszyti į musų draugystę 
teiksis pribūti.

Sn guodone, Dz-tk T. M.
Padekavone.

Chicago, III. Dr-tė Teisybės Mylėtojų 
iszreisskia ssrdingiausiy aezių visoms 
lietuvisskoms draugystėms ir pavie
niams lietuviam*. Kurie teikėsiskait- 
1 ingai aplankyti musų antrų metnį balių 
laikyU nedėlioĮ, 4 d. vasario ir broliu
kai rėmė, isz ko Dr-tė turėjo gerų pel-

— Paczto inspektoriai sugrie
bė ant vagys tos laiszkų ateinan- 
czių ant paczto urėdnįkji K. Wal- 
sh£, kurį suareėztavro. Walsh, 
kaip sako, pavogė apie ' 5000 
laiazkų, tikėdama juose rasti pi
nigų. Tarnavo jis ant paėzto 
net keliolika metų ir visi laikė jį 
ui teisingi urėdnįkp..

— Pereitos pėtnyczios dienų 
sudegė didelės grocerijos Spra 
gue, Warner & Co. ant Raudolph 
ui., po nr. 18. Prie to sudegė ir 
18 metų pagelbinįkas. Prie ge
sinimo du ugnasargiai apsikulė 
labai pavojingai; vienas nupuo
lė nuo kopėczių nuo treczių trio- 
bos lubų. Abudu apkultus 
gabeno į ligonbutį. 
ugnies padarytu skaito 
200000 dol.

KlaidON atitaisymai*
“Lietuvos” ur. 5 buvo pakvit*volo* 

aukos ant Paryžiaus jiarodos surinktos 
Jos. Skinderio isz Weatvillėa, III., turėjo 
būti isz We*t Superior, Wis.

HI ‘oSuoiųg -jt pj£€ ogg 
‘SVHOflHfl Jf. d 
niJtonsaipz Jiapjo |tivpon<j 

»fotl)U«J«Al8 BtUOMS) — 
*l(vp sojjueaivsvsiM 
U{ sįzauni* sruoa»i 
OMVj J>|*id 5*n«(Sid 
f n opepjoja* arapėd^H 
«n»»Į^«nĮUĮqnĮ[Zs nBk

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkisakai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257 TE.M.YK GELTONA.PAR_WA MUS APTĮKKQ$ .25

Pajiesskau savo brolio Andriaus Ba
liuko, isz Szventaierto parap, Seinų 
pa v., Suvalkų gub. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso: 
Mike Baliukss, Lošt Creek, Pa.

Pajieszkau doros merginos, nuo 1A— M 
metų ant apėlvedimo. Norinti tekėti ui 
vyro, teiksis prisiųsti savo fotografiją; 
Mano adresaM>f!

J. Wisiaokls, 
1740 Nayang avė., 8c ra n ton, Pa.

ter*A< ’o.N )

FfBradchulis
Advokatas ir Notary Public.

W ieni n tolia lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj, 
Lake Forest universiteto. Weda prowaa 
kriminalisskaa ir eivtiinkas. Atjlessko 
užsenėjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rody visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rody pasiekti per gromalas. Tut:t> 
tiejie reikaly teaiszaukia tuojau*.
3389 8. Hatoted «U, Chlca<<>, 111

- Telephone Y ard* 772.

— Pereitoe pėtnyczios 
kriminaliszkame »ude 
Ra kero atsibuvo prova Waltero 
L. Fernsvort h apskųsto ui daug- 
palystą; Esrnsvorth turėjo ne 
msiiaus kaip 20 paežių, su ku
rioms vienok tik teip ilgei gy
veno, kol neiszviliojo pinįgų. 
Pas jį rado dar knįgutę su mergų 
suraszu, sukurtoms rengėsi.dar 
apsivesti- Prie tūlų merginų 
pravardiių buvo paienklinta N. 
G-, kas mat reiszkė, kad, tojė ne

Redakcijos atsakymas.
Liet. Republ. Kliubui 10 var

do* Chicago. Wardai aukauto
jų ant fondo Paryiiaus parodos 
gali būti kvitavoti tik tame 
laikraeztyje, kuris piningus priė
mė

NAUJIENOS, 
karine daugeli pradiliifffn* ir pa

gers. Sude buvo Ir 4 Ferns 
wortho paezios. Sūdai nuspren
dė jį į kalinį Jolliet.

