
Nr. 11 CHICAGO, ILL., PETNYCZIA, 16 Kowo (March) 1900 m. Metas VIII
Entered AT thi Chicaoo, III Post Offiob ab mscond olabs mattkb.

Politiszkos žinios.

Amerika.
Kova partijų sztete Kentucky 

dar labiau* pasikėlė, dabar daly
kai teip stovi, jog menka prie- 
žastis gali pagimdyti kraujo pra
liejimus. Szalinįkai užmuszto 
gubernatoriaus pasirūpino bran
tus ant kelių republikoniazkos 
partijo>» urėdnįkų, kuriuos apkal
tina ui daliwawimę užmuszyatoj 
demokratiszko gubernatoriaus 
Goebelio; du isz tokių urėdnįkų: 
valstijos sekretorių Poversę ir 
buvusį sekretorių Finteeyę su- 
aresztavo; kiti apskusti pasislė
pė j kapitelių, kur prilanki re- 
publikoniszkam gubernatoriui 
Taylorui milicija juos sergsti ir 
neduoda suaresztuoti. Taylor 
iszdavė rasztę su paliepimu pa
leisti ir suaresztuotus urėdnjkus, 
bet iinoma, jo paliepimo ne klau
sys tie, kurių rankose yra suaresz
tuoti, kuriuos suėmė, kada jie 
persirėdę stengėsi pabėgti. Kal
ba dabar, buk republiaonai nuta
rė suaresztuoti ir deniokratiszkę 
gubernatorių Beckhamę. Repub- 
likonai sutraukė ant dabojimo jų 
rankose' ėsanczio kapitoliaus 
daugiausjiem* prilankios milici
jos. Demokratai teiposgi iszlei- 
do jau suraszę sau prilaukiu aza- 
linįkų ir szaukia juos stoti no 
ginklu. Stowint vienoj vietoj 
,dviejų prieszingų partijų mdici- 
_Jhi, greitai gali užgimti naminė 

karė. Ar pasiseks nuo jos apsi-
- bangoti, dabar nieks ne gali žino
ti, tiek matyt, kad- anarchija 
dviejų gubernatorių sztete Ken
tucky d^r>ne greitai pasibaigs, 
nors ir isz to ne butų kraujo pra
liejimų. Z

Ant Filipinų salų, kę dabar 
pripažysta ir pats amerikonai, 
ne trūksta didelių pasikėiėlių pa- 
jiegų, yra partijos ginkluotų fili- 
pinieczių net po porę tu kata n ežių: 
tokių “pulkų ne galima jau ui 
paprastus žmogžudžius laikyti. 
Toki ^dideli. pulkai kaip kur ne 
laukia amerikonų, bet užpuola 
ant mažesnių miestų, kur yra 
amerikoniszki garnizonai. Būva 
atsitikimai,.kad, amerikonams su 
dideliu vargu pasiseka filipinie
czių užpuolimus Tiumuszti. Susi- 
muszimai atsitinka nuolatai. Kur 
ateinedidesnės amerikonų pajie- 
gos, filipiniecziai pakavoja gin
klus ir pasirodo neita amerikonų 
draugais, bet perėjus kareiviams, 
vėl griebia pakavotus ginklus ir 
gaudo transportus vežsnezius 
amuniciją ir valgį. Amerikonų 
paskirtiBisz cziabuvių urėdnįkai 
ir visi gyventojai, pritaria pasi- 
kėlėliamssir nekenezia amerikonų. 
Teip sako pats amerikonai ge
naus negu sėdintis Manillej jene- 
rolas Otis susipažinę su sanly- 
goms ant Filipinų salų.

Ant salos Kubos iszkeliavo da
bar Amerikos karės ministeris ant 
peržiūrėjimo amerikonų parengtų 
urėdų. Gyventojai ežia laiko 
susirinkimus ant pakėlimo pro
testo priesz popiežiaus paskirtu 
virszinįkę.katalikiszkų bažnyczių 
Msgr Soaretti, itahjonę. Ku- 
biecziai mat ne nori tuiėti sve
timtautį virazinįku savo bažny
czių. Protestus gyventojai siun- 
czia tiesiog, pas popiežių. ,

Pietini Afrika.
Angliszkoee valdybose jau 

labki mažai pasiliko būrų, jie sut
raukė ant užatojimo kelio deszim 
tį kartų didesnėms lordo Roberte 
pajiegoms, kurisai įsiveržė į Ora- 
nijos republikę ir traukia ant 
sostapilės tos republikos. Wien 
miestas Mafeking dar būrų ap
gultas ir bombarduojamas, kur) 
jie tikisi paimti, kol atkaks pa
galba. Paėmimu to miesto būrai 
tikisi pakelti puolanczię savo 

žmonių dvasię. Tūluose apskri- 
cziuose angliszkų valdybų yra 
dar diktai pasikėlusių priesz An 
gi i j os valdžię vietinių kolionistų 
holandiszkos kilmės.

Angliszki laikraszcziai pagar
sino, buk dėl paskutinių nepasi
sekimų užgimė nesutikimai terp 
būrų vadovų; dėl tų nesutikimų 
buk pasitraukė nuo vadovystės 
jenerolas Joubert,Schalkburger ir 
kiti. Joubert buk apkaltina 
prezidentę Kruegerę užtai, kad 
nesistengė užbaigti karės tęeyk, 
kada būrai muszė anglijonus, ka
da angliszkos kariaunos Afrikoj 
buvo ne daug;- buk dabar karės 
vedimę paėmė į savo rankas pre
zidentai abiejų republikų. Pat
virtinimo vienok paskalo apie 
pasitraukimę jenerolo Jouberto 
ir kitų nėra: gal būt todėl, kad 
tas yra tik laikraszczių iszmislu. 
Transvaaliaus pasiuntinys Euro
poj, Dras Leyds laiko tę anglisz
kų laikraszczių paleistę paskalę 
už neteisingę. Kas dabar yra 
vadovu būrų stovinezių prie- 
szais Robertso kariaunę traukian- 
czię ant Bloemfontein,tikrai neži
nia; tiek žinia, kad ežia atkako 
Joubert, bet ar jis rengia pasi- 
prieszinimę anglijonams, nežinia. 
Ant ke'io į Bloemfontein buvo 
keli susitikimai; isz syk anglijo- 
nai garsino, buk būrai demorali
zuoti ir bėga kaip tik pasirodo 
anglijonai, bet teip galėjo būti 
vien tęsyk, kada anglijonai turė
jo susitikimus su iszstumtoms 
pryszakin stovykloms; nuo jų, 
kaip tai paprastai karėse būva, 
prie pasirodymo prieszo, pasi
traukė kareiviai į kruvę su di
desnėms pajiegoms. Kad tokios 
didesnės pajiegos ne bėga prie 
pasirodymo anglijonų, jie persi
tikrino po Driefontein. Atėjus 
ežia raiteliams jenerolo Kilty 
Kenny, užgimė smarkus muszis, 
būrai gynė pozicijas kaip galėda
mi ; anglijonai stengėsi 'užeiti isz 
užpakalio, bet tas nepasisekė. 
Australieczių dalis bandė būrams 
paveržti kanuoles, bet jų užpuo- 
limę būrai po kelis kartus numu- 
szė. Muszis traukėsi per vi*ę 
dienę ir buvo neiszrisztas. Ka
dangi anglijonams traukė pagal
ba, būrai ne laukė rytojaus, bet 
naktyj apleido pozicijas ir su vi
soms kanuolėms ir vežimais, su 
valgio produktais ir amunicija 
pasitraukė toliaus. Anglijonai 
garsina, buk tame muszyje būrai 
nužudė 100 užmusztų ir 500 pa- 
szautų žmonių, bet tokių būrų 
nuotrotų skaitliaus ne/patvirtina 
oficijahszki angliszko rando te
legramai. Anglijonų nuAtrotos 
szioje karėje pasiekė jau isz viso 
15677 žmonių, kuriame tai skait 
tliuje yra: 2418 užmusztų, 8747 
paszauti, 1029 pasimirę nuo ligų 
ir 3468 paimti į nelaisvę. Kiek 
iki sziol nužudė būrai, nežinia, 
bet kad jų yra daug mažiaus, tai 
ir tiek žmonių nužudyti negalėjo.

Nataliuje dar,turbut, likosi da
lis būrų, kadangi pulkaunįkas 
Bet bume turėjo su jais gana ,kar- 
sztę susitikimę, bet kad anglijo
nai neturėjo kanuolių, tai negalė
jo barų įveikti ir turėjo grįžti at
gal per upę Tugela.

Laikraszcziai garsina, buk pre
zidentai abiejų republikų atsi- 
szaukė į Anglijos raudę su pra- 
szymu užbaigimo karės, bet kad 
jie reikalavo pripažinimo visisz- 
kos neprigulmystės abiejų repu
blikų, tai Anglijos randas buk 
praaz^mę iszjuokė. Mieste Pre- 
torijoj susivažiavo prezidentai 
abiejų kariaujanczių republikų, 
ant susirinkimo pakvietė ir 
svetimų krasztų konsulius ir pra 
szė jų praneszti savo .randams, 
jog lygiai Transvaalius, kaip ir 
Oranijos republika geidžia san
daros ir praszo kitų vieszpatys- 
czių pasiūlyti tarpinįkystę prie

sutaikymo kariaujanczių pusių. 
Abudu prezidentai vienok reika
lauja pripažinimo neprigulmystės 
savo republikų. Jeigu Angliju 
tas iszlygas atmestų, tai žada ka
riauti iki paskutiniam žmogui. 
Prezidentas McKinley atsiliepė 
su tarpinįkystę, bet Anglija jam 
atsakė, kad nepasirengusi yra 
pripažinti neprigulmystę republi
kų, todėl ir Amerikos tarpinį- 
kystės priimti ne gali. Dabar 
didžiausius Transvaaliaus 
miestus: Pretoriję .ir Jahanues- 
burgę drutina kelioms apkasų ei
lėms ir rengia minas. Laikrasz
cziai sako, kad būrai pasirengę 
abudu miestu su visais gyvento- 
ir su visais angliszkais nelais- 
viais su minų papelba išmesti į 
padanges, jeigu atseitu juos an
glijonams atiduoti.

Lordas Roberte praneszė būrų 
virszioįkams pasiskųsdamas, buk 
būrai pasinaudoja isz baltos vė
lavo* ant prisiviliojimo angbsz- 
kų oficierų ir buk pats tę matęs. 
Persegsti todėl ir sako, kad jei
gu būrai dar sykį tę darytu, tai 
jis nežiūrės daugiau* ant parla- 
mentariszkos vėlavos ir apie 
priežastis to pranesz visam svie
tui. Ar tasai svietas pripažys 
Robertsui tiesę pildyti prižadėji- 
mę, galima abejoti: nors randai 
į -tarpę ir nesikisztų, bet dori 
žmonės ne pripažys už teisingus 
angliszko vadovo motyvus. Ne 
tik būrai, bet -ir svetimi konsu- 
liai szioje karėje jau ne kartę 
garsino iszrodydami,kaip angliaz- 
ki karės velėjai laužo ir mynioja 
nutarimus civilizuotų tautų; ant 
pikto jie ne kartę vartojo ir par- 
lamentariszkę vėlavę. Kadangi 
visose karėse, kur tik anglijonai 
jas vedė, niekur nepasirodė su 
žmogiszkesniai* jausmai*, bet 
pjovė savo prieszus net ten, kur 
ne reikia; žvėriukai elgėsi ir 
lordas Kitchener *ū derviszais, 
tai visi doresni žmonės ne burus, 
bet angliazkus virszinįkus nusu- 
dys kaipo be jokių žmogiszkų 
jausmų karės vedėjus. Apie 
žvėriszkumę angliszkų jenerolų 
žino ir randai civilizuotų krasz- 
tų.

VVokietija.
Wokietijos randas sutinka, ant 

iszderėjimo žemdarbių balsų prie 
užgyrimo kreditų ant padaugini
mo kariszkos laivynės, parengti 
visuose portuose peržiūrėtojus 
ateinanezios isz Amerikos mėsos, 
kadangi, kaip sako, ant paliudy- 
jimų amerikoniszkų valdžių už- 
sitikėti ne galima. Randas sako, 
buk toksai peržiūrėjimas bus už
dėtas ne ant sunkinimo atgabeni
mo į Wokietiję amerikoniszkos 
mėsos, bet ant apsaugojimo gy
ventojų nuo ligų, kurioms gali 
užsikrėsti nuo nesveikos mėsos: 
girdi Amerikoj daug galvijų ser
ga džiova, tai nuo mėsos tokių 
galvijų gali daugelis vokieczių 
užsikrėsti ta liga. Priesz rando 
užmanymę vienok kelia protes
tus mėsos prekėjai, mėsinįkai, so- 
cijalistai ir progresistai, kadangi 
įvedant nors mažiausius apsunki
nimus mėsos prekystoj, jos pre 
kės pakils, betureziams ypacz 
sunku bus piėsę nusipirkti.

Nežiūrint ant gerinimosi ran
do žemdarbiams, dabartinėj par- 
limento sesijoj ne paduos ant už
gyrimo klausymo padauginimo 
vokiszkos kariszkoe laivynės. 
Klausymas tas, nors ciecoriui la
bai ne patinka, nustumtas ant ru
deninio parlamento susirinkimo.

Prancūzija.
Prancuziszki' laikraszcziai ko*, 

lioja toliaus anglijonus, siundo 
priesz juos. Darbas tas iszduoda 
vaisius: mieste Bordeaux jauni 
vaikinai iazdaužė langus angįisz* 
ko konsulato, sudraskė iszplįektę

angliszkę vėlavę. Kadangi ran- 
d^ už tę atsitikimę perpraszė 
tuoj aus konsulių, tai tas ne pa 
gimdė didesnių nesutikimų terp 
Anglijos ir Prancūzijos. Laik- 
rasztis “Figaro" vienok perserg- 
sti prancūzus ir liepia nesierzinti 
per daug, jeigu ne nori karės. 
Užgimus nesutikimams terp 
Prancūzijos ir Anglijos už Faszo- 
dę, kaip sako minėtas laikrasztis, 
tik pasiprieszinimas Anglijos ka
ralienė* #pra*zalino karę; dabar 
gi dėl iszjuokimų karalienės, ko 
nesigaili prancuziszki laikrasz
cziai, karalienė jau nesiprieszyp, 
jeigu atsiras proga karės pradė
jimui. Tę vienok žino gerai visi 
prancūzai, kad Anglija nesipur- 
tys nuo karės, jeigu matys, kad 
lengvai galima Prancuziję per
galėti. Angliszki ministeriai 
vienok gerai žino, jog pradėjus 
karę *u prancuziszka laivyne, 
kurię gal ir ne sunkiausiai butų 
pergalėti, reik* kariauti Azijoj ir 
priesz Maskolijoe žemės kariaunę, 
o ežia jau neitu teip labai leng 
vai. Todėl karė butų ir Angli
jai gana pavojinga. Kol Pran
cūzija eina isz vien su Maskolija 
ir kol Anglija ne ras galingų pa- 
dėtojų, ji karės ne pradės dėl 
erzinimo prancuziszkų laikrasz
czių.

Maskolija.
Maskolijoe randas suazaukė ka

riaunos rezervas ir visus pirma 
paleistus kareivius. Kaip sako, 
visa ta rezervo* kariauna bus 
iazsiųsta ant Afganistano rubežių, 
kur laukiama yra karė su Angli
ja. Anglija sutraukė teiposgi 
70000 kareivių į Beludžistanę ir 
į Quetta, ant Afganistano rūbe- 
žimus nuo Indi jų. Afganistano 
pasiuntinys atkako į Londonę ir 
vardu to kraszta valdono isz- 
reiszkė savo pritarimę Anglijai, 
pažadėjo net duoti ant karės Af
rikoj tiekjkariaunoe,kiek Anglija 
reikalauja. Maskolija vienok ne 
labai tiki, kad tas Afganistano 
valdono pritarimas eitu isz tikros 
szirdiee.

Japonija teiposgi ginkluojasi. 
Jos ginklavimaisi labiaus Masko- 
liję gali stabdyti negu Afganista- 
no valdono pritarimas Anglijai. 
Tūli maskoliszki po rando įtekme 
iszeinanti laikraszcziai kalba apie 
naudingumę susiriszimo su Japo
nija. Jeigu tas atsitiktu, tai ži
noma, Anglijos padėjimas butų 
ne geriausias, Azijoj ji ne ant 
tvirtu stovėtu kojų.

