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Politiszkos žinios.
Amerika.

Amerika pradėjo tarybas su 
Wokietija ir Anglija kas link 
pasidalinimo Samoa salų, kur bu
vo savo laike užgimę nesutiki
mai su VVokietija ui nereikalin
gus kraujo praliejimus ir isznaiki 
nimę vokiszkų plantacijų. Wo 
kietija reikalauja atlyginimo sa
vo pavaldiniams už nuot- 
rota^ laike bombardavimo pa- 
kranczių. Anglija buwo užmaniu
si ^Vokietijai pasitraukti visai 
nuo Samoa salų, už kę pasiūlė 
mainais savo valdybas ant salos 
Naujos Gvinėjos. Tarybos dar 
traukiasi ir nežinia, ąr VVokietija 
sutiks ant Anglijos pasiūlytų 
mainų. Kaslink gi tarybų Ame
rikos su Anglija apie užrėžimę 
galutinų rubežių terp Kanados ir 
Alaskos, tai tos jau pasibaigė. 
Anglija, įsikivinkliojusi į karę 
Afrikoj, priversta buvo nusilenk
ti ir pasiduoti Amerikos norams, 
taigi sutikti ant tokių rubežių, 
kokių Amerika geidė. Tarybos 
terp Amerikos ir Iszpanijos jau 
teiposgi prasidėjo, bet dar toli 
iki jų užbaigai. Mat po karei 
seniaus buvę traktatai tarp tied- 
viejų vieszpatyszczių likosi pa
naikinti; vienaitinis traktatas da
bar—yra Paryžiuj padarytas san 
daros traktatas. Jis vienok ne 
apima savitarpinių sandaros lai
ke wisų terp tų vieszpatyszczių 
reikalų, bet vien reikalas ant pa
veržtų nuo Iszpanijos buvusių 
jos valdybų. Terp Amerikos 
ir Iszpanijos nėra dabar prekys
tes traktato, nėra sutarimo kas 
link laivų atkakanezių į portus 
abiejų knuztų, teiposgi kaslink 
iszdavimo nusikaltėlių. Apie 
tuos reikalus dabar tariaei Ame
rika su Iszpanija. Keikia ežia 
vienok pridurti, kad Kaslink pa 
liuosavimo iszpaniszkų nelaisvių 
ant Filipinų, iki sziol Amerika 
neiszpildė Paryžiuj padaryto san
daros traktato, amerikoniszkos 
kariaunos virszinjkas iszpmijo- 
nams patiems tę padaryti visaip 
sunkina. ;

Ant kubieczių susirinkimo visi 
jų vadovai nutarė nepriimti 
Amerikos virszinjkystės ir rei
kalauti visiszko pasitraukimo 
amerikonų, kurie buk vietinius 
gyventojus įstūmė į dar didesnį 
vargę negu buvo prie Iszpanijos 
valdymo. Jeigu amerikonai ne 
pasitrauktų, kubiecziai gazdina 
dar smarkesniu pasikėlimu negu 
buvo priesz Iszpaniję.

Ant Filipinų karė prasidėjo jau 
ant visų svarbiausių salų: ant 
salos Luzon, Negros ir Panay. 
Susimuszimai atsitinka jau kas 
dienę tai ant vienos, tai ant kitos 
salos. Susitikimuose rods ame 
rikoniszka kariauna nuveja filipi- 
nieczius, užima vis naujus mies
tus, bet tarpų neįstengia iszvaly
ti : juose, kaip buvo pirma pasi- 
kėlėliai, te i p ir pasilieka. Filipi- 
niecziai dabar iszsiuntė savo de 
legatę į Angliją praszyti jos tar- 
pinįkystės prie sutaikymo su 
amerikonais. VVienas delegatas 
keliauja tiesiog į Ainerikę.

Pietini Afrika.
Kaip pasirodo, pasigyrimas an- 

glijonų, buk jie baisiai su- 
muszė transvsalieczius arba ba
rus po Glencoe ir Elandalaagte 
buvo visai melagingas. Net po 
Elandsla&gte, kur jie isztikro 
nuo kalvų nuvijo mažę barų pul
kelį, daug daugiau nužudė žmo
nių, negu būrai. Isz iszsiųstų 
wyti pergalėtus burus raitelių 
visas vienas eskadronas pateko į 
nelaisvę. Isz Glencoe gi, ūžėto 
jusiam po mirtinai pasiautam 
angliszkam jenerolui Symons, je- 
nerolui Yule reikėjo teip skubiai

bėgti, kad jis negalėjo su savim 
paimti nė pa-zsutų, net pagautas 
jenerolas Symons pateko į užė
musių miestę transvaalieczių ran
kas, paliktas ligonbutyj, kur ir 
numirė. Transvaalieczių jenero
las Jouberl apie tai praneszė pa
ežiai pasimirusio* savo prieszo, 
iszreikszdamiis parigailėjimę. Je
nerolas Yule paliko būrams mies
tus Glencoe ir Dundee, o pats tu
rėjo bėgti. Jeigu jo būrai prie 
bėgimo neužklupo ir visai ne 
isznaikino, tai vien todėl, kad 
sužinojimo tarnysta ne geriausiai 
pas burus parengti, o apart to, 
per visę laikę, kol jis liėgo, bu
vo tirszta migla. Su dideliu 
vargu pasisekė jenerolui Yule 
pabėgti į miestę Ladysmith ir 
susijungti su ežia stovineziu je- 
nerolu White. Isz viso yra ežia 
15000 anglijonų. Rods anglijo
nai turi daugiaus kanudlių, bet 
užtai būrai turi dvi sunkias, toli 
siekianezias, kurias jau pastatė 
ant kalvų prieszais miestę. Reikia 
ežia laukti didelio muszio. Burus 
gali apstabdyti traukime prysza 
kin vien jeigu anglijonams pasi
sektu sumuszti po Ladysfaith, 
jeigu gi ežia anglijonai liktu su
muszti, tai reiktu jiems trauktiesi 
visai į pamarius. Paniedelio 
dienę atsitiko ežia muszis, bet li
kosi ne i 
jo grįžti į būrų apgultę miestę,isz 
ko matyt, kad jų užpuolimę bū
rai atmuszė, kuriems pateko vie
na angliszka batarija ir visi mu
lai, penkta dalis angliszkų karei
vių likosi arba užmusztų, arba 
pažeistų, du regimentai, isz viso 
2000 kareivių, _ pateko - į
nelaisvę. Bėgdami isz Glencoe 
anglijonai ne spėjo pa
imti visų kanuolių ir amunicijos 
—tas pateko į būrų rankas. Czia 
terp kitko užtiko kelias skrynias 
kulkų anglijonų vartojamų va
dinamų dum—dum. Kulkos tos I Indijoee atsisakė angliszkų oficie 
plėsz • kunę ir tūli oficierai norėjo j rų klausyti cziabuvių kariaunos 
jas sunaudoti pirmame susitikime 
su anglijonais, bet būrų kariaunos 
virszinįkas Joubert, kaip ir 
Transvaaliaus prezidentas Krue 
ger uždraudė tas nepritinkan 
ežias civilizuotiems žmonėms 
kulkas vartoti karėj; Joubert už- 
manytojams pasinaudoti isz tų 
angliszkų kulkų pasakė: “gal jas 
vartoti vien anglijonai, bet bū
rai turi svietui pasirodyti civili- 
zuotais žmonėmis”. Kulkos tos 
patekusios į būrų rankas likosi 
isznaikintos. Czia pasirodo, kaip 
gi būrai augszcziaus stovi dorisz- 
kai už anglijonus, kurie visur 
giriasi kaipo civilizacijos neszio- 
tojai. Pasigyrimas mat tas yra 
be pamato.

Miestas Kimberley, pagarsėjęs 
savo deimantų kastynėms, tei
posgi isz visų pusių borų apsto
tas ir dega. Būrai jį bombar
duoja. Užsidarę jame anglijonai 
kelis kartus bandė iszeiti, bet 
kiekwienę iazėjimę būrai atmuszė 
atgal, vien moterims ir vaikams 
daleido iszeiti isz apgulto miesto. 
Užėmus Kimberley, būrai turėtu 
lengvę kelię iki jūrių iki miestui 
Cape Tovn.

Prezidentai abiejų republikų 
susijungusių ant atsigynimo 
priesz Anglijos užpuolimę iszda- 
vė prokliamaciję, pagal kurię 
priskiria prie savo republikų 
sziaurinę dalį anglijonų 
valdybų Nataliaus ir apskritį 
Kimberley. Su tuom,rodosi, kad 
per daug skubinasi, kadangi dar 
nežinia, kaip gali pradėta karė 
pasibaigti. Anglijonus galėtu 
isz pietinės Afrikos iszvyti vien 
tęsyk, jeigu visos angliszkos 
valdybos ant syk pasikeltu. Da
bar būrų užimtuose Nataliaus 
miestuose gyventojai prilankąs 

' būrams, todėl ir jų kariauna isz- 
traukfi i“ miestų ant muszių lau
ko,miestuose garnizonų ne palika

Prigulinezio auglijonams Ba
sute kraszte negrai eina isz vien 
su būrais, ant kurių prisakymo 
ardo geležinkelius ir tiltus.

Nėra abejonės, kad kitos Euro
pos wieszpatystė-*, kaip galėda
mos, sunkys Anglijai pergalėjimę 
būrų, nors ir nepradėtu karės ant 
jų apgynima Šatai Maskolija į 
Aziję siunezia 6 naujus kariszkus 
laivus, nors ozu jų turi 19, taigi 
dabar turės jų daugiaus negu turi 
Anglija Azijos vandenyse. Lai k 
rsszcziai vėl paduoda, buk per 
tarpinįkystę Prancūzijos Masko- 
lija nori pirkti nuo Iszpanijos jos 
valdylię Ceutę, ėsanczię prieszais 
prigulintį Anglijai G.braltarę ir 
jeigu ta iszpaniszka valdyba pa
teks Maskolijai, tai, žinoma, pa
rengs ežia gintuvę, kuri visai 
galės uždaryti perėjimę auglisz 
kiems laivams, žinoma prie Pran
cūzijos pageibos, isz Atlantiko į 
Terpžemine« jūres, isz jų per 
Suezo kanalę į Indjas ir Austru- 
liję. Apart to, ir Pancuziju 
siuncz:a į pietinę Afrikę net ke- 
liolikę geriausių savo kariszkų 
laivų. Afganistane ir Persijoj 
Maskolija jieszko vien priekabių 
ant visiszko užėmimo tų krasz- 
tų. Einant sunkiai karei Afri
koj, Anglija ne turi pajiegų ko
kiu nors budu stabdyti Maskoli-

VVokietija.
Nežiūrint ant wukiecz<ų neken- 

timo Anglijos, oiecorius VVilhel- 
mas visgi rengiasi atsilankyti szį 
metę Anglijoj. Wiaokių partijų 
laikraszcziai peikia tę ciecuriaus 
užsimanymę. Turbut terp Wokie- 
tijos ir Anglijos yra koksai dar 
paslėptas sutarimas, jeigu cieco- 
rius nesidairo ant tautos norų ir 
pritaria Anglijai, nors porę metų 
atgal jis pats laimino prezidentę 
Transvaaliaus, kada buvo suimta 
visa įsiveržusi auglijonų kariau
na.