— Coroneto daktaras Sprin- 
ger, po nr. 1024 Girad ui. rado 
szaltame gyvenime moteriszkę 
su 4 vaikų didiiausiame varge, 
voe gywų. Nors buvo didelis 
«z Utis, gyvenimas buwo ne kur
tas; vienas isz vaikų suszalo. 
Teip nelaiminga moteriszkė yra 
lenkė Zielinskienė. Wyraa jos 
pasimirė du mėnesiai a'gal ir pa
liko sergancz’ų paežių su vaikais 
be cento.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Antano Biloa, iaz Kauno 

gub., Raseinių p*v., Jurbarko parap. 
Butrimonių kaimo. Ji* pst*. ar kas 
kitos, teiksią duot žiniy ant adreso:

Rafolaa Danielius, 
Bos M5, Westvtlle, TU.

— Pereitos nedėlios dienų ant 
policijos stacijos atbėgo 16 metų 
mergina,bet su ja nieks ne galėjo 
susikalbėti; bandė 1 kalbėti į jų 
Ingliszllt, W«ki§žkii<-)eKkiSJk*i, 
pracuziazkai, maskoliazkai, cze- 
kiszkai, slovakiszkai, magyarisz- 
kai, bet nė vienos isz tų kalbų 
mergina ne galėjo suprasti. At
sirado ant galo netoli policijos 
gyvenantis Jonas 8tep, mokantis 
lietuviszkai, su kuriuom jau ano
je mergina galėjo susikalbėti. 
Pasirodė, kad tai yra lietuvaitė 
Szlapauskytė ir kad iszėjusi isz 
namų, paklydo ir negalėjo kelio 
atrasti. Policijantai nuvedė jų 
namon.

Pzjieezkau Juozapo Didžionio, iiz 
Kauno gub., Panevėžio pav., Nausėdžių 
kaimo. Girdėjau buk neaeniai yra at
vykę* Amęril^n. Jis pate ar kaa kita* 
teikeis duoti žiniy ant adreao:

Jonas Wedluga, 
Springvalley, III.

Pajieszkau savo draugų Antano Murku- 
no, kaimo Stroliszkių ir Jurgio Raczin- 
sko iaz kaimo Pažverinių, abudu Kauno 
gub., Panevėžio pav. Jie Imtys ar kas 
kitas teiksi* duoti žiniy ant adreso:

Mike Januszeviczia,
3254 E. Edgemont St., Philadelahia, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio Stanislovo 
Markaucko. Suvalkų gub. Mariampolės 
pav., Aleksoto gin., kaimo Kluoniszkiu; 
gyveno Forest City, Pa. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žiniy ant adreso: -r 

l’eter Poezkaitis,
143 N. Oth St. Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau Mikofo Pa ule ko, Gargždų 
parap.. Telsziu pav.. Kauno gub. 
pat* ar kas kitas teiksis duoti žiniy 
adreso: John JoniĮtas.

Box 342, Fairmouni, iii.
Pajieszkau savo brolio Juozo Menke- 

liuno, Kauuo gub. Rasseiniu pav., Szim- 
kaieziu vol. Szyliszniuku kaimo. Ji* 
pats ar kas kita* teiksi* duoti žinią ant 
adreso:

GRAND OBKN1NO.
Atidarius naują saliuny snbatoj ir 

nedalioj. 10 ir 11 arnsario, darau balių jo 
įkurtuwių, ant kurio grajy* gers tnuzka 
ir bus smagus pasilinksminimas. Dėl- 
togi visus aplinkinius ir pažystamus 
szirdingai užkwiecziu atsilankyti, o bu
site kuo gražiausiai priimti. Ralius pra
sidės subatoj 7 wal. vakare.

Su guodone.
Petronėlė Mockaitė,

547 S. ('anai st., kertės 13th st. Chicago,

Pinįgai iszaiųati per “Uetuvoz” 
redakcijų ^reieziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pratilti, 
nes mea riuneziame |>er bagoeziau- 
sias banl&s ir kiekvienų siuntini 
aaekuruojame.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingu* prie 
peesiaus daiktu* pas

Ootlet Firnitnre t Stove Co., 
3849 8. Moryan St.

o Jie sutaisys tavo peczlu dykai. Teipgi' 
turime didelę daugybę visokių ;>eczių 
už pigiausių prekę, pigiau kaip fabrike.