Isz Lietuvos.
Isz Kalwarijos.

Musų kalėjime dabar maskoliai 
nė gimnaziję kokię įtaisė, nes su- 
kimszo į jo urvu* kelis kaiminių 
mokylų mokintojus (lietuvius). 
Tik klausykite, kiek jų ežia da
bar szias kalėdas tebeezvenezia: 
Jasaitis Juozas, Szlekys, Gar
mus, Wa*iliauskas (visi mokyto
jai k. mokyklų). Kaunas ir-gi 
Wei vėrių mokyklę pabaigęs, Ki 
zeleviezius buvo bebaigęs ^Vei
verių kursus eiti; taigi, gali sa
kyt, szeszi mokytojai dabar Kal
varijoje sėdi, lik vienas Parszai- 
ti* ne veiveriais, nės isz VIII 
kliasos Starapolės gimnazijos pa
imtas. Buvo da ir asztuntas lie
tuvy* czionai, tai Juozas Rimsza, 
bet jį, apie septynis mėnesius 
palaikę, dabar d. 20Į8 gruodžio 
1899m. paleido, nes parėjo nuo 
ministerių nusprendimas iszsikelt 
j*m į Maskoliję ant 2 metų. 
Sziuom tarpu jis apsirinko apsigy
venimo vietę Odesoje. Akyva 
dabar kokię kaltę ant jo iszrado? 
Jis buvo suimtas Wilkaviszkyje 
ant stacijos su Ūkininkais ir Var
pais: bevaikszcziojant ant plat
formos, jam įaskrito isz po ser

mėgos apie du pundeliai lietu 
viszkų rasztų, pertai ir paėmė. 
Tada atrasta buvo pas jį 224 
ekzemplioriai U-ko, kelios de- 
szimtys. Varpo, Sapnininkai du, 
ale jam priskaitė tik Ūkininkus, 
apie V-pus ir Sapnininkus nebu
vo į protokolę įtrauktu, tu r bu t 
dėl to, kad Rimsza teisinosi, buk 
V—pus jam zemski* įkiszęs. Rasta 
dar apart tų knygutė su užra- 
szais, kur užraszyla labai daug 
pravardžių, su kuriomis Rimsza 
gerai iszs teisino, bent nieko ueį- 
kiszo.

Apie kelis mėnesius Rimszę 
laikė tikrame urve. Kambariu
kas mažiukas, langas mažas, la
bai augsztai; ten szalta, tamsu ir 
drėgna. Yra tik du tokiu kamba
riu kalėjime ir juodu paskirti 
politiszkiems kaliniams. Per ty- 
rinėjimę, žandarai, kaip pratę 
yra, gęsdino Rimszę visaip, kad 
tik lazduotų kitus, kad pasakytų, 
kam dalino laikraszczius, kas 
skaito juos? • Klausinėjo, ar ne 
matė Broliai ir Seserys (atsiszau- 
kimų), ypacz gi kvotė, ar nepa
žįsta Wmco Paliukaiczio buvusio 
Wilkaviszkio mokytojo. Mat 
žandarų minta, kad rasti pas Rim
szę laikraszcziai Paliukaicziui bu
vo paskirti.

Be to da paminėtinas yra kvo
timas Juozo Jasaiczio. Jį visai 
žadėjo žandarai paleisti, kad tik 
pasakytų, kas skaito liet, laik
raszczius. Tasai iszpažino tokius 
tris, ale jau numirusius.

Uk-

Isz Wilkawiszkio.
Nueinu andai ant jomarko. 

Žiūriu—daugybė vyrų su bal
toms naujom* veltinėms kepurė
mis, nė baltgudžiai koki. Klau
siu vieno, kur gavo tokię nema- 
tytę kepurę. Ugi—sako — mas
koliai už 20 kapeikų nuvėlė. 

ITaigi kas pasirodo: atkeliavo isz 
j Maskolijos apie 10 maskolių, isz 
siskyrstė po kaimus ir į trumpę 
laikę privėlė begales kepurių, 
batų. Ir czionai maskoliai pasi
rodė apsukresniais už lietuvius. 
Ta deszimtis maskolių jug aps- 
cziai pinįgo paėmė. Musiszkiai gi 
tik dyvijasi ir pavydi,matydami 
kaip maskoliai už visai menkę 
darhę gėrę pinįgę renka. Teisybė, 
pasakojo man, kad tūli lietuviai 
ir-gi iszmoko velti kepures ne 
menkiaus už tuo? maskolius, alb 
kas isz tn, kad jie, sau nusivėlę, 
daugiau* neužsiima tuo darbu, ir 
nž kelių metų, suplyezus szioms 
kepurėm*, bene turės vėl masko
liai ateiti kepurių mums privelti.

Uk.

Isz Sintautų. Naumiesczio 
pawieto.

Rudenį (rugsėjo mėn.) kamiso- 
riu* Naumiesczio pav. peržiūri
nėjo knygas Sintautų valscziaus 
rasztinyczioje ir rado nepritenkant 
kasoje pinįgų. Wal*cziaus rast Li
niukas nakezia pabėgo, ir kamiso- 
rius užsipuolė ant vaito. Geru ir 
piktu privertė vaitę užmokėti 
tuos pinįgus. Iszsyk sakė rei
kiant 1500 rublių; vėliaus gi 
atsirado dar daugtaus — vaitas 
vėl turėjo užmokėt. Isz viso isz- 
traukė nuo vaito tris tukstan- 
czius rublių. Kaip girdėt, dar 
mus vaitę atidavė po sudu.

Uk.

Isz Mintaujos.
Pabaigoj praeitų metų vienę 

vakarę įsiveržė į butę mokin
tinių gimnazistų gauja žandarų 
(apie 10). Tuoj apstojo visa* du
ris, ir pulkauninkas žandarų sa
ko, kad pa* visus krėaęs. Mo
kintiniai baisiai persigando: jiems 
dar nekuomet nepasitaikė sutikti 
akis į akį su raudonsiuliais. Ne
žino, kę daryti... Tuomet vie
nas vaikinas pasako žandarams:

| “Czia gyvena mokintiniai, o pas 
mokintinius, be dsleidimo gimna
zijos valdžios, negalima krėsti." 
Bet pulkauninkas ant to nepaiso 

*r pradeda klausinėti kiekvieno 
pivardžių. Mokintiniai isz bai
mė* pasakė savo pavardes, nors 
jie turėjo pirma paklausti, ar pas 
visus bus krata, ar tiktai pas kę 
nors vienę ir ar turi daleidimę 
krėsti? Czia buvo tuo tarpu 
atėjęs vienas sveczias. Jis nori 
iszeiti, bet jo nebeleidžia. Jisai 
sako, kad jam būtinai reikia isz 
eiti, bet žandarų pulkauninkas jo 
vis neleidžia ir pasako, kad jis 
pirma iszkrėeęs jį. Iszkrėlė vai 
kinę, nieko nerado ypatingo, bet 
ir tuomet dar nepaleidžia: reikia 
laukt galo. Tas sveczias turėjo 
tiesę nesiduot krėst, o juo labiau, 
kad jisai nieko rankose neturėjo, 
kę daryti... nesuprato... na, ir 
iszkrėte jį. Dabar dar gali skųs
tis. Paskui pradėjo krėsti daik
tus Stanionio. Jisai czia mokina
si privatiszkai ir rengiasi iszda- 
vinėti po kalėdų ekzaminę ant 
ęptiekoriszko liudijimo. Pas jį 
iazkrėtė visus daiktus ir rado 
knygelę: “Maskolių valdžia ir 
žmonės”, dainę: “Szauksmas”, 
kelias pasakas ir knygelę su už- 
raszais. Stanionis, kratę pas jį 
žandarams bedarant, teipgi blo
gai pasielgė: jisai parodė jiems 
visas savo skryneles, kiek tik 
turėjo. Jei kas turi kokię skryne
lę ir žino, kad ten yra kokia kny
gutė, tai tegul to* skrynelės vi- 
siazkai nerodo t

Lzkrėtusi policija Stanionį, 
daugiau nieko nebekrėtė. Matyt, 
kad turėjo daleidimę krėsti tiktai 
pas Stanionį. Tę vaikinę paėmė 
su savim ant tirinėjimų. Kuomet 
jį paleis, nežinia; gal ilgokai pa
laikys: matot, jį kaltina teip gi 
už lipiuimę atsiszaukimų Auk
ai ergėj. Bet jisai visiszkai ne
buvo iszvažiavęs isz Mintaujos ir 
dėlto negalėjo ten iszlipinti.

O kaltina jį dėlto, kad sueziuo- 
pė jo laiszkę, kurį jis raszė pas 
savo draugę Miszkinį. Tame 
laiszke buvo paduota rodą, kaip 
elgtis jam su mokyklos perdėti 
niu, kur raszyti skaudę ir tt. Na, 
tai dabar policija mislija, kad tas 
Stanionis buvo nuvažiavęs Auk 
mergėn pas savo draugę ir iszli- 
pino tuo* atsiszaukimuz.

Kiti mus kraszto lietuviai ne
nusiminė ir*dar labiau griebiasi 
už darbo.

Uk.

Isz Sziaulių.
Neseniai kunįgas J. per pamok- 

slę iszkeikė paplitusias mus pu
sėje lietuviszkas knygutes ir jų 
platintojus, ypacz prakeiksmu 
keikėsi kuningėli* už szias kny
geles: “Parmazonas” “Wie*zės 
Jėzaus Kristaus pas Popiežių 
Pijų IX”, “Ar yra baudžiava?” 
ir dar kt. Bet isz tokių pamokslų 
tos knygutės tik naudę apturės, 
nes ne visi dar žinojo, dabar gi 
jau žinos. Užtai kuningai, mus 
keikdami, knygas platin- 
te platina tokias, kaip “Paskuti
nis pamokslas”, kurioj aiszkiai 
pasakyta, kad valdžia maskolių 
nuo Dievo paeinanti ir jos klau 
syti reikia, neklausant-gi griekas 
yra. Wienintelis dalykas, kur 
prieszintis turi, tai tikėjimo daly
kuose. Czionai, tai teisybė, da 
musų kunįgai pusėtinai tūriai. 
Ale kad tik tikėjimiszko perse
kiojimo nebūtų, tai visi gal ku
ningai butų geriausiais maskolių 
valdžios apginėjais.

Neseniai buvo paduotas pra- 
szymas apie daleidimę pastatyti 
“Amerika Pirtyje” ant naudos 
mergaiezių gimnazijos. Trockis, 
general gubernatorius, kuris, 
kaip sako tūli lengvatikiai, neva 
esęa prilenkus lietuviams, neda 
leido. Ot ir jo pnlankumas!

Neužilgo bus įsteigta nauja 
amalninkų mokyla. Paszalpę 
duos miestą*. Wyresnybė norė
jo įkurti 3 kliasų miesto mokyk
lę ir siulyjo miestui ję užlaikyti. 
Miestas atsisakė, teisindamasi 
tuom, kad jam reikės duoti pinį
gų ant amatiszkosios. Dar gerai, 
kad pinįgų pritruko, o teip būtu
me sulaukę da vienę nauję szalti- 
nį maskolystės. Uk.

Isz AukmergCs, Kauno 
gub.

Sodiecziai parapijonys Auk- 
mergės kalba lietuviszkai; 
vien tik miesezionys 
nusiduoda nesuprantaneziais lie
tuviszkai, bet bažnyczioje visa 
dievmaldystė ir pamokslai atlie 
kami tiktai lenkiszkai. Neseniai 
buvo sukilę sodiecziai ir norėjo 
įvesti lietuviszkę kalbę bažny- 
czion, bet nepasisekė, nės prisiė
jo susiremti su savo klebonu 
Raczkausku, kuris lietuviszkę 
kalbę skaito už “klapų” ir už 
“pagoniszkę”. Klebonas laikė 
pusę miesezionių ir jie gavo vir
ažų: lenkiszka kalba tebegyvuo
ja bažnyczioj. Parapijoms su
kurstė reikalauti įvedimo lietu- 
viszkos kalbos bažnyczion 
jauniejie kunįgai: Szleivys ir O- 
pulk'is. Szleivį dabar iszkėlė ki
ton parapijon, žinoma, už prijau- 
timę lietuviams,o Opulskis da te- 
byr. Klebonę teipgi iszkelia 
Kuržemėn, nes. parapijonys kai- 
miecziai davė ant jo skundę pas 
vyskupę.

Beje, perėjusiam mete po va- 
kacijų ėmė veisti katalikus mo
kintinius Aukmergės mokyklos 
eiti ant molebstvos, kuri buvo 
atlaikoma, per cariszkas szventes 
mokykloj.Keletas vaikų nėjo anti 
“molebstvos”. Po “molebstvos” 
Paniuticzas, perdėtinis mokyklos, 
suszaukė nebuvusius mokintinius- 
ir 5mė tyrinėti, kas prikalbinėjo 
juos neiti Maži vaikai tuoj 
viena* kitę iszdavė, o Paniuti- 
czas teip ėmė duot aniems drę- 
suoliams per veidus, kad vienas 
net apalpo. Mokintojas rėkė, 
szaukė, kad už tokį pasipriesziui- 
mę pasodys vaikus kaįėji man, 
iazvarys S i beri j ok. Bet nubau-
stieje skaudžiai mokintiniai nela
bai nusiminė: jie nusiuntė skundę 
ant Paniuticzo pas ministerį ap- 
szvietimo. Patyręs apie tę skun
dę Paniuticzas, norėjo kaip nors 
užsisukti isz bėdos. Czia jam 
padėjo minėtasis klebonas Ricz- 
kauskas. Jisai praneszė Paniutt- 
cziui, kad mokintiniai turi lietu- 
viszkų knygų, kurias gavo nuo 
kunįgų Szleivio ir Opulskio. 
(Mat klebonas baisiai supykęs ant 
Szl. ir Opul., nė* jie padėjo kai- 
miecziams kariauti su jao.) Pas 
mokintiniu^ padarė kratę, ir pas 
nekurius rado paveikslėlius, 
duotus jiems ant atminties kun. 
Szleivio, lietuviszkų maldakny
gių ir sziaip keletę knyguczių.

. Uk.

Isz Paswalio, Kauno gub.
Nedeldeniais jau nuo vasarok— 

Adyno* yra lietuviszkai gieda
mos. Teip-gi lietuviszkas gies
mes giedojo ir per procesijas de- 
vietinių dienose. Aplink kitose 
parapijose Jenkiszkę kalbę minė
tose giesmėse visdar tebeužlaiko.

(Ūkininkas.)

Paspartai perėjimui ru- 
bežiaus.

Iki sziol gyventojai Prūsų 
L;etuwos, parubežiuose nuo Mas- 
kolijos galėdavo, paėmę nuo pa- 
vieczių virszinįkų vofciszkas 
koreziukes, atkakti i*z Prūsų į 
Maskoliję iki trijų mylių nuo ru- 
bežiau*. Dabar maskoliszkos 
valdžioj nieko prusiszkoms ne 
sakiusio*^ su voktszkoms kor- 
cziukėtn* pradėjo visai ne leisti
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per rubežių Įmonių, bet reikalau
ja, idant apart vokiszko teksto, 
butų ant korcziukės ir maskolisz- 
kas; kadangi Prūsų valdžios su 
maskoliszka kalba korcziukių ne 
turi, tai per tai parubeiių susine- 
szimai vi?ai likosi pertraukti. 
Reikia ežia pridurti, kad ir ant 
maskoliszkų pasportų ėjimui į 
Prusus nėra vokiszko teksto ir 
nors wokiecziai maskoliszkų lite
rų ne palįsta, bet ne stabdė mas- 
koliszkiems pavaldiniams perėji
mo per rūbelių, nors tie kaip ka 
da Prūsų žandarams parodydavo 
etikiet? nuo muilo su maskoliszkų 
ereliu vietoj pasparto. 2 noma, 
atmokėdamos Maskolijai, Prūsų 
valdžios reikalaus, kad ant mss 
koliszkų paspirtų butų ir wo- 
kiszkas tekstas.

Lietuwos dwarponius a- 
pėnie baime.

Kadangi Lietuvoj ir Lenkijoj 
darbinįkų uždarbiai teip menki, 
kad isz to žmogus su szeimyna 
negali iszmisti, tai daugumas dar
binįkų kraustosi į kitus krasztus 
geresnių uždarbių jieszkoti, o per 
tai Lietuwo& dvarponiai ne gau
na užtektinai darbinį'cų ant ap 
dirbimo laukų. Dabar jie atsi
smaukė į valdžias, k»d jos, ant 
palengvinimo jiems gavimo pigių 
darbinįkų, apstabdytų iszeivystę. 
Mums rodosi, kad ne valdžių ga- 
lėj )? sulaikyti, kadangi jos ir be 
dvarponių atsiszaukimo stabdė 
isz visų pajiegų, o vienok ap- 
stabdyti ne galėjo. Jeigu Lietu 
wos dvarponiai ir fabrikantai no
ri, kad žmonės isz tėvynės nesi- 
kraustytu, tegul jiems suteikia 
uždarbius tokius, kokius gauna 
jie svetur, o valdžios tegul duo
da toki? laisvę žmonėms, kokia 
yra kituose krasztuosė. Be to 
valdžios ne sulaikys iszeivystės.

Naujas paczto padavvądy- 
jimas.

Maskoliszkas pacztas ant galo 
nuo balandžio mėnesio įveda 
“money orderius” ant siuntimo 
pinįgų per paczt? lygiai Maskoli- 
jos viduriuose, kaip ir isz ulrube- 
lių. Kadangi vienok “money 
orderiai” bus iszmokami ne ant 
paczto tik rando kasose, tai isz 
to naujo padavądyjimo galės 
naudotis lydai, kurie, žinoma, už 
atsakantį mokestį isz mainys 
Įmonėms atėjusius “money orde
rius”; jeigu juos mainys ir pa
czto užveizėtojai, tai teiposgi 
lups nuo Įmonių kyszius.

Žydai Wilniaus gub.
Lietuvoj miestai ir miesteliai 

žydų apgyventi, net jos sostapi- 
lėj, mieste Wilniuje, dauginus yra 
žydų negu krikszczionių visokių 
tikėjimų drauge. Pagal pasku 
tinį Įmonių suskaitymę, visoj 
Wilniaii8 gubernijoj yra isz viso 
245362 žydų, taigi septinta da
lis viso gyventojų skaitliaus. 
Miestuose: Wilniuje, Wileikoj, 
Dianoj, Drujoj. Lydoj, Aszmė- 
nuose, Radoszkovicuose, Szven- 
tėąpose ir Trakuose žydų yra 
115000, taigi daugiaus negu pu- 
aė gyventojų. Kauno, Garteno 
ir Suvalkų gubernijose rods lydų 
truputį mažiaus negu Wilniaus 
gub., bet visgi daugiaus uegu 
deszimta dalis visų gyventojų.

Isz Londono, Anglijoj.
Pabaigoj pereitų metų susitvė

rė ežia lietuviazka mokaliszka 
“Szviesos” draugystė, kurios 
mieris turėjo būti: stengtiesi ap
eisi viesti ir platinti apszvietimę, 
įsteigti knįgyn? ir tt. Mierių tų 
vienok ne iszpildė, kadangi pra- 
dėjo žengti kitokiu keliu; vieton 
platinti apszvietimę ir stengtiesi 
apsiszviesti, užsimanė varyti vien 
biznį. Wo8 praslinko keli mė
nesiai po už-i dėjimui draugystės, 
kilo nesutikimai terp tūlų sąna
rių. Pirmiausiai draugystė pra
dėjo neužkęsti vieno savo sąna
rio, p. Baronaiczio, kurisai buvo 
pirmutiniu jos uldėtojumi. Ant 
susirinkimo atsibuvusio 14 d. 
sausio vienas isz draugystės są
narių atsiliepė, jog Baronaitis fle 
gali būti draugystės sąnariu, ka
dangi jis, pardavinėdamas laik
raszczius ir knįgas, gadina drau
gystei biznį, daro jai konkurenci
ją, per k? ji ne turi tiek pelno isz 
pardavinėjimo knįgų, kiek tikėjo; 
norėjo jam uždrausti pardavinėti 
knįgas ir laikraszczius. Kadangi 
vienok Baronaitis t? darė priesz

ulsimezgim? draugystės, tai su 
pranlama, jog ant uždraudimo 
nepai-ė.‘ Keli draugystės sąna
riai, norėdami užkenkti Baronai- 
cziui, parsikvietė kiek laikrasz- 
csiųir knįgų isz Tilžės ir pradėjo 
pardavinėti, bet su tuom - ne 
daug užkenkė Baronaicziui ir 
uaudos draugystei ne atgabeno, 
kadangi mat piuįgus už parduo
tus rasztus neatiduoda į drau
gystę, bet sau pasilaiko. Taigi 
draugystė, norėd.ma užkenkti 
neužkeneziamam sąnariui, pati 
pagimdė tik dar daugiaus konku
rentų ir per tai sau dar labinus 
užkenkė. Ant to vienok nesuti
kimai nepasibaigė. Neužkęsda- 
mas Baronaiczio, draugystės ka
steriu* pradėjo ne ateiti ant susi
rinkimų, o jo draugai atkalbinėjo 
sąnarius ir stengėsi “Szviesos” 
draugystę iszgriauti; isz tikro
jiems pasisekė atitraukti kelis 
sąnarius. Baronaitis, matyda
mas, jog dėl jo ypatos prieszinin- 
kai stengiasi iszgriauti draugystę, 
pats isz jos pasitraukė. Per jo 
pasitraukim? vienok vaidai ne 
isznyko. Kasierius pradėjo kal
bėti, kad jis užgrėbęs kasę, atim- 
sęs isz jos savo ir savo brolio į 
mokėtus ir paaukautus piuįgus. 
Iszmintingesni sauariai, supratę, 
kad su draugyste ne gerai, ant 16 
d. vasario suszaukė susirinkimę, 
ant kurio užkvietė ir kasteriu su 
kasa, bet tas ant susirinkimo ne 
atėjo; nusiuntė kelis sąnarius jo 
jieszkoti, bet ir tie ne galėjo 
surasti. Kaip tie vaidai pasi
baigs, ar ardytojams pasiseks su 
tokiu vargu sutvert? draugystę 
iszgriauti, pamatysime vėliaus.

Londonietie.

Isz Amerikos.
Parodymas apie Filipinų salas.

Į Nev York? atkako filipinietis 
Lala, kurisai ant susirinkimo sa
lėj “Hebrev Institution” parodė 
stereoskopiszku? paveikslus isz 
savo tėvynės Filipinų; padaina
vo kelias tautiszkas filipinieczių 
dainas, kurios savo gaidoms teip 
panaezios į heluviszkas, kad sė
dint isz tolo, rodosi, lyg kad dai
nuotu kas lietuviszk? dainę. 
Pagal iszaiszkinim? rp. Lala, gy
ventojai Filipinų salų, teip kaip 
visur, dalinasi į tris skyrius: 
didžturezius, kurie puikiai gyve
na. puikiai apsirėdę; vidutinę 
luom? susidedanezi? isz mažesnių 
prekėjų ir beturezių vaikszczio- 
janezių pusnuogiais. Triobos ant 
Filipinų, ypacz ant kaimų, iszė- 
mus turtingų kliosztorių ir baž- 
nyczių, dengtos sziaudais su gė- 
veliais ant virszaus. Žmonių 
darbai, būda* dirbimo labai pa- 
neszi į darbus lietuvių tėvynėj. 
Lentas, teip kaip ir Lietuvoj, 
pjauja užsidėję medį ant ožių. 
Moterys isz vietinės linų veis
lės audžia audimus ant visai to
kių jau staklių ir teip kaip Lie
tuvoj. Darbinįkų uždarbiai 
menki, ( vidutinis uždarbis yra 
15c. už visos dienos darb?, Pa
veikslai, kokius rodė, miestų, ro 
doei ne dailiausi, net pati ratų 
sostą pilė Manille ne puikiausiai 
iszrodo, o jau k? kiti mažesni 
miesteliai, tai teip apdriskę, nu
skurę kaip ir tūli Lietuvos žy- 
diszki miesteliai.

J. Naujokas.
Mie<a per « sanwaites.

Nev Haven, Con. Gyvenanti 
ežia mergina, Paulina Fitzgerald, 
miega jau per szesziaa sanvaites 
ir per vis? t? laik? ne atidarė 
akių, ne isztarė žodžio. Namisz- 
kiai ir daktarai bandė j? prikel
ti, idant nors truputį pavalgytų, 
bet ne pasiseka. Dabar daktarai 
kada ne kada įpila mieganeziai į 
gerklę pieno ir tuom palaiko 
gyvybę. Minėta mer
gaitė tarnavo pas vien? tur- 
ting? moterį, kurdama peczių už
migo ir nuo to laiko ne gali jos 
prikelti. Dabar ji yra ligonbutyj. 
Neteisingai ant nužudymo nu

spręstas.
Boston, Masb. Czianykszczio 

sūdo likosi ant nužudymo nu
spręstas Edvard Wise už žmog
žudystę. Wise, ant laimės, dar 
ne nužudytas ir sėdi Sing Sing 
kalinyj. Tuom tarpu dabar isz 
Anglijos atėjo telegramas, ku
riame paduoda, kad ten pasimirė 
amerikonas Sveeney, kurisai pa
pildė žmogžudystę, už kuri? sū
dąs ant nužudymo nusprendė

Kareivis prtgawą|aa.
St, Louis, Mo. Prof. O. M. 

Wood, klerkas rando kolekto
riaus, gavo nuo vieno kareivio 
nuo Filipinų laiszk? su praszymu 
parūpinti kuo daugiausiai netu- 
rinezių dabar nė jokios vertės 
buvusių konfederatų iszleistų po
pierinių pinįgų, kadangi mat fili- 
piniecziai ne žino, jog tie pinįgai 
ne turi vertės. Kareivis sako, 
jog uždirbo iki sziol už tokius 
be vertės plnįgus 11600, o norė
tu uždirbti daugi aus ir sugrįžti į 
Amerik? turtingu. Turbut tūlų 
Amerikos kareivių ypatiėzkas yra 
supratimas apie civilizacijos 
platinimo bud? terp mažiaus ei 
vibzuotų, jeigu t? remia ant pri- 
gaudinėjimo mažiaus civilizuotų 
filipinieczių.

Maras.
San Francisko, Cal. Chinisz 

koj miesto dalyj sveikatos už- 
veizdos daktarai užliko vien? 
ligonį, kurio lig? laiko už baisų 
azijatiszk? marę. Ligonis tas 
yra chinietis. Dabar chiniszk? 
miesto dalį laiko kvarantenoj ir 
nė isz jos nieks ne gali iszeiti, nė 
isz kitų miesto dalių nieks į chi- 
niszk? miesto dalį ne gali ateiti

'Kxplioz|Ja.
PonysTon, N. J. Czianyksz 

ežioj patronų dirbtuvėj Smith 
Fuse Co. atsitiko baisi exp!iozija, 
kuri iszmetė į padanges vis? 
dirbtuvę. Prie to keturios žmo
gystos likosi ant vietos užmusz 
tos; sužeistų gi yra ne mažai, o 
terp tų yra ir mirtinai sužeisti.

Nelaimes kautynėse.
Clinton, Ind. Anglių kauty

nėse Torrey atsitiko smarki gazų 
expliozija, kurios 30 darbinįkų 
likosi apkultų, o terp jų yra ir 
keli pavojingai, gal mirtinai ap
kulti. Užgauti darbinįkai visi 
buvo lenkai ir italijonai; ar teip 
jų ne buvo lietuvių, nežinia.
Wel rengiasi kraujo praliejimai.

Lechthatchio, Ala. Likosi 
ežia baltveidžių užmusz ta s negras 
John Crosby. 1000 negrų apsi
ginklavo ir bengiasi baltvei- 
džiams atmokėti. Žinoma, balt 
Vęidžiai teiposgi ginkluojasi. To
kiose sanlygose greitai gal ežia 
užgimti dideli kraujo praliejimai

Gaisrai.
Philadelfhia, Pa. Užsidegė 

ežia trioba Shoenemanų pardavi- 
nyczius ant 8 ui. ir ugnis plati
nosi teip greitai, kad kol atbėgo 
ugnasargiai, degė jau visa trio- 
ba. Ugnis užgriebė ir kelias kai- 
myniezkas pardavinyczias. Blė
dį padaryt? skaito ant 1700000. 
Per sudegini? minėtų ir kaimy- 
niszkų pardavinyczių 100 vyrų, 
moterų ir vaikų neteko darbo.

Lead Cit r, S. D. Siautė ežia 
didelis gaisras, kurisai isznaikino 
50 namų. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant pusės milijono doliarų.

Nev York. Ant kertės 14 av. 
ir Morris av. sudegė uamai ilali- 
jonų apgyventi. Ugnyje pražu
vo 15 žmonių, daugiausiai vai
kų.

Nelaimes ant relešinkeliu.
Pittbburo, Pa. Prieszais Al- 

legheny, geležinkelio trūkis nu
puolė nuo viadukto ties Robin- 
son ui. Wagonų stabdėjas ir pecz- 
kurye likosi užmuszti, o vienas 
konduktorius pavojingai apkul
tas.

Sprinofield, III. Netoli 
Petersburgo, III., ant Chicago 
Alton geležinkelio, bėgant trū
kiui per tilt? ant Sangamon upės, 
įgriuvo tiltas ir keli vagonai nu
puolė į upę. Wienas vagonų 
stabdėjas prie to likosi mirtinai 
apkultas.

Isz darbo lanko.
i____

Vanderbilt, Pa. Cachren 
CokeCo. pakėlė darbinįkų uždar 
bį nuo 75c. ant 85c. nuo pe- 
cziaus.

Phoenixville, Pa. Darbo 
ežia yra užtektinai, tik uždarbiai 
menki: vidutinisdarbinįkų uždar- 
dis tik 11.05 ant dienos.

Clarence, Pa. Darbai ant 
Snov Shoe eina gerai ir kas tik 
dirbti nori, darb? greitai gauna. 
Uždarbiai teiposgi ne menkiausi.

Joliet, III. Darbinįkai 
dirbanti prie tiltų Chicagos ap- 
skrityj pakėlė sztraik?. Jie rei
kalauja po 40c. už darbo valan-

Nev York. Dirbtuvės Jer 
sey City Sugar House likosi už 
darytos ir per tai 1000 darbinįkų 
ne teko darbo.

Mahanoy City, Pa. Darbai 
ežia eina negeriausiai. Readingo 
Co. kastynėse dirba tik po tris 
dienas, po tris dienos bertai ui u s 
per sanvaitę.

1 Pittsburo, ^*a. Darbinį- 
kams czianykszcziy National Tube 
Co. dirbtuvių antru kartu pakėlė 
ant 10% uždarbį. Tose dirbtu
vėse dirba 4000 darbinįkų.

5 Ironvood, Mich. Darbai 
eina ežia gerai, tas vien ne dir
ba, kas dirbti ne nori. Uždar
biai teipoagi ne menkiausi, už 
dirba ant dienos 12.00—2.50.

1 Boston, Mas. 4000 darbi- 
nįkų Naujos Anglijos granito kas 
tynių rengia sztraik?, jeigu kas- 
tynių savinįkai ne pakels jų už
darbio ir ne sutrum pys darbo lai-

Pradėjo

Fairmont, W. Va. Kasty- 
nių savinįkai szito apekriezio 
pakėlė ant 5c. nuo tonas darbiuį- 
kų uždarbį; nuo dabar mokės po 
45c. uuo tonos.

B ra N ford, Con. Kompani
ja'Stoney Creek Red Granite už
darė ant ne aprubežiuoto laiko 
kastynee ir per tai 650 darbinįkų 
neteko darbo.

1 New Britain, Conn. Dar
bai sziuom tarpu eina ežia gerai, 
bet isz kitur atkakusiems sunku 
gauti darb?, kadangi ant vietos 
yra darbinįkų daugiaus negu rei
kia.

5 Plymouth, Pa.
rengti pernai sudegusį Haddock 
Co. brekerį. Nuo 1 d. berželio 
prasidės jame darbai ir teip kaip 
buvo pirma, 600 žmonių gaus 
darb?.

Halifax, N. S. 200 daili
džių czianykszczių laivų dirbtu
vių pakėlė sztraik? užtai, kad 
dirbtuvių savinįkai priėmė isz- 
kitur atkakusius darbinįkus, ku
rie dirba ilgiaus negu vietiniai.

T Nev Lonoon, Con. Darbi
nįkai akmenų skaldioycaių parei
kalavo po $3 už dienos darb?. 
Kadangi kastyčių savinįkai ant 
to ne sutinka, tai be abejonės tu
rės užgimti sztraikas.

Giradville, Pa. Darbai 
eina- ežia dabar negeriausiai. 
Lehigh Valley Co. kastynėse dir
ba po tris pilnas dienas ant san- 
vaitės; Readingo Co. brėkeriai 
dirba po tris dienas po tris 
tainius dienos.

vert? vyr? p. Daumant? ir bruka 
savo azalinįkus, kurių visuomenė 
ne pažįsta ir ant kurių ne turi už- 
sitikėjimo. Tegul visuomenė ne- 
užmirszta, jog iki sziol kunįgų 
proteguojami nepasirodė užeiti- 
kėjimo vertais. Kasgi mus už- 
tikrįs, kad kun. Žilinsko siūlomi 
bus geresniais negu tie jų pagelbi- 
nįkai, kurie Amerikoj ne geriau
siais pasirodė? Tegul mum* atlei
džia kun. Žilinskas, bet terp au
kautojų daug daugiaus yra užsi- 
tikinezių Szliupui, Mikolainiui, 
Paukszcziui, Daumantui, negu 
kunįgams ir jų sėbrams. Rods p. 
Jocis isz Philadėlphios paveda 
vis? parodos rengim? kun. 
Žilinskui, bet daro t? ne pasi 
klausęs kitų aukautojų, o terp tų 
bus jau daugiaus pritarianezių 
Szliupui ir Mikolainiui, negu 
kun. Žilinskui. Paties p. Jocio 
auka juk iki sziol guli dar 
kun. numarytame “Garse” drau
ge su kunįgų aukoms, tuom tar
pu parodos Komiteto kasieriaus 
rankose ne nuo kunįgų surinkta 
yra 11700, taigi deszimts kartų 
daugiaus negu visos aukos kunį 
gų ir jų draugų sudėtos “Garso” 
redakcijoj arba vien ant pasigy
rimo pažadėtos. Km gi tie ku-

’r JU draugų paaukauti pinį 
gai? Jų komitetas ne turi, taigi 
turime ties? sakyti, jog kunįgai 
nieko ant parodos reikalų ne da
vė. “Bažnyczios tarnas”, “Ka
talikas” ir kunįgams tarnaujanti 
dabar “Siūlė” juk nė cento ant 
to mieno ne surinko. Kad ne 
kunįgas Žilinskas turi didžiausi? 
žmonių užsitikėjim?, matome juk 
isz balsų už jį paduotų laike rin
kimų. Taigi, norėtume žinoti, 
kas jam duoda ties? niekinti ki
tus komiteto sąnarius ir pravar
džiuoti tokiais pie neniszkais var
dais ne tinkaneziais į rasit? euro
pi eczių isztikim? garbės wert? 
vyr? p. Daumantę?

Jeigu dėl tų kliuezių ir nesu
tikimų paroda ne nusisektu ir jei
gu dėl koliojimų Daumantas 
pasitrauktu, tegul kunįgas 
Žilinskas žino, jog užtai lietu- 
viazka visuomenė turės pilu? 
ties? vien jį apkaitinti, o ne 
tuos, kuriuos jis drysta “szpicbu- 
kais” vadinti. Tame tik prezi
dento komiteto butų kaltė.

Nev Yorkietis.

pasargų dėdami aukas ir paskui, 
kada kandidatai buvo perstatyti, 
betsu protestu atsiliepė tik tada, 
kada rinkimai prisiartino prie ga
lo? Kaip ant to ph'ladelpieczių 
protesto žiuri kiti aukautojai? 
Ar jį priima? Ar gal vietoj da
bartinių kandidatų pastatys ki
tus? Tegul vienok pasiskubina, 
kadangi kankintiniai greitos pa- 
szelpos reikalauja. Nusprendi
mas apie kilusius nesutikimus dėl 
komiteto kandidatų priguli lietu- 
viszkai visuomenei; tegul todėl 
ji greitai nusprendim? iszduoda.

ber-

ISZ
Lietuwiszku dirwn.

Parodos reikaluose.
Be pamato ir be jokio reikalo 

kunįgas Žilinskas purvais drabsto 
ant kitų visuomenės balsais išt
rinktų Paryžiaus parodos komi
teto sąnarių; isz jo raszto atša
kiai matyt jo despotiszki siekiai: 
kur ne pažiūrėsi, vis matai jo at
siliepime iszaugsztinim? savęs: 
vis asz liepiau, asz dariau, tik 
per manę ir tt. Kiekvienas be- 
pusiszkai žiūrintis, isz prezidento 
raszto mato, jog jam labiaus rupi 
asabiszka garbė negu parodos 
reikalai. Kunįgas Žilinskas isz 
pats pradžių ne buvo prilenkus 
užmanymui parodos ir kaip galė
jo, darė kliūtie: dar per “Tėvy
nę” platino nepasitikėjim? žmo
nių, liepė pinįgus ant to paskir
tus siųsti tik “Susi vieny j imo” 
kesieriui, garsino “Vienybės” 
rekakcij? kaipo neisztikam? viet? 
žmonių aukoms. K? gi per tai 
norėjo atsiekti? Rodosi, kad 
nieko kito, kaip vien, kad žmo
nės, nepasitikėdami redakcijoms, 
neduotų aukų. Kiti kunįgai 
platino nepasitikėjim? per kitus 
jų ir jiems tarnaujanezius laik- 
raszczius: “Garsę”, “Katalikę”, 
“Bažnyczios Tarn?” ir “Saulę”. 
T? matėme savo laike visi, ir 
rodosi nėra reikalo antrinti tuos 
visiems žinomus
Pernai pati “Lietuvę”, stodama 
už teisybę, turėjo atsiliepti prieše 
griaujanezius užmanym? “Tėvy
nės” straipsnius. Dabar gf kun. 
Žilinskas mozoja į sau prilankius 
laikraszczius, buk svietiszkiejie 
komiteto sanariai griauja vis? pa
rodos rengim?; drysta niekinti 
asabiszkai visiems Lietuvos 
szviesuoliams žinom? garbės

atsitikimus.

Ir w$l nesutikimai.
Kaip su rinkimu Paryžiaus pa 

rodos komiteto, teip jau yra ir su 
komitetu dalinimui aukų 
kankintiniams: užmanius vie
nai pusei sąnarius komiteto, jų 
prieszai tylėjo, bet kada atėjo lai
kas užtvirtinti komitet? ir jam 
pavesti dalinim? aukų, t?syk at
siranda prieszai stabdanti darb? 
per statym? kitų sąnarių. Sztai 
dabar “Tėvynėj” atsirado atsi
liepimas p. Butkaus, kuris vardu 
Philadelphioe lietuvių protestuo
ja ir žada net aukas atsiimti, jei
gu bus komitete jiems nepatin
kanti sanariai, mėgstanti griauti 
vienybę. Nieks isz užmanytų 
komiteto sąnarių neaisiulė, bet 
aukautojai juos užmanė ir rinko; 
visur teip yra, kad kas turi dau
giaus balsų, tas ir pasilieka, kadan 
gi dauguma balsų parodo, jog 
juos gavęs turi didesnį aukautojų 
užsitikėjim?. Tuom tarpu Phila- 
delphioe lietuviai atmeta vien? 
iki sziol ne turėjusį prieszų sąna
rį, stato vien savo lailaais kit? ir 
dar priduria, kad jeigu pirmutinis 
iki sziol turėjęs aukautojų užsiti
kėjim? bus priminta, tai jie atsi
sako su visu, taigi turbut parei
kalaus sugr?žinimo aukų. Gerai. 
Bet kasgi bus, jeigu dėl Philtdel- 
phieczių priesztaravimo ir prime
timo kitų nerinkto prezidento, 
kiti aukautojai, davę balsus už 
D-r? Szliup?, teiposgi panorės 
atimti savo aukas, o nuo tų kitų, 
turbut, yra daugiaus aukų ant 
kankintinių negu nuo Philadel- 
phios lietuvių. T?syk, žinoma ir 
visas užmanymas szelpimo musų 
kankintinių turės eiti ant niekų. 
Kasgi t?syk pasirodys griovėju 
sutikimo ir vienybės? Toliaus, 
jeigu tik užtai, kad kas pastatė 
kandidatu atlikimui kokio nore 
darbo reikia iszgirsti iszuiekiui- 
mus, tai kasgi norės kad ir reika
lingiausi? kandidatur? priimti? 
Szi?dien philadelpiecziai niekina 
ir atmeta daugiausiai balsų ga
vusį ant prezidento, rytoj tas 
pats gali patikti kitus sąnarius. 
Kodėl philadelpiecziai ne darė

Twerkime kooperaty wisz- 
kas draugystes-

Laikas bėga,nė ant valandos ne 
apsistodamas kaip vanduo tekan- 
czioee upėse, o su tuom keliasi au- 
gszlyn visos kaimyniszkos tautos, 
naudojasi isž mokslo ir datyrimų 
perėjusių laikų, terp jų placziai 
iszsivieszpalšvo szviesa ir tau- 
tiszka vienybė, o su toms Dievo 
dovanoms jos gali pasekmingai 
gintiesi nuo- visų savo nedraugų 
pavydinezių kitiems laimės. Pas 
mus vien yra kitaip. Kaip sken- 
dome tamsybėse, teip ir skęs
tame, kaip ėdemės terp savę*, 
teip ir besiėdame, pavydime 
viens kitam geros garbės ir pasi
vedimo labiaus negu pavydi 
mums to didžiausi musų prieszai; 
mažai k? veikiame sujungtomis 
pajiegomis, per tai ir nuveikti ne 
daug k? galime. Nors visų mu
sę kaimynų turtai didinasi, mes 
sziędien vargstame teip jau, kaip 
vargome pirma, jeigu dar ne 
labiaus, kadangi mat neįstengia
me £iti kitų numintais takais, ar 
tai per savo tamsum? ir nesupra- 
timę, ar gal dėl stokos vienybės. 
Meskime broliai tuos visus ne 
sutikimus ir * pavydėjimus, 
stengkimės pagerinti savo būvį, 
dirbkime teip, kaip dirba kitos 
tautos! Teisybė, tziędien mes 
savo turtingumu ne galime ly- 
gintiesi su kitais, bet neužmirsz- 
kime, kad jeigu mes ne turtin
gesni, tai tame musų paežių kal
tė ir tie turtingiejie ne buvo 
turtingais, bet turtus tiems su
krovė protingesnis jų gyvenimas. 
Rods mes negalime tverti kompa
nijų su milijonais doliarų kapita
lo, kadangi tų milijonų ne turime, 
bet galime tverti su mažesniais 
kapitalais kooperaty viszkas drau 
gystes. Tokių draugytezių antai 
žengianti pryszakyj kitų slaviszkų 
tautų czekai turi neeuskaitom? 
daugybę. Uždėkime kooperaty- 
viszkas dirbtuvės, pardaviny- 
cxias ir kitokias įtaisas! Mioriai 
tokių draugysezių nėra prieszingi 
nė tikėjimui, nė. tautystei, nė 
musų vienybei; prieszingai, 
kooperatyviszkoe draugystės ga
li mus tik prie vienybės ir tau- 
tiszko supratimo patraukti; jos 
gali iszpalengvo pakirsti szakuis 
pasibaisėtinai terp lietuvių prasi
platinusiai girtuoklystei, isznai- 
kyli isz palengvo ir musų asa- 
biszkus nesutikimus, kurie gim
do dabar žeminanezias musų tau 
t? peszlynes prie kiekvienos 
atsitikusios progos. Taigi tver
kime broliai su visokiais mierias 
kooperatyviezkas draugystes!

K. Rutkauskas.

Ypatiszkas caro apgintas.
Minersvillej gyvena vienas 

lietuvys tikras maskol szko caro 
apginėjas, lyg rodosi butu carpa- 
laikio agentu. Pravardės to karžy-' 
gio tuom tarpu ne minėsim. Susiti 
kus man pirm? kart?, kalbino pir
miausiai užeiti į sali u n? ant pasi 
drutinimo garbinamu Maskolijoj 
gėrymu “sivuszka”, bet man at
sisakius, pradėjo ir be to kalbėti 
niekindamas lenkus, o, iszgirda- 
mas maskolius, o jau k?- lietuvius 
ir musų tauti>zkus darbinįkus ir 
kankintinius, tai tuos apszaukė 
niekszais, maisztinįkais, svieto 
griovėjais, bedieviais; pagyrė 
car?, kad tokius niekszus gabena 
į Siberij?. Argi, girdi, bernas1 
ar gaspadorius ant ūkės, dirbtu
vėse arba kastyuėse parėdką ve
da? Kaip gaspadorius arba fabri
kantas nori, teip ir turi būti. 
Pagyrė ir uždraudim? lietu vi sz- | 
kos spaudos: kam, girdi, lietu- 
viszkos spaudos; kam, girdi, lie- 
tuviszkų laikras^czių ir knįgų? 
yra gana maskoliszkų, gali 
jų lietuviai skaityti, kiek tik nori. 
Kam, girdi, lietuviams reikia 
lietuviszkos kalbos? Jau Lietu
va sykį numirė, tai numirė ir

lietuviszka kalba, jau ji, girdi, ne 
kils, todėl lietuviai privalo už- 
mirszti savo kalb? ir kalbėti 
vien maakoliszkai, kadangi teip 
uori csras batiuszka; jam 
liepia nesiprieszinti ir Dievas, ir 
tik bedieviai gali kitaip daryti 
ir kelti koki? ten numirusi? lietu
vystę. Žmoma, kiekvienas ga
li turėt savo nuomonės, gali gar
binti car? ir paminėtas jo 
bernas lietu vys; tas yra jo pri- 
vatiszkas daiktas neprigulintis 
laikraszczių perkratinėjimui, ka
dangi jie neužsiima perkratinėji- 
mu privatiszkų keno nors nuo
monių ir reikalų; bet szitas Ame
rikos lietuviszkas carbernis ne 
pasilaiko sau savo nuomonių, 
bet stengiasi jas platinti terp ki
lų lietuvių prie kiekvienos pro
gos saliunose ir kitose vietose. 
Taigi agitavojunt ir platinant 
terp lietuvių Amerikoj caro gar
bę, jau tos mu*ų carbernio nuo
monės yra ne privatiszkų jo, bet 
visuomeniszku musų reikalu ir 
dėlto asz drysau pagarsinti apie 
t? ypatiszk? caroslavijos apaszta- 
I? persergėdamas kitus brolius. 
Tėvynės Mylėtojų Draugystę, 
musų spaudos parod? jis vadina 
bedieviszku užmanymu. Reikia 
ežia vienok pridurti, jog ir kas- 
link dievuotumo turi jis ypa
tiszk? supratim?: karezemoee 
girtukliauja, provojasi suduoee, 
o kaip pasakoja ir dabar turi 
Pottsvilles sude pro v?. Tie dar
bai mat, pagal jo nuomonę, pri
guli prie labai dievuotų.

Minersvilietis.

Ibz Philadelphijos, Pa.
Bažnytinėj salėj atsibuvo ežia 

susirinkimas parengtas vietinės 
“Giedorių Draugystes”. Svar- x 
biausiu kalbėtoju ant susirinkimo 
buvo pagarsėję* g Ana musų pseu- 
dokunįgaiksztis. Apart isznie- 
kinimo jam nepritarianczių,kunį- 
gaiksztis mažai k? gero papasa
kojo.

Wądovu girtuoklių Kliubo 
pastojo teiposgi Nev Castle kaa- 
kytiuys. Minėtas Kliubua susi
tvėrė gzeszi metai atgal neva su 
politiszkais mteriais, bet greitis- 
pavirto į visai kitokį, jame-ie 
mažai žmoneles pinįgų iszleidžia 
ant gėrymų ir kazyrų.' Žinovai 
sako, buk ant tų pakelianczių 
žmonių protęir dorę vaistų Kliu
bo rūme eina vidutiniszkai po 
|15 ant sauvaitės, tai |>er metus 
iszpuola $780, o per szeszis me
tus pasidarytu $4680. O kur 
dar prie kazyrų nugrimzdę pinį
gai? Nors, kaip matote, ne ma- ' 
žai per Kliubo rankas perėjo pi
nįgų, bet jo kasoj mažai jų yre, 
dėl stokos centų toje organizacija 
nieko ne gali nuveikti. Neseniai 
Kliub? apskundė vienas farme- 
rye, kuris ežia paliko vteus pini
gus, kokius turėjo, ant gėrymų. 
Kliubo rods neuždarė, bet tas 
visgi kasztavo kelis szimtus do
liarų. . Po tam Kliubas suszaukė 
didelį miling? su prakalboms. 
Režisieriumi susirinkimo buvo 
teiposgi pagarsėjęs Nev Castles 
pensijonierius; jis buvo ir svar
biausiu kalbėtojumi. Wisi kalbė
tojai aiszkino Kliubo naudingu- 
mę. Ansai Delavaree valdžių 
nuskriaustas kankintinis isznieki- 
no geresnius musų laikraszczius, 
kurie buk nieko daugiaus nežino,“ 
kaip niekinti kunįgus; žadėjo 
iszleisti pats laikrasztį ant apgy
nimo kunįgų (argi jau kunįgai 
ne gali sau rasti doresnių jų rei
kalų apginėjų?).Ant vico susirin
kimo, apart iszniekinimų geres
nių musų darbų ir iszgyrimo gir
tuokliavimų, nieko geresnio ne 
buvo kalbėta. Nežingeidu: juk 
kaip kas pats elgiasi, tokį pasi- 
elgim? ir nuomones laiko už ge
riausias ir nori, kad viaį turėtu • 
tokias jau ir elgtųsi pagal t? pa- 
tį budę; vienam, be pritarėjų 
peiktinai elgtieei ant galo nusi
bosta. Liūdna isztikro, kad terp 
Philadeiphijos lietuvių teip daug x 

 

yra lietuvių garbinanczių\ pikt? ' 
ir paremjanezių susiterez 
gražiais darbais ypatas;- 
kitur su niekszais ne drau 
nuo tokių scalinasi.

Žinunas,

Isz Girardville, Pa. \
Girardvillėj lietuviai gyvenk, 

terp vokieczių ir angį i jonų, ki
tokių tautų ežia mažai yra, o slo
vakų, turbut, nėra nė vieno. 
Nore ežia lietuvių diktai, bet

I
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skaitanczių knįgas ir laikra^zczius 
yra labai mažai; per tai skęsta 
daugumas tamsybėse ir jeib pri
gavėjus greitai juos įgriebia. 

.Setai pereit? mėnesį atkako ežia 
koksai angbjonas, kurisai sakėsi 
ėsjs kokios ten Shamokino kriau- 
caių szapos agentas; turėjo viso
kių audimų ir gelumbių szmote 
liūs ir siūlė pigiai pagal tas pra
bas ui'istehuoli drabužius. Kas 
duos |2, gausęs į dwi sauwaiti 
puikų siūty. Pirm? vakar? vie
name saliuue szitam agentui pasi
sekė surasti keturis lietuviszkus 
kostumerius. Pamalęs kad b z- 
nis su lietuviais eina gerai, agen
tas jau paskui klausinėjo vien 
apie lietuvių gyvenimus, pas 
gyventojus kitokių tautiszkų 
kilmių visai nesilankė. Kiek jis 
surado lietviszkų kostumerių. 
tikrai nežinia, bet turbut nemažai 
ir dabar, agentas jau iszvažiavo 
ir nors praėjo penkios savaitės, 
beL.isz užsisteliavusių dar nė 
wienas pažadėto siuto negavo ir 
g*1 būt, kad nė ne gaus. Wiso- 
ki prigavikai nesilanko pas kit- 
tauezius, kadangi žino, kad tie 
nesiduos teip lengvai prigauti 
kaip lietuviai, kadagi kittau-

rinkusius ant salės, surinkta ant 
Paryžiaus parodos reikalų $14.11.

Potam dar dekliainavo p. Ra- 
davyczienė • apie prisikėlim? 
Lietuvos ir ant galo trumpai 
prakalbėjus ponui Kurtinaiesiu*, 
susirinkimas pasibaigė.

Baltimorietis.

laz New Britaiu, €011.
Parapijos-reikalai stovi ežia 

gerai, parapijos savastis ir baž- 
nyczia ant charterio, užtai nėra 
pas mus parapijinių vaidų, nėra 
“nezaležnų”, nė bedievių, bet 
visi geri katalikai, gyvena su
tikime,kaip pridera vaikams vie
nos motinos Lietuvos. Terp mu
sų lietuvių į ‘Susivienyjitn?” 
nė vienas nepriguli. Norėjome 
sutverti “Susivienyjimo”
kuopy, l>et nieks ne norėjo prie 
jos raszytiesi. AVisi ežia kalba, 
jog isz “Susivienyjimo”nėra nau
dos, kadangiūr pasimirus sąna
riui ne galima iszgauti poamerti 
nės, nes ji paprastai patenka ku
nigui už iszkilming? kūno palai
dojimu. Musų lietuviai atsisako 
prigulėti prie “Susivienyjimo”, 
kol kunįgai bus sąnariais centra- 
1 szko komiteteto, kol jie rūpin

usiai, kaipo apszviestesni, grei- 
cziaus priguvyslę supras. Pri
derėtu musiszkiams visonbs savo 
pajiegoms artintieji prie szvie-

sis, kad isz posmertinių vien 
klebonai turėtųjįaud?. Ant už
manymo sutverti kuop? musų 
lietuviai nutarė palaukti szių me-

sos, o t y syk mažiaus lietuviszkų 
pinįgų patektų visokiems dyka
duoniams.

24 d. vasario atsibuvo ežia ves

tų seimo, tikėdami, kad kunįgai 
pasitrauks isz centraliszko komi
teto, o jeigu jis pateks į svietisz- 
kų rankas, tai tie jau ne teip ru-

užkalbini katrr? užairaszyti laik- 
raszf), tai atsako, kad geiiaus 
tuos pinįgus, k? laikrasztis kssz 
tuoja, pragerti. Mieli broliai! 
Klaidžiai sanprotaujate: skaity
dami laikraštį, įgausite sziek 
tiek daugiaus proto, girtuokliau
dami gi ne tik proto ne įgysite, 
bet dar už t*awo paežių pinigus 
nužudykite sveikai?, užsipelny
to paniek? visų doresnių žmo
nių, užtrauksite neapykant? 
svetinitauezių ant visų lietuvių.

Brolis.

Isz Springvalley, iii.
Pradžioj szio mėnesio pasklido 

ežia garsas, buk ant tre
pu prie durų gy venimo kn. Pėž >s 
rado pamest? pekliszk? masziny. 
Kas j? pametė ir kokia buvo ta 
pekl szka maszina, ar ji galėjo 
suskubinti kunįgui kelionę į dan
gaus karalystę už jo nuopelnus 
ganant Dievo avis, apie tai ne 
galėjau isztirti ir tos baisios ma- 
szinos ne maeziau.

Sprihgvalietis.

Iszwartė kryžius ant lie
tu wiszkų kapinių.

Lenkiszkas laikrasztis “Amen 
rika” paduoda žiniy isz VVilkes-l 
barre, Pa., buk nežinomi pikta
dariai, prisigriebę ant lietuviš
kų kapinių VVhiskey Hill aplin
kinėse, iszvarlė kryžius ant ka
pų pastatytus, brangesnius gi 
paminkius sudaužė ir pagadino. 
Kas ty padarė, nežinia, bet turbut 
ne pilno proto žmonės.tuvės. Kaip papTrastai ant susi

rinkimų pas mus pasitaiko nesu
tikimai irmusztynės. teip atsitiko 
ir per vestuves ir vien? vaidu? 
teip aumuszė, kad reikėjo jį pa
skui neszti namon, kadangi pats 
pareiti ne galėjo.

Tautietis.

Isz Baltimores Md.
5 d. kovo cziauykszcziai lietu

viai apvaikszcziojo paminėjim? 
numetimo baudžiavos. Ant susi 
rinkimo tam mieriui suszaukto 
atėjo diktas lietuvių būrelis, ne 
truko moterų ir merginų. 
Džiaugsmas ima žiūrėti, jog ant 

apvaikszcaiojimų pas 
mus susirenka veik pusė mote
rų, iez ko matyt, kad ir terp jų 
kyla tautisakas supratimas ir 
meilė tėvynės. Apvaikszcziojh 
m? užmanė czianyksztė Koperni
ko draugystė, o užmanymui prita
rė Dr. Keistuczio ir Szv. Jono 
Krikštytojo; narsus kareiviai 
Szvento Kazimiero pabūgo ir ne 
pasirodė ant susirinkimo, kadan- 
gi mat jie iazgirdo, kad su prakal 
boms atkaks ir “Baisus Barzdo- 
vzius”, nuo kurio kardai s ne 
lis galiota atsiginti. Ant jų lai
tą -i Dr. Szliupas ne atvažiavo.

\Susiiinkimo pirmsėdžio vietp 
užfc'nė p. Kurlentskas, prezidentas 
Szv Jono, draugystėm, ~ kurisai 
atidn ė susirinkim? ir pakvietė 
kalbė jus. Pirmiausiai kalbėjo p. 

,z N. Ra. zinskas, bet jis savo kai
boję triputį suklydo aiszkinda- 
mas. jog Maskolijoj už žmogžu
dystes siutusia į Siberijy. Jeigu 
tik žmogž įdžius ten siųstų, tame 
nieko pikto ne bųtų, bet masko- 
liszkoe valdžios gabena ten mu
sų brolius ne už žmogžudystes 
tik už gerus ant lietuviszkos vi
suomenės labo nuveiktus darbus; 
už tautiezlsufe arbaa daugiaus ten 
lietuvių i«gabaso negu už pik
tus.

.Pabaigus p. Rutkauskui, p. 
Radavyczienė dekliamavo eiles 
apie baudžiavy. >usirinkę labai 
nudžiugo, pamatę ant estrados 
moteriškę ir pasveikino jy ran
kų plojimais. Dekliamatorka 
aavo darby atliko gerai, truko jai 
wien drysos, isz ko matyt, kad 
ne pripratusi prie publikos.

P. W,. Nagieronauskas kalbėjo 
apie tėvynės meilę, apie baudžia
vy kituose krasztuose ir apie jos 
panaikinimy Prancuzjoj laike di- 
dėsės revoliucijos.

P. MiAuszauskas kalbėjo apie 
baudžia * ?,pridėdamas tarpais vi
sokius juokingus atsitikimus,kuom 
susirinku-ius prajuokino. Laike 
jo kalbot- koksai Filypas, iszlin- 
■dęs isz kanapių, ant syk isz kam
po užbliovė: meluoji, meluoji! 
Ty nabag? nemokantį pridarau- 
cziai užsila kyti ant susirinkimų 
iszmetė laukan. Baigdamas savo 
kai b?, p. Mikuszauckas užinan 
padaryti ko ekty ant Paryžiaus 
parodos reik lų. Tas užmanymas 
žikosi iszpildvtae: perėjus per su

py sis, kad posmertinė isz “Susi
vienyjimo” kasos petektų kuni
gams už palaidojiin? kūno. T?- 
syk gal ir pas mus susitvers kuo
pa. Me.

Isz Fittsburgo, Pa.
Musų miesto lietuviai keliasi 

jau isz miego, pradeda rupintiesi 
ir apie politiszkus reikalus. 
Kaipo ženklas tokio musų atsi
budimo yra pereit? met? susitvė
rę Lietuviszkas neprigulmingas 
politiškas Kliubas. Dabar mu
sų kliubas jau susidrutino ir į jį 
priguli prakilni vyrai. Wirszi- 
nįkais kliubo yra: prezidentu — 
Juozas Bruakevycze; sekretorium 
— Louia Wietz; kasierium — 
Pranciškus Stravinėkas. Kvie- 
cziame brolius rzszytiesi kuo 
daugiausiai prie musų kliubo, 
kadangi juo labiaus jis sustiprės, 
juo daugiaus galės nu
veikti; laike bedarbės ne vienam 
savo sąnariui galės parūpinti 
ger? darbę. į musų kliub? gali 
prisiraszyti ne tik turinti antras 
popieras, mes priimame brolius 
ir su pirmoms.

Kliubo Prezidentas.

Nelaimingas atsitikimas.
Waiiuojant isz Montanos į 

Warbingtony musų brolį Kari
mi er? Dapkų pasiekė nelaimė. 
Minėtas brolis, iezkiszęe galvy 
per pravertas vagono duris, žiu
rėjo ant kelio; patraukus inžinui.

Isz wisur.
U Prie Sable Isiand susidaužė 

garlaivys “Counte” ir paskendo; 
su juom prigėrė 20 žmonių.

| Kastynėse Nimes,Prancūzijoj, 
įgriuvo kastyoių ola. Prie to 
16 darbinįkų likosi užmusztų.

O Paryžiuje sudegė vienas isz 
puikiausių ir geriausių teatrų, 
teatras prancuziszkoe komedijos.

| Negrų maišalai užgimė jau 
ir ant angliszkos salos Barbadoe, 
vidurinėj Amerikoj. Czia negrai 
iszdegino jau apie 60 plantacijų.

| Bremoe laivas “Arthur”, 
išplaukęs gaudyti silkių, susi
daužė ir paskendo. Su juom pri
gėrė 10 žmonjų.

| Mieste Sydney, Australijoj, 
azijatiškas maras platinasi vis 
labiaus, kas dien atsitinka kelios 
mirtys nuo maro. Mieste Mel
burne terp žmonių apsirgimų 
dar ne buvo, bet sveikatos už 
veizda persitikrino, kad žiurkės 
yra jau maro apimtos, taigi jos 
gali baisi? lig? ir terp žmonių iš
platinti.

0 Angliszkas garlaivys “Cu- 
vier, kurisai isz Leith plaukė į 
Brazilijy, prieazais Calais susimu- 
szė su kitu nežinomo vardo gar
laiviu ir paskendo. Ant pasken
dusio garlaivio buvo 50 žmonių, 
kurie, išėmus trijų, turbut, visi 
prigėrė. Garlaivys “Windsor”, 
plaukiantis per ty viety, kur pa
skendo “Cuvier”, užtiko stejer- 
mony ir du jurinįku dar gyvus 
ant vandens pavirsziaus, tuos 
žmonis iszgelbėjo.

U Maskvoj rengia dabar 
augszcziausių mokslų įtaisy arba 
university specijaliszkai mote
rims. Ant to mierio turtingas 
prekėjas Astrachov paaukavo 
3 milijonus rublių. Rods kas
link liuosybės, socijalinzkų ir 
tekonomiszky sanlygų Maskolija 
stovi toli užpakalyj kitų civili
zuotų krasztų, bet užtai kaslink 
augszcziausių mokslų ji jau susi
lygino su kitais Europos kraš
tais, o jau kaslink mokinimo mo
terų, suteikimo joms galėjimo 
lavintiesi moksluose, Maskolija 
pralenkė ne vien? Europos tau- 
ty.

| Pagal paskutinį žmonių su- 
skaitymy Europoj (ji užima tokį 
plot? kaip Suvienytos Walstijoe) 
gyvena 381000000 žmonių; nuo 
1870 m. gyventojų skaitlius pa
sidaugino ant 79000000, arba po 
3 milijonus kas mėty. Widutinis 
tirštumas apgyvenimo yra 39 
žmonės ant ketvirtainio kylome- 
tro. Isz visų Europos 
viešpatyaczių tirszcziausiai ap
gyventa yra Belgija,kur išpuola 
po 224 žmonės ant kiekvieno ky- 
lometro; antry viety užima Ho- 
landija su 152 gyventojais ant 
kylometro, Britanija su 127, Ita
lija su 111, Wokietija su 97, 
Szveicarija su 76. Mažiausiai 
žmonių ant ploto iazpoola: Mas- 
kolijoj, nes 31 ant kylometro, 
Szvedijoj 11, o Norvegijoj tik 6.

Wietines Žinios.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchinsoną.

(Tąsa.)
PipfeBorius Dowkins tvirtino, jog ma

mutus nuo žemės paviršiaus išnaikino žmo
gus. Kad ant tų žvėrių medžiojo priešisto- 
riškų laikų žmonės, apie tai negalima abejo
ti, kadangi olose, kuriose gyveno tų laikų 
žmonės, randa diktai sulaužytų mamutų kau
lų, teiposgi paišintus išpjaustytus ant jų il
čių parodančius medžionę ant mamutų. To
kių kaulų su išpjaustytais paišintais-yra dik
tai visokių kraštų muzejuose; jie išpjaustyti 
ant kaulo gyvenusių drauge su mamutais 
žmonių; ant tokių paišintų kaip kada yra 
teiposgi paveikslai šiaurinių elnių ir kitokių 
žvėrių. . Taigi matyt, kad tų priešistoriškų 
laikų žmonės mokėjo išpjaustyti paveikslus 
žvėrių, kokius matė, nors ant to neturėjo to
kių įnagių, kurie galėtu būt prilyginami prie 
šios dienos išpjaustytoj ų įnagių.

Kadangi žmogus jau istoriškuose laikuo
se išnaikino ne mažai Beniaus gana ant žemės 
prisiveisusių žvėrių, kitus prie musų akių 
baigia naikyti, tas pats turėjo būt ir anuose 
priešistoriškuose laikuose. Afrikoj žirafos, 
Amerikoj bizonai dar musų atmintyj dideliais 
pulkais vaikščioję ant žemės, jtasidekavojant 
žmogui be pailsto medžiojančiam, baigia jau 
nykti; neužilgio išnyks liūtai ir kiti žvėrys; 
žmogus be abejonės išnaikino anuos milžiniš
kus bėgiojančius paukščius ant. salų: Naujos 
Zelandijos, Madagaskaro, Švento Mauricijaus 
ir Rodriguez; taigi jis galėjo išnaikyti ir ma
mutus, žingeidžius megaterijus pietinės 
Amerikos Ir kitus seniai išnykusius žvėris.

Tūlos amerikoniškos baisybės.
Amerikoniški mokslinčiai,tirinėjanti gy

vybę seniai praėjusių amžių, ant Amerikos 
plotų, tvirtina, kad laikuose tvėrimosi eoceno 
sluogsnių, vietoj dabartinio Wyomingo buvo 
didelis ežeras, o jo kraštai apžėlę buvo pui
kiais tarpiai augančiais augmenims. Tuose 
kraštuose gyveno žingeidus sutvėrimai, kaip 
matyt iš randamų Čia liekanų. Žingeidžiausi 
buvo žindanti žvėrys prigulinti prie gruppos 
mokslinčių pramintos vardu Dinocerata, prie 
kurios priguli kelios veislės. Kaip patsai 
vardas parodo,- buvo tai žingeidus raguoti 
sutvėrimai, tik ragai Jų buvo ne ant kaktos, 
kaip tai yra pas šios dienos raguotus galvi
jus, bet ant nosies, kaip tai yra pas nosara
gius. Prie tų žingeidžių amerikoniškų bai
sybių prigulėjo kelios žvėrių veislės.

Tinootra» ing«M turėjo 12 pėdų ilgio, ne 
skaitant uodegos; svarbumas gi žvėries, kada 
jis buvo gyvu, siekė mažiausiai 4500 svarų.

šlapių, bet jiems truko tokios triubos, kokią 
turi šlapiai.

Ant galvos jie turėjo šešias išaugas pa
našias | ragus, kurios, gyvuojant gyvuoti ui, 
turbut buvo uždengtos ne ragu, bet skūra. 
Mokslinčiai mena, kad tos išaugos arba gum
bai buvo tai gamtos bandymas suteikti žvė
rims ragus ant atsigynimo ir gal būt, kad su 
laiku iš tokiu gumbų, jiems labiaus ištysus, 
ir pasidarė tikri ragai, skūra uždengianti 
tuos gumbus su laiku persikeitė į ragą. Ko
jos buvo užbaigtos penkiais pirštais, taigi iš 
jų dinoceratai ne panašus į turinčius dvigu
bas nagas šios dienos raguotus žvėris.

Kojos buvo tvirtos, kaulai jų pilni, bet 
už tai šitie žvėrys smegenis turėjo labai ma
žus; taigi matyt, kad žvėrys dinoceratų sky
riaus ne prigulėjo prie protingų. Smegenys 
labiaus buvo panašus į reptilijų negu į žin
dančių žvėrių smegenis ir teip maži, kad jie 
lengvai galėjo perlysti per tuštumas kaklo 
kaulų. Tokius mažus smegenis šiądien turi 
tik tūli Australijos krepšiniai žvėrys. Vė
lesnių laikų žvėrių smegenys yra jau didesni 
ir bėgant laikui eina vis didyn.

Žvėrių dinoceratų skyriaus buvo diktai 
laike darymosi vidurinių eoceno sluogsnių.Iš 
randamų liekanų matyt, kad jie gyveno di
delėms bandoms kaip šios dienos raguoti 
galvijai. Maitinosi žole,medžių lapais ir ki
tokiais augmenims. Pabaigoj darymosi eo
ceno sluogsnių. kaip matyt, jie urnai išnyko, 
bet dėl kokių priežaščių, tikrai nežinia. Pro
fesorius Marsh tvirtino, kad dėl menko proto 
ir nerangumo jie negalėjo prisitaikyti prie 
persikeituaių tuose laikuose naujų sanlygų, 
kokias pagimdė geografiški persikeitimai ant 
žemės paviršiaus. Bet kad ant žemės sluog- 
snių ne matyt žymių tuose laikuose persikei
timų, ’ tai profesoriaus Marsho išaiškinimą 
kaslink priežasčių išnykimo žvėrių dino- 
cęratų skyriaus kiti mokslinčiai atmetė. Gal

duria ant syk užsitrenkė ir pri
spaudė Dapkaus galvy. Nugabe
no jį į ligonbutį, bet ir ežia ne 
buvo pagelbos, į trumpy laiky 
pasimirė. Welioni<< turėjo vos 21 
m. amžiaus, buvo blaivus ir gy
veno padoriai. Kūnas palaido
tas ant kapinių mieste Rathdrom, 
Idaho. Isz Lietuvos atkako 
velionis pirmiausiai į Scranton, 
Pa., ten pagyvenęs kiek, perei
tuose metuose atkako į Gebo, 
Montanoj. Paeina jis isz Kauno 
gub., Raseinių pav., Nemoksz- 
czių parapijos, Degimų sodžiaus. 
Turi tėvy ir vieny brolį; motina 
gi yra mirusi. Liet.

Musų ateiwiai neturtin
giausi.

Pagal atskaity ateivių užvoi- 
zdos, isz ateivių atkakanezių į 
Ameriky teip vadinamu zvischen- 
deku, daugiausiai pinįgų pereily 
mėty atsigabeno vokiecziai, nes 
po $37.22 iszpuola ant kiekvie
nos galvos; antry viety kaslink 
turtingumo užima prancūzai, nes 
atsigabeno po $33.40, anglijonai 
po $32.85; bulgarai po $29.47. 
Mažiausiai pinįgų atsigabeno lie
tuviai, nes tik po $8.29 ant gal
vos.

Isz Somerville, ton.
Lietuvių yra ežia ne mažas 

būrelis: apsivedusių yra 6 szeimy- 
nos, o pavienių 24, bet skaitanezių 
yra tik 3: vienas turi iaikrasztį 

. »‘Lietuvy”, o du “Saulę”. Jeigu

| Peterburge sudegė biurai 
maskoliszkos kariaunos genera- 
1 iszko sztabo. Ugnis isznaikino 
daug didelės vertės raštų ir 
plienu.

' Berlyne suareštavo kelis 
viršinįkus miesto mokslainių 
užveizdoe, kadangi mat pasiro
dė, kad jie lygiai su mokintojoms, 
kaip ir mokintinėms dasileisdavo 
bjauraus darbo.

| Paryžiuj pežinomi piktada
riai pradėjo mėtyti ant ulyczių 
ir į namus žymesnių gyventojų 
dinamitines bombas. Wieny 
bomby įmetė į gyvenini? p. 
Picard generališko, komisoriaus 
Paryžiaus parodos.

| Maras nelaimingose Indijose, 
kur siauezia jau nuo kelių metų, 
ne tik nesiliauja, bet eina dar vis 
smarkyn. Dabar pasiekė jis jau 
ir Kailkutty, kur pereitoj sanvai- 
tėj nuo maro pasimirė 411 žmo
nių.

| Ant šiųmetinės Paryžiaus 
parodos, terp kitokių dalių, bus 
teiposgi specijaliszka orlaivystės 
paroda, ant kurios bus visokį 
naujausi iszradimai ant pastumė- 
jimo pryszakin orlaivystės; bus 
teiposgi parengtos visokių or
laivių lenktynės.

| Londone per aukcijooy par
davė daiktus neseniai pasimiru
sio kunįgaikšcio lWestminatero. 
Terp daiktų buvo ir lenktynių 
arklys, kurį pardavė už $196000. 
Dar,turbut,už arklį iki šiol nieks 
tiek neužmokėjo.

| Pereit? mėty pietinėj Bulga
rijoj buvo menkas laukų užderė- 
jimas, todėl daugelį apskriezių 
pasiekė badas. Iki dabar gyven
tojai mito gilėms ir kaštonais, 
bet dabar ir tas netikęs maistas 
išsibaigė. Waldžios iki šiul 
nesirūpina visai apie suszelpimy 
baduolių.

— Pereitos sanvaitės ketver
ge naktyj sudegė puiki preebite- 
rijonų bažnyczia ant kertės Mi- 
chigan avė. ir 18 ui. Blėdį ugnies 
padaryty skaito ant 250000 dol. 
Sudegė puikus vargonai, kurie 
kaštavo 20000 dol. ir gražiai į- 
rengtas kuįgynas.

— Lietuvė Umulė Kovars- 
kienė apskundė stritkarių 
City Union Traction Co. reika
laudama $20000. Mat išlipant 
isz karo, Ko v ars kienė parpuolė, 
išmetė iš rankų vaiky, kurį ka
ro ratai pervažiavo ir beveik su 
visu sudraskė.

—- Chicagos daniecziai turėjo, 
teip kaip ir kitos tautos,susirniki- 
my ant būrų naudos. Pinįgų su
rinko pory tukstanezių doliarų. 
Susirinkę nusprendė atsiliepti į 
Amerikos randy su prašymu pa
skirti iš iždo $1000000 ant Pie
tinės Afrikos republkų naudos 
ant sutvėrimo daktarų ir ligonių 
dabotojų expedicijos, kadangi 
mat pašautiems muštuose bū
rams labiausiai trūksta daktarų 
pagelbos ir vaistų.

Nuo Dr-tes Lluosybfts, 
Chlcago, III.

Chioago, 4 d. kovo Dr-tė 
Liuoeybėe laikė savo czvermetiuį 
susirinkimy, ant kurio terp kit ko 
nutarė paaukauti $10.00 ant kan- 
kintinių isztremtųSiberijon už lie
tuvystę. Pinįgus sudėjo “Lietu
vos” redakcijoj, kurie yra pakvi- 
tavoti ant 4-to puslapio. Drau
gystė “Liuosybės”, paaukaudama 
nuo savęs $10.00, ragina ir visas 
kitas lietuviško draugystes prie 
aukų ant suszelpimo švo ne kal
tų brolių isztremlų gilumon Sibe- 
rijoe. Tegul kiekviena draugys 
tė sudeda nors po $10.00, o pa- 
lengvinsim kentėjimus ir pasiro 
dysime su darbais mielaszirdys- 
tės! Teip pat Dr-tė “Liuosybėe” 
pritarė perstatytom komitetui 
padalinimui aukų kankytiniams, 
ir kad jau sykį butu užbaigtos 
balsavimas ir užtvirtintas ant 
to komitetas: D-ras J. Sziupas 
prezidentu, Szernas sekretoriumi, 
A. Olszevskis kasieriumi, idant 
galėtu priduoti aukas tiems kan- 
kintiniams, kurie yra pas mus už
sitarnavę ant suszelpimo.

Dr-tė Liuoeybės.

Skeletu, Tinocerat ingėm.
Kas link odos šito sutvėrimo, ne galima

nieko pasakyti, kadangi jos likučių iki šiol 
neužtiko; nežinia todėl, ar kūnas buvo apžė
lęs ilgais, ar trumpais plaukais, arba gal bu
vo visai plikas kaip šios dienos šlapiai.

Ttnocsna ingenr
Iš skeleto šitų sutvėrimų matyt tūla jų 

giminysta su nosoragiais ir šlapiais. Kojos 
panašios į kojas šlapių, bet už tai visa vidu
rio kūno dalis tokia kaip pas nosaragius; 
apart to jie dar iš dalies buvo panašus ir į 
šiądien dar gyvuojančius hyppopotamus. 
Akis turėjo mažas, sėdinčias giliai, kaip tai 
yra ir pas nosaragius. Viršutiniame žande 
buvo įsodytos dvi aštrios iltys panašios į dur
tuvus. Pataičių iltys buvo mažesnės.

Galva ir vlriutinia žandas Dinoceras m i rabi le.
Iš to visko matyt, kad dinoceratų ne ga

lima priskirti ne prie vieno iš šiądien gyvuo
jančių žindančių žvėrių skyriaus, bet juose 
jungėsi ypatybės kelių skyrių šios dienos 
keturkojų. Nora jie turėjo kojas panašias ’

I

būt, kad tie žvėrys Iš Wyomingo persikėlė 
kitur, bet jų liekanų iki šiol ne rado, arba 
gal naujuose kraštuose, dėl kokių nors prie
žaščių, jų kaulai neužsiliko.

Muzejuje Yale kolegijos yra suviršum 
du šimtai dinoceratų skeletų ir atskirų kaulų. 
Profesorius Marsh aprašė tris gimines žvėrių 
dinoceratų skyriaus. Seniausia jų veislė yra 
tai teip Marsho praminta Wintatherium, nuo 
kalnų Winta.kur pirmiausiai užtiko liekanas 
šito žvėries; jis stovi ant žemiausio laipsnio, 
augščiausiaigi pasikėlusi veislė yra Tinoceras, 
kurio liekanas rado augštutiniuose sluogs- 
niuose, iš ko matyt, kad paskutinė veislė at
sirado vėliaus ir ilgiaus gyveno ant žemės.

Vidurį terp tų dviejų veislių užima Di' 
noceras; atmainų gi šitų sutvėrimų iki šiol 
mokslinčiai pažįsta apie 80.

Kadangi tuose kraštuose, kur randa lie
kanas žvėrių dinoceratų skyriaus, mažai žmo
nių, tai ir kaulus tų žvėrių, pirmiaus negu 
mokslinčiai, užtėmyjo gyvenanti čia indijo- • 
nai nugriuvusių kalnų krantuose. Žinoma, 
jie ne galėjo suprasti, kad kaulai kyšanti iš 
nugriuvusių uolų yra kaulais senų gadynių 
gyvuolių, indijonai juos palaikė už kaulus 
savo protėvių, todėl jų ne rinko ir nenaiki
no. Paskui pasisekė juos užtėmyti baltvei1 
džiams medėjams, kurie leido į svietą viso
kias pasakas apie baisybes rodančias dantis 
drąsiems medėjams iš po uolų ir kalnų užsi- 
rietimų. Pasakos medėjų atėjo į rytinius 
kraštus, išgirdo apie jas mokslinčiai ir užsi 
manė arčiaus su toms niekam nepažįstamoms 
baisybėms susipažinti. Ant galo kaulai pa
teko ir mokslinčiams. Didžiausi vienok
nuopelnai už supažindinimą su tais žingei
džiais sutvėrimais teisingai priguli profeso
riui Marshui, kurisai nesigailėjo nė darbo, 
nė vargo, ne kaštų siųsdamas vieną po kitai 
ekspedicijas į tuos kraštus,kur ilsėjosi kaulai 
seniai išnykusių žvėrių.

Vieta ta yra terp Uolinių ir Vasach kal
nų. Laikuose tvėrimosi kreidinių žemės žie
vės sluogsnių buvo čia jūrės, bet paskui, 
iškilus kalnams, jos likosi nuo oeeano atskir
tos naujai iškilusiais kalnais. Upės ir upe
liai gabeno čia savo prėskus vandenis, per ką 
ir atskirtoj jūrių daly j vanduo darėsi vis ne 
teip sūrūs ir ant galo pasidarė didelis prėsko 
vandens ežeras arba gal čiela ežerų eilė. Te
kanti iš visų pusių vandens gabeno čia nuo- 
latai pieską ir dumblą ir per amžių eiles su
nešė tų medegų tiek, kad pripildė visą ežero 
užimančią lomą. Sukloti ežero vietoj sluog- 
sniai tekančių vandenų sunešti, turi su vir
šum anglišką mylią arba su viršum 5400 
pėdų storio.

Ant išdžiūvimo tų ežerų atsiliepė dar ki
ta priežastis: upės tekančios iš ežero graužė 
vis giliaus savo lovius, o per tai, joms bėgo 
iš ežero vis daugiaus vandens, jo paviršios 
turėjo pulti vis žemy n, o dugnas kilo augštyn 
ir ant galo ežerai išdžiuvo, likusį vandenį iš 
jo išgabeno tekančios upės. Šiądien vie
ta ta iškilusi ant 6000 pėdų augščiaus jū
rių paviršiaus. Tuose tai sluogsniuose, vietoj 
prieš daugelį amžių buvusių sifcrų, yra kaip 
kapinynuose palaidoti kūnai prieš tuos am
žius gyvenusių sutvėrimų, kurių gal didesnę 
dalį sugabeno į ežerą tekanti vandens; iŠ tų 
vandenų iki šiam laikui užsiliko. upė Colora- 
do.

Profesorius Marsh, tirinėdamas sluoge- 
nius pasidarusius vietoj tų senovės ežerų 
l'STOm. užtiko pirmas liekanas žvėrių dino
ceratų skyriaus. Tuose kraštuose užtiko jis 
ir liekanas musų arklių protėvių, iš kurių 
persitikrino, jog arkliai paeina nuo mažo 
keturkojo turinčio ant kojų po penkis pir
štus; bet apie tuos sutvėrimus pakalbėsime 
savo laike. Čia teipjau rado daug liekanų 
draskančių žvėrių, teiposgi1 mintančių vaba
lais ir graužiančių. Netruko teiposgi repti
lijų, kadangi čia rado ne mažai liekanų kro- 
kodilių, želvių, driežų, žalčių; yra nemažai ir 
žuvių liekanų.



Pataisymas.
No. 9 “Lietuvon”,koresponden

cijoj isz Tuluca, III. paminėta, kad 
lietuwiai, su lenką s susidėję, su
tvėrė “Lenkiszkai-lietuwiszką 
Kliubą”, tuom tarpu turi būt 
“Lietuwiszkai-lenkiszką Kliu 
bą’’, kadangi charteris yra lietu- 
viszkas, teiposgi ir kliubo peczė- 
tis.

Praugyscziu Reikalai.
Chicago, III. Liet. Repub. Leaga 

laikys metinį susirinkimą, subatoj, 17 
kowo, 8 vai. w ak are, salėje K. Liau- 
danskio, 3301 S. Morgan St., ant kurio 
delegatai visų liet. Kliubų teiksis pribū
ti, nes bus rinkimas naujos administra
cijos ant sekanczio meto.
P. J. Jonaitis, sekr. 3254 S. Morgan St.

Chicago, subatoj, 17 kovo, salėje P. 
Karecko, 1193 S. Oakley avė.. Liet. 
Rep. Kliubas 10 vardos laikys savo susi
rinkimą ant kurio visus lietuvius už- 
kvieczia pribūti.

John Jugest, sekr.
Pittsbnrg, Pa. 11 kovo susitvėrė nau

ja lietuviszka mokslo dr-tė vardo “D. 
L. K. Witauto”, su mieriu platinimo 
mokslo ir apszvietimo. Wieta susirin
kimų 2224 Farbes St., Pittsburg, Pa.
Reikalauja lietuwlszko mokinto- 

jaus
Pittsburgo lietuviška knįgyno drau

gystė ant metinio susirinkimo, laikyto 4 
d. kovo 1900 m. Vienbalsiai nutarė 
įkurti lietuviszka mokslainę. iįįjl to 
tai ypatingo reikalo atsiszaukiame į bro
lius lietuvius, jei kurie jaucziasi galį 
būti atsakancziu mokintoju: lietuvis?.- 
kos, angliszkos bei Vokiszkos kalbų ir 
reikalingiausiu mokslo szakų k. t. arit
metikos, geografijos ir kitų, meldžiame 
atsiszauti per laiszka ant žemiaus padėto 
adreso, c gausite atsakyme apie iszlygas 
ir dalyko stovį.

P. G. Lorantz, raszt.
3501 Carson st. Pittsburg, Pa.

Naujausios Popieros grotosioms 
“Lietuvos” redakcijoj dabar galima 

gauti gromatoms popierų su naujausiom 
ir puikiausiom pavincziavonėm ir ab- 
rozdėliais,

Dideles popieros. , 
plotis 81, ilgis 11 coliu.

(50 popierų ir 50 kopertų 1.00 
20 popierų ir 20 kopertų 50c. 
10 “ ir 10 “ 25c.

1 popierair 1 kopertai 5c.
Mažesnes popieros 

plotis 6, ilgis 9 eolai: 
f 75 popieros ir 75 kopertai 91.oo 

Prekė 130 “ ir 30 “ 50c
I 15 “ ir 15 “ 25c
į 2 •* ir 2 “ 5c

Pajteszkojiiuai.
Pajieszkau savo broliu: Antano ir Jo

no Najaus; Antanas gyveno Mahanoy 
City. Pa., o Jonas Chicagoj, III. Jie paei
na isz Kauno gub., Rasseinių pa v. Szliu- 
žų valszcziaus. Turiu į juos labai 
svarbų reikalą. "Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso.

Petras Juocis,
803 Heli St., Kansas City, Mo.

(23-3)

Knygų Kataliogas.
Knygos sawos spaudos.

Akyvi Apsireiškimai Sviete. ant korio žmo 
net nuolatos ilun.bet ju gerai nesupranta; 
su T abroaellai*. Naudinguose knygele ant 
■vieto dšlilnojimul Isz ko darosi kai 
bal, griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi............ 3Oc

Aritmetika. Kniga Išsimokinimui ralfandu.
Preke........................ . ......................;.............. 95c

HYGIENA. Daktariška knyga arba mokslas 
spie užlaikymą sveikatos, lis kurios gali be 
pagalbos daktaro išsigydyti nuo daugybes 
Ilgu. Salta knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas ją su atyda perskai
tys, patalkys apsisaugoti nuo tukstaneziu vi
sokio ligų, pataikys užlaikyti ouelybeje savo 
sveikatą, pailginti savo amsi ir mokės užau 
ginti sveikais ir tvirtais savo valkelius, 
rieke.............  35c

Istorija Suvienytu Walstlju Sziaurines Ameri
kos. Apraazo kaip Kohumbas atrado Ame
rika, koki ėda tada Įmones gyveno, koki 
Įmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, ui ka 
karevo ir kokiuose metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir klek kuris gero padare šiai 
žemei. O ant pat galo talpinusi Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
suloje Amerikos iemeje gyvenaneziam. idant 
suprastu koke* jis cu* tiesas tori, kas jam 
rra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
ŠM. Preke...........................................Ž1OO

Drūtuose, gražiuose apdaruose........... . 81-35
Kražių Skerdyne.Apraszo ana baisu atsitikima 

kada 1803 m. maskoliai užpuolė ant bainy- 
czios miestelyje Kražių, musze, siaudė ir pjo
vė nekaltus amonis, iszgnove altorius ir už- 
peczetijo bažoycila. Atšakiausiai aprašo 
ta visa atsitikima................................. 15c

Uetuviszkas Lementorlus su poteriais, kate
kizmais ir mistrantura.s......................15c

Mokslas apie Žemg ir kitus svietus, ju būry Ir 
pabaiga. Aprauso kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko likosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra pllanetoe, kome
tos Ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomUzku abraaeltu. turinti 225 pusią 
pius. Yra tai vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apalszvlesti.... .  75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose............81-00
Naujausia Lietuvlsakas Sapnlnykas. surinktas 

ir suredit. isz daugel svelimtautiszku sapnt- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisukai 
Eglptlszka sapninyka.—su 310 aiškiu abro- 
zeliu,—su apraszymu planetų Ir paslapcziu 
kokias senovės žmones vartojo inspejimul 
stoties.—Geriausei Iszguldo visokius 
sapnus...................................................... 5Oc
Apdarytas ..................................... .............O5c

Olltypa. apysaka isz laiko terpsavlškoa kares 
Inaijonu Amerikos................................95c

Dulki istorija ape Kantria Alana,kurl per 23 me
tus vaikssczlodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrai Įsakant* jo..9Oc

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raazytie gromatas In:pažystamus, prtete- 
liūs, giminias, myllmalslas ir mylimuo
sius priesz apsivėdlma, In ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai stovsn- 
czias ypatus Pasveikinimai(pavinezevo- 
nesi ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.........................................................5Oc

Robinsonas Kražius, morališka ir žingedl 
apysaka paszvesta jaunnmenei.....95c

Temykite.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų piuįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos" redakciją, o greieziau- 
siai su waikszczios. Ui greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėkawonių nuo lietuwių isz 
wisų Amerikos krasztų. Teiposgi 
ui gerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių j 8 die
nas perwaiiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervraiiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. ^Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
adresuokite teip:

A. OL8ZĘWskl8,
Sub Station No, 60, Chicago, III.

DR. KALLMERTEN,
GARSINGAS SPECIJAL1STAS 

Chroniszku, Ner- 
vissku irprivatisz- 
ku ligų vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius gydo per 
laiszkus.

$1,000
Nagrados duos 
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgy- 

< dys tiek ligoniu su 
kaip Dr. Kalknerten. Gyduo-

NAUJIENOS, 
kurios daugeli pradžiugins ir pa

linksmins
Kaip minui rvtbi iionmi. imonija—i>x peych- 

lasko. intelektaalUiko ir net ekonomtasko at- 
iwilgio—dalinasi In S k liesai: viena yra «wel- 
ka. drūta, puiki, wuado* linksmi. pasldexawo 
}ant tam. visnr turi veras pasekmes ir pasive- 
dima visokioje wertelgystoje; antroji yra llgot- 
ta. silpna, nuliudus, sunvkns. melancbolisska, 
nedrąsi ir tankini wtslsskai negabi prie darbo 
Ir netinkanti sselmynlsikaiae gyvenime.

In sua pastara> k įlaša priguli visi tie. kurie 
>avo jaunystėje,daugumas gal visai Isinetyosiu, 
atsidavė nslkiuancslam impgsua kuna Ir dvasia 
darbai — onaniunui arba patpoliecljai. ir savo 
vėlesniuose metuose perdaug davė vale savo 
lytissKlems pageidimams; taipogi ir tie, kurie 
Įsi prlekasties neuitektlno ir blogo maisto, per- 
sldirblmo, per didy slkohollisku gerymu varto* 
jhas. srba kurie per susidėjimą su nesveikoms 
motorams praiude savo linksmybes ir sveiksta.

Ssitokle amoniu suklydjmal galinus priverasla 
juos per visa ju gyvenimą keatatl baisiausias tu 
ydų pasekmes kaip ve: atirdles drebejlma. 
spaamodlsskus galvos skaudėjimus, apetito ne
tekimo. karnų ir pilvo kataru, nugaros it kry- 
iisus sksudejlma. nerviszkuma. dispepsija, vi
duriu uikietajlm*. sekios bėgimą eujungmej su 
nemoralisakais sapnais, inkstu ligas, ranmatlz- 
ma. dusinimą, negale. Isskorbuia. skaudanoslus 
ant kūno ir lytiasku daliu spuogus, gonorėja, 
szankeri. sllli eto.

Bet dabar tegul niekas aenuslmlna: salo mie
sto daktarai lazrado naujus vaistas, su kuriu 
pagelba gali greitai, radlkaliaakal ir vlsiszkal 
Isz tu Ilga istalgydytl; kankinamiejie atgaus sa
vo sveikata, stipruma, drutybe ir dailia Inval
ida. gabumo visokiame darbe ttuSsismlme.

Priaiusk 25c. markėmis ir mes pasiusime tam
stai pamegiutl musu giduoles per viena isstlsa 
sanvalte. Vist, kurie jleszkote pagelboe. kreip
kitės ar per iaisrkus ar ypatlsskal pas daktarus 
*■ The State Medical Dispenttary 
7S K. Mndlnon st. CHICAGO, ILL.

Ofisas atidarytas nuo B am. Iki Rra. 
Nedviloms ano 10 aa. iki 12 am.

P. K. Brachas,
Užlaiko didelį Szto- 

rąLaikrodžIų, Laik
rodėlių, Žied’-, Armo
nikų, Koncertinų, 
Skripkų.Grafofonųir 
tt. Szliubinius Žiedus 
padaro ant orderio už 
pigiausę prekę Savo 

py Uworus siunezia in 
visas Amerikos dalis 

C.O.D. Wisus tavorus gwarantuoja.
Duodami orderį adresuoki;:

P. K BRUCHA8, 
88o 33rd st., Chicago, III.

Vyrams dykai.
Kiekviena vyras, kurs paraszys laiszka in 

State Medical Institute, Ksy 8M. Elsktron Bnild- 
ing, Fort Wayns, Ind., aplalkys dykai prabos 
pakuti garsingu Naminiu Gyduolių, iszgydilualu 
takslancUs* Tyru, kurie per ilgus metus kentė
jo lytišku daliu silpnumais, paelnancSlatu ano 
jaunystes Iszdyklmo, praiudymu paliego* ir at
minties, silpnumu nugaros, sumenkėjimu ir šū
vy tlm u lytie* daliu. Rašyk šiądien.

tiek laiko, kaip Dr. Kalknerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer- 
ten, Iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- 
szyk tuojaus prie Dh^ Kallmkrtkn, o 
rodą gausi dykai. Aprsszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriszke) amžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyme ar 
galima iszgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

J. NAUJOKAS,
KS« Wyth« •««., arooklyn, NY.

AGENTAS
Ldetuv. laik-aaacslu irprakejas knygų: lietu- 

visskn. maekoilasku. moksllszku ir visokiu kaip 
ve: gramatikų, todynn ir tt. Ant ataakymo.gro 
matos priaiusk ui >o. mark j

Pajieszkau sawo draugų; Simano Ig- 
natavicziaus, Auksztrakio kaimo, Jur
gio Bacio Paiszlinių kaimo, Leono Joku- 
bauskio ir Wincento Macziulio, Girkal
nio parap. Wisi Raseinių pav., Kauno 
gub. Jie patys ar kas kitas, teiksis duoti 
žinią ant adreeo:

Joseph Barczis, Giradyille, Pa.
(14-3)

Pajieszkau Joe Miller, kurs kitą kart 
laike saliuna Seatle, Wash. turiu prie jo 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas kitas tei
ksis duoti žinią ant adreso:

J. Damijonaitis,
65 N. Leonard st., VVaterbury. Conn.

Pajieszkau Martyno Puscziaus, isz 
Paszilių kaimo, Sziaulių pav. Kauno 
gub. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Joseph Chaps, T
21 W. 14th Place, Chicago, III.

Wel ant senos vietos.
Atpirkęs uvo zaliuną dabar pargabe

nau geriausius gėrimus alų, sznapsa, 
likierius ir puikiausius cigarus. Dėltogi 
visus savo senus pažystamus užkviecziu 
mane atlankyti ir nauju gėry m u paban
dyti*. Mateuszas Norvilas,
572 So. Jefferson St., Chicago, 111.

EL6IN, WALTHAM
įKef 1} ti laikrodėliai, gvarantuoti ant 
nanAJ^ĮįZ 20 metu. yrss pioiauai. 
»*?.■» Tajy Pinu nepirkimo tas nieko ne- 
i kssztooja iszegzamlnuotl gerai
■n Laikrodėly ir lenciūgai* ir

viską ui 8 3.50. IsikirpK 
ssita apgarsm.ma ir

mutni drauge -u piluu >a
o Įlies pasiu.nne 

<' O Ii .!. ! s| Ziure'ini .
U'' '" ' . u- > . . . .--z

111 ■ k - u. t . ■ ..s .s. m .
r ' ■ ■■ ■

laikrodėliam, ^15 įsi vert, . II- 
paauk-uota leuclugeli

* moUrUi lrt>a trumpesny dėl
vyru, cvarantuota ant 30 metu pridedam prie 
koino laikrodėlio. Po apilurajlmui. jeigu busi 
uiganedlntas. atmokėk eipreao agentui HA9 ir 
persiuntimo kasstus. ir laikrodėlis tavo. ~ ' 
mink ar non vyriezka ar motensiks.

Diamond Jewelry Co.,
225 Dearboro St, • Chicago, in

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynos Czekisikos

Ruginius Miltus.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielkoe ir maiszelio, 
kad butu musu gvarancija, kaip yra ant 
virsz padėto paveikalelio. Klausk savo 
groaerniko apie mus miltus.

Chicagoa filija:
106—IO7 Weat Randolph Street,

Naujas saliunas.
Pranešame visiems aplinkiniems ir 

pažystamiems, jegei sziose dienose ati
darėme West Sideje naują saliuną, kur 
užlaikome geriausius gėrimus, szaltą 
alų, seniausea arielkas ir kvepanezius 
cigarus. Dėltogi užkviecziame visus ap
linkinius ir pažystamus pas mus atsi
lankyti. Mes teipgi ant pareikalavimo 
pristatome visokius gėrimus sawo kasz-

Už 1 dol. 66 laksztu
lietuviszko turinio davė 1898 mete

Tėvynės gargas
V metai stovįs ant sargybos Lietuvių 

tautos: szvieaos, tikybos ir kalbos.
Adresas: .Jurgis Lapinam 

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

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

uisukamas. gratial kvietkdotas. tikrai ameriko
niukais viduriais, gvzrantuotas ant 20 metu, 
Iszrodo kaip SSO.00 auksinis laikrodėlis. Atsiusi
me C.O.D ir jei pasidabos, stmokek aatezpraso 
agentai 13.M Ir laikrodėlis tavo, jei ne.sagratyk 
atgal ant mus kassto Rassvk koki nori vyriška 
ar motrrlszks.Pri* kiekvieno laikrodėlio duoda

KARŪNŲ, SZARi’Ų,
KUKABDŲ, ROŽĖTŲ,
BEBLŲ, MAR8ZAL- 
KINIŲ LAZDŲ Ir tt.

mzev DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą-

Turiu už jrarbę apreikszti guo-
(lotiniems Kunįgams ir guodotin. K - J.,,MĮg
Draugystėms, kad asz dirbu wi-
Bus augszczlatu paminėtus daig- 
tus Plgiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų M| H
užsiimdama išdirbimais įgijau M M
geriausę praktiką ir dėl to galiu ™ fljį Iffi jm S* fltf
viską padirbt pigiau ir geriau ne- fl M
gu kiti fabrikai. Ęį

Su guodone -i B
W. 8EOMIN8KA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

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

Mano Dirbtume tapo
\ Apdowanota

Žingeidus swietul dalykas.
Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpe laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundra sutei
kia puikius, švelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumš prisiųstų pe- 
dėkavonių per laiszkus ir laikruzczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OFFISAL
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M. BRUNDZA CO., 
Box 2361, Nev York. U .8. A.

Wlenatlnis Waterburto
Lietuwi8zkn8 Saliunas.

Užlaiko gerą alų, Kniausės ir czystš a- 
rielkš ir kvepeneziųscigarus. Geriause 
užeiga dėl šviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau 
sės (r telsingiauses lietuviszkš galiu 
nu mieste Wsterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
839 Bąnk, kampas 8 Leonard st. 
Waterbury, Conn.

1 LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT,
Kauno gub. Šauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz k i Avienos 

aptlekos.

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

Arnotus, Karūnas ir wisu8 baž- 
q nytinfus parėdus,

■ — Teipogi —
Draugystėms: f elitus, Szarpts, Knltrdts Ir Lt

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

Su Guodone, • ,
T. Andriu8zewiczaite, 1151. Dlrlsion St, Chlcigo, III.

W sdiasmaa teipci Volte Kryžium, kelete 
x, HiTiiui Austri]eja,-lr pa*Mekswojsnt 
trykia, te* Veik praaipIaUno, Vokietijoj 
>k*ndin*Tijoj Ir kitose Europos ėzalyse, ir *n

zmo ir d* otralio ’ 
Elektrai Pieuiai

ir kita* Irano *kaW«]t

(engimą. Drebuly. Neoralrtja, Apopiekdjė. Mootg*ra,8xv.
Wlto Sūki bzirdies Plakime. Galvo* sk.udejlm* Ir visos

Weikm* jo spslrelzr.il 1. nstl per ssve bejtyje keleto* dte- 
aa. bet karteli uitranka kėlės dienas

Krykiu reikiaaeszint diena ir nakty, pakabinta aatazil 
kinio aaulBriuko ant kaklo, aazaaczian arlrdinaa indaubo*

Pajieszkau skvo draugų: Juozapo 
Geržato parapijos Szaukenu ir Ignaco 
Waranavicziaus isz miestelio Kurszenų,' 
Sziauliu pav., Kanno gub. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žiną ant adreso: 

Adam Jienatis,
Box. 190, Leviston, Me.

Pajieszkau Petro ir Weronikos Paga- 
reckių, Kauno gub. Panevėžio pav. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Mateuszas Pagareckis, 
Box 241, Luzerne, Pa,

Pajieszkau savo draugo Jono Kurmio, 
Kauno gnb., Rasseinių pav., Tenenu 
parap., 4 metai kaip Amerikoj. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią aut adre
so:, J. Skurdelis,

Bos 777, Duųneesne, Pa.
Pajieszkau Franciszkaus Martisziaus 

ir Franciszkaus Sztremiaus, abudu Su
valkų gub., Wladislavavo pav., ^Szil- 
galiu valscziaus, kaimo Ruksziu. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Konstantinas Andriukaitis, 
1551 Cutler sL, Cincinnati, O.

tu į visas miesto dalis už vholesale pre
ke.
Antanas Balczinnas ir Jurgis Palionis.
68 W. 25th st.kerte Hoyne avė..Chicago;

Ant pardawlmo, pigiai namas su 
lotu. Namuose talpinasi buezernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszanki- 
te: Dan. Knakevicze, Box 403, Toluca, 
Iii,(7-3)

American $1O Tj pevrriter-

Už $9 per 30 dienu.
Szitą drukuojamą masziną jau ne'vie- 

nas naudoja. Ji yra kožnam gerai žino
ma ir pripažyta už naudingiausią, su ku
ria galima geriausiai ir greieziausiai 
drukuoti. Prie jos galima perkeisti li
teras: apart angliszko ir lietuviszko, ant 
rusko, francuziszko,.. vokiszko ir rome
li i szko.

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

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

(18-3)

F/Bradchulis
Advrokatas ir Notary Public. 

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosezion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjiessko 
užsenėjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Turio- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3260 8. Halflted st., Chicago, III

Telephone I arda 772.

me DYKAI aukas tįsta leneiageli jeigu su orde
riu prislusitS.M, Ir apmokame kasstus prisluntl- 
mo. Apsistelisok saeadien. nesą ju prekes eina 
augastyn Raazyk o prisiusime 300 pusiu Kata- 
loga parodanti tukstancslns visokiu puikiu dai
giu. ROYAL BARDAIN HOUSE, M DesrbomBt. 
Chicago, III.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, ui ra

ižyk, o aaz etai uolu 
Uu dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinime kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra
usysiu kokiu budu ass 
iszsigydžisu nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz-

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

mlnucziu. M alkams, žiūrint paval smilu, uksuea ral 
.andcDiu atskiesti Preke to Kryžiau, rra M ienas c 

tJ k t S ir s-vsr.nruo’.me kad ji. suteiks takii pat nauda

ei dvldeszimt* sykiu dautriau Koše* szetnivoos sam 
sveikas ar ll<ote*. niekados netari b. .be to Etektriaako Krykia.s. kars yra reriausi. veli 
1nm VYFlcsavmt teianlriaa Irsi sars — 1 iv alranamus Dvisin.k A <-.1**1 —

a«erba salo Stebuklingo Kryžiau* l*t*tsyd*. Yra užtektina dėl parodymo to maslsrko* * 
(tai pora tokiu rekomendacijų:
A*s širdingai velyja srsrtot Diemanto Elektra* Kryžių aao visokiu moteriszku liga.

Mrs ELVINE JEN8EN, KoosHanan, Vta
Mano motete Ura laika tarėjo Mtmf ir nerara silpnumą, bat no keteria nedalia vartollmi 
mato Elektras Kryžiaus tapo visiškai sveika.—NIEL8 GŪNDESEN, Jauna. Mm.

The Diamond Electric Croes Co., 366 Mllwankee avė., CHICAGO.

AnkoH ant kankintlnla..
Dr-tė Liūdnybės Chicago, IH. 110.00
Aukos ant Paryžiaus Parodos.

St. Povylaitis Pittsburg, Pa. M 50c
J. Stalgia, “ “ “ 50c
Kaz. Bagdanavicze, 10c
J. Al'szkevicze, “ “ “ 10c
J.lvouaitis, 05c
Mar. Križinauekiutė, “ “ 10c

Advokatas Theo Proulx, 87 E. Wash- 
Ington st. Chickgyje, prie kurio assisten- 
tu yra lietuvys Jonas Možeika, sziose 
dienose iszlosze prova lietuvio Aleksan
dros Fetingo, kuris skunde Springvelles 
anglių kasyklų kompanija ui nužudymą 
kojos prie darbo tose kasyklose. Circuit 
Court prisudijo Aleksandrai Petingui 
nuo minėtos kompanijos 910.000.00.

“ Lietuvos” keliaujanti agentai.
Bziaurrytiniuose ateituose “Lietuvos’ 

keliaujaneziais agentais yra: Wincas 
Kudarauckas isz Lavrence, Mass. ir Jo
nas Taraila isz Waterbury, Conn. Kur 
szie vyrai atsilankvs, lietuviai gali pas 
juos užsiraszyti ‘Lietuvą'i r prenumeratą 
jiems užsimokėti, opinįgai bus teisingai 
mums priduoti. Pss juos teipgi galima 
gauti visokes knįgas už tą paezią prekę 
kaip ir redakcijose.

“Liktuvos” Iszlkibtuvk.

Naoju lietaiiszku Silims.

D.Zubow ir J.Spragos,
GLOBEVILLE, COLOR.

arti Denver, Color.
Czia yra musu vienatinis saliunas szita- 
me mieste. Todėl lietuviai in czia at
kakę, teiksis pas mus atsilankyti, o gaus 
visa informacija apie darbus ir visa szio 
miesto padėjimą. ■

THEO PR0ULX

ADVOKATAS,
. , ROOM 601-602

87-89 E. WashiDgtoD st, Chicago, III.
JONAS MOŽEIKA,

Assistenta^ ir Notary Public.
Užsiima visokioms provomis: už sužeidi
mus fabrikuose, mainote, ir visuose atsi
tikimuose. Užsisenejuses provas, užvilk
tas kitu advokatu, atjieszko ir iazprovoja 
teisingai.

Jonas Možeika yra lietuvys, gyvena: 
119 W. 15th st. CHICAGO.

Dnok! duok mums brolau gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti

ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gėry- 
mus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Phi- 
lipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta 
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Praszau atsilan
kyti.

J. R. Miknaltis,
883 Bank st., Waterbury. Conn.

gydys susilpnėjimą Uvo lytlszku daliu 
ir sulaikys naktine polluclja. Raszyk
sziadien pas:

Chas Johnson,
Boz 516. Hammond, Ind.

J.Bunnan & Stefankevicz,
231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y. 

prie lietuviuko* bsinyczio*.

LlfttDYlsitas SZtoras Rellgiszh Daiktu. 
Užlaiko Raže n ežius, Szkaplierius, A braz
dus, Maldaknyges lietuviszkas ir lenkisz- 
kas, teipogi Ir visokias kitas knygas dva
siškos ir svfetiszkos intalpos.

, Preke pinigų.
Ruska« rublis po...................... 52fc
Prusitzkoe markės po............24jc

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

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos" 
redakciją greieziausiai sutraiksz- 
czioja ir niekada negali praiutj, 
nes mee riunesiame per bagoeziau 
sias bankas ir kiekwieną siuntini 
aseknruojame.

Dr. Leonard Landės,.
Lietuwi8zlca8 Daktaras.

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

teriškų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Rallevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

Uaatikrinas lovrydymn
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, mqteriszksa ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prieUisas.

Dicma Lytienku Dusliu
issgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, išdžiūvi
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iš
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chronlsskas ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės Ilgas užlaiksu slaptybė-

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

Offlso valandos:| ^pTiJukie^kara 
NsSeNomls:noo 8 iki 10% vsLryto;anot iki irai, 
po piė*t.

Rodrn P«r Gromatas Dykai.
Užprašydami gyUyklš prisius kitę 91.00

WJeigu sergi, Ui paras ryk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk uvo Ilgą, o 
uz prisiusiu gydyklš kuriomis isuigy- 
dysi.

Jeiga teip, tai pirk viaua reikalingus prie 
pecziaus daiktus pu

Outlet Fnrnitiire i Stove Co.,
3249 S. Morgan St.

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

Wisi — 

wyrai — 

pas —

Baltriikorji!!
Rasite szaltą alų, seniauses ariel

kas, wyoą net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. Rirer Side 8L,

laterbnrj. Conn.
iMjisUiirodnliis

J.
MIRADSKY,

F ink Str.
KBMTB Mtos

CHICAGO, ILL.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3462 S. Halsted St. 

Aabna peikiu Fotografijų; ež tesis, tiktri 
•2.00

Taiso laikrodžius, laikrodėlius, armo
nikas, koncertinų ir visokius kitus mu- 
zikaliszkus instrumentus, auksinius ir 
sidabrinius daiktus. Dirba šliubinius 
ir kitokius žiedus ant orderio. Teipogi 
užlaiko krautuvę naujų laikrodžių, laik
rodėlių, ir kitokių daiktų. Ant parei
kalavimo siunezia uvo tavorus 1 visu 
Amerikos sulis; visus uvo ta varu gua- 
rantuoja. Reikalaujanti kokių daiktų 
rašykite ant virsz padėto adreso.

■ (28-3)

Li6iuwiszka flDiiaKa.
257 Hanovcr St., Boston, Mass

Pilni visokiu aptiekorišku tavorų czioifykšcziu ir uirubežiniu.

Aptlekoje wlsada galima rant DAKTARA, kon duoda ligoniam* 
rodau dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiškai, ruskai, lietuviukai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257

' J. LESZCZYNSKIO A. Sokorskis & Co.
LenKlszkai - Lietnwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan 31, Chicago, IH

Turi geriaunes gydyklų nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žolele*. 
Bobro mtaa, rusk u gyvu dieles ir tt. 
Ataiszaukuaiems per laiškus ir apra- 
sšntiems uwo ligų, duoda rodu ir 
pnsiunczia gydyklų per paeitą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randui keli dak
tarai, teipogi per telefon a gali pa- 
šaukti daktarą ku tik koki nori.

Dr. M. P. Kouakausku visada aptie
koje.

Tel. Yardz 709.

NĖR VITA Sugražina nužudyta vyre
stipruma ir drąsumą

Gvdo impotencija, stabdo naktini* 
poluetjB ir irisą* Ilga* lagaatas per 
Išdykumą ar neatsargumo Szl'a gy
dykla sudruttna nervas ir daugina

.8 bazelių, ir gvarantuojame isz«ydy- 
hl arba plaišus sugražinti.
Darvitn MaMiealCo., 

Ollnton * Jaksan Bta., Ohicago.
(V* Oannama yra ir Aptiekoje Clark ir Tū

lam S Chtoago.

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. ILL.

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus iš tikro Hnvnno* taba
ko. Biznieriams duiunczta į visus Ame
rikos kruztua ui pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaką ant papieracų, im 
portuotą isz Maskolijos ir Turkija*: 
Fabriku: 1126 N. Maplewood avė. 
Ofisu ir Krautuve: 924 33rd str.

(po„u*tuvo« Redakcija) CHICAGO.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaru.

Gydo viaokea igu, turi geriausę prakU 
ką ligose moterių, vaikų ir chroniš
koj ilgose. Teipogi geriausei atite
ka speraciju visokiuose .taitiki- 
muose,

867 32nd St., Chlcaga

OFlbO WALAN1K>8:
Ik i 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak 

Tklblonab Y aru* 885.

Kas prisius 35c.
Pa c z to markėmis, aplaikys tuziną, ku 
50c —.du tuzinu, ku 9100 — penkis tu
zinu naujai pagerintos poperos gromatu 
raszymui, ra naujais papuošimai!, ai>- 
skaitymais, Paryžiaus k vi e t ko t" U ir 
naujos mados konvertais. .

Adresu: į
W. Kudarauckas,

Box 234 Lavrreoce, Mass.

spslrelzr.il
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