Laikraszcziai vėl pranesza a- 
pie rengiamę szį metę sueivažia- 
vimę trijų Europos ciecorių, tai
gi Maskolijos, Austrijos ir Wo- 
kielijos. VVilhelmas mat nori 
carui iszaiszkinti priežastis savo 
prilankumo Anglijai ir iszreik- 
szti rubežius to prilankumo, už 
kurį caras ant VVokietijos dabar 
sznaira akia žiuri.

so 17 vaikų, ir mokintojas 18tas, Įgavo kaip norėjo Senapilės vy-

iszrisztas, anglijonai turė- jos godumę, kuri stengiasi viskę 
praryti, ko dar Anglija neužėmė. 
Prancūzija teiposgi gabena ka- 
riaunę į savo valdybas Indijose.

Anglija gi, apart gal Ameri
kos valdinįkų, visur patinka at 
Virus ar paslėptus prieszus. Ma
skolija ir Prancūzija kalbina Abi-

iszvijimo anglijonų isz pietinių 
Egipto krasztų. Abisinija gali 
stumti į karę. 300000 kareivių; 
kuo geriausius ginklus suteiks jai 
Prancūzija. Laikraszcziai pra
nešta, buk prie Himalajų kalnų

regi men tai, o ežia angliszkos ka
riaunos yra tik 70000, cziabuvių 
£i kareivių dusyk daugiau*. 
Taigi nepasekminga kari Afri
koj turėtų atsiliepti ant visų an
gliszkų valdybų; pasikėlimus eu- 
szelps Anglijos prieszai.

Pietini Amerika.
Ant salos San Domingo revo

liucija galutinai pasibaigė, jene
rolas Jimenez likosi užrinktas 
prezidentu repnblikos.

Republikoj Wenezuelėj. nors 
prezidentas Andrade pabėgo ir je- 
nerolas Castro įėjo į tos republi- 
kossostapilę miestę Carasas,revo- 
Iiuciia dar nepasibaigė: jenerolas 
Hernandez susipyko su nauju ran 
du ir su savo 2000 kareivių isz- 
traukė į prilankię sau provinciję 
Ocumare, kur nori pakelti nauję 
ruvoliuciję priesz jenerolę Cas- 
stro, .

dar jauuas vaikinas 18 metų. Jo 
pravardė Daukszas. Pirmiaue 
vaikus mokino jo motina, u da
bar jis.

Isprauninkas arba asesorius nu 
baudė visus užmokėti 180 rub. 
aiba aut kiekvieno po 10 rub, o 
ne, tai atsėdėti pu 3 dienas szal- 
toj. Klebonas, bijodamas dar la- 
biaus suerzinti žmones, prižadėjo 
užmokėti isz savo kiszeniaus 

■bausmę, Oet neužmokėjo, o vaikų 
tėvai ir mokintojas atsėdėjo 
Sziauliuoae savo 3 dienas.

Buvo nuraszyta skundas vys
kupui ant to klebono. Vysku
pas atsiuntė iszlirti Joniszkio kle
benę Sziaucziunę, teiposgi gavu
sį Joniszkyje labai gėrę parakvi' 
ję |>er kitę vyskupo seserį. Ži
nomas daiktas, varnas varnui 
akies neiszkabys, o dar jiedu bu
vo moksladraugais. Tyrinėji
mas pasibaigė ant nieko. Korsa
kas po senovei mus melžia ir 
skriaudžia. Jisai, dėkavodames 
Sziaucziunui, dovanojo porę szu- 
nų.

Visi doresniejie žmonės szali- 
nasi nuo Korsako. Užtaigi nuo
latos apsilanko pas jį: valecziaus 
rasztininkas Dzialynkis, lenkas 
perkriksztas, didelis lupikas, pir
miau* jis buvo Sziaulių vals- 
cziuoje; mokintojas valscziaus 
mokslinyczius ir isprauninkas. Tie 
trys maskoliai — tai jo apginėjai 
ir bieziuliai.

Dar negreitai, tur būt, nuo jo 
atsikratysime, nes tvirtai tūriai 
a ežiu vyskupo giminėms.

(Ūkininkas).

riszkoj gimnazijoj iszguldinėti 
lietuviszkę kalbę, kurios jis su
vis nesupranta, o szįmet užtai, 
kę norėjo iszguldinėti tikėjimo 
dalykus gudiszkoj kalboj Senapi
lės moteriszkoj progimnazijoj.

“Ūkininkas”.

DęantSzv. Stepono ulyczius, kitę 
ant Zamkinio terpulyczio, treczię 
gi prie miesto pylimo. Wisus 
tuos nelaimigus vaikus nugabeno 
į pamestų vaikų namus.

Išž Eietuvos.

K“

Pirenejiszkas pussalis.
Iszpanijoj neužganėdintos ran

do provincijos rengia maisztus, 
gyventojų piktumas kreipiasi 
priesz karalių ir jo vardu vai- 
danezię jo molinę. Tūlos pro
vincijos norėtu arba visai pra- 
szalinti nuo sosto karalių, jį patį 
ir jo motinę iszvyti ir apgarsinti 
republikę, sziaunnės gi provin
cijos nori visai atsiskirti ir arba 
sutverti atskirę vieszpatystę, ar
ba pasiduoti Prancūzijai. Maisz- 
tai pirmiausiai pakilo sziaurinė 
se, ne iszpanijonų, bet baskų ap- 
gyventose provincijose. Toliaus 
panaszus maisztai pakilo ir to
liaus į pietus ėsanezioj provinci
joj Katalonijoj, ant galo pasiekė 
ir Andaliuziję. Kol kariauna 
dar klauso rando, tai gerai, bet 
jeigu ji, negaudama algos, apleis 
randę, monarchija Iszpanijoj tu
rės gnuti ir ji gal pasidalyti į 
kelias neprigulmingas vieszpa- 
tystes. Isz to silpnumo norėtu 
pasinaudoti kaimynai. Anglija 
už pardavimę valdybų Delagoa 
užtakos, kurios dideliai paleng
vintu pergalėjimę Transvaaliaus, 
žada Portugalijai ne tik didelius 
pinįgus, bet ir savo pagelbę, jei
gu Portugalija norėtu užkariauti 
vakarinę Iszpanijos dalį. Ar 
tasai mažas krasztas duosis į an 
gliszkas kilpas įtraukti? Jeigu 
vienok Portugalija, pasitikėjusi 
ant Anglijos pažadėjimo, pradėtu 
karę su silpna isztikro Iszpanija, 
be abejonės patiktu prancūzus, 
priesz kuriuos Anglija ne daug 
pagelbėtu.

Isz Ligumos, Kauno 
bernijoj.

Keistas dalykas su tais kunį- 
gaisl (eik į bažnyczię, pasiklau
syk jų pamokslų, tai sakysi: tai 
angėlai ne žmonės, nors, teisybė, 
ir tai ne apie visus teip galima 
sakyti, nes kiti, kokie yra namie- 
je,tokiais pat pasilieka ir bažny
czioj. Žmonės nusimano kartais 
ir tokius nelabai guodoja. Teip 
pat atsitiko ir su musų klebonu 
Korsaku; jis yra kilę-t iszKlovai* 
nių miescziouių. Žmogus nuo 
pat mažens buvo nekoks, ą tapęs 
kunįgu, visai prisigėrė puikybės, 
pavirto į didelius ponus. Dabar, 
kaip jau per vyskupo seserį pa
kliuvo į musų klebonus, tai bai
su ir prieiti.

Jo puikybė ir tusztumas supy
kino parapijonus; jie nebenori 
duoti kalėdos,—sako, kol jis bu* 
sę>, netaisysę savo apiplyszusios 
bažnyczios ir tt.

Pas mus gyvena dar senasis 
klebonas, žmogus labai nusenęs, 
bet parapijai labai geras, nelupa 
nuo žmonių už krįksztynas, szliu- 
bus, pakasynas ir tt. Už tę szi
tas ir norėjo iszvyti senelį. O 
szitas kitoks. Lupa, kur gali nu
lupti. Buvo da gi toksai atsiti
kimas: nuo beturezio žmogaus 
užsipraszė už szliubę 4 rubl. Ta
da žmogelis sako, kad jis tiek 
mokėti negali, o szliubas reikalin
gas, tada girdi, reikės kreipties 
prie popo. Žmogus iszeina. Ka
ro andorius pasigailėjo prapuolan- 
czios duszios ir jis davė szliubę 
už pigesnę prekę.

Wis tai mažmožiai ir ne apie 
tę norėjau raszyti. Jau kokia 
16—17 metų bueo pas mus pa
slaptinė mokykla; mokino ant 
maldaknygės skaityti. Naujai 
atvykusiam klebonui tas smar
kiai nepatiko: jis apskundė ase
soriui, tas atvažiavo ir viskę su
rado. Buvo tai žiemos laike. 
Isz pradžios buvo asesorius suti
kęs užtylėti už 25 rubl. ir stirnę, 
bet paskui, perkalbėtas klebono, 
atsisakė savo prižadę nutylėti.

Mokykla buvo nedidelė,iszvi-

Isz Ukmergės, Kauno gu* 
bėru i joj.

Szįmet pavasaryj susirėmė ežia 
mteszczionys su sodiecziais dėlei 
giedojimų bažnyczioj. Mat lyg- 
szioliai per miszias buvo giedo- 
mas lenkiszkai ražanezius, supM- 
kacijoa ir sziaip jau giesmės. l>a- 
bargi sodiecziai patys ėmė szitas 
giesmes lietuviszkai giedoti, o 
mieszczionyt, nenorėdami užleis
ti, rėkė lenkiszkai. Kadangi so- 
dieczių yra kur-kas daugiau, tai 
pradėjus giedoti abiem pusėm, 
lenkiezkų balsų suvis negirdėt. 
Sulenkėję mieeczionys skundžia
si, kad sodiecziai juos skriaudžia, 
ne duodami -jiems lenkiszkai gie
doti, juog tai jų bažnyczia ėsanti, 
nes mieste stovinti; sodiecziai sa
ko, kad tai jų ėsanti, nes ant jos 
pataisymo jie davė kiekvienas 
gaspadorius po deszimtį rublių, o 
mieeczionys tik po keletę auksi
nių; sodiecziai sako, kad jie ir 
kunįgus užlaiko, neszdami au
kas ant altorių ir duodami ant 
miežių savo rublius, o miesezio- 
nys tik ateina bažnyczion pasto
vėti ant lazdelių. Kamendoriai 
abudu eina už sodieczius, klebo
nas ui mieeczionis. Ta byla, sa
ko, pasiekusi net Kauno vysku 
pę, kuris liepęs lietuviskkai gie
doti. “Ūkininkas”.

