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Metas VIII

Politiszkos žinios.
Amerika.

Trynės partijų štate Kentu- 
cky dar wis ne pribaigė. Aug- 
szcziausias sūdąs, kuriam ant nus
prendimo atiduota, katros parti
jos gubernatorių pripažinti už 
tikrę, užbaigė tirinėjimę ir pri
pažino demokratiška gubernato
rių Beckhama už tikrę 
Kasgi vienok bus toliaus, 
jeigu paniekintasis guber
natorius nenorės pasiduoti sūdo 
nusprendimui?

Tirinėjimas prigavysczių ame
rikonų paczto urėdnįkų ant Ku
bos traukiasi toliaus; keli urėd- 
nįkai likosi suaresztuoti. Priga- 
vystės pasirodo didesnės negu isz 
syk tikėjo. Tūli urėdnįkai tvir- 
tina, kad Suvienytose Wieszpa- 
tystėse tiesiog dirbdino netikras 
markes ir amerikoniszki paczto 
urėdnįkai aut Kultos pardavinėjo 
už tikras. Apkaltintas ir pasta
tytas po kaucija yra ir augszcziau- 

^ias paczto užweizėtojas ant Ku
bos Thomson. Ant kiek per tas 
prigavystes Kubos pacztas likosi 
nuskriaustas, dar nežinia, bet da
bar jau tę skaito mažiausiai ant 
pusės milijono doliarų. Ameri
konams prieszingos partijos džiau
giasi isz to skandaliaus, kadangi 
dėl tų prigavysczių garbė ameri 
konų ir uisitikėjingas ant jų tei
singumo labai nupuolė.

Ant naujų Amerikos valdybų 
Havai salų artinasi rinkimai. 

aAmei <rob-*w*ąr<oįkai, kaip (Ai 
yra Amerikoj, taip ir ežia nori 
paskirstyti n įdėjus į dvi kapita
listų partijas, Ligi į demokratus 
ir republikonth, kurie, žinoma, 
turėtu rinkti tmenkonų paskir
tus kandidates T uotu tarpu a 
merikonų skr audžiami cziabu 
visi, portuga iecziai ir japonie- 
cziai, kurie tveria didelę gyven
tojų daugumę (amerikonų yra 
ežia vos 2000, jų prieszinįkų gi 
bus apie 60000 šiuom kartu pa
sirodė protinga? nais negu ameri
konai tikėjo, ne- atsisako ameri
konams tarnauk Kaip da
bar IdikragzcfV pranesza, čia
buviai, portug J iecziai ir japo- 
niecziai pasitra.kė isz ameriko- 
niszkų partijų, Ligi isz demokra- 
tiszkoa ir republ <oniszkos ir nu
tarė statyti save kandidatus ant 
virszniįkų. Tol u budu į valdi- 
nįkus per ateina .ežius rinkimus 
gali patekti am-rikonams prie- 
szingi kandidatai o juo toliaus, 
juo labiaus sustip ės ir subrendės 
vietiniai gaivalu, tokiu budu 
Havai salos pers b- buvusios lai
mės szaltiniu visokiems ameriko- 
niszkiems lengvo pelno jieszkan- 
tiems politikierian».

Mūšiai terp auerikonų ir fili- 
pinieczių ant Filipnų salų dabar 
taukiaus atsitinka. Jeigu pati
kėtume raportams įmerikoniszkų 
karės vedėjų, tai pisirodytų, kad 
pagal jų paduotu ižmuszlų filipi- 
mieczių skaitlių, yr jų isz viso 
mažiaus negu ame ikonai užmu- 
szė. Tuom tarpu naieztai ne tik 
neina silpnyn, bet dar vis la
biaus iszsiplatina. Dabar Agui- 
naldo vėl atgijo, j yra drauge 
su jenerolu Tino. J iszdavė vėl 
atsiliepimu, kuriam- iszreiszkia, 
kad be pripažinimo visiszkoa ne 
prigulmystbs, ant Filipinų mai
štai ne pasiliaus.

Karė Afriką].
Rodosi, kad būrai is isz t ikro 

pradeda nesisekti. I.oda nė an
gliszkų karės vedėjų raportams, 
nė angliszkų laikraszczių repor
terių telegramams ne galima per 
daug tikėti, bet visgi Qe galima 
užginti, kad veik wia Orani- 
joe republika yra angį jonų ran
kose, jie prisiartino au prie 
Transvaliaus rubežių, c kaip sa

ku, jenerolas Hunter su raiteliais 
perėjo jau rubežių. Būrai be 
mūšio traukiasi vis atgal.

Isz Nataliaus, kur iki sziol 
priesz daug didesnes Bullero pa 
jiegas būrai teip ilgai pasekmin
gai kariavo, jie wisi pasitraukė, 
atidavė anglijonams net terpkal- 
nes Viggars kalnuose. Yra 
dar būrai terpkalnėse Drakonų 
kalnų, bet jeigu tik Robertą nu 
stums toliaus į sziaurius būrų va
dovo Bothos kariaunę, tai ir lai 
kantiems vedanezias per Drako
nų kalnus terpkalnes atseis tei- 
posgi pasitraukti ir į Transvaalių 
įsiverž 40000 Bullero kareivių. 
Su sujungtoms Robertso ir Bulle- 
ro pajiegoms būrai ne gali kėsin
tieji stoti į atvirę muszį, kadan
gi ant to jie per mažai turi karei ■ 
vių: ir sutraukę visas savo pa- 
jiegas, jie ne turės nė pusės to 
skaitliaus, kokį turi anglijonai. 
Kaip sako, būrai bandys stoti į 
muszį ant upės Vaal. Jeigu ežia 
taptų sumu-zti, tai pasidalys į 
mažus pulkelius ir teip kaip filipi- 
niecziai amerikonus,alsys anglisz 
kę kariaunę.

Angliszkose valdybose būrai 
ilgiausiai laikėsi aplink Mafeking, 
kurį laike apstoję nuo rudens pe
reitų metų. Pajutę, kad apsto
tiems mieste anglijonams ateina 
pagelba, būrai stengėsi miestę 
paimli. Wiena būrų dalis isz 90 
žmonių isztikro įsiveržė į ne
griukę miesto dalį,bet ji.anglijo- 
nų apsiausta, turėjo pasiduoti. 
Ant galo atėjo pagelba miestui, 
kurię atvedė lordas Kitchener, 
miestas Mafeking likosi nuo būrų 
apgulimo iszliuosuotas. Kur 
dingo nuo miesto būrai, kurie 
buvo jį apgulę, tikrai nežinia. Į 
Londonę atėjo privatiszkos ži 
mos, buk ta visa būrų kariauna, 
kuri laike apgulusi miestę Mafe
king, isz visų pusių anglijonų ap
stotųjų visoms kanuolėms ir ve 
žimais pateko į anglijonų nelai
svę. Jeigu viskas teisybė, kę 
garsina dabar angliszki laikrasz 
ežiai apie karę pietinėj Afrikoj, 
tai isztikro reikėtų laukti greito 
pasibaigimo karės, abidvi pie 
tinės Afrikos republikoa turėtų 
išnykti isz eilių sakristovių 
vieszpatysczių ir pastot anglisz 
koms valdyboms, jeigu nieks ne
užstos už burus. Sunku suprasti, 
kaip isz syk galėjo liuosybės apgi- 
nėjai taip tvirtai laikytiesi į sve- 
timę krasztęįsiveržę irmuszti an- 
glijunus ir ant syk taip urnai vi
sai nupulti.Matyt vienok,kad bū
rų vadovai isz pradžių ne mokė
jo naudotiesi isz pergalių, a dabar 
jau ir naudotiesi ne gali, kadangi 
ne jie anglijonus musza, bet tie 
be muszio stumia būrų pajiegas.

Dabar anglijonai vėl garsina, 
kad būrų dvasia nupuolę, kad 
būrų komendantai viens po ki
tam pasiduoda, kareivių gi ma
žesnės dalys atiduoda ginklus ir 
meldžia, kad jiems daleistu grįžti 
ant farmų. Jeigu tai teisybė, tai 
žinoma, su tokiais nupuolusios 
dvasios kareiviais nė geriausias 
vadovas nieko ne padarys. 
Klausymas tik ar isztikro jau bū
rai teip ant dvasios nupuolė? Tę 
patį juk anglijonai garsino ir luo- 
jaus po paėmimui jenerolo Oro 
nje,o^>askui tas pasirodė begėdisz- 
ka anglijonų melagystė, kadangi 
tie nupuolę an( dvasios būrai be 
mažo ne paėmė į nelaisvę visos 
angliszkų kolionijų kariaunos ir 
buvo paėmę prietaisas 
vandens traukimo prie
miesto Bloemfontein, kur
stovėjo visos lordo Robertso pa- 
jiegos. Dabar isz tikro būrų ka
riauna traukiasi be muszio ir ati
duoda anglijonams vis didesnius 
savo tėvynės plotus- Kodėl tę 
daro, įsz tolo ne galima suprasti.

Angliszki laikraszcziai garsina, 
buk prez’dentatf Krueger atsilie

pė tiesiog į angliszkę mini stėnų 
pirmsėdį. lordę S<ilUbury,praszy- 
damas užbaigimo karės. Laik
raszcziai, žinoma, reikalauja wi- 
siszko pasidavimo Anglijai abie
jų pietinės Afrikos republikų. 
Angliszkas raudas vienok nieko 
apie atsiszaukimę Kruegero ne 
garsina, todėl gal būt, kad tas 
paskalas yra tik laikraszczių isz- 
mislu. Tie pats laikra-zcziai 
garsina, buk Orauijos būrai atsi
sako toliaus kariauti, pasiduoda 
Anglijai ir grįžta ant farmų, buk 
prezidentas Steyn ne teko ka
riaunos. Gal būt, kad tame yra 
kiek teisybės, bet visgi visam, 
kę raszo angliszki laikraszcziai, 
ne galima tikėli, kadangi jie taip 
pagarsėjo leidimais į svielę mela
gingų žinių kaip ir amerikoniszki 
jų sandraugai.

Atėjus į Londonę žinioms apie 
iszliuosavimę nuo būrų apgulimo 
miesto Mifeking, apginė jas to 
miesto, pulkaunįkas Bidon Po
vėli, likosi pakeltas į jenerolus. 
Gyventojai įpuolė kaipi į kvai
tulį, gal isz džiaugsmo per daug 
užsitraukė airiszkos degtinės. 
Priemieszcziuose Londono, tai- 
posgi miestuose Aberdeen, Bel- 
fast ir kituose užgimė maisztai. 
Pulkas besidžiaugianezių angbjo- 
□ų ant premiesezio Einchley isz- 
veitė duris gyvenimo užveizėti]- 
jaus geležinkelio stacijos, iszdau- 
žė langus; tę patį darė visuose 
didesniuose Anglijos miestuose su 
gyvenimais dabartinės karės prie- 
szų. Teip mat angį i jenai supran
ta Ii uosy bę nuomonių.

Amerikoj lankosi dabar būrų 
pasiuntiniai, kurie ežia atkako 
jieszkoti užtarimo. * Jeigu Euro
poj nieks neužtarė, tai Amerikoj 
beteikalo to jieszkoti, kadangi 
užtarimas ne atgabęs politikie
riams nė jokio pelno; taigi ežia 
būrų delegatus priims karsztai, 
bus kalbos, per kurias ameriko-1 
nai ras progę pasigirti, bet ūžta- į 
rimo pas politikierius turbul ne 
ras.

Pietini Amerika.
Nors Kolumbijos randas garsi

na, jog revoliucija tame kraszte 
likosi suvaldyta, bet isztikro, 
kaip isz pri vatiszkų’ezaltinių pa
duoda, yra visai priešingai: re
voliucija jeigu ne visur, tai bent 
sziauriniuoee apskrieziuose ima 
virszų. 16 d. gegužio; sziaurius 
nuo Panamos buvo smarkus mu- 
szis, kuriame revoliucijonierių 
užpuolimas tapo numusztas. Mies- 
tę Carthagenę laiko dar rando 
kariauna. Angliszkas garlaivy* 
“Trent” buvo rapdo pasamdytas 
ant pergabenimo kariaunos į 
Carthagenę, bet kad revoliucijo- 
nienai iszgriovė visus tiltus, ku
rių gruvėsiai užtvenkė upę, tai 
atvežta kariauna ne* galėjo būt 
iszsodyta. 13 d. gegužio netoli 
Carthagenos buvo smarkus mu- 
szis tarp revoliucijonierių ir ran
do kariaunos, kuriame dalis re
voliucijonierių tapo sumuszta, 
ant muszio lauko krito jų 500 
žmonių. Ilgai besitraukianti re
voliucija pagimdė ežia baisias 
sanlygas: aukso nėra, o popieri
niai pinįgai taip nupuolė, kad už 
doliarę moka tik 5 centus.

Maskolija.
Maskolija gabena vis daugiaus 

kariaunos į rytinę Aziję, drutina 
tuose krasztuose portus. An
gliszki laikraszcziai garsina, buk 
ji rengiasi į karę su Japonija. 
Maskolijos randas vienok gerai 
žino,kad Japonija viena per silp
na, todėl ji ne pradės karės su 
drūtesne Maskolija. Jeigu todėl 

i ji drutina savo portus rytinėj 
| Azijoj ir gabena ežia kariaunę, 
tai turbut ne priesz Japoniję, bet 
greieziaus priesz galingesnius ne
gu Japonija prieszus. Wokiszki

laikraszcziai sako, kad Maskolija 
pradeda neužsitikėti Amerikai ir 
ginkluojasi tikėdama, kad ataeis 
jai kariauti priesz susijungusias 
drauge Amerikę ir Angliję; Mas- 
koliszki laikraszcziai pripažįsta 
už reikalingę Japoniję patraukti 
į savo pusę karėje priesz galin
giausias ant Didžiojo oceano 
vieszpatystas. Kadangi japonie- 
cz>ai ne kenezia ir bijosi didesnio 
susidrutinimo Amerikos ant Di
džiojo ocešno, ta> maskoliai tiki, 
ksd juos ne sunkę bus patraukli 
į Maskolijos pusę.

Siunczia Maskolija daupnaus 
kariaunos ir į VVIdurinę Aziję ant 
Afganistano rubežiaus: dabar 
ežia yra jau 180000 maskoliszkų 
kareivių, ko su visu užtenka 
priesz 60000 angjiazkos kariaunos 
stovinezios Indijoje.

Maskoliszkas pasiuntinys Kon- 
stanlinopoliuj skundėsi Turkijos 
randui, buk turkiszki urėdnįkai 
skriaudžia armeuieczius, kurie per 
tai pulkais bėga į Maskoliję. Ma
tyt, kad Maskolija jieszko vien 
priekabių ant gąsdinimo Turkijos, 
kuri, turbut,nenori išpildyti ko
kio nors Maskolijos reikalavimo.

Praneuzifa.
Prancūzijoj pasibaigė rinkimai 

valszczių ir miestų virszinįkų. 
Lz 33940 rinkimą,24832 išrinkti 
rando szalinįkai, nacijoulistų isz 
rinko 8319; tik Paryžiuj nacijo- 
nelietai paėmė viršau.

Sziaurinėj Afrikoj pasimirė 
valdonas Murokko viešpatystės 
ir i« to užgimė tūluose kraštuo
se maištai. Prancūzai nori isz 
to pasinaudoti ir užimti vi*ę Mo- 
rokko. Kadangi svarbiausias 
Prancūzijos priešinį kas Anglija 
dabar turi karę pietinėj Afrikoj, 
tai ji negalės pasekmingai prie
šintieji Prancūzijos mieriams. 
Gal būt todėl, kad Morokko pa
teks Prancūzijai.

Isz Lietuvos.
Isz Kauno.

Pereitę metę Kauno gubernijoj 
iszduotą isz viso 12117 daleidi- 
mų ant laikymo pardavinyczių ir 
pramonės įtaisų. Wisoj guber
nijoj ne piigulinczių prie gildijų 
pardavinyczių buvo 2865, kurios 
pardavė ta vorų už 5407416 rubl.; 
amaiinįkiszkų varstotų 111,kurių 
iszdirbimai verti buvo 459450 
rubl. Priguhnczių prie gildijų, 
taigi didesnių pardavinyczių, bu
vo 1218, kurios pardavė tavorų 
už 20657547 rubl.; dirbtuvių 
buvo 89, kurių produkcija pasie
kė 3746450 rubl. vertės. Iš 
Prūsų per parubežines muitiny- 
czias pargabenta į Kauno guber- 
niję tavorų už 700723 rubl.; iš
gabenta gi į Prusus tavorų už 
9647395 rubl. Nuo įgabentų iš 
svetur tavorų užmokėta muito 
235309 rubl.

