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(Varpas.)Isz Lietuvos,

heliuose”.

Morta Zauoiutė.

Isz

pra-

■' ' Hi dar ne vi-»i |ej priežasczių, kurios buvo mi-1 Lietuviszkos jaunuomenės užru-

Parodos Reikaluose.
Gavusi antrą užpraszymę, kad 

surinkti kiek išgalint knygas ir 
su gotiškoms raidėms, asz nuo 
savęs nenorėjau nieko daryti dė-

ant ulyczioe purvais 
Žydai pats niekad ne-

Įwažlawo į aketę.
“Vienybė” pasėmė sekanezię 

žimę isz “Tilžės Keleivio”:} ake-
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Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
Tęsynes dviejų gubernatorių 

sztete Kentucky dar vis nepasi
baigė, bet tuom tarpu nors pra
dėjo dar buotiesi t iesdarių butas; 
demokratiszkas gubernatorius už
ėmė kapitolių, o jo prieszinįkas 
Taylor persikėlė į privatiszką 
gyvenimą. Tuom vienok neuž
baigti dar nesutikimai; katras gu
bernatorius ^galutinai pasiliks, a 
pie tai nuspręs sūdąs, tik vėl ne
žinia, ar jp nusprendimui panorės 
pasiduoti tas isz gubernatorių, 
ant kurio nenaudos sūdąs iszduos 
nusprendimą.

Sugrįžęs isz Transvaaliaus ‘bu
vęs ten Amerikos konsulius Ma- 
erum apskundžia angliszką ran
dą užtai, kad jis atidarinėjo atė
jusius ant jo vardo urėdiszkus 
siuntinius,ką daryti ne turėjo tie
sos. Macrum primena teiposgi 
apie paslaptę susiriszimą terp 
Anglijos ir Amerikos kas link 
karės pietinėj Afrikoj. Amerikos 
valdinjkai užsigina ir sako, kad 
nė jokio susiriszimo su Anglija 
ne padarė. Katros pusės teisy
bė, dabar dar nežinfa. Senatas 
pirk ra t i nėjo klausymą pasiskun
dimų Macrumo ir nutarė pareika
lauti nuo administracijos teisingų 
žinių apie tą viską, ką pasakoja 
Macrum.

Gyventojai salos Porto Rico 
skundžiasi, kad perėjus saloms 
toms po Amerikos valdžia, jie 
atsirado daug sunkesnėse sanly- 

"gose neg;u buvo prie iszpamszkos 
valdžios, žmones dabar czia di
delį vargę kenezia, isz milijono 
salos gyventojų 600000 reika
lauja paszelpos ant maisto. Pre
kyste apsistojo, kadiųjgi ne tik 
svetimi krasztai, bet ir Suvieny
tos Wieszpatystės ne įsileidžia 
l»e muitų tavorų nuo tos salos. 
Darbų nėra, tuom tarpu siautu- 
sios pereituose metuose vėtros 
isznaikino didesne pusę plantaci
ja

Ant salos Filipinų karė trau- 
si toliau* savo keliu. Kaip sa
ko, vieną isz pietinių Filipinų 
salų, nepaminėtą Paryžiaus trak
tate, užėmė japoniecziai. Sugrį
žęs nuo Filipinų jenerolas Shafter 
pasakoja, kad pasikėlimą tagalių 
galima laikyti už suvaldytą, pors 
yra dar diktai pasikėlėlių pulkų 
iszmėtytų po visas jų apgyven
tas provincijas, bet didelio pasi- 
prieszinimo nėra jau ką bijotiesi. 
Kaslink aitų- tauliszkų gaigalų, 
apie tai Shafter nieko ne nori 
kalbėti. Taigi, lyg kad apsilpus 
tagaliams, rengiasi priesz ameri
konus pasikelti kitos giminės. 
Jeigu teip, tai karė* galo ne grei
tai reikia laukti; reiks ant Filipi
nų visada laikyti didelius garni
zonus, kas kasztuos nemažai pinį-
gu-

Pietini Afrika.
Į Londoną atėjo linksmu angli- 

Į jonams žinia, pirmutinė szioje 
karėje. Jenerolui French au jo 
divizija pasisekė ateiti į pagelbą 
miestui Kimberley. Jenerolas 
atėjo į miestą, ant kelio niekur 
ne patiko didelio pasiprieszinimo 
būrų, Didžiausios gi angliszkoe 
pajiegos po vadovyste lordų 
Robertso ir Kitchenero perėjo per 
upę Modder ir įsiveržė į’Orauijos 
republikų, užėmė miestą Jacobs- 
dal ir traukia ant Oranijos sos- 
tapilps miesto Bloemfontein. Ka
dangi ant sawo kelio niekur ne 
patiko didelio ir smarkauž^rieszi- 
nimosi būrų, tai matyt, kad jie 
pirma pasitraukė su savo dides
nėms pajiegoms, paliko ant drū
tesnių kalvų mažus pulkus ant 
erzinimo ir stabdymo anglijonų. 
Kur yra dabar visos būrų vado
vo Cronje pajiegos, anglijonai

tikrai nežino. Atėjęs į Londoną | greitai paimti virszų ir sykį pa- 
nuo lordo Roberts telegramas sa- * *’ 11 ‘ J ‘;U
ko, kad Cronje su 6000 būrų 
traukiasi ant Bloemfontein. Bet 
kur kitos jo pajiegos, apie tai te
legramas nieko nesako. Cronje, 
kaip pirma anglijonai garsino, 
turėjo apie 20000 kareivių. Eu
ropoj paleido paskalą, bet ne 
Anglijoj, buk Cronjes kariauna 
pateko į nelaisvę; tam vienok 
nieks ne nori tikėti, kadangi 
Cronjes be didelio muszio ne ga
lima paimti, netikėtai ant jo už
pulti anglijonai teiposgi ne galė
jo, kadangi ne tik paežiam būrų 
vadovui, bet weik kiekvienam 
jo kareiviui gerai pažįstami visi 
keliai, kalvos ir klony* tuose 
krasztuose, kuriuose kariauja. 
Kad lygiai atėjimą į Kimberley 
jenerolo French, kaip ir įsiverži
mą į Oraniją Europoj, net pa- 
czioj Anglijoj, ne laiko už teip 
labai didelę anglijonų laimę, 
rodo tą Londono beržė, kur ir po 
pagarsinimui paskutinių telegra
mų prekės angliszkų akcijų ir 
bondsų tik visai ne žymiai paki
lo ir aut jų nėra pirkėjų. Suba- 
toj isz Londono iszsiuhtė į visus 
kraštus telegramų s, buk dabar 
atidarytas per telegrafą susineszi- 
mas su iszliuosuotu nuo būrų ap
gulimo Kimberley ir buk galima 
czia isz visų svieto krasztų tie
siog siuntinėti telegramų*; nede- 
lioj vienok vėl atšaukė tą, kas 
subafoj buvo pagarsinta. Argi 
todėl Kimberley- vėl butu apgul
tas, jeigu į jį ne galima telegra
mų siųsti? Jeigu bu

rastu slastuose, visai teip, kaip 
tai buvo su ^divizija jenerolo 
White, uždaryta mieste Ladys- 
mith. Wokiszki specijaliszki 
militariszki laikraszcziai, perkra
tinėdami įsiveržimą anglijonų į 
Oranijos republiką.ne laiko tę už 
teip svarbų atsitikimą, kaip an
glijonai norėtu. Svarbesniu bu
tų, jeigu Robertsui pasisektu je
nerolą Cronje sumušti, o to iki 
sziol ne atsitiko. Kaslink suma
numo karės vedime, specijalistai 
augsztai stato jenerolą Cronje, 
nežeminus už Joubertę, kurio 
Buller ne gali įveikti. Wokisz- 
ki ži nūnai sako, kad jeigu Cro
nje apleido pozicijas angliszkose 
valdybose ir davė anglijonams 
įsiyeržti į Oraniją, tai todėl, kad 
senas pozicijas prie anglijonų 
perkeisto karės vedimo plano pa
laikė už ne geras ir persikėlė ant 
geresnių.

Žinia apie įsiveržimą anglijonų 
į Oraniją pasiekė jau ir kariau
jantį Nataliuje Joubertę. Dabar 
jis sutraukė tą savo kariaunos 
dalį, kuri buvo persikėlusi į kitu 
upės Tugela pusę ir persikėlė at
gal.' Dabar, kaip per saulinį te
legramą paduoda isz Ladysmith, 
terp būrų apie šitą miestą užtė 
mytinas didelis krutėjimas. An
glijonai mena, buk Joubert dalį 
savo kareivių-bandys siųsti į pa
gelbą jenerolui Cronje. Jeigu 
isztikro teip, tai už poros dienų, 
kada szitam vadovui ateis nuo 
Jouberto pastiprinimas, galima 
laukti didelio muszio terp būrų ir 
jenerolo Robertso kariaunos. Jei
gu tame mūšyje pasiseks angli
jonams sumuszti b^rus, tąsyk tik 
galės jie ’girtieei.

Jenerolas Buller dabar vėl 
traukia atgal prie upės Tugela ir 
gal kietvirtą kartą bandys prisi
griebti į Ladysmith, tikėdamas, 
per apsilpnytas būrų pozicijas, 
nuo kurii^daug kareivių Joubert 
nusiuntė į pagelbą jenerolui Cro
nje, prasimuszti iki Ladysmith. 
Darbar ar šiaip ar teip neužilgio 
reikia laukti svarbesnių atsitiki
mų ant karės lauko. Sziuom 
tarpu, rodosi, anglijonai pradeda 
imti viražų ant apginėjų liuoey- 
bės, bet ar isztikro jiems pasisek

ėmus užlaikyti, tę parodys tik 
tolesni kruvini musziai.

Parlamentas pripažino Angli
jos randui reikalingus kreditus 
ant tolesnės karės vedimo, nors 
deputatai kitų partijų nesigailėjo 
randui karezių teisybės žodžių už 
visę karės vedimę ir jos pradėji
mą. Buvęs Gladstono ministeri
joj užrubežinių dalykų miuiste- 
riu lordas Rosebery persergėjo 
raudę priecz traukimą maskolisz^ 
kos kariaunos ant Afganistano 
rubežių, nurodė, kad ’dėl karės 
pietinėj Afrikoj Anglija privers
ta buvo tylėti, kada Maskolija 
pagriebė į savo rankas visas 
koncesijai Persijoj. Priminė, 
kad, kada Anglija priesz karę 
Amerikoj ir ^Vokietijoj jieszkojo 
pagelbos, tie krasztai jos praszy- 
mą atmetė.

Angliszka karės ministerija pa
garsino,buk Japonija pavedė An
glijai ant karės reikalų užsteliuo 
tas angliškose Armstrongo 
dirbtuvėse savo kanuolos ir buk 
tokią jau pagelbą turi ir dar nuo 
vienos viešpatystės,tik ne pagar
sino nuo kokios. 1

Prancuzlja.
Prancūziškose valdybose ant 

salos Martiniųue, VVidurinėj A- 
merikoj, pasikėlę negrai plantaci
jų darbinįkai- dar ne tik ne su
valdyti, bet maištai platinasi 
dar labiaus, prie maisztinįkų pri
sideda vis daugiaus negrų ir gal 
iszsiplaliuti aut visų purvuotų

kiazki laikraszczi*i pasėmė žinią 
isz vieno vokiazko iezeinanezio 
mieste Breslau, buk prilankus 
lenkams kunįgaiksztis I mere tino 
(jis lenkams prilankus ne buvo, 
mokėjo vien savo veidmainys
tėmis prie savęs patraukti len
kiškus aristokratus ir dvasiszki- 
ją) likosi caro isz Warszavos at- 
szauktas ir buk jo vietoj paskyrė 
fanatiką jenerolą Kuropatkiną. 
Ar teisinga ta žinia, ne galima 
nieko pasakyti, bet kiti laikrasz- 
ežiai nieko panaszaus ne paduo
da.

Chicagos “Rocord” paduoda, 
buk Lemlierge susekė lenkiszkos 
revoliucijonieriazkos partijos su
ka Ibį* priesz tris pasidalinusius 
Lenkiją kaimynus. Sako, buk 
lenkai sutarė dar szį metą pasi
keiti visose trijose vieszpatystė- 
se. Nesinori tikėti, idant lenkai 
teip mažai proto turėtu ir ant syk 
pasikeltu priesz visus tris valdy
tojus. Teiposgi pasakoja, buk 
daug lenkų kaipo liuosnoriai ke
liauja į Angliję ir buk angliszka* 
randas siunezia juos į Aziją, kur 
laukia karės su Maskolija. Be a- 
bejonės, Anglija stengiasi sukelti 
lenkus, bet vargiai bo jie, maty
dami negalėjimą, klausys anglisz- 
kų agentų prika^iinėjimo.

ivizna arsi
ventojų, tame vos 15000 balt- 
veidžių prancūzų, kiti visi neg
rai. Kariaunos ežia mažai. Be 
abejonės prancūzai su valdys pa
sikėlimu, bet jis dar labiaus balt 
veidžių gyventojų skaitlių su- 
mažys, kadangi dabar jau keli 
plaptatoriai apleido plantacijas 
pasikėlusių negrų isznaikytas ir 
atkako į Prancūziją. W įsuose 
mat karsztuose krasztuose negrai 
ima viražų ant baltveidžių: te i p 
yra aut Kubos, ant Daniszkų 
Antilių valdybų ir ant anglisz- 
kų. Dabar Prancūzijos randas 
prie pasikėlusįos salos siunezia 
karišką laivą su kariauna. To 
užteks ant suvaldymo pasikėli 
mo, bet per suvaldymą ne sudru- 
tys baltveidžių, kurie karsztuose 
krasztuose nesi veisia teip kaip 
negi ai.

Prancūzijoj ne mažą triukšmą 
padarė susekimas, kad koksai 
Philip, ministerijos urėdnįkas, 
praneszdavo angliszkam randui 
apie visus laivus plaukianczius 
isz Prancūzijos portų su tavorais 
dėl Transvaaliaus. Sako, buk už 
toki? tarnystę minėtas urėdnįkas 
gavo nuo Anglijos 25000 frankų. 
Kada tas viskas iszėjo į aiksztę, 
urėdnįkas prapuolė; kaip 'sako, 
pabėgo į Ameriką, kur buvo jau 
pirma gyvenęs.

Prancūzija, kaip girdėt, ren
giasi pasinaudodama isz karės 
Anglijos su Transvaaliumi.užimti 
prigulinezius Moroko ciecorystei 
oazus Tuat ir kitus, kam pir- 
miaus pneszinosi Anglija, ir -nuo 
ežia, per Sacharos tirus, padirbti 
geležinkelį į prancuziszkas vi
durinės Afrikos valdybas.

Maskolija.
Maskoliai vėl smarkiau* 

deda persiekioti lenkus, matomai 
tuom nori iszgauti VVokietijos pri
tarimą arba ^>ent nesikiszimę, 
jeigu užgimtų Azijoj karė terp 
Anglijos ir Maskolijos. • Dabar 
abudu kaimynai, taigi lygiai 
Maskolija, kaip ir ^Vokietija, 
persekiojime lenkų eina isz vien. 
Kur dingo dabar didelės lenkų 
viltys, kurias rėmė ant neva li
berališkų pažiūrų caęo Mikalo
jaus? Pereitą san raitą visi len-

Isz Faiuituwes, Kauno 
gub.

Klemborgo
i aaatoialą .

iszduoda svetimtaueziams sąvųjų 
ir, jei atsirastų terp jų iszdavi- 
kas, nubaustų jį ar nužudytų, 
niekam nežinant. Mums gi Lie
tuviams, kas link sutarimo ir 
vienybės, isz tos paniekintos tau
tos ne sykį priderėtų pavyzdį 
imti.

Keidainiuose yra selskinis gy
dytojas — gudas Jevtukauskis; 
apie jį pridera kelis žodžius pri
minti, nes taę vyrus už savo ne
dorus darbus vertas yra paminė
jimo. Isz pradžių, tikką persi
kraustęs czionai, susitarė su ase
sorium ir uriadninku ir eidavo 
per miestelį žiūrėti krotnų, ar 
neparduoda ko puvusiojo; kiek
vieną sykį sustatydavo daugybę 
protokolų, paskui gi tuos proto
kolus pardavinėdavo pats Jev
tukauskis žydeliams, imdamas 
nuo jų nuo 5 iki 25 rublių. Teip 
rinko jis sau pinįgus gana ilgę 
laikę, vienok Žydeliai, iszgudrėję 
ir susipratę, įgavo į savo rankas 
keletę nors sudraskytų protoko
lų, susitarę, apskundė Jevtu- 
kauskį. Tas iszsisukte tai iszsisu- 
ko. liet daugiaus to jau nebedaro. 
— Czia nustojęs pelno, stengiasi 
kitais keliais papildyti savo 
kiaurę delmonę. Susidėjo su 
iydu, kurs apsiima jaunus vaiki
nus, kuriems reikia karumenen 
eiti, atliuosuoli nuo tarnystes. 
Žydas ima szimtinę, kartais 
daugiaus, kartais mažiaus, tais 
pinįgais pasidalina su Jevtukau- 
skiu, tasai gi, apžiūrėdamas Kei- 
dainiuose stojanezius į kariume- 
uę, davusiems pinįgus sako:

tam tinkantį, pradėjo daryti isz 
vytelių įvairius kioeius, kreses, 
skuomes ir kitus pintus daiktus; 
teiposgi daro isz azeriųssepeczius 
lampų stiklams šluostyti. Visi 
daiktai yra gražus. Priima tei
posgi vaikiukus ant mokslo. 
Mokintinis turi iszbuti trejus me
tus; gauna visę užlaikymą, 
tik drabužius turi kiekvienas sa
vo turėti. Norinczių mokytieji 
kioeius daryti alsiraustų nema
žai, -kad ponas D. duotų ir dra
bužį, nes neturtingam vaikiukui, 
ėsaneziam be algos, sunku pasi
taisyti drabužius, o isz namų pa
imti ir gi nėra kaip, nes ir lenai 
tankiausiai trūksta.

Isz Keidalnių, Kauno gub.
Wiena bajorė isz Josvainių 

parapijos -“akalicos”, žinodama, 
kad Keidainiuose, Labūnavoje ir 
Wendžiogaloje kunįgai lenkisz- 
kai pamokslus skelbia, užsigeidė, 
kad ir Josvainiuose ir gi len- 
kiszkai sakytų. Wienkart susi
tikusi su savo kunįgu, praszo 
apie tai sakydama, kad nesupran
ta lietuviszkai. Kunįgas, pasi
klausęs kaip ji lenkiszkai kalba, 
tarė: “Kaip gi Taihista suprasi 
mano lenkiszkę pamokėlę, kad 
lenkiszkai kalbėti nemoki!” Per
nai Josvainių parapijoj, Szinga- 
lių sodžiuje, pas ukinįką Kacziu- 
kę apsinakvojo knįgų irlaikrasz- 
czių nešikas. Wakare atėjo isz 
sodžiaus du Žiužnių vaikinu, 
pamatę jog prie Kacziuko nak
voja knygneszis, parėję namon, 
pasakė tėvui; o tasai, buvęs ki
tąsyk starsziha ir turėdamas pik- 
tumę ant Kacziuko, norėjo 
jam atkeršyti: tuojaus paskubė 
jo į Josvainių miestelį, atradęs 
tę sykį ten du uriadninku, naktyj 
atvedė pas Kacziukę ir padarė 
kratę — atrado knįgas, dabar 
Kacziukss išsiųstas į Gudiję ant 
penkių metų, o knygneazis pa- 
tubdytas ant metų. — Žiužnys 
tuo savo pasielgimn užsitraukė 
didelę neapykantę tarp savųjų, 
nuo U) laiko visi į jį sznairai žiuri, 
bet Josvanių žydai da aiškinus 
parodė savo paniekinimą. nes ne
norėjo jo į savo triobas įleisti, o 
žydukai 
drabsto.

žmones, iszlipdinti po visę mies
tu: ant durų kapeliono, kanaunį- 
ko ir wisų davatkų. Atsiszau- 
kimas hektografuotas lietuvisz- 
kai, maždaug tokio turinio: ka
pelionas yra parsidavęs stacziati- 
kiams, pamynęs po kojų savo 
kalbą ir tikėjimu ir norįs isz wisų 
iszplėszti tuodu brangiuoju daik
tų ; taigi persergi lietuvius, 
idant jie saugotus: to piktojo ir 
pavojingojo žmogaus.—Kapelio
nas tai perskaitęs, tuojaus puolė 
prie policijos užtarimo jieszkoti. 
Policijai atėjo į galvą, kad tai 
“szvedų”(teip Sziauliuose vadina 
augusius vaikinus, kurie moki
nasi ant 5 ar 6 k tąsios attestato) 
darbas, ėjo užtat prie jų ir reika
lavo pasiraszyti, surinko paraszų 
daugybę, bet nė vienos rankos 
rasztas nebuvo panaszus į hekto
grafuotus atsiszaukimus. — To 
iszgamos kapeliono darbai buvo 
aprašyti pirmame numeryje“Tėv. 
Sar.” szių melų. Jis netik už
traukė žandarus ant Lukauskio, 
kun. Szleivio, bet ir ant kitų 
sziaulieczių. Siuvėjas Orvydas 
isztupėjo priesz Velykas kalinyje 
dvi sanvaiti: užtraukti kapelio
no žandarai atrado pas jį keletą 
knįgelių. Ar jau dvasiszkiejie 
ir sziiuliecziai negalėtų atsikra
tyti nuo jo?!!

tę ant Nemuno, prie geležinkelio 
tilto įvažiavo skersai upės va
žiuojanti rogėse broliai Peterai- 
cziai ir žandaras Goldaps isz 
Jegeriszkių. Arklys, rogės ir 
žandaras likosi srovės įtraukti 
po ledu. Abudu Peteraicziu 
iszgelbėjo subėgę žmonės; mat 
abiem broliams pasisekė užsika- 
byti už ledo ir todėl srovė pa
griebti ne galėjo.

Wėtros Balti ko pakrantė
se.

Smarkios vėtros ir sniego dar
ganos, kurios pirmiaus siautė 
Anglijoj ir Prancūzijoj, perėjo į 
Wokietiję, o ant galo pasiekė 
Balt'ko pakrantes ir Prūsų Lietu
vę. Wėtros Karaliaucziuje, Klai
pėdoj ir kituose miestuose, tei
posgi jų aplinkinėse pridirbo 
daug nelaimių ir blėdies. Yra 
kaimai, kur vėtra triobas kaip 
szluote nuszlavė, kitur nuneszė 
stogus. Ypacz giriose padarytą 
blėdį skaito milijonais. Yra 
daug sužeistų žmonių; apie už- 
musztųs iki sziol žinių nėra.

Isz Szwaicarijo8.
Besimokinanti Freiburge lietu

viai studentai prigulinti prie 
“Rūtos” draugystės, drauge su 
lenkais įsitaisė skaitinyczią, ku
rioje visi reikalai atsibūva ablė; 
jose kalbose; draugystės gi pa- 
czios pasilieka skyrium. Dabar 
besimokinanti užrubežiuose lietu
viai rengiasi isz visų besimoki- 
nanczių sutverti vieną organiza
ciją po vardu “Susi vienysimas

keliai delmono papildymui. Kei
dainiuose pirma buvo tik viena 
aptieka, kuri pirm dviejų metų 
perėjo į žydų rankas. Jevtu
kauskis pareikalavo nuo buvu
siojo aptiekoriaus, idant. ansai 
jam mokėtų nuo kiekvieno re
cepto mokestį; apirt to Jevtu-1 bus nemažiau* kaip 
kauskienė nuolat reikalavo iszįniszkoms raidėms, o gal dar ir 
aptiekoe visokių brangiausių 
kvėpsiu,už kuriuos niekad nemo
kėdavo. Aptieka, turėdama 
daug skolų, sykį atsisakė mokėti 
Jevtukauskiui be reikalo. Tad, 
paszėlęs isz piktumo, Jevtukau
skis pakurstė du žydeliu uždėti 
du aptiekoriszku magazynu, pa
žadėjęs siųsti prie jų žmonės vai
stus pirkti; teip buvo, pakol ap
tieka neperėjo į žydo rankas. 
Tas visu pirmu sutarė su Jewtu- 
kauskiu vienas kitam nekliudy
ti ; uždengė tuojaus vieną maga- 
zyną, o kitas, Jevtukauskio ap
leistas, menkyn eina. Dabar jau 
gerai aptiekoriui ir gydytojui — 
tik ligonių delmonas ir sveikata 
tebekeuczia. Prikergiu dar, kad 
Jevtukauskis tik gydo tuos žmo- < 
nes, kurie jam gali brangiai už
mokėti,tie gi, kuriuos turi veltui 
gydyti,bijo jo, kaip ugnies irnie- i 
kad prie jo neina. Nedoras elgimąsi 
su ligoniais visus iszgazdino. Isz 
ligonbuezio, kurs yra po jo prie
žiūrą, ligoniai bėgle bėga, teip 
yra prastai valgydinami. Kada 
Jevtukauskis giriasi imas pinį
gus ant 10 ar 20 ligonių, galima 
jų rasti tik du, tris, o kartais nė 
vieno. Keidainiai labai kenezia 
nuo to, kad neturi lietuvio gy
dytojaus; yra czia du gudu: Jev
tukauskis ir kariumenėa gydyto
jais ir du žydu. Musų Lietuviai ( 
dauginasi į Gudiję pyragų j ieš
koti, palikdami savo brolius ne
dorųjų plėszikų rankose, kurie , 
netik delmonus, bet ir sveikatą 
musų iszcziulpia!

nėtoe j*au “Vienybėje”, o prieg- 
tam ir ne % buvo laiko, ir antra, 
nepaėstu te i p knygas su gotiš
komis raidėmis, kurios su labai 
mažu iszėmimu visos yra tikėji- 
miszko turinio, kaipo su lotynisz- 
koms. Musų tikėjimiszkų knygų 

ir su loty-

daugiaus.
Sausio 20 dieną, po 'ilgo tę<i- 

mosi susitvėrė ir Prūsų Lietuvoj 
komitetas dėlei parodos reikalų. 
Nors czion darbai nepadalinti 
ir nėra reikalingos tvarkos, bet 
visgi bus szis tas atlikta.

P. J. Strekys apsiėmė surinkti 
tikėjimiszkas, knygas su got. rai
dėms iszleistas Prūsuose, o jam 
gelbės p. p. Jankus ir Vanagai
tis. P. Jankus paaukauja visas 
knygas su got. raidėms iszleistas 
savo spaustuvėje. Surinkimą 
knygų sutarta atlikti kuomigrei- 
cziausiai, iki 1 vasario, ir jas nu
siųsti knygiuįkei M. Zaunibtei į 
Rokaiczius (per Neukirch), kuri 
jas galutinai sudavadys, ir per
žiūrės “Byrutės” knygyną dėl to 
paties reikalo, bei susiraszys dėl 
visokių susižinojimų su vyriau
siais vadovais.

Priėmimui aukų parodos rei
kalams tapo iszrinklas p. J. Stre
kys, Jagstellen per Jugnaten, 
Ostpr.

Isz Sziaulių.
Ūžia czia nuo kalbų apie bai

sųjį kapelionę kun. Radzevyezių: 
vieni jį stengiasi iszteisinti, kiti 
kaltina ir vadina ataeziai, jei ne 
žandaru kunįgc rūbuose, tai žan
darų sėbru. Neseniai buvo atsi
radę isz nakties atsiszaukimai į

Szwentežerio, Suwal« 
kų gub.

Wienę kartę atvežė czia pas 
kunįgę czigonas pasimirus} savo 
vaikę palaidoti krikszczioniazkai 
ant kapinių. Nuėjo pas kleboną 
derėtiesi, ką tas kasztuos. Kle
bonas už palaidojimą pareikala
vo poros rublių.—“Kunįgėli, at
sakė czigonas, poros rublių vai
kas ne buvo vertas gyvas bada- 
mas”J Ksdangi kunįgas ne norė
jo nusileisti, czigonas iszėjo, sėdo 
į vežimėlį ir nuvažiavo, bet va
žiuodamas pro kunįgo daržą, 
įmetė czia kūną pasimirusio vai
ko. Atsėjo jį Kunigui dykai pa
laidoti. P.

Atsiliepimas wieno kan- 
kintinio.

Brangus ir mieli v'iengencziai!
1897 m. sugrįžęs isz Siberijos, 

papuoliau į žandarų nagus už 
“Sietynę”. Kalinyj sėdėjau be
veik du metu, potam iszgujo 
manę į Wiatkos guberniją ir ati
davė po globa pagarsėjusio 
kraujagerio Klingenbergo ir po 
policijos prižiūra ant trejų metų. 
Besėdint kalinyje, pati mano 
nežinia kur dingo. Paskutinį 
skatikę iszlcidau ant duonos 
szmotelio besigelbėdamas nuo 
bado. Klingenberg paskyrė 
manę ant gyvenimo į pavietinį 
miestą Nolinską, kuriame iki pa
skutiniam laikui negalėjau gauti 
nė jokio darbo. Tame miestelyj 
yra du tabako fabrikai ir juose 
darbinįkai uždirba ' po 2 rubl. 50 
kap. iki 4 rubl. ant mėnesio 
(czia mat darbas neiszpasakytai 
pigus), bet į tuos fabrikus nepri
ima prie darbo politiszkų nusi
kaltėlių. Atvykęs į Wiatkę, du 
kurtu buvau pas Klingenbergę 
melsti, idant duotu apsigyventi 
Wiatkoj, Sarapule, arba nors 
Jelabuge, kur greieziaus ga
lima būt rasti darbę; bet ant to 
mano meldimo atsakė, jog gavęs 
nuo Goremikine prisakymą ne- 
dalelsti politiškiems nusidėjė
liams apsigyventi gubernijaliaz- 
kuose ir fabrikiniuose miestuose. 
Perkėlė manę į pavietinį miestelį 
Slobodskoj, bet ir czia ta pati 
plynia, valdžia nepriima į urė
dus, o fabrikantai į dirbtuves 
politiszkų nusidėjėlių; kitokių 
darbų yra czia labai mažai. -Kiti 
pohtiszki nusidėjėliai, besiginda
mi nuo bado,pabėgo ir daugumas 
dasigavo į užauliežius. Mano svei
kata,dėl sunkaus gyvenimo ir ba- 
do.teip sunyko.kad vos parėplio- 
ju.Wisuose miesteliuose yra po ke
lias deszimtis politiszkų nusidė
jėlių isz inteligencijos, kaimuose 
pilna darbinįkų isz tokių jau nu
sidėjėlių; darbę gi turi tik 10% 
ir tai kuo niekiausię ir kuo pi
giausiai apmokamę. Studentai 
duoda lekcijas, bet ir tę darbę ne 
visiems pasiseka sugriebti. Dak-

P.
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tarams ir weterinoriam« uždraus
ta praktikuoti. Gelbimės terp 
savęs, kaip galime, paduoda 
mums raukę ir szelpia geri žmo
nės, bet tai laszas į jūres. Ko 
dėl prie musų suszelpimo nepri
sideda lietuviszka wisuomenė? 
Gėda jums, broliai, kad iki sziol 
nieko mums neprisiuntėt. Gel
bėkit broliai’,

Kę gi veikia mano kalėjimo 
sandraugai? Kę veikia mano 
draugai Amerikos kunjgai?* Kę 
veikia kiti lietuviszki darbinį 
kai ir wadowai?