Baltliuore, Md, Draugystė D. L. 
K. Keiatuczio, darys pirmutiuį didelį 
balių, panedėlyj, 12 d. vasario 1900 m. 
Manhattan salėje, po ui?. J1012 JC. Balti- 
tnore ui. Prasidės 7| wal. vakare ir 
traukais iki puaiaunakcziui Inžen- 
ga vyrui su margina 25c. Isz uždarbio 
bus 3czla dalis paaukauta ant Lietuvos 
kankintinių. Užpraszo visus lietuvius 
ir lietuvaite*, vietinius ir ias aplinki
nių miestelių, kuoakaitlingiaaiai susi
rinkti. Grajys puikiausia Baltimores 
miesto muzika

Su guod. S. J.Latonas, skkh 

Teįuykit sanariai Dr-te* Liuoey- 
bes.

Chicago, Iii. Dr-tė Li.unayMa, dėlei 
svarbios priežastės, perkėlė savo ateinan
tį mėnesinį susirinkimą isz nedelio* į 
subatą ant 10 d. vasario 1900, kuri* atsi
bus toje paezioj L. Azuko salėj, 3301 
Auburn avė. Susirinkimas prasidės 7 
valandą vakarė.ant kurio galės pribūti ir 
nauji kandidatai ant prisiraszymo. Įsto
jimas dar už 91.00 bepasilieka tiktai dėl 
keleto naujų kandidatų.

A- Rudauska* Mkr.
3352 S. Morgan St. 

Didelis Balins!
Scranton, Pa. Lietu visiką 8z. Juozapo 

parapija ant naudos bažnyezios. turės 
balių ir 1 loteriją ant auksinio laikrodė
lio ir batcikelio 14 d. vasario, 1900. Mu
šte salėje, 213'Lockowanna avė Prasi
dės 7 vai. vakare. įženga vyrams 25c. 
moterims ir merginoms dykai. VVisus 
lietuvius ir lietuvaite* užkvieczia skait
lingai susirinkti.

K. Petruli*, parap. sekr. 
IJetuwi«kiw Teatras.

Mt Carinei, Pa. Nedėlioj 35 vasario 
ISOOjfc. pzfapTjos''t»JAje Lietuviszka 
-Teatraiiszka kuopa per»tarVTa”9l» 
mėse dramą “Keistuti*”; lerp kiek
vieno* veikmės bus juokingi pasakoji
mai ir trumpos dainelės. Tikietai ant 
teatro po 25c. Wisu* lietuviu* ir lie
tuvaites vietinius ir aplinkinius, szir
dingai kvieczia atsilankyti.

L. Tzatbaliszka kuopa. 
Balins! Baliu*:

Brocton, Mass. Dr-tė Sz. Rocho turės 
savo pirmutinį balių subatoj, 24 vasario 
1900, Pythian salėje ant North Main St. 
miestelyj Montello; prasidės 7 vai. vaka
re. Įženga vyrui su pana 50c. Wisus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie
czia atsilankyti.

Su guodone >
M. J. Stripinis, Dr-lės raszt.

Chicago, 111. Liet. Repūbli. Kliu- 
bas 7-tos vardo* laikys savo metinį su
sirinkimą subatoj, 10 vasario 7 vai. va
kare, salėje Szėmaiczio 632 S. Canal st., 
ant kurio visus 
susirinkti.

PIRK TIKTAI
Kero’s Grynos Ciekistlos

Rainius liltns.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

aut kiekvienom barielko* ir maiszeho, 
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant 
wir*z padėto paveikslėlio. Klausk *awo 
groeemiko apie asu* miltus.

Chicagos ttllja:
IO3—IO7 Wert Rando! ph Street.

Erete pintai-
Ruskaa rublis po.................... 52}c
Prusiukoe markės po........... 24jc

Prie ktekwieno pinįgusiuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kssz-

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietawis«ka 

APTIEKI
3316 S. lorgin St., Chicago, III.

Turi gerisuses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žolele*. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Ataissankuslem* per laiszkus ir apra
išantiems si 
prtsiunczla 
per expresy.

W. S LOMI N SK A.
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL.

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Koeciuszkos Baro- jranMįjrJj 
don už rūpestinga, te i- 
niiigH Ar artiatiMzką iaz- 
dirbimą.

Knygos.
A pr a* žymas; tikros teisybė* ir 

stebuklingi Dievo galybė* apsi- 
reisskimai....................................

Apie popiežių*, vyskupu* ir kitu* 
Dievo tarnu* ir Jų geru* darbu*...

Knyga apie sutvėrimą Dangaus, že
mes ir kitų dangiszkų svietų bei 
apie pabaigą svieto..........

Jieszkojima* peklos..........;
Galima gauti pas:

>1. I>augutatls,
73 Grand Street, BROOKLYN, NY

Nesiųsk pinįgų.
Daug žmonių serga ant poliucijoakuri 

apeireisskia laike miego ar prie nusiszla- 
pinimo, ir jeigu isz to nesigydyz,ji neap
leis žmogų kankinusi. Žmonės turinti ta 
liga kenezia nemigą, galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimą arba netravinimy, ner- 
viszlyumą, vidurių ir nugaros skaudėji
mą ir apailpnėjimy lytiszkų k tino dalių. 
Jeigu tokiuose atsitikimuose reikalauji 
pagelbės, nesiųsk pinįgų. bet raszyk pa* 
manę įdedamas marke, o asz atsiųsiu 
apraszymą,pagal kurį tikrai iszsigydysi. 
Adresuok: 2—3

.lobu Waael, 
Boa 448. Iron Moautain, Mieh.

EUMATYZM
JEURALO1E t podobne eteroby, 

vyiabtesy na įotetevto Scteych 
. niimicokiom a
K PUW IKIYCUYC1. A
Mste«nr Dr. RICH1 KRA 
^K0TWICZNY”^8 
AIN EXPELLER

T. ANDRIŪSZEUCZAITE
DIRBA —ffl. -8® Arnotus, Karūnas ir wisus bai- 

nytinius parodus,
— Teipog! -

DniAystems: Vėliaus, Szarpas, LnUrdas Ir Lt
ZkL Mokinausi to darbo W*rszavoj, dirbau jį kelis 

metu* Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darbu gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuuiszko* draugyste* reikalaudami draugys- 
tems ar bažnytiniu iszdirbimu. raszykite pa* ma- 
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasni* kaip lenku,

[/ '\ asz savo iszdirbimu* gvarantuoju. ‘
Su Guodone.

T. Andriuszewiczaite, 110 V. Dhlsion St, Chicigo, UL

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra- 

•zyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeęsety- 
toje gromatoje pamo- st uKa 
kinima kaip isssigy- 2 
dyti namieje ir apra- Iv
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa- ’’ x 
mokinimas tikrai isz- 
gydys susilpnėjimą tawo ivtiszku daliu 
ir sulaikys naktine įtoliucija. Raszyk 
sziadien imu:

Cha* Johnson, 
Bos 516. Hammond, Ind.

J. NAUJOKAS, 
ase Wytha ava., SrooKlyn. NY,

AGENTAS
LUluw. telk Minsiu lrpreke>* kaygu: Itetu- 

»tešku. mMkolissku. mok*(tešku Ir visokiu kaip 
«: gramatikų. Sodyaa Ir U. Aat at.akytno.gro- 
mato* prisiuak ut Sn. mark;

___ ^Naujos knįgos.
Imtynes varguoliu nu i»ago- 

cziabt ir Nociaibttu Suvienytoje 
ValNtŲme Platforma. Pagal an- 
gliNzka paruHze kuo. V. Deinski*. 
laząjo kasztaL* lietiniu so<-iaiis- 
tu kuopos Scrautou, Pa Ply- 
mouth. Pa Spaustuvėje “Vieny
bes Lietuvninką** 19OOni 22 
pnsl.

Isz pradiių raszėjaa paaiszkina 
neteisingų Amerikoj (ne tik A- 
nierikoj, bet weik wisur teip yra) 
draugijos surėdymų, kur maža 
gywentojų dalis, kapitalistai, pa
ėmė į sawo rankas wisus kraszto 
turtus; jiems tarnauja wisi wal- 
dinįkai, kadangi lygiai preziden
tas, kaip ir ministeriai yra susi- 
or<ranizawusių trustų tarnais. 
Pagal oticijaliszkų suraszų, pada- 
wadytų Geo Holmes 1890tu, 
Amerikoj buwo 6504796 szeimy- 
nos darbinįkų, taigi 52% wiso 
Amerikoj szeimynų skaitliaus, 
4994091 arba 39% widutioių 
luomų, kapitalistų gi bu\vo tik 
1091325 szeimynų arba wos 
8i%. Tuo m tarpu turtai sziteip 
btwo paskirstyti: darbi n į katu s 
prigulėjo >2746000000 arba wos 
4A%; vidutinėms luomoms 
♦14550000000 arba 24%, kapita
listams gi 142203000000 arba 
71% wisų Amerikos turtų.
Rods daugelis kalba, pasirodė net 
straipsniai tūluose musų kunįgų 
laikraszcziuose, buk socijalistai 
nori wien kapitalistų turtus terp 
sawęs pasidalyti; kalbos tos 
ir straipsniai wien parodo, kad 
jų garsintojai ir raszėjai straip
snių mažų turi supratimų apie tų, 
kų raszo: socijalistai wisai ne ke
tina kapitalistų turtus sau pa 
weržti, kad galėtu be darbo gy
venti, bet kovvoja už lygias tie
sas, reikalauja, kad kraszto tur
tai; kontrole ant produkcijos ne 
prigulėtu mažam kapitalistų 
skaitliui, bet wisai tautai, kad 
i-z darbo wisi turėtu lygių naudų, 
o ne wien mažas kapitalistų skai
tlius, kurie tiesiog į sawo wergus 
pawerczia wisa8 kitas luomas.

Kas nori placziaus susipažinti 
su socijalistų platforma, tegul 
parsikvrieczia sau augszcziaus pa
vadintų knįgelę; prekė jos tik 
10c. Ras joje ne tik apie naie- 
riua socijalistų partijos Amerikoj, 
bet ir apie skriaudas, kokias dar- 
binįkai turi kęsti nuo kapitalistų 
ir jų tarnų.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8L,Cor.Lcxington Av.

Offiso valandos: | te\s£k.£
X«4.Uomi*.*>*vS iki 10H w*l.ryto:n»oS lkUv»l. 
P® Jtet-

Rod* per Grmnktek Dykai.
Užprassydami gydykla* prisiuakite 11.00 

tyjeigu sergi, tol p*ra*zyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir aprauyk savo ligą, o 
mz prisiusiu gydykis* kuriomis iszsigy-

Lietuviszkas • 
CIGARU FABRIKJ

Dirba Cigaro* iaz tikro Havana* t* 
ko. Biznieriam* dasiunezia į visu* Ai 
rikes kraazlu* už pigiausią prekę. Už 
ko geriausią tabaką ant p* pi erosą, 
portuotą irz Maskolijos Ir Turkijos, j 
Fabrike*: 11M N. Maplesrood 
Oflsa* ir Krautuve: 91B4 33ial stl 

(po„I.totevo. - RedskdM) CrtlCAG

Pasilinksminimo Balius.
Subatoj, 10 Vasario 7 valanda vakare, 

darau pasilinksminimo balių, ant kurio 
užkviecziu visu aplinkiniu* ir pažysta
mu* apsilankyti, o busite svetingai pri
imti. Grajys puiki muzika ir visi susi
rinkę turės smagų pasilinKsminlmą. 
8u guodone.

P KARECKA8.
1 )93 So. Oakiey avė. Chicago.

Balius Baltus.
Subatoj. 10 Vasario, 7 vai. vakare, da

rau pasilinksminimo balių, ant kurio 
grajys puiki muzika, bu* smagus pasi
linksminimas ir tt. Dėlto visu* aplinki
nius ir pažystamu* szirdingai kviecziu 
atsilankyti. Su guodone
Mike Neviadomskis, 1161 iioyne avė.

Chicago, III.

Wl4matiniNWąteriburto į 
LietuwiREkMR Šaitanas. ’

Užlaiko gerą alų. senjause* ir esystas a- 
rielkaa ir kvepeoeziuseigarus. Geri aute 
užeiga dėl ta vi ežia i atvaževuSiųį Wa- 
terbory. Yra tai vienatinis czyteziau 
sės ir leisingiauses lietuviszka* saliu 
na* mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZ1U8, 
889 Bąnk, kampo* S Leonard st. 
W*teri>ury, Conn.