Kauno prekėjai atsiliepė į mie
sto rodę su praszymu parengti 
mieste prekystoe mokslainę, kur 
lygiai vaikai ir mergaitės galėtu 
pasimokyti reikalingų prekėjams 
mokslų, kadangi dabar, ne ėsant 
mokslainės, tėvai priversti ant 
pasimokinimo leisti vaikus net 
į užrubežių mokslainės. Kaip 
apskaito prekėjai, parengimas to
kios mokslainės prie vienos isz 
gimnazijų ne kaštuotų miestui 
daugiaus kaip 3000 rubl. ant me
tų. Jeigu miestas ne turėtu pi
nigų, tai prekėjai pršzo duoti 
nors pliacitj ant pastatymo trio- 
boe, o reikalingus pinįgus žada 
terp švęs surinkti.

Gaisrai.
Prieš velykes keliose vietose 

Trakų pavietyj buvo gana di
deli gaisrai. Miestelyj Žosliuose, 
prie geležinkelio bėganezio nuo 

Kauno į Wilnių, sudegė mūrinė 
mokslainė. Blėdį ugnies padary- 
tę skaito ant 5000 rubl. Terp kit
ko sudegė ir parengta prie mok
slainės skaitinyczia. 21 d. balan
džio, kaime Siekanuose, Kronies 
valszcziuje, sudegė 8 gyvenami 
namai, 5 klėtys ir 30 kitokių u- 
kiszkų triobų. Czia ne apsiėjo 
be žmogiškų aukų: ugnyje pra 
žuvo 4 metų vaikas. Blėdį gai
sro padarytę kaime Siekanuose 
skaito ant. 10000 rublių.

Isz Witebsko gubernijos.
Žiemę szį metę buvo czia daug 

sniego, todėl ant pavasario nuo 
tirpstaneziųsniegų užgimė tvanai, 
upėj Dauguvoj ir kitose vanduo 
pasikėlė augššiaus negu kitais 
metais. Witabske, kadangi mies
tas guli augsztai, užliejo vien 
žemesnę prie upės miesto dalį ir 
medžių krautuves. Daugiausiai 
nuo tvanų nukentė pavietinis 
miestas Drissa. Czia upės van
dens pasikėlė net ant 30 pėdų 
augszcziaus paprasto paviršiaus 
ir užliejo beveik vieę miestę ir 
neišpasakytai daug blėdies pri
dirbo. Susitvėrė komitetas, ku 
riši renka aukas ant suszelpimo 
nukentėjusių nuo tvanų; miesto 
gyventojams trūksta net duonos, 
nes vanduo pagadino kratuvėse 
ėsanezius miltus, sudaigino net 
javus.

Isz Anusziszkes, Trakų pa- 
(pawietyj.

Szaltas pavašiio oras stabdo 
augimę žolės ir želmenų; galvi- 
jsms trūksta paszaro, šienę ir 
sziaudus daugelis ukinįkų jau iš
baigė, o kad ląuke žolės nėra, 
tai reikia gyvulius szerti sziau-' 
dais nuplėštais ,nuo stozų; 
kks turi dar kiek pinįgų, perka 
už brangius pinįgus paszarę isz 
kitur: už pudę šieno reikia mo
kėti po 40 kap., o sziaudų 30 
kap. Tūluose kaimuose galvi
jai iš bado pradėjo stipti, pirkė
jų ant išbadėjusių galvijų nėra, 
kadangi nieks ne nori pirkti sku- 
ros ir kaulų.

Uždari į twartą sawo kre
ditorių.

Kaime Chodkiszkiuose, Devo- 
niukių valszczi>«us, susiprovojo 
ukinįkai Wideikis ir Palionis. 
Sūdąs nusprendė Palionį ant už 
mokėjimo 150 rubl. Ksmarnį 
kas atkako į Palionio namus ‘ir 
suraszęs jo turtę, paskyrė ant 
pardavimo galvijus. ' Palionis 
dar pirm paskirto laiko pinįgus 
užmokėjo katnarnįkui, bet tas 
apie tai ne pranešė VVideikiams; 
ant paskirtos dienos tie atėjo į 
Palionių namus ir įėjo į tvartę 
ant apžiūrėjimo kamarnįko ap
rašytų galvijų, bet czia juo* 
Palioniai užrakino. Net atkakus 
starostai ne norėjo užrakytų pa
ti uosuot i, Uitai trys broliai Pa
lioniai pateko )>o sudu. Sūdąs 
nusprendė juos dabar ant 7 dienų 
į valszcziaus aresztę.

Užmusze rando szinkorių.
Kaime Jubrava, Pinsko pavie- 

tpj, Minsko gub., tūli ukinįkai, 
žinodami, kad rando degtinės 
pardavinyšios šinkorius laiko 
pas švę didelius pinįgus surink
tus už parduotę degtinę ir norė
dami tuos pinįgus šu paimti, 
prikalbėjo vienę puskvailį uki- 
nįkę užmušti szinkorių. Ūkinį- 
kas atėjo su revolveriu, peršovė 
ši n korių, kuriši nuo to tuojaus 
pasimirė. Niekszai vienok prie 
rando pinįgų prisigriebti ne spė
jo, kadangi juos visus suareszta- 
vo pirma, negu jie galėjo savo 
mierį išpildyti.

Žmogžudystes.
Mieste -Smorgonėj, Wilniaius 

gubernijoj, likosi iszskersta v iš 

szeimyna žydo Gneees. Žmogžu
džiai, ant supainiojimo pėdsako, 
padegė namus, kuriuose Gnesai 
gyveno. Užmušėjų iki sziol 
ne susekė.

15 d. balandžio, kaime Pa- 
krovsk, Jezno valszcziaus, likosi 
papildyta bjauri žmogžudystė. 16 
metų pusbernis kaimo Pikelenų, 
Dambrauskas, pagriebęs kirvį, 
su juom užmušė seųelį Jonę Ro- 
monauskę; jo gi p^ezię, 60 metų 
moleriszkę, mirtinai sužeidė. Už- 
muszėjas tbat, tankiai atsilanky
damas pas Romanauskę, žinojo, 
kad tas turi pinįgų ir užsimanė 
tuos pinįgus paimti. Kada pasku
tinį kartę atėjo, Romanauskai 
širdingai jį priėmė. Žmogžu
dys, atlikęs su švo aukomis, 
pradėjo jieszkoti pinįgų, bet jų 
ne radęs, parėjo namon. Išda
vė jį mirtinai sužeista Dambraus
kienė ir jis likosi suaresztuotas ir 
prisipažino.

isz Radoszkowicų. Wil- 
niaus gub.

Neseniai czia atsitiko juokingas 
dueliusterp dviejų žydų mėsinį- 
kų, kuriuodu susipyko už.atkal- 
binėjimę mėsos pirkėjų vienas 
nuo kito. Kaipo ginklę prie 
dueliaus mėsinįkai iszsirinko kir
vius, kuriais mėsę kapoja. Su
stojo ant rinkos ir viens kitam 
u kirviu stengėsi galvę perkirs
ti, bet tas padaryti ne pasisekė, 
kadangi į tarpę įsikiazo policija 
ir karžygius suvaldė; vienas isz 
jų vienok neteko vieno deši
nės rankos piršto, kurį mat prie- 
szas su kirviu nukirto.

Nelaimes ant geležinke
lių. ’

Neseniai.ąnt geležinkelio, terp 
stacijų Bojarų ir Borisovo, Mins
ko gubernijoj, likosi suvažinėtas 
u kinį kas kaimo Stoki, Szutko. 
Jis tavoriniu trukiu važiavo nM- 
mon ir kada trūkis atbėgo ties 
jo namais, Szutko nuszoko nuo 
bėganezio trūkio, bet paslydo po 
ratais, kurie nupjovė jam koję 
ir dešinę rankę. Nugabentas į 
Borisovę ir palaipintas ligoubu- 
lyj» į Por? dienų pasimirė.

23 d. balandžio terp tų paežių 
geležinkelio stacijų užsidegė bė
gantis tavorinis trūkis. Mat 
nuo lekianezių isz kamino ki
bi rkszczių užsidegė sukrauti ant 
dviejų platformų linai. Užtė- 
myję ugnį tarnai, trūkį sustabdė, 
bet ugnis iszsiplatino jau ant ki
tų vagonų. Deganczię trūkio 
dalį nukabino ir ji su visu audė 
gė. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 150000 rubl.

Žydai tiki, kad tai buwo 
Mesijoszlus.

Miestelyj Radoszkovicuose, 
Wilniau8 gub., žydelka, 
Sokolszczik pagimdė vaikę, 
kurį tamsus žydai ^palaikė iezsyk 
už Mesijošių, ar Anti- 
christę. W ai kas užgimė ne iš- 
pasakyto didumo: smilkinių ir 
kaktos kaulų visai ne turėjo; 
matyt buvo smegenys uždengti 
plona plėve. Smegenų sudėji
mas te i posgi buvo ne toks, kaip 
turi būti. Akys buvo didelės, 
iszverstos, be antakių; nosis 
kreiva, užsisukusi; lupos ir go
murys perskeltos; liežuvis isz- 
v e ratas kyšojo iš nasrų. Wai- 
kas rėkė storu balsu labai gar
siai. Žydai tikėjo, kad tai bus 
ne kas kitas, kaip Antichristua; 
bet jis, pagyvenęs tris dienas, 
pasimirė. Taigi dabar Wilniau8 
gubernijos žydams reiks vėl lauk
ti atėjimo kito Antichristo.

Jawų prekes.
Pereitę šnvaitę už lietuviš

kus javus ir kitus produktus mo
kėjo Wilniuje: už pudę rugių 72 
—73 kap.; avižų 69—73 kap. 
Pūdas sūdyto sviesto 10 rubl.; 
pūdas szieno 48—54.kap.; šiau
dų 25—27 kap.-

Isz Szkotijos.
Szkotijoj darbai eina gerai. 

Pavasaris jau prasidėjo, bet szi- 
lumos dar vis mažai; rytmecziais 
būva szalnos gana tankiai.

Czianykszcziai lietuviai laik
raszczių ir lietuviszkų knįguczių 
mažai skaito, užtai išsigerti 
mėgsta, o kaip kada mėgsta teip 
antakius ir nosis apsidaužyti, kad 
isz jų raudoni burbulai szoka. 
Kunįgo lietuvio ne turime ir ne
žinia, kada sulauksime.

Kunįgas Warnagyris, pasi
traukdamas isz Szkotijos, per sa
vo atsiliepimę į “Tėvynės Sar
gę”, buk jame patilpęs musų pa- 
rapijosjpagarsinimas apie jo pasi- 
traukimę yra melagingas, užkirto 
kelię kitiems kunįgams, kurie 
dabar nežino, ar yra pas mus ku
nįgas Warnagyris, ar ne. Mes 
per tai kito kunįgo iki sziol ne 
turime, nors ne atbutinai reika
laujame, nes Szkotijoj yra apie 
5000 lietuvių, kurie be kunįgo 
ne gali apsieiti.

Iszkeliavus kun. Wranagyriui, 
užgimė ermyderis terp lietuvių 
ir už kooperatyviszkę duonos 
keptuvę. Kunįgas mat ant kep
tuvės gaspadoriaus įspraudė len
kę Urbanavyczių, perstatė jį kai
po teisingę žmogų ir jam atida
vė visę vahę ant keptuvės. 
Kol kunįgas buvo Szkotijoj, 
nieks prie keptuvės rokundų pri
eiti negalėjo. Iškeliąvus kun. 
W., wisi saoko prie] keptuvės ir 
jos kasoj rado nepriteklių net 300 
svarų sterlingų arba |1500. Mat 
kaip lenkas lietuviams patarna
vo būdamas niekeno neprižiuro- 
mu neaprubežiuotu keptuvės 
gaspadoriumi ir kasieriumi I Da
bar jis yra jau iszmestas isz 
keptuvės ir paduotas į sudę. 
Kaip sūdąs nuspręs, nežinia; 
apie tai pranesziu savo laike.

Kaip visur taip ir pa* mus lie
tuviai dėjo aukas ant kankinti- 
nių, kurias siuntė ant p. Montvi
los vardo. Aukų tokių, rodosi, 
susirinko apie 7 svarai sterlingų 
arba |35; jų vienok iki šiol ne 
matome pakvituotų rokuudose 
komiteto kasieriaus p.Olszevskio. - 
Kodėl jų p. Montvila ne prida
vė, kur reikia?

Czianykszcziai lietuviai p. 
Montvilai užsimokėjo už visus 
metus už “Vaidelyt^”, užsimokė-** 
jusiu buvo, rodosi, 130 abonentų, - 
jeigu ne daugiau. Tuom tarpu 
iszėjus 7 numeriams, “Vaidelytė” ‘ 
užmigo ir jos iszleistojas iškelia
vo į Amerikę. Nuo ko privalo 
dabar jieszkoti .užsimokėję už 
visus metus abonentai?

M. X. T.

Parodos reikalai.
14 d. balandžio tapo officija- 

liszkai atverta visuotina paroda 
Paryžiuje. Tas atvėrimas nors 
ir buvo iszkilmingas, bet anaip
tol nesutiko bu tikruoju dalykų 
stoviu: paroda tuom laiku da 
toli buvo nuo jos užbaigimo ir 
tas faktas davė laikrašcziams 
progę užpulti ant valdžios už 
suvadžiojimę žmonių. Wienas 
isz rimtų laikraszczių, “Le Ma- 
tin”, ant rytojaus po atidarymui 
parodos iszsitarė tiesiog,kad "pa
rodos nėra, o yra tik žiopsantie- 
jie plyšiai, tuszti palociai, iš
ardytos vitrinos, atluptos skry
nios, iszmėtytos lentos — daugiau 
nieko. “Le Matin” tuojaus per
sergėjo švo skaitytojus, kad jie 
nesiskubintų ant parodos ir ne 
pirktų bilietų, kurie duotų tiesę 
matyt tai, ko nėra”.

Dabar praėjo jau daugiau kaip 
dvi sanvaitės nuo atidarymo pa
rodos, bet da irgi lieka daug ne 
atlikta. Da kitų tik pradėta 
statyt namus, pati Prancūzija da 
taip gi tik pradeda statyt butę 
savo Indijos kolionijų. Szale 
Trocadero da vis riogso ne už-



baigti murai, ploniai be pastur
galių.... Dagi pats palocius 
Trocadero ne spėjo pasidabinti 
prieez atvėrimę parodos: galeri
jose pilna rakandų, lentų, ir ki
tokių... Neseniai nemažai nu
sistebėjau, pamatęs iszmusztę 
palociaus langę ir užkim^fbę.. . ? 
su pakuloms.

Nors ir į Ethnographiszkę mu
šėjų Trocadero leidžia publikę nuo 
12 iki 5 po piet. bet ir ten da ne 
viskas prirengta ir lyg tyczia su
vis lieka aplenkta ta salė, kę yra 
szale mus parodos. Ten suver 
s ta daug lentų, skrynių, visokių 
manekinų....

M us paroda teipogi ne galėjo 
būt įkūnyta greit, nes daigtai 
atėjo gana vėlai. Paskutiniai 
atėjo isz Prūsų 13 d. balandžio, t.

vos viena diena priesz atida 
•ymę parodos. Nors ir buvo 
iszsiųsti jie gana anksti-29 d. 
kovo, nors ir administracija Tro
cadero, inan papraazius, pati 
kreipėsi prie gelež akelio val
džios, bet nežiūrint ant to, reikė 
jo kelis sykius važinėti ant gelž- 
keldvario ir atakuoti tam tikrus 
urėdninkus. Pasirodė, kad ge 
lež'nkelio kompanija tiek turėjo 
darbo su parodos siuntiniais, kad 
jokiu budu negalėjo spėti isztusz- 
tinti atėjusių vagonų.

Pabaigoje balandžio mėn. atėjo 
da daug fotografijų, mapų ir ant 
galo 3 d. gegužės atėjo # daiktai 
isz Kauno gub. Tai bene bus 
paskutiniai daiktai. Daigtų at
siųsta gana daug ir gana gražių. 
Dėlei daugumo visokių daiktų, 
mes iszpradžių net nežinojome, 
kę su jais padaryti, tik vėliaus 
iszpalengvo pradėjome grupuoti 
ir dabar jau paroda artinasi prie 
galutino jos užbaigimo. Už ke
lių dienų laukiame * atsilankymo 
ministerio apszvietimo. Kada 
bus mus paroda visai užbaigta, 
tuomet prisiųsiu parodos apraszy- 
mę,

Paryžius 4. V. 00.
. Daumantas.

Gaisrai.
Kenosha, Wis. Sudegė ežia 

Chicago Rockford Hosiery Works 
ir per tai 500 žmonių ne teko 
vietos. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 1150000.

St Catharina, Ontario. Sude 
gė ežia dirbtuvės Canada Cycle 
Motor Co. ir per tai 500 darbinį
kų ne teko darbo.

Menominee, Micil“ Netoli 
nuo ežia it-zdegė didesnė dalis 
miestelio F.sher. Ugnį užgesino 
ant galo smarkus lytus, bet visgi 
ji pridirbo blėdies ant pusės mili
jono doliarų.

sz darbo lauko.

avė. Nev Yorke, kitę ant Long 
Island, treczię gi mieste Alba- 
ny, N. Y.Rodosi vienok, kad tas 
trustams didelės naudos ne atga- 
bęs, kadangi priesz tuos cigarus 
straikuojanti darbinįkai ir jų 
draugai parengė boycotę.

Naujokas.

’ ISZ
Lietuwiszkn dirwu.

Isz Amerikos.
Maras Amerikoj.

San Francisco, Cal. Baisus 
azijatiszkas maras,nežinia isz kur, 
likosi atvilktas į Suvienytas 
Wieszpatystes Sziauriuės Ameri 
koe; dabar apsireiszkė jis etati
ni szkoj dalyj miesto San Fran
cisco. Sveikatos užveizda isz- 
davė prisakymę skiepyti gy
ventojams apsaugojimo vaistę. 
Kada tę valdžios norėjo iszpildy- 
ti, chiniecziai pasiprieszino, isz 
to užgimė maisztai. Gyventojus 
apėmė baimė. Pardavinyczių 
daugumas likosi uždarytų, tur
tingesni gyventojai kraustosi 
kitur.

Bjaurus niekszas.
Boston, Mas. Susirinkę ant 

ulyczios vaikai siautė kaip mokė
jo. Kada didesniejie nubėgo to
linus ir pasiliko vija keturių 
metų Willee Gary, prie jo priėjo 
koksai ne pažįstamas vyriszkis 
ir pipraszė, kad vaikas iszkisztų 
liežuvį. Waikas, nieko pikto 
nejausdamas, tę padarė. Niekszas 
vienok pagriebė už liežuvio ir su 
peiliu jį nupjovė ir atlikęs tę, 
.pabėgo. Rodosi, kad tę galėjo 
padaryti tik ne pilno proto žmo
gus.

• Musztynes terp neyru ir baltvel- 
diiu.

Chartolle, N. C. 18 d. ge
gužio terp dirbanezių prie gele
žinkelio negrų ir baltveidžių 
darbinįkų užgimė kruvinos 
musztynės, į kurias įsimaiszė pa
skui paszaliniai negrai ir balt- 
veidžiai. Policijantas su- 
aresztavo vienę negrę darbinį- 
kę; pamatę tę pro szalį einanti 
negrai, užsimanė atimti suaresz- 
tuotę. Į pagelbę poliejantams 
atbėgo su revolveriais aplinki
niai prekėjai. Negrai iszsitrau
kė britvas ir revolverius; to
linus ant muszio lauko subėgo 
beveik visi miestelio gyvento
jai. Muszis pasibaigė tuom, kad 
18 sunkiai sužeistų reikėjo ga
benti į ligonbutį. Negrus, ant ap
saugojimo nuo iszpjovimo,reikėjo 
pasodyti į kalinį.

Nelaime ant geležinkelio.
Seattle, Wash. Netoli nuo 

ežia nupuolė nuo tilto vežantis 
anglis trūkis į Raging upę ir su
sidaužė. Isz Seattle iszsiunlė dakta
rus gelbėti apsikulusrus žmonis.

5 Evansville, Oh, Bus ežia 
atidarytos naujos anglių kasty- 
nės.

T IViLBER, Nebr. Netoli nuo 
ežia neužilgio biiS atidarytos 
naujos anglių kastynės.

1 Ravlings, Wyo. Netoli 
nuo ežia rado naujus anglių plo
tus, ant kurių parengs kastynės.

5Į Nev Castle, Pa. Vulcan 
Foundry & Machine Co. pastatys 
ežia dideles maszinų dirbtuves.

•Į Braddock, Pa. Bremseriai 
Thomsono plieno dirbtuvių pa
kėlė szt raikę.

Millvale, Pa. Atidaro ne
toli nuo ežia naujas kastynės, ku
riose ras darbę mažiausiai 1000 
darbinįkų.

H Troy, N. Y. Dirbtuvėse 
Barden Iron Co. darbinįkai pakė
lė sztraikę. Tas atsitiko pirmę 
kartę nuo atidarymo dirbtuvių.

Findley, Oh. Taisymai ežia 
nykszczic se geležies dirbtuvėse 
jau baigiasi. Darbai jose prasidės 
nuo 30 d. gegužio.

White Rock* Station, Pa. 
Likosi ežia atidarytos naujos kas
tynės, į kurias reikalauja 25 pri
pratusių prie darbo kalnakasių.

York, Pa. Darbinįkai Smi- 
tho <£ Co. dirbtuvių pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja pakėli
mo užmokeanio ant 10%.

•j Bussey, Iova. Darbai eina 
ežia pusėtinai. Atidarė naujas 
kastynės, bet jose dirba dar silp
nai.

Kalamazoo, Mich. Neužilgio 
ežia bus pastatytos didelės gele
žies dirbtuvės. Kada prasidės 
darbai, patilps ežia 1200 darbinį
kų.

T Toledo, Oh. Darbai dirb
tuvėse East Toledo Foundry Co. 
eina prastai, dirba tik pusė ma
szinų ir tai vos pusę sanvaitės.

Bayonne, N. J. Sztraikas 
dirbtuvėse Oxford Copper Co. 
pasibaigė. Kompanija pakėlė už 
mokesnį ant 10% ir pusė darbi
nįkų sugrįžo prie darbo.

Dayton, Oh. Tarnaujanti 
ant ulyczinių karų pakėlė sztrai
kę. Jų vietoj kompanija paėmė 
skabaus. Karai bėgioja, bet tik 
po policijos sargyba.

5 Cristal Falls, MiČh. Dar
bai eina ežia gerai. Darbę ne 
sunku gauti. Czianykszczios gele 
žies kastynės szlapios ir ne svei
kos, dirba jose tik seni darbinį
kai.

Waukegan, III. Pernai su
degė ežia dirbtuvės American 
Steel & Wire Co., kurias kompa
nija isz naujo atstatė. Darbai to
se dirbuvėse neužilgio prasidės. 
Patilps ežia mažiausiai 1000 
darbinįkų.

Coal Dale, Pa. Darbai eina 
gerai; visi brėkeriai dirba per 
visas dienas po 10 vai. ant die
nos; neužilgio pradės dirbti du 
nauji brėkeriai N-12 ir 6. Jeigu 
kas neturėtu darbo, gali ežia ke
liauti, nes dabar žmonių reikalau
ja.

1 Nev York. Darbinįkai 
prigulinezių prie trusto 
cigarų szopų pakėlė sztraikę. 
Kadangi vienok sztraikie- 
rių unija ne mažiaus turi turtų 
už trustę ir kad unijos virszinį 
kai ne judosziai bet sanariai soci- 
jalistų partijos, tai trustas ne
gali darbinįkų įveikti; turbut 
ant galo jam atseis nusilenkti, 
bet dabar, norėdamas parodyti 
darbiuįkams savo galybę, ne 
pasiduoda, bet tas pats trustas po 
kitu vardu’ atidarė naujas szo- 
pas: vienę atidarė ant Grand

Isz Mahanoy City, Pa.
Tankiai matome “Saulėj” isz- 

gyrimus Mahanojaus lietuvių, 
kurie buk gali būti kitiems kaipo 
paveikslas. Savo iszgyrimuose 
vienok “Saulė” nesilaiko teisy
bės. Jeigu kitų miestų lietuviai 
imtų paveikelę nuo mahanojie- 
czių, tai ne butume galėję paslro 
dyti nė ant Paryžiaus parodos. 
Kituose miestuose lietuwiezkos 
draugystės, matydamos naudę 
parodos, o ne galėdamos paežius 
prisidėt savo centais, tai nors 
kolektorius iszrinko* ant rinkimo 
aukų; pas mus, aut draugysezių 
susirinkimų, užsiminus apie tai, 
rieszkuczioms paniekinimus mėtė 
ant užmanytojų. Teisyliė, yra 
czia skaitlingas lietuvių buria, 
bet gero nuo jų ne matyt. Liuo- 
sose nuo darbo dienose rėkauja 
galiūnuose lyg kad juos smaug 
tų: sztai po velykų seredoj 
susidarė pulkas girtuoklių, gavę 
kur popierų su natoms, pasiėmė 
po pagalį ir kas tik kę nugriebė, 
praminė savo gauję “lietuviszki 
muzikantai”, ėjo per^ saliunus 
staugdami ir barszkydami su pa
galiais ir gerdami prakeiktę rau
gę. 30 balandžio buvo vėl 
liuosa nuo darbo, tai vėl musų 
“muzikantai” grajijo, bet daug 
gražiaus negu pirma, nes jau ge 
riaus pramokę, visai be natų 
grajijo, tik su pagaliais viena 
antram į kaktę. Dabar aiszku, 
kokį paveikslę gali kiti imti nuq 
mabanojieczių! Perkrėtus Maha- 
noyų, ne daug rasim tokių, kurie 
turi žmogiszkus jausmus. Wisur 
terp lietuvių musų ^kankintiniai 
už tėvyniszkus darbus isztreinli 
į gilumę Maskolijos randa san- 
jausmę, tik Mahanojuj ne randa 
jų vaitojimai ne jokio saujausmo 
ne tik pas varguolius darbinįkus, 
bet ir pas dvasiszkę piemenį. 
“Saulė" szaukia, kad Mahanojaus 
lietuviai geriausi katalikai, bet 
už kę juos katalikais galima pa
vady t? Gal už tai, kad szale sa- 
liuno pas vienę rubsiuvį^susirin- 
l^ę szlykszcziausiai kalba ir viskę 
gėrę iszjuokia? Gal už tai, kad 
gatve einantį kiekvienę iszjuo
kia? Kur jų aukos ant kankinti- 
niu? Juk Iszganytojas liepia ka
linius iszpirkti arba nors jų būvį 
palengvyt! Kur rūpestis' apie 
atgavimę lieluviszkos spaudos? 
Sulyginus Mahanojų pirmiaus ir 
dabar, tai aiszkiai matyt, kad 
vietoj pasikėlimo protiszkai, 
czianykszcziai lietuviai yra gi
liaus nugrimzdę. Pirmiaus nors 
retkareziais atloszdavo teatrę ir 
padainuodavo po keletę lietu- 
viszkų dainų keturiais balsais, 
bet dabar jau seniai to visko ne 
matyt ir ne girdėt; ir ne tik kę 
niekas nepadainuoj i, bet ir baž- 
nyczioj jau seniai nėra kam gra
žiai pagiedot.

Aut szauksmo kankintinių isz- 
tremtų į Maskoliję už brangiau- 
się tėvų kalbę “Saulė” tyli, o su 
ja tyli ir czianykszcziai lietuviai, 
to laikraszczio skaitytojai. Mu
sų kunįgas teipoegi yra didžiau
sias pneszas lietuvystės, tę 
aiszkiai parodo jo paties iszs i tari
mai: 26 gruodžio 1899m. jis isz- 
sitarė apie kn. A. Milukę teip: 
“Kn. A. Milukas butu labai ge
ras kunįgas, tiktai kad jis nerei
kalingai užsiima tautiszkais rei
kalais”. Aplaikėmė mes paskuti
nį numerį “Dirvos” ir matėm jo
je veik visus kunįgus aukavu
sius ant iszleidimo “Dirvos”, bet 
mus kunįgo ten vardo nėra. Ant 
Paryžiaus parodos veik visi ku 
nįgai aukavo po |25.oo, o tame 
ir kn. J. Žebrys 25c. davė, o mu
sų kunįgas už tai ne davė nė 
cento, lyg kad paaukavęs ant 
tėvyniszko aukuro 25c. tai jau 
no butų galėjęs gyventi. Kan- 
kintinių balso meilės mokintojas 
teiposgi ne girdi, nors ten yra ne 
mažai jam lygių draugų kunįgų. 
Turime parapijos kuįgynę ir jame 
yra visokių knįgų, kurias už dy- 
kę galima skaityt, bet į knįgynę

zėtojaus, daugiau retai kę gali pa
matyti. Buvo isz raižyti ir keli 
laikraszcziai į knįgynę,bet ir tuos 
parapijos szviesus komitetas ant 
azio metu liepė sulaikyt sakyda
mas, kad isz to jokios naudos jie 
ne turi. “T. M. D.” kuopa susi
organizavo, bet nė susirinkimo 
atlaikyt ne gali delei visokių isz- 
niekinimų.

Balandėlis.

Isz VVestvllles, 111.
Musų miesteliu lietuviai suju

do su tautiszkais darbais; bet 
teisybę sakant, kad nebūtų pri
važiavę ežia lietuvių isz kitų 
krasztų, tai pas mus tautiszki 
darbai visgi dar butų po senovei 
gulėję drueziai prislėgti. Pas 
mus ir pirmiaus ne truko visokių 
.užmanymų ir labti naudingų, liet 
ne ėsant ežia suprantanezių 
tautiszkus reikalus, ne buvo 
su kuom tokius reikalus apkalbėti 
ir ant jų nuveikimo pasidarbuoti. 
Sziędien vienok, pasidėkavojant 
atkakusiems ežia isz kitur prakil
nesniems tautiecziains, gerai yra 
Westvillėj, nes yra jau su kuom 
tautiszkus darbus pradėti, ka
dangi atkakę ežia isz Kitur lietu
viai, jeigu pirma su tokiais dar
bais ir ne pasirodė, tai visgi yra 
juos ma'ę jeigu ne pas savuo 
sius, tai pas svetimtauozius ir 
matė kaip kitos tautos, besirupi- 
nanezios apie tautiszkus darbus, 
augsztai pasikėlė. Todėl pas 
mus dabar, kę tik naudingo dėl 
tautos užmanom, tai randame 
ne mažai pritarėjų nors terp at
kakusių isz kitur tautieczių. Se
niai gi ežia gyvenanti dar vis 
apie tautiszkus darbus ne daug 
it-zmano ir prie jų ne nori prisi
dėti: tiems rupi labiaus loszimas 
pokerio arba trynimas su alkū
nėms szinkoriaus baro negu var
gas musų tėvynės. Gėda tiems 
broliams, kurie per savo nesu- 

,-pratimę ne gražiais darbais gadi
na ne tik savo paežių, bet visos 
tautos vardę. Kalta tame tam 
sybė, kurię ategiasi įsireižę palai
kyti net tie, kuriuos mes godoj a- 
me, kurie savę musų vadovais 
vadina; jie draudžia mus nuo 
mokslo ir apsiszvietimo, nors 
tuom mes galėtume iszblaszkyti 
tamsybę, pakeltume savo protę, 
geri aus viskę suprastume, at
skirtume gėrę nuo pikto, su tuom 
galėtume pakelti ir musų nupuo
lusį vardę. Tankiai per nesu- 
pratimę juk dab«r terp savę« 
ėdamėsi, dalinamės į neužsiken- 
ezianezias partijas ;ne galime suei
ti į vienybę nė ant atlikimo 
svarbiausių ir reikalingiausių dar
bų. Atmeskime tik ^asabiszkus 
piktumus ir užvydėjimus, riszki- 
mės prie naudingų tautiszkų or
ganizacijų, kaip antai prie “Tė' 
vynės Mylėtojų Draugystės” ar
da prie Darbinįkiszko kliubo, ku
rio mieris yra darbuotiesi politi
koj ant musų visų labo. Į Kliu- 
bę gali prigulėti visi be skirtumo 
tikėjimo, jis priims noriai 
kiekvienę sanarį. Kliubas užsi
ims ir tautiszkais darbais, rupiu 
sis apie parengimę knįgyno, o 
paskui ir vakarinės mokslainės, 
kurių musų mieste nėra.' Risz- 
kimės tik broliai į organizacijas 
su naudingais mieriais, o,netru
kus galėsime* užganėdinti nors 
svarbesnius musų tautiszkus rei
kalus. Isz knįgyno ir mokslai 
nės turėsime daugiaus naudos 
negu isz kaiczemų, kur dabar 
daugelis brolių brangų laikę ir 
piuįgus praleidžia. A.

Isz Lowell, Mas.
Lietuvių, ne skaitant moterų, 

merginų ir vaikų, yra ežia su 
virszum szimtas ypatų; szitas 
miestas lietuvių apgyventas jau 
nuo szeszių metų, bet ne ėsant 
ežia apszviesteanio tautieczio, 
gyvenome kaip bitys be bitino 
iszkrikę, nors ne esame su visu 
atszalę dėl tėvynės, kę parodo 
musų aukos surinktos p. W. M. 
Sabonio ant Paryžiaus parodos 
reikalų ir ant kankintinių. Da-. 
vėmė, kiek kas galėjo; žinoma, 
ant to reikėjo prikalbinėjimo ir 
plataus iszaszkinimo, o kad mi
nėtas musų tautietis to nesigai
lėjo, tai tas ir iszdavė gerus vai
sius.

Su džiaugsmu praneszu, jog 13 
d. gegužio musų mieste susitvė
rė kuopa “Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoj” isz 10 sąnarių 
antro skyriaus, mokanezių po 
12.60 metinės; visi savo metinę |

tiek atsilanko, kad apart užvei- 
mokestį isz kalno užsimokėjo. 
Organizatorium musų kuopos bu
vo W. M. Sabonis. Pasitikiu, 
jog musų naujai susitvėrusi4ra9v 
pa augSį drūtytis ir gaivįs lietu- 
viszkę dvasię, jeigu tik p. Sa
bonis ne patingės pas mus vėl 
kada atsilankyti, paraginti ir 
budinti isz tautiszko miego, kol 
mes savo tautiszkuose jausmuose 
ir supratime dar nesustiprėję. 
Mes tikimės, kad tais paežiais 
keliais pradės vaikszczioti -ir 
Fall Rivet lietuviai, tikimės, 
kad ir jie pabus isz sunkaus mie 
gu. Czia lietuvių yra apie keturi 
szimtai, bet apie jų tautiszkus 
darbus nieko ne girdėt. Miega 
jie suraiszioti lenkiszkuose vys- 
tykiuose; tikrų lietuvių, perimtų 
mede savo tautos ir tėvynės 
czia dar ne daug yra. Tikimės 
vienok, kad ir Fall Rivero lietu
viai neužilgio pabus, kad ir jie 
nesigailėk aukų ant tautiszkų 
reikalų, iszšiliuosuos isz svetimų 
vystyklų, pradės organizuo
tis, tverti tautiszkas organizaci
jas. Gal neužilgio galėsime pra 
ue^zti, jog ir czia susitvėrė kuo
pos “Susivienyjimo L. A.” ir 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystės”. 
Dieve duok, kad tas kuo vei
kiausiai ateitu!

Lietuvys.

kisza savo nagus ten,kur nereikia. 
Red.). Apie tokius stovinezius 
ant tvirto pamato k Ii ubus žinotu 
gerai ir valdžios ir su jais turėtu 
rokuotiesi no tik urėdnįkai, bet 
ir politiszkų partijų vadovai. 
Sziędien turime rods diktai 
paszelpinių draugysezių, bet jų 
vadovai, neiszmanydami apie po
litikę, ne gali jos isznaudoti ant 
lietuvių labo. Turėdami gi po- 
litiszkus paszelpinius tautiszkus 
kliubus su skaitlingais sąnariais 
tvirtai suorganizuotus, mes 
greitai įgytume geresnį vardę 
terp visų svelimtauezių ir Ame
rikos valdinįkai ne drystu siun
dyti ant lietuvių ir juos niekinti. 
Ant mitingų ne butų vaidų ir 
peštynių už tikėjimę. Toki kliu- 
bai ir ant taut'szkos dirvos dau
giaus galėtu nuveikti negu visos 
su siaurais mierais paszelpinės 
bažnytinės brolystės. Ne v;enas 
Kliubo sąnarys galėtu gerai ap- 
mokamę miesto darbę gauti.

Makauskas.

Kooperaty wiszka draugys
te.

Springfielde likosi inkorporuo 
ta Lietuviszka kooperaty v isz k a 
draugystė Westvdlej. Kapitalas 
draugystės yra 12000. Ikorpo 
ratoriais draugystės yra: Kreivė
nai, Mat. Dervinis ir Juozas Ur

nęs sukrauta, o tada jau su Szliu- 
pu bus lietuvių tarpe pagalam! 
Wienas ir kitas ne nusisekė, ar 
tai ant gerovės ar ant ne gero
vės. parodys ateitis.

Amerikoje Komitetas, nors pa
sibardamas, tacziaus savo užduo- 
tę atliko; rods, p. Mikolainis, 
pasitikėjęs ant žodžių kn. Žilins
ko, kad jis veiks viskę ant gero
vės, buvo be mano žinios mano 
pravardę padėjęs po nutarimais, 
kurie buvo prieszingi mano ma
nymui ; tacziaus jis tai padarė 
ne dėl kokios klastos, bet pasiti
kėjęs ant kn. Žilinsko pažadėji
mų. o kad kn. Ž linskas veikiai 
“Tėvynėje” pasirodė, kuomi ėsęs, 
tai dingo ir p. Mikolainio viltys.

Isz dviejų vietų —mažesnės ir 
didesnės — reikėjo mums vienę 
iszsirinkti. Mažesnėji, anot p. 
Daumanto gromatų į Komitetę
— ne patraukia aasztų didelių 
prie įrengimo, o didesnėji, kaip 
asz i>z jo gromatos iszskaicziau,
— į 5000 frankų, nors sziędien
p. Daumantas kasztus pamažina 
ant 3000 frankų. Tegul bus ir 
teipl Ir teip ėsant, buvo isz- 
mintingiaus vietę mažesnę paim
ti dėl musų Parodos, kaip gro- 
m a t os e ir pats p. Daumantas vė
liaus raszė, nes lietuvių kasa 
Parodos negali iktuolaik pasigir
ti didelėmis sumomis, kurias ga
lima butu eikvoti.........

Apie musų draugystes ir 
Kliubus.

Skaitome nuolatai laikrasz- 
cziuose apie besitverianezias 
draugystes ir kliubus, bet dau
gumas tų draugysezių yra tai pa
prastos bažnytinės paszelpos bro 
lystės, arba kaip jas Lietuvoj va
dina lenkiszku vardu “brost- 
vos”; kliubai gi apeireiszkia ir 
pradeda darbuotiesi priesz u- 
rėdnįkų rinkimus; pasibaigus gi 
rinkimams, užmiega ir isznyksta 
iki kitų rinkimų.* Kodėl jie isz
nyksta, tę, man rodosi, visi su
pranta: mat pasibaigus rinki
mams, kliubų virszinįkai ne mato 
sau naudos isz palaikymo kliubo, 
priesz rinkimus gi jie agituoja už 
kandidatus tai vienos tai kitos 
partijos, tikėdami nuo laimėjusios 
partijos gauti urėdus, isz kurių 
galėtu paskui atsiimti užmokestį 
už savo darbę; pasitaiko net to
ki kliubai, kurie laike vienų rin
kimų tarnauja vienai partijai, 
praėjus kiek metų, tarnauja kitai 
ir tuom užsipelno iszjuokimę ir 
paniekę stfetimtauczių, nes aisz
kiai parodo, kad jiems nerupi 
programai partijų nė kraszto ge
rovė, bet asabiszkas pelnas. Su 
tokiais kliubais nieks nesirokuoja: 
priesz rinkimus agitatoriai žada 
vietas, bet po rinkimų paprastai 
prižadėjimų neiszpildo. Daugu
mo musų politiszkų kliubų neži- 
no nė miestų, nė valstijos, nė 
viso kraszto urėdnįkai. Kad pa
kelti kiek musų kliubus, reikia 
juos padaryti pastovesniais, o ne 
rengti vien ant isznaudojimo 
rinkimų. Argi ne priderėtu to
dėl, apart politiszkos uiduotės, 
padaryti juos tautiszkais ir pa- 
szelpiniais, kaip visos beveik 
lietuviszkos draugystės? Kliu
bai toki, nėsikiszdami į tikėji- 
miszkus reikalus, berirupindami 
apie politiszkus, tautiszkus rei
kalus ir apart to jeigu dar duotų 
paszelfię, kaip paszelpinės drau
gystės, galėtu labiaus musų bro
lius prie savęs patraukti, genaus 
suvesti įlkruvę. Prie tokių 
kliubų galėtu teip gerai pri
stoti dievuotas kaip ir bedievis. 
Juose gal isznyktu terp brolių 
nesutikimai dėl tikėjimiszkų 
nuomonių: dievuotasaprūpinimo 
tikėjimiszkų reikalų gali jieezko- 
ti bažnyczioj, liuteronas kirkėj, 
o bedievis gali apie juos nesirū
pinti; tie reikalai tai ne, kliubo 
užduotis. Bažnytinėse draugys 
tėse matome didžiausius nesutiki
mus isz pildymo tikėjimiszkų 
pareigų, dėl jų vienas kitę sten
giasi isz draugystės iszmesti, o 
kaip kada isztikro iszmeta visai 
ne kaltai. Kliubuose gi su puli- 
kiszkais, paszelpiniais ir tautįsa
kais siekiais tokių atsitikimų ne 
galėtų būti, czia butų geras lygiai 
lietuvye liuteronas,kaip katalikas 
arba ir valnamanis. Jeigu jie 
neužsiima tikėjimiszkais reika
lais, ne galės susipykti su dva- 
sisakais vadovais (tankiai drau
gystėse susipyksta su dvasiszkais 
vadovais visai ne už tikėjimisz- 
kus reikalus,bet todėl,kad kunįgai

bas.

“Bažnyczios Tarnas”.
“Bažnyczios Tarnas” garsina, 

jog nuo dabar iszetdiuės tik sykį 
ant bertamio metų. Taigi gal 
dabar ne reiks jam savmtiesi 
svetimų darbų, ypacz guodotinai 
redakcijai pe reiks bent sa- 
vintiesi straipsnių isz bedievisz 
kų laikraszczių be parodymo azah 
tinio, isz kurio jie paimti. Da
bar tę redaktorius zokonįkas per 
tankiai darė, ypacz griebdamas 
isz “Lietuvos”, lyg kad musų re
dakcijos užduotė butų lengvinti 
darbę redaktoriui “Bažnyczios 
Tarno”. Tokį pasielgimę kitur 
vadina “literariszka vagysta”. 
Argi apie tai Bažnyczios Tarno 
redaktorių kliosztoriuj nieks ne 
pamokino! Jeigu teip, tai ma
tyt, kad kliosztoriuoee ne mokina 
visko, kas reikalinga ant užlai
kymo ant doraus kelio. Už pasi- 
saviuimę musų darbo juk mes 
turime tiesę reikalauti nuo kunį 
go iszleistojaus honorarium jeigu 
ne ant savo, tai ant tautiszkų 
reikalų, prie ko kunįgas Sauru- 
saitis nėra prisidėjęs.

Reikaluose Paryžiaus pa
rodos.

Perskaiczius p. Daumahto rasz- 
tę N-20 “L:etuvos”, keistai daro 
si ant szirdies. Teisybė, nedidelis 
buvo susipratimas tarpe sąnarių 
Amerikos Komiteto, tacziaus nors 
su vargu, regis, mes atlikome 
darbę, koks puolė ant muaų pe- 
czių: surinkta tapo suma pinįgų 
dėl Parodos reikalų, sustatytas 
katalogas knįgų ir atspaudintas 
tapo, o teip pat, kiek sekėsi su
rinkti knįgų ir laikraszcz ų, vi
skas tapo iszsiųsta į Paryžių. Juk 
daugiaus vargiai kę buvo galima 
daryti mums, toli gyvenantiems 
nuo Paryžiaus.

Toli gyvendami, mes paskyrė 
me 23 dienę sausio szįrnet p. 
Daumantę už pilnavalninkę įren
gime Parodos. Kn. Žilinskas 
velyjo, kad Paryžiuje gyvenam 
ti trys lietuviai butu pripažinti 
kaipo vietinis komitetas; kas 
nebuvo galimu daiktu: vien — 
mes buvome paskyrę p. Dau
mantę savo pilnavalninku, o an
tra — juk p. Daumantas pats da 
bar raszo, kad musų paryžėnai 
ne norėjo, idant pravardes svie
tas žinotu: tai butu navatnas 
Komitetas, kurio žmonės su vis 
turėtu nežinoti, o ant jo pasitikė
ti!!

Kad ne paranka buvo laik- 
raszcziuose talpinti musų visas 
pertraktacijas pirma,negu Paroda 
atsidarė, teip mums, Komitetui, 
rodėsi, ypatingai prisidingint, 
kad Maskolija neužbėgtu mums 
kelio gavime vietos dėl Paro
dos. Sziędien tas pavojus din
gęs yra, ir, man rodosi, p. Dau
mantui nieks lupų neužrisza ra- 
szyti ar į “Lietuvę”, ar “Vieny
bę”, ar į “Ukinįkę” bei “Var
pę^ kaip dalykai stovi ar einasi, 
netikiu, kad sziędien kas norės 
jo rasztus “taisyti” ir “mainyti”. 
Butu jei bent jo paties kaltė, kad 
jis tokių korespondencijų (arba 
kas jo vietę užstojantis) musų 
visuomenei ne paraszytu, tuomi 
labiaus, kad isz musų Komiteto 
nežinau, ar kas įstengs nuvažiuo
to ant Parodos ir oficiali jszkai, isz 
savo patyrimo,'plraszyti K^ BdW 
apie teip mums a

Galiaus mano 
kad sekretorius i 
Komiteto, surink p 
tas, officialiazkas 
kas link Parodos 
apgarsintų per laikrasztį, ir to
kiu budu užbėgtu kelię nereika
lingiems teisinimamai vienų ar 
kitų ir atnaujinimams seniai jau 
užbaigtų klausymų,* žinoma, asz 
nežinau, ar visi sanariai Komite
to norės ant to užmanymo pri
stoti.

19. V. 1900. J. Szliupas.

yvę dalykę. 
velyjimu butu, 
m ūsų Parodos 
p visas groma- 
bei privatisz- 

reikalų, paeiliui

Daukanto Mantos Drė.
Susitvėrė tautiszka drau

gystė po vardu • “Daukanto 
Manta”. Mieriai tos draugystės 
yra sekanti:

Daukanto Manta rūpinasi apie 
tobulinimę ir ūgį lietuviszkų: 
mokslo, rašliavos ir dailos Lie
tuvoje: a) užleidžiant origina- 
liszkus rasztus lietuviszkoje kal
boje neiszskiriant jos dialektų; 
b) iszleidžiant wien tik mokslisz- 
kus veikalus, verstus isz sveti
mųjų kalbų į lietuviszkę; c) pa
skiriant premijas už geriausiai at
liktus originaliszkus rasztus; d) 
duodant be palūkanų paskolas 
ypatoms, jau atsižymėjusioms sa
vo darbais, tolimesniam trusui ir 
tyrinėjimui dalykuose tautiszkos 
kultūros.

§ 2. Isz aprubės savo veikimo 
D. M. atmeta visiszkai siekius 
partyviszkus, kurie kliudo klau
symus tikėjimo ir politiszko vei
kimo.

§ 3. D. Manta susideda isz: a) 
sanariszkų mokenezių, b) aukavi- 
mų, c) pelno, įgyto nuo pardavi
mo veikslų, knygų ir kitoniszkų 
daigtų; d) |>elno įgyto pramonė, 
mis Mantos rėdytu v ės.

§ 4. Turtas D. Mantos dvejo
pas: a)pamatinis ir b) vartoja
mas; pamatinis turtas auga isz 
sanariszkų mokesezių, šukavimų 
be ypatingo paskyrimo nuo auka- 
darių, ir isz ypatingai paskirtų 
palūkanų uuo vartojimo turto; 
vartoja ir i»-gi turtas auga isz pa
lūkanų, kokias iszduola pamati
nis turtofe, isz ypatingai paau- 

reikalams ne vykstant prideran-i kautų turtų atlikimui nuspręsto 
ežiai, visa kaltė taps ant ma-1 veikalo irha uzleidimui nuspręs-

Kad teko p. Daumantui iazgirs- 
ti tūlas apszmeižas, man nėra dy- 
vų - nes sanariai musų Komite
to, kurie ne norėjo matyti jį ė- 
sant pilnavalnįku, norėjo jį isz- 
krimsti isz tos vietos, jeigu 
ne kuomi kitu, tai norą apszmei- 
žimu; tokiu budu elgdamiesi, jie 
tikėjosi, kad jis pats atsisakys; 
lyginai kaip czion, Amerikoje, 
teikėsi per intrigas pakasti man 
duobę, tardamiesi, kad Parodos
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§ 15. Rėdytu vės sanariai pil
do: a) užduotis szio statuto, b) 
nusprendimus susirinkimo ir c) 
patys rūpinasi apie padaugintmę 
ir pakėlimę garbės D. Mantos ru- 
bežiuose statuto.

§ 16. Jieszkantis paszelpos nuo 
D. Mantos turi kreiptis arba tie 
šiai prie Ridytuvės, arba per ar- 
tymesnįjį sanarį, kurs turi padėti 
jieszkancziam ir palengvinti dar- 
bę Rėdytuvės, prisiuneziant jai 
reikalingas žinias dalyke praszy- 
nio. r

§ 17. Skolininkai Mantos, įgy
dami paskolas, iszduoda paskir
tam nuo Rėdytuvės sąnariui for- 
maliszkę rasztę savo skolingumo 
ir turi jam sugražinti kaipo ypa 
tiszkę »kolę.

§ 18. Likvidacija sarba kito- 
nisz^as pavedimas^ D. Mautos 
teipogi ir kiekviena permaina 
szio statuto §§ gali būti atlikta 
vien tik per nusprendimę susi
rinkusiųjų j visų tame laike 
ėsanczių jos sąnarių.

|| Mieste Temeszwar, Weogri- 
joj, 19 metų MareManheim, įga
vusi tikėjimiszkę proto sumaiszy 
mę, apsiliejo drabužius su spiritu 
ir padegė. I-«z jos ant syk pasi
darė liepsnos stulpas. Pamatęs tę 
tėvas, skubinosi į pagelbę.bet de
ganti nesidavė gesinti, tik szau- 
kė: “szalyn traukitės, leiskite 
manę į rojų”. Kol spėjo ugnį 
užgesinti, jau dvasia iszttkro ga
lėjo būti rojuje, kadangi beprotė 
su visu sudegė.

Lsz wisur.
| Ant Baltiko, prieszais salę 

Oesel, suaidauiė norwegi8zkas 
laiwas “Johannes”; prie to pri 
gėrė 17 žmonių.

8 Patžudysczių skaitlius pasku
tiniuose laikuose, iszėmus Austri
jos, wisur pasididino. 1898 m. 
Wokietij<>j nusižudė 11013 žmo
nių. 1899 m. — 10835.

kurie
D. M.

rėdo 
renka

0 Laike pasilinksminimo ant 
ežero Vico, Italijoj, nuplaukusi 
nuo kranto waltis apwirto ir joje 
sėdinti supuolė j erandenį; isz jų 
tik 13 iszsigelbėjo, 40 gi prigėrė.

• 8 17 d. gegužio, Peterburge, 
Maskolijoj, ant maskoliszko ka- 
riszko torpedinio laiwo expliodo- 
dawo garinis katilas; prie to sze- 
szi kareiwiai likosi ant wietos 
užmuszti.

nu-

Q Mieste Thorne, ^Vakarinių 
Prūsų provincijoj, laike artileri
jos manevrų expliodawo bom
ba; sutrukusios bombos szukių 
penki kareiviai likosi sužeisti;du 
isz sužeistų pasimirė.

8 Netoli Paryžiaus, kaime As. 
nieres likosi parengtos puikios 
žvėrių kapinės. Yra czia dalys 
paskirtos: szunims, kalėms, ar
kliams, paukszcziama ir kitokiems 
gyvuoliams. Nors kapinės tos 
parengtos ne seniai, bet ant žwė- 
riipkapų yra jau gražus paminklai 
su visokiais paraszais, kaip antai: 
“Musų draugui Gribellinui, ku
rijai mums tarnavo kol gyvas 
buvo”; “Czia ilsisi Bigon,kurisai 
manę nuo mirties išgelbėjo”; 
“Czia palaidotas Barry, kuris iš
gelbėjo nuo prigėrimo 40 žmo 
nių, o kuri keturesdeszimtas pir
mas užmuszė.'

| Lenkiszkas laikrasztis “Po 
chodnia'*|<rar8inia nau ę padava- 
dyjitnę Warszavos jeneral-gu 
bernatoriaus kunįgaik>zczio Ime- 
retino kastink skaitymo cieco 
ritus manifestų maskoliszkoj 
kalboj kataiikiszkose
bažnycziose. Kunigaiksztis sa
ko, buk popiežius deleidęs mani 
festus skaityti maskoliszkoj kal
boj, bet jeigu kunįgai to nedary 
tu, liepia valdiiiįkains nesigriebti 
baudimo nepaklusnių kunįgų, bet 
pasirūpinti, kad manifestai tie 
butų perskaityti žmonėms masko- 
liszkai ne bažnycziose, bet kitose 
vietose, taigi, turbut, valszczių 
kanceliarijose. Todėl kunįgai pri
valo žinoti, kad už neįsileidimę 
maskoliszkos kalbos į bažnyczię, 
nieks jų bent Lenaijos rūbeliuo
se, taigi ir Suvalkų gubernijoj, 
bausti ne gali.

tų knygų, paveikslų, arba teplio- 
riams; tei|>ogi auga jisper pelnę 
isz pramonių rėdytuvės sąnarių.

§ 5. Atsitikus reikalui svares
niam už vertę vartojamo turto, 
gali būti sumažintas ir pamatinis 
turtas ant deszimties nuoszimczių 
per nusprendimę į balsų susirin
kusiųjų ant visuotino metinio 
susirinkimo jeigu tiktai skaitlius 
susirinkimo, balsų svers | visų 
tikrųjų sąnarių.

§ 6. Turtas iszaiduoda ant sie
kių paminėtų § 1 tiktai isz var 
tojamo turto, isz pamatinio gi 
turto—ant paminėtų siekių pa 
gal § 5. *

j 7. Waidžia D. Mantos pri
dera visiems jos sąnariams, kaip 
tai: įsteigtajam*, likriemsiems ir 
garbės sananams, kurie valdo 
per visuotinius susirinkimus ir 
rėdo D. Mantę per “Rėdytuvę”.

§ 8. Sąnariais D. Mantos yra: 
*) į'teigtojai, kurie prisidėjo prie 
įkūrimo D. Mantos ir laiko tvar 
kę jos iki įkūrimui Rėdytuvės D. 
M. ;b) tikriejie, kurie įmoka per 
metus mažiausiai penkis rublius 
pinįgais pagal kuršę vieszpatys- 
cz'ų; c) garbės sanariai tie, kurie 
isz sykio įnesza į D.Mantę nema
žiau* szimto rublių pagal kur
šę ir iszreiszkia priegtain savo 
norę likti sąnariais D. Mantos. 
Pasarga 1. Į sąnarius gali būti 
iszrinkti nors ir neįmokėję eana- 
riszkų pinįgų, bet suteikę jai 
alsankanczię naudę pasielgimais 
reikalingais D. M.
Pasarga 2. Į sąnarius "gali būti 
iszrinkti žmonės yvairių lyczių, 
tikėjimų, tautų ir visi tie, 
tikrai prijauezia siekiams

§ 9. Sanariai įsteigtojai 
D. Mantę, ję sutvarkina,
sąnarius ir suszaukia pirmęjį vi
suotinį susirinkimę, pasilieka, pa
gal jų norę, sąnariais tikraisiais 
arba garbės ir lygiai su kitais, 
prisideda prie rinkimo sąnarių 
rėdybos.

§ 10. Wisuotinis susirinkimas 
pirmę syk į,-’kai tos i teisingu tiktai 
tada, kada susirenka nemažiau*, 
kaip pusė visų sąnarių D. Man
tos; nesusirinkus pusei, sanariai 
paskiria antrę susirinkimę, kurs 

V~J*abaigt»nąi atlieką sawo_ reikalus 
ir paveda rėdytuvei pildyti 
sprendimus susirinkimo.
Pasarga.Kiek vienas isz sąnarių D. 
M. negalėdamas atvykti ant vi- 
suotinio susirinkimo, prisiunezia 
savo balsę per iszrei?zkimę savo 
nuomonės laLzke.

§ 11. Wisuotinis susirinkimas, 
iszrinkęs sąnarius Rėdytuvės ir 
revizijoypaprastu daugumu bal
sų susirinkusiųjų ir praneszimų 
neatvykusiųjų paminėtų § . 10, 
renka sęnarius, prisilaikydamas 
$8.

§ 12. Rėdytuvė D. Mantos su
sideda iez penkių ypatų ant trijų 
metų iszrinktų paprastu daugu
mu balsų visuotinio susirinkimo 
isz tarpo visų sąnarių D. Mantos. 
Rėdytuvės sanariai iszrenka isz 
savo tarpo pirmsėdį ir patys pa
sidalina darbus. Praslinkus tre
jiems. metams, kasmets isz rėdy
tuvės iszeina isz ei ios du sąna
riu, vietoje kurių renkasi isznau- 
jo, deskiriaut ir sąnarių pagal ei 
lios iszėjusių. Rėdytuvė euszau- 
kia kasmet* visuotinį susirinki
mę, kuriam atiduoda atskaitę iez 
savo metinio darbo ir atsako už 
rėdimę D.* Mantos.
Pasarga 
sąnarių 
prašini kimo metų, gali 
tapti suszauktas arba į balsų rė
dytuvės greta su revizijos sąna
riais, arba | visų sąnarių Mautos 
atleidusiųjų savo pareikalavimę 
į Rėdytuvę. VValdžia tokio su
sirinkimo lygi yra visuotinam 
metiniam susirinkimui v/en tik 
tame klausyme, dėl kurio liko 
suszaukta.

§ 13. Revizijos renkasi ant 
trejų metų, kurie kasmets turi 
perstatyti priesz visuotinį susi
rinkimę savo atskaitę apie pasi- 
elgimę sąnarių Rėdytuvės dalykė 
Mantos. Pairai kiekwienę reika
lą vimę sąnarių revizijos Rėdytu
vė turi parodyti ir iszaiezkinti 
savo pasielgimus Ma itos daly
kuose. Sanariai revizijos, persi
tikrinę blėdingame oasielgime 
Rėdytuvės, turi juos Įiersergėti 
arba pareikalauti susza.ikimo vi
suotino susirinkimo.

§ 14. Rėdytuvė, prisilaikant 
tiesų § 1, turi valdžię iszduoti 
visę metinį vartojamę lurtę, pa- 
pildž us pernai sumažmiji pamati
nį turtę.

1. Susirinkimas
Mantos, nelaukiant

> metų.

B Hamburgo garlaiwys “Li
vorno”, iszplaukęs isz Hamburgo 
28 d. wasario į Brazilijaiki sziol 
ne atėjo į paskirtę wietę, todėl 
kaip mena, turėjo ant oceano su
sidaužyti. Ant jo buwo 35 žmo
nėm, kurie turbut prigėrė.

| Warszawos laikrasztis “Bie- 
siada Litera c k a” pranesza, kad 
ežia ketina pradėti iszleidinėti 
nedėlinį laikrasztį, kurį siuntinės 
betureziams noringiems skaityti 
be jokio užmokesnio, wisai dy
kai.

d 16 d. gegužio ^Vokietijoj 
buwo dideli szalcziai ir sniegas; 
pasnigo diktai Saksonijoj, Szlezi 
joj, Poznaniaus prowinciji>j, tei 
posgi Wuertemberge ir Bawarijoj. 
Berlyne watidens užsidengė ledo 
pluta. Szalcziai tie užkenkė lau
kams.

8 Prūsų randas pagarsino, kad 
ant rudeninio seimo susirinkimo 
bus paduotos tiesos palengerinan- 
ežios žemdirbiams gawimę darbi
ngų ant apdirbimo laukų, taigi 
gal daleis ateiti darbinįkams isz 
Lenkijos ir • Lietueros; ketina 
teiposgi užmanyti didesnes baus
mes už sulaužymu kontrakto.

r Ant szerediszko pasaiierinio 
laiwo “Koping”, plaukinėjanczio 
terp Koping ir Stokholmo, wie 
nas isz pasažierių nuszowė arba 
su peiliu nuefurė 7 žmonis, o ta
me ir laiwo kapitonę, penkis gi 
sunkiai sužeidė. Kada pasirodė 
ant jūrių garlaitrys “Prina Carl”, 
žmogžudys, sėdęs į waliį, nuplau
kė ant kranto. Czia jį wienok 
suėmė. Apie priežastis bjauraus 
darbo jis ne nori nieko kalbėti.

| Mieste Rio Janeiro, Brazili
joj, terp atkakusios czia italiszkos 
operos trupos apsireiszkė gelto
nasis drugys, kuris į kelias dienas 
visę trupę iszardė. Pirmiausiai 
apsirgo ir pasimirė trupos direk
torius, paskui pirmutinė giesmi
ninkė, toliaus pasimirė dar 12 
trupos sąnarių. Isz visos trupos 
iszliko tik trys sanariai,kurie isz 
keliavo atgal į Italiję.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
narni “Pruntawimai”,kaip antai: 
Prastas žmogus ir filozofas; Nesi
bijok biednyslės;Prieš barnius su 
mieganeziais ir piktais. Užbai
gia knįgelę i Pažymfij mai dėl 
Aforizmų ir dėl Pruntaw>mų.

Apie J o yn ę 
b e r g ę ir i 
kaip žmonės r a s z y t i 
ir spausti iszmok o. P.

Tilžėje. 1900 m. K a s z- 
autoriaua pae O 11 o 
Mauderodę atspau

sta. 38 p u s I. Pradžioj Mi
tas knįgutėd apraišyta yra istori
ja rašalo, p įduoti p<weikslai a- 
merikoniszko mazginio rašalo, 
Egipto heroglyfai ir kitoki. To
liaus apraszyta, kaip isz pradžių 
knįgos buwo wien raszytos. kol 
žmonės druko ne pažinojo, kaip 
ant spaudimo knįgos reikėjo wtsę 
kuį«rę iszpfaustyti ant medžio 
lentLCzių teip, kaip dabar daro 
su pavveikahia. Žinoma, knįga 
tokia buwo neiszpaaakytai brangi, 
kadangi, kol ję atspaudė, labai 
daug darbo turėjo padėti. Pir
mutinis iszradėjaa ir palengwm- 
tojas knįijų spaudimo huwo wo- 
kietys Gutenberg; jis mat iszrado 
liuoeas literas. Isz ra d i mas 
ant pirmo pažwilgio rodosi ne 
$warbu8, bet jo waisiai prie ap- 
?zwietimo žmonijos neiazpasaky- 
tai dideli: per palengivinimę 
kuįgų spaudimo, jos stojosi pi
gesnės ir per tai pradėjo platin- 
tiesi terp žmonių, o isz jų jau 
wisį sėmė mokslę ir apszirietimę. 
Tas w i s kas kiekwienam supran
tamai apraszytas 
ežiais paweikalai 
minėtoj knįgutėj.

Žaibas ir 
n i a. P. N. Tilžėje. 1900 m. 
Spausta pas Otto v. 
Maderodę k a s z t u 
t o r i a u s. 40 pusi, su 21 
p a w e i k s 1. Yra tai verti
mas isz maskoliszkos kalbos knį- 
gutėa po tokiu jau vardu para- 
szytoe Lunkevycziaus, nors lie- 
tuviszkas vertėjas to ne paaiš
kina. Telpa czia aiazkiai ir kiek
vienam suprantamai apraszyti 
apsireiszkimai—žaibas ir griaus
mas; paduotos teiposgi rodos, 
kaip nuo to apsisaugoti, kaip pa

Knįgelė

G u t e n-
Pagal Hutchin&oną.

a p (Tąsa.)

N. 
t u

tas,

su paaiszkinau- 
augszcziaus pa*

griauni!-

■ u-

Skeletas miHini&ko airiško elnio arba cervusgiganteue.
Liekanas šito žvėries randa ne vien Airi

jos durpinyčiose, bet teiposgi visokiuose 
kraštuose Anglijos; teiposgi ant Europos 
sausžemio, kaip antai: Prancūzijoj, Belgijoj, 
Vokietijoj ir tt. Tūli mokslinčiai tiki, kad 
tie milžiniški elniai Airijoj gyveno drauge 
su žmogumi; spėjimas tas gal būt teisingu, 
bet ant jo parėmimo nėra užtenkančių dava- 
dų. Kadangi ne toli Kapago, Anglijoj, vie-

| Mieste Freudenstadt, ,Waka- 
rinėj Wokietijoj, gyveno su pa- 
czia ir 7 vaikų darbinįkas Fmk- 
beiner. Neseniai įpuolė jis į tikfr- 
jimiszkę beprotystę. Atsisveiki
nęs su visais pažįstamais, parėjo 
namonir užsimanė į geresnį svie 
tę nusiųsti visę saWo szeimynę. 
Pirmiausiai praszė, kad pati duo
tųsi užmuszti, bet tojė pabėgo; 
pabėgo ir 17 metų sūnūs. Be 
protis paskui pagriebė 14 metų 
sūnų už kojų, davė kelis kartus 
bu galva į sienę ir paskui kunę 
bu sutrupinta galva iszmetė lau
kan per langę. Tę patį padarė 
ir su kitu, dvieju metų sunumi. 
Ant galo sugriebė ir pacz'ę, bet 
užmuszti ne spėjo, kadangi subė
gę kaimynai, beprotį suvaldė, 
bet ir ję sunkiai sužeidė. Per 
visę laikę kambaryj, kur tėvas 
nekaltas aukas siuntinėjo į rojų, 
buvo 12 motų ketvirtasis sūnūs, 
bet jis pasikavojo po lova ir ant 
laimės beprotis to neužtėmyjo.

rengti perkūnsargį, 
szita labai naudinga ir pamoki
nanti.

Try 
g a s p 
s- p a d 
P. N.

kunu. Kaulai kaklo sąnarių stori ir stiprus, 
storesnį negu kokio nors iš šiądien gyvuo
jančių elnių. Storas ir stipruš kaklas mat 
reikalingas buvo ant palaikymoAdidelės ir 
sunkios galvos.

Pirmutinis pilnas skeletas šitų milžiniš
kų žvėrių buvo surastas ant salos Maine pa
baigoj pereito amžiaus; šitas skeletas pir
miausiai buvo aprašytas garsaus pracuziško 
mokslinčiaus Cuviero.

Nėra abejonės, kad teip kaip šios dienos • 
elniai, ir milžiniški išnykę airiški elniai metė 
kas metą ragus; tokius žvėries numestus ra
gus rado keliose vietose.

Dabartinių elnių sverianti 24 svarus ra
gai po numetimui ant pasidarymo naujų rei
kalauja devynių sanvaičių; kadangi milži
niško airiško elnio ragai svėrė 80 svarų, tai 
žvėris ant pasidarymo jų reikalavo trijų ar
ba keturių mėnesių.

Nors liekanas šitų žvėrių randa Airijos 
durpinyčiose, bet kaulai jų gulėjo ne dur- 
poj, bet giliaus, eilėse jūrių sliekų dėžių ir 
margelio. Tas faktas svarbus, kadangi jis 
parodo, kad milžiniški elniai išnyko Airijoj 
seniaus negu pasidarė durpos; jeigu gi kau
lus rastų durpoj, tai tas rodytu, jog jie gy
veno ne perjabai seniai; tuom tarpu yra ki
taip, žvėrys tie gyveno seniai, seniaus negu 
pasidarė durpos sluogsniai; durpoj kaulų jų 
neužtiko. Milžiniški elniai gyveno ir ant 
Europos sausžemio, Belgijoj, Prancūzijoj, 
Vokietijoj ir čia jie, rodosi, likosi jau žmo
gaus išnaikyti, taigi Čia jie gyveno drauge 
su žmogumi.

Kaip jau pirmiau paminėjome, daugiau
siai liekanų išnykusių milžiniškų elnių randa 
Airijos durpinyčiose, žemės eilėse,ant kurios 
yra durpos eilė. Durpinyčios tos užima 
baseiną seniaus buvusių ežerų, kurių gilesnes 
vietas pripildė seniaus vandenų suneštas * 
margelis, molis ir pieska; ant tų vandenų su
gabentų į gilumas ežero inedegų augo augme
nys, iš kurių paskui pasidarė durpos; augme
nys tie vienok ne vienoki visoj durpos storu
moj, iš ko matyt, kad per visą laiką darymosi 
durpos Airijos klimatas buvo ne vienoks, 
todėl ant ežerų baseino augo per visą laiką 
ne tie pats augmenys, bet........... ..  '
klimatiškų persikeitimų.

Šalę ažero Ballibetag 
čiai suspausto molio, kurisai 
sugabentas lytaus vandens, 
sidaryti, kada klimatas buvo šiltesnis negu 
ledo laikuose; paskui ledas užklojantis Airi
jos plotus su visu nutirpo ir užstojo šiltas 
klimatas. Laike to šilto perijodo pasidarė 
augštesnėji žemės eilė susidedanti iš augme
nų liekanų. , Tuose laikuose, kada darėsi 
paskutinė eilė, vasaros Airijoj turėjo būt la
bai šiltos, todėl ant ežero dugno augo visoki 
šiltesnių kraštų vandeniniai augmenys. 
Tuose laikuose atsirado čia musų aprašomas 
milžiniškas airiškas elnias, kadangi tik toje 
eilėje randa jo kaulus; tuose laikuose klima
tas Airijos turėjo būt šiltesnis negu dabar.

Pažiūrėsime dabar, kaip tie išnykę mil
žiniški elniai galėjo patekti į tuos plotus? 
Kaip jie galėjo čia pražūti? Jie galėjo įbristi 
į vandenį ant apsisaugojimo nuo besivejan
čių vilkų arba ir nuo medžiotojų, jeigu tąsyk 
čia gyveno žmonės, apie ką vienok iki šiol 
nerado nė jokių patvirtinančių davadų. Gal 
būt, kad jie traukė į ežerą pasivolioti šlapia
me dumble, ką mėgsta daryti ir šios dienos 
elniai, arba gal bandė perplaukti per ežerą. 
Įeiti į vandenį nuo pieskinio kranto buvo ne 
sunku, bet toliaus žvėrys, besiirdami, turėjo 
užtikti dumblą, kuriame giliai klimpo laibos 
jų kojos. Juo smarkiaus stengėsi jie iš 
dumblo išsiliuosuoti, juo giliaus jame turėjo 
klimpti ir ant galo, negalėdami išsiliuosuoti, 
grimzdo dumble vis gilyn ir gilyn ir teip pra
žuvo. —

Jeigu teip, tai reiktų klampynėse rasti 
tų žvėrių kunus čielus, stovinčiame pavidale. 
Stovinčiu vienok nuklimpęs žvėris gali išbūti 
tik per trumpą laiką, kadangi tekantis ežero 
vanduo siūbuos kūną į šalis; pasidarę iš 
gendančio kūno gazai laikys jį, o gal iškelti 
ir visai į viršų. Tokiu budu kūnas plauki
nės ant vandens, tik sunki galva su ragais 
bus nuskendusi. Ragai gali įsikabinti į 
dumblą ir teip kaip inkaras valtį, laikyti kū
ną teip ilgai, kol nuo kaklo ne nupuls mėsos 
ir galva ne atsidalys nuo kūno, galva su ra
gais pasiliks kur prie ežero pakrančių, gazų 
gi išpustas kūnas nuplauks toliaus.

Ežere Ballibetag rado su viršum šimtą 
galvų su ragais, o tik šešis pilnus skeletus. 
Taigi čia aišku, kad lengvesnes kūno dalis, 
atsiskyrus sunkiai galvai, tekančios iš ežero 
upės išnešė, vienas gal išmetė kur ant kranto, 
kitas gi nugabeno net į jures. Klampynėse Li- 
mericko tankiai randa galvas ir skeletus drau
ge. Toj vietoj ežerai matomai buvo maži, gal 
neturėjo tekančių upių, todėl ir nukumpusių 
žvėrių kūnų vanduo išnešti negalėjo. Reikia 
čia dar pridurti, kad pataičių galvų klampy
nėse užtinka labai mažai. Gal būt, kad pa
taitės buvo baugesnės ir ne bandė plaukti 
per ežero vandenis, arba kad jų galvos, kaipo 
neturinčios ragų, buvo daug lengvesnės, to
dėl ne skendo ir vandens jų kunus išnešė į 
tokias vietas, kur jie iki šiai dienai užsilikti 
negalėjo; gal būt teiposgi, kad jos, besirū
pindamos apie vaikus, vasaros laike nesiarti
no prie ežerų; gal būt teiposgi, kad još,kaipo 

i ne turinčios ragų, buvo daug lengvesnės, to
dėl ne klimpo teip giUai dumble ir iš jo galė
jo išsiliuosuoti.

jie taikėsi prie

Motiniškas airiškai elnias arba cervui giganteus. 
uoje oloje rado šito milžiniško elnio kaulus, 
o atsiradę pirmutiniai ant žemės žmonės ne 
statė triobų, bet gyveno olose gamtos žemėj 
padirbtose teip kaip ir žvėrys tai tūli an
gliški mokslinčiai mena, ’ kad elnias, sume
džiotas, likosi i olą atvilktas; bet rodosi, kad 
tame yra klaida, kadangi elnio kaulai surasti 
giliaus, taigi’vėlesniuose sluogsniuose. Dubli
no muzejuje yra elnio:pečių kaulas su skyle, 
kurią vėl tūli mokslinčiai laiko už jėties pa
darytą; bet tokią skylę galėjo išdurti ir kito 
elnio ragai, o kaip žinote, elniai tankiai veda 
terp savęs smarkias kovas ir badosi teip kaip 
ir naminiai galvijai, ypač patinai paprastai 
kovoja ir badosi už pataites.

Mokslinčius Hart pasakoja, kad vienoje 
Airijos durpinyčioj, vienuoliką pėdų giliai, 
užtiko gerai užsilikusį žmogaus kūną su vil
noniais drabužiais,kurie, kaip jis sako, galėjo 
būt išausti tik iš plaukų milžiniško elnio. 
Bet jeigu durpinyčioj teip gerai net su dra
bužiais užsiliko žmogaus kūnas, tai jose tei
posgi turėtu rasti, jeigu drauge su žmonėmis 
gyveno šitie žvėrys, teipjau gerai užsiliku
sius su oda ir su plaukais ir tų žvėrių kunus; 
tuom tarpu durpinyčiose randa tik kaulus 
elnių, be mėsų, odos ir plaukų, taigi žvėrys 
jose daug seiliaus turėjo būt palaidoti negu 
ansai žmogus, kurio kūną rado dar su seno
vės drabužiais iš vilnų išaustais; drabužiai tie 
todėl ne galėjo būt austi iš elnių plaukų. 
Dras Moline sako, kad . lail^i, kada Airijoj 
gyveno milžiniški elniai, kurių kaulus randa 
durpinyčiose, jeigu jie ir gyveno drauge su 
pirmutiniais tos salos žmonėms, turėjo pra
eiti labai seniai, kadangi apie tuos žvėris nė
ra nė mažiausio ženklo nė senuose raštuose, 
ne paminėti tie žvėrys nė žmonių dainose, nė 
pasakose ir padavimuose apie senus laikus.

Vokiečių pasakoj “Nibelungai" yra pa
minėta apie didelį žvėrį vadihamą Skelch, 
užmuštą laike medžionės keli šimtmečiai at
gal prieš atsiradimą šitos pasakos (ji parašy
ta XIII šimtmetyj, taigi prieš viešpatarimą 
Vitauto Lietuvoj). Tą žvėrį pasakoj pami
nėtą tūli mokslinčiai palaikė už milžinišką 
airišką elnią. Tas vienok yra tik spėjimu, 
vardas tas gerai galėjo būt pritaikytas prie 
airiško, kaip ir prie kito didelio elnio, o to
kių jau,atsiradus Europoj žmonėms,ne truko; 
buvo diktai didelių elnių atmainų ir Lietu
voj, ką parodo randamos jų liekanos. Seno
vės Rymo istoriškuose raštuose, kaip antai 
Caesaro, kurisai ne paliko ne paminėjęs 
zubrų ir taurų, teiposgi pas Tacita ne pami
nėti milžiniški elniai; taigi atkakus rymio- 
niems į Galiją (dabartinė Prancūzija) ir į 
Britaniją jau tų žvėrių ne buvo, kadangi ki
taip Rymo istorikai butų jų be paminėjimo 
nepalikę, bet savo raštuose butų juos teip
jau aprašę, kaip aprašė zubrus ir taurus.

Londono gamtos muzejuje yra du pilni 
patinų skeletai šitų išnykusių nuo žemės pa
viršiaus milžiniškų elnių su ragais devynių 
pėdų terp viršūnių; yra čia teiposgi vienas 
Skeletas be ragų. Šietie žvėrys turėjo 
augščio 10j pėdos iki ragų viršūnei, tarpas 
terp viršūnių ragų suviršum 10 pčdų (dabar
tinių didžiausių amerikoniškų elnių tarpas 
terp ragų yra tik 4 pėdos). Galva esanti 
Dublino muzejuje drauge su ragais sveria 87 
svarus. Šitie elniai buvo daug didesni už 
didžiausius šios dienos kanadiškus elnius, 
ragai jų buvo teiposgi daug didesni ir dru- 
tesni negu kokio nors iš šiądien ant žemės 
gyvuojančių elnių. Kojos storesnės, kadan
gi joms atsėjo nešioti žvėrį su sunkia galva ir

yra eilė dru- 
matomai likosi 
Tas galėjo pa-

« Pamokslai apie 
adorystędėl g »- 
orių. P a r a s z y t a 
Antra laida. Til- 

1900 m. Spausta
p a s O t t o v. Maudero
dę kasztu autoriaus. 
Szita k n įgėlė wersta isz lenkisz- 
k os kalbos, nors lietuwiszkas 
wertėjas to ne paaiszkiua. Telpa 
czia pamokinimai apie dauglau- 
kinę ūkę w i etoj netikusios trilau
ki n ės, kokios dar wis laikosi Lie
tu-vos ukinįkai; Apie mėszlus ir 
Apie žemės iszdirbimę. Szita 
knįgutė labai naudinga ukinį- 
kams, kę, rodosi, jie supranta, ka
dangi pirmę jos laidę greitai isz- 
pirko. Nežinia tik, ar isz pamo
kinimų naudojasi, kadangi mat 
perėjimas isz wieno ukiawimo 
budo į kitokį wisada painus, 
o lietuwiai to painumo ir baugi
nasi, laikosi senowė8 trilauki- 
nio ukiawimo budo nors tasai 
netikęs ne atgabena tiek naudos, 
kiek galėtu atgabenti dauglauki- 
uis.

B u I w i ų w a i 
N. Tilžėj, 

a sz t u 
O. v. 

spausta.
kinimai ne tik apie papraatę ant 
lauko bulsrių augiuin ę, bet tei
posgi in«pektuose, kokias anksti 
pawasaryj jau galima ant walgio 
kasti. Yra czia teiposgi žinios 
apie 8warbiau»ias ir naudin
giausias, geriausiai apsimokan- 
czias augintojams bulwių weisles. 
Sutaikymas žemės bulvvėms; 
bulwių sodinimas, jų auginimas 
ir užlaikymas. Knįgelė 
žemdarbiams ukinįkams 
naudinga.

Iszguldymas Li 
t a n i sz k o s Lit

- Naujos knįgos*.
Trumpa G e o m e t r i - 

Tilžėje. 1900 
u autoriau*

P. N. 
K a sz t 

pas Otto v. Mauderodę 
atspausta. 73 pu si. Ssi 
ta knįgutė apima ne tik pa- 
prastę geometriję, bet ir stereo- 
melriję; telpa czia teiposgi pradi
niai pamokinimai apie matavimę 
ir niveliavimę. Wiskas apra
šyta trumpai, bet suprantamai. 
Gerai wiskę, kas szitoje knįgutė 
je yra, supratęs, ne vienas pats 
galėtu iszmatuoti savo laukę, 
žinoma, jeigu jo pavidalas, rūbe 
žiai ne per labai iszsi vingiavę. 
Formules iszve^tos pagal supran 
tamiaueię budę teip, kad ant isz- 
matavimo ko nors ne reikia visai 
griebtieji augsztesnio 
mokslo. Knįgutėj yra 
veikalėliai.

Epikteto aforizmai 
u pridėjimu keleto 
kyrių iszjo “P r u n t a- 

w i m ų”, su į ž e
pažymėjimais. 
Tilžėje 1900 m. 
s ta paaOtto v.
rodę k a s z t u autoriaus.
32 p u s 1. 
si tarimai
Epikteto'apie visokius atsitiki
mus, žmonių darbus ir palin
kimus. Ant galo pridėti keli 

|ilgesni raszteliai arba teip wadi-

J 
m.

rokundų
147 pa-

8

8

P. N.
S p a u- 

Maude-

dauglauki-

P. 
K
P-

1900 m. 
autoriaus pas 
Mauderodę a t- 

Telpa czia pamo-

szita 
labai

a n

Yra czia trunTpi isz- 
grekiszko nlozofo

i o r e
i j o s 
prie

G e-Diewmaldysto 
gūžio Mėnesiu. Wertė 
isz prancuziszko K u n. 
J. K z u 1 a k i 
d o a h, Pa. V. J. Stagaro 
Rpn t u wS j, 1899 m.

a S h e n a n-

Preke pinįgų
Raskas rublis po................
Prusiazkoe markės po...

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant pacztokasz- 
tų.

52 fc 
24fc (Toliaus bus.)



Draugyscziu Reikalai.
EI i žabe t h, N. J. Dr-tė Sz. Kazimiero 

turės savo 9tą metinį balių utarpinke, 
2® d. gegužio, Grand Army salėje, 122 
E. Jersey str. Prasidės 7 vai. vakare. 
Grajys muzika p. Zdanavicziaus. įžengs 
vyrui su motere25c. Visus lietuvius vie
tinius ir aplinkinius kyieczia atsilankyti.

Komitetas.
Teatras ir Baliui.

Brooklyn, N. Y. Teatraliszka Birutes 
Dr-tė losz pirmą teatrą“Pagirčnu Gobtu- 
vės” subatoj, 26 d. gegužio, New Palace 
salėje, 93 Grand st. Prasidės 8 vai. vaka
re. Po teatrui bus Dr-tės balius. Sedy-a 
nes po 50, 35 ir 25 centus, vaikams po 
10c. Visus meilingai užkvieczia

Komitetas.

Seimas.
z Wis tiek, turtingas ar beturtis, jei tik 
valnamanis, teiksis pribūti isz New 
Yorko, Brooklyno, Jersey City, Newar- 
ko, Elizabe.h ir isz visos Amerikos ant 
Lietuviszko Valuatnaniu Seimo! 
kuris atsibus 3 d. berželio, 1900m., prasi
dės 3 vai. po pietų po 213 Forsyth str. 
Nev York, N. Y. Dėlto biznieriai, 
darbinįkai ir valnamanių delegatai bu- 
kyt ant Seimo. Bus labui, labai žingei
dus dalykai girdė ti.

Su guodone labo linkėjantis
Seimo Komitetas.

Paszventinimas lietuviszkos baž
nyczios.

Brockton, Mass. 30 d. gegužio“Decura- 
lion Day” puse po 10 valandos priesz 
pietus bus paszventinimas lietuviszkos 
bažnyczios vardo Sz. Roko. Ant pasz
ventinimo pribus Jo milista arciviskupas 
J. J. \Villiams isz Bostono ir daug kitu 
lietuviszku kunįgu užkviestu per Rev. 
J. Kelley, airiu kleboną. Teipgi yra už
kviestos draugystės isz Bostono Sz. Ka- 

♦ zimiero ir Vytąuto L. D. K., isz Lawren- 
ce Sz. Laurino ir vietine Sz. Roko dru-

- gystė, kuri pasitiks Bostono draugystes 
ant Montello dypo ir eis į airiu bažnyti
nę salę, kur susitaisę iszmarszuos pilnoj 
parodoj ir eis ulyczioms prie lietuviszkos 
bažnyczios ant paszventinimo. Paroda 
prasidės puse po 8 valandos.

Po paszventinimo bažnyczios visos 
draugystes grįž atgal pilnoj parodoj į 
svetaine ant baliaus. Ten bus tautiszkos 
prakalbos ir szokiai, jaunu ir senu pasi
linksminimas. įeigos tikietas ant baliaus 
vyrams 25c. moterims ir merginoms 10. 
Užpraszo visus vietinius ir aplinkinius 
lietuvius pribute ant iszkilmingos die
nos, paszventinimo bažnyczios.

Komitetas.
Nuo pa ra p. Apveizdos Dievo;
Praneszame visiems parapi jonams, 

kad szią sanvaite tapo jau užpirkti lotai 
bažnvcziai parapijos Apveizdos Dievo 

' ant pietvakarinio kampo Union ir 18tos 
ulycziu. Ūmam laike turėsime savo ku- 
nįgą ir atidarysime bažnyczią. Girdėjo
me kUd tūli lietuviai renge mitingą var
de naujos parapijos ant vestsides. Apie 
tą.mitingą komitetas parapijos Apvei
zdos Dievo nieko nežino.

Komitetas.
Chicago Dr-tė Pann Sz. Marijos P. 

Raž. turės savo mėnesinį susirinkimą 
nedelioj, 27 gegužio, tuojaus po 12 vai. 
vidurdienio, namuose Onos Kigaites,324 
W. 18th st., ant kurio visas drauges ir 
norinczes prisiraszyti užkvieczia 

Administracija.
Didelis Mitingas.

Chicago, 26 gegužio, 8 vai. vakare, sa
lėje P. Karecko, 1193 S. Oakley avė., 
kerte 25 ui. vestsides lietuviai turės di
delį susirinkimą reikale naujos parapi
jos, ant kurio visus lietuvius katalikus 
kvieczia kuoskaitlingiausiai susirinkti. 
Yra labai svarbus reikalai, todėl ateikite 
visi. Komitetas.

Pittsburg, Pa. Vytauto Lietuvi u Mok
slo Dr-tė atsiliepia į visas Amerikos lie- 
tuviszkas iszleistuves, melsdama ju pri- 
siunsti po vieną numerį savo laikrasz- 
cziu, nes mes visu iaikęaszcziu adresu 
neturime, o norime visus skaityti. Po 
aplaikymui pasiusime pihįgus. Adresas:

Vytaftto Library Association,
2224 Farbes st. Pitteburg, Pa.

Shenandoah, Pa. Dr-tė ‘‘laisvės Lie- 
tuvų” nupirko visuomeniszkas kapines, 
kur galės gauti visi žmonės liuosa palai- 
dojima ir užpigesne preke kaip kitur, ne 
žiūrint tautos nė religijos.

Db-te Laisves Lietuviu.

Aukos ant Paryžiaus Parodos.
Sanariai Dr-tės Lietuvos Sūnų Chica 

go, III. surinko ant savo paskutinio mi
tingo, “ “ “ • . 64.71

Aukos ant kankintiniu.
Isz Somerville, Mass.

Antanas Ramanauckas, ’* 25c.
PetrasSkudris. " •* “ 25c.
Wincas Padolskis, ** “ 25c.

‘Jonas Sagatauskas, “ ** 25c.
Andrius Kuraitis. “ “ 25c.
Wincas Juszkauskas, “ 25c.
Antanas Juszkauskas, “ 25c.
Mateuszas Zukleviczia, “ 25c.
Urszulė Zveiraitienė, “ 25c.
Jouzas Duseviczia, “ 15c.
Adomas Gutauckas, ’* 10c.
Jurgis Strimaitis, “ “ 10c.
Jonas'Strimaitis, “ “ 10c.
Jurgis Klimas, “ “ 10c.
P. Alialiunas, “ “ ♦ 10c.
Wincas Barila, “ “ 10c.
Jonas Nevi nsk i s, “ “ 10c.
Motiejus Kaklauckas, “ 10c.
Juozas Butkus, “ “ 10c.
Wincas Miliauckus, “ 10c.
Antanas Walionis. “ *.* 10c.
Augustas Zavadzkis, “ 10c.
Jouas Skudris, “ “ 10c.
Jonas Zvairaitis, “ 10c
Povilas Mikalauckas, “ 10c.
Andrius Mikalauckas, “ 5c.
Juozas Zabarauckas, “ 5c.
Teresė Milkevicziutė, “ 10c.
Pranė Tamusioniutė, “ 10c.
Julįa Sinkevicziutė, “ 10c.
Ariilla Czaplikiutė, “ “ , 10c.
Ona Zvairaicziutė, “ “10c-

JAMES J. HIGGINS, 
Successor to M. Durni ng.

Rėdytojas Pagrabu ir
Baisamuotojas Kodo.

įsteigto* 1808 metuose.
1(17 First St., Elizabeth. N. J.

Telefoną.: 'į^į1 “tUnoe W B

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Gydo visokes .igas, turi geriausę p rakti 
ką ligose moterių, vaikų irchronisz- 
koše ligose. Teipogi geriausei atlie 

. ka aperacijas visokiuose atsitiki- 
m uose,

867 32nd St., Chicago

OFISU WALANDO8;
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak 

Tklelonas Y arus 885.

Diemanto Elektros Kryžius.
I Wadlnamaa teipgi Volto Kryžiam, kelete metu atgal to- 
I po turistas Austrijoje, ir prideki vejant savo naudai 
I Kryžius tas velk prasiplatino Vokietijoj. Franouitjoj, 
I Skandinavijoj ir kitose Europos sielyse, ir srendieuyrs la- 
I blausiai pageidaujamas kaipo galingas vaistas ano Beuma- 
I Urmo Ir daugelio kitu kūno negiliu.
I Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumatizme telp mus- 
I kalu kaip ir suneria. Neuralgija ir kitus kaso skaudėj!
I mus. Nerviazkuma. Nervu nusilpnėjimą, Silpnumu, Praa- 
I toto Nervu Oyvuma. Nervu Nupuolime, Nemiga, Abejo 
I tingume, Dvaeioe Nupuolimu Hysterije, Paralyžių, Bus- 
I tęngima. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Nuomare, 8zv.
1 Wtto-<8zoki Bziidies Plakimu,Galvos skaudėjimu ir visus 
I Nerviszko Systemo sugedimus.

I Kryžių reikia neszlnt diena ir nakty, pakabinto ant azll- 
I kinio azamriuko ant kaklo, augeacziiu arirdines indauboe. 
I Mėlynoji pase turi bet In apvežto apversta Prieis naudo- 
I jima ir viena syki ant dienos po to indek Kryžių in truputi 
I drungna geriausio uksuao skystimu rr laikyk per keleto 
I minuosiu. Valksme, žiūrint pagal amžių, uksuaa reiktu 
I vandeniu atskiesti Preke to Kryžiaus yra Vienas dolo- 
I Ii« ir gvorantuojame. kad jie sutelks takia pat nauda kaip 
I kad gertousiejie elektrisiki diržai, kiaztuojanti penkiolika 

bei dvldeszimts sykiu daugiau Knžnas szeimynoe sąnarys, 
sveikas ir ligotas, niekados neturi bot be to Elektriszko Kryžiaus, kurs yra geriausiu gelbėto
jom priessai visokias kūno negalus Ir skausmus. Prisiusk viena doleri per ezpreea. ar money 
orderi arba registruotoj gromatoj, u mes tematai savas kaaztels pssiueim viena Elektrteska Die
manto Kryžių, arba 6 užlž.OO Gaunamos tugstonczlais rekomendacijos nuo ypatų, kuries su 
-- - — w t K. — amžos tl t... 1.11 k mevA4*ssm AmremžavseelA X* mm n4r*Ull«M A*l oaA «• m A* ■ —• - s_ — ta 

Stebuklingos Gydyklos.
Daug metu tyrinėjimu ir sunkiu darbu pasiseks 

man iszraatl kombinacija tolin ir atakas kurios 
tamalezytoe au vyną duoda instabiu gydykla nuo 
kataro pilvo tarnu, netravtnimo, kepenų ir odos lt- ' 
gu. padaugina krauja ir audruUna visa aystema.

Kartus Dro F. M. Božynczo vynas, dirbtas po jo 
asabiazka užžiura, yra pripažintas augsrezteueiuju

tam tykslul gydyklas. Yra tai vaisius, jieazkota*

žmonia, nepežystenoziu mokslo,.tuom labiau mok
slo medicinos, jeigu ligonis, po sunaudojimu vie
nos bonkutes tauezia dideli palengvinime, tas liu
dyto ppie gydyklos verte. Pamėginkite, o persitik
rinsite apie ju stebuklinga veikme.

Galite gaut aptiekose arba pas

Dr. F. M. Božyncz .
« v o II) Milvaukee avė., Chicago.

N B. TemykH.ldMt ant bonkeliubutu parnasas: Dr.F. M. Božyncz, nes lik tose bonkežeae 
ra domi Ukroaioa gydyklos.

Isz viso 64.50c.
Aukų rinkėjas A. Ramanauskas 

10 Henderson St. Somerville, Mass.

Kas prisius 35c.
Paczto markėmis, aplaikys tuziną, 
50c—du tuzinu, kas $1.00— penkis tu
zinus naujai pagerintos pope ros gromatu 
raszymui, su naujais papuoazimais, ap
skaitymais. Paryžiaus kvietkomis ir 
naujos mados kon vertais.

Adresas:
W. Kudarauckas,

Box 234 Lawrenęe, Mass.

Asą sairdlngai velyju varto! Uiemanto Elektros Krykiu nuo visokiu moterįssku Ilgu.
Mrs ELVINE JENSEN, Kuosas asu. Utab.

Mano motore Ilga laika turėjo astm* ir nervu silpnumą, bet po keturis nedeliu vartojimo Dū
minto Elektros Kryžiaus lapo vlsisskai sveika.—NIEL8 GUNDESEN, Jasna, Mm
The Diamond Electric Crora Co , 306 Milwaukee ąve , CHICAGO.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. 8zauliu paviete

Pasarga!
Kurie gabenate savo draugus ar .gimi

nes Amerikon, paliepkite atvažiuojan
tiems turėti su savim pitiįgu, kada pri
bus Amerikos portan, nemažiau, kaip 
$5.00. Dabar Amerikoje yra užgirtos 
naujos tiesos: SvetilllžemiU, netll- 
rinesin keageniujc 8.5.OO, Ameri
kon ne inieisti. Tie, kurie atvažiuo
ja turėdami su savim mažiau $5.00 tam
pa komisijos sulaikyti tolei pakol j u 
gimines neprisiunczia $5.00, o paskui isz 
tu $5.00 atima nuo jo užboardą ir tele
grafo kasztus, kad kartais pasažienui ne 
cento ne lieka. Už kuriuos niekas pinį- 
gu neprisiunczia tuos gražina atgal.

Geras gi linkis.
Isz važi aodamas į seną k raju, privers

tas esiu parduoti už pusę prekės ($150) 
40 akrų gero, apaugusio dideliais me
džiais lauko,valstijoj Arkanso. kur man 
perkant kasztavo $300.00. Tenai jau 
nuo 6 metų yra keletas lietuvių apsigy
venę. Norinti pirkti tegul 4>asiskubina 
szeme mėnesyje Atsiszaukt ant adreso; 
L. Stankevicz, Box 712, Campello, Mass.

Ant pardavvlmo, pigiai namas su 
lotu. Namuose talpinusi buczernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki- 
te: Dan. Knakevicze, Box 403, Toluca, 
III. (7-3)

Ant parendavojitno sztoras su 3 gy
venamais ruimais, tinkantis ant viso-
kio biznio, geriausioje miesto dalyje, 
aplink lietuvių daugybė gyvena. Atsi- 
szaukite pas:

W-m Skinderis, Westvilie, III. 
(25-5)

KARSZTOS DIENOS

flĘTINfISI

Jeigu vaikai serga vasarinėms ligoms, 
pagelbesit juos duodami jiems po maža 
doza Triner American Elixir of Bitcer 
Wine po valgio.

Pasarga: Žirek kad ant kiekvienos 
bonkeles butu ženklas kuri ežia matot; 
kitokio neimkit. Triner’s Bittea Wine 
yra gaunamas visose aptiekose arba pas 
pati fabrikante

Joseph Triner,
437 W. 18-th St., Chicago, III.

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 
\ priesz pietus.
CHICAGO, LL
Pirk Laikrodėly už $3.75.

J Gratu, inkwietkuoti 14k, 
auk«a..U luk.ital, ,u A aitri 
kooUzkai, widuriaia. gwaa
tuoll ant 20 meta, daliui, tas 
rodo kaipo |3S auksinis Lalk- 

rodell*. aut tamstos už- 
F raškymo prisiuslm per 

.0.0. Užmokėsi Ezpre- 
^Mon^nlul ir laikrodėlis

Į .-rąžyk ant muiu kiauto 
lo kad uimokeat f3 7t ii 

Kx preso kantus, tai len 
ciagnh pri>iu«lm dykai 
Apaistrlluok tuojau s nei 
paskui bu* brangesni.Pi-

kaisto.

dvkat.

tik aut trouipu laiko. Adresuok
The Lithuanian Watch Co.

880 33-rd St., Chicago,

Wisi —

III.

pas —

wyrai —

Baltrilkoųi!!
Rasite 8zaltp alų, seniausea ariel-' 

kas, wynp net isz Europos, o 
cigarus net iss Turkijos.

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

Vaterbory. Conn.
Už 2.76 nupirksi Kliugu pinta wai- 

kam* wezlmelr au paleruoto pliene 
raiala. a*xeml*. tprlngaal*. ete. Gua- 
-antuotą* ant 3 metu. Už 88 SS 
Ki riKK-i nauiaujio darbo -Got amt 
i iHHiict . Duodam*- 10 dienu ant 
Iiabaudymo. Pinigu l*z kalno Bėrei

Ky yrytr kalaulame. Sutelkiame gerteuaiu* 
pailudjrjimu* kaalltik mu*u tetein- 

gumo. Raazra izbhdibk reika'audama* musu 
naujai i*’l toto pulkaus 48 pusiu kaialtogo. 
Adresuok:
Victor Manufai turingCo.. Dapt.G-l, 

įeito 167 Flymouth PI, OtocagO, III.

Visi Vyrai pas 

Kazimiera ir Joną 
KUDULIUS, 

839 Bltie lalanti av.. Chicago.
Rasite szalta Alų, seniauses Arielku, 

Europiny Vyną, Havanos Cigarus.

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

ŽingeidtiM Hwietui dalykai.
Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkawonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OFF1SA1:
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M. BRUNDZA CO., 
Box 2361, Nev York. U .8. A.

J.Burntan A StefankevlcB,
231 8. Roebling st , Brooklyn, N. Y., 

prie lietavlizko* bažnyczio*.

LletoTiukts Sztoras Rellglszku Daiktu. 
Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, A braz
dus, Maldaknyges lietuviszku ir lenkisz- 
kaa, teipogi tr visokias kitas knygas dva- 
siszkos ir svletiszkos intalpos.

Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

WAŽIUOJU

Dulseiiczin,

Tikrai LietuvtezkaN
S A k 1.0 N A S .

Užlaiko gerą alų, aeniauaea ir czystaa a- 
rielkaa ir kvepencziuacigarus. Geriause 
užeiga dėl ezviežia i atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis czyscziau 
sės ir te'singiauses lietuv'.szkas saliu 
nąs mieste VVaterbury.

J. F. DAN1SEWICZIUS, 
83t» Bank, kampas 8. Leonard a t. 
Waterbury, Conn.

Ar Tawo 
reikalauja pataisymo?

Jeiga te i p, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

OoUet Farniture S Stove Co.,
3240 8. Morgan St.

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

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

Arnotus, Karūnas ir wisug baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Vėliavas, Surpas, Kokardų ir tt

Mokimtuci to darbo Warsznwoj. dirbau jį kelis 
metu* Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darbu gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku, 
aszsavo iszdirblmus gvarantuoju.

8u Guodone,
T. AndriUHzewiczaite, 115 W. Dlilsloi St, CUctįo, III.

W. SL0MIN8KA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, 1LL.

Mano Di.rbtuwe tapo 
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant KoBciUREkOB Paro
do* už rūpestinga, teK 
s i nga Ir artiBtiHzką btz- 
dirbimą.

W. 8EOMINSKA, 679 M1LWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL.

KARŪNŲ, SZABPŲ 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ,

. Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, TeiHiniriauAei 
ir GcriatiBci, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai*.

Su guodone

TIKTAI DEL WYRD.
I ž dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisius 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

Pajienzbojimai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Francisz 

kaus Krivaiczio, Suvalkų gub., Wladis- 
lavavo pav., kaimo Apirbiszkių. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinę ant 
adreso: Miss Agota Domeikite,

35—18 str. S. 8., Pittsburg, Pa.
Pajieszkau Juozapo Butkaus isz Gir- 

diszkiu parap., Rasseiniu pav., Kauno 
gub. Mojaus 5 dienoj persiskyreme- Jis 
nuvaževo į Chicagą, o asz į Kansas City. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti tinę 
ant adreso: Mrs. Anie Juciene,

808 Bell st., Kansas City, Mo.
(6-1)

Pajieszkau savo pusbrolio Motiejaus 
Czeplos; gyveno PitUton, Pa. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinę ant apreso;

Ant. Guraviczia, 
«*-l)

914 Second avė. Seatle, Wash.
Pajieszkau savo brolio Petro Guzau- 

sko ir szvogero Petro Pipiro. Jie patis 
ar kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso: 

Ant. Guzauskis.
Box 134, Westville, III.

Pajieszkau Martino Galinauskio Kau
no red.. Rasseiniu pav., Gruzdiszkiu 
dvaro. Turiu jam naudingą žinę.

Jos. Petrikis, 
1514 Ross avė. Scranton, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozo Rai
nio Kauno pavieto ir gub., kaimo Rusei- 
pu; gyveno Westville, 111. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinę ant adreso: 

K. Tamaszauskas,
12 W. Pratt 8t. Baltimore, Md.

Pajieszkau savo draugo Jono Ryszo; 
gyveno New Yorke. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinę ant adreso: 

J. Miller,
8»Elmstr. Brovidence, R. I.

Už $9 Brukuojama maszinuke.
Misiniginems Ii taroms, greitai gali ant 

jos iszmokti drukuoti gromatas. Asz. 
užlaikau siuvamas maszinas, laikrodė
lius, laikrodžius žadinamus ir su muzi
ka, albumus, knįgas visokes, mžanezius, 
szkaplierius net isz Lietuvos ir daug ki
tokių daiktų. Mano prekės pigesnės 
kaip kitų. " Meldžiu atsiszaukti ant 
adreso:

J. J. M. Laukaitis
425 W. Mahaooy St. Mahanoy City, Pa.

NERVITA Sugražina nužudjrte tryni 
j «Upruma ir draiuma

Gvao Impotrnclia. rabdo naktiniu 
poluclja Ir wi*a« Ilga* logaula* per 
i»zdvkuma »r ueaiiargumo. Szi a gy- 
dvkla audrutlna aeraaa ir daugina 

JMj krauju: priduoda wrldul raudonumu 
L *r *ugražlna žmogui jauujritte. Biun-

oriam* pecziu ui 50c bazvll. už 82 80 
bazelių, ir gwHr»ntuoJamr Dzgjdy- 

V,1 arba pinigai tugražlatl.
nervita Medlcal Co.,

Clinton R J ak ton 8t*., Chlcafo.
Gaunami yra ir Aptiekoje Clark Ir V m • 

Baren 8 Chicago

Dnol! duok moms broian gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti

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

J. R. Mlknaitls.
883 Bank st,, Waterhury. tonn.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra- 

szyk. o asz atsiuaiu 
tau djfkai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz
gydys susilpnėjimą tavo lytlszku daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516. Hammond, Ind.

REUMATYZM. 
i NEURALOIE 1 podobnachoroby, k vyrabteny na podatowie žcteiyclt j 

NIEMIECKICH Ą JK puw lE»YCZIYGH,/<■plėtot n v Dr. RICH1 ERa|M 

c7,,kotwiczny”n5 
falN EXPELLERJ 
NIK HA NIC LEPSZEGO! Prawd*lwy tyl- 
ko ma „KOTWICE’’samar«fi ochronns 
r. Ad. Biehtsr HCe.,815 Paari S»., N«wVe«li. 
31 MEDALI ZLOTYCH i innych
18 A1H. Wte*ne fabryld sakia 1
2BOT. 10OOT. UznajafOlpotoee: j 

L J

i inne Eiiakomite owby Szcze
IRK. KO?y u F Ad Richtera * Co.c.. M Y

DBA RICHTKRA
I KOTWICZNY STOMAKAL najlępuąymfao< 
[ ktetn na kolkl nieutravnoed. eborob r žotįdka.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSOUS.

JONAS MOŽEIKA,
Asistentas ir Notary Public.

ROOM 601-602
87—89 E. Washlngton st, Chicago, III. 
Užsiimame civiliszkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozeika gyvena po nr. 31 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 
kas rytas.

Dr. Leonard Landės,
Lietmviszlcas Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktiksvo ligonbucsiuose: 
Wiedniuja, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
H oa p i tai College ir 1.1.

Uiztikrini Inigydymn
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

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

L,iif»a T.ytiaaku I_)aliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gų pilvo, uždegimą žsmų, iSzdžiuvi- 
mą pieno, sksudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iu- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszku ligų gydsu pasekmin
gai, ir slepemu ligų užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134E.24th 8$.,Cor.Lexington Av.

Offinn waten<ina-J “00# TJrto- lkl ’ P° umso valandos. į BBo8po ptetlklSvakaro 
Ntaeltomi*:nuo8 iki 10% vihryto;nuo2 iki 4 vai. 
popiet.

Užpraszydami gydyklų prisiuskite $1.00 
tyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metų, klek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

HILLE S FOTOGRAFAS,
3402 s. Halated Si

W. 
vai. $2.00

NAUJIENOS, 
laukeli pradžiugins ir pa

linksmins.
Kaip mum, grrai t luomą, tmonija—l,r p»ych- 

iazko. lutel«*kiuaH,4ko ir net ekoDomiasko ai- 
žvilsio—dallaaal InS kliaaaa: wiena yra „Mi
ką, drvta. paiki. wiaadoa liokami. paaldeaawo- 
jam tam. wlaur tari garas paark m e a ir poaiwe- 
duaa wiaukio> wertelgyatojo; antroji yra llgua- 
ta. silpna, nalludua, auaykaa mtlanrbol.azka, 
nedrąsi ir tankiai wiaUzkai negabi prie darbo 
Ir netinkanti aaeimyniaakame grtronlme.

In aus pasiaraja kllaaa priguli wiai tie kurie 
“T? lauoyatoje.daugumaa gal wiaalisinetycsia, 
atsidavė oaikiuanraiam tmogaua kana lydinsią 
darbui — ooanismui arba patpollucijai. ir sawo 
welesu 1 uose metuose perdaug dawe trale sawo 
yUsMlems pageidimams; teipogi ir tie. kurie

Įsžustles neuStektino ir blogo maisto, per 
sldirbimo. per dldy alkohollssku gerymu trarto- 
Jlm^ arba Kurio per susidėjimą su nesveikoms 
motsrems praiude ia«o linksmybes ir sveikata.

Ssitokle aminiu suklydimai gailaus privercaia 
juos per visa ju gyvenimą kentėti barniausias tu 
ydų pasekmes kaip ve: aslrdiea drebėjimą, 
spazmodisskus galvos skaudėjimus, apetito ne
tekimą, tarnu ir pilvo kataru, nugaros ir kry
žiaus skaudėjimu, nervlsskuma. dispepsija, ari- 
dariu utaietejima sekios bėgimą sujungtas] na 
nemoralisskals sapnais, inkstą ligas, reumatii- 
ma. dusinimą, negale, sskorbuta. skandanosius 
ant kūno ir lytlssku daliu spuogus, gonorėja, 
ssankeri. sifili eto

Bet dabar tegul niekas nenusimina: szio mie
sto daktarai issrudo naujus vaisine, su kuriu 
lagelba gali greitai, radlknliszkal ir sriaUskal 

tas tu ilgu isialgydyti; kankinamlejie atgaus sa
vo sveiksta, stipruma, drutybe ir dailia issvei- 
xda-Jfub,,u>a visokiame darbe Ir utalemime.

Kiekvienam ant pareikalavimo pasiusime 
iraba musu gyduo'la luStektiaal vienai neda

liai) WI8AI 6YKAI. J lesskanti pagalbos kreip
kitės ar per lalsrkus ar ypatisskal pas daktarus 
10 The State Medlcal Dispensary 
T6 K. Madlson st. CMICRGO, 1LL.

Ofllsas atidarytas nuo S am. Iki 8 ra.
Nsdelioms nuo 10 Ak. iki 18 Ak.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS- 

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

SI, 000 
os duos 
mm: gydy

tojui, kuris iszgy- 
dys tiek ligoniu su 

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dei 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten, iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
guriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
szyk tuojaus prie Dr. Kallmerten, o 
rodą oavbi dtrai. Apraszyk gerai savo 
iga, lyti (vyras ar moter ke)amžy,kiek 

sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyma ar 
galina iszgydyti ar ne. Adresas:

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

Povilas Mozei k a,
3321 8o. Morgan st., Chicago, III.

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose galima ežia gauti. To- 
iymesniejie gali paszaukti per telefoną:
Yartla 709. (3—9)

duollu bua ataluitea kož-

le Medical Inatltnte. Jie 
tiek Užgydo vyru, kurte 
ptr metu* emeai *u pro 
Uazkal* ir kuniazkal* kęs
te ji mala, teip kad Inrtltn-

baadymo pakeliat lietu, 
karia papritzy*.

kie< vieno* 1 ytiazkou Ilgo*.

tea itzdjkamo, • a graži* 
patrotyla pajiega ir af 
miati. paaalky* akaudeji 
ma (Irena, aadratya (lip
nu lyttoakua aanarina.

Gyd vole* jrra labai ama

doe plaukte plaukia pne

tlndamos kur reikia. Jo* 
gydo kožna liga Ir panai-

vteaaa atsiūkime viates- 
kal Užgydo. Atatezank In 
State Nadtoal laseitate8M 
Elektron BaUding. Ft. 
Wayne, Ind., o aptnrealt 
už dyka aampeli. Inititu- 
te itangteal *u«lne*zt«u 
didžiausiu skaitliam žmo-Z?

traukt lai aust, kad gydytlea ir *zie *anpaltai parodys jiems, kaip lengva iazalgydyt ass lyti** 
ku Ilgu, kada vartojai! ataakanceioa gyduole*. Inatltute ne vieno ne atmeta. Kožna*. kuro 
ataiazauk*, gau dailiai apipeezetyta pakely, kad klU nežinotu ku ten yra.Raižyk —štili*k

A. Sotorskis & Go. Už 13.26 Nupirksi Puiku 1DOO mo- 
teriszka ar wy 

y , riMtka dwirati

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaką ant papierosų, im 
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 32A9 So.HalMed 

CHICAGO.

V Džailike tos "W mo-
. dėlto! už pigeana ne

gu vertes preke; klU po88 810 D 812 Gvaran- 
tuotl aat 2 metu Masą modaliai 41, uita Crotra 
rėmu yru paekutintou«ioa mados ant ItOO re. A- 
P'ltu. 7'“’*“Js"»e. Dviraesiu ir kitokiu daly
ku katultose aluoc-.to.me už dyka. Pinigu ln 
kalno nereikalaujame. Adreuuok:

'Vietoj- Manufa 
101-107 Plymouth PI. Obteafo, M.

MANE
fe°sR "‘įsas 

taZaA Gražus 14K

dari lt
tilt, tu įmukę 

ižaakimu, grįžtei kvietkaote*. tikrai inieriko- 
nitzkila vidurlila. gvanatuotea int S0 meta, 
lazrodo kaip 140.00 lukainia lilkrodella. Atalaal- 
me C.O.D. Ir jai paeldabot, užmokėk intezpreoo 
agentai M Ir laikrodėliu tetro, jei ne.aagražyk 
atgal aat m ui kuzio. Riazvk koki aort vyrlaki 
ar moteriazka.Prie kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aokau liete leneiugell jeigu au orde
riu priaiuaiŽ3.M. ir apmokame keaztua prlaluntl- 
mo. Apaiutelluok aiendlen, neaa ja prekei eina 
inguztyn Raižyk o prižiūrime 200 pusto Kata
loge parodanti tukateneziua vtookln puikia dal
gia. ftOYALBARGAlN HOU8K, M Dearborn 8t. 
Chicago, III.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3810 S. Morgan St, Chicago, DL
□ Turi geriauses gydyklas nuo visokia 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles, 
Bobro mėsa, rupkas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per faiaskus ir apra- 
azantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prtsiunczia gydyklas per paeitą arba 
per expresą

Aptiekoje visada randasi' keli dak
tarai. teipogi per telefon a gali pa
sisukti daktarą kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie
koje. ■

Tel. Yards 709.
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