Jūsų Meszkutis.
Czia talpiname atsiliepimę vie- 

no kankytiuio, bet jų yra ir dau
giaus, o gal ne vienas dar didesnį 
negu szitas vargę kenczia! Pi
nigai ant kankytinių surinkti 
guli iki sziol redakcijose, o mes 
nebaigiame rinkimo komiteto 
surinktų pinįgų paskirstymui. 
Amerikos lietuviai negali tikros 
teisybės apie isztremlus žinoti ir 
daugumo jų nepažįsta; todėl tar- 
pinįkais turėtu būt Euro-

Bllzzard.
New York. Pereitos subatos 

dienę siautė wisose Atlantiko pak
rantėse smarsus blizzard. Pa- 
sažieriniai laisvai atėjo į portę 
vėliaus negu prigulėjo ir daugu
mas atėjo drucziai pagadytų. 
Hamburgo garlaivys “Graf Wal- 
dersee” likosi ne toli porto vėt- 
ros užmestas ant sudūmos. Wa- 
kare vėjas susilpnėjo, bet užstojo 
dideli szalcziai. LaikeMilizzardo 
nė wienas laivas ne dryso isz 
Nev Yorko porto iszeiti.

Susidegino.
St Lotus, . Mo. Gyvenanti 

czia moteriszkė Julia Crammer, 
pati geležinkelio darbinįko, isz 
rupeszczio, kad jos wyras gir- 
tuokliauja, apliejo savo drabu
žius kerosinu ir uždegė. Ko! ję 
užgesino, ji teip baisiai apdegė, 
kad ant iszgijimo nėra vilties. 
Moteriszkė ta turi 5 mažų vai- 
kuczių.

Kareiviai maisztininkai.
El Paso, Tex. Likosi czia su-

Isz darbo lauko.
Newton, N. J. 200 darbinį- 

kų dirbanczių Sterling Šilk Co. 
dirbtuvėse pakėlė sztraikę.

*1 Nev Kensigton, Pa. Czia- 
nykszcz os American Tin PI ate 
Coi dirbtuvės pradėjo dirbti.

5 Reading, Pa. Philadelphios 
kapitalistai rengiasi czia pastaty
ti didelę lokomotyvų dirbtuvę.

T Martins Ferry, Oh. Laugh- 
lino dirbuvėse pradėjo dirbti l>e 
perstojimo per dienas ir naktis.

1 Tarentum, Pa. Rengia czia 
naujas anglių kastynes, kuriose 
keli szim'ai darbinįkų galės gauti 
darbę. .

Dluue«ne, Pa. Darbai 
eina czia gerai, Carnegie Co. di
dina czianykszles savo dirbtu
ves.

•! Sharon, Pa. Neseniai susi
tvėrusi Shiron Steel Co. stato 
czia dideles geležies ir plieno 
dirbtuves.

Darbai

pos inteligentai,bet ant nelaimėss 
apie jų sulvertę kokį nors szel- 
pimo komitetę nieko negirdėt. 
Gal jie turi nuveikti kokius 
augsztesnius mierius, todėl rū
piniesi apie szelpimę kankytinių 
ne turi laiko, arba gal tik apie 
komitetę ne nori Amerikos laik- 
raszcziams praneszti? Kur nepa
žiūri, visur pasitaiko užtėmysti 
ne pagyrimo vertus muuų pasiel
gimus.

Aukautojas K. Rutkaus
kas sutinka ant komiteto aukų 
dalinimui perstatyto Brooklyno 
kuopos. Red.

Isz Amerikos.

aresztuotas kareivis negrų regi- 
mento. Jo draugai atbėgo su gin
klais ir norėjo įsiveržti į kalinį 
ir iszliuosuoti savo sandraugą. 
Užgimė muszis terp policijos ir 
kareivių, kuriame vienas karei
vis ir vienas palicijantas likosi 
užmuszti; sužeistų isz abiejų pu
sių yra ne mažai.
Žmogžudys ant nužudy mo nusprę

stas
Nev Yorkė pasibaigė prova 

jauno žmogžudžio Rolando Mo
linėm, kurisat nunuodino mote- 
riszkę Kateri nę Adams. Sūdąs 
rado Molineaux’a kaltu žmogžu
dystės ir nusprendė ant nužudy
mo su elektrikos pagelba. Laikas 
ant nužudymo paskirtas yra san-

•| Hazleton, Pa. Darbinįkams 
Lehigh Valley Coal Co. antru 
kartu pakelė ant 2% už darbą 
užmokėsiu.

Wheeling, W. Va. Aetna 
Standard Co. dirbtuvėse nuo ke
lių mėnesių stovinczios dalys 
pradėjo dirbti.

Gladena, Me. Rado netoli 
czia naujus anglių sluogsnius, ant 
kurių ketina neužilgio parengti 
kastynes.

•[ West VVashigton, Pa. Czia- 
nykszczios blėtos dirbtuvės, ku
rios gana ilgai isztovėjo, neužil
gio pradės dirbti.

PiTTsBt'RG, Pa. Czianyk- 
czios Star Tin Mill dirbtuvės dar

Amerikos iszvežimas ir atveži
mas.

Pagal statistiszko biuro pagar
siu tas žinias, sausio mėnesyj 
Amerika parsigabeno svetimų ta- 
vorų už $75828975, terp kurių 
už $32946289, taigi beveik pusė, 
buvo liuosų nuo įvežimo muitų. 

. Sulyginus su pereitais metais, 
szių metų įvežimas buvo ant 
$17500000 didesnis negu sausio 
mėnesyj pereitų metų. Ameri
kos tavorų iszvežta per tą patį 
laikę už $117620930 arba ant 
$2000000 daugiaus negu pereitę 
metę. Aukso atgabeno už 
$1988272 arba ant $4000000 ma
žiaus negu pernai. Iszgabeno gi 
jo už $5691290 arba ant $836000 
daugiaus. Sidabro atgabeno už 
2130335 arba ant $1000000 ma
žiaus, iszgabeno gi už $4599199 
arba ant 781000 mažiaus.

VVetros ir tvanai
Rytinėse Suvienytų Walstijų 

pakrantėse 14 d. vasario siautė 
smarkios vėtros ir sniego darga
nos, paskui nuo sutirpusio snie
go užgimė tvanai, kurie ne ma
žai blėdies pridirbo. Isz pradžių 
smarkiai lijo, paskui gi užėjo bai
si sniego dargana. Upės, ypacz 
sztetuose Naujos Anglijos isz syk 
neiszpasakytai užtvino, nuneszė 
daug tiltų, užtvinę vandens isz- 
griovė geležinkelių pylimus. 
Tvanai daugiausiai blėdies pri
dirbo pakrantėse , Merimac ir 
Connecticut. upių; užliejo daug 
fabrikų, per kę darbai juose turė
jo pasiliauti. Blėdys tvanų lau
kams pridirbtos teiposgi ne ma
žos.

Salaveisziu nuopelnai.
Nev Yorkę, kunįgų isznie- 

kinta “Salvation army” apvaik- 
szcziojo 25 metų sukaktuves 
savo gyvenimo Suvienytose 
Wal8tijose. Per tuos 25 metus 
savo gyvenimo szita organiza
cija 1315000 beturezių suteikė 
pietus. Ji už $60000 parengė 
tris farmų kolionijas ir jas pave
dė isz dumblo isztrauktiems 
vargdieniams; 53000 suteikė 
darbą- Norėtume žinoti, kę ge
resnio padarė szimtę kartų dides
nius turtus turinti visaip Salva
tion army niekinanti katalikiszki 
kunįgai?

Paskendę laivai.
Nev York. Wažiojanti anglis 

laivai “Blossom” ir “Agnės 
Tryon”, iszėję isz czianykszczio 
porto, susidaužė ir paskendo. Su 
jais prigėrė ir buvę ant jų žmo
nės. Ant laivo “Tryon”, apart 
jurinįkų, buvo: kapitonas, Jo 
pati ir du vaikai. Ant Blosso- 
mo, apart kapitono buvojo bro
lis ir vien& jurinįkas.

vaite po 25 d. kovo; nužudytas 
jis bus Sing Sing kalinyj,

Expliozįja.
Geležinkelio maszinų szopoj 

mieste Topeka, Kaus. explioda- 
vo garinis katilas ant vienos lo- 
komotyvos. Iszl ikscziusių szu- 
kių trys geležinkelio tarnai likosi 
užmuszti, o kiti 3 sunkiai sužeisti.

lnffriawo dirbtuvių stogas.
J o liet, Iix. Plieno liejimo 

czianykszczių Illinois Steel Co. 
dirbtuvių dalyj įgriuvo stogas 
ant.20 darbinįkų. Wienas isz jų 
likosi ant vietos užmusztas, du 
sunkiai, gal mirtinai sužeisti, ki
ti gi apkulti lengviaus.

Žmogžudyste.
Jackso.nville, Fla. Netoli 

nuo czia rado ne gyvą 76 metų 
naszlę Rosonę Roberte, 53 metų 
jos sūnų ir 51 m. dukterį. Wisi 
buvo užmuszti, bet kas žmogžu
dystę papildė, to iki sziol nesuse
kė._____

Gaisrai
Minneapolis, Min. Mieste 

Bovdle, pietinėj Dakotoj, siautė 
didelis gaisras, kurisai isznaikino 
visę biznesinę miesto dalį. Ug
nyje pražuvo ir kelios dirbtuvės. 
Blėdį padarytę skaito ant 
$150000.

Denver Col. Sudegė czia įtai
gos Miller Osborn Špice Co ir 
Kansas Moline Plov Co. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
$150000.

Nev York. Sudegė czia namai 
pn. 450 5 avė. Gyventojus su 
dideliu vargu iszgelbėjo atbėgę 
ugnagesiai, bet vienas teip 
sunkiai apdegė,-kad nėra didelės 
vilties ant iszgijimo.

Nev Orleans, La. Sudegė 
St. Charles Kolegija mieste 
Grand Coteau. Terp kitko 
ugnis isznaikino ir puikię kolegi
jos biblioteką; vertę sudegusių 
knįgų paduoda ant $50000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Quinapoxet, Mass. Netoli 

nuo czia iszszoko isz rėlių bėgan
tis į Bostoną trūkis Massachusetts 
Central geležinkelio. 5 tru 
kio tarnai likosi prie to sunkiai 
apkulti.

Netoli Helena, Mont. iszszoko 
isz rėlių Pacific geležinkelio trū
kis ir j$z dalies susidaužė. Prie 
to vienas geležinkelio tarnas li
kosi užmusztas, o 3 sunkiai su
žeisti.

Counoil Bluffs, Ia. Bėgantis 
isz Milvaukee trūkis per
važiavo ir ^užmuszė netoli nuo 
czia 108 metų senelį Johnę 
Montgomery.

vis stovi ir nežinia, kada jose 
vėl pradės dirbti.

1 Young»towx, Oh. Darbai 
prie pertaisymų National Steel 
birbtuvėse baigiasi; jose nuo ba
landžio pradės dirbti.

* Washington, Pa. Tyro ge
ležtes dirbtuvės bus padidintos. 
Dirbtuvių savinįkas priėmė unijų 
už darbę užmokesnio tūbelę.

Whemjng, W. Va. Ketina 
czia pastatyti nauję geležies dirb
tuvę, bet kada prasidės darbai 
prie statymo, dar nieko nežinia.

Tį Beaver Falls, Pa. Czia- 
nykszežios American Steel & 
VVireCo. dirbtuvės pradėjo dirb
ti su dviem darbinįkų atmai
nom.

1 Westville, III. Sudegė 
maszinos isztraukimui anglių 
kastynėse Kelly No. 2, per tai 
darbai pasiliovė ir 350 darbinįkų 
ne teko darbo.

f! New Castle, Pa. Darbai 
eina czia gerai; 8 naujos dalys 
Stenango dirbtuvėse pradėjo 
dirbti ir 100 naujų darbinįkų ga
vo darbę.

1 Pittsburg, Pa. Mononga- 
hela Tin Plate Co. dirbtuvės, 
kurios gana ilgai iszstovėjo, 
pradėjo dirbti ir 1000 darbinįkų 
gavo jose darbę.

Youngstovn, Oh. M. 
Hanna & Co. nupirko nuo brolių 
Andrev ėsanezias netoli Massa- 
ba geležies kastynes ir neužilgio 
pradės jose dirbti.

Mlncie, Ino. Wisos cz'a- 
nykszczios geležies dirbtuvės 
dirba gerai, stovi vien Palmero 
dirbtuvės, bet ir jose žada neuž
ilgio pradėti darbus.

Pittsburg, Pa. Naujose 
Jonese & Langhliuo dirbtuvėse 
pradėjo dirbti viena dalis, kitos 
dalys bus gatavos pabaigoje kito 
mėnesio ir pradės teiposgi dirbti.

Youngstovn, Oh. Czianyk- 
szczios National Steel Co. dirb
tuvės likosi uždarytos ant atliki
mo reikalingų pertaisymų; pra
dės jose dirbti nuo 1 d. balan
džio.

T Belai re, Oh. Dirbtuves 
National Steel Co., kurios sudegė 
pabaigoj pereitų metų, baigia isz 
naujo statyti. Kaip tik viskas 
bus parengta, kaip reikia, pradės 
tuojaus dirbti.

Janesville, Oh. Czianyksz- 
czios Ohio Iron Co. dirbtuves 
nupirko kita kompanija ir už ke
turių sanvaiezių ketina pradėti 
darbus. Szitos dirbtuvės stovė
jo per 10 metų.

T Frankton, Ind. Darbai 
czianykszcziose geležies 'dirbtu
vėse eina niekyn, daugelis dirb
tuvių dalių visai paliovė dirbę, 
todėl diktai darbinįkų, ne turė
dami darbo, kraustosi kitur.

Shamokin, Pa. Dėl neda- 
tekliaus karų ant iszvežimo isz- 
kastų anglių, kastynės Minorai ir 
Union Co. likosi uždarytos ir per 
tai 400 darbinįkų ne teko darbo; 
bet reikia tikėti, kad darbai jose 
neužilgio vėl prasidės.

1 ^ITTiBURG, Pa.
minksztų anglių kastynėse apie 
Pittsburgę, Export ir Mor Run, 
Pa. eina gerai. Geležiniai fabri
kai ne visi dirba. Isz kitur at
kakusiam darbę sunkų czia gau
ti.

Hazleton, Pa. Van Wink- 
le Co. nuo pradžios ežių metų 
jau antru kartu pakėlė ant 2% 
užmokesnį darbinįkų dirbanczių 
jos anglių kastynėse Milnesvillėj 
ir Coleraine. Minėtos kompanijos 
kastynėse dirba 1400 darbinįkų.

Tyroonuell, W. Va. Kal
nakasiai czianykszczių kastynių 
buvo pakalę eztraikę reikalauda
mi didesmo už savo darbę nemo
kesnio; kadangi kastynių saviuį- 
kai sutiko pakelti užmokesnį ant 
10c. nuo tonos, tai darbinįkai su
grįžo prie darbo ir tokiu bud u 
sztraikas greitai pasibaigė.

•j Wheelng, W.Va.Virginijos 
stiklo dirbtuvėse darbai eina ge
rai ir rodosi, kad teip bus per il
gesnį laikę. Dirbtuvės Wheeling 
Steel Co., iszėmus kelių dalių, 
dirba gerai pilnę laikę. Belmon
to dirbtuvėse rengia nauję dalį, 
kuri neužilgio pradės dirbti; pa- 
tilps czia daugiaus darbinįkų. 
Riverside dūdų dirbtuvės, kurios 
jau nuo kelių sanvaiezių stovi, 
neužilgio pradės vėl dirbti.

1 Westville, III. Naktyj 
isz nedėlios į panedėlį sudegė czia 
viena isz didžiausių kastynių 
szafta. Ugnis isznaikino visas 
garines ir elektriszkas maszinas, 
tik hrėkerį su. vargu pasisekė 
iszgelbėti. Blėdys ugnies pada- 
arytos labai didelės, 500 dar
binįkų neteko darbo. Kompa
nija vienok žada greitai pastaty
ti kitas, vietoj sudegusių, maszi
nas ir pradėti vėl darbę. Kitose 
mainoee dirba visur gerai, nieks 
nesiskundžia ant stokos darbo. 
Uždarbiai teiposgi nemenkiausi: 
uždirba po $2.—3 ir 4 ant dienos 
už 8 darbo valandas.

W eatvillietis.

kunįgaiq nuveikti negalime? Žiū
rint gi ant slėpimo konstitucijos 
kunįgų užmanytos “Mocziutes” 
reikia paklausti: kę tas viskas 
reiszkia? Ar kunįgai ne nori, 
kad prie jos ne kunįgai pristotu? 
Nežinant ant ko, juk nieks į 
draugystę nepristos! Apdirbti 
konstiluciję buvo gana laiko. 
Gal būt, kad kunjgai su savo už
manymu norėjo vien pasigirti ly 
giai teip jau kaip su pažadėtoms 
aukoms ant Paryžiaus panidos, 
kurių iki sziol ne davė, arba gal 
norėjo vien užbėgti už akių ne 
kunįgams? Gal būt, kad tie visi 
kylanti nesutikimai Paryžiaus 
parodos komitete keliami tyczia 
ant iszteisiuimo tų kunįgų, kurie 
savo ant pasigyrimo pažadėtų 
pinįgų ne sudėjo, kur reikia. 
Bent teip tie dalykai iszrodo.

Jeigu vienok komitetas ne- 
parupino iki sziol vietos ir nieko 
ne padarė, tai to teiposgi pa
girti ne galima. Už užvilkimę 
paskirtų ant iszsiuntimo daiktų 
isz Amerikos, ne kunįgai komite
to sanariai kaltina patį besiskun
džiantį priesz visuomenę kunįgę 
Žilinskę. Kę tas viskas turi 
reikszti? “Viltis” teiposgi nupei
kia tuos vaidus, bet kad tame 
nupeikime remiasi tik ant raszto 
kn. Žilinsko patilpusio “Tėvy
nėj”, o visai ne privedi 
sinimo kitos pusės, tai 
lyg kad pripažintu tiesę
pusei, o kitę, be iszklausymo isz- 
siteisinimo, laiko už kaltę. Tuom 
tarpu, kaip mums rodosi, yra 
czia visai kitaip.

iszsitei- 
rodosi, 
vienai

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Kam tie nesutikimai?
“Tėvynėj” patilpo ilgokas rasz- 

tas kunįgo Žilinsko su pasiskun
dimu ant ne kunįgų Paryžiaus 
parodos komiteto sąnarių, isz ko 
matyt, kad terp komiteto sąnarių 
užgimė vėl nesutikimai. Kn. Ži
linskas skundžiasi, kad Dras 
Szliųpas ir Mikolainis nesutiko 
siųski pinįgų į Paryžių ant parei
kalavimo kelių tenykszczių lie
tuvių. Jeigu minėti sanariai ne 
sutiko ant siuntimo pinįgų, tai 
jie “Vienybėj”iszaiszkino ir prie
žastis savo priesztaravimo, prie
žastys tos visai įsiteisina pasi- 
prieszinimę ne kunįgų komiteto 
sąnarių. Wisuomenė į padėto 
jus prie rengimo parodos rinko 
tokias ypatas, kurioms užstriki; 
mes gi iki sziol ne girdėjome dar, 
kad ji butų rinkusi kn. Žilinsko 
raszte paminėtas ypatas, kurioms 
jis norėjo siųsti pinįgus į Pary
žių. Argi todėl žingeidu, jeigu 
tūli komiteto sanariai, kuriuos 
visuomenė iszrinko ant dabojimo 
j^s sudėtų aukų, ne sutinka siųsti 
pinįgus ant suvartojimo ypatoms 
neturinezioms visuomenės man
dato? Jeigu kn. Žilinskas imtu 
ant savęs atsakymę už iszsiųstus 
ant jo reikalavimo pinįgus, tęsyk 
butų kas kitas; bet isz raszto vi
sai ne matyt, kad tokį atsakymę 
imtų ant savęs. Taigi, pagal 
musų nuomonę ir apskundimai 
ne kunįgų komiteto sąnarių ne 
turi pamato, geriaus butų prezi
dentas komiteto padaręs nesisku
bindamas su apskundimais kitų. 
Žiūrint į tuos nesutikimus paro
dos komiteto, teiposgi tylėjimę 
kunįgų užmanytojų ,,Mocziutės” 
draugystės, norisi paklausti, argi 
mes nė vieno darbo isz vien su

Isz Scrantono. Pa.
13 d. vasario czianyksztė dar

binįkų kuopa atloszė teatrą, 
duota buvo komedija “Nesitikė
tas”, isz lietuvių gyvenimo. Į 
talpa komedijos yra szitokia: 
Baltruvienė, sena ukinįkė naszlė 
įsimyli į savo tarnąjoną, bet ta
sai, vietoj mylėti senę naszlę, my
li jos dukterį Onytę ir su ja apsi- 
veda. ..Geriausiai susirinku
siems patiko žydas Mausza, visz- 
tų prekėjas. Žydas užsimanė 
Baltruvienei pripirszti persigė- 
ruaį kaimynę Juozą. Ypacz juo
kinga scena buvo, kurioje žydas 
įsipasakojo visas savo nelaimes. 
Wienę kartę Mausza prisipirko 
kelis tuzinus visztų, uždarė jas 
vieno ukinįko rūsyje, 'gavęs nuo 
ukinįko užtikrinimą, kad czia jo 
visztos nepražus. Tuom tarpu 
mat smarkiai palijo ir vanduo 
pripildė rūsį su visztoms teip.kad 
į treczią dieną,kada Mausza sugrį
žęs atidarė rūsį, rado joje visas 
savo visztas prigėrusias. Užtai 
jis aną ukinįką, kurio rūsyje 
visztos prigėrė, apskundė į Liud
vinavo sūdą pas pagarsėjusį sa
vo nedorybėms maskolių tarną 
tieedarį Aleksą. Tas, iszklausęs 
žydo ir liudinįkų, iszdavė nu
sprendimą, kad Mausza nuo da
bar nepirktu .visztų, tik antis, 
o tąsyk, jeigu' uždarys į rūsį ir 
jeigu rusis prisipildytų vandens, 
tai antys, mokėdamos plaukti, 
neprigers, ir tokiu budu Mau
sza ant toliaus apsisaugos nuo 
panaszių nelaimių.

Po teatrui atsibuvo balius, 
susirinkę linksminosi gražiai; 
balius traukėsi iki vėlybam va
karui. •

Czia reikia pridurti, kad priesz 
teatrą ir balių kunįgas Kaupas 
isz sakinyczios teikėsi bažnyczioj 
pagarsinti,kad lietuviai parapijo- 
nai ir prigulinti prie bažnytinių 
draugysezių, jeigu atsilankys ant 
rengiamo darbinįkų kuopds ba
liaus, turės užmokėti '$3.00 baus
mės (kas jam suteikė tiesą dėti 
bausmes? Red.). Per tai gal 
kaip koks lietuvys nėjo ant ba
liaus bijodamas bausmės ir neno
rėdamas kelti triukszmo ir liesuti 
kimų draugystėse, kadangi ant 
teatro ir ant baliaus, žiūrint ant 
daugumo Scrantone gyvenan- 
czių lietuvių, žmonių buvo ne 
daugiausiai, galėjo jų būt dau
giaus; bet visgi visi kasztai užsi
dengė ir dar keletas doliarų 
plaukė į kuopos iždą.

i Svetis.

kokiu ten lenkeliu. Wyras nu
ėjo pas savo moterį ir norėjo 
geru prikalbėti grįžti pas jį, bet 
boba žmogų suaresztavo ir paso
dino į Nev Haven kalėjimą užtai, 
kad neduoda užtektinai pinįgų. 
Argi tai ne geras pamokinimas 
lietuviams limpantiems prie sve- 
timtauezių ir imantiems tokias 
sau už paezias!

Kitas jau apysenis lietuvys 
apsivedė su jauna naszle, bet 
tuojaus po apsivedimui užgimė 
nesutikimai: mat jaunai mote- 
riszkei pradėjo nepatikti senas 
vyras, ji pradėjo m i šlyti apie 
jaunesnius. Jau buvo besirengią 
persiskirti, bet per tarpinįkystę 
kitų szeip teip pasisekė suraiky
ti, tik nežinia ar ant ilgo. Mums 
rodosi, kad szeimynose,' kur mo
teris ir vyras nelygių metų, re 
tai būva sutikimas, todėl apsi- 
vedant, reikia rupintiesi, kad 
terp apsivedanezių nebūtų dide
lio amžiaus skirtumo.

Teip czianykszcziai lietuviai 
ne geriausiai laikosi, sutikimo 
nėra, pjaujasi jie terp savęs ir 
kaip gali, teip viens kitę aploja. 
Girtuoklių teiposgi nestokuoja y- 
paoz dabar, kada apsistojus dar
bams, dafigiaus turi liuoso laiko; 
kiti isz czia važiuoja kitur-darbo 
jieszkoti. Skaitanczių laikrasz- 
czius czia yra mažaj, kadangi 
mat daugelis gailisi doliaro ant 
užsimokėjimo prenumeratos, nors 
ne turėdami kę veikti, saliunuo 
so be jokios naudos ir reikalo 
iszleidžia po kelis doliarus per 
vienę vakarą. Ar nebūtų ge
riaus, vieton įieszti pinįgus sa- 
liunįkams, nors da^į jų apversti 
ant iszsiraszymo laikraszczių ir 
parsikvietimo knįgų?

Daugžinys.

anų viskę žinanezių protu: tokį 
paklausk apie kę nors, tai arba 
nemokės nieko atsakyti,arba klau 
sianti užpuls bedieviu pravar
džiuodamas. Apszviestesni 
vienok ne nustoja vilties, jog ir 
prie tų atžagarių mokslhiczių 
prisigriebs; sz viešo- spindulys. 
Sziędien Haverhillej ne trūksta 
apsviestesaių lietuvių, jų dar
bai, kaip tikimės, turės atsiliepti 
ir ant tamsunų.

Kuopos sąnarys.

Isz Philadelphios. Pa.
Musų pagarsėjęs pseudokunį- 

gaiksztis, atradęs pritarimą pas 
Waterburio “lietuvių vadovę” 
(similis simili gaudėt!) vėl ren
giasi uždėti biznį 'ir kaip pirma, 
užsiimti pardavinėjimu szifkor- 
czių. Nežinia vien, kas eis pas 
jį jas pirkti, terp Philadelphios 
lietuvių mažai tokių atsiras. Gal 
protektorius atsiųs iss Wat«rbu- 
rio, ant palaikymo “kunį^aiksz- 
czio biznio? Musų klebonas ga
na turėjo darbo, kol atjieszkojo 
žmonių pinįgus už nupirktas pas 
pseudokunįgaiksztį szifkortes, 
kada tasai už dorus darbus pa
teko į Nev Castle akademiją. 
Dabar, iszėmus Waterburio pro
tektoriaus nieks isz gerų žmonių 
ue nori sueiti į draugystę su mu
sų eutersztos garbės kunįgaiksz- 
cziu; o jau kę musų klebonas, 
tai jo isztolo prie savo durų ne
prisileidžia. Wisi geresnieji e 
laikraszcziai ne garsina jau nieko 
apie pseudokunįgaikszczio biznį, 
mat laiko jį už nevertą užsitikė- 
jimo; vien kunįgas Saurusaitis 
jį proteguoja per savo “Bažny
czios Tarnę”; szitas vienok visur 
užstoja už tuos, kurie lietuvius 
skriaudžia ir jiems kenkia: jis 
užstoja už Gricių, už Kravczuną 
ir ant galo už, kunįgaiksztį. Ant 
to užtarėjo vienok nėra ką pai
syti, kol jis apgina tik negerus, 
o niekina gerus.
lietuviai ant tokių užtarėjų ne
paisys.

Lietuvos Mylėtojas.

Isz Scranton, Pa.
Susitvėrusi czia 10 d. gruodžio 

pereitų metų moteriszka lieta- 
viszka draugystė po vardu . 
“Draugystė Lietuvos Dukterų” 
skaito jau 40 draugsanarių. Ant 
susirinkimo atlikto 11 d. vasario 
musų draugystė nutarė vienbal
siai paaukauti ant Paryžiaus pa
rodos reikalų $3.00 ir $2.oo ant 
kankytinių. Piuįgai tie nusiųsti 
p. Paukszcziui, kaipo centralisz- 
kam kasieriui Paryžiaus parodos 
komiteto. Teiposgi musų drau
gystė nutarė, apart mėnesinių 
mokesezių, mokėti kas mėnesis 
po vienę centę ant tautiszkų rei
kalų. Mokestis tai labai mažas, 
bet jeigu visi broliai ir seserys 
nors vien Amerikoj gyvenanti 
po tiek jau dėtų,tai visai ne jaus
dami, sudėtu porę tukstanezių 
doliarų ant tautiszkų reikalų, ir 
su tuom galėtume daug nuveikti, 
paveikslan, už tuos pinįgus gali
ma būt užlaikyti jau porę tikrai 
gerų lieluviszkų mokslainių. 
Sztai musų draugystės 40 aanarių, 
dėdamos ant mėnesio po 1 centę, 
sudedame 40c., o ant metų turė
sime jau 4.80. Matote todėl, 
mieli broliai ir seserys, kaip su 
teip mažoms ankoms, kurių nieks 
nepajus, galima surinkti didelius 
pinįgus ant naudos musų nuvar
gintos tėvynės! Mes, sanarės 
Scrantano Lietuvos Dukterų 
draugystės tikime, kad jeigu jau 
ne visi lietuviai, tai bent visos . 
lietuviszkos draugystės seks mu
sų pėdoms ir nepasigailės vieno 
cento ant mėnesio ant tautiszkų 
reikalų.

Wirszininkė L. D. D.

l-

Isz Naugatuck, Conn.
Gyveno czia vienas lietuvys 

apsivedęs su lenke, pereitę me
tę žmogelis iszwaž<avo į Lietu
vę su kokiais reikalais, pati gi 
pasiliko Amerikoj. Kada szįmet 
sugrįžo atgal, tai rado paczię jau 
ne liuosę, bet susineszusię su

Philadelphios

Isz Jersey City, N. Y.
Nuo pereitų metų yra czia lie- 

tuviszka tautiszkai-pagelbinė 
draugystė po vardu “Lietuvos 
Sūnų Draugystė”. Draugų turi 
ji 33 ir konstitucija yra jau ra- 
szoma, draugystė rūpinasi ir apie 
kitus reikalus. Mitingus laiko 
ant salės p. Ą. Turskio, kitąsyk 
buvusio “Vienybės” redakto
riaus, po nr. 403 Henderson str. 
Gerai daro lietuviszka draugys
tė, kad pas saviszkį laiko susi
rinkimus. •

Jersey Cityje lietuviai sutik- 
mėj gyvena, nėra czia besipjau- 
janesių terp savęs partijų,gal būt 
todėl, kad czia nėra lietuviszko 
kunįgo, kadangi, kaip matyt ki
tur, tūli musų kiinįgai yra tik
rais nesutikimų palaikytojais terp 
lietuvių. Yra czia keli prakilnes
ni lietuviai, kurie darbuojasi ant 
pakėlimo tautiszko supratimo 
terp kitų lietuviu; vaisiai jų 
darbo ne eina veltui, musų bro- ' 
liai iszpalengvo pradeda tautiaz- 
kai gyventi, o pirma tūnojo lyg 
pelės po szluota. Su laiku czia- 
nykszcziai lietuviai dar labiaus 
ta u List kai sustiprės; reikia vien, 
kad jie labiaus kibtų prie skaity
mo lietuviszkų laikraszczių.

“Lietuvos” agentas.

Lietu wiszkai-lenkiszkas 
Kliubas.

Kaip paduoda lenkiszkas laik- 
rasztis “D^iennik Narodovy”, 
mieste Tuljjca, III. susitvėrė 
lenkiszkai-lietu viszkas kliubas. 
Isz syk prisiraszė 40 sąnarių. Į 
virszinįkus likosi iszrinkti: pre
zidentu — Jonas Kazlauskas; 
vice prezideutu — Jonas Prožin- 
skis; rabztinįku —W.Szimkus; 
fin. eekr. — Jonas Pleczinskis; 
iždinįku — WFiiipovicz; kasos 
apiekunai: Jonas Sokolauskas įr 
Moczevicz.

Ihz Haverhill, Mass.
Nusitvėrė czia kuopa “Susi- 

vienyjitno Lietuvių Amerikoj” 
antro skyriaus. Apirt mėnesi
nės mok e* ii ės sanariai- moka po 
5c. ant mėnesio ant lietuviszkoe 
vėlavos. Sąnarių kuopos tuom 
tarpu yra tik 9, pasitikime, kad 
jų skaitlius nesimažys, bet vis 
didysis. Organizatoriumi kuopos 
yra W. M. Sabonis. Tikimės, 
kad jis vėl kada nors atsilankys 
į musų miestą ir savo raginimais 
pažadįs dar mieganezius lietu
vius pristoti prie užsimezgusios 
czia kuopos.

Czianykszcziai lietuviai prade
da kilti isz miego ir tamsybėk, 
daugumas supranta jau naudą ap- 
azvietimo ir jo trokszta, nesibijo. 
Rods yra ir czia gana tokių, ku
rie stiklą alaus arba degtinės 
garbina ir už savo Dievą laiko. 
Toki sakosi ėsą netik apszvies- 
tais, bet ir mokytais ir viską ži
ną; bet tokių žinojimas teip kaip 
girto ėjimas: jeib sziaudas paai- “Garsę” ir “Katalikę”, teip da- 
pynė po kojų, o girtuoklis griū
va ant žemės. Teip yra ir su

‘‘Lietuvos” Skaitytojui.
“Lietuvos” Skaitytojas teikėsi 

per “Bažnyczios Tarnę” atsiliepti 
ant straipsnio p. a. “Ar galima 
susitaikyti?” patilpusio nr. 4 
“Lietuvos”.. Kaip pirma per

bar per “Bažuyczios Tarną” gar
bus musų oponentas stengiasi
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LIETUVA
pertikrinti, kad kunįgų ne gali
ma kaltinti už dabartinius vai
dus ir kad visi apkaltinimai ku
nigų jy prieszinįkų ne turi nė jo
kio pamato. “Lietuvos” Skai
tytojas sako: “jeigu geriejie ku
nigai ne vartoja tokio radikalisz- 
ko, civilizuotam žmogui nepri- 
tinkanezio kovos budo, tai juk gi 
negerųjų j kunįgų darbų nepagi
riu ir su jais nieko bendro ne turi, 
nors ne kolioja negerųjų ir su 
pagaliais ne muaza”. Kad ne 
kovoja su negerais kunįgais tie 
geriejie, kad jie ne terlioja (o 

'laikraszczius apie jų darbus, kad 
per laiszkus kaip kada pavadina 
juos kankintyiais, kad jie prieszto- 
kius nesigriebia “nepritinkanczio 
civilizuotam žmogui” kovos bu
do, t? mes seniai žinome ir be pa
mokinimo “Lietuvos” Skaitytojo, 
bet norėtume vien žinoti, ko
dėl jie kovoje su ne kunįgais 
giiebiasi dar bjauresnio negu ne- 
pritinkanezio “civilizuotam žmo
gui “kovos budo? Jeigu ir ne 
visi terlioja po laikraszczius, tai 
užtai ant terliojimo sau nepatin- 
kanezių pasinaudoja isz daug 
szventesnės žmonėms vietos, 
ant koliojimo ir niekinimo ne 
kunįgų pasinaudoja isz Dievo 
namų, bažnyczi? paverezia į 
vviet? karezeminių koiiojimų ir 
pliovonių.Kodėl ant terliojimo ne 
gerų kunįgų nepasinaudoja isz 
tos paezibs szventos vietos? 
Argi ežia ne dviguba miera? 
Yra terp musų kunįgų ir toki 
ananasai, kurie, jeigu tik įsten
gia, bando per intrigas atituti 
darb? tokiems ne kuoįgams, ku
rie kokiu nors budu jiems nusi- 

’ dėjo (apie tokios puikios doros 
kunįgus galėtume musų oponen
tui į ausį pasakyti), tankiai to 
kiam niekszui tame kiti kunįgai 
padeda. Ar apie lokius darbus 
savo luomos sąnarių “Lietuvos” 
Skaitytojas niekada negirdėjo? 
Pagal musų nuomonę, kunįgai 
yra dabotojais Dievo prisakymų, 

*. arba bent už tokius jie save garsi
na, tai ir privalo barti ir mokyti 
tuos, kurie tuos prisakymus lau
žo, vienok jie užtai bara ir ne 
tik bara, bet tankiai bažnycziose 
keikia szlykszcziais žodžiais, bet 

’kėikia tik' ne kunįgus, nubarti 
piktai darantį kunįgų, nors nedo
ras jo darbas szimt? kartų dau
giaus pikto gali padaryti negu 
teip žmogelio, nė vienas isz tų 
dorųjų nedrysta. Argi tai ne 
veidmainystė? Jeigu pažiūrėsi
me į kunįgų iszleidžiamus laik
raszczius, kaip antai: pasimirus} 
“Gars?”, “Bažnyczios Tarn?”, 
“Katalikę”, tai juose rasime tiek 
bjaurių, asabiszkų terlionių “ne- 
pritinkanezių civilizuotam žmo
gui”, kad teip toli kunįgų prie 

_ szų laikraszcziai nė prie didžiau-
I šio suerzinimo ne greitai nu-

ž žengs. Ar “Lietuvos” Skaityto-
T jas tų asabiszkų iszniekinimų,

terliojimų ir pravardžiavimų ne- 
užtėmyjo? Rodosi wien? kart? 
“Katalike”, tik po kitokiu pseu- 
donymu,iszsitarė ne tyczia su pri
tarimu? Beje, gal musų 
oponentas pasakys, kad tuos isz- 
niekinimus raszė ne kunįgai? 
Ne, malonus kunįgėli! ant redak
torių kaip kiekvienas, teip ku
nįgai, renka tokius, kuriems 
užsitiki, taigi savo vienmisliams, 
kadangi už rasztus laikraszczįuose 
visada atsakp dar labiaus negu 
redaktoriai tie, kuriuos laikrasz- 
tis reprezentuoja. Tokiuose atsiti
kimuose mesti kaltę ant redakto
rių ir už jų nugaros kavotiesi 
kunįgams butų visai negražu. 
“Lietuvos” Skaitytojas sako, kad 
dabar kova . terp kunįgų ir ne 
kunįgų eina ne už hega^onij? 
kunįgų, kurios jie ne tnri. bet už 
asabiszkus reikalus. Žinoma, 
kur žmonės sumanesni, ten hege
monijų ir monopolių ne gali būti, 
bet ant nelaimės lietuvių, yra 
vietos, kur tokia hegemonija yra 
ir kur j? nedidelės doriszkos ver
tės kunigėliai su visoms ketu
rioms doru ir ne doru budu sten
giasi palaikyti.

I Ne aplenkia “Lietuvos” Skai
tytojas ir apgynimo kun. Sauru
saiczio (tik kun. Žebrys turėjo 
dr??? atsiliepti ne už kunįg? Sau- 
rusaitį.) ir Ui ne tik už parapijos 
rokurtdas,bet ir už uitarimęui Jo 
cį, pridurdamas ant galo: ar gi 
tai ne puiki logika? Mielas ‘ku
nigėli, logika tame puikesnė ne
gu TaraisUi rodosi. Waterburieti 
nupeikia kun. Saurusaitį ne užtai

kad jis spaudina Jocio iszverstf 
Tolstojaus pasakojimu, tik už 
protegavimu to žmogaus, nors 
rodosi proteguoti jį gana pavo
jinga: “Bainyczios Tarnas” gyrė 
Jocį raszydamas apie jo apsive
dimu, apie jo notarijaliazk? kon
torai. . Piežodis gi sako : kas su 
kuom draugauja, kas k? prote
guoja, pats tokiu pastoja. Water- 
burietis vien praszė, kad kunį- 
gas Saurūsaitis, jeigu Jocis atsi 
žymės vėl kokiais gražiais dar
bais, kad savo proteguojamo ne 
bandytų ne kunį?ams primesti. 
Kunįgai juk pratę t? daryti: kol 
jų tarnas jiems tarnauja ir elgiasi 
gerai, jieęjį proteguoja, bet tik 
susiterszė — tuojaus užsigina sa 
vo proteguojamo ir sako,kad “tai 
ne musiszkis, tai svietiszkas in
teligentas”. Kas turi dr?s? pro 
teguoti, turi ir tiek doros turėti 
imli atsakytu? už proteguojamu. 
Wisa todėl puiki liogika prie 
apgynimo kun. Saurusaiczio už 
protegawim? Jocio neiszlaiko ant 
doros paremtos kritikos.

“Lietuvos” Skaitytojas sako, 
jog “dėlto žmonės klauso kunį 
gų,kad jie jiems duoda geresnį ir 
sveikesnį divasiszk? pen? ne kaip 
svietiszki inteligentiai. Jus vai- 
namaniai ir progresistai atimate 
jiems Diew? (argi jis yra tokiu 
daiktu, kurį galima atimti?), ant 
jo vietos nieko neduodami negut 
ne apkentim? Dievo ir kunįgų. 
Kaip gi norite, kad žmonės pas
kui jus eitu........ Bukite s?ži-
niszkesniais ir žmonių labo 
troksztancziais. o pamatysite, 
kad žmonės jūsų klausys ir kunį
gai eis isz vien su jums”.

(Toliau? bus.)

Isz wisur.
|i Pietinėj ^Vokietijoj baisios 

sniego darganos teip užneszė ke
lius, kad negalima iszvažiuoti; 
geležinkelių trukiai paliovė bė
gėję-

|| Influenza Berlyne siauezia 
( dar vis labai smarkiai: sergan- 

czių yra ežia 80000 žmonių, nors 
. isz apsirgusių mirszta labai ma

žas nuoszimtis.

mirė, o daugelis da sunkiai ir 
pavojingai serga.

|| Pietinėj Amerikoj, sostapilėj 
republikos Peru mieste Lima ir 
jo aplinkinėse siautė gana smar
kus žemės drebėjimas. Laike to 
žemės drebėjimo vandens upės 
Rimac iszsiliejo,nunesaė daug trio- 
bų ir kitokių gyventojų turtų; 
gal pražuvo prie to ir kiek žmo
nių, bet apie tai nėra dar žinių.

U Sziaurinės Iszpanijes pakran
tėse 18 d. varsario siautė vėtros, 
kurios diktai laivų paskandino: 
trys laivai susidaužė netoli San- 
tander, prie to 24 jurinįkai pri
gėrė; 8 laivai prapuolė, su tais 
nežinia, kas atsitiko. Du pakran- 
czių laivai su visais ant jų buvu 
šiais žmonėms paskendo netoli 
Gijon. i

|| Australijoj, kolionijoj Victo-. 
ria, netoli miestelio Dayle ford, 
rado naujus'aukso plotus. Isz 
syk rado ežia sveriantį 160 unci 
jų gryno aukso szmot?; szmotas 
tas turi 6 colius ilgio, 4 colius 
ploczio ir 3 colius storio. Wer 
tė jo yra $3000. Paskui užtiko 
ežia szmot? dar didesnį sveriantį 
216 uncijų.

|| Daugelyj vietų Anglijoj,nuo 
tirpstanezių sniegų.užgimė dideli 
tvanai, kurie daug blėdies pri
dirbo. Daugelis miestelių yra 
vandens užlietų. Skaitlių prigė 
rusių avių ir kitokių galvijų 
skaito szimtais. Tvanai dauge 
lyj vielų iszardė geležinkelius ir 
per tai trukių bėgiojimas apsisto
jo.

Amerikos rando garlaivys 
“Nerb”, iszsiųstas ant isztirimo 
geriausio kelo dėjimui ant oceano 
dugno telegrafo terp Amerikos ir 
Filipinų,dabar sugrįžo atlikęs sa 
vo darlię, iszmatavo jurų gilu
mu ant viso kelio. Didžiausi? gi
lu m? užtiko netoli salos Guam, 
kuri siekė 5260 mazgus, taigi be
veik 6 angliszkas milias gilumo. 
Yra tai didžiausia giluma, koki? 
iki sziol kur nors užtiko.

jų turėjo užpustyti. Daug žmo 
nių rado suszalusių ant kelia

ti Kadangi žemeziugai yra* 
brangus ir jų gaudytojams ger? 
atgabena peln?: sztai vien Persi- 
szkoj jūrių kojoj jų gaudymu už
siima 30000 narų ir kas met? su
renka žemeziugų už 3 milijonus 
doliarų, tai mokslincziai bando 
pramanytu budu priversti visus 
dirbanezius žemcžfegines dėžes 
moliuskas dirbti žemeziugus. 
Budas tas vienok iki sziol ne su 
visu pasisekė. Todėl tūli kapi
talistai bando, kur galima, įreng
ti specijaliszkas žemeziugus dir
ba n ežių moliuskų auginyczias, 
tokias kaip yra antai Jluvių ir 
austerių auginyezios. Didžiausia 
tokia žemeziugų anginyczia pa- 
rengta a turtingiausio žemeziugų 
prekėjo Clarko sziaurinėj Austra
lijoj, Torreso pertaroj, terp Aus
tralijos ir Naujos Gvinėjos. Plo
tas, kokį užima auginyczia, yra 
500 ketvirtainių angliszkų my
lių. 7 metai atiral ežia paleido 
150000 žemeziuginių moliuskų 
specijslibzkai parengtose pakran
ezių lėksztumose. Dabar prie tų au- 
ginyczių turi darb? 1500 žem
eziugų gaudytojų. Pirmutiniuose 
metuose Clark sawo auginyczioj 
surinkdavo žemeziugų už 300000 
dol.; dabar gi prigaudo tų bran
gių graznų jau ui 1) milijono 
doliarų kas met?. Pelnas kelių 
metų sugr?žino Clarkui pinįgus 
iszleistus ant parengimo augiuy- 
czių. /

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
- Pagal Huichinsoną.

(Tąsa.)

■ Europoj, ypacz Wokietijoj 
jau ne užtenka anglių ant kraszto 
reikalų, ypacz kad daugelyj vie
tų užgimė anglėkasių sztraikai. 
Daug dirbtuvių dėl stokos anglių 
reikėjo suwisu uždaryti.

|| VVakarinėj Wokietijoj upė 
Neckar ir kitos užtvino ir iszsilie 
jo per krantus; tvanai tie neisz
pasakytai daug blėdies pridirbo 
laukams. Miestas Oehringen 
beveik visai vandens užlietas.

|| Berlyne likosi suaresztuoti 
lenkiszki spaustuvių savinįkai: 
Melekovicz, Schneider ir Kolen- 
da už tai, kad jie rinko pinigus 
dėl lenkiszko nacijonahszko fon
do ir spaudino lęnkiszkus poli- 
tiszkus atsiliepimus.

|| Paryžiuj nežinomi piktada
riai, mėtydami dinamitines bom
bas ^visokiose wieszio®e wietoae, 
labai nugazdino ramiai gyvvenan 
ežius paryžionis. Wiena bomba 
expliodawo tawonj hallese. Kita 
bomba, pamesta ant ulyczids, ex- 
pliodawo ir užmuszė wien? arklj.

|| Prancūzijos pakrantėse, prie
szais Palmyrą, susidaužė laike 
siautusių vėtrų prancuziszkas 
garlaivys “Ernestine”. Dalį 
jurinįkų iszgelbėjo, bet 13 žmo
nių prigėrė. Prieszais Coubre 
susidaužė laivas “Notre 
dės Dunes”. , 4 žmonės su 
prigėrė.

Dame 
juom

|| Sausio mėnesyj szių metų 
8000 finlandieczių isfckeliavo į 
Kanad?, o į Suvienytas Walsti- 
jas dar daugiaus. Ant 2| milijo
nų Finlaudijos gyventojų yra tai 
neiszpasakytai didelis iazeivių 
nuoszimtis. Bėga mat žmonės 
isz savo tėvynės ant apsisaugoji
mo nuo nežmoniszko caro gera- 
dejysezių.

| Mieste Neukirchen, vakari
nėj Wokietijoj, daugybė darbinį- 
kų garsaus parlamento deputato 
Stummo geležies liejinyczių ap 
sirgo nuo nuodų, kurie dar neži
nia kokiu budu darbinįkams pa
teko. Trys darbinįkai jau pasi-

{ Miesto Sydenhara, metoli 
Londono, laike koncerto, du 
szlapiai prigulinti cirkui netikė
tai įpuolė į padukim?, užmuszė 
dabotoj?, kit? gi sunkiai sumy
niojo. Susirinkę ant koncerto 
persigandę pradėjo veržtiesi per 
duris laukan; susigrūdime diktai 
žmonių likosi sunkiai sumyniotų. 
Wienas isz įdukusių szlapių pa- 
bėgo, bet jį ant rytojaus pavijo 
miesto aplinkinėse.

|| Artinasi jau laikas atidary
mo Paryžiaus parodos, prekės 
visko neiszpasakytai pakilo;; net 
teatrų tikietai kasztuoja bran- 
giaus. Prekės kambarių pasikė
lė trigubai ihoteliuose, kur pirma 
kambarys su valgiu ir tarnysta 
kasztavo 3 dol. ant dienos, dabar 
reikia mokėti 9 dol. VVokiszkos 
garlaivių kompanijos dėl savo 
pasažierių pasamdė du hoteliu, 
kur yra kambariai po $2.50 ant 
dienos. ___ __  ' .

Prancūzijoj vėtros nutraukė 
telefonų ir telegrafų dratus ir per 
tai pertraukė susineszimus Pran
cūzijos su Szveicarija, Italija,Isz- 
panija ir ^Vokietija. Nuplesztų 
stogų ir nugriautų kaminų diktai 
žmonių likosi užmusztų arba su
žeistų. Prie krantų susidaužė 
daug žvejų ir pakranezių laivų 
ypacz ties Dunkirke, Brestu ir 
Cherbourgu. Prieszais B ręst? 
susidaužė 10 laivų ir prie to ne 
mažai žmonių pražuvo.

|| 15 d. vasario Anglijoj ir 
Pranctliijoj ir jų pakrantėse siau
tė baisios sniego darganos ir 
vėtroe, kurios ne mažai blėdies 
ir,nelaimių pridirbo. Prieszais 
Dover? paskendo didelis laivas, 
kurio dabar tik stiebai kyszo isz 
vandens. Wisi ant jo buvę 
žmonės, turbut, prigėrė. Dau
gelį pakranezių laivelių vėtra 
iszmetė ant kranto ir sudaužė. 
Susineszimas terp Prancūzijos ir 
Anglijos pasiliovė, ne bėgioja nė 
geležinkelių trukiai, kadangi mat 
sniegas užneszė kelius. Wėtra 
nuo daugelio triobų nuneszė sto
gus,nugriovė kaminus, prie ko ne 
mažai žmonių likosi užgautų. 
Paczto vežimai ir- žmonės ant 
kelių prapuolė; mena, kad daug

NAUJI ISZttADIMAl.
| Gyvenantis sztete Indianoj 

amerikonai Lohznapo>, kaip gi 
riasi per laikraszczius, iszrado 
nauj? žiburį daug pigesnį ir ge
resnį už «zi?dien pažįstamus gazi- 
nius ir elektriszkus. Isz kokių 
nedegų yra tasai nauja* žiburys, 
kurisai isz nakties padarys dien?,‘ 
iszradėjaa ne garsina.

d Wokiszki specijtliszki laik- 
raszcziai paduoda, kuk Berlyno 
chemikui Leibrechtui pasisekė' 
padirbti sviesi? ne isz pieno, bet 
isz naudelių (migdalų). Kaip 
sako, tasai sviestas turi, tokius 
jau audėtinius k? ir padirbtas isz 
pieno, tokį jau skanum? ir par- 
w?, bet už tikr? ant pusės piges
nis. i Teiposgi sziteip isz augme
nų ištrauktame svieste nėra nė 
jokių ligas gimdanezių bakterijų, 
ko apie tikr? isz’ pieno padirbi? 
pasakyti negalima: nuo sviesto 
isz pieno karvių džiova sergan- 
ežių gali ta liga užsiarėsli žmo 
nėe jį valganti; tokio pavojaus 
valgant sviest? Leibrechto pa
dirbi? nėra.

|| Prancuziszki mokslincziai 
Saphir, Thibauld ir» Broca isz- 
rado apsaugojanti nuo pa
linkimo prie girtuoklystų vais- 
t?. Waist? t? isz syk iszbandė jie 
ant žvėrių ir persitikrinę, kad 
jis ne kenkia, pradėjo taikyti 
prie žmonių. Waist? t? įskiepyja 
girtuokliui teip kaip antai ir 
vaist? apsaugojantį nuo rauplių, 
padūkimo ir kitokių limpanczių 
ligų ir įskiepytas .nustoja trosz- 
kulio svaiginanezių gėry m ų. Isz- 
radėjai to naujo vaisto dabar pa
garsino specijaliszkuose Pary
žiaus laikraszczįuose apie jo pa
sekmes,pritaikant jį ant gydymo 
girtukliaujancaių žmonių. Wai- 
siai to naujo vaisto pasirodė su 
visu užganėdinanti.

| Prancuziszkos laivynės inži
nierius Lege, ant apgynimo por- 
tų karės laike, iszrado begalinę 
torpedų eilę, teip paveikslan, 
kaip begalinis diržas sukantis ma- 
szinų ratus. Atsakanti maszina 
ant kranto suka lenciug? be ga 
lo tokį kaip diržai sukanti maszi- 
nas, prie to lenciūgo yra pritvir 
tintos torpedų eiles ir jos visada 
uždengia įėjim? į port? sveti
miems laivams; jeigu koksai lai
vas iszdrystų įeiti, tai vis pa
tiks torped?, kuri explioduoda- 
ma, iszardys laivę. Rods ta pa
ti torpeda jau antru kartu negali 
explioduoti, bet už tai traukian
tis torpedas lenciūgas jos vietoj 
atgabena švieži?. Į apsaugot? 
su tokia begaline torpedų eile 
port? nė joki prieszų laivai įeiti 
ne gali be žinios porto užveizdos; 
todėl prieszas negali netikėtai su 
drūtesne laivyne, įėjęs į port?, 
bombarduoti ant kranto stovintį 
miest? arba užpulti ant porte 
jieszkanczios apsisaugojimo lai- 
vynės. Be abėjones turinti ail- 
pn? laivynę krasztai, ant apsau
gojimo savo krantų ir portų pa
sinaudos isz tų begalinių torpe
dų.

Skeletas Coryphodon hamatus.
Coryphodontų kaulus randa* teiposgi 

Prancūzijoj. Czia vieną kartą darbinįkai, 
kasdami pieską aplinkinėse Soisono, prikasė 
pilną skeletą žvėries jaučio didumo, bet ar 
per nemokėjimą, ar gal tyčia, kaulus sudau
žė teip, kad Cuvierui pateko vien vienas 
čielas dantis. Pirmutinis pilnas skeletas 
šitų žvėrių likosi atrastas 1871m. šiaurinėj 
Amerikoj netoli Evanstono. Paskui daugiaus 
liekanų atkasė garsus mokslinčius Cope 
Naujame Meksike. Liekanas šitų žvėrių ly
giai Europoj kaip ir Amerikoj randa tik 
apatiniuose eosceno sluogsniuose, viršuti
niuose sluogsniuose jau jų nėra.

Kaulų sudėjimas coryphodonto dar turi 
daug ypatybių, kurios jį priartina prie rep
tilijų. Smegenys buvo maži ir mažos vertės, 
todėl žvėris didelės išminties turėti negalėjo. 
Kojos storos, panašios į šlapių arba slonių 
kojas; vaikščioti jis turėjo palengva, ne buvo 
greitas ir brūzgus. Iki šiol pažįsta jų jau 
kelias atmainas.

Coryphodon ha matus turėjo apie 6 pėdas 
ilgio: kiti gi tos Veislės buvo visokio didumo: 
vienos atmainos buvo ne didesnės už šios 
dienos pietinės Amerikos tapyrus, kitos gi 
buvo jaučių didumo.

bar gyvuojanti pietinėj Amerikoj tapyrai, 
didesnę dalį savo gyvenimo praleisdavo van
denyj, maitinosi jis vandeniniais žolynais, 
koki augo prėskuose tų laikų vandenyse. 
Užriestos į viršų iltys buvo kai pi šakė, ant 
išrovimo šaknų tų vandeninių augmenų. 
Iš tikro, tuose laikuose, kada Europoj gyve
no Dinotherium, ne truko didelių prėskų 
vandenij ežerų; tuose vandenyse jieškojo 
maisto šitie žingeidus žvėrys. Ilčių jie turė
jo po dvi pori, taigi po vieną porą kiekviena
me žande. Kojas turėjo panašias į kojas 
šios dienos šlapių.
Mastodontai ir plaukais apžėlę rinocėrai 

arba nosaragiai..
Kitas sutvėrimų panašių į šlapį skyrius 

yra tai teip vadinami mastodontai, seniai jau 
išnykę. Mastodontai gyveno Amerikoj 
drauge su žmogum priešistoriškos eros. Ki
tas teiposgi išnykusių sutvėrimų skyrius pa
našių į slonius buvo mamutai. Svarbiausias 
skirtumas terp mastodčntų ir mamutų rėmėsi 
ant skirtumo krūminių dantų vienų ir kitų 
šitų sutvėrimų. Mastodontų krūminių dan
tų viršūnė susidėjo iš eilių užsmailintų gum
bų.

Dantys jų uždengti buvo žvilgančia' sto
ra ėmalija. Nors iš pirmo pažvilgio šitie 
sutvėrimai ir panašus į vėlesnių ląikų mamu
tus, bet jie skyrėsi lygiai kaulu sudėjimu 
kaip ir didumu nuo paskutinių.

Skeletas Mastodon arvernensis.
Liekanas šito sutvėrimo rado plioceno 

šluogsniuose Prancūzijoj. Mastodon arver
nensis turėjo dvi ilgas, beveik tiesias iltis.

Tuose jau sluogsniose teiposgi Prancūzi
joj rado kitą atmainą šitų sutvėrimų, ku
riai mokslinčiąi davė vardą Mastodon augus
tidens. Šitas turėjo keturias iltis, po porą 
kiekviename žande, bet išaugusios iš viršuti
nio žando buvo ilgesnės ir storesnės, 
sęstant gyvuoti ui, iltys apatinio žando išpul- 
davo. Nuo šios dienos šlapių šitas sutvėri
mas skyrėsi tuom, kad turėjo keturias iltys,

' Coryphodon hitnalua.
Eisena coryphodontų buvo panaši į eise

ną šlapių, taigi palengva ir krypuojanti. 
Bet jeigu palengva eisena sunkino jiems 
pasislėpimą nuo draskančių tų laikų žvėrių, 
tai gamta, suteikdama jiems ilgas ir aštrias 
iltis, suteikė gerą ginklą ant atsigynimo nuo 
draskančių žvėrių. Iltys tos, ypač apatinia
me žande buvo tvirtesnės ir ilgesnės negu 
iltys draskančnj žvėrių. Ant jo skeleto ne 
matyt ženklo triubos, taigi turbut corypho- 
dontai jos ne turėjo. Iš dantų ir kitų kūno 
dalių matyt, kad coryphodontai prigulėjo 
prie žolėdžių žvėrių, bet nesi maitino vien 
žole, ėdė viską, ką sugriebė, teip kaip šios 
dienos kiaulės.

Myoceno sluogsniuose šiaurinėj Ameri
koj profesorius Marsh užtiko kaulus kito 
šito skyriaus sutvėrimo, kuriam jis davė 
vardą Titanotheriuin (iš grekiško: titanos— 
milžinas ir therion—žvėris) dėl jo didumo; 
bet kad liekanos ne pilnos, tai ne galima 
užsiimti aprašymu kaip tas milžiniškas žvėris 
išrodė. Iš surastų vienok stambių kaulų 
matyt, kad jis turėjo būt labai didelis.

Laikuose darymosi myoceno sluogsnių 
ant žemės gyveno žingeidus sutvėrimas pana
šus į šlapį arba slonių, kuriam mokslinčiai 
davė vardą Dinotherium. Galva jo buvo ke- 
tuYių pėdų ilgio ir trijų pėdų pločio; rado ją 
Eppelsheime, Darmstadto kunįgaikštystėj, 
Vokietijoj. P"

Skeletas Mastodon augustidens.
šlapiai gi turi jų tik vieną porą; kojos buvo 
trumpesnės. Nors ant surasto skeleto ne 
matyt nė jokio ženklo triubos, bet mastodon
tai be, abejonės ją turėjo turėti, kadangi tu
rėdami trumpą kaklą, ne butų galėję pasi
lenkti iki žemei ant paėmimo maisto, ant 
galo tą stabdė dar ilgos atsikišusios toli iltys. 
Kaukalio kaulai platus, taigi ant jd buvo 
gana ruimo ant patalpinimo triubos. Ją gy- 
vuolis vartojo ant skabymo ant maisto jaunų 
medžių ūgių. Dantys jų teiposgi skyrėsi 
nuo dantų šios dienos šlapių. Tūli mokslin

* Dinotherium.
Vėliaus liekanas jo rado visokiuose 

sluogsniuose pietinėj Vokietijoj,Prancūzijoj, 
Maskolijoj, Grekijoj ir Mažojoj Azijoj. Lie
kanas giminingų tipų randa teiposgi Rytinė
se Indijose, bet Amerikoj iki šiol niekur jų 
neužtiko, taigi gal būt, kad tie sutvėrimai 
Amerikoj negyveno. Ilgis Dinotherium 
buvo mažiausiai 18 jiedu, bet kad pilno ske
leto iki šiol nesurado, tai apie tikrą didumą 
negalima nieko pasakyti, mokslinčiai apie tai 
dabar sprendžia vien pasirėmę ant stambumo 
tūlų kaulų. Iki šiol surado jau liekanas kelių 
atmainų šitų žvėrių, iš kurių, kaip matyt ant 
kaulų stambumo, vieni turėjo būt didesni, 
kiti gi mAžesni. Kaip matyt ant galvos, šitie 
žvėrys turėjo ilgą triubą; ilgos iltys užriestos 
į viršų, buvo įsodytos apatiniame 
žande; šios dienos sloniai iltis turi tik viršu
tiniame žande. Apatinis žandas turėjo apie 
4 pėdas ilgio. Denotherium, teip kaip ir da-

Mastodon augustidens.
čiai mena, kad mastodontai gyveno klampy
nėse ir vandenyse, bet su ta nuomone ne visi 
sutinka.

Panašus į šitą buvo teiposgi Mastodon. 
longirostris. Galvą jo atkasė Eppelsheime, 
Vokietijoj. Sulyginant su išnykusiais rep
tilijų skyriaus sutvėrimais, mastodontai iš
nyko, turbut, ne per seniausiai, gal būt, kad 
jie tūlą laiką gyveno drauge su pirmutiniais 
atsiradusiais ant žemės žmonėms, ką radosi • 
patvirtina skeletas Mastodon ai nerica nūs su
rastas štete Missouri, šiaurinėj Amerikoj.

Sivaliko kalnuose, šiaurinėse Indijose, 
rado gerai užsilikusią galvą didžiausio sutvė
rimo šlapių skyriaus, mokslinčių praminto 
vardu Elephas ganesa.Iltys jo turi 11 pėdų 
ilgio. Visas gi galvos ilgis su iltimis siekė 
14 pėdiį. Iki šiol neužtiko kito sutvėrimo ant 
žemės, kurisai teip plačiai ant jos butų apsi
gyvenęs kaip mastodontai: liekanas jų randa 
lygiai karštuose kaip ir šaltuose kraštuose, 
antai Amerikoj jie gyveno į abi pusi ekvato
riaus iki 66° geografiškos platumos į šiau
rius, bet daugiausiai jų gyvenovant dabarti
nių Suvienytų Valstijų plotų. Čia labiausiai 
išsiplatinusi buvo veislė Mastodon gigantens 
(milžiniškas), Europoj gi Mastodon augusti 
dens.

(Tolinus bus.)



Wietines Žinios.
’^Liejinycziose Illinois Steel 
Work9 trys darbinįkai sproga- 
tanczio metaliaus likosi sunkiai, 
gal mirtinai suleisti? terp jų yra 
ir Jozas Jeeaitis, lietuwys.

— Mūrininkas Napoleon Pro- 
woet apskundė į sūdą ueprigul- 
mingą lenkiszkp vyskupu Koz
lovskį, pajieszkodamas nuo jo 
$10655 ui pastatymą. ligonbu- 
czio.

— Pereitos sanw^itės ketver
ge sudegė bainyczia Trinity Me- 
thodist Episcopal Co. terp 23 ir 
24 ui. Indian avz//Blėdj ugnies 
padarytu skaito Ant $100000. 
Kada užgimė gaisras, bainyczioj 
buvo apie 50 įmonių, bet jie 
visi iszsigelbėjo.

Lieiuvys Wirszillo, sūdo nus
pręstai ant 14 m. kalėjimo ui su- 
žagimą 13 metų mergaitės, likosi 
ant kaucijos paleistas, kadaugi 
mat advokatas Smulski iszderėjo 
atnaujinimu pro vos. Paleistas isz 
kalėjimo, apsinakvojo pas drą 
Kosakausk^, bet antros provos 
jau ne sulaukė, kadangi daktaro 
gyvenime staiga pasimirė.

— Pereitos nedėlios dieną, ka- 
talikiszkoj vokieczių Szvento 
Povilo bainyczioj, ant kertės 22 
ui. ir Hoyne av., atsibuvo pa- 
szventinimas puikių vargonų, 
įtaikė miszių ant vargonų vargo
navo geriausi Chicagos vargu- 
mistrai ir giedojo choras suside
dantis isz 200 giesminįkų.

— Po nr. 715 W. 18 ui. vagi
lius iszmuszė langę jubileriszkos 
pardavinyczios Tyrakovskio ir 
nuo jo pagriebė .brangenybių už 
$400. Tyiakovski sėdėjo su pa- 
czia prie lango savo kambaryj

baudžiavos. Bet, kad toji diena yra 
nedėlioj, tai spvaikszcziojimas likosi 
nukeltas ant panedėlio, 5 kovo, kuris 
prasidės ant 7:30 vakare, Manhattan sa
lėje, po nr. 1013 E. Baltimore st. Uipra- 
szome nuoszirdžiai wyrus ir moteris 
kuoskaitlingiausiai Susirinkti.

Ckntr Komitetas.
; Atalszaukimas.

Springvalley, III. Mieli tautiecziai ir 
sauariai “Dr-tės Lietuvos Sunu Didvy
riu”, teiksitės prisiųsti savo adresus ku
rie gyvepate kituose miestuose, norėda
mi ir toli'aus prigulėti prie virsz minė
tos Dr-tės, galit dasižinoti apie Dr-tės 
stovį ant žeminus padėto adreso.:

A. Jokubkas, Dr-tės rasz. 
Bos 144, Spring Valley, III.

'Balius! Balius!
Chicago, Subatoj, irUtarnike 24 ir 27 

vasario, salėje P. Kareckio, 1193 So. 
Oakley avė., west sidės Jaunikaiczių 
szokių mokslainė turės savo balių, kokio 
nė akys regėjo nė ausys girdėjo. Prasi
dės 7 vai. vakare. įžengs vyram 10c. 
merginoms dykai. Wisus lietuvius ir 
lietuvaites užkvieczia atsilankyti.

W. sidės Jaunikaicziai.
' Szokiu mokslainė

Chicago, nuo 13 d. vasario, Szemaiczio 
salėje, 632 S. Cinai St. prasidėjo szakių 
mokslainė. Lekcijos bus duodamas utar- 
nykais ir czetvergais kas sanvaitė. Pra
sidės 7 vai. vakare. Preke vyrams 25c. 
merginoms dykai. • Platesne informaci
ją gausite mokslainėje.

A. Rimgaila,
A. Szvaikauskis, 
Jos. Sabaliauskas.

Pajieszkojiiuai.
Pajieszkau savo broliu: Antano ir Jo

no Nejaus; Antanas gyveno Mahanoy 
City. Pa., o Jonas Chicagoj, III. Jie paei
na isz Kauno gub., Rasseinių pav. Saliu
tų valszcziaus. Turiu į juos labai 
svarbų reikalą. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Petras Juocis,
803 Bell St., Kansas City, JIo.

(23-3)
Pajieszkau savo brolio IVincentoJu- 

raszkos, Kauno gub., Raseinių pav., ka
imo Jucaicziu. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Jurgis Juraszka,
99 Fergison Si., Newark. N. J.

• Pajieszkau savo draugo Wincento

€h. Baltrnkonis,
11 N. Rlveralde St.

Waterbury, Conn.
Savo saliune daro geriause biznį, dėlto 
kad užlaiko gerus gėry mus ir su kiek
vienu gražiai ir teisingai apsieina. Už
kvieczia visus atsilankyti ir persitikrin
ti.

Szlone dienose gavome nau
ja transportą knįgų isz Prūsų, kaipo: 
maldaknįgių, kanticzkų ir kitų. Kas 
kokių reikalaujate atsiszaukite į "Lietu
vos” redakciją.

Naujausios Popieros gromatoms.
“Lietuvos” redakcijoj dabar galima 

gauti gromatoms popierų su naujausiom 
ir puikiausiom pavioczevonėm ir abroz- 
dėliais.

1
50 popierų ir 50 kopertų 1.00
20 popierų ir 20 kopertų 50c.
10 •• ir 10 •• 25c.
1 popiera ir 1 kopertas 5c.

•Lietuvos” agentai.
New Yorke, Brooklyne ir aplinkiniuo

se miesteliuose. "Lietuvos” agentais yra: 
Stasys’Rinkewiczia, 189N.4th st. ir Jonas 
Naujokas, 256 IVytheav., Brooklyne, N. 
Y. Pas juos tenykszczi^ lietuviai gali 
uisiraszyti "Lietuvą” ir prenumerata 
jiems užmokėti. IszlkistcvK.

Temyklte.
Praneszu visiems, kad asz perkėliau 

savo saliuos isz Tolucos į Oglesby. III. 
ir ežia dabar yra mano vienintelis lietu- 
viszkas saliunas. J'žiaikau gerą alų, se
niauses arielkas ir kvepenezius cigarus. 
Taigi visus lietuvius užpraszau pas mane 
atsilankyti. Su guodone, Frank Margis, 
Oglesby, III. 23 2

Iszvaziuotlainas in saitą k ra
ju parduodu wisus naminius daiktus 
ant užlaikymo “burdinghouse” labai 
pigiai.
Jonas Bružas, 3340 Fisk St. Chicago, III.

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant poliucijos,kuri 

apsireiszkia laike miegoar prij nusiszla- 
pinimo, ir jeigu isz to nesigydaji neap
leis žmogų kankinusi. Žmonės turinti ta 
liga kenezia nemigą, galvos skaudėjimą.

NAUJIENOS, 
kurion daugeli pradžiugina Ir pa

linksmins
Kaip mum* garai žinoma. žmonija—Isz psycfa- 

itako. intoiektualissko ir net -konoo,iszko at
žvilgio—dalieaal laS kllaaaa: wi«na yra svei
ka. drūta, puiki, visados linksmi, pasldazavo- 
>ut tam. visur turi neras pasekmes Ir pasive
dima visokioje wertugy*toju; antroji yra ligūs
ta. slfpaa, nulludas. suavkua. melanėbolisska, 
nedrąsi ir tankiai vislsskai negabi prie darbo 
irneUnkanti saeimynlszkame gyvenime.

In szia pastaraja kilaus priguli visi tie. kario 
savo jaunystoje,daugumas gal visai isuetyozlu. 
atsidarė aalklnaaeaiam Žmogaus kuša ir dvesia 
darbai — onanismui arba patpoltucijai ir savo 
valesniuose metaoee perdaug davė vale savo 
lytlsulems pageidimams; teipogi irUe. kurie 
Įsa priedu s ties neužtek t tao Ir blogo maisto, per 
•įdirbimo, per dldy alkohollstku gerytne varto
jimu. arba kurio per susidėjimą su nesveikoms 
moterem* pražudė savo linksmybes ir svelksts.

Szltokte amoniu suklydimai gailaus priverksią 
juos per visa ju gyvenime kėstuti baisiausias tu 
ydų pasekmes kaip ve: szlrdies drebejima, 
spasašodlsakus galvos skaudėjimus, apetito ne
tekimą, tarnu ir pilvo kataru, nugaros ir kry
žiaus skaudėjimu, nervįsakuma, dispepsija, vi
duriu utaletejlms. sekios bėgimu sujungmej su 
nenioraiisskals sapnais, inkstu Ilgas, reumaUs- 
ma. dusinimu, negale, .sskorbuia. skaudanoalus 
ant kūno Ir lytlesku dailu spuogus, gonorėja, 
ssankeri. slflll etc

Bet dabar tegul niekas nenusimina: šuo mie
sto daktarai I surado naujus vaistas, su kurtu 
pagelba gali greitai, radikaliaikal Ir vislsskal 
įsa tu Ilgu Isuslgydyti; kaeklnamlejie atgaus sa
vo sveikata, stipruma, drutybe ir dailia issvel- 
zda. gabume visokiame darbe Ir utalemime.

Prislusk 2Sc markėmis ir mes pasiusime tam
stai pamėgt utį musu giduoles per viena isstisa 
sunvalte. Visi, kurie jiesskote pageltos, kreip
kitės ar per laisrkus ar ypatistkal pas daktaras 
ln The State Medleal Dispensary

E. Madiaon et. CHICHGO, ILL.
Offiuts atidarytas nuo 8*u. iki 8 ra.

Nedėliotus nuo 10 aa. Iki lt na.
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Vyrams dykai

Kiekwieaat wyra*. kum paraaty* laiazka in 
State Medleal lautltute, Key 8M. Elektroa Bulld- 
ing, Fort Wayne, Ind.. aplalkyu dykai prato* 
paku U įtarui nitu Neminta Gydaollu, l,i«ydktauta 
tukiteacuiuy vyru, kurie per ilgu* metu* kentė
jo lytluiku daliu ullpnumaiu, paelnanezialu nuo 
juunyuto* tildykime, prtaudymu paliejo* ir at
minti**, uilpnumu nugare*, uumenkejlmu ir *u- 
urytlmu lytie* daliu. Ruayk luądlen.

J. NAUJOKAS,
ISO Wylh« ava., Brooklyn, NY.

AGENTAS
Uletuv. Įeik nulosiu irprekejas knyga: lietu- 

visiku, maskoliaaku. moksilssku ir visokiu kaip 
ve: gramatikų, žodynu ir tu Aut atsakymo,gro
tuotos prislusk už te. marky

Knygos.
Apraszymas; tikros teisybės ir 

stebuklingi Dievo galybės apei- 
reiszkimai...............  80c

Apie jiopiežius, vyskupus ir kitus
Dievo tarnus ir jų gerus darbus... 50c 

Knyga apie sutvėrimą Dangaus, že
mės ir kitų dangtszkų svietų bei 
apie pabaigą svieto...................  75c

Jieszkojimas peklos........................ $2.00
Galima gauti pas:

J. Daugmatis, 
73 Grand Street, BROOKLYN, NY

ŽingeidiiN Hwietui dalykas.
Tikrai'vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągwarantuoju. Prof. Brilndzasutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavopių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra viaieps, tik atsiszaukite.
OFFISA1: Brooklyn. NY
Norėdami pasiklaust rodos nėr laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
Box 2361, New York. U .8. A.

»Ajew 
1M4

szale pardawinyczios ir matė tę 
wiskę. Iszbėgo laukan ir wijoai 
wagtlių,kurisai,szadydamas, bėgo 
iki 16 ui., ežia jau isz besiwejan- 
ežių akių prapuolė su pawogtais 
daigiais.

— Pagal apskaitymę komite
to, ant pastatymo paminklo 
Kosciuszkai, aut ko Chicagos 
lenkai nuo kelių metų renka pi
nigus, trūksta dar $4500; tuom 
tarpu ant mauzolėjaus taiekuom 
lenkams neužsitarnawusio kuni
go Barzynskio į pusantrų metų 
surinkta kasiin ar ne dauginus 
negu ant Kosciuszkos per kelis 
metus. Isz to pasirodo, kad ku
nigai, jeigu eina apie pakėlimę 
neužpelnytos jų asabiszkos arba 
jų luomos garbės, moka nuo žmo
nių piujgus wilioti.

— Į kriminaliszkę sudę Sli
džios Sabbatho atwedė Edwardę 
Markhamę apskųstę už paėmimę 
dwiejų paežių. Kaip gi audžia 
nūs idžiugo, kada laike prowos į 
sudę atėjo abidwi Markhamo pa- 
czioeir meldė susimylėjimo, per- 
statydamos apskųstąjį kaipo ge 
riausię wyrę. Apskųstasis teiposgi 
tvirtino, kad myli lygiai abidwi 
sęwo paezias. Iszgirdęs tę au
džia,nedryso iszduoti tę paczię die- 
nę sawo nusprendirho tikėdamas 
už kelių dienų sulaukti Szwentos 
Dwasio8 įkwėpimę, kuri parodys, 
kaip nubausti wyrę mylintį dwi 
moteris.

•____ —

Į skaitytojus.
Kuriu prenumeratos laikas pa

sibaidė, ir jokios žinios apie sawę 
mums ne<lawe, tiems “Lietuvos” 
nr. t> bus paskutinis. Kurie nori 
“Lietuvą” ir toliau gauti teiksis 
atsiszaukti prlesz 1 kowo mene
sio, idant nesulaikytume.

••LIETUVOS” ISZLEISTUWE.

Giaczo, Katino gub. Raseinių pav., ka
imo Užlaukio. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Ignacas Sauspreskls.
Box 225, tVestville, III.

(2-3)
Pajieszkau savo draugo Juozupo Ja- 

navieziaus. Kauno gub., Užvlnczio 
parap., gyveno Bostone. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adreso:

Wm. Stulpin,
Box 19. Dickson City, Pa.

Pajieszkau savo draugo Tadeuszo Le- 
vanauskio, kurs gyvenosi ari boro, Mass. 
Yra jam pas manef svarbi žinia. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso: Fr. Lankutis,

Box 622. Stoughton, Mass.
(9-3)

Pajieszkau Antano Pluko, kaimo Ži- 
nėnų. Jono Ivoszkaus ir Wincento Jasai- 
czio VVarnionių kaimo; visi trys Sziaulių 
pav.. Kauno gub. Jie patys ar kas kitas 
teiksis d,uoti žinią ant adreso:

Jan Karlinski,
234 Plymoulh St. Brooklyn, N. Y.
Pajieszkau savo pusbrolių: Stanislovo 

iž Antano Czepauskių. Kauno gub., 
Telszių pav. Jie patys ar kas kitas tei
ksis duoti žinią ant adreso:

Jul. Novickis, 
1311 S. Front St. Philadelpbia, Pa.

Pajieszkau savo szvogerio, Antano 
Ahdruszkevicziaus, isz Kauno jgub., 
Szadovos miestelio. Jis pats, ar Kas ki
tas, teiksis duot man žinią, nes turiu la
bai savarbų reikalą.

■ A. Runaviczia,
112 W. Division st. Chicago, III.
Pajieszkau savo brolio, Kazimiero 

Krakausko, kurs 16 metų atg*al kaip isz 
tėvynės, girdėjau kad atkako į Ame
riką. , Jis paeina isz Suvalkų gub., 
Wilkaviszkio paw., Merczių kaimo. Jis 
pate, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
adreso:

Petras Krakauskas,'
167 Washington st., VVorcester, Mass.

Kur būna Juozas ir Liudvikas Lie- 
tuvnikai, isz Suvalkų jrub., Kryobotų 
kaimo, Bartinįkų -parap. Wilkaviszkio 
pav. Teiksis meilingai atsiszauti ant 
adraeso:

Augustas Gražulis, 
846 Bank st., Waterbury, Conn.
Pajieszkau savo draugo, Izidoriaus 

Navsiedos svarbiame reikale.
Michael Štai mok, 

71 Washington st., Boston, Mass.

pilvo užkietėjimą arba netravinimą, ner- 
viszkumą, vidurių i» nugaros skaudėjb 
mą ir apsilpnėiimą ytiszkų kūno dalių. 
Jeigu tokiuose atsitikimuose reikalauji 
pagelbos. nesiųsk pinįgų. bet raszyk pas 
manę įdedamas markę, o asz atsiųsiu 
apraszymą,pagal kurį tikrai iszsigydysi. 
Adresuok: 2—3

John tVasel, 
Box 443. Iron Mountain, Mich.

Ant pardavimo, pigiai namas su 
lotu. Namuose talpinąs! buezernė ir 
groaernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu, ^ftsiszauki- 
te: Dan. Knakevicze, Box 403, Toluca, 
III- j (7-3)

American $10 Tlpevriter.

Vž 19 per 30 dienu.
Szitą drukuojamą mnsziną jau ne vie

nas naudoja. Ji yra kožnam gerai žino
ma ir pnpažytauž naudingiausią, su ku
ria galima geriausiai ir greieziausiai 
drukuoti. Prie jos galima perkeisti li- 
taras: apart angliszko ir lietuviszko, ant 
rusko, francuziszko, vokiszko ir romą- 
n isz ko.

Norėdami gauti szią puikią masziną 
už tokę pigią prekę pasiskubinkite su 
prisiuntimu pinigų, o tikrai apturėsite 
už tą prekę.

Vm. J. Petkon,
305 N. Maiu st,, Brockton, Mass.

Už 1 dol. 66 laksztu 
lietuviszko turinio davė 1898 mete 

rpevynes gargas
V metai stovįs ant sargybos Lietuvių 

tautos: šviesos, tikybos ir kalbos.
Adresas: Jurgis Lapinaa.

TILSIT, Germany.
Ten pat gaunama "Ž1NYČIA”. Mokė

si už kiekvieną Numerį. Tuodu laik- 
raszcziu spaudine nežinomus Vyskupo 
M. Valancrauskio rasztus.

PIRK TIKTAI
Kein’s Grynas Czekiszkus

Raginias Kiltos.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielkos ir maiszelio, 
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant 
vinz padėto paweikslelio. Klausk savo 
groserniko apie mus miltus.

Chicagos tilija:
IOO—1O7 Wtuit Rando!ph Street.

darai* lakai-

utoukamaa, trraZiai karlutkuotea. tikrai amuriko- 
nlazkala widurtaia, gvaranluotaa amt W metu, 
iaarodo kaip HO.OO aukalnla lalkrodelia. Ataluai- 
me C.OD. Ir jei pauidatoa. u Smok-k aatrapreao 
amatai S3.M ir lalkrodelia ta aro. jei ne.eugraiyk 
•tirai ant mua kaaato. Rauvk koki nori wyriaka 
ar moienaaka.Prl- klekwteao laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukau lieta leneiuirell j-iru au orde
riu pri,luuiS3.S6. ir apmokame kaaalua prlaiuntl* 
mo Apalatelluok naendien. neaaju prekee eina 
auiraatyn Raaayk o prlaiualme 300 pnalu Kata- 
loea parodanti tukatancalua uieoklu puikiu dal
giu. ROYAL BAROAIN HOU8E, M DeartornSt. 
('hfcago, III.

‘IMK MANE
“‘$8^
Graiua l<K

nustatomų a ir

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra

ižyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pam<>- 
kinima kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžiau nuo lokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz-
gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliurija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

W ienatinift Waterburio
Lietuwiszkfts Saliunas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezins cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atwažewusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis ezysesiau 
sės ir teisingiauses lietuviszkas raliu 
nas mieste Watcrburv.

J. F. DAN18EWICZ1U8, 
831* liauk, kampas 8. I^eonard st. 
Waterbnry, Conn.

Draugyscziu Reikalai.
Lietu vviszkas Teatras.

. Mt Carmel, Pa. Nedėlioj 25 vasario 
1900 m. parapijos salėje. Lietuviszka 
Teatraiiszka kuopa perstatys 5-se veik
mėse dramą "Keistutis”; terp kiek- 
wieuos veiktbės bus juoldngi pasakoji
mai ir trumpos dainelės. ' Tikietai ant 
teatro po 25c. VVisus lietuvius ir lie
tuvaites vietinius ir aplinkinius, szir- 
dingai kvieczia atsilankyti.

L. Teatraliszka kuopa. . 
Balius! Balius!

Brocton, Mass. Dr-tė Sz. Rocho turės 
savo pirmutinį balių subatoj, 24 vasario 
1900, Pythian salėje ant North Main 9t. 
miestelyj Montello; prasidės 7 vai. vaka
re. Įžengs vyrui su pana 50c.. Wisus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie-

AukoN ant Paryžiaus parodos.
P. Stephen IVestminster West, Vt. .42

Subatoj, 24 vasario, 7 valandą vakare 
darau pasilinksminimo balių, ant kurio 
grajys gera muzika ir bus smagus pasi
linksminimas. Dėlto užpraszau visus 
aplinkinius ir pažystamus atsilankyti. 

Mike Nieviadomskis.
1161 S. Hoyne avė. Chicago, III.

Prekė pinįgų.
Ruukas rublis po......................52 f c
Prusiszkoe markės po........... 24|c

Prie kiekwieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų. ,

ežia atsilankyti. 
Su guodone

M. J. Stripinis, Dr-tės raszt.
Dideliu stiMirinkinia*.

Balti morės lietuviai 
vieszai apvaikszczioti 4 
kaipo paminėjimą

sutarė
d. kovo, 
numetimo

Pinįgai israiųsti per “Lietuvos” 
redakciją greieziausiai suwaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bagoeziau- 
sias bankas ir kiekvieną siuntini
asekuruojame.

F.PBradchulis
Advokatai Ir Notary Public.

Wienintells lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliazkas ir ei vi liszkas. Atjieszko
užsenėjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gremžtas. Tuno 
tiejie reikalą teaiszaukia tuojaus.
3230 S. Halsted st., Chicago, Iii. 

Telephone I «rds 772.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi*zlc(i8 Daktaras. •

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorkė; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, teamliszkoje mo
kykloje Ix>ndone, buvo pardėtinlu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

Uautikrinn iuugydymn
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne- 
valsingumą Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniaa prietaisas.

Ištepta I.jrtiauku Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdįiuvi- 
mą pieno, slcaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename ataitiki- 
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligai užlaikau slaptybė-

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

OIB«>
Nedeliomit:Bu« 8 iki I0M wal.ryto;nu«S iki 4 vaL 
popiet.

Rodą per <4rouiataa Dykai 
Užprauydami gydyklas prisiuskite 91.00 

tyJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy
dysi.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3408 8. Halsted St.

MaUaa peikiąs Fotoranja.; et testsą tlkttė

$2.00
Aak nir-tu- ir kitokia reikale eehsa ‘.>ctagre 

<1>* keopelkiaesisl

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip,lai pirk visus reikalingus prie 
pėcziaus daiktus pas

Oitlet Fornitnre & Stoie Co.,
3241* 8. Morgan 8t.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokiu paežių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Kas prisius 35c.
Pacato markėmis, aplaikys tuziną, kas 
50c — du tuzinu, kas $1.00 — penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu 
raazymul, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkorois ir 
naujos mados konvertais.-

Adresas:
W. Kudarauckas,

Box 234 Lawrence, Mass.

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-toa adynos 

< priesz pietus.
CHICAGO. ILL.

Baltrtikoiįi!!
Rasite azaltą alų, seniauses ariel

kos, wynp net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RlverSideSt,

fiterbu;, Conn.

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuwe tapo 
‘ iApcloioanota

DflEMS MEDALIAIS 
ant KoBeluszkos Paro- 
d(* už rupeutinga, tel- 
slnga ir artis 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZAKi’Ų, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikazti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Plglaiuel, TelNingiausei 
ir Geriause!, ne^ per 30 metų 
užslimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone -
W. 8LOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL.

L1BTUWIV DAKTARAM

MAFIJA D0W1ATT
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

T. ANDRIDSZEWICZAITE
-------- DIRBA --------

Ajjiotm’, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Drinystems: Vėliavas, Szarpas, Kokardas ir tt

Mokinausi to darbo Warszavoj. dirbau jį kelis 
metu* Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai pažystu. Liėtuviszki kunigai ir 
lietuviszko* draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu. raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, _ 
aszsawo iszdirbimus gwarantuoju.

Su Guodone.
T. Andriuszewiczaite, 115 W. Divkiou St, Chicago, III.

I LAIIUGDOSE RAIDOSE VISADA YRA IDZILL 
85OOI‘iianM ir $'J5OWareonal negulimu* eriruzytl: da 
mažiau jie guli grujytl noru kleuriaziu, tureduml. Home Sfueio 
llox utim, abelju wietu.o preke )o,ir biedniaudum prieinama. 8a juom 
kiekviena, gili miyti gerai kad-ir aankiaaaiu* aaoklu*. Muzika 
yra pritalajrta ant voleli* plieniD-m>.ne popierinėm*, •pilkelem*. niek* 
nenupliaz. Iiaduoda ganiu* ir laidžių* tonus kaip vargonai. Grajyja 
•*ei»yni*zku* himnus, valdu*, polkas, kadriius ir U. ir linksmina ee- 
au, aergancziui ir nulludasius. Isuj»mii<>ja naujauae* svietiazkas dal-

Standasrd Mfg, Co, 46 Vuaey St, Nev York; P .O Box Ž8M. Depu SZ-

Diemanto Elektros Kryžius.
5V adiaaiBss teipgi Voltą Kryktum, keletą metu atgal ta

po isarautau Austrijoje, ir paeidekavojant savo naudai 
Krykiu, t** veik prasiplatino Vokietijoj Francuzijoj, 
Skandinavijoj ir kitose Europoeszaiyse.tr ssendieu rra la
biausiai pageidaujamas kaipo galinga* vaistas guo Reuma- 
tiziiio ir daugelio kitu kūno negaliu.

Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumutizma teip mus
kulu kaip ir sunerta. Seuralgija ir kitus kūno skaudėj! 
mus, Nerviszkuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvumą. N'erwu Nupuolimą, Nemiga, Abejo 
tingume. Dvasios Mupuolima. Hysterija, Para:ytiu, Su* 
tengim*. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Nuomare. Bzv. 
Vito Bsokl Szlrdies Plakime.Galvos skaudejima ir visu* 
Nerviuzko Systemo sugedimus.

Veikme jo *p»!r*ist.kia pati per save begyje keleto, die
nu. bet kartais uktrunk* želes diena*.

Krykiu reikia neizint diena ir nakty, pakabinta ant *zil 
kinio szuluriuko aet kaklo, augsacziau srirdines indautos 
Mėlynoji puse turi bet in apaezia apversta Priesz naudo- 
Jima ir viena syki aut dieno* po to išdek Krykiu in truputi 

rungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per kelete 
minucziu. Vaikams, kiunnt pagal amilu. uksuea reik su 
vandeniu ateklesti. Preke to Krykiau, yra Wiena* dole- 
u ir gvarantuojame. kad jis suteiks takia pat nauda^ kaip 
ad gvriausiejle eiektrisiki dirtal. k a, z tuo jauti penkiolika 
ei dwlde,zimt* sykiu daugiau Knknas *zelmynos sąnarys.

t

•veikas ar ligota*, niekados netari bu Jbe to Elektrisako Krykiau*, k urs yra geriausiu gelbėto
jom prieszal visokias kuao negale* Ir skausmus,__Prislusk srlen* doleri per ei presu, ar money
orderi arba registruotoj gromaloj. o mes lamstai sava* kasztals pasiueim viena Klektriszka Die- 
maato Krykiu, arba 8 ui 8S.00. Gaunamos tukstaacziai* rekomendacijos nuo ypatų, kurio* *u 
pagelba *zlo Stebuklingo Krykiau* iszsigyde. Yra uktekttaa dėl parodymo jo maglazko* galybe*. 
Sitai pora tokiu rekomendacijų:

As* szirdingai velyju vartei Diemanto Elektros Krykiu nuo visokiu moteriszku ligų.
Mn ELVINE JENSEN. KoosHunzu, UvaE.

Mano motere ilga laika turėjo autm) ir nervu silpnumą, bet po keturiu nedelin vartojimo Die
manto Elektros Krykiau, tapo *i*i»zkal Sereika.—NIEL8 GUNDESEN. Ja*m. Mum.
The Diamond Electric Cross Co., 306 Mllwaukee avė., CHICAGO.

Ll6iuwiszKa flPileka,
257 HanoverSt., Boston, Mass

Pilni visokiu eptiekorissku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wi8ada galima ra«t DAKTARA, kuru duoda ligoniam* 
rodau dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruakai, lietuWiazkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257jtemijkgei/į3)!^^

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - LIetiiwi8zka

APTIEKA
3316 S. Morgan St., Ct'cago, 111.

Turi geri'auses gydyklas nt o visokių 
ligų; užlaiko visokes Europi les žolele*. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas tie'ee ir tt. 
Atsisaaukusiems per laiszkui ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunesia gydyklas per pacztą arb» 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefone gali pa- 
szauktl daktare kas tik koki nori.

Dr. M. P. Koasakauskas visada aplin
koje.

Tel. Yardn 700. .

NERVITA Sugradina nutudyta vyru 
stipruma ir drąsumą.

Gydo linpoteucila. stabdo naktini, 
notacija ir visas ligas ingauta, per 

k'.n... ar neatsargumo. Szlta gy- 
dykla sudruttna nervą, ir daugina 

|W! AM krauju; priduoda veidui raudonumu fc YI ir sugretina žmogui jauny,tie. Biun- 
Įgą^htaK ertame puoštu už 80c bazell, ui *1 W 

beįeita, Ir gvarantuojame iszgydjr- 
vtl. arba pinigus sugražinti.
narai ta Maricai Co.,

Otlnton * Jakaon St*., Chicago.
|^* Gaunama yra ir Aptiekoje Clark ir Vaa- 

BuronSte . Cbioago.

A. Sukurstos & Co.

Įlietu visz kas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigaru* isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabake ant papicroaų, im 
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos!
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve. 024 33rd »tr.

(po,.Lietuvos 'Redakcija) CHICAGO.

Geo. M. Glaser, M. D
Medicinom Daktaras.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prairti f 
ką ligose moterių, vaikų ir chronisz- , 
kone ligose. Teipogi geriaussi atlie- j 
ka aperacljaa visokiuose atsitiki-* 
muose,

807 32nd St., Chicago

. OFlbO WALAND08:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak 

Tklklonab Yakds 885.

Europoeszaiyse.tr

	1900-02-23-Lietuva-00237
	1900-02-23-Lietuva-00238
	1900-02-23-Lietuva-00239
	1900-02-23-Lietuva-00240