KARŪNŲ, SZARPŲ, į
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, jįt . 
BERLŲ, MARSZAL-4
KIMŲ LAZDŲ ir tt.. Į ĮBu ftfe iĮĮSr

Tunu už garbę apreikszt) guo- 
•lotiniems Kunigams ir guodotin. Į \ pZ J9.A
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daigA 
tos Pigiausel, TeBlnftaiuei (dk.
ir Geriausei, ne* per 90 metų ffiff 
už*i imdama iszdirbimai* įgijau fig M
geriausę praktiką ir dėl to galiu ▼ H jm © Sg
viską padirbi pigiau ir geriau ne- fflj UemMF
gu kiti fabrikai. Kg

Bu guodone ■ ■ •
W. 8LOMINSKA, «79 MILVVAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

L16iuwiszka ADLieka
257 HanovcrSt., Boston, Mass 

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir uirubežiniu.

Diemanto Elektros Kryžius.

■
 W .diB.BM teipgi Volte KryAiun. ketete meta atgal ta

ne ioruUi An.trijojr. ir pMldekatroJaat «awo naudai 
Krykiu* taa veik >raalpteUao Vokietijoj Eraacuiljoj, 
Skandtaavljoi ir kltov Europoe »laly^, ir .zendie. yra la
biausiai pageidaujamas kaipo galinga. wal*ta» nuo Reuma
tizmo ir danžoito kitu k.no negailu.

Elektros Diemakto Krykiu* gydo Reumatizmą teip ■>.»- 
kalu kaip ir austrių. Seuralgita Ir kita, kūno ritaudeji- 
ma*. Nerwtezkama. Neriu nusilpnėjimą. Silpnumą, Ptm- 
/ote Nervu Gywnma. Nervu Nupuolimą. Nemiga. Akėjo 
tingumą. Dva.to. Nupuolimą. Hyuerija ParalyAiu. Bu* 
•engimą. Drebuly. Neuralgija. A po plekai ja. Muomara. 8«w. 
Wito 8nokl Szirdle* Plakimą. Gaisro* *ksudėjimą ir vila* 
Nerwi»zko Sy*temo sugedimu*.

Veikme jo »)>*lrei»i.kte pati per iawr begej* keleto, die
nu. bet kartai, aitru aka kele* diena*.

K rysiu reikta neezist diena ir nakty, pakabinta aatMil 
kinio *iulariako ant kaklo, auganeziau arirdluM indaubo* 
Mėlynoji p.ae tari tat in apnerta aptemta. Prta.1 naudn- 
jlma ir viena *yki ant dieno, po to Indeli Krvtiu in truputi 
drungna geriausio ūkavo *ky*tima rr laikyk per katate 
minuosiu. Valkumu, žiūrint pagal amžių, uk*um reikta 
vandeniu at.kie.tl. Pinta to Kryžiau* yra Vitui doie- 
u. Ir gvarantuojame. kad ji* auteik* tekia pat nauda kaip 
ad gvrtauataji. elektriarki diržai. kassteoJanU pvafrtoHta 
ei dvldearlmt* *ykiu daugiau Kožna* neimynot aanary. ■' 

■waika*ar ligota., nlekado. netari ta 9>e to Etaktri*akn Kryžiau*, kur* m gertaMta geitato- 
jum prtMual Wi«ok ta* tano norule. Ir ikaunaa* Pri.luak vien. doJeri per rtnmrr ar mooey 
orderi arta regi«truotoj gromatoj. o me* tematai tava* k*natai, paauieun vien. El-ktrtark. Din-j 
mauto Kryžtn. .rta S UŽZS.00 Gaunamo* tu*»t*n.-riale rekomendacijos ano nata, karte. 19} 
gageita tzlo^stetaklingo^Krąžiau* isrtigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiazko. galybe* ' 

A*, tzlrdiagai valyje w*rtot Diemanto Elektros Kryžių *»> vieokiu motertazku ligų.

Mn ELVINE JKN8EN. Kooan.nsa, Cr*n.
Mano moterį' Ilga laika tarėjo **tm* ir nervu dltauna. tat po betaria nedailu vartojimo Du

rnelio Klektro* Kryžiau* tapo wt.i*zkai įvelka.—NIKL8 GTNDESEN. Jam* Man.