Girlos VV ilniaus gub.
Seniai L’ėtuva garsi buvo sa

vo girioms, bet sziędien per ne- 
iszmiutingę ukiavimę dvarpo
nių, jos musų tėvynėj labai pasi
mažino: sziędien gerai užlaiko
mos girios Lietuvoj, galima sa
kyti, yra tik rando rankose ėsan- 
czios, o isz privatiszkų tos, ku 
rius kirsti rando yra uždrausta. 
Sztai dabar Wilniaus gub., ant 
jos ploto 36825 ketvirtainių 
viorstų, girių yra 7985000 desia- 
tiuų, kurios pagal pavieczius szi- 
teip skirstosi: Wileikos pa w iety j, 
ant ploto 3591 ketv. viorsto su 
209000 gyventojų yra 127200 
desiatinų girių; Wilmaus pavie- 
tyj, ant ploto 5435 ketv. viorstų 
su 356000 gyventojų yra 109100 
desiatinų girių; Dianos pav. ant 
5078 ketv. viorstų su 208000 
gyventojų, 983000 desiatinų gi
rios; Lydos pav., ant 4926 ketv. 
viorstų su 206000 gyventojų — 
822000 dės. girios; Aszmenų 
pav. ant 6050 ketv. viorstų su 
233000 gyventojų — 150300 de
siatinų girių; Szventėnų pav. 
ant 4594 ketv. viorstų su 
176000 gyventojų — 91300 dės/ 
girių ir Trakų pav. ant 5151 
ketv. viorsto ploto su 204000 
gyventojų yra 140100 desiatinų 
girių.

Isz SenapllCs.
Senapilėj tapo szįmet įrengta 

ketunų kliasų moteriszka pro
gimnazija. Žinoma,iszguldinėjimui 
tikėjimo dalykų prireikėjo teip 
vadinamo prefekto arba kunįgo. 
Gudai užpraszė ant prefekto į tę 
progimnaziję “batiuszkę” kun. 
Miknevyczių, kurisai iszguldo 
vyriszkoj Senapilės gimnazijoj 
katalikiszko tikėjimo dalykus gu
diszkoj kalboj. “Batiuszka” ku
nigas Miknevyczius kreipėsi prie 
Seinų vyskupo, kad jam pavely
tų ir moteriszkoj progimnazijoj 
iszguldyti tikėjimo dalykus gu
diszkoj kalboj. Seinų vyskupas 
buk nesutikęs ant ta Ant ko 
tas reikalas pasibaigs, ne žinia. 
Tokiu budu 
vyczius jau 
nuo vyskupo

Liaudės teatras.
Wilniaus Bl a i vystės komitetas 

nusprendė parengti mieste žmo- 
nėms teatrę, kur bus perstatomos 
visiems suprantamos dramos, 
vodeviliai, koncertai. Per szię 
žiemę toksai teatras bus pareng
tas kareiviszkame maneže; kitę 
gi metę pradės stalyti spęcijalisz- 
kę ant to teatro triobę. Wietę 
ani teatro komitetas iszrinko ant 
Kijevo ulyczios, pliacių perka 
nuo grafo Tiszkevycziaus; moka 
jam po 25 rubl. už ketvirtainį 
sieksnį.

Pawoge arklį.
Ukinįkas kaimo Wiziszkių, ne

toli Wilniaus, Juozas Kaspera- 
vyczius, atvažiav ęs į Wilnių, 

‘srstajo ant Paupio rinkos, paliko 
wežimę ant rinkos, o pats įėjo į 
kromę ko ten nusipirkti. Kada po 
valandai sugrįžo, jau arklio ne 
buvo. Wagiliui vienok ir nepasi
sekė: jį patiko važiuojantį 
Kasperavycz:aus kaimynai ve
žanti produktus į m i estę, o pa
žinę arklį ir vežimę, sulaikė. 
Wagiliumi pasirodė jaunas ukinį
kas, kurisai nuvestas* ant polici
jos, pasisakė, kad jo pravardė yra 
W roblevskiss

Mokytiniai realiszkų mok- 
slainių galės eiti ant dak

tarų.
Lietuvoj yra trys realiszko^ 

mokslainės: Panevėžyj, Vil
niuje ir Balstogėj. Iki sziol. pabai
gę tas mokslaifies, galėdavo pa
stoti tik į specijaliszkus institutus, 
kaip antai: į kelių, kalnakasystos, 
technoliogiszkę, techniszkę, 
elektrotechniszkę, politechnisz- 
kus institutus ir į prekystes aka- 
demiję; į universitetus visai to
kių nepriimdavo. Dabar vienok, 
ant užmanymo karės ministerio, 
klausymas priėmimo jų į medisz- 
kę akademiję buvo perkratinėja- 
mas akademijos profesorių rodoj 
ir nutarė: ne tik nestabdyti pasto
jimo į mediszkę akademiję baigu
sių realiszkas mokslainės, bet 
jiems pripažinti pirmutinystę 
priesz baigusios klasiszkas gim
nazijas, kadangi pirmutiniai ge
resnius turi moksliszkus pamatus 
ant klausymo daktarams reikalin
gų mokslų. Kadangi realtszkose 
mokslainėee ne mokina lotynisz- 
ko» kalbos, ta j jas baigę, įstodami 
į mediszkę akademiję, turės isz te 
laikyti egzaminę, bet nuo jų ne
reikalaus daugiaus, kaip tiek, 
kiek mokina trijose pirmutinė
se kliasose klssiszkų gimnazijų, 
kadangi mat tiek daktarams už
tenka.

Pamesti vaikai.
Phpratome mes musų tėvynę

Apwoge rando karezemę.
Miestelyj Jevje, Wiluiaus. gu- 

bernijoj,19 d. rugsėjo apvogė ran
do degtinės pardavinyczię. Va
giliai iszėmė mat isz lango stiklę, 
atidarė langę ir įlindę į vidų, pri
sigriebė kambario, kur buvo 
bakselis su pinįgais ir iszėmė 75 
rubl. auksinių pinįgų; isz mieg- 
stubės szinkarkos paėmė albumę 
su fotografijoms, diktai , visokių 
saldumynų ir kelis butelius ge
resnės degtinės. Kiti pinįgai, isz 
viso 1500 rubl., buvo pakavoti 
szinkarkos lovoj po galva, bet 
tų vagiliai nerado?

Paszwentinima8 gudo rū
mo.

26 d. rugsėjo atsibuvo Vil
niuje pa8zwentinims8 naujai pa
statyto ant priemieszczio Snipiss- 
kių sūdo rūmo, kur tilps visokį 
žudai, iszėmus sandaros sudų. 
Szventino, žinoma, popas. Aut 
tų iszkilmių isz Peterburgo pri- 
buvo tiesų ministeris ir daug ki
tokių augsztas ūži man ožių vietas 
urėdnįkų.

i UžmuszC perkūnas-
Netoli Insruczio, Prūsų Lietu

voj, laike smarkios audros, krau
nant sziaudus ant lauko dvaro 
Seslaukių, prigulinezio suvokie- 
tėjusiu m lietuviui Damczaicsiui, 
trenkė perkūnas ir užmuszė ant 
Sietos 21 metų tarnaitę. Sziau- 

us teiposgi uždegė.

batiuszka Miknė- 
antrę kartę gauna 
didę nosį: pernai

vadinti szventa, bet isztikro ne 
visi veda ten szventę gyveni- 
"n i -' -
susipesza, paskui isz piktumo, jei 
gu tik pas prieezę užmatė kę už
drausto, užveda maskolių žanda
rus. Merginos ir ne visos szVen
tai gyvena: parubežiuose daug 
jų užsikrėtė piktlige nuo mas
koliai Vilniuje gi tiek randa ant 
ulyczų motinų pamestų vaikų, 
kiek tris kartus didesnėj Varsza- 
voj, nors Varszava kaslink mer
ginų doros stovi užpakalyj, pa- 
veikslan,Vokietijos miestų. Sztai 
vienę tik 7 d.spaliųVilniuje rado 
ant ulyczių net tris merginų pa
gimdytus ir pamestus vaikus: vie-

vyriszkiai ne retai pasigėrę

Isz Szkotijog.
Szkotija wasarę yra viena isz 

gražiausių Europos szalių. Kad 
ne tiek lankosi turistų, kaip pa
dėkite Italijoj ir kitur, tai vien 
tik dėl jos negarsumo. Ypacz. * 
gražumu atsižymi Szkotijoj eže
rai ir pakrasztinės mažos salutės. . 
Isz ežerų gražiausiu yra Locb-Lo- 
mond, isz salų Ardu. Szias vie
tas daugiausiai lanko prancūzai ir 
vokiecziai. Yra dar nedideli sa
la Rothesay, kur szįmet buvo 
pirmutinė Škotijos lietuvių ex- 
kursija. Lietuvių ant exku»i- 
jos suvažiavo suvirsz 200. Turė
jo szkotiszkę muzikę, szoko, lio* 
teriję traukė ir... gėrė. Dauge
lis dar garlaiviu bevažiuojant 
užsipylė akis ir paskui tetų žino
ma, neužsilaikė priderančiai. 
Taigi czianykazczius lietuvius



' ne visur dar galima vesti į avie
tę. Pirmiaus juos reikia kaip 
nors pralavyti, kad mokėtų bent 
kur iszėję apsieiti. Bet ant to 
reikia, kad tarp jų kiekvienoje 
kolionijėlėj apsigyventų nors 
vienas—du prakilnesni.

Wisa administracija Szkoti- 
jos yra mieste Edinburgh’e. 
Szkotija, mat, nors priklauso prie 
Anglijos, valdosi pati. Turi net 
savo tikrų kariumenę (Yra tik 
szkotiszki regimentai tverianti 
dalį angliškos kariaunos, bet at- 
skyros szkotiszkos kariaunos nė
ra. Red.) Centru Szkotijos pre
kystes yraGlasgovas. Nemacziau 
dar teip gerai stovinezių prekė 
jų, kaip Glasgove. Sunku czia 
rasti vidutinį prekėję, kad butų 
prislėgtas skolų, kaip tai yra ki
tuose miestuose. Lietuviai, ant 
nelaimės, už pramonystės nesi
tveria. Wisoj Šakoti joj isz lietu
vių yra tik viena “kriauezių 
szopa” ir viens mėsinįkas. Apart 
to yra dar duonkeptuvė—savas
tis draugystės “Sandaros”. Wisi 
pradėję dar tik szįmet—porų mė
nesių atgal.

Londone buvo kilę dideli para
pijiniai vaidai, kurie jau pasibai
gė. Laimėjo lietuviai ir jau 
gaus lietuvį kunįgę. Kad tik 
gautų tvirtų lietuvį!

Manchesteryj p. Banceviczia 
pradeda rūpintis apie sutvėrimų 
kokios nors mokslainės dėl lietu
viszkų vaikų.

Jonas Montvila.Isz Amerikos
Rymas stoja parapijonų pusėj.
Neseniai užgimė nesutikimai 

airiszkoj parapijoj Szvento Patri
ko mieste East St-Louis,III. Belle- 
villes vyskupas Janssen atsiuntė 
airiams vokietį kunįgę Cluse, 
bet parapijonai atsisakė jį priim
ti. Už nepaklusnumę vyskupas 
exkomunikavo visę parapijų, kol 
priesz jo norų nenusilenks. Airiai 
vienok ne tik nenusilenkė, bet 
pasiskundė į Rymų ant vyskupo 
neteisingumo ir czia isztikro rado 
teisybę. Propagandos užveizėto- 
jas kardinolas Leduchovski at
siuntė dabar Bellevilles vyskupui 
prisakymų kuo greieziausiai nu
imti nuo parapijonų St Louis, 
III. airiszkos parapijos neteisingai 
uždėtų exkomunikę, atsiimt) ku
nįgę Cluse ir toliaus daboti, i 
dant parapijonai visada turėtu 
savo tautos kunįgę, o ne svetim
tauti. Tegul lietuviai negalinti 
rasti teisybės pas Amerikos vys
kupus prie užgimusių su savo 
kunįgais nesutikimų žino, kad 
apart vietinių ne suprantanezių 
gerai lietuvių roikalų vyskupų 
yra dar augsztesnė bažnyczios 
valdžia, kuri ne visada pagiria

- trustę Amerikos kunįgų su vys- 
\ kupais. Ten lietuviai gali kreip- 

tiesi su pasiskundimais, jeigu 
vyskupas jiems primeta už dva- 
siszkę vadovę kokį menkos do
ros lenkbernį.

Nelaime prie laidojimo;
Rocklane Lake, N. Y. Laike 

laidojimo kūnų penkių aukų ex 
pliozijas užmusztų, lydint juos 

— ant katalikiszkų kapinių į Ha- 
verstrov, atsitiko nelaimė. Kaip 
tik karavanai pradėjo važiuoti, 
arkliai paskutinio karavano pra
dėjo daužyti. VVežėjai pirmuti-4 
n ų vėlimų, pamatę pavojų, pa-1 
suko į szalį ir tuom apsaugojo 
grabus nuo sudaužymo. Ant pir
mo ulyczios užsisukimo arklių 
daužomas karavanas apvirto, 
vežėjas pavojingai likosi apkul
tas, grabas nupuolė ir susidaužė. 
Tas atsilika prie szimto su vir
ažam lydėtojų. Sužeistų vežėjų 
nugabeno į lįgonbutį, iszbirusį 
isz grabo kūnų sudėjo ant kito 
vežimo ir toliaus jau laidotuvės 
atsibuvo be jokių trukdymų. 
Arklius, kurie, susidaužius kara- 
ravanui, pasiliuosavo, rado pa
skui netolymoj girioj.

Kruvinas muszls.
Decatur, III. 27 d. Spalių už

gimė czia kruvinas muszis terp 
sztraikuojanczių kalnakasių su 
zkabsais ir juos saugojaneziais pa- 
Ucijantais ir szerifo pagelbinįkais. 
Sztraikieriai bandė prikalbinėti 
eiuanezius į darbų seabsus pristo
ti prie sztraiko, bet tie nesidavė 
ir vienas pakėlė rankų, lyg norė
damas muszti. Tas ir davė pra
džių. Užgimė szaudymai. > Du 
sztraikieriai,Dongorski ir Manith,

likosi paszauti; Dongorski pa
siautas mirtinai. Sztraikieriai 
ginklų neturėjo, taigi turbut kaip 
visur, teip ir czia, kalti kraujo 
pralėjimo yra szerifo pagelbinį 
kai

Pasiutas vaikas sukandžiojo 
tėvą.

Jersey City,N. Y. Porųsanvai- 
czių atgal pasiutęs szunytis sukan
džiojo 7 metų sūnų Dovido Jun
go, czianykszczio prekėjo. Nežiū
rint ant daktarų pagelbos, vaikas 
pasiuto ir pasimirė. Laike jotran- 
kymosi, tėvas bandė vaikę laiky, 
ti.bet tas sugriebė rankų ir keliose 
vietose tėvų sukandžiojo. Sukan
džiotų apėmė baimė, kad jis nuo to 
savo sunaus sukandžiojimo nepa
siustu. Daktarai ramina aiszkinda- 
m1, kad įkandimas pavojingas tik 
tokių žvėrių, kurie pats pasiun
ta, bet tėvui vis rodosi, kad jis 
jau pradeda siusti, nežiūrint, kad 
jam įskiepyjo apsaugojimo vais
tų pagal Pasteuro budę. Jeigu jis 
ir nepasiųs, tai gal per įtikėjimę, 
kad turi pasiųsti, visai nustoti 
proto.

Badu marinami pasažieriai.
Seatle,Wa8H.Atkako czia ant 

laivo “Hera” 200 aukso jieszko- 
tojų, bet daugumas jų teip buvo 
susilpnėję, kad negalėjo ant kojų 
pastovėti. Jie skundžiasi ant 
agentų, kurie juos prigavo, ža 
dėdami gėrę kelionę. Kelionė 
tęsėsi 28 dienas, laike kurios du 
keleiviai pasimirė nuo bado ir 
troszkulio. Treczię dienę kelionės 
pradėjo pasažieiiams davinėti 
valgio po pusę to, kę gavo pir
miaus. Pabaigoj kelionės gaudvo 
vien po miltų sauję ir po truputį 
kavos ir per tai teip iszbadėjo, 
kad daugelį reikėjo nuo laivo 
neszti ant kranto.
Pipirais ątaiRj ne nuopleszlku.

. Marinette, Wis. Į namus 
vieno czianykszczio vokieczio 
Schultzo naktyj bandė įsiveržti 
plėszikai. Wyro namieje ne bu
vo, tik viena moteris su mažais 
vaikais. Tojė, iszgirdusi baladonę 
ir supratusi, kad tai plėszikai no
ri į namus įsiveržti, pagriebė 
svarę smulkiai sumaltų raudonų
jų pipirų ir laukė prie durų. 
Kaip tik plėszikai, iszvertę duris, 
sprūdo į vidų, moteriszkė pipi
rais pribėrė jų akis, kuom ant tū
lo laiko apjakino. Jie, keikdami ir 
klykdami nuo smarkaus akių 
skaudėjimo, pabėgo.
PawoRe ad mlrolo Dewey daiktiu.

Nev Yorke pavogė iszkrautus 
nuo laivo “Olympia” daiktus su- 
grįždsio nuo Filipinų garsaus isz- 
naikintojaus iszpaniszkos laivynės 
Manilles porte, admirolo Devey. 
Nužiūri vienę darbinįkę, kurisai 
dirbo prie iszkrovimo minėto ka- 
riszko laivo, bet ar nužiūrėjimas 
teisingas, nežinia. Terp pavogtų 
daiktų yra daug teip vadinamų 
karės trofėjų.

Ateivyste in Ameriką.
Psgal raportę ateivystės už- 

veizdos komisoriaus Povderly’o, 
szį metę ateivystė į Amerikę bu 
vo didesnė, atkako ant 36700 
daugiaus ateivių negu pernai. , 
Labiausiai pasididino ateivystė , 
isz Italijos, Austrijos, Wengnjos, 
Lenkijos ir Maskolijos. Nuo 30 | 
Berželio 1898m. iki tokiam jau 
laikui szių metų atkako isz viso 
311715 ateivių (ateiviai isz Ka
nados ir Mexiko czia no priskai- 
tyti). Isz Europos atsako isz vi- 

, so 297349; vyriszkių atkako 
229237, moterių gi tik 116438. 
Iszviso ateivių skaitliaus 60446 
nemokėjo nė raszyti nė skaityti, 
1022 mokėjo skaityti drukę, bet 
raszto ne pažinojo. Isz viso 
ateivių skaitliaus 39071 staiga- 
beno pinįgų daugiaus kaip po 30 
dol., 174613 turė'3 jų mažiaus. 
Iszviso gi atei'Mai atgabeno 
15414462. Isz pirmiaus atkaku
sių 2632 likosi atį .1 sugręžinti, 
3798 atkakusių isz syk neįleido.

Gaisrai
M il valke e, W18. Siautė czia 

didelis gaisras, kurisai isznaiki- 
no: Wisconsin Milling Co. krau
tuves ir kornų malunę Pabato 
alaus leidinyczių. Apart ^riubų, 
sudegė 60000 buszelių javų ir 
pusė milijono svarų kornų. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
1150000.

Philadelphia, Pa. Sudegė 
cza biurai “Osborn Implement 
Co. ir Coopero žalvario dirbtų- 
vės. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 1300000. ,

I)owana Uiradejains,
Amerikos randas, per *>avo 

pasiuntinius visuose civilizuo
tuose krasztui se, pakvietė viso 
svieto iszradėjus pasidarbuoti aut 
iszradimo prietaisos galinezios 
apsaugoti nuo prigėrimo žmonis 
nuo susidaužusių ant jūrių laivų. 
Dovana už geriausiai mioriui at
sakantį iszradimę paskirta 
120000. Kas gal, tegul bando ant 
tos dovanos užsipelnyti.

Saliuntuka gera* nutarimas.
Sioux City, Ia. Daugumas 

czianykszczių saliunįkų nutarė 
kreiptiesi prie miesto valdžių su 
praszymu iszduoti padavadyjimę, 
idant visi Biliūnai mieste ėsanti 
nedėlioms butų uždaryti, kadangi 
mat ir gėrymų pardavinėtojai 
geidžia turėti atilsį nors vienę 
dienų ant sanvaitės.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Detroit, Mich. Į vagonų, ku

riame sėdėjo sanariai teatraliaz- 
kos draugystės, sudavė atbėgęs 
pasažieriuis trūkis, vagonų su
daužė ir jame sėdiuezius iszmetė 
ant žemės. Prie to vienas trūkio 
tarnas likosi ant vietos užmusz- 
tas; sunkiai sužeistų yra net 25, 
o terp tų yra ir labai pavojingai 
sužeisti.

Wichfta, Kans. Netoli Ar- 
gonta, Kans. iszszoko isz rėlių 
vežantis galvijus geležinkelio 
trūkis. Prie to 200 galvijų li
kosi ant vietos užmusztų, 100 gi 
teip bjauriai sumankytų, kad ir 
tuos reikėjo pribaigti, taigi už
muša ti.

Houston, Tex. Netoli Larigtry 
susimuszė į prieszingas pusės bė
ganti trukiai, prie ko du pasažie- 
riai likosi užmuszti ir trys trūkio 
tarnai sunkiai apkulti, isz kurių 
vienas apkultas mirtinai.

Carlinville, III. Ne toli nuo 
ežia, ant Jacksonville & St. Louis 
geležinkelio, trūkis užbėgo ant 
taisanezių kelių darbinįkų ir tris 
suvisu sudraskė.

W. Va. Cza- 
Ridge Coal & 
darbinįkų už-

Isz darbo lauko.
5 Chrystal Falls, Mich. Dar

bai eina ežia gerai, dirbk kiek 
vienų dienų.

Otumva, Ta. Chicago Fuel 
Co. s-tato ežia 50 naujų kokso 
peczių.

West Homestead, Pa. Nau
jos Schiffler Co. geležies dirbtu
vės pradėjo dirbti.

1 Kalamazoo, Mich. Harrow 
Spring Co. pastatys ežia nauja 
plieno liejinyczių.

i *j Elberfield, Ind. Wooley 
Coal Co. neužilgio atidarys ežia 
naujas kastynes.

•f Grafton, W. Va. Grafton 
Co. pakėlė savo kastynių darbi
nįkų uždarbį ant 5%.

5 VVhitvell, Ten. 19 distrik- 
te szito aprskriezio beveik viso
se kastynėse yra sztraikai.

Dekoven, Ky. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių pasibai
gė, darbinįkai sugrįžo prie darbo.

5 Coshocton, Oh. Pradėjo 
statyti ežia naujų plieno liejiųy- 
czię; pamatai triobų jau pastaty
ti

Pana, III. Czianykszczios 
kastynės dar stovi, bet renka 
jau darbinįkus ir 
dės dirbti.

Ellensburg, 
szito miesto rado 
plotus, ant kurių ketina parengti 
kastynes.

5 Chanute, Kans. Rado czih 
naujus anglių plotus; ant isznau- 
dojinio jų susitvėrė jau kapitalis
tų kompanija.

• Nev York. Darbai “Liber
ty Šilk Mill” dirbtuvėse pasilio
vė, kadangi 510 dartynįkių pa
kėlė sztraikę.

* Buraham, Pa. Czianyksztės 
geležies dirbtuvės bus padidintos 
ir pradės dirbti nuo pradžios atei
na nezių metų.

East Liverpool.Oh. Baigia 
ežia statyti naujas blėtoe 
vės, kuriose neužilgio 
dirbti.

Dagas Minės, Pa. 
czianykszcziose kastynėse

neužilgio pra-

Wash. Netoli 
naujus anglių

dirbtu- 
pradės

Darbai 
_ pasilio

vė, kadangi darbinįkai pakėlė 
sztraikę.

5 Home-tead, Pa. B lėtos dirb
tuvėse, kurias nupirko Carne- 
gie, pradės dirbti nuo gruodžio 
mėnesio szių metų.

Culvert, Tex. Czianyksz- 
czias kastynes, kurios buvo van
dens užlietos, jau baigia džio
vinti ir neužilgio prasidės jose 
darbai

Logansport, Ind. Groey 
Iron VVorks dirbtuvės bus padi
dintos ir paskui priims prie darbo 
daugiaus darbinįkų.

5 Albia, La. Flander* Coal 
Co. rengia czia naujas kastynea, 
kuriose neužilgio prasidės darbai.

5 Sycamore, Oh. Susitvėrė 
czia nauja kompanija, kuri pa
rengė naujas kastynes Lykens ap
linkinėse.

1 Bluefield, 
nyksztė Indian 
Coke Co. pakėlė 
darbį ant 10%.

1 Nev Albany, Ind. ‘Dirbtu
ves Ohio Fall *Iron Co., kurios 
gana ilgai iszstovėjo.pradės dirb
ti nuoszios sanvaitės.

Thucker, W. Va. Darbai 
Thucker Coal Co. kastynėse eina 
gerai, kompanija turi daug reika
lavimų net isz- Kanados.

Stekung, III. Darbai prie 
rengimo Dillon Grisvold Wire 
Co. drato dirbtuvių jau baigiasi 
ir neužilgio pradės jose dirbti.

1 Lavrence, Mas. Darbai 
eina czia ne blogiausiai, lietuviai 
visur gauna darbę, lenkų gi dvi 
dirbtuvės su vi«u ne priima.

1 Fort Dodge, Ia. kalnaka
siai Wehster kastynių pakėlė 
sztraikę; jie reikalauja didesnio 
už darbę užmokesnio.

Soup Crerk, VV. Va. Sztrai
kas czianykszczių kalnakasių pa
sibaigė; per sztraikę jie iszkaria- 
vo pakėlimę užmokesnio ant 5%.

Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių ein i vis labai 
gerai. Pereitę sanvaitę szitame 
apekntyj degė isz viso 18236 pe 
ežiai.

TI Auburn, III. . Darbai eina 
czia gerai, bet iaz kitur atkakęs 
negali tikėti gauti darbę, kadan
gi ant vietos yra daugiaus darbi
nįkų negu reikia.

1 Spring Valley, Įll. Sztrai 
kas anglių kastynėse Spring Va
lley Coal Co. pasibaigė: kompa
nija sutiko ant visų darbinįkų 
reikalavimų.

Sale CREEK.TEN.Czianyksz- 
ežiai kalnakasiai susitaikė su 
darbdaviais ir sugrįžo prie dar
bo. Wisose kitose aplinkinėse 
kautynėse dirba pilnę laikę.

5 Dės Moines, La. Carboudale 
Mining Co. rengia ir taiso savo 
kastynes. Neužilgio taisymai pa
sibaigs ir prasidės darbai; dirbs 
czia viskę su maszinoms.

Baldvin, Wyo. Kastynes 
Citizeus Coal Co. austojo; kom
panija ant toliaus ketina prie 
darbo priimti tik neprigulinezius 
į unijas darbinįkus.

5 Sharon, Pa. Darbinįkai 
czianykszczių “National Steel 
Wudrks” pareikalavo dvigubo 
užmokesnio už darbę nedėlioms, 
bet kad darbdaviai nesutiko, tai 
darbinįkai pakėlė sztraikę.

1 Charleston, VV. Va. Sztrai
kas kalnakasių szito distrikto pa
sibaidė. 13 kastynių susitaikė 
su darbinįksis pakeldamos po 5c. 
nuo tonos užmokesnį. Kitose 23 
kastynėse dar yra sztraikai.

5 Lovisville, Ky. National 
Foundry & Machine Co., kurios 
czia buvusios dirbtuvės sudegė, 
pripirko dauginus žemės ir ren
giasi atstatyti sudegusias dirbtu
ves dar didesnes, negu buvo 
pirma.

5| Chicago, III. Czianyknz- 
cziai pianų dirbtuvių darbinįkai 
pareikalavo 8 darbo valandų, di
desnio ui darbę užmokesnio ir 
pripažinimojų unijos. Jeigu reika
lavimai ne bus iszpildyti, visilavimai ne bus iszpildyti, 
pasirengę sztraikę pakelti.

ISZ
Lietuwiszku dirwu
Isz Spring Valley, III.
Mes per gazietas, su vyskupo 

žinia, pajieszkojome kunįgo 'vie
toj Pėžos, su kuriuom turėjome 
daugiaus negu reikia nesutikimų, 
tai dabar apturėjome: pribuvo 
pas mus kun. Servetka isz East 
St. Louis, III. ir apėmė musų lie- 
tuviszkę parapijų. Mes ėsame už 
eanėdinti, kadangi, nors kun. 
Servetka ne jaunas, jis godo
ja visus parapijonus, visus laiko 
ui imonis, ue skirsto į partijas, 
ne sėja nesutikimų, ne kelia vai
dų, kaip tai darė priesz jį buvęs 
musų neva dvasiškas vadovas; 
mokina mus meilės, brolystės, 
kaip pridera vaikams vienos mo
tinos Lietuvos. Kun. Servetka 
Amerikoj yra pastatęs dvi lietu
viszkas bažnyczias ir St Louis 
vyskupas ne norėjo jo paleisti, 
kol neatsiras kitas lietuviszkas 
kunįgas galintis jo vietų užimti. 
Kada ant jo vietos atkako kun.

Maszotas tada vyskupas daleido 
kun. Serveikai pasitraukti ir jis 
atkeliavo pas mus. Kaip duodasi 
g rdėti, tai ir ežia perdėtinis pra 
si radusių kunįgų draugystės ban
dė intrigas varyti. Pasako
jo musų delegatui Chicagos vys
kupas, jog pas jį atsilankė kun. 
Kravczunas su kun. Pėža ir ke
liais lenksizkais kunįgais p raszyti 
per kalbėti musų vyskupų, idant 
tas nepriimtu į savo dijeceziję 
kun. Servetkos, kuriam užmetė 
tokias k ai tęs, kokiose virszininkas 
praszytojų yra pats gana atsižy- 
mėję<i. Bet vyskupas pažino gerai 
intrigantus ir atsisakė iszpildyti 
jų praszymus. Mes isz savo pusės 
wieszai praneszame, kad 
mes nepriisime į musų parapiją 
ne kun. Kravczuno, nė Pėžos, 
bereikalo todėl jie nepraszyti bė
gioja su denuncijacijoms pas vys
kupu ant kunįgo Servetkos; jis 
mums yra geras ir mes jį priža-. 
daine guodoti, kadangi ant to jis 
savo darbais ir visų pasielgimu 
užsipelno. Intrigantams gi atsa
kome vien: szalyn nagus! Czia 
ne jūsų dirva.

Parapijos komitetas.

Isz Lawrence, Mass.
Musų miesto lietuviai elgiasi 

neblogausiai ir galima būt szį tę 
nuveikti, jeigu terp mus butų 
geresnė vienybė: kaip kitur lie
tuviai pasidalinę į nesikenezian- 
czius terp savęs dievuoezius ir be
dievius, teip musų lietuviai pasi
dalinę teiposgi į neužsikenezian- 
czias partijas: tikrų lietuvių ir 
lenkbernių; lenkberniai su tokiu 
įnirszimu kariauja priesz tikrus 
lietuvius ir priesz lietuvystę, su 
kokiu amerikonai kariauja priesz 
geidžianezius liuosybėa filipinie- 
czius: vieni kitus, jeigu įmanytų, 
paskandytų szaukszte vandens. 
Ant laimės vienok lietuvių lenk
berniai pradeda nykti: jau karsz- 
cziausias lenkbernių vadas palio
vė lenkams tarnavęs, pametė 
lenkus ir perėjo prie maskolių, 
priėmė net pra vonia viję. Pa
traukė mat jį prie maskolystės 
viena maskalkaitė, kuri turėjo 
kelis szimtus doliarų, kuriuos 
mat panorėjo gauti musų lenkber
nių vadovas; tasai, dėl tų pinį
gų, užsimanė ję vesti. Maskalkai
tė sutiko tekėti už jo tik tęsyk, 
jeigu musų lenkbernis pastos 
tikru maskoliumi ir priims pra 
voslaviję. Lenkbernis sutiko: 
su savo numylėtine nuvažiavo į 
Nev Yorkę, ten popas jį per- 
kriksztyjo ir suvinčziavojo. Ca- 
roslavija mat Amerikoj sugriebė 
vienę nauję iszpažintoję! Mat už 
keletę centų pardavė ne tik savo 
tautystę, bet ir tikėjimę. Isz to 
matyt, kad visi lenkberniai, ar 
jie butų kunįgai, ar sziaip kas, 
tautystę ir tikėjimę laiko už ta- 
vorę, kurį visada pasirengę par
duoti daugiaus duodaneziam.

VVienas isz czianykszczių lietu
vių siuntė pinįgus į tėvynę per 
Bostono agentę žydę. Perėjo vie
nok 6 mėnesiai, o Lietuvoj pinį
gų hegavo. Paklaustas žydas, 
pasakė, kad pinįgai seniai priimti 
ir buk turys kvitę. Anojė mergi
na, kuriai pinįgai buvo siųsti, ne
galėdama .sulaukti pinįgų, atkako 
į Amerikę. Tęsyk ję nusivedė 
ansai lietu vys pas Bostono žydę 
bankierių ir visa jo suktybė pa
sirodė. Tik potam į porę mėnesių 
priesz 7 mėnesius žydui užmokė
ti pinįgai pasiekė Lietuvę. Ne
žiūrint ant teip tankių,ir aiszkių 
apgavyszczių žydų, lietuviai, 
siųsdami pinįgus,kreipiami vis prie j 
žydų o ne prie savųjų. Musisz- 
kių bankierių yra juk gana Ame i 
rikoj; todėl lietuviai Kreipkitės i 
prie savųjų, o ne prie žydų smir- I 
dėlių. W. M. S.

visokių trukdymų, su savo au
komis ant Paryžiaus parodos rei
kalų. Žinoma ir tame tik deszimta 
dalelė, ar gal dar mažiaus,atjautė 
reikalę to užmanymo.

Czanykszczioj lietuviszkoj 
bažnyczioj szventomie dienomis 
giedodavo giedoriai; giedojo jie 
uepraszcziausisi; paskui nustojo 
giedoję, nežinia dėl kokių prie- 
žaszcių. Dabar giedojimai vėl 
prasidėjo ir per patvirtinimę kle
bono traukiasi toliaus. Tas yra 
gerai.1 Bet giedodama priderėtu 
nors truputį pasimokyti, balsus 
sudėti geriau* ir žodžius reikta 
vartoti teip kaip yra knįgoj, o 
ne darkyti giesmes savo paežių 
iszmialytais žodžiais, paimtais isz 
voki^skos, lenkiszkos, net isz 
maskoliszkos kalbų. Ant vargo
nų gieda vien vyrai, gaila, kad 
tinkauezių ir norinezių giedoti 
mergaiezių ne atsiranda: kelios 
buvo pradėjusios giedoti, - bet 
paskui,' nežinia kodėl, vėl pąlio- 
v& 1 į Sakalas.

Isz Wilburton, Ind. Ter.
20.d. rugsėjo mainose užmuszė 

lietuvį Andrių Žilinskę. Welio- 
nis buvo 34 m., paėjo isz Su
valkų gubernijos, Senapilės pa- 
vieczio, Pilviszkių parapijos, 
Walukų sodžiaus. Kadangi buvo 
neturtingus, tai czianykszcziai lie
tuviai kunę palaidojo savo kasz- 
tais antHortshornee kapinių.

Wiltįurton miestelis dar nau
jas. Lietuvių yra czia: 8 apsive
dusių szeimynos ir 24 nevedę. 
Wisi atitikime gyvena, nesutiki
mų ir birnių terp jų nėra, turbut 
todėl, kad svaiginanezių gėrymų 
czia nėra.

Net nusistebi žmogus žiūrėda
mas I 
Sztai V 
gyveni
4 žydiszki sztorai ir visi gerai 
laikosi. į Lietuviszko sztoro nėra 
nė vieno, nors sumanus lietu
vy*, jeigu užsidėtu sztorę, vargo 
ne kęstd. Wargas vien, kad terp 
lietuviu nėra suprantanezių, to
dėl jie dirba vien sunkius, mažai 
apmokamus darbus, kuriuos jeib 
bosas gali jiems atsakyti; pats 
surasti neprigulmingę darbę ar 
ne moki, ar ne nori

N. Grigaliūnas.

t nusistebi ž 
kąip žydai Wisur tarpsta. 
Wilburtone, nors žydų teip 

yra ne .daug, bet yra

Ir žmogžudyste.
15d.sęalių užgimė m.PassaicN. 

J. bjaurios terp lietuvių muszty- 
nės.Ketęri lietuviai už kę ten susi- 
vaidyjojo vienas isz jų iszsitraukė 
peilį ir dūrė kitam į krutinę. Ta
sai puolė ant žemės ir į bertai n į 
valandos pasimirė. Užmusztasie 
yra Tatnoszius Levalis. Kaip 
pats sakėsi, paeinąs nu<^ Simno, 
Suvalkų gub. ir turys Amerikoj 
seserį ir daug giminių. Užmušė
jas Karalius Grobelis, atlikęs 
žmogžudystę, pabėgo; jo iki sziol 
nesuėmė. Kiti gi du suimti; vie
nas isz jų sužeistas, tai tę nuga
beno į lįgonbutį, bet kaip išgis, 
pateks j kalinį; kitę gi tiesiog 
nugabeno į kalinį. Wisi czia pa
minėti 4u lietuviais mažai susi- 
dėdavoį gyveno pas lenkus ir už 
lenkus savę laikė. Mieli kunigė
liai, vieton tverti pagal savo 
fantazijų jūsų iszmislytus bedie
vius, genaus pasistengkite isznai- 
kinti tas terp lietuvių per tan
kiai atsitinknnczias žmogžudys
tes. Tę daryti juk tai jūsų isz pa- 
szaukimįo priderystė! L.

Isz Westvilles, ni.
Kaip kitur, teip ir csia lietu

viai pasidalinę kaipi į atskiras 
tautas. Apart bažnytinių partijų, 
czianykszcziai lietuviai vartoja 
visokius savitarpinius pravar
džiavimus: vienus vadina dzū
kais,kitus juodnugariais ir tt. Tas 
paeina nuo stokos apszvietimo ir 
vienybės, per neatjautimų, jog 
visi ėsame vaikais vienos moti
nos Lietuvos. Bet kaipgi tuos 
jausmus įbrukti musų broliams, 
jeigu daugumų prie tautiszkų 
darbų nė su alaus baczka ne visa
da galima patraukti?Teisybė, per 
pasirūpinimu gerų lietuvių ir 
mes prisidėjome, nežiūrint ant

Chicagos Lietuwiams.
Katalike, numeryj 43, Chica

gos “Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoj” kuopa skundžiasi, kad 
asz “Tėvynėje” padavęs nesuvis 
teisingų apraszymę apie Chicagoe 
lietuvius.

Gal būt. Bet, malonus taulie 
ežiai! ar tai dabar yra jums laikas 
apii tai raszyti? Dabar jau eina 
metai, kaip asz raszau apie “A- 
merikos lietuviszkas kolionijas", 
ar jus nežinojote, kad asz apraszi- 
nėsiu ir apie Chicagos lietuvius? 
Tpatingai jus, sanariai “Susivie
nysimo” kuopos, ar neskaitėte po 
kelis kartus mano atsiszaukimus 
“Tėvynėje”, kuriuose asz pra- 
sziau dorų ir darbszczių lietuvių 
pagelbos?Galėjote numanyti patys 
kad apraszyti visas vietas,1 kur 
tik Amerikoj gyvena lietuviai, 
paduoti jų skaitlius, suskaityti 
“biznius”, užsiėmimus, draugys
tes, “propertes” ir visus kitus 
mažmožius, yra tai darbas dėl 
vieno žmogaus tiesiog negalimai;

kodėl jus man nepagelbėjote į 
laikę, kada, praszięu?

Tie lietuviai, kurie bojo, kad 
i jų kolionijos butu apraszytos, 

apraszymus it žinias man į laikę 
prisiuntė.

i Labiausiai jus guodžiatės, kad 
i jūsų kunigėlis, guodojamas kun.
> M- Kravczunas buvo užgautas
■ buk per tai, kad “Tėvynėje” ne 

Suvis teisingai aprasziau jūsų pa
rapijos prietikius.

Paklausykit tik keno czia kal- 
i tė!
i Beraszant anę “Amerikos Lie

tuvių Istotriję”, man pagelbėjo
i trisi Amerikos lietuviszki kunį- 

gai. Kunįgai geriausiai žino apie 
savo aplinkinės, savo parapijos - 
lietuvius, geriausiai žino apie jų 
skaitlių, apie lietuviszkas drau
gystes ... ir prisipažinstu, be 
Amerikos lietuviszkų kunįgų pa
gelbos asz jukiu bud u nebueziau 
galėjęs teip akuratiszkai ir teip 
mažmožiszkai tę savo sunkų
darbelį all kti.

Teip-gi rasziau asz ir pas guod. 
kun. Kravczunę, praazydamas jo 
pagelbos. Žodis į žodį negalia czia 
tę laiszkę jums privesti (gal kn. 
Kravezunas da jį turi?), bet, ant 
kiek pamenu, įtalpa to taiszko 
buvo tokia:

“Kun.M.Kravczunui.Chicagoj.
III.

Malonus kunįgėli F žinote, asz 
raszau “Istoriję Amerikos Lietu
vių”. Savo apressyme jau daėjau 
iki “vietai” ir pradėsiu spąudinti 
apraszymę Chicagos lietuvių. Ži
nias apie Chicagos lietuvius man 
prisiuntė isz “Lietuvos” redakci
jos, bjjausi, kad kartais nebutu 
vienpusiszkoa, taigi praszycziau 
kunįgėlio prisiųsti: kiek skaitote 
viso Chicagos lietuviszkų szei- 
mynų? kiek turėjote szįmet prie 
velykinės iszpažinties? kiek 
kasztuoja Chicagos bažnytinė lie
tuvių “propertė”? Kiek drau- 
gyszczių ir t p..”

Ant szito mano laiszko kun. 
Kravczunas neatsakė nieko.

Taigi, užkvietus per “Tėvynę” 
po porę kart, isz kuopos man . 
niekas neatsakė, kviestas asabisz- 
kai per laiszkę jus kunįgėiis nie 
ko, kaslink stovio Chicagos lie
tuvių, neatsakė; kogi tad jus da
bar nuo manęs norite?

Kad neužgaut jūsų garbės, ap- 
raszydamas apie Chicagos lietu 
vius, asz savo knįgoj paminėjau 
tik, kad “apie Chicagę surinkau 
menkiausias žinias”, nepasakiau 
dėl kokios priežasties: nenorėjau 
mat priesz visuomenę jus užsar- 
matyti... Ale jau dabar užsisar- 
m a tinote ir užsarmatinot jūsų 
kunįnę patys. ...

Argi ne sarmata, isztikro! Asz, 
žinoma, su pagelbvdarbszczių lie
tuvių, surinkau ir surasziau ži
nias isz visų lietuviszkų kolioni- 
jų Amerikoj, o isz jūsų neatsakė 
nė vienas, kurs butu surinkęs 
tikresnes žinias apie lietuvius sa
vo miesto; asz surasziau visę 
knįgę« apimauczię apie 200 pusla
pių, o jus guod. kunįgėiis (aiz 
ant jo suvis nepykstu) patingėjo 
paraižyti penkias eilutes, kiek 
yfa Chicagoje draugyszczių, kiek 
szeimynų ir kiek asabų szįmet 
buvo prie velykinės spaviednės?

Mat, ir jus dabar protestuojate 
priesz “Tėvynės” redaktorių, buk 
redaktorius patalpinęs melagingę 
apra^zymę apie Chicagos lietu
vius.

Asz visamu apraszyme apie A- 
mėrikos lietuvius visoj knį 
goję, kaip galite matyti isz adno- 
tacijų padėtę ant žemai kiekvieno 
beveik puslapio, raižydamas pa
sirėmiau ant kokių nors szalti- 
nių, ant daug maž isztikimų asa
bų, kurios man tas žinias suteikė.

Jus, užgindami teisingumę ma
no apraszymo apie Chicagos lie
tuvius, ant ko rėmėtės? Ar 
protestuodami negalėjote
padaryti nors dabar tikrę apskai- 
tymę lietuvių savo kolionijos? Kę 
jus užprotestuojate?

1. Sakote, kad terp Chicagos 
parapijonų ir vietinio kunįgo ne
buvo czia nesutikimų; o asz.ži
nau ir visi ne tik Amerikos lie- ( 
tuviai žino> kad buvo.

2. Sakote, kad seserys prie 
Chicagos lietuviszkos mokslainės 
moka lietuviszkai; o asz žinau ir 
visi lietuviai žino,kad nemoka.

3. Menate, kad Chicagoje yra 
daugiaus kaip 5.800 lietuvių, 
o asz sakau, kad nėra ir į jus 
tvirtinimę netikėsiu, kol jo nepa-



remsite ant skaitlinių (ant licz 
bų). teip kaip asz kud dariau vi
joje «awo knįgoj.

Jeigu da norėtumėte kę nors, 
malonus broliai, sziame dalyke 
raszyti, tai pirmų pirmiausiai isz- 
ai-zkiukite tris augszcziaus minė- 
tus punktus, ir ant jų faktais, 
o ne tuszcziais žodžiais aUakyai-

Ypatingai kas link seserų, pra
neškite, kiek vaikuczių lankosi 
parapijinėj mokslainėje? kokioj 
kalboj jiems mokintojas iszguldo 
kokį mokslę ir kokię kulbę vaikai 
vartoja mokslainėje terp savęs ir 
su mokintojoms? Kiek yra mok
slainėje skyrių ir po kiek kokių 
lekcijų?*

Kun. Jonas Žilinskas. '

Isz Maino walstijos.
. Oras sziuom tarpu labai gra

žus, žmonės negali atsidžiaugti, 
Irtd sausai pasivaikszczioja ir ne 
szalta; to neužkenezu czebitų 
j ugdytojai, kad menkai gali už 
diibti, ba žmonėms nėra kur isz- 
sipurvyti kojų. Bet ant jų ne
veizint, isz tozios laimingos 
progos treinai, dėl stokos ruimo, 
weik negali v sų žmonių isz 
vežti į giria*. VVieni važiuoja 
aut darbų, o kiti (kaip žinote, 
pagal tiesas Suvienytų Walstijų, 
nuo 1 spalių iki l’sauaio pavely 
ta yra medžioti ant paukszczių ir 
žvėrių) keliauja ant medžioklės. 
Maine valstiję, net dvi jos dalis 
užima girios, taigi nemenkai jo
se ir žvėrių. Isz paukszczių, su 
naudojimų ant valgio, turbut, 
kitokių nėra apart jierubių. Jie- 
jubės ežia geros, geresnės negu 
musų tėvynėje; jeigu jierulię, 
nuszovęs nori parduoti,tai užmo
ka 35—30 centų už kiekvieną.

Zuikių anglijonai visai ne vai 
go.’jų mėsę prilygina prie kaczių. 
Bet isz tikro ežia jie netoki kaip 
musų tėvynėje, ežia zuikiai vi
sai mažiukai, ir jų mėsa juodesnė 
negu Lietuvos zuikių, Bet katros 
moterys moka gerai sudaryti, isz 
jų iszkepa labai puikius ir svei
kus pajus.

Stirnų ežia yra net trys atmai
nos, vienas turi dideles uodegas, 
kitos jrisai be uodegų, o treczios 
baltai ir pilkai margos. Paskuti
nių yra mažiau, užtai jos bran 
gesnės; paprastai stirnų prekė 
yvairiuoja nuo $3 iki $10. Isz pa
skutinių tos brangesnės, katros 
ragai gerai iszszakoję, nes 
anglijonai jų galvas vartoja ant 
papuoszimo savo kambarių. Už
tatai szaujant noreikia taikyti į 
galvę, jeigu g-dwę sudaužysi, 
jau jos tada visas brangumas nu
puola.

Apart tų, ežia yra briedžių, bet 
tuos gali sumedžioti tik gerai su
si pažiuę su jų gyvenimu, taigi 
tik profesijonaliszki medėjai.

Isz draskanezių žvėrių, yra 
ežia meszkos ir vilkai; lapių yra 
dvi atmainos, vienos rudos, o 
kitos' juodos. Paskutinių visai 
mažai yra, užtai jų kailiukai labai 
brangus: už juodųjų lapių kailiu
ku užmoka nuo 20—$25. Mažiu
kų žvėrių yra labai daug.

Medėjas.

Isz wisnr.
808 ta-Į| Mieste Pekine, Chinų 

pilėj, ant ciecorienės prisakymo, 
16 szalinįkų praszalinto nuo sosto 
ciecoriaus nukapojo galvas.

II Lublino gubernijoj, netoli 
miesto Pulawų, besikeliat per 
VVislę weselijai, viduryj upės, 
užėjo wėtra, apvertė dvi valti, 
kuriose buwo 37 veselnįkai; isz 
jų 22 žmogystos prigėrė.

0 Nežinomi sztukoriai Berlyne, 
Prūsuose, teip wad i narnoj Perga
lės Alėjoj, kur pastatyta daug 
paminklų atsižymėjusių Wokieti- 
jos istorijoj ypatų, pagadino tu- 
l'i' paminklus: vieniems nudau
žo noeife, kitiems rankas, dar ki
tiems kojas ir kitokias dalis. Ran
das paskyrė 500 markių dowanę 
tam, kas padės sugauti tuos neži
nomus piktadarius.

i Nuo salos Sakchalino 100 
ma.'koliszkų nusikaltėlių, pavertę 
nuo sergėjanczių juos kareivių 
ginklus, sukalė trotę ir ant jo su- 
!-ėdę,stengiasi dasigauti Japonijos. 
Randas iaziuntė kariszkę laivę 
wyti pabėgėlius, bet kad jie ge
rai apsiginklavę, tai be muszio

turbut nepasiduos maskoliams. 
Iki sziol dar žinios apie prisiviji- 
mę ne atėjo. Gal pabėgėliams pa- 
8'8 ‘ks isztrukti nuo maskolių 
valdžių.

|| Windobono8 univers tete 
studentai vokiecziui laisvamaniai 
pakėlė maisztus prusz u * u] a i per
keltu isz Insbruko profesorių 
Austrijos istorijos Hiruę, kurisai 
mat pirmę lekciję parengė 
klerikalisrkoj dvasioj, kas mat 
laisvamaniams studentams nepa
tiko. Universiteto valdžios pri
verstos buvo nusilenkti ir pro
fesorius Hirn luom tarpu lekcijų 
ne skaito.

4 Kaip laikraszeziai paduoda, 
nusibankrutino vienas isz 
turtingiausių lenkų dvarponių 
Mažrusijoj, grafus K. PotoCki, 
kurisai pridirbo skolų ant 
1300000 iubl.,w si gi jo turtai su
sideda isz 52000-rubl. pinįgais ir 
kelių dvarų vertės 600000r. Taigi 
turtai uždengia vos pusę skolų. 
Kreditoriams atseis mal ne mažai 
žudyti, o terp jų yra ne mažai 
varguolių, kurie visus užezėdy- 
tus savo pinįgus p.<s grafę sudėjo,o 
tasai mat teikėsi juos maloningai 
praleisti. Jo dvaruose privis 
gana burliokų.

& Londono laikrasztis “Times” 
patalpino laiszkę angliszko admi
rolo Campiono, kurisai pranesza, 
kad jo sūnūs ėsantis dabar forte 
Churchill, Hudsono užtakoj, da- 
žiuojo, buk tuose kr.isztuose eeki- 
moeai prekėjai nnszovė du balt- 
veidžiu keleiviu. Kadangi t uotu 
tarpu nieks isz ba veidžių ežia 
nei?zkeliavo, tai admirolas tiki, 
kad nuszautiejie turėjo prigulėti 
prie expedicjjos garsaus mokslin- 
cziaus Andree, kurisai du metai 
atgal bu dviem draugais ant 
laivio iszlėkė prie sziaurinio 
mės poliaus.

or-

d 12 d. spalių, netoli Bigten 
salų, Norvegijos pakrantėse, su
sidaužė angliszkas laivas “Zue 
riek". Kapitonas, pamatęs, kad 
laivas skęsta,piisakė sukalti grei
tai du trotu.'įvienę sulipo ka
pitonas, trys maszinistai, vienas 
jurinįkas ir tarnas negras su szu- 
nim; į anlrę gi 9 jurinįkai. Skęs
tanti ne 8|>ėjo paimti nė vandens, 
nė valgio. Pirmę Irolę 24 d. užtė
myje pr e Bigton salų, bet ant 
jo jau vien kapitonas buvo dar 
gyvas. Antrę dienę vilnys atne- 
szė antrę trotę, l»et ant jo buvo 
tik sustingęs negro kūnas. Kiti 
visi žmonės pražuvo jūrėse.

| Garsiame isz karės 1856 m. 
Sevastopoliuje, pietinėj Masko- 
lijoj, likosi suaresztuota 60 
maskoliszkos laivynės ofieierų ir 
augsztų urėdnįkų už sukalbį, viso
kias priga vystės, prieiga vinimę 
rando pinįgų. Terp suaresztuotų 
yra daug kariszkų laivų kapito
nų ir beveik visi inžinieriai. Jie 
mat neteisingomis rokundomis 
iszgavo nuo rando daug pinįgų 
neva ant laivynės reikalų, ku 
r i uos paskui terp savęs dalinosi: 
pardavinėjo randui prigulinezius 
daiktus ir pinįgus terp savęs da
linosi. Mena, kad daugumas su
aresztuotų pats nusižudys,nelauks 
pro vos.

U Japonijoj, ant viso ploto 
terp Yokahamos ir Tokio siautė 
baisus taifūnas, kurisai nemažai 
blėdies pridirbo. Geležinkelio 
trukj, bėgantį isz Fukushima į 
Myeno vėtra numetė nuo tilto į 
Arkegova upę. Prie to lik viena 
ypata pražuvo, bet užtai sunkiai 
sužeistų pasirodė 30 žmonių ir 
liek jau lengviaus apkultų. Ant 
laimės mat toj vietoj upė buvo 
negili ir nieks isz į ję nupuolusių 
neprigėrė. Miestę^Tagomauka 
užliejo baisi jūrių vilnis, prie ko 
100 žmonių prigėrė; vanduo 
nuneszė 200 namų. Laike taifūno 
skaitlių sugriantų triobų skaito 
ant daugelio szimtų.

| Pagal surinktas žinias Ame
rikos pinįgų muszinyczios, perei
tuose metuose ant visos žemės 
daugiausiai aukso iszkasė Trans- 
vaaliuje, pietinėj Afrikoj, korio 
aukso kastynes užsimanė paverž
ti Anglija: ežia iszkasė už 
179213953; antrę vietę užima 
Australija su produkcija vertės 
164860000; treczię vietę užima 
Suvienytos Wieszpatystės Sziau-

rinės Amerikos su produkcija 
vertės $64463000, ketvirtę Ma- 
skolija su produkcija vertės 
$25500000. Pirmutiniai trys 
krasztai parūpino 73% ant že
mės iszkasto aukso. Sidabro 
daugiausiai iszkasė Meksike, nes 
už $33475400; toliaus eina Su
vienytos Wieszpatystės Sziauri- 
nės Amerikos su produkcija ver
tės $32118400. Szituodu krasz- 
tai iszka-ė 67% viso ant žemės 
iszkasto sidabro. Isz viso ant 
žemės iszka-to aukso 97804 ky- 
liogramai vertės $65000000, o 
sidabro 1065289 kyliogramai 
vertės $20200000 apversti ant 
visokių Uždirbimų, atlikusi gi 
dalis nuėjo ant pinįgų muszimo.

Wietines Žinios.
— Spalių 23 Circuit sūdąs pri 

sudyjo Benediktui Andreszunui 
nuo M. Kaczmarko, lenkiszko 
advokato, $1000. už sumaklevo 
jimę Andreszuno provos. 1892m. 
Andreuzunas, dirbdamas stokjar- 
duose prie Nelson Morris Co., su
sižeidė, už kę norėjo apskųsti 
kompaniję. Skundę padavė advo
katui Kaczmarkai ir užtai užmo
kėjo $10, bet Kaczmarkas skundo 
į sudę visai neneszė, 
visada Andreszunę ramino, kad 
skundas yra į sudę įnosztas ir lie
pė laukti provos. Andreszunas 
per du metu provos nesulaukę*, 
pasiėmė kitę advokatę, su ku- 
riuom, peržiūrėjęs visų sudų pro 
vas ir savosios neradęs, apskun
dė Kaczmarkę už nepada- 
vimę. Prova buvo 1898 m. ir 
Andreszunui sūdąs pripažino nuo 
Kaczmarko $250.00. Kaczmarkas 
pinįgų nemokėjo ir 
tik pareikalavo naujo perkrati- 
nėjimo tos provos. Sūdąs jam 
daleido, ir naujas perkratinėji- 
mas jos buvo 23 spalių 1899, bet 
dabar Kaczmarkas ant provos 
nestojo ir sūdąs pripažino Andre
szunui $1000.Nežinia,ar Kaczmar
kas mokės tuos pinįgus, ar dar 
stengsis apeliuoti. Dabar Andre- 
szunoj advokatais buvo F. P. 
Bradchulis, lietuvys, ir E. J. 
Wash, amerikonas.

— Pereitos nedėlios dienę ku 
nįgas Kravczunas atrado progę 
pasigirti bažnyczioj susirinku
siem*: mat vienas, maskolius lie- 
tuviszkoj bažnyczioj persikriksz- 
tyjo isz stacziatikiszko į katali- 
ki-zkę tikėjimę. Kasžin ar Krav- 
czuno paveikslai ar pamokslai 
pertikrino anę maskolių kataliku 
pastoti, ar gal jis tę padarė dėl 
kitokių priežaszczių? Per 
pamokslę musų kunigėlis vėl 
keikė visus tuos, kurie rengiasi 
imti dalyvumę apvaikszcziojime 
S. Daukanto draugystės. Kadangi 
minėta draugystė nieko bedie- 
viszko daryti nesirengia, tai ir 
keiksmas kunįgo ne turi pamato. 
Mat jis teip geidžia kovos, kad 
jeigu nieko jam nieks ne daro, tai 
jis priesz visus lietuvius gero sa. 
wo tautai geidžianezius kovę pa
kelia. Bet priežodis sako: ne visi 
balsai eina pas Dievę, nenueis ten 
ir keiksmai kunįgo Kravczuno!

— Naktyj isz pėtnyczios į su- 
batę, 28 spalių, dirbantis prie ele
vatoriaus kilnojimo plieno dirb 
tuvėse Illinois Steel Co. So. Chi- 
cagoje tapo elevatoriaus užmusz- 
tas 26 metų Juozapas Pužas. 
Paėjo jis isz kaimo Gvaldų, 
Chvedainių purap., Reseinių 
pav., Kauno gub. Pergyveno A- 
menkoje 3 metus. Prigulėjo į Si- 
mano Daukanto Dr-tę, su kurios 
assislencija ir tapo palaidotas pa 
nedėlyj, 30 spalių,ant lenkiszkai- 
czekiszkų kapinių Cb*cagoje.

Tėmykite Tautiecziaj!
Jau atspaudinome Pirmę Dalį 

Angliszkai-Lietuviszko Žodynė
lio. Žinoma, mums patiems ne- 
iszpuola nė girti, nė per daug 
peikti locnę darbę. Kas link 
nuomonių visuomenės, ėttame pa
siruošę iszgirsti visokių kritikų.

Ant sziųmetinio seimo Water- 
buryje prisiklausėm nusvarstymų 
“Tėvynės” rėdystės; pasiliko nu
tarta, jog geriau yra ant spaudi- 
nimo “Tėvynės”nepirkti maszinę, 
idant nemokanti spaudėjai lietu
viai nepagadytu maszinę, ir tokiu 
budu nepadarytu daugiau blėdies, 
bet geriau Sudėt literas ir užmo
kėti anglikams ui atspaudimę. 
Pagal musų nuomonę, jei mes 
niekad nepradėsim mokyti sa-

LIETUVA

vuosius visokių darbų, tai vis 
busim tamsunais, ir musiszkiai 
vis be darbų gangariuos. Todėl 
argi negeriau yra perkant massi- 
nę, isssiderėti, idant ang'.ikai 
mokytų musiszkius ir tokiu budu 
platintus') apazvietimas terp mu
sų? Todėl mes, nežiūrėdami ant 
kritikų, rūpinamės įtaisyti savo 
spaustuvę ir iszmokyti kuogeriau- 
siai atspaudyti viskę. Žiuoma, 
teip mums bepraktikuojant ir to
bulinant spaudos darbę, negalima 
visiszkai atsilenkti zeceriszkų 
klaidų, nes da daug daiktų netu 
rime, kaip yra reikalas, tikimės 
tai įgyti neužilgia Kas link 
naudingumo musų Žodynėlio, 
reikia žinoti, jog kuomet bus at- 
spaudytos abidvi dalys, apdir 
bus jas į vienę, tuoj kiekvienas 
tautietis, atėjęs į Amenkę, mo
kėdamas skaityti bent lietuvisz 
kai, turėdamas tę Žodynėlį kisze- 
szeniuje, galės, pasižiūrėdamas 
reikalingų žodžių, nusipirkti vis
kę, ko tiktai jam reikės. Alba 
skaitydamas angliazkę rasztę, ir 
žiūrėdamas kiekvieno žodžio ir 
urnai atra damas abecėliazkai su
dėtame žodynėlyje, galės greitai 
suprasti ir pramokti angliszkai. 
Todėl priderėtų kožaam jį turėti, 
nes tokio iki sziol dar nebuvo 
angliBzkai-lietuviszko.

Lietuvos Redyste turbut su
klydo nemažai skaitydama žo
džius musų Žodynėlio, nes paduo
da tiktai 350 žodžių. Jei da sy
kį gerai (lerskaitys, tai atras ne
kurtų pavienių literų daugiau 
negu 300. Teisingi) iszsitarė ne- 
kuri ypata, kad reikia spaudyti 
knįgas ant storos popieros, tai 
galima brangiau pardavinėti, jei 
iszrodo didesnės.

Su guodone
Kun. P. Saurusaitts.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.

Atsiliepimas.
Per tris metus buvo lietuviai 

szaukti, idant kibtų prie farmų, 
bet szaukiiuas liko lik szaukimu, 
jokios naudos neatneazė: vos 200 
akrų lietuviai pirko. Taigi paty
ręs, kad isz raginimu neisaeis 
nieko, atsisakau ant ateinauezio 
laiko kalbinti lietuvius prie farmų. 
Gal kas kitas turės geresnę laimę 
uždėti lieluviszkę kolioniję, arba 
gal vargas privers kibti lietu
vius prie f&rmų. *

F. Mikolainis (Fanperis) 
Thorp, Wis.

Pagal Hutchinsoną.

(Tiįsa.)
Liekanos paukščių randamos mesosoiškos eros 
žemės sluogsniuose parodo, kad tų laikų 
paukščiams ne truko dantų, Seniausias iš 
žinomų iki šiol pauščių Arch6opteryx turėjo 
dantis žanduose ir jie iš dalies panašus į 
dantis slankiojančių arba reptilijų. Iš pte- 
rodaktylių autai pterodactylius spectabilis, 
kaip jau paminėjome, ne turėjo dantų, bet 
užtai jų pirmutinės kojos visai ne buvo pa
našios į paukščių kojas.

Paukščiai niekada neturi ant sparnų 
(langiaus kaip po tris pirštus (didyjį ir du 
tolesniu); kaulai, ant kurių remiasi tie pir
štai,atsako kaulams delho pas žmogų; jie su
jungti į kruvę. Kaulai atsakanti pirštams 
ne ilgi, tik ilgasis truputį ilgesnis. Pas pte- 
rodaktylius sparnuose (jie atsako rankoms 
pas žmogų) yra po keturis pirštus, iš kurių 
trys visai znaimus, užbaigti nagais, ketvirta
sis gi labai ