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yra būrų rankose. Kadangi pas
kutinėse dienose palijo; tai nors 
miesto gyventojai ir kariauja 
daugiaus turi vandens. Czia 
sunku suprasti, kaip gi, turėda
mas 700Q0 kareivių, lordas Ro
bertą sėdi mieste ir ne bando nuo 
būrų atimti vandens traukimo 
įtaisų, kurias laiko gal deszimtį 
kartų mažesnės būrų pajiegos?

Nors anglijonai garsino isz syk, 
kad po VVepener būrai likosi su- 
muszti,*paskui,kad jie be muszio 
pasitraukė, bet isztikro kolionija- 
1 isz k oš kariaunos dalis visgi jų 
apstota. Musziuo;e ji nužudė su 
virszum deszimtę dalį kareivių 
užmusztų, paszautų ir paimtų į 
nelaisvę. Užsiusiąs lordo Ro- 
bertso į pagelbę apstotiems jene- 
rolas Brabant atėjo jau į Bush- 
man Kop, 20 angliszkų mylių nuo 
VVepener. Užgimė smarku* inu- 
szis terp anglijonų ir būrų, . kuri- 
sai pasiliko be iszriszimo. Būrai 
stovi ant kalvų, o ant prisigrie- 
bimo iki'jų anglijonams'reikia 
pereiti per lygumę, todėl rodosi, 
kad nuo czia jenerolui Brabant 
sunku bus toliaus nužengti. Gal 
jam isz Bloemfontein atsiųs dau
giaus kariaunos, jeigu jo būrai 
pirma ne nuvys. Jie po Wepe- 
ner stovi trijose eilėse: viena ei
lė bomlnrdnoja miestę, kita tve
ria rezervę, o treczia muszasi bu 
pajiegoms jenerolo Brabant

Nataliuj būrai pasidalino į 
mažus pulkelius, užstojo visus 
kelius ir stabdo privežimę maisto 
ir amunicijos angliszkai kariau
nai. Lordas Roberte aęvo rapor
te, kokį angliszkas randas tik da
bar pagarsino, apkaltino jenerolę 
Bullerę už dideles nuotrotas ir 
nepasisekimu muszyje po Spion 
Copje. Dabar vėl Buller turėtu 
tiesę apkaltinti lordę Roberte?, 
kad jis, užėmęs miestę Bloemfon
tein, nežino kę toliaus daryti, da
vė būrams paveržti net prietai
sas vedanezias vandenį į miestę, 
nors turi dvigubaidaugiaus ka
reivių negu Buller.

Dabar būrų dalys yra vėl ap
linkinėse Ladysmith, bet žinoma, 
dabar jie ne bando apstoti an- 
gliszkę kariaunę, bet stengiasi 
ne leisti į miestę transportų.

Miestas Mafeking visgi dar 
būrų bombarduojamas. Apstoti 
anglijonai laikosi kaip galėdami. 
Lordas Roberte atsiuntė czianyk- 
szcziam komendantui prisakymę 
laikytiesi iki 20 d. gegužio; iki 
tam laikui žada atsiųsti pagelbę. 

vynės ragina Amerikę beveik Nežinia tik,ar iszbadėjusi kariau
na galės teip ilgai laukti.

Lordas Methuen be mažo ne 
nužudė vežimų su maistu. Po 
Kovslog užstojo jam keli? būrai. 
Jeigu czia jo ne sumuszė ir ne 
atėmė visų vežimų su amunicija, 
tai tik todėl, kad jis pasiskubino 
pasitraukti atgal.

Kelis szimtus anglijonų iszso- 
dino dabar portugaliszkoj val
dyboj Beira. Kadangi Trasvaa- 
liaus prezidentas Krueger prane
šė portugaliszkam gubernato
riui, kad daleidimę ’iszsodyti an- 
gliszkę kariaunę laiko už sulau
žyto? neutraliszkumo, tai dabar ir 
Portugaliją laukia ant savo val
dybų būrų užpuolimo, ji siunezia 
dabar į savo pietinės Afrikos 
valdybas 800 naujų kareivių. Su 
tuom vienok ne daug nuveiks, 
ypacz kad portugaliszka kariauna 
ne priguli prie geresnių.

Oranijos prezidentas iszleido 
prokliamaciję į visus pietinės Af 
rikos holandiszkos kilmės kolio- 
nistus, taigi ir į gyventojus an
gliszkų vaidybų, kviesdamas 
juos stoti į kovę ant iszkariavi- 
mo liuosybės ir numetimo bjau
raus angliszkų kapitalistų jungo. 
Nežinia tik, ar tasa; atsiliepimas

Amerika.
Tęsynės dviejų partijų guber

natorių sztete Kentucky dar ne 
pasibaigė.. Apeliacijos sūdąs pri
pažino demokratiszkę gubernato 
rių, bet to sūdo nusprendimui ne 
pasiduoda republikoniszkas; jis 
kreipiasi į augszcziausię visų Su
vienytų VV'alstijų sudę. Kas gi 
bus, jeigu ir to sūdo nusprendi
mui nepasiduos prieszingų parti
jų gubernatoriai? Turbut repu- 
blikoniszkasgebernatoriusne labai 
pasitiki laimėti k? nors ir aug- 
szcziausiame sudę,kadangi jis pats 
atsilankė pas prezidentę McKin- 
ley prabzyti pageltos. Kadangi 
vienok į partijų vaidus preziden
tui ne valia kisztiesi, tai jis, tur
but, ne drys atvirai užtarti už 
savo partijos gubernatorių.

Terp Amerikos ir Turkijos už
gimė nesutikimai už sunaikytas 
laike paskutinių armemszkų pjū
vy n i ų amerikoniszkas misijas. 
Už tai Turkija pažadėjo užmokė
ti 1100000, bet su užmokėjimu 
tų pinįgų nesiskubino. Paskui, 
kada Amerika paveržė nuo Isz- 
panijos mahometonų apgyventas 
Suluh salas, kur cziabuviai buvo 
berengi? szventę kovę priesz a- 
merikonus, Amerikos randas 
per savo pasiuntinį Konstan- 
tinopoliuj praszė sultano, kaipo 
virszinįko mahometonų, ne da- 
leisti tokios kovos ir paliepti 
Suluh gyventojams pasiduoti 
amerikbniUns. ’ Sultonas t? isz- 
pildė ir pasikėlimo ant Suluh 
salų ne buvo. Už toki? pagelbę 
jis vienok tikėjosi, kad Amerikos 
randas nuo jo nereikalaus anų 
1100000, ypacz, kad kaip pasiro
dė ir Amerikos randas nemėgsta 
mokėti atlyginimų ne jau už su- 
naikytę svetimų pavaldinių tur- 
tę, bėt už užmusztus svetimus 
pavaldinius ir tai ne maisztų, bet 
sandaros laike: juk užmusztų sze- 
rifo Martino Lattimere szeimy- 
nos nė jokio atlyginimo ne gavo 
ir Amerikos randas atsisakė nuo 
mokėjimo kokio nors atlyginimo 
aukoms Littimero skerdynių. 
Ne teip vienok manė Amerikos 
randas: jie . dabar pareikalavo 
nuo Turkijos užmokėjimo anų 
1100000 ir pradėjo gazdinti Tur
kį? iszsiuntimu amerikoniszkos 
laivynės, laikraszcziai sako, kad 
Amerika užimsiant! Smirnos ap 
skritį. Ypacz prie siuntimo lai-

būrų, tikrai nežinia. Angliszka-i pats angliszki laikra-zcziai garsi- 
laikraštis “Times” skaitlių po na, 
ginklu stovinezių būrų paduoda 
ant 1050,00 kareivių, isz kurių 
buk 50000 stovi Oranijoj, 10000 
Biggarsberg distriktė, ’tie daboja 
perėjimus per Smakų kalnus, 
15000 aplinkinėse Fourteen 
Stream ir Klerk Dorp. Reikalui 
atėjus, burei galA« dar surinkti 
80000 žmonių. Jeigu teip, tai- 
būrų skaitlius hutų beveik lygus 
at<g4ijonų skaitliui, -o kaip iki 
sziol pasirodė 
kur trys anglijonai stojo priesz 
vien? burę, tąi būrų ne sumuszė, 
tai būrai gali dar turėti viltį, 
kad jų neįveiks užpuoliką*. 
Terp patekusių į angį i jonų ra n 
kas nelaisvių ir pai-zautų butų 
ranefa daug persirėdžiusių už vy
rus moterų. Taigi mat dabar j*u 
ir būrų moterys stoja į karę už 
kraezto liuosybę.

Būrų delegatai lankosi dabar 
Holandijoj. Jie atkako į Europę 
praszyti pagelbos t-ausžemio tau
tų. Isz llolandijos ketina 
keliauti į VVokietiję ir Maekoliję, 
o paskui į Amerikę. Ar ras jie 
pagelbę, nežinia.

Apart būrų karės.Anglija turi 
dar kitę Afrikoj: priesz jos val- 
džię pasikėlė negrai aszantai, va
karinėj Afrikoj. Laikraszcziai 
garsina, buk maiaztus tuos sukėlė 
prancūzai ir buk ant rubežiaus 
Dahomey ir angliazkų valdybų 
užgimė koki ten nesutikimai terp 
anglijonų ir prancūzų. Prancu- 
z szki laikraszcziai vienok nieko

musziuose.

buk Japonija sumobilizavo 
visę savo kariszkę laivynę ir 

jiuk rengiasi į karę su Maskolija. 
Užtai maskoliszki laikraszcziai 
tvirtina, kad terp Maskolijos ir 
Japonijos nė jokių nesutikimų nė
ra. į,

Afganistano valdonas atsiliepė 
į Angį jos randę su pasiskundi
mu, kad Anglija jo ne geibi 
priesz Maskohję, kuri 'stengiasi 
paveržti Herai?. Kadangi An
glija dabar bijosi erzintiesi su 
Maskolija, tai ji ir po pasiskun 
dimui ne dry* užtarti už Afganis- 
tanę; tam ne liks nieko dau
giaus, kaip geru atiduot Masko
liai tuos krautus, kokių tojė rei- 
kahuja, kadangi Anglija duoti 
pagelbos dabar nėgali.

Revoliucijž republikoj Kolum
bijoj, pietinėj Amerikoj, rodosi 
pradeda imti viražų. Dabar vi
sa rytini republikoa dalis yra re- 
voliucijonierftj rankose. Iszsių- 
sta priesz juos rando kariauna 
keliuose musziuose likosi sumusz- 
ta.

Isz Lietuvos.

rašo.

Isz Szwentežerio parapi
jos. 8uwalku gub.

Musų parapijoje skaito apie 
5000 parapijonų; ji yra 4—6 my
lių atstūmė uuomosurų apgyven
tų krasztų. Csianykszcaiai lietu
viai teip buvo sulenkėję.

pusę sudėti. Žmonės vienok Ht-į 
sisakė, kadangi jie ne nori veisti 
terp savęs cąrbernius, o masko- 
liszka maloningo caro mokslainė 
lietuviams naudos ne atgabens.

Dabar su mažu iszskyrimu veik 
visi lietuviai turi lietuviszkas 
maldaknįges; teip, pasiskaitymui 
priviso jau diktai ir svietiškos 
įtalpos knįguczių. Giesmes baž
nyczioj gieda jau lietuviszkai. 
Tas vienok turintiems didesnes 
ukes lietuviams ne patiko,nes jie, 
kaipo turtingesni už kitus, laikė 
savę už ponus lenkus, tie iszga- 
mos ir savo tarpus vertė lenkisz
kai kalbėti; nors žinoma, nė tie 
lietuviszki iszgamos, nė jų tarnai 
gerai lenkiszkai ne moka.

Nors retai, bet kaip kada patenka 
mums nors seni numeriai “Lietu
vos” ir “Vienybės”. Skaitome 
juos su didžiausiu džiaugsmu, 
nes isz jų patiriame, kaip musų 
broliai keliasi isz miego laisvoje 
Amerikoj, kur ne siekia bjauri 
maskoliszko caro letena.

1896 m. pribuvo pas mus už 
klebenę kun. Jonas Užupis, gar
sus lęnkomanas, nors jis paeina 
isz lietuviazkos giminės. Tas 
pradėjo naikinti gėrę sėklę, koki? 
priesz jį 
pasėjo.
mokslus 
žmonės 
ežiai deazimtinę (deszimtinė Eu
ropoj, o tame Lietuvoj ir Lenki
joj jau seniai panaikinta. Red.). 
Žmonės kalba, buk kun. Užupis

buvę geresni kunigai 
Šiitas kunįgas per pa- 
pradėjo szaukti, kad 

pilnai atiduotu bažny-

kų, kaimuose visi lietuviai net **rnf u* prilaikym? lietuviškų

k

visi Anglijos laikraszcziai. Žino
ma, Amerikos laivynė tvirtesnė 
UŽ turkiszkę, bet vargiai bo a- 
merikoniazkę laivynę maloniai 
priimtų kilos Europos vieezpa- 
tyates turinezios laivynę daug 
geresnę ir skaitlingesnę. Matyt 
Anglija labai norėtu, kad Ameri
ka susipyktu su kitoms Europos 
vieszpatystėms, o tęsyk turėtu 
laikytiesi Anglijos skverno.

Ant Filipinų salų pasikėlėliai 
vėl labiaus subruzdo, dabar vėl 
pilna filipinieczių Manillės aplin
kinėse, eusimuszimai atsitinka 
nuolat a i. Luzon provincijoj at
sirado vėl su savo pajiegoms je- 
nerolas Pio dėl Pilar, kurį ame
rikonai laikė už negyvę.

Pietini Afrika.
Anglijonai pietinėj Afrikoj nie

ko svarbaus ne nuveikė. Laik
raszcziai raszo, jog lordas Ro
bertą pradėjo jau traukti su sawo 
kariauna ant Pretorijoa ir todėl 
buk angliszki cenzoriai ne perlei
džia žinių apie naujausius anglisz- 
kos kariaunos pasikrutinimus. 
Tuom tarpu naujausios žinios pa
duoda, kad pajiegos lordo Ro
berte vis yra dar Oranijos sosta- 
pilėj mieste Bloemfontein. Wan- ras atbalsį pas angliszkų valdy- 
dens traukimo įtaisos aprupinan- 
czios miestę vandeniu visgi dar

Wokietija.
VVokiški rando laikraszcziai 

užgina kitų paleist? paskalę, *buk 
gegužio mėnesyj susivažiuos ei e 
corius Wilhelmiw su maskoliazku 
caru Dancige. Mat Wilhelmas 
pabūgo, kad už tai ant jo neuž
pyktu anglijonai, kuriem* geri
nąs! priešais savo tautos norus. 
Slapta, be žinios ministerių, Wil 
kelmas atkeliavo į Alton? pasi- 
tikti keliaujantį namon isz Danijos 
Anglijos sosto įpėdinį kunįgaiksz- 
tį Walijos. Wat>arę gi arba rude
nyj žada atsilankyti Anglijoj. 
Toki ragožiavimai VVilhelmo ne 
patinka Wokietijot gyventojams 
ir jie per savo pasiuntinius gali 
atsimokėti parlamente atmesda
mi rando reikalavimus, ypacz gi 
gali ne pripažinti kreditų ant 
padauginimo kariszkos laivynės.

I Berlyn? keliauja Austrijos 
ciecorius, kūrinai buk jieszko 
Wokietijo8 pagelbos ir pritarimo 
ant paėmimo huO Turkijos 
nijos ir Macedonijos.

Alba-

bų gyventojus.
Kiek dabar yra kariaujanczių

Maskolija.
Caras dar vis lankosi 

voj, kur perleido ir maskoliškas 
velykas. Carienė vėl neszczia, 
todėl žmonės ir laikrašcziai kal
ba, buk caras atkako į Maskvę 
melstiesi ir praazyti Dievo, idant 
jis duotu bent ketvirt? vyrisz- 
kos lyties vaikę, kuriasi galėtu 
būti sosto įpėdiniu. Kadangi 
vienok į Maskvę atkako teipos- 
gi užrubežifiių dalykų ir karės 
ministeriai, tai tas rodosi lyg pa
tvirtina vokiškų laikraszczių 
paleist? paskalę, kad Maskvoj 
caras iszleis į gyventojus atsilie- 
pimę labai svarbiuose dalykuose, 
gal bus , pagarsinta karė priesz 
Angliję. Iki sziol vienok caras 
nė jokio atsiliepimo ne iszleido.