NERVITA
Gedo impotetelĮ*. stabdo naktiuia 

polurija ir visa* liga* išgauta* per 
tezdykumuar ne.tea.gumo SiPa gy- 
ėykla Midrutlna nervu* Ir daugina

Gražu*

. .*« r
*r *1

'*"w n u.tetom* • ir
niaukama*, gražiai kvietkaola*. tikrai ameriko- 
ateakate viduriai*, gvanntuota* aat SO mete, 
t.uodo kaip SžO.OO nukilai* laikrodėlis. Atelaai 
me C.O. D. ir j.1 paeklabo*. užmokėk aat.zprMo 
agentui S».MS Ir laikrodėli* tawo, jei neoagražrk 
•tgal ant Su kMSto. Ra*zvk koki nori vyrteka 
ar moteri.uk*.Prie klekwi.no laikrodėlio duoda 
me DYKAI auksu lieta taneiutreli jeigu *u ori* 
riu pri*lu*l*B.M. Ir apmokamu kinta* prialaaM- 
uio Apal.teltuok Msendien. Manta preke* eina 
augntyn. Raszyk o prteluslme peris K—a- 
loga parodanti tak.laao.lu* vtatata puiki, dai
ktu. ROYAL KARO A1N HOUSZ. SS Dearborn 8t 
fbto<b,ttt: •

HILLFS FOTOGRAFAS, 
SMft&HatotedBt.

Mtoma paikiai PotografljM; nė tozta| ttttri 

S2.00 ;
Aat vsssMs k kitokiu ssOmle sntae*.Vb*n«>»- 

rijM tastaikissstei

Kaip mum* gerai žinoma, žmonija— te. p*yt Įsako, intelektuallatko Ir sėt ekonomiszko1 
žvilgio—dalioMi ta S kilau*: vi.ua 
ka, drūta, pulki, visado. linksmi, pa 
jaut tam. vl*.r turi gura, pauukm.* 
d Ima w Įšoktoje w.rtel*y.toje; antroji 
te. silpna, nuliud**, sunrkM, m*ten 
nedrąsi ir tankini visiazkai negabi 1 
ir n.tlnkauti *Mtmynl.zkam. gy vnati 

In *ua pastarųjų kitam priguli visi 
*awo jaunystėje,dauguma* g»l wteal U 
atsidavė uniklnanezTam žmogau* kum 
darbui — onanismui arta patpoliueijs 
vetesainom metuose perdaug davė 1 
lyti*z*tama pageidimam*; telpogi ir 
tas priežasties naoiiaktino Ir blogo m 
•įdirbimo, per didy alkoholisska gėry 
jlma, arba kurte per susidujUna au n< 
motorams pražudė savo linksmyta. Ir

Saitokie žmoaiu suklydimai galina* 
juos par visa ju gyvenini* k.atoti bąli 
yda pa*ekms* kaip*.: szlrdie* 1 
• pazmodiszkas galvos skaudėjimu*. 1 
tok ima. žarna ir pilvo kataru, nugar 
žmas skaudėjimu, amvisskama. dlspi 
duriu užkietejlms, sekios taglma suj 
n.morallsskais sapnai*, inkstu Ilga*, 
na. dusinimą, nagai., i sakorbuta. sks 
aut kūno ir lyttesku daliu spuogu*, 
szankeri. *iflll etc. *

Bat dabar tegul niekas Mauslmlea: 
•to daktarai lisrado nauju, vaistus, 
nugulta gali greitai, radikalteskai ir 
Isz tu liga Isulgydytl; kanklasmleUe 
*0 sveiksta, >lipfiiina. drūtyte Ir dal 
zda. gebama visokiame durta ir užsl* 

>*ri*lusk žfie. markeml* ir me* pusiu 
štai paatoglutl musu giduole* per via 
•nuvilto. Viri, kurie jtaszkota pageli 
kito* ar p«r teterka* ar ypatisskai pa 
*■ The State MedicsU 1 >iHueiu«ar 
T6 K. Msžlson »t. cmichgo.il 

offisa* atidaryta* auo lis. iki Irs.
Nedaliom* nuo >0 *n. iki lt am.
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