Sunku dabar suprasti, kaip isz- 
tikro stovi dalykai rytinėj Azi
joj. Angliszki htikraszcziai gar
sina svietui, buk karė terp Japo
nijos ir Maskolijos neiszvengia- 
ma ir Japonijai pranaszauja per
galėj imę Maskolijos, kadangi tojė 
turi visę laivynę krūvoje, Mas
kolija gi ne gali visę savo laivy
nę siųsti į Aziję. Dabar vėl tie

Mask-

namieje lenkiszkai kalbėjo; kitas 
jeigu vartojo lietuviszkę kalbę, 
tai tojė teip buvo sudarkyta len- 
kiszkais žodžiais, kad labiaus bu
vo panašai į lenkiszkę negu į lie
tu viszkę. Maldaknįges vartojo 
lenkiszkas. bažnyczioj giedojo 
vien lenkiszkai; lietuviai tau
tiškai buwo s^ivisu nupuolę. | 
Apie laikraszczius nieks nė sap-1 
n uote ne sapnavo, iszėmus dvar
ponių, kurie turėjo lenkiszkus. 
Dabar gi, kaip kitur, tein ir pas 
mus atgijo tautiszka dvasia. 
1882 m. pasirodė pirmutinės dvi 
lietuviazkos maldaknįgėa. Mes, 
iszgirdę apie tokį atsitikimę, su
bėgome lyg ant dy vų pažiūrėti; 
pradėjome skaityti ir tik tęsyk 
pamatėme, jog visk?suprantame; 
ant lenkiszkų, ypacz mažesniejie, 
barškino maldas nieko nesupras
dami.

Su toms pirmutinėms knįgoms 
kilo terp mus tautiszka dvasia: 
keliuose kaimuose atsirado mo
kintojai, kuriuos lankė po kelio- 
likę mokintinių norinczių lietu- 
viszkai pramokti. Kaip vi
sur, teip ir ežia, vieni troszko ap- 
azvietimo, kiti gi t? kaip įmany
dami stabdė; ne truko net tokių 
uiekszų, kurie apie tokias paslėp
tas mokslainės praneezdavo rau- 
donsiuliams. Tiems to tik reikia. 
M iena kartę atlėkė į vien? kaimę 
niekszų užvesti žandarai ir gąs
dinimais iszkaulyjo nuo žmonių 
kelias honkas degtinės, avižų, 
mėsos ir dar po 2 rubliu. Ui tas 
dovanas, žinoma, užtylėjo apie 
mokslainę, bet iazalkę naujų au
kų, pradėjo lankytieji taukiaus.
* Yra ežia ir valszcziaus užlai
koma mokslainė ir mokytojas 
joje lietuvys, bet jis ir norėda
mas, nieko gero ne gali padaryti, 
kadangi turi pildyti kvailas val
džių prisakymus. Todėl mok- 
slainę tę lanko vos keliolikas 
vaikų: vieniems per tolijcitiems 
kad ir arti, tai tėvai ne leidžia, 
ne norėdami, kad jų vaikai bur
liokais taptų. 1897 m. atvažia
vo į valszczų pavieczio virsei- 
nįkas x ir kalbino susmuktus 
valazczionis uždėti mokslainę,ant 
kurios užlaikymo, girdi, caras 
pridėsęs pusę reikalingų pioįgų, 
jeigu valaacsioays apsiima kitę

knįgų ir laikraezcsių. Waikinas 
vienok kukiu ten budu apie tai 
dažinojęs, ne laukė žandarų, bet 
sprūdo į užrubežį ir yra dabar 
Amerikoj. Nuo sugrįžusių isz 
Amerikos ir norinczių paeziuotie 
si szitas kunįgėlis nulupa po 15 
—25 rubl. už padaryto? akto, 

I kad Amerikoj ne turi paežio*. 
I Mat pinįgai yra geriausiu paliu- 
dyjimu. Nenorintiems mokėti 
didelės kontribucijos ne duoda 
szliubo.

Buvo ežia hetuvys varganais- 
tra, kuris sutvėrė lietuviszkę 
chorę; choras ant viszkų per mi
šias giedodavo lietuviszkai. 
Tas vienok Užupiui ne patiko, 
jis iszardė chorę. pavarė lietuvį 
vžrgamistrę ir jo vietoj parsi
traukė mozurę, kurio lenkiszkas 
giesmes geriaus mat lietuvys ku
nigas supranta. Ant to vienok 
visi iszmintingesni lietuviai pa- 
rapijonai kreivai žiuri. Dėl sa
vo parapijonų musų duszių gany
tojas ne turi geresnio vardo, 
kaip nususėliai, paszlemėkai ir tt. 
Negeresnis pas mus ir prabasz- 
cziaus pagelbinįkas kun. Rugys. 
Tas, kaip kada, ant įkvėpimo 
Dvasios Szv. griebiasi net bota
go-

Apie rengiam? lietuviazkos 
spaudos parodę Paryžiuje girdėt 
ir pas mus. Žmonelės tam už
manymui pritaria; ne patinka jis 
vien musų kunigėliams, kurie 
bijosi atgavimo spaudos, nes tę
syk atsirastu Lietuvoj laikrasz
cziai, kurie galėtų jų bjaurius 
darbus pagarsinti.

Jokūbas.

Isz Kauno-
17 d. kovo nuplaukė ledai nuo 

Nemuno. Wisoa pakranezių uly- 
ežios likosi pakilusio ant pusan
tro sieksnio vandens užlietos; 
užliejo visus apatinius gyveni
mus. Daugeliui žmonių atsėjo 
kraustyti esi ant stogų, nuo kur 
juos paskui atplaukę su vęltims 
gelbėtojai issgabeuo. Blėdy s 
tvanų padarytos mieste ir jo ap
linkinėse labai didelės, bet jos dar 
ne apskaitytos. Užtvinę van
dens iszvertė stulpę su dratais 
elektriszkų žiburių ant telegrafo 
diętų, kuriuos nutraukė. Per 
tai persitraukė telegrafiszki susi- 
neszimai Kauno su Wilniumi, 
Peterburgu, Wirbalium.

| - Iszeivviai.
Wokietijos randas' pagarsino 

žinias apie skaiilių išzeivių isz- 
sikrauseziusių į svetimus krasz- 
tus per Wozietijos portus. Isz 
atskaitos rando matyt, kad 
skaitlius išzeivių svetimų krasz- 
tų, taigi ne vokiszkų, keliavusių 
pereit? metę per Wi>kietijos por
tus. siekė 130646. Tame skait- 
liuje daugiausiai buvo išzeivių 
isz Maskolijos; lietuvių skatlių 
galima rokuoti mažiausiai ant 
12000 galvų. Isz viso svetimų 
išzeivių skaitliaua į Amerikę ke
liavo 105151, taigi 80% visoju 
skaitliaus. Į pietinę Afrikę per 
Bremę keliavo 545 žmonių, arba 
ant 64 daugiaus negu 1898 m.; 
tame skaitjjuje vokieczių buvo 
vos 34, kiti gi beveik visi buvo 
tai lietuviszki žydai ir lietuviai; 
jie keliavo į Tran»vaalių, į anglisz- 
kas ir portugalhzkas pietinės 
Afrikos valdybas. Skaitlius ke
liavusių per Biemę į Braziliję 
buvo menkas, nes tik 460 galvų.

Kur priwalo kreipties! 
lietusiai | universitetus?

Maskoliazkas apazvietimo mi- 
nisteris pagarsino, idant mokin
tiniai, pabaigę mokslę gimnazijo
se, ant pastojimo j un įversi tėtę, 
kreiptųsi į savo apskrityj ėsantį, 
taigi lietuwiai,baigę moki-lęSena- 
pilės ir Suvalkų gimnazijose pri
valo kreipties! į Warszavos uni
versitetu, baigę gi mokslę Kau
no, Wiluiaus ir Grodno guberni
jose, kadangi visame šitame ap
skrityj nėra nė jokios augėles
nių mokslų jtaisos, privalo kreip- 
tiesi j universitetus: Dorpato, 
Peterburgo ir Maskvos.

Apwogč bažnyczią.
27 d. Kovo, naktyj, iki sziol 

nesugauti plėszikai |>er langę į- 
sikraustė į bažnyczię Szvento Jo 
kubo, Wiluiuje, atplėszė cimbo- 
riję, isz didžiojo altoriaus paszla- 
vė kielikę su komunikantas, lei- 
po^gi monstranciję, du kryžių 
su relikvijom-4, du tribulioriu, 
ir dėžę su szventais aliejais. Ka
dangi daiktai tie, iezėmus mons
trancijos ir kieliko buvo tik pa
auksuoti, tai 
persitikrinę apie
vertę, dalį tų daiktų paskui pa
metė sulaužę ant kiemo. Szven- 
cziausię iszbarstė. Brangesnių 
daiktų, teiposgi dėžių su žmonių 
aukoms ne ėmė. Tas rodo, lyg kad 
las įsiveržimas butų padarytas 
lik isz neapykantos katalikiszko 
tikėjimo; gal būt teiposgi, kad 
ant paėmimo vertesnių daiktų 
vagiliams pritruko laiko. Wer- 
1ę visų daiktų bažnyczios pra- 
baszczius padavė ant 506 rubl.

Bjauri maskalka.
Rygoj pabaigoj pereito mėne

sio atsibuvo prova maskalkos 
Z <variznevos, apskųstos ui trau
kimu nemeczų mergaiczių ant pa
leistuvystės kelio. Minėta mas- 
kalka viliodavo gerai paūgėju
sias mergaites, rinkdavo j savo 
namus ir mokino vogimo ir pa- 
leistuvystų. e Bjaurių darbų is»- 
mokytas mergaites siųsdavo ant 
uidarbių į parkę, į cirkę ir j kitas 
vietas. VV iskas tas sude aiškiai 
pasirodė, bet sandaros sucjiia nu
sprendė niekszę tik ant vieno mė
nesio į kalėjimę. Kad teip Ame
rikoj butų atsitikę, be abejonės 
toki? bjauri? moteriszkę žmonės 
be sūdo butų patempę kur nors 
ant sausos medžio azakoe.

Aresztawimai-
*g»l»*i, Maekoliazki žandenų pradėjo

mažę jų

Nauja skriauda lietu- 
wiani8.

Maskoliški laikraszcziai garsi
na, kad iždu ministerija neužil- 
gio iszleis padavadyjimę ukisz 
kiems bankams: duoti didelias 
paskolas be jokių apsunkinimų 
staeziatikiams žemdarbiams pir- 
kusiems žemę * Lietuvoj ir 
Mažrusijoj. Mat. tuom mimste- 
ris, kasztais cziabuvių, szelpia 
atėjūnus maskolius, visai nepaisy
damas, kad ukiszkų bankų pinį- 
gai ne vien maskolių sudėti. Pa- 
davadyjimas tas yra lai nauja 
skriauda, nors jų '■ ir teip ne 
mažai nuo netikusių caro val
džių reikia kęsti lietuviams ir 
kitokiems gyventojams vakari
nių Maskolijos krautų.

Naujas iigonbutis
Kelių ministerija dar szį metę 

pastatys Wilniuje nauję ligonbu- 
tį,kuriame bus vietų 150 ligonių. 
Priims į jį ne vien tarnaujan- 
czius ant geležinkelių, bet ir pa- 
szalinius. Dabartiniuose visuose 
miesto ligonbucziuose yra vietų 
tik 315, ko ant 200000 gyvento
jų toli neužtenka, ligonbucziai 
prikimšti teip, kad sunkiai 
serganczių tankiai ne gali priim
ti. Nors ir rengiamo kelių mi
nisterijos neužteks dar, bet visgi 
urnai apsirgusiems lengviaus bus 
rasti ligonbutyj vietę.

Pardaw6 HohenlohOs 
' dwarus.

Dar ne parduotus iki sziol 
Lietuvoj- ėsanczius Wokietijos 
kancleriaus, kunįgaikczio Hohen- 
lokės, dvarus nupirko vokiecziai 
didžturcziai isz miesto 
Lodz už 17 milijonų rublių. 
Mat tie dvarai nuo vienų vokie- 
czių perėjo į rankas kitų, bet pas
kutiniai yra maskoliški pavaldi
niai.

vėl areszlavimua visokiuose 
kraštuose, daugiausiai žmonių 
suareštavo Wanzavoj,Lodziuje, 
Dombrovoj, bet ir musų tėvynės 
sostapilėj Wdiliuje suareštavo 
ir pasodino į kalinį kelis darbinį- 
kus. VVilniuje suaresztavo nužiū
rėtus neva už socialistiškę agi
taciją. .Isz viso paskutiniuose 
laikuose suaresztavo į 100 žmo
nių.

Nauja žemdarbystčs mok- 
slaine.

Neužilgio Grodno gubernijoj 
bus parengta pradinė žemdarbys- 
tės mokslainė. Wieta ant paren
gimo tokios mokslainės dar ne
parinkta. Parengia j? lenkisz- 
kos kilmės dvarponiai ant pami
nėjimo nuėmimokontribucjoA mo- 
kesezių, koki ant tų dvarponių 
buvo uždėti už paskutinį 1863 m. 
lenkų pasikėlimę.

Lietuwiszki dalykai len
ki sz k uose laikraszcziuose.

Paskutiniuose laikuose dvie
juose lenkiškuose laikraszcziuose 
atsirado keli straipsniai apie 
lietuviszkus dalykus:
laikraštyj “Sviatovid” patilpo 
straipsnis: “Milžinų kapai ant 
laukų kaimo Ponaus, Trakų pa- 
vietyj, Wilniaus gub., paraszy- 
tas Wandalino Szukevycziaus ir 
“Milžinų kapai Pakalniškiuose, 
Panevėžio pav. Kauno gub.*’ 
paraižytas M. Butrimaicziutės. 
Specijaliszkame laikraštyj 
“VVisla” telpa ilgokas raštas 
apie “Dzukus”, parašytas War- 
szavos gimnazijos mokintojaus 
p. Juozo Radziukyno.

Jawų prekes.
Pereit? sanvaitę už lietuvisz

kus laukų produktus mokėjo Wil- 
niuje: už pudę rugių 74—75 
kap., avižų 62—65 k a p., miežių 
80 kap., žirnių 80 kap.—1 rubl., 
pupų 95 kap.—1 rubl. 10 kap. 
Pūdas szviežio nesūdyto sviesto 
10 rubl. 50 kap., sūdyto 10 rubl. 
10 kap.; pūdas szieno 45 kap., 
šiaudų 29—30 kap.

Redakcijos atsakymai.
Kun. Dln. Arabiški pasi

gyrimai ir koliojimai į laikrasztį 
ne tinka; atmetus gi tę, kas į 
spaudę ne tinka, pasilieka labai 
mažai tiokanczio ilgame Tamistos 
rašte. Todėl isz jo pasinaudoti 
ne galime.

IF



Isz Amerikos.
Atlyginimas už lyncsavimą.
Sztete Ohio likosi iszduotos 

tiesos u'ždraudžianczios lynczavi- 
mę, prie ko amerikouai teip labai 
pripratę, kadangi to nė valdžion, 
nė kroszto tiesos ne draudžia. 
Pagal naujas szteto Ohio tiesas, 
palai kėjai minių sūdo lynczuoto 
žmogaus turi tiesę nuo to pavie 
ežio, kur lyneziavimas atsitiko, 
reikalauti $5000 atlyginimo. Tas 
iszrodo gražiai, klausymas tik, 
kę palaikėjai darys, jeigu prisai- 
kintiejie ne pripažįs tokio atlygi 
nimo ir kas juos atgįs nuo minių 
sūdo, jeigu jie tokį atlyginimę 
lyneziuoto palaikiams pripažin
tų.

Werguwe.
San Francisco, Cal. Plau

kiantis isz ežia aut Havai salų 
garlaivys “Doric” turėjo paimti 
26 kontraktuotus darbinjkus, 
Austrijos pavaldinius ant darbų 
cukraus plantacijose Havai salų. 
Matyt, kad minėtus darbinįkus 
sukontraktavo prigavingu budu, 
kadangi jie, dažinoję ant kokių 
darbų ir kur juos gabena, pabč 
go. I-zsiuiitė detektyvus gau
dyti; tie sugavo 15 darbinįkų, 
juos suriszo ir užrakino ant lai
vo; 11 gi iki sziol nesugavo. 
Toki mat atsitikimai būva besi- 
girianezioj savo liberaliszkoms į 
taisoma Amerikoj.

Daug japouiszku ateiviu.
Szį metę atkanka į Amerikę 

daugiaus japouiszku ateivių ne
gu kitais metais. Szitę mėnesį 
atkako jau 3500 japonieczių. 
Daugumas jų pasiliko Britiszkoj 
Columbijoj. Priežastį pasidau
ginimo iszeivystės aiszkina tuom, 
kad daugelis japonieczių baugi
nasi karės su Maskolija, todėl 
pirm jos prasidėjimo kraustosi į 
kitus krasztus, kad ne reiktu eiti 
į kariaunę.

Tvanai.
Nev Orleans,La.Nuo ilgai be

sitraukusių lytų užgįmė dideli 
tvanai.piętiniuose upės Mississippi 
krantuose. Blėdį tvanų pada- 
rytę laukams vien, ne skaitant 
nunesztų triobų ir prigėrusių gal
vijų, skaito milijonais doliarų. 
Gal yra prigėrę ir žmonės, bet 
apie tai ž'nių dar nėra. Kadangi 
lytus dar ne pasiliovė, vandens 
upėsė kyla, tai tvanai užims be 
abejonės dar didesnius plotus ir 
dar daugiaus pikto ir nelaimių 
pridirbs.

Tvanai VVisconsine.
WaUson, Wis. Nuo ilgai besi

traukusių lytų ir nuo tirpstan- 
czio sniego visos upės szitame 
apskrityj užtvino. - Užtvinę 
vandens nunėszė daug tiltų, ma
lūnų ir medžių trotų. Ne maži 
tvanai yra teiposgi aplinkinėse 
Merrill, Le Crosse, Black River 
Falls, Tennimore ir tt.

Daug galviją pražuvo.
Denver, Col. Siautė ežia 

smarkus lytus ir sniego darganos, 
kurios užkenkė laukams; nuo jų 
pražuvo daug galvijų; Skaitlių 
vien pražuvusių avių aplinkinė
se Trinidad paduoda ant 20000 
galvų

Žmonių suskaitynias.
Berželio mėnesyj atsibus viso

se Suvienytose Walstijose gy
ventojų suskaitymas. Iki szrol 
yra jau 37356 suskaitytojai pas
kirti, 11783 bus dar paskirtų. 
Tame skaitliaje moterų suskaity
tųjų paskirta 939, o 1'500 dar 
priims paskui. Tegul lietuviai 
neužmirszta lietuviais, o ne len
kais arba maskoliais užsiraszyti.

Nupuolė žemyn.
Pueblo, Col. Stove trioboj 

nupuolė nusileidimo prietaisos 
su penkiais ant jų stovėjusiais 
darbinįkais. Wienas darbinįkas 
likosi ant vietos užmusztas, vie 
nas mirtinai apkultas, trys gi ap
kulti ne pavojingai.

Gaisrai.
Nev Castle, Va. Sudegė ežia 

dideli italijonų nakvynės namai. 
Ugnyj pražuvo keturi italijonai; 
kiti, nors apsikulė, szokinėdami 
per langus, bet nuo sudegimo isz- 
sigelBėjo.

Grand Forks. N. D. Netoli 
nuo ežia su visu sudegė didelis 
kaimas Elensburg. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant pusės milijo 
no doliarų; viskas gi užaseku- 
ruota vos ant 1100000.

Iszleke ln padanges
Bay City, Mich. Krautuvėse 

Ajax dinamito dirbtuvių Kav 
kavlin, netoli nuo Bay City, at
sitiko baisi dinamito expliozija, 
kuri sugriovė visę krautuvių 
triobę. Prie to trys tarnai likosi 
ant vietos užmuszti.

Cochran, Ind. Bėgantis isz 
ežia į rytus geležinkelio trūkis, 
užbėgęs netoli nuo Cachrane ant 
tilto, įgriuvo su tiltu į upę. 
Prie to trūkio vedėjas ir maszi- 
nistas likosi užmuszti, vagonų gi 
stabdėjas mirtinai apkultas.

Isz darbo lauko.
Chicago, III. Rengia ežia 

sztraikę darbinįkai prie triobų 
statymo.

T Glenrock, Wyo. Netoli 
nuo ežia, Dear Creeke, atidarė 
naujas kastynes.

8Į Brookside, Ala. Anglių 
kastynėse Alabamoj darbai visur 
eina gerai.

T South Plate, Col. Rado 
ežia naujus anglių plotus, ant ku
rių ueužilgio parengs kastynes.

T Brazil, Ind. Collins Coal 
Co. pirko ežia naujus anglių plo 
tus ir ant jų parengs kastynes.

T VVheeling, W. Va. Aplin
kinėse szito miesto atidaro dau
giaus anglių kautynių.

t •[ Oshko’H, Wis. Czianyksz- 
cziai fabrikantai durį ir langams 
rėmų ketina ant tūlo laiko užda
ryti savo dirbtuves.

5 PiiTiTON, Pa. Netoli nuo 
ežia ėsanezios Phoenix kastynės 
likosi ant neaprubežiuoto laiko 
uždarytos.

•i Terre Haute, Ind. 5000 
daibinjkų minksztų anglių kasty- 
nių szitame apskrityj pakėlė 
sztraikę.

« McKee-port, Pa. Czianyk- 
szcziosNational Tube Wotkadirb 
tuvėi, kurios buvo sustojusios, 
dabar pradėjo vėl dirbti.

< Nev’Castle.Pa. Rengia ežia 
nauję dirbtuvę. Kada ji bus pa
rengta, gaus darbę su virszum 
100 darbinįkų.

< Nev Castle, Pa. Czianyk- 
szczios d ra t o dirbtuvės likosi už 
darytos antneaprubežiuoto laiko, 
o per tai 1500 darbinįkų ne teko 
darbo.

T Leechbero, Pa. Czianyk- 
szczios VVest Pana <!t Hyole Park 
geležies dirbtuvės, kurios nuo 
tūlo laiko stovėjo, pradėjo vėl 
dirbti.

•[ Chicago, III. Dirbtuvėse 
“Federal Steel Co.” South Chica
go darbai eina gerai ir yra viltis, 
kad darbo užteks per visę vasa- 
rę.

T Nev York. 5000 darbinį
kų czianykszczių cigarų dirbtu
vių sztraikuoja, dalį dirbtuvių 
su visu uždarė.

1 Nev York. American Steel 
& Wire Co. uždarė 12 savo dirb
tuvių, o terp tų 3 hz te te Illinois. 
Per tai 10000 darbinįkų ne teko 
darbo.

Streator, III. Czianyk- 
szcziose kastynėse darbai eina 
gerai, betisz kitur tiek privažia
vo darbinįkų, kad visi negali 
gauti darbę.

Knoxville, Ten. Netoli nuo 
ežia ėsanezios kastynės Thistle ir 
Fraterville likosi uždarytos, ka
dangi mat darbinįkai pakėlė 
sztraikę.

Pitt?burg, Pa. Dirbtuvės 
American Steel & VVireCo. szita
me distrikte drato dalyse pradė
jo jau dirbti; stovi dar wien vi
nių dirbimo dalys.

T Nev York. Dailidės ant 
State Island pakėlė sztraikę. Jie 
reikalauja 8 darbo valandų per 
5 sanvailės dienas ir 4 valandų 
subatoms ir užmokesnio po 40c. 
už darbo valandę.

Chicago, III. Alaus leidi- 
nyczioee “Best Breving Co.” pri
gulinti j uniję darbinįkai pakėlė 
sztraikę. Jų .vietoj kompanija 
priėmė seabsus.

T Bonn Air, Ten. Czianyk- 
szcziai anglekasiai dar vis sztrai- 
kuoja. Unija nutraukia nuo 
kiekvieno savo sąnario po 25c. 
ant suszelpimo czianykszczių 
sztraikuojanczių darbinįkų.

Connellsvillb, Pa. Rengta 
ežia-didės geležies, plieno ir aliu- 
minijaus dirbtuves. Kada vis 
kas bus įtaisyta, naujose dirbtu
vėse ras darbę 700 darbinįkų.

Croton Landi no, N. Y. 
Darbai prie pylimų jau prasidėjo, 
bet isz pakėlusių sztraikę italijo
nų nieks ne dirba. Italijonai 
kraustosi isz ežia į Nev Yorkę ir 
kitur darbo jieszkoti.

5 Louisville, Ky. Czianyk- 
szczias alaus leidinyczias nupirko 
trustas Chicagos ir Nev Yorko 
leidėju ir iszėmustnjų leidinyczių, 
kitas uždaro. Per tai keli szim- 
tai darbinįkų ne teks darbo ir tu
rės kraustytiesi isz ežia kitur 
darbo jieszkoti.

5 Meyersdale, Pa. Darbinį- 
kai Cumberland and Summit 
Coal Co. sugrįžo prie darbo. 
Kompanija sutiko mokėti po 55c. 
nuo tonos iszkastų anglių. To
kiu budu sztraikas pasibaigė ir 
dabar tos kompanijos kastynėse 
jau vėl pradėjo dirbti.

*| Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina vis labai 
<^rai. Pereitę sanvaitę degė 
ežia 19648 pecziai. FortHdlCo. 
pirko 100 akrų žemės su anglių 

;8luogsniais prie Ford Hill ir aut 
jos ketina parengti, naujas kast y 
nes, kuriose gaus darbę keli szim- 
tai darbi nįkų.

' ISZ
Lietuwiszkū dirwn.
Isz New Britain. Conn.
Pereitos nedėlios dienę vienas 

vaikinas lietuvys parėjo namon 
gerai gužutės užsitraukęs. Gaspa- 
dinė praszė, kad jis iszeitų nuo 
bordo, arlta nors ui jį užmokėtu, 
nes jau gana įsiskolinęs. Tas 
leip girtę vaikinę supykino, kad 
jis drožė gaspadinei per ausį ir 
parmuszęs ję ant grindų,’Jpradėjo 
muszti ir spardyti. Ant mu- 
szamoe moteriszkės riksmo atbė
go į pagelbę kaitninka, bet ir tę 
girtuoklis pradėjo muszti. Isz- 
girdęs, jog ant ulyežios renkasi 
žmonės, girtuoklis iszbėgu; ant 
ulyczios koksai angį'jonas bandė 
bėgantį sulailkyti, bet likosi par- 
musztas; ansai gi girtuoklis isz- 
dumė, nežinia kur. Dieve duoki 
kad jis daugiaus ne grįžtų, ka
dangi savo girtuokliavimais ir 
peeztynėms ir teip ne mažai 
mums visiems gėdos padarė.

14 d. balandio pasimirė Mykolo 
Niaulio 3 mėnesių mergaitė. 
Žmogus norėjo pas kunįeę užmo
kėti už palsidojimę ir žadėjo at
važiuoti su vežimu paimti kunį 
gę. Tas vienok atsakė, kad 
vežimo ne reikia, kadangi žinęs 
gerai kelię ant kapinių ir už tuos 
pinįgus, kę kasztuoja pasamdy- 
mas vežimo, žadėjo pėkszczias 
ateiti ant kapinių. Kaip girdi
me, kituose krasztuose, kur baž- 
nyczios užraszytos ant'vyskupų 
vardo, kunįgai už mažiaudę pa- 
tarnavimę lupa nuo žmonių be- 
gėdiszkę užmokesnį, pas mus gi, 
kad bažnyczia yra aut charterio, 
toki lupimai ne gali atsitikti.

Nr. II “Tėvynės” p. J. isz G. 
apjuodina Nevbritanioczius, sta
to juos ant žemiausio laipsnio, 

.prilygina mus prie pulką nuož
mių kariautojų. Mes neužsigina
me savo žodžių, mes skundėmės 
per Nr. 11 “Lietuvos” ir skudžia 
mės, kad kunįgai ėsanti centra- 
liszkame “Susivienyjimo” komi
tete elgiasi ne teip, kaip pridera; 
apie nepritinkanezius kunigams 
darbus tojė musų neva tautiszko- 
je organizacijoj buvo raszyta ir 
“Vienybėj”. Apie musų tautisz- 
kę miegę “Tėvynės” taszėjas 
mus apjuodinantis, matyt, teipos- 
gi ne daug supranta: mes dirba
me, tik ne ant kunįgų naudos ir 
ne mislyjame kiszti savo sprandę 
į jų jungę. Dėkavojame “Tėvy
nei” rasztinįkui už rodę sutver
ti kuopę isz 100 sąnarių ir siųsti 
delegatus ant ateinanezio seimo, 
kurie galėtų paveržti hegemoni- 
ję isz kunįgų rankų. Tas, mums 
rodosi, su laiku turės iszsipildy
ti, kadangi kitaip kunįgai tę mu
sų tautiszkę organizaciję įklam- 
pys į tokį dumblynę, į kokį nu
gramzdino už musų pinįgus sta
tytas bažnyczias. Raszėjas pagi
ria tulus VVaterburieczius; mes 
jų ir ne peikiame, ne galime 
vien suprasti, kodėl raszėjas ne
pasakė, kas czianykszczius lietu

vius skirsto į nesikenezianezias 
dievuocz ų ir bedievių partijas?

M. J.

' Isz Nash u a, N. H.
3 d. balandžio Nanhuos lietu

vius atlankė kun. Gricius ant 
iszklauaymo velykinės iszpažin- 
lies, 4 d. balandžio airių bažny- 
czioj atlaikė dievmaldystę, o po 
miszių pasakė pamokėlę. Pir
miausiai pasiskundė ant savo pa
dėjimo, ant nuplėšaimo garbės, 
kokios turbut niekada ne
turėjo; ragino tol'aus žmonis 
prie tikėjimo, nuo kurio savo 
pasielgimu pats juos labiausiai 
baido, ir prie geriausio ir prie 
naudingiausio sau daikto, taigi 
prie aukų ant bažnyczios, kurios 
paprastai pereina į kunįgų kisze- 
mų. Apie tautiszkus darbus, apie 
aukas anttęutiszkų reikalų tai jau 
visai nepriminė; turbut apie to
kius daiktus pats nieko neiszma- 
no. Toliaus nupeikė moteris už 
jų girtuokliavimę, bet nepasakė, 
ko reikia, kad jos ne girtuokliau
tų. Paskui, lyg per tvorę persi- 
rangęs, prisigriebė draugysezių ir 
persergėjo, kad į jas ne prilipti 
kokių negerų žmonių, tik* gaila, 
kad ne pasakė kokių; gal. tokių, 
kokiu pats yra? Toliaus kalbino 
prie tvėrimo Blaivystės drau- 
gysezių, bet turbut pats prie jų 
nepriguli, kadangi apie jas ir jų 
naudę neįstengė žmonėms nieko 
pasakyti.

Kaip visur teip ir ežią yra vi
sokių lietuvių, yra gerų ir ne 
gerų; ne trūksta vienok ežia 
gražiai besielgianczių, kurie ne
tik pats skaito knįgas ir gerus 
laikraszczius, bet prie kiekvie
nos progos ragina kitus; kalbina 
raszyliesi prie kuopos “Tėvy
nės Mylėtojų Dr.” arba prie kitų 
tautiszkų organizacijų. Yra vie
nok gana ir niekiau. Šatai vie
nas isz jų, kaip maskohazkas 
sznipukas, vadžiojo po lietuvių 
gyvenimus taxų kolektorius, už- 
tę gavo tris doliarus.

Neseniai atkako ežia vienas lenk- 
bernis,kurisai pardavinėjo tikintus 
ant szokių. Kaip girdėjome, 
szokius-tuos ręngia kelu^ulenkėję 
vilniecziai ant savo asablszkos 
naudos, o pardavinėdami tikie- 
tus žmonėms, pasakojo, buk pasi
linksminimas rengiamas yra ant 
naudos parapijos^ Mieli broliai, 
saugokite savo centus, ne nesz- 
kite jų svetimtaueziams ii vi
sokiems iszgamoms, liet szelpki- 
te savuosius; mes privalome 
rūpintieji apie savo reikalus, o 
ne krauti turtę visokiems priga- 
vėjams. B. J.

Reikia iNzsirokawinio.
Kiekvienas buvęs ant paskuti

nio “Susivienyjimo” seimo Wa- 
terburyje matė iszkilmingę ap- 
vaikszcziojimę, ant parengimo 
kurio,žinoma,reikėjo atsakanezios 
pinįgų sumos. Ant surinkimo tų 
pinįgų vielinė“Susiv.” kuopa pa
rengė piknįkę priesz seimę, Union 
Cityea lietuviai parengė balių, 
kurio uždarbį prisiuntė Waterbu- 
rio “Susi v.” kuopai. Pirmę sei 
mo dienę buvo laikomos prakal
bos ant salės Concord Hali, įeiga 
nuo ypatos buvo po 10c. Salė bu
vo grūste prigrūsta. Isz to galima 
manyti, jog desr.imtukų ne ma
žai susirinko. Autrę dienę buvo 
balius, kuris teiposgi ne apsiėjo 
be uždarbio. Treczię vakarę 
ant “Polis” salės buvo pareng
tas teatras, alloszė puikię patri- 
jotiszkę dramę “Keistutis”. Ant 
teatro susirinkodiktai klausytojų, 
tai ir įeigos turėjo būt ne teip 
mažos. Per visas tris seimo die
nas, kaip davėsi matyti, lietu
viai dėjo ankas ant tėvynės la
bo, ant pakėlimo lietuvių var
do akyse svetimtauezių.- Kaip 
tas viskas per seimę likosi atlik
tas, dabar ne kalbėsiu, kadangi 
apie tai priderėjo raszyti tuojaus 
po seimui, o ne praslinkus trims 
bertainiėms metų; mano užduotė 
todėl ne aprarzinėti tę, kas buvo 
daroma ant seimo, bet pajudinti 
vienę iki sziol ne pajudintę sty- 
gę. Styga ta yra tai, kad komi
tetas ponų: Juozo K. ir Jono T. 
užsiimantis rengimu parodų ir 
paeilinksminimų iszduotų rokun- 
das isz visų įplaukimų ir iszda- 
vimų laike seimo. Nors perėjo 
jau trys bertainiai metų, bet to
kių isssiteisinanezių rokundų iki 
sziol ne matėme. Musų tautisz- 
kose organizacijose, rodosi, ne

tinka visai bužas vedimo para
pijinių rokundų, “Susivienyji 
mm” toks vedimas rokundų ne 
tinka, kadangi jisnupuldytų visę 
tę organizaciję, sukeltu tokį jau 
žmonių neužsitikėjimę priesz vi
sę * Susi v.” admiuisti aciję, koks 
pakilu priesz tulus parapijų dva- 
siszkus vadovus ne mėgstanezius 
rokuotieji isz pinįgų žmonių į jų 
rankassudėtų. Puola mat dabar ne 
geras nužvelgimas ant seimo 
rengėjų komiteto ne tik nuo Wa- 
terburieczių, bet ir kitų lietu- 
viszkų kolionijų. Kę ant to ta
ko centraliszkas “Susi vienyji- 
mo” komitetas? Wietiuė Sima- 
no Daukanto teatraliszka- drau
gystė skundžiasi, kad ji likosi 
minėto seimę rengianezio komi
teto nuskriausta. Žmonės teipos
gi kalba, kad nuo seimo atliko 
kiek pinįgų, kurių buk dalį ko- 
n^tetas paskyrė sau už darbę, o 
kita dalis nežinia ant ko nuėjo. 
Priderėtu Teatraliszkai draugys
tei pagarsinti savo pretensijas, 
o tęsyk visi pamatytu, ant kiek 
ji likosi nuskriausta; komitetas 
ir suprastu, jog ne gerai padtfrė ir 
stengtųsi klaidę atitaisyti. Tea 
traliszkai Dr. priguli atlyginimas, 
kadangi jos sanariai turėjo daug 
laiko paszvęsti ant prabų, o lai
ke perstatymo atsėjo paszvęsti 
net pusę dienos.

Tikiuosi, joz tos ypatos, su 
kurioms tas riszasi, * i»z- 
duos vieszai kuo veikiausiai isz 
siteiainimę ir tuom praszalys 
ne gėrę nužiurėjimę. Cenlralisz- 
kam komitetui teiposgi priderėtu 
pasirūpinti praszalinti kuo vei
kiausiai visus tuos nužiurėjimus 
ir kalbas, kadangi toki nužiūrėji
mai be abejonės kreipsis ir priesz 
jį- Žirgvaikis.

Isz Brocton, Mkhm.
Kaip Pennsylvanijoe miestuose 

teip ir'ežia daug yra lietuvių 
paskendusių girtuoklystose. Nors 
pas mus karezemų nėra, bet mu
sų broliai paprastai ant nedėlios 
parsitraukia gėrymus ir szvento- 
je dienoje atprovinėja orgijas. 
Wisi laiko už didelį uusidėjimę, 
jeigu per vestuves, krikaztynas 
ir kitokius naminius apvaiksz- 
cziojimus nėra svaiginanezių gė
rynių. Einant pro tūlų lietuvių gy. 
veninius jau isz tolo gali iszgirs- 
ti, kaip garsiai kelia jie lietuvių 
vardę, kaip darbuojasi ant lietu
vystės labo! Kaip varnos apie 
stervenę, teip tūli lietuviai stra- 
palioja svyruodami apie alaus 
bertsinį. Ir kas isz to iszeina? 
Žinoma, kad nieko gero iszeiti ne 
gal.

Sztai per velykes keli gerai už
sitraukę su iszkaitusiais veidais 
lietuviai ėjo isz vieno gyvenimo 
į kilę, turėdami rankose raugalo 
kauszus. Juos užkalbino ant 
ulyczios stovinti amerikonai, bet 
lietuviai teip gražiai atsakė, kad 
tuom pagimdė musztynes, isz ku
rių vienok lietuviai iszėjo per
galėtojais. Ant riksmo besimu- 
szanezių atėjo policijautas, kuri- 
sai norėjo kelis lietuvius suaresz 
tuoti, liet tie nesidavė, partnuszė 
policijantę ir gulintį pradėjo 
muszti. Tas, matydamas, jog 
gal būt ne gerai, iszsitraukė re 
volverį ir ant atsigynimo, pra
dėję szaudyti; szuvis S. Czer- 
nevskį teip sunkiai užgavo, kad 
nugabentas į ligonbutį, ten į antYę 
dienę pasimirė. Czernevskis 
paėjo isz Trakų pav., ^Vilniaus 
gub. Paliko psezię ir dvejatę 
vaikuezių dideliame varge. Prie 
lietuviszkų organizacijų ne pri
gulėjo; ne skaitė nė jokių laik- 
rąszczių.

Tėvynainis.

- Isz Wllbtirton, Ind. Ter.
18 d. balandžio mes pasiryžo- 

me padaryti kolektę ant Pary 
žiaus parodos reikalų. Ant to mie- 
rio surinkome ftl0.25. (W arda i 
aukautojų ir jų aukos yra ant 
paskutinio “Lietuvos” pusi.).

Musų miestelis yra jauniausias 
Indijonų Territorijoj, lietuvių 
gy vena ežia ne dnug, bet kiek 
iszgalime, tiek aukaujame ant 
tautiszkų reikalų; o kas svar
biausia, kad su* aukoms prisidėjo 
ir keli svetimtaueziai. Isz sve
timtauezių $1.00 ant musų spau
dos parodos paaukavo Jan Jo- 
seph, lietu viszkas žydas, kurs ežia 
laiko sztorę; 2>5c. davė Jozef 
VVirgis, galicijonas ir tiek jau 
Jęcob VVillims, finlandietis. Mat 

tie svetimtaueziai, sudėdami—sa
vo aukę ant lietuviszkų tautisz
kų reikalų, sugėdina tuos lietu
vius, kurie ne nori nieko duoti 
ant lietuviszkų reikalų, kuriems 
tie reikalai visai ne rupi. Tiki
mės vienok, kad ateis laikas, jog 
ir tie szaltasz'rdžiai susipras.

Musų miestelyj yra apie 30 
sztorų, yra ir viena lieluviszka 
grocerija. Užlaikytojui to sztoro 
sekasi gerai, jis nuo lietuvių tur
tus sau krauna, bet užtai ant lie
tuviszkų reikalų gaila jam paau
kauti kelis centus, kolioja jis net 
tuos, kurie ant tokių reikalų ren
ka aukas, arba kę nors aukauja. 
Gėda, rodosi, turėtu būt lietu- 
viszkam biznieriui teip kalbėti 
ir elgtiesi.

Wardan visų aukavusių: 
SU Grigaliūnas,

Juozas Kundrotas.*

Isz We8tville8, III?
16 dienę balandžio atsibuvo 

balius parengtas czianykszczios 
Tėvynės Mylėtojų Draugystės 
kuopos. Žmonių ant baliaus susi- 
susirinko diktai; visi užsilaikė 
gražiai, nė jokių barnių ir nesu
tikimų ne buvo. Reikia ežia 
pridurti, jog ant baliaus nė jokių 
svaiginanezių gėrymų ne buvo; 
gal todėl ir balius atsibuvo gra
žiai. Prasidėjo jis antrę valan
dę po pietų ir traukėsi iki pu- 
siaunaktų. Prakalbų vienok ne 
buvo, kadangi užpraszyti kalbėto
jai ne galėjo pribūti isz kiyj 
miestų. Gryno pelno susirinko 
$38.70. Pelnę tę, kaip buvome 
pažadėję, padalinome į keturias 
dalis: 110.00 siuneziame į centra- 
liszkę Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės kasę; $10.00 p. Pauksz- 
cziui ant Paryž aus parodos rei
kalų, $10.00, paskyrėme ant nau
das kankintinių i hz t remtų už 
lietuvystę įMaskolijos vidurius; 
likusius gi $8.70 apvereziams ant 
naudos musų Tėvynės Mylėtojų 
Dr. kuopos.

Priderėtu ir kitų miestų lietu
viams sekti musų paveikslę ir 
rengti balius ant naudos naudin
gų užmanymų, o tęsyk, nejaus
dami, prisidėtume prie jų nuvėi- 
kimo.

W. S- Kreivėnas.

Isz Eliziibeth, N. J.
Elizabethe susitvėrė lietuvisz- 

kas ukėsų Apszvietotf Kliubas. 
Ant susirinkimo 16 d. kovos, m. 
į musų nauję kliubę prisiraszė 
apie 40 sąnarių. Susirinkimai 
atsibūva bažnytinėj salėje. No- 
rintis pristoti į Kliubę, iki gegu- elgtiesi, rodosi, jie ne moka.
žio mėn. moka tik po 50c. ant 
mėnesio. Susirinkimas atsibus 
29 d. balandžio. Norinti prisira- 
szyti, tegul pasiskubina, nes nuo 
gegužio įstojimas bus pakeltas 
pagal amžių norinezių p risi raszy
ti. Į Kliubę gali prisiraszyti 
kiekvienas lietuvys be skirtumo 
tikėjimo ir nuomonių; priimame 
teiposgi ir neturiuezius ukėsiszkų 
popierų, bet toki turi į trumpę 
laikę iszsiimti ukėsiszkas popieras 
ar pilnas ar pirmas su draugų pa- 
geiba.

Prisiraszę prie Kliubo nesigai
lės, nes isz to turės ne mažę nau- 
dę isz politikos, o atsitikus ligai, 
gaus isz kasns po $3 ant sanvai- 
lės, o pasimirus sąnariui, kūnas 
bus prideraneziai palaidotas.

Kaip tiįp bus galima, Kliubas 
pasisamdys ruimę ant patalpinimo 
knįsryno, teiposgi visokiems pasi
linksminimams, praneszimams ir 
pamokinimams.

Kliubo sekr. P. Pecziokas.

Isz Spring Valley, 111.
Kaip matome, kituoee miestuo

se lietuviai kyla isz miego, dar 
buojasi ant tautiazkos dirvos 
tverdami tautiszkas draugystes, 
dedami ant tautiszkų reikalų au
kas; musų gi miesto lietuviai 
dar vis tebmiega, jų dar negali 
prikelti nė ^>ki budini m ai. Mes 
dar nesidarbuojame ant musų pa
ežių naudos, bet tarnaujame kit
taucziams, lenkams arba ameri
konams.

Per paskutinius rinkimus mies
to virszinįkų ir mes buvome pas
tatę savo kandidatę, vienę isz 
prakilnesnių vyrų ir stengėmės! 
nepasiduoti svetimtaueziams, bet 
tasai musų kandidatas priesz pat 
elekcijas parsidavė amerikonams 
gal už alaus stiklę arba už veid- 
mainingę pagyrimę, ir tuom ne 
tik savę pardavė, bet mus visus.

-Argi mes ne matome, kur toks 
pasielgimas mus veda? Juk per 
tai mes nužudome svetimtauezių 
godonę, kurie, žinodami, jog lie
tuvius galima papirkti pigiai, su 
mums nesirokuos.

Apart tokių neiszmintingų par
sidavimų politiszkuose reikaluo
se, žemina mus svetimtauezių 
akyse musų savitarpiniai nesuti 
kimai, provos, musztynės ir gir
tuokliavimai. Musų broliai pa
sigėrę muszasi sabunuose, nesza 
paskutinį centę lojeriams ir šū
dams; atliekamę nuo darbo laikę 
praleidžia ant einitfų arba gir
tuokliavimų. Argi už tokius 
darbus gali mus godoti svetim
taueziai? Priežodis sako: godo- 
kie pats sawę, o tęsyk ir kili ta- 
wę godos! Kaip gi mes galime 
reikalauti godonės nuo kitų, jei
gu pats savęs ne godojame; už 
peiktinus darbus juk niekur go
donės ne galima užsipelnyti!

Liaukimės todėl tų žeminan- 
czių mus gėrę garbę bjaurių pa- 
linkimę, atmeskime savitarpinius 
nesutikimus, meskime girtuoklia
vimus, liaukimės musztynių, ka- 
zyrų ir kitų bjaurių palinkimų! 
Wieton to, griebkimės skaitymo 
geresnių laikraszczių ir mokslisz- 
kų knįgų, tęsyk ir prutiszkai ne 
stevėsime teip žemai, o tęsyk 
godos mus visi kittaucziams.

Apie aukas ant Paryžiaus pa
rodos reikalų ir ant kankintinių 
isz musų miesto nieko ne girdėt. 
Gėda už tai musų broliams, kad 
jie nesupranta tautiszkų reikalų. 
Jeigu terp mus butu geresnis su
pratimas ir tautiszka vienybė, 
daug dalykų nuveikti galėtume.

Fr. Eismont.

Kur teisybė?
Matome aiszkiai, jog musų 

dvasiszki vadovai, jeigu kuom 
nors nusideda priesz visuomenę, 
tai niekada neprisipažįsta kaltais 
ėsę, bet visais stengiasi kitiems 
savo kaltes primesti. Iszėmimo 
terp jų ne pasitaikė užtėmyti. 
Teip darė Ch'cagoj Kravczunas, 
teip prezidentas parodos komite
to, zokoninkas Saurusaitis, ku
riam parapijonai užmeta, anot 
“Saulės”,“ne sztant”~vecTimę 
kundų isz parapijos pinįgų ir ant 
gale dabartinis. Susivie
nyjimo prezidentas kun Kaupas 
su jo suteikta garbės sanarysta, 
ne turint tiesos, p. Baczkauskui. 
Kun. Kaupas mat “Susivienyji- 
me” elgiasi teipjau, kaip ir para
pijoj, taigi kunįgiszkai, arba, ki
taip sakant, deapotiszkai ;* kitaip

Sztai N. 12 “Tėvynės” apginėjai 
neklaidingumo kun. Kaupo sako, 
kad p. Biczkauskas pasiliko S. 
L. A. garbės sąnariu ne dėlto, 
kad prezidentas jį tokiu padarė, 
bet buk todėl, kad pagal konsti- 
ciję, jeigu kas Sus. panų nauja ne 
mažiau ' kaip 100 dol., tai toks 
pasilieka garbės sanariu.Tokiu isz- 
81 tarimu vienok konstitucija nie
kam ne pripažįsta garbės sana- 
rystoe, tik parodo, kad toks au
kautojas gali būt priimtu už gar
bės sanarį, bet pripažinimę tos 
garbės konstitucija palieka 
seimui, o ne prezidento savva-
liai. Tę aiszkiai matome ant 22 
pusi., kur pasakyta: “visi tie, 
kuriuos seimas už jų “S įsiv.” pa
darytus nuopelnus pripažys ver
tais garbės.” Taigi mat konsti
tucija ne duoda prezrdenfcrų arba 
visam centraiiszkam komitetui 
tiesos suteikti kam nors garbės 
sanarystę be seimo. Taigi kun. 
Kaupas, pripažindamas p. Bicz- 
kauskui garbės sanarystę, niekeno 
nepasiklausęs, nusikalto lygiai 
priesz konstituciję kaip ir priesz 
visę “Susivienyjimę”.

Taipgi centraliszkas komitetas 
pranesza per “Tėvynę”, kad p. 
Boczkauskas, dėl užsipuldinėjimų 
tūlų kuopų, savo padovanotę 
maszinukę atima atgal ir todėl 
aut XV seimo busęs pakeltas 
klausymas, ar protestavę priesz 
suteiktę garbės sanarystę galės tę 
nuotrotę “Susiv.” atlyginti? Isz 
to visko matyt, kad centraliszki 
“Susiv.” virszinįkai nežino jau 
kokių griebtiesi’ 'gazdinimų ant 
nirmatasthimo rugonių priesz kn. 
Kaupo savvalię. Juk ne kas 
kitas tik jis per sulaužymę kon
stitucijos pagimdė visę armyderį 
ir protestus; jis kaltas it už tai, 
kad p. Biczkauskas savo pado
vanotę “Susiv.” maszioę atgal 
atsiėmė. Taigi nuo jo tegul 
centraliszkas komitetas jieszko 
atlyginimo, o ne nuo kėlusių pro
testus. Juk jeigu p. Biczkauskas
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<Jowanojo ma«zinę “Su8iw.”, tai 
ji pastojo jo sawasczia ir ceutra- 
liazdo komiteto ir jo prezidento 
priderystė buwo daboti tę turtę. 
Kaip tik sykį p. Baczkauskas pa
dovanojo, tai ta dovana paliovė 
buvusi jo savaeczia ir jis neturė
jo tiesos dowanę imti atgal; ne 
joks sūdąs būt jam jos nepripaži
nęs. Jeigu gi, kaip “Susiv.” 
organas pranesza, p. Biczkauskas 
savo maszina atima atgal, tai 
matyt, kad jos ne buvo dovano
jęs, bet vien pažadėjęs, o paža 
dėjimas nėra dovana. Todėl 
klausymas, už kę kn. Kaupas no- 

• rėjo “Saulės” iszleistojui suteikti 
garbės sanarystę? Ar tik ne bus 
užtai, kad “Siūlė”, apleidusi ne- 
prigulmingus, pradėjo prigulmin- 
giems kunįgams tarnaut, remti 
jų biznį, dangstyti klebonijų 
meszlynus?. Tokiu badu pasiro
do, kad “Tėvynė”, garsindama 
apie ne ėsanczię dowanę, vi
siems sąnariams ir visuomenei 
neteisybę garsino; “Susiv.” ne 
gavo maszinos vertės $200; jei
gu gi gawo, tai už nužudymu at
sako tie, kuriems tos organizaci
jos turtas ant dabojimo pavestas. 
Wisi sanariai turi tiesę reikalauti 
tikro iszaiszkinimo tv» visko. 
Czia ne vieno prezidento reika
las, bet visos organizacijos ir 
priesz ję prezidentas ar nori, ar 
nenori, turi iszsiteisinti. “Tėvy
nė” sako, ka^l p. Baczkauskas sa
vo dovanę atsėmė dėl protestu. 
Tas ne tiesa.. , Protestai juk ne 
buvo priesz p. Biczkauskę ir jo 
dovanę, bet priesz “Susiv.” pre
zidentę, kurijai dryso mynioti po 
kojų tos musų organizacijos kon 
stituciję.

Susiv. L. A. Sąnarys.

Aukos.
Ant kankintinių sulyg sziol su

sirinko pas mus: $100.41
Pauknztis prisiuntė $136.26

Wiso labo $237.26
B-d. 16 Siuniui 400 MK $96.00 

“ 23 Sauniui 585 “ $140.00
Isz viso " $236.58

Lieka pas mus • 68c.
Ant Paryžiaus Parodos susirin

ko pas mus nuo lapkriczio 24 
p. m. po pasiuntimo Paukszcziui

U $73.92
Bal. 19, 1900 pasiųsta p.
Paukszcziui $62.00

liko pas mus $11.90
Garbus Tautiecziai!
Paimant vesti reikalus gelbė

jimo kankintiniams musų tautos, 
nėr lengvus uždavimas: pinįgų 
sudėtų nėra daug, o reikalų yra 
didelė daugybė. Juk ir progra- 
mo dėl gelbėjimo visuomenė ko
mitetui ne padavė, o paliko 
mums tęjį iszsidirbti.

Prieg tam mes' neturime nė 
suraszo visų kankintinių, o ypa- 
cziai tų, kurie kas mėnesis reika
lauja paszelpos. Teip-gi nežino
me, nė kiek katras reikalauja., 
Teip dalykams stovint, ūmai 
gali kilti rugonė ant musų,, ko 
miteto, kad mes vieniems duo- 
dę, o kitus aplenkię — nors mums 
visi kankintiniai, ar jie kunįgai 
ar ne kunįgai, lygiai rupi.

Idant iszvengti rugojimų, o 
kiek galint daugiaus padaryti 
gero dėl kenczianczių brolių, 
man rodosi, visu pirmu reiktu, 
kad toks pat specijaliszkas gelbė 
jimo kankintiniams komitetas su
sitvertu Prūsų L;etuvoje, ku
ris arcziaus Maskolijos būdamas, 
galėtu greicziaus sužinoti vargus 
ir bėdas nubaustų per valdžię tė
vynainių.

Kitas dalykas yra teip gi svar
bus. Patys kankintiniai, katrie 
gali, turi atsiszaukti į komitetę 
ir paduoti savo reikaLvimut; o 
katrie patys ne gali tai padaryti, 
tegul tai padarytu per draugus ar 
pažinstamus.

Kada žinosime reikalavimus 
kankintinių, tuomet matysime, 
kiek mes galime palengvinti 
aniems vargus. Žinoma, mes 
mokėsime pagelbę vieniems tuom 
laikinę, reikalaujantiems — kas 
mčnesis, iki anie isztruks isz sa
vo bėdos. Jeigu bus katram 
galima pabėgti į užrubežį, musų 
rupescziu turi būti tame gelbėti.

Tai-gi pinįgų reikės, ir velyti- 
na„ kad visuomenė butu ir toliaus 
dosni dėl kankintinių labo. Ko
mitetas kas mėnesį man ding, ga
lės iszduoti rokundę isz atlikto 
darbo, idant visuomenė matytu, 
juog pinįgai, paszvęsti labam 
mieriui, tapė tam tikrai sunaudo
ti.

J. Szliupas.

' Isz wisur.
" Prancuziszkas laivas “Ho- 

che” paskendo Airijos pakrantė
se. Su juom prigėrė 24 žmonės.

|| Prūsų randas iszvijo isz 
sziaurinio Szlezvigo 80 darbinį- 
kų lenkų isz Galicijoj ir Lenki
jos.

U Iszplaukęs isz Bremos laivas 
ant upės Wezeros, prieszais Wol- 
mershausen, susidaužė; prie to 
11 žmonių prigėrė.

|| Prūsų randas uždraudė par
davinėti lenkiszkus laikraszczius 
ant visų geležinkelių stacijų. Mat 
Prusai tame seka Maskolijos ta
kais.

|] Badas Indi jose apima vis di 
dėsnius plotus ir vis daugiaus 
žmonių jį kenczia. Dabar 5500 
000 žmonių minta isz rando pa
szelpos.

U Pagal paskutinį žmonių sus- 
kaitymę parengtę amerikonų, ant 
salos Kubos pasirodė isz viso 
1572797 gyventojų. Mieste Ha
vanoj pasirodė 235981 gyvento
ji- I ■

U Mieste Tarnove, Galicijoj, 
laike dievmaldystos katedros 
bažnyczioj pirmę velykų dienę 
pasimirė staiga diecezijos wirszi- 
nįkas, katalikiszkas vyskupas 
Lobos.

|| Baisus azijatiszkas maras pri
sigriebė jau į Persijos sostapilę 
miestę Teheran. Pereitę san- 
vaitę numirė nuo maro szitame 
mieste 295 žmonės.

| Ant Maskvos Briansko ge- 
ležinkelo, ne toli stęcijos Wora 
tinka, susidaužė trūkis. Trūkta 
vedėjas prie to likosi užmusztas, 
o 7 geležinkelio tarnai sunkiai ap
kulti.

|] Isz Silezijos, Prūsuose, vėl 
iszvijo 360 czekiszkų darbinįkų. 
Mat Prūsų valdžios tokiu neisz- 
mintingu būdų baudžia czekus 
užtai, kad jie savo tėvynėj nesi
duoda vokiecziams savę už nosų 
vadžioti.

U Mieste Monaco, kur yra gar 
sus loszimo namai, amerikonisz- 
kas milijonierius Vanderbildt į 
tris dienas praloszė $100000- 
Musų kazirnykai loeziantį einikį 
ir į kruvę susidėję ne praloszia 
tiek per isztisus melus, kadangi 
tiek piuįgų ne turi.

| Sanariai katalikiszkoe stu
dentų draugystės didelėj waltyj, 
ties mietu Birgen, Wokietijoj, kė 
lėsi per upę Reiuę. Widuryj 
upės valtis apvirto ir visi besi 
kelianti supuolė į vandenį. Kol 
atėjo pagelba, 18 studentų prigė
rė; kitus gi pasisekė iszgelbėti.

0 Du maskoliszkos laivynės 
admirolai ir 42 augsztesni oficierai 
Sevastopoliuje likosi atiduoti 
po sudu. Apkaltina juos už vi
sokias prigavystes ir pasisavini- 
mę sau kelių milijonų rublių pa
skirtų ant reikalų kariszkos lai
vynės ant Juodųjų jūrių.

H Kaip pranesza paskutiniai 
telegramai, azijatiszkas maras ar
tinasi vis labiaus prie Europos. 
Dabar jis apsireiszkė jau tūluose 
portuose prie Raudonųjų jūrių.

Indi jose maras siauczia dar vis 
labai smarkiai: pereitę sanvaitę 
nuo jo czia pasimirė su virszum 
4000 žmonių.

I Laikraszcziai pranesza, kad 
apsireiszkęs pirma azijatiszkas 
maras Argentinoj, pietinėj Ame
rikoj, su visu isznyao; užtai jis 
platinasi Europos link. Jis apei 
reiszkė ant jūrių ant vokiazko 
garlaivio “Palon", ant kurio nuo 
maro pasimirė du jurinįkai. Lai
vę tę sulaikė kvarantėnoj porte 
Los Palmoa, &nt Kanariszkų sa
lų.

| Czekijoj daugelyj vietų že
mė pradėjo slūgti, tūlose vieto
se, kurios buvo augsztai iszkitu
sios, pasidarė ežerai. Tokios 
permainos ant žęmės pavirsziaus « 
buvo ant viso ploto terp upių 
Eger ir Elbos. 30 kaimų sto- 
vinczių ant kalvų likosi iszgriau- 
tų ;sugriuvo teiposgi daug baž- 
nyczių. Geležinzelių pylimai 
tapo iszardyti, keliai nuslūgo, 
net upių loviai persikeitė ir jos 
dabar teka į kitę krasztę. Apie 
užmusztus žmonis žinių nėra.

| Kriokavoj, klinikoj profeso
riaus Korzynskio buvo asitoks 
liūdnas atsitikimas. Minėtoj kli
nikoj buvo trys moterys sergan- 
czios ant suminksztėjimo kaulų. 
Profesorius užsimanė ant jų gy 
dymo iszbandyti nauję vaistę 
wadinamę “Kolchinina". Bet 
kaip tik įczirszkė to vaisto, ligo
nės pradėjo mėtytiesi ir į porę 
minutų visos trys pasimirė. 
Prokuroras tuojaus parengė tiri- 
nėtojų komiaiję ir jeigu profeso
rius pasirodys kaltu, jis bus nu
baustas pagal kraszto tiesas.

|| Ant salos Sicilijos, pietinėj 
Italijoj, netoli miesto Catanijoe, 
bandytai įsikraustė per 
langę į namus barono Grandine- 
tto, papjovė patį baronę ir jo du 
broliu; suriszo visus tarnus ir 
dvaro darbinįkųs. Iszkraustė 
visas pakavones, kuriose rado 
200000 lyrų gatavų pinįgų. Plė- 
szikų ne sugavo ir turbut ne 
greitai sugaus, kadangi su jais 
laikosi visi beturcziai kaimų gy
ventojai; plėszikai beturcziams 
nieko ne daro, tankiai su jais da
linasi nuo didžturczių paveržtais 
pinįgais. Žinoma, kad tie plė- 
szikų neiszduos.

D Ant rytinių maskoliszkų ge
ležinkelių, terp stacijų Talovaja 
ir Buturlinovka, vagone I klia- 
sos greitojo trūkio likosi papjau
tas turtingas prekėjas Koszczen- 
ko. Minėtas prekėjas turėjo su 
savim 40000 rublių gatavais pi
nigais, apie tę matomai plėszikai 
užuodė. Wienas isz jų persjrėdė 
už oficierę, kitas gi už popę ir į- 
sėdo į tę patį vagonę, kuriame 
buvo Kaszczenko, kurį paskui ir 
papjovė. Ant užmuszėjų nelai
mės, konduktorius pirm laiko 
užtėmyjo žmogžudystę, užrakino 
visus vagonus ir atėjus trūkiui 
ant stacijos Buturlinovka, su žan
darų pagelba suėmė abudu žmog
žudžiu.

| Miestelyj Osieke, pietinėj 
Lenkijoj,25m. Jokūbas Kovalski, 
perpykęs, kad tėvas draudžia 
vesti menkos doriszkos vertės 
merginę, naktyj parėjęs namon, 
kada tėvai miegojo, pagriebė 
kirvį ir su juom užmuszė mie
gantį pirmame kambaryj tėvę ir 
keturių metų savo seserį. Isz to 
kambario perėjo į kitę, kur mie
gojo motina ir trys vyreenėeės 
žmogžudžio'seserys ir į porę mi
nutų visoms suskaldė su kirviu 
galvas taip, kad jos atliko ant 
vietos. Fotam, nuėjęs į virtuvę, 
su tuom paežiu kirviu^ užmuszė 
tarnaitę. Arklininke užmuszė sa 
vo brolį. Iszmuszęs visus na- 
miszkius, nubėgo į kaimę ir pra
dėjo szaukti, buk ant jo tėvo na
mų užpuolė plėszikai, kurie isz 
skerdė visę szeimynę; bet jo pa
sakojimui nieks ne patikėjo. 
Žmogžudys likosi suareaztuotas.

P Laikrasztia “Severnyj Kur- 
jer” surinko žinias, kiek isz viso 
maskoliszkas randas apverezia pi
nįgų ant užlaikymo mokslainių, 
tik gaila, kad žinias surinko tik 
už 1897 m., bet skaitlinės tos ne 
daug didesnės ir už pereitus me
tus. Pagal minėto laikraszczio 
surinktus žinias, ant mokslainių 
daugiausiai pinįgų apvertė ap- 
hz vietinio ministerija, nes 26 
500000 rubl.; kareiviazka minis
terija ant to mierio paskyrė 
9400000 rub1-; stacziatikiszkas 
sinodas 7300000 rubl.; iždo mi
nisterija 53OOO00 rubl.; žemdar- 
bystės ministerija 2100000 rubl., 
jurinįkystės ministerija 1300000 r. 
I«z viso gi 52200000 r., arba ant 
kiekvieno gyventojam po 55 kap. 
Kiek ant to mierio paskiria valsz- 
cziai, zemstvos ir privatiszkos 
ypatos, szitame apskaityme n« 
paminėta, jame telpa vien rando 
prisidėjimas ant palaikymo mok- 
slainių.

Atsiliepimas.
Broliai lietuviai Chicagiecsiai 1 
Chicagoj yra neva lietuviszka 

Szveuto Jurgio parapija, bet ji 
pagimdė jau autrę katalikiszkę 
parapiję, o jeigu ne apsisaugosi
me, ta: reiks už musų pinigus 
tverti treczię ir ketvirtę kokiam 
ne už lietuviszkus tautiszkūs, ne 
už gerus darbus dvasiazkų val
džių iszvytam kunįgai biznio 
irietę. Mieli broliai, tverianti 
dabar antrę parapiję, žiūrėkite, 
kad tas jūsų darbas ne nueitu ant 
niekų, kad žmonių ant Dievo 
garbės sudėti pinįgai ne butų į 
balę numesti, bet kad jie atga
bentų broliams ir seserims naudę, 
kad isz jūsų aukų ne galėtu nau- 
dotiesi musų paežių iszgamos ir 
svetimtaucziai! Žiūrėkite bro
liai, kad jūsų sutvertoj naujoj 
parapijoj ne butų teip kaip pas 
lenkus, kur tūli dvasiszki vado
vai spardo parapijouus ir jiems 
kumszczię rodo. Apsirikote bro
liai, tverdami pirmę parapiję, 
ne apsirikite bent tverdami an
trę. Wisos lenkų ir musų baž- 
nyczios, už musų pinįgus staty
tos, yra svelimtauezių savasezia, 
tai žiūrėkite broliai, kad nors an
tra statoma dabar Chicagoj butų 
musų savastis, pasirupinkitue, 
idant nors viena Rymo-katali- 
kiszka bažnyczia^ butų ant lietu
vių arba ant lietuviszkos para
pijos vardo o ne ant kunįgo arba 
vyskupo užraszyta. Szvento 
Jurgio bažnyczia užraszyta ant 
vardo vyskupo, todėl ji nėra 
lietuvių savastis, lietuviarne gal 
iszmelsti geresnį kunįgę, kadan
gi tas, ant kurio bažnyczia užru- 
szyta, pasiganėdina tuom kunįgu, 
koks dabar yra, nors jis lietu
viams ne geras.

Brangus broliai lietuviai! Jus 
aukaujate sunkiai uždirbtus pinį
gus, bet ne mokate jų teip sunau
doti, kad jūsų aukos iszeitu aut 
naudo* visų lietuvių, aukauja
te juos ant naudos vieno kunįgo, 
kuria tankiai isz bažnyczių už 
jūsų aukas pastatytų daro savo 
asabiszko biznio vietę. Mieli 
broliai, apsižiūrėkime tik, 0 pats 
pamatysime, kad statydami baž- 
nycziaa ne sau bet kunįgams, 
pats savę skriaudžiame, skriau
džiame vuę musų tautę, o tuom 
paežiu jau nusidedame ir priesz 
Dievę. Pažiūrėkime tik mieli 
broliai į prancūzus, arba vokie- 
czius katalikus, o pamatysime, 
kad nors jie yra katalikais gal 
geresuiais už mus, bet ne duoda 
kunįgams ir vyskupams sau ant 
spraudo jodinėti, ne duoda kiinį- 
gams mėtyti be iszsiroka vimo žmo
nių ant bažnyczioe sudėtu pinįgų, 
kadangi kunįgo prie kasos ne 
prileidžia, ne duoda kunįgui 
gramzdyti bažnyczias į skolas be 
tikro reikalo ir be pritarimo pa- 
rapijonų.

Taigi, mieli broliai, tverdami 
dabar antrę lietuviszkę parapiję, 
tverkite ję ant tokių pamatų, 
ant kokių stovi vokieczių arbę 
prancūzų bažnyczioe, statydami 
iietuviskę Imžnyczię, ne darykite 
jos savasezia svetimtauezio 
vyskupo, tęsyk tik turėsite savo 
bainyczię, tęsyk tik kunįgas ne 
gulės am sprando savo penėtojų 
jodinėki, tęsyk tik sulauksite ge
ro, ne iszvyto isz tėvyne ui ne
gražius darbus kunįgo. Tęsyk 
jūsų pastatyta bažnyczia bus tik
rais Dievo namais o* ne sakra
mentų pardavinyczia už bran
gius pinįgus, ne žydiszkas ban
kas. Tęsyk tik isz bažnyczioe ne 
drys jus mėtyti lankau doriszkai 
nupuolę kunįgai! Kitaip, mieli 
broliai, nuskrauaite ne tik pats 
vę, bet visę lietuviszkę tautę.

K. Budis.

senų Gadynių

Išnykę gyvi sutvėrimai.
\

Pagal Hutchinsoną.

(Tijsa.)
Šios dienos tinginiai maži žvėris, ne gal 

lygintiesi su išnykusiais tėvais, turi vos dvi 
pėdi ilgio; kūnas uždengtas tankiais mink
štais plaukais, kurie saugoja žvėrį nuo gyva
čių vienaittnių jų priešų. Kadangi tinginiai 
praleidžia visų savo amžį ant medžių, tai jų 
ne pasiekia vaikščiojanti ant žemės draskanti 
žvėrys ir kitoki priešai. Miega jie.pasikabi
nę ant medžių šakų ir išrodo tųsyk, lyg kad 
kybotų plaukų pluoštas. Jeigu vėjas tykus, 
tinginiai tupi ramiai ant šakų, bet užstojus 
vėjui, jie pasinaudoja iš įsisiūbavusių šakų, 
griebia už jų ir tokiu budu kraustosi iš vieno 
ant kito medžio;kadangi Brazilijos girios tan
kios, tai ant perėjimo girios medžių viršū
nėms šitiems vžvėrims nėra visai reikalo lipti 
ant žemės. Šokinėti nuo medžio ant medžio 
kaip voverės tinginiai ne gali, t^ant perėji
mo nuo medžio ant medžio turi pasinaudoti 
iš vėjo įsiūbuotų šakų.

Apart milžiniškų tinginių, pietinėj 
Amerikoj rado liekanas kito milžiniško su
tvėrimo giminingo ne skaitlingiems šios die
nos fierdokiniams žvėrims, turintiems kūnų 
uždengtų kietu serdoku, panašiu į želvių už
dangų. Sutvėrimui ^tam mokslinčiai davė 
vardų Glyptodon. Šitas sutvėrimas pana
šus iš dalies į mažus šios dienos serdokinius 
žvėris: turėjo jis storų ir kietų serdokų užden
giantį kūno vidurį; galva ir kojos buvo nuo 
jo liuosos. Galva ir uodega buvo teiposgi 
uždengtos serdoku, bet ne tuom pačiu, kuris 
uždengė kūno vidurį. Serdokas uždengian
tis kūnų daugumo išnykusių serdokinių žvė
rių susidėjo ir lygių dalių ka“ip žuvies žvynai 
bet nekrutančių, drūčiai viena su kita kraš
tais susijungusių; serdokas tas uždengė žvėrį 
teip kai pi kad ant jo uždėtume nelinkstantį 
luobų; šiųdieninių mažų serdokinių žvėrių ta 
uždanga linksta, ji sudėta iš liuosų juostų, 
todėl šiųdieniniai gali susiriesti į kamuolį

Glyptddon asper.

kaip ežys; anie išnykę, dėl ne lankaus senio
ko, to padaryti ne galėjo. Ant pirmutinių 
kojvf buvo stori trumpi pirštai, vieton ilgų, 
kaip pas Šios dienos serdokinius; iš to matyt, 
kad anie išnykę ne prigulėjo prie kasinėjau- 
čių, arba kitaip sakant, jie nešimai tino šak
nims ir jų ne jieškojo kasinėdami žemę. Ro
dosi, kad žvėrys Glyptodontų giminės gyve
no vien pietinėj Amerikoj, bet tūlų jų at
mainų liekanas randa Meksike ir Texase, 
šiaurinėj Amerikoj. Šitie sutvėrimai turė
jo kelias veisles, o terp veislių yra turinčios 
po kelias atmainas.

Glyptodon. a$per turėjo gražų serdokų iš 
šeškančių dalelių kaipi skulptoriaus išpjau
stytų; uodega gi buvo uždengta kietais žie
dais išmargytais gana znaimiais gumbais; 
žiedai tie galėjo krutėti; taigi, nežiūrint ant 
kieto serdoko, žvėris uodegų galėjo krutinti į 
visus kraštus. Nugarkaulio kaulai suaugę, 
išrodo lyg ilga dūdelė, priaugę prie apačios 
didžiojo serdoko, prie kurio ir šonkauliai bu
vo pritvirtinti. Krūminių dantų šitas žvėris 
turėjo šešiolikų, po keturis abiejuose žando 
kraštuose, po lygiai abiejuose žanduose. Jie 
veršunėj turėjo po dvi plati grabuti dalinan
ti dantį į tris dalis, nuo ko paeina ir vardas. 
V ardas glyptodon paimtas iš grekiškos kal
bos: glupho reiškia išpjauju ir odon»—dantis. 
Glyptodon asper turėjo 9 pėdas ilgio.

Pleistoceno sluogsniuose ne toli Buenos 
Aires rado liekanas kitos atmainos šitų sut
vėrimų vadinamos Glyptodon clavipes; šitas 
buvo jau mažesnis.

tiniai to skyriaus sutvėrimai, ant to ne gali
ma atsakyti, kadangi tos priežastys nežino
mos.

Žvėrys Pleistoceno laikų.
Liekanų žvėrių visokių skyrių pleistoce

no sluogsniuose ant viso žemės paviršiaus 
randa teip daug, jog ant aprašymo visų tų 
žvėrių reiktų parašyti didelę knįgų. Todėl 
apleisime kitus, o aprašysime tik kelias žin
geidesnes veisles. Pradėsime aprašymą nuo 
tų, kokių liekanas randa pietinėj Amerikoj. 
Liekanų seniai išnykusių žvėrių, iš visų pie
tinės Amerikos kraštų, daugiausiai randa 
Argentinoj ir Patagonijoj. Plotai tie užima 
didelę aliuvijališką lygumų pasidarusių iš 
juodo dumblo, .tekančių vandenų sugabento 
nuo augštesnių vietų.

Rods pampasų lygumos, kaip matyt, pa
dirbtos prėskų vandenų, bet daug faktų ro
do, kad dalis jų buvo seniai po jūrių vande
nims, tvėrė jų dugnų. Tose tai lygumose 
kaip kapinynuose palaidota dideli daugybė 
seniai išnykusių žvėrių kūnų, kurie parodo, 
jog seniai praėjusiuose amžiuose tuose kraš
tuose gyvend žingeidus sutvėrimai; kokių ki
tuose kraštuose ne užtinka. Kaulus tų iš
nykusių žingeidžių gyvuolių randa išgriau
tuose upių krantuose, kasdami šulinius ir gi
lesnes rusis.

Čielus skeletus prikasė dirbdami La Pla
tos portų ir tie skeletai yra dabar La Platos 
muzejuje, kuriame yra labai daug Čielų ske
letų ir atskirų kaulų senose gadynėse gyve
nusių Argentinoj gyvuolių.

Vienas iš tokių gyvenusių Argentinoj 
pleistoceno laikuose sutvėrimų buvo Toxo- 
don. Jis prigulėjo prie naguočių sutvėrimų, 
turėjo daug ypatybių, kurios jį priartina 
prie arklių, tapyrų, rinocerų, šlapių ir grau
žiančių. Vardas paimtas iš grekiškos kal
bos: toxon reiškia lankų ir odonz—dantį, ka
dangi mat dantys jo panašus iš dalies į lan
ko dalį. Galva jo iš dalies panaši į arklio 
galvų, turi ilgio dvi pėdi ir keturis .colius. 
La Platos muzejuje yra du pilni skeletai šitų 
sutvėrimų.

| Isz priežasties užmuszimo 
gimnazi»toWintero miesto Konitz 
(apie tai praneszėme tuojaus 
po atsitikimui “Lietuvos” skai
tytojams) kyla eumiszimai, krik- 
szczionye apkaltina
žydus, buk jie minėtę gimnazistę 
papjovė dėl kraujo, kuris buk žy 
dama reikalingas ant velykų į 
kepamus jų “macus”. Ant ne 
'daleidimo didesnių maisztų at
siuntė czia 200 kareivių. Ka
dangi atrastame kūne užtėmyjo, 
jog kraujas isz gyslų buvo isz- 
leistas, tai žmonelės kalba, kad 
tę galėjo vien žydai padaryti. 
Du nužiūrėtu žydu suaresztavo. 
Tuom tarpu pažįstanti gerai žy- 
diszkę kalbętirinėtojai žydiszkųti- 
kėjimiszų ra-ztų, o tame ir lietu- 
vys kun. Pranaitis, nė garsiame 
Talmude, nė kituose žydisskuose 
rasztuose neužtėmyjo užsiturimo, 
kad žydams ant kokių nors tikėji 
miszkų ceremonijų reikalinga* 
butų krikszcziomų kraujas.

Chicago, Dr-U Pinu Siv. Marijos P. 
Raianczevoa pranesza Tigiemi gentieons 
ir pažystamiems liūdo} naujieną, kad 
16 d. balandžio, 10 vai. ryto, po 16 mene
sių sunkio, ligos, apveaeta szv. Sakra
mentais persiskyrė su sziuom svietu 
ssventos atminties Alena Kigaitė, 25 
metu amžiaus, buvusi per 5 metus pre- 
zidentka musų Dr-tėa. 18 d. balandžio 
l>r-U palaidojo jos kuna ant Chicago, 
katalikiszku kapiniu. Laidotuves buvo 
isskilmtngos: isz namu.nuo 18 ui. lydė
jo kūnų su muzika į lieluviszkų bažny
czia ant 33 ui.; czia pasitiko su Dr-tėa 
veleva želaunai apsiredžiusios draugės; 
kitos draugės baltai apsirėdžiusios ėjo 
szale balto grabo aprėdyto gyvomis 
kvietkomis. Bažnyczioje atsibuvo že- 
launos miszios ir kn. Peža pasakė gražų 
pamokslų. Polam su didžiauae iszkil- 
me ir muzika tapo nulydėta į kapus. 
Welione paėjo isz Stungiu kaimo, Sziau- 
liu pav.. Kauno gub. Pergyveno Ame
rikoje 10 metu.

Wlsiems, kurie ėmė dalyvumų jos lai
dotuvėse ir kn. Peiai už pasakymų gra
žaus pamokslo, Dr-tė Fanu Sz, M. P. 
Raž. isztaria varde veliones szirdingų 
sesių.

Pranesza visiems geatiems ir pažysta
miems kad 9 balandžio persiskyrė su 
sziuom, svietu mano numylėta moterisz- 
ke, Liudvika Petravicziene (po levais 
Gerikalte) ir 10 balandžio tapo palaidota 
ant Norvood Park kapiniu. Norinti 
platesniu žinių apie jos myrį, teiksis 
raszyti ant mano adreso:

Jonas Petraviczia.
Box 75 Maywood, III.

Praneszu geniems ir pažystamiems, 
kad maco mieliause moteriszke, Elzbie
ta Czepliauskiene, (po tėvais Mikelai- 
cziuke) gyvenanti miestelyje Jurbarko, 
Kauno gub. paslrgus sunkiai 5 mene
sius ir apveizėta sz. Sakramentais, 11 d. 
vasario, 1900, persiskyrė su sziuom svie
tu, palikdama 3 mažus vaikelius sira- 

I tystėje. Jos nulindęs vyras 
Į Juozas Ozeplisuskis, * Beeleyville, Ind.

Glyptodon clzvipes.
VH Lygiai megatherijai, kaip šiųdien gyvuo
janti tinguliai, išnykę glyptodontai, šiųdien 
gyvuojanti serdokiniai žvėrys ir skruzdelė- 
džiai priguli prie žvėrių giminės nepilnadan- 
čių (Edentata), neturinčių pryšakinių dan
tų, o terp* jų yra ir visai neturinti dantų. 
Šiųdieniniai serdokiniai žvėrys turi serdokų 
susidedantį iš eilių krutančių juostų, todėl 
žvėris gali susiriesti į kamuolį; jis įsikasa 
kaip kurmis po žeme, ten ir gyvena, besimai- 
tydams tuom, kų gauna. Naikinančių prie
šų neturi, gyvatės ne gali per kietų serdokų 
įkasti, o kitoki priešai į olas ne gali prisi
griebti.

Iš kaulų sudėjimo dabartiniai serdoki
niai žvėrys panašus į tinginius, bet kad gy
venimo būdas kitoks, serdokiniai kasa olas, 
tai jie turi tvirtas kojas užbaigtas nagais, 
neatbūtinai reikalingais olų kasimui.

Kodėl išnyko milžiniški megatherijai ir 
glyptodontai, o pasiliko maži ir silpni dabar

Skeletas Toxodono.
Iki šiol mokslinčiai pažįsta dešimts at

mainų šitų žingeidžių sutvėrimų, iš kurių 
geriausiai ištirta yra atmaina Toxodon pla-' 
tensū. Pagal diduma, jis buvo tokio didumo 
kaip šios dienos indiški rinocerai arba nosa- 
ragiai.

Kaip matote ant paveikslėlio, pirmuti
nės kojos šitų žvėrių dideliai skyriasi nuo 
paskutinių. Pirmutinė kūno dalis buvo že
ma, o per tai ir galva buvo žemiaus nugaros. 
Iš dalies toxodontai buvo panašus į rinocerus 
ir beveik tokio jau didumo; kaklų turėjo 
tvirtų ir teipjau trumpų kaip ir rinocerai; ko
jos teiposgi buvo panašios į rinocerų kojas, 
ant kurių turėjo po tris pirštus. Iš galvos 
gi jis iš dalies panašus į žvėris turinčius po
rų nagų, iš dalies gi ir į žvėris ne poranagius. 
Dantis šitie žvėrys turėjo ypatiškus; viršuti
niame žande buvo dvi pori pjaustančių dan
tų, kurie augo per visų žvėries amžį, panašių 
į tokius jau dantis triušių ir zuikių; apati
niame gi žande buvo po tris poras tokių jau 
dantų įsodytu horizontaiiškai. Iš šiųdien 
gyvuojančių naguočių žvėrių vien mažytis 
hyrax turi per visų žvėries amžį augančius 
pjaunančius dantis. Krūminiai dantys augo 
teiposgi per visų žvėries amžį, bet paviršius / 
tų dantų visai ne panašus į paviršių šios die
nos naguočių žvėrių. Artyma toxodontui 
forma buvo teip pramintas Nesodon, nuo ap
valaus gumbo esančio ant vidurinės dalies 
viršutinių krūminių dantų. Šitų žvėrių mok
slinčiai pažįsta tris atmainas, iš kurių ma
žiausia buvo tokio didumo kaip dideli avis. 
Iš dantų šitie sutvėrimai stovi arti šios die
nos arklių, nosoragių ir tapytų; nors jų dan
tys augo gana ilgai, bet ant galo visgi pasi
darė šaknys. Didžiausia iš pažįstamų atmai
nų buvo Nesodon imbricatus, beveik tokio 
didumo kaip šios dienos rinocerai. Liekanas 
Nesodon ovinus rado pietvakarinėse Patago 
nijos pakrantėse.

Typotherium buvo tai mažas sutvėrimas, 
iš dantų dar labiaus panašus į šios dienos 
graužiančius žvėris, kaip antai zuikius, triušius 
ir tt. Rodosi, kad šitie maži sutvėrimai ant 
kojų neturėjo nagų nė tokių kaip arkliai, nė 
tokių kaip jaučiai, bet greičiau tokius ko
kius turi šunes; iš savo pavidalo buvo pana
šus į šios dienos jūrių kiaulaites. Pachyru- 
aus buvo tokio didumo kaip triušiai ir iš savo 
pavidalo į juos panašus. Nežiūrint vienok 
ant to paviršutiniško panašumo jie prigulėjo 
prie toxodontų skyriaus. Šitie sutvėri
mai, kaip matyt ant dantų, maitinosi žole.

Z«ėrys gyvenę pietinėj Amerikoj: Astro’ 
patkeriai ir Hornolodpntotberiai nuo jaunys
tės turėjo Jau dantis su šaknims. Kaip ma
tyt ant kaulų, abudu šitie sutvėrimai buvo 
labai dideli. * Iki neseniai Homolodontothe- 
rium pažinojo vien iš kelių surastų dantų, 
dabar vienok La Platos muzejuje yra jau 
žandų, nugarkaulio ir kojų kaulai; pilno ske
leto vienoj dar nepasisekė surasti.

(Toliaus bus.)
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Draugyscziu Reikalai.
------- t

• Parapija Apweizdos Dievo.
Chicago, 21 balandžio, nauja parapija 

Aveizdos Dievo, turėjo savo susirinki
mą, ant kurio ausirinko apie 400 parapi- 
jonu ir apsvarstė sziuos reikalus: Per
skaitė konstituciją ir ją užtvirtino; nu
tarė pirkti 4. totus^tuojaus kaip turės su
rinktu pinįgu 93000. oo ir paimti kont- 
rakteriu ant padarymo pliano naujai 
bažnycziai, ant ko, žinoma, turės būti 
szauktas antras susirinkimas. Ant lai
kyto susirinkimo atėjo ir kn. Stepona- 
viczius, buvęs kn. Kravczuno assisien- 
tas, kurs priverstinai siūlėsi probasz- 
czystun, sakydamas kad vyskupas jam 
liepęs ežia probaszczystą užimti, bet vi- 
suomenė* pasiprieszino jo priėmimui, 
kad būdamas lietuviu nemoka lietu- 
viszkos kalbos; velyjo jam geriaus pasi
mokinti lietuviszkos kalbėti, o paskui 
probaszczystos. jieszkoti

Parapija Apveizdos Dievo.
Piknikas. <

Chicago. Dr-tė D. L. K. Wytauto turės 
savo pikniką nedėlioj 8 liepos, darže 
Teutonia, 53rd St. ir Ashland avė. To
dėl praszo kiltį draugyscziu nelaikyti 
piknikų toje dienoje.

Dr-tė D. L. K. Wy tauto.
Chicago.— Tėvynės Mylėtoju Dr-tes Kuopa 

- laikys savo susirinkimu nedelmj. 39 Balandžio, 
1 vai. po pietų. K. Liaudanskio svetaine), 3301 S 
Morgan st. Draugai, susirinkit:— Seki.

Pirmas metinis balius.
So. Chicago, Dr-tė Sz. Izidoriaus turės 

savo pirma balių nedelioj, 29 balandžio, 
salėje L. Templių, 8801 Commercial avė. 
Prasidėsi vai. po pietų. Grajys puiki 
lietuviszka muzika. Įžengs vyrams 25c. 
moterims ir merginoms dykai. Užkvie- 
czia visus. 1 Komitetas.
25tas metinis apwaikszcziąjimas 

ir balius.
Nev York. Dr-te sz. Kazimiero turės 

25tą metinį apvaikszcziojimą savo eg
zistencijos ir balių subatoj, 5 gegužio, 
1900, Palace salėje, 93 Grand St. Brook- 
lyne. Prasidės 7:30 vakare. Įženga 
vyrams 25c. moterims 10c. Wisos 
draugystes, imanczi;*s szeme apvaik- 
szcziojime dalyvumą eis in corpore 
miesto ulycziomis į* apvaikszcziojimo 
salę, kurioje bus tautiszkos kalbos, mu
zika ir balius. VVisus lietuvius ir lietu
vaites szirdingai kvieczia imti dalyvumą 
apvaikszcziojime 251 o metinio sz. Kazi
miero Dr-tės jubiliejaus.

A. Zesnieyskis, Dr-tės sekr.
Nashua, N. H. Dr-tė Szv. Kazimiero 

turės savo antrą metinį balių subatoj, 
5 gegužio, Franklin Opera House salėje, 
ant Loveli Depot. Prasidės# vai. vaka
re. įženga vyrams 50c.. moterims ir 
merginoms dykai- 'Visus lietuvius ir 
lietuvaites szirdingai kvieczia atsilanky
ti Komitetas.

Padekawone.
Siuncziu szirdinga sesių P. K. Bru

ožui už graž laikrodėlį, kur aplalkiau 
16 d. balandžio ir veliju 100 kostumerių 
daugiau,

Su guodone,
% J. Mataitis, Ęlizabethport, N. J.

Geras gilink Im.
Iszvažiuodamas į seną kraju, privers

tas esiu parduoti už pusę prekės (9150) 
40 akrų gero, apaugusio-dideliais me
džiais lauko, valstijoj Arkanso. kur man 
perkant kasztavo 9300 00. Tenai jau 
nuo 6 metų yra keletas lietuvių apsigy
venę. Norinti pirkti tegul pasiskubina 
szeme mėnesyje. Alsiszauk ant adreso: 
L. Staokevicz, Box 712, Campello, Mass.

Pigiai ant pardavimo 2pentru medinis 
namas įsu lotu. Namas naujutėlis, 40 
pėdu ilgas, viduryje klozetai su vande
niu. Atsisriiukite po nr. 4522 Wood st. 
kerte 45 ui. * (4—5)

Ant pardawimo, pigiai namas su 
lotu. Namuose talpinasi buczernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki- 
le: Dan. Knakevtcze, Box 403, Toluca, 
III. (7—3)

Reikalinga mergina į maža 2 ypatų fa- 
miliją prie namu darbo. Užtenka mo
kėti vien lietuviszka kalba. Te atsi- 
szaukia pas Dr. Marja Dowialt, 723 W. 
18th str. arti Paulina ui. ant 2ro pientro.

RELMATYZM. 
NEURALG1E t podobne choroby, 

vyrsblany na podstevie fcteiych 
niemieckioh 

MEDYCZIYCH 
umy Or. RICH1ERA 

K0TWICZNY’ 
PAIN EXPELLER 
IE MA MC LKPSZKGO! Prsvdztvy tyl 
. ma „ K OTWIC E”«a maras och 
. Ad. BiehtertCo.. Pa«H Se, N»w Vert 
311EDALI ZtOTYCH 1 innych 
13 aid. Wiaane fsbryki ūkia 

10 OT. Uznejsgo 
Jsinvuiejsl lekarac. vhifcictelu 
teddv sptečnyeh duchovnl 

i mite snakomite oaoby.
Svsciegdty u F.A.R

DBA BICHTKRA
KOTW1CZNV STOMAI<AL nsjlepesym 
kiemus kolkl ulestravnosd, chorob- s<>4*dke.

Albos*
WATERBURY, CONN—Vietinis Po- 

litiszkas Lietuvių Kliubas pasirūpino pa
rengti kalbas ant 3 d. Gegužio, 1900, sve
tainėje New Turk Hall, Jetferson st. 
Kalbėtojom bus Dr. J. S z 1 i u p a s, isz 
Scranton, Pa. Kalbos prsidės 7į vai. va
kare. Szirdingai užkviecziame visus 
tautieczius ir tautietes susirinkti. įženga 
dykai. I—1 Komitetas.

Visi Vyrai pas 
Kazimiera ir Joną 

KUDULIUS, 
830 Blue Island av., Chicago. 

Rasite szalta Alų, seniauses Arielka*. 
Eurapiny Vyną, Havanos Cigarus.

Diemanto Elektros Kryžius.
I Wadlnama* taipgi Voltą Kryžium, k*leta metu atgal ta- 
I po iuraita* Autinjoje, ir paeldekavojant *awo naudai 
I Kryžiui ta* welk prasiplatino Vokietijoj, Franouzljoj, 
I Skandinavijoj ir kito*. Earopo* »«aly»e, ir amdlea yra la- 
I blausiai pageidaujama* kaipo galinga* vaistas nuo Beuma- 
I tizmo ir daugelio kitu kūno negailu.
I Elektros Diemanto Kryžiui gydo Reumatizme taip mu»- 
I kul* kaip Ir ranariu. Neuralgija Ir kita* kaao akandejl 
I mu*. Nerviszkuma. Nervu susilpnėjimą. Silpname, Prae- 
I totą Nervą Gyvume. Narvu Nupuolime, Nemiga, Abejo 
I tingume. Dva*>oe Mupuollm* Hy*tari>. Paralyžių, Bu*- 
I teigimą, Drebuly. Neuralgija, Apoplekiija, Muomara, Szv.
1 Wlio 8zokl Bzlrdle* Plakime. Galvoe skaadejUna ir wtea* 
I Nervlazko 8ystemo sugedimu*.
I Veikme Jo apaMackta pati per sav*b*zyj* keleto* dle- 
I nu. bet kartai* uitrunk* keli*dienas.
I Kryžių mikia aeazlnt diena tf nakty, pakabinta antizll- 
I kinio azulnriuko ant kaklo, Mguczian szirdlnes indauboe. 
I Mėlynoji pu*e turi bet in apaonia apvirsta Priasz naudo- 
I Urna ir viena lyki ant dieno* po to indek Kryžių in truputi 
I drungna geriausio nksuao skystimą rr laikyk per keletą 
I mlnucziu. Vaikam*.žiūrint p**al amžių, uk*u*a miksa 
I vandeniu atskiesti. Preke to Kryžiau* yra Viena* dole- 
I ils ir gvarantuojam*. kad ji* «nteik* takia pat nauda kaip 
I kad gerienslejteeJnktfteaklSiržei. kasztuojantl penkiolika 

bei dvidesrlmla sykiu daugiau Kožna* lašini ynos innarys, 
•valkas ar ligotas, niekados neturi bot be to Elektriizko Kryžiaus, kars yra geriausiu gelbėto
ju m prlecaal snaokias kūno negale* Ir skausmu*. Prismik viena doleri per ezpresą, ar money 
orderi arba registruotoj gromatoj, o mes tamstai savas kaistai* pasinei** viena Elektrlsska ©ta
rnauto Kryžių, arba « už B.00. Gaunamos tusstanazlai* rekomendacijos nuo ypMo, kurtasis

A** izlrdiagai velyju w*rtot Diemanto Elektrų, Kryžių nuo wl«oklu motertizku ilgu.
Mr* ELVINE JENSEN, KoosaaBaa, Cta«.

Mano motrr.- ilga laika tarėjo a,lm* ir oerwa illpnume. bet po keturi* medeli* vartojimo Die
manto Elektros Kryžiau, tapo vlu.zkai įvelka.—NIELS GCNDESKĖ, Jiaraa. Mina
The Dianioud Klectric Cross Co , 30(1 Milwaukee avė., CHICAGO.

Ll6LUWiSZKa ADLiGka.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku ta vorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekime wlHada galima raat DAKTAKA, kum duoda ligoniams 
rodąs dykai.

A pliekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.
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LIETUW1U DAKTARAS

MARJA DOWIATT,r
Kauno gub. Szauliu paviete

723 W. 18th Street.
Nuo 8to* iki 12to* ryto.

Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvieno* 

aptieko*.

ĮVAŽIUOJU 
pas 

.1. E*. 
Duisevioti,

Aukos ant kanklntiniu.
L. Aleksandravicze,Hampsihre.Ill. 91.00
J. Jankauckas, Sopris, Colo. .25
T. M. D. Kuopa, Westville, III. 110.00

Aukos aut Pary žiaus
Tsz Wilburton, Intl.,

Paroti ofi 
Ter.

Juozapas Kundrotas............. ........... 91.00
Juozapas Galickis................. ...........91.00
Jan Joseph, žydas................. ............ 91.00
Igno’as Gižas......................... ..................50
Juozapas Grinius........ ........ ..................50
Kazimieras Grinius............ ................. 50
Juozapas War*nka............... ..................50
Aleksandra Raczkauskas .. ..................50
Frauciszkus Szlaitinis......... ..................50
W. Sakalanckas..................... ................. 50
Antanas ^Valaitis................. ..................50
Juozapas Balsareviczius... ..................25
Simonas Siautulas............... ..................25
Jonas Rinkunas............... . . . ...............r.25
Andrius Pažėra..................... ..................25
Antanas Kazimierskis.......... -..'e......
Juozapas Kavaliauskas ... ...............  25
Baltramiejus Sėmenis.......... ................. 25
Jacob VVillems, finlandietis. ................. 25
Jozef Wirgis, galicijonas... ..................25
Stanislovas Grigaliūnas.... ............ 91.00

910.25
Isz Brockton, Mass.

I. Poceviczia 10c.
I. VVaicziunas 5c.
K. Kibilda 10c.
K. Czyras 15e.
J. Mineikis 25c.
8. Krauczunas 10c.
P. Lauczka 10c.
K. Zaliauckas 10c.
F. Sireika 10c.
W. Czemtauskas 5c.
E. Skuczas 5c.
W. Zmuidinaviczia 25c.
K. Kundrotaviczia 5c.
J. Kibartas 15c.
J. Eimutis 10c.
J. Petrauskas 10c.
J. Norvilą 10c.
A. Aluza.s 10c.
K. Puodziunas 5c.
A. Amszieju* 5c.
J. Wirszulskis 10c.
A. Bartkus 5c.
A. Sterblis 5c.
J. Pikelis 10c.
A. Trakinis 5c.

Isz viro 92.45

Dr. Leonard Landės, •
Littuzoiszkas Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuose: 
Kiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Ix>ndone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon, Baile vue, Port G radusi* 
Hospital College ir 1.1.

U ■■ tikri na laiaydyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui: 

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

L.i*n*v I.ytiaaku DsUiu
iszgj’dysiu' į kėlės dienas, teipogi li

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

Dr. Leonard Landės,
134 E. 241 h 8t.,Cor.Lexington Av.

Offiso valandos:} ^AMkP£ 
NedeliomicnuoS iki 10% w»LryU>;nuot iki 4 vai. 
po piet.

Rodą per Gromuliu Dykai
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 91.00 

t>~Jeigu sergi, Ui paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

Žingeidi!* svietui dalyku.
Tikrai-vienatinė gydykla ant užieldini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelniu* ir tankiu* plau
kus, ką liudyjs dauguma* prisiųstų pa- 
dėkavonių per laisskus ir iaikrassoziu*. 
Pagelba yra visiems, tik stsissaukite. 
OFFI8AI: įg Brooklyn, N Y

Norėdami pasiklaust rodo* per laisskus, 
adresuokite: The J.M. BRL NDZA OO.t 
Box 2361, Nev York. U .8. A.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

JONAS MOŽKIKA,
AssisUntas ir Notary Public.

■ ROOM 601-602

Wlenati»isWate budo
Lietuwi8skas Šaitanas.

Užlaiko gerą alų, nepiaune* ir csystaa a- 
rielkaa ir kvept ncziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl sz vieži* i atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatini* ezyscziau 
sės Ir teisingisuses lietuviszka* saliu 
na* mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
839 Bąnk, kampa* 8 Leonard *t. 
Waterbury, Conn.

aimVITA SuirraSisa nužudyta wyn> 
»tipruma ir draauma.

°Vdo impotencija, cabdo naktlaia 
polucija ir wi»ai lisaa ingauta, per 
i»xdvkumaar neatserirumo. Srba sy- 
dyki* ludrutina uerw», ir daugina 
kraują; priduoda veidui raudos ūma 

t V wy ir augraMaa Smogui JaunyatU. Slan- 
O7iAme paeita už 50c baiell. ai $2.50 

bazelių, ir gwarantuojame iazgydy- 
VU. arba plnigua aug-aiintl.

Gaunama yra Ir A pliekoje Clark ir Vaa 
Buren 8 Chicago.

87 88 B. lasbiDgton st, Chicago, III. 
Užsiimame civiliszkoms ir kriminalisz- 
koms provom*. Geriausei iszvarome pro-' 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame
. Jonas Mozeika gyvena po n r. 119 W. 

14th pi., kur galima JI rasti iki 9 vai. 
kas rytas.

J.Burman & SteiUnkevicz,
231 8. Roeblingst-, Brooklyn, N. Y. 

prie lletuviazkos bažnyczios.
LletiTiszkis Sztons Rell^lszkn Daiktu.
Užlaiko Ražancziu*. Szkaplieriu*. Abroz- 
dua, Maldaknyges lietuviszka* ir lenkisz- 
kaa, teipogi ir viaokiaa kita* knygas dva- 
siczko* ir zvietitzko* intalpo*.

Pajieszkojlmai.
Pajieszkau Juozo Adomino, kurs szy- 

met iszvaževo iss' Chicagos į Wilke« 
Barre, Pa. Teiksis atsiszaukti, 

K.Jtazokas,
924—33 str.‘, Chicago, III.

Pajieszkau savo draugo Jono Dubino. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant adreso.

Paul Armalis.
Box 1056 Stoughton, Mase.

Ticrvita Metisai Co.,
Ollnton B Jakaon St*., Chicago.

Pajieszkau savo draugu: Adomo ir 
Bernado Bernatavicziu ir Adomo Walnt- 
kevicziaus, visi 'Vilniaus gub., Traku 
pav., Skraiconiu kaimo. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią ant adreso: 

Jos. Aczgauskas, 
Boa 243, Haverhille.Mass.

Pajieszkau savo draug Juozapo ir Ka
raliaus Dziemi jonų it AnUno Czicrnialio, 
visi isz Pristavo "kaimo, Buvai k - guber. 
Teikkitės praneszti apie juos ant adreso: 

Jos. Radzievicz,
125 Ri verst.. Haverhill, Mass.

BaltrUkoi)!!!
Rasite szalt^ alų, seniauses ariel

ka#, wynj net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
N. River Side St.,

iaterbnrj-
H. mane

Gražu* 14K

GRAND OPENING.
Subatoj ir nedėlioj, 28 ir 29 balandžio, 

darome įkurtuvių balių savo naujo sa- 
liuno, ant kurio gralis ęera muzika ir 
bus smagus pasilinksminimas. Balius 
prasidės 6 vai. vakare. 'Visus aplinki
nius ir pažystamus kviecziame atsilan
kyti.

Geo. Palilionis ir"M. Mieldažis, 
68 W. 25th St., Hoynę avė., Chicago.

Piutilinksmiulrno Baliu*
Subatoj 28 d. balandžio, prasidės puo 

7-tos vai. vakare: graj *s keturi isz ge
riausių muzikantų ir bus smagus pasi
linksminimas. Dėlto užkviecziu visus 
aplinkinius ir pažįstamus atsilankyti.

Su guodone,
M. Nieviadomskis, 

1161 So. Hoyne avė., Chicago.

dengtai* ar at
darai* luk**-

aaitatom • ir
■žaukaoia., avietkaota*. tikrai amoriko- 
■lizkai* vidartal*. gw*rantuota* aat S0 a**ta. 
iizrodo kaip MO.OO sukilai* laikrodėli*. At*iu»l-

ktgal ant mui kaatto. Baaavk koki ■ori wyrt**a 
ar moteri»*ka.Prie kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukia lieta lenclageli Jeigu (« orde
riu pri*iu*l|3.96. ir apmokame ka*zta> prUiunti 
mo. Ap»i»*elieok įsendieD. ne*aj« prake* elaa 
aunttya. Raižyk o prialaiime SDO paila Kata
logą parodanti tukitanczlu, wtaoklaj>u>kla d*l- 
gta. ROYAL BARGAtN HOU8E, M ItatfboraSl. 
Chicago. III. 

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3«62 S. St.

EutaM peikiąs Fotografijai; e9 tazžaą tikta*

•2.00
*•’****'

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Forniton S Stove Co.,
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys t*wo peeslu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią preką, pigiau kaip fabrike.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra

sa y k, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeosety- 
toje gromstoje pamo
kinimu kaip isssigy- 
dyti namieje ir' apra- 
Mysiu kokiu budu asz 
iazsigydžiau nuotakiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz-
gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliuolja. Raszy k 
sztądien pas:

Che* Johnson, 
Box 516. Hammond, lad.

Duok! dink nuims brolan gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti

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

J. R. Miknaltis.
883 Bank st., Watert»ury. conn.

_ KONCERTASPrie Pavasarinio Sezono Atidarymo;
Siibatoj ir Paųedelyj.

Didžiausia Sankrowa Parčdaių wisame Chicagos mieste. Wisi ir kiekwienas 
neszloja parėdus pagal naujausia mada darytus, o tokius tik pas mus gausit.

Jei norite turėt puikius parėdus: dailia Skrybėlė, dailia Jake ar Keipa, puikias 
Drapanas Wyrams ar Waikams, ateikite pas mus, nesą pas mus, ir tik pas 

mus, gausit puikius parėdus uz pigius pinigus.
WYRU IR WAIKU SIUTAI. .

WAIKU Siutai, padaryti isz gero 
vilnonio korto, juodos ar tamsiai meli
nos parvos,gero darbo,mieros nuo 
5 iki 14 metu vaikams, vertybės ()(i„ 
91.98, dabar už.................................OvC

WA1KC Siutai— Didelis sandelis 
vilnonio kaszmero siutu; puikios ir gry
nos worsted materijos, puikaus ir drūto 
darbo, m i eros vaikams nuo 8 iki 15 me
tu senumo, padaryti ant pardavimo po 
92.48 ir ir 92.98, ateik dabar ir 1 HA 
pasirink koki nori už.................J, Į įj

WYKU Siutai — Wyru rūpestingai 
padaryti vilnoniai siutai isz Standard 
korto ir kaszmero, jau tai drižuoto jau 
kletkuoto, su j uodais ar melinais raszte- 
liais ir tt. visi iki 44 krutinės mieros, re- 
guliariizka preke ju 98.50, Su- A A A 
baloj ir Panedelyj po...............T««J0

WYltU Pava*ariuiai Kintai, isz 
16oz. clay worsteds, teipgi tricot lawns, 
visokios parvos, ir kaszmeriniai drižuoti 
ar kletkuoti. pagal francusiszka msda 
daryti, su szilko ataiuvimais, geriusi 912 
siutai Chicagoje, specijaliszka H Ar 
preke Subatoj ir Panedelyj / .vD

j.

SKYRIUJ BIG CLOAK ROOM W

NAUJOS
DRESSEMS MATERIJOS.

40 stukiu nuo 40 coliu ploczio storo 
storm aerges, henrieltaa, granite*, fran- 
cusianko serdžo, *u szilkiniai* ruožais ir 
vilnoniais *imet\mai*. visokiu parvu, 
vertes 39c yardas, szia Subata ir Q P _ 
ir Panedelyj tik........................

40 stukiu nuo 40 col. ploczio vilnones 
Venetian materijos, naujausio gatunko, 
su priemaisza vilnų ir Milkų, two-toned 
granite*, lygaus ir stmainingo mohairs, 
tikra tokio* materijos verte iM- A Q _ 
neeza 75c yardas, pas mus...........tOC

50 stukiu nuo 50 ool. ploczio vilnones 
storm sergės, granite*, vrhipcords, oov- 
erta ir aifiMko jiapiino materijos, psgei- 
dautlniausiu parvu. Tokios materijos 
niekur be 91 25 negausi, o mes H 
paleisim yarda už.......................... ( OL

50 stukiu nuo 45 col. ploczio vilnones 
storm serges, cheviots, granite cloths ir 
puikios we*ve dressems materi- 
jos, vertes 75c yardas, už............. t) vi

50 stukiu nuo 45 ool. ploczio vilnones 
importuotos Venetians, storm sergės, po- 
plins, prunellaa, brosdcloaths. cheviots. 
whipcords, sharkskin cloths ir homes- 
puns,vertes ne mažiau už 91.50 1 A A 
y arda*, pas mus tik.......................l,vV

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktara*.

Gydo visokes .igas, turi geriausą praktl 
ką ligose moterių, vaikų ir chronisz- 
koše ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

887 32nd 81., Chlcaga

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 13—3 po pietų ir po 6 vsk 

Tblelonas Yards 885.

DR. RALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS- 

Chroniszku, Ner- 
viszkuirprivatisz- 
ku ligų vyru, mo- 
teriu ir vaiku. Li- 
gontus gydo per 

|U laiszkus.
sisooo

Tj'J^^Nagrados duos 
kiekvienam gydy- 

F tojui, kuria iszgy-
< dys tiek ligoniu su 

kaip Dr. Kalimerten. Gyduo-tiek laiko, kaip Dr. Kallmerlen. Gyduo
les yra sutaisytae Im žolių ir ssaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kalimer- 
ten, iszgyde tukstanesius ligotu žmonių, 
kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuojau* prie Dr. Kallmbbtkn, o 
rodą flACat dykai. Apraszyk gerai savo 
liga, lyti (vyrasgr moter sake) amžy,kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyme ar 
galima iszgydytl er ne. Adresas:

DR. F. J. KALUERTEK.
TOLEDO. OHIO.

Už 2.75 nupirkai Kliugu pinta wai- 
kam* w*simali su paleruolo pllem

rantuata* ant 3 matu. 1’4 83* 
xtmas*i osujaatio darbo “GoCsbt 

Duodame 10 diann ant

iu*n telsln-

anajai Isalaisto pnlkau* 48 pusiu kaiaUo<o.
Adresuok:
V’ielor Manulheturin* Co., Dii ' O I, 

įeito 107 Rlymouth f»f, Chicago, Iii.

NAUJIENOS

Kaip mum* ■*<*! Slnoma, Bnonija—is* psyoh- 
l*zko. IntaMuuaHMko ir aat ekonomisiko st-

juii tam. wi*» turi aura* paaekma* ir pasive
di m* visokioje verteIgjr*toju; anuoji yr* ligūs
ta. *llpoa nnliudn*. innyka*. mslanoholinka, 
nedrąsi ir tankiai vi*l*zkai negabi prie darbo 
Ir nelinksmi sssimynlszkame gyvenime.

In ssin pastarąja kilau priguli wi*i U* kari* 
■avo jaunyntoja.daugama* gal visai Uinetjreziu, 
atsidavė naikinančiam Smegau* kuša ir dvasia 
darbui — onaniunui arba patpolluoljal. ir *awo 
velerniuose metuose perdaug Save vale savo 
lytisi»lem» pak-vidimam*; teipogi ir ti*. karte 
i»i prieSastie* neaStektlno Ir blogo maisto, per 
•Įdubimo, per dldy alkoholinku gerymu varto
jimą, arba karte per susidėjimą *■ nesveikom*

yda pasekUM*. kaip ve: *zirdle* drebejima. 
• pazmodKiku* galvo* •kaudejlmns, apetito ne
tekimą. Ssrnn Ir pilvo kntara. nugara* ir kry- 
Stan* ikaudijlma. asrviinknma. dispepsija, vi
duriu uSktetejlma. sekios bėgimą sąjunginėj n 
namotallstkais *apnal*. inksto liga*, tvnmatlz- 
ma. dnsinlma. negale, szkorbuta. įkandančius 
aat knno ir lytiszku daliu spuogas, gonorėja, 
scaaksrl. slfllieto

Bet dabar tegul niekas naausimina: *xlo mie
sto daktarai m rado nauja* vaisina •■ kartu 
ja,.-!ba vali ur.-itel, radlkaliszkal ir vislszkai 
iss tu ilgu issslgydytl; kaaklnamtette atgaus sa
ve sveikata, stipruma, drutybe Ir dailia l*i<nl- 
zda. gabume visokiame darbe Ir nSstomimc.

Prisieik *6c. markėmis ir me* pasiusime tam-

MOTERIŲ PARĖDAI.
Moteriazko* kersey ir broadcloth 
Jake*, padaryto* isz Angliszkos kersey 
ir broadcloth materijos, su szilkiniu pa
muszalu, siūles atlasu atmetytos, parvų 
pilkos, kastoravos, royaiines, juodos ir 
melinos, paprasta preke 910, o P QQ 
dabar tik. .?...........   O.tJO

Moteriazki Reipai, padaryti czys- 
to ir figūruoto szilko, su pamuszalu, gar- 
niruoti su szilkiniais karbatkais, žvilgu
cziai* ir kaspinais, lygios nugaros, pa
prasta ju preke yra 96, 0 dabar Q QQ 
paleisinį ui.................................... OstrO

MeryiHzezlu Jake*, padarytos isz 
vilnones broadcloth materijos, apszcziaf 
su szilkiniais karbatkais ir žvilgucziai* 
garniruotos, visokiu parvu, melinos, rau
dojo*, cadet, royaiines ir melsvos, mie- 
ros dėl 4 iki 14 metu mergszems, papra
stos prekes 97. dabar nupirkcit O A O 
pas mus už.................................... O.tjO

MoteriMzko* Šilk Waist8. padary
tos isz tatfeta szilko, su pakarotu prysza- 
kiu ir nugara, naujos francuziszkoa ma
dos, su pamuszalu, su puikiu stock kal
nierium,paprasta preke 96, da- O AQ 
bar teeik už.;.............................. OstlO

K0L0RU0TA8 SZILKAS 
25 stukiai figūruoto dresaems 

puikiu kombinacijų, reguliarias- Q r 
ka preke 50c yardas, už...............

szilko,

30 stukiu 24 col. ploczio twilled_____________ print- 
ed Foulards, rožavas. rusvas, cadet, nai
lonai, nevy, gray ir heliotrope, H tįn 
tikra preke 91.25 yardas, už......... f

25 stukiai szilkinio duchess atlaso, vi
sokio dažo, teipgi baltos ir k rems vos pur
vo*. czysti ir ruožuoti, vertes QQn 
91.50 yardas, už...............................eJOv

SKRYBĖLĖS IR KEPURES.
W AIKU Tams ir Golf Kepures, parvu 

melinos, rusvos, rudos, pilkos ir žalios, 
dailaus darbo, vertes 50c, 8uba- Q r _ 
toj ir Panedelyj už........................

VYAIKU Fedora ir Telescope Skrybė
lės, juodos ir rudos, geriausio gatunko, 
vertos visados 75c. ir 91.00, Su- A (K 
baloj ir Panedelyj po.. ...........

50 tuzinu Wyriszku minksztu ir kietu 
Skrybėlių visokios parvos. kaip Fedora, 
Derby, teip ir naujos Pasha. visos kuo- 
geriausio gatunko ir tokiu niekur Chica- 
goie be 92.00 nei m si te, ateikite 
pas mus ir imkite už... ............... rjOC

MOTERIŲ SKRYRELES.
Isz suvirsz 300 puikiai gaminiotu mo- 

teriszkų skrybėlių pasirinkit sau kokia 
tiktai norit.

Sziaudines Isz Myr /v
puikiai pintu iMjbnSF/ 
sziaudu, karau, 
ir kvietku pa- įnį
darytos, • kurias 
szitame iszpsr- 
davime paleisi- 
me pigiau negu 
už puse t i k ros

L!l5

Puikios pava- X
.sarines garnira- '
votos moterisz- 
kos Skrybėlės, ’ 
siutu sziaudu 
ant dratiniu re- 
m u, su dailia f ’**
gamitura, su sparneliais, kvietkais bei 
papuoazalais, verta dvigubos preke* ne
gu kad mes parduosim per szia Q r A 
Subata ir Panedeli po............................ V

Moteriszkos gsrniruotos Skrybėlės, 
Turbans ir Bonetai. kaiszytos kvietkais, 
fruktais, rožėms ir visokiais žvilgucziai* 
bei szilkais, paskutines mados, •) P/A 
vertes 97.00, dabar tik............... OsDVF

Motertazko* Tan Jake*, padary
tos isz parinktos vilnones covert materi
jos. su geru mercerized pamuszalu, nau
jausios pavasarinio sezono mados, su 
coat kalnierium, su mažu fly pryszaklu, 
paprasta preke 95, szia Subata t) Q Q 
ir Panedelyj lik................. . -.gU«dO

Moterinzko* Drera Skirte, iss vil
nones broadcloth materijos, su atlasinė
mis stuczkoms, box plėšt nugara, gerai 
palimavotoadailaus darbo,ver- O QQ 
tos 96. už........................................Ošti O

juonasr szrtirs:-----
15 stuku juodo Italiszko taffetas szil-' 

ko, skaiscziai juodo ir žvilganczio, regu- 
liariszkos prekes 75 centu vardas, mes-gi 
sziame specijaliszkame iszpardavime, L 
y. Subatoj ir Panedelyj palei- A Q 
sime y arda už..............................Tt/C

10 stukiu extra sunkaus juodo Peande 
Soie szilko, naujas favorite szilkas mo- # 
diszkiausioms dresaems, visur parduoda
mas po 91.25 yardas, o pa* mus QOn 
gausit už............................4............ OdC

KLEIN BROS
.795-805 S? HflLSTED St_

Cor Canalport Avė

naujas lietuiisikas Salimus.
D.Zubow ir ISpragos, 

GLOBKVILLE, COLOR. 
arti Denver. Color.

Ui 13.23 Nupirksi Puiku J 900 mo-
910.28 teriszka ar wy
ImU riszka dulrsUi

Csia yra musu vienatini* ssliunas szita
me mieste. Todėl lietuviai in ežia at
kakę, teiksis pas mu* atsilankyti, o gaus 
visa informacija apie darbus ir visa szio 
miesto padėjimą.

USsiiike ui V# a»* 
— busi t i pigesne se

ga vertes pirks, kiti po SS. HO ir •». OirvM- 
tnoti ant t metu Muša modeliai 41, trijų Crow> 
rems yra paiku t lai* aito* mados ant 1WO m A- 
gantu reikalaujame Dwiraoziu ir kitokia daljr- 
ku katalioea mtraerisme ai dyka. Ptaiga iss 
kalno nerelkalanjame. Adresuok:

Victor Afnnutiai-turinsCo.Ospt. H-i. 
iei-187 rnymouth PI. Chicago, Hl.

TIKTAI DEL WYRD.
E Z dy ka sampelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisius 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelis stebuklingu gy

duolių bus atsiūta* koė-

ta Madlcal Institute. Jla 
tiek iszgyde vyra, karte

tiszkaia D kunisskato kna
te ji mate, teip kad Institn-

bandyme pakeline tiem*.
karte papraszys.

Iszsigydysl namie nuo
kies vienos lyUsskos ligos.

te* Iszdykumo, sugraSiu 
patratyta pajiega ir av 
minu, paneik y* skaudėji
mą strėnų, sadraty* silp
nus lyUnku* *anarlaa.

Gydrola* yra labai ■■*■-

doa plaukta plauki* pne

tlndamo* kur railcia. Jos

State Medtasl In*titnto«4 
Elaktron BnUding. Ft.

■4 dyka nempeU. InsUtn-

dld4tan*in skaitliam 4mo-

trankt te* narna, kad gydyti** D *tte įampaliai parodys jiem*, kaip lengva isuigydyt ana lyti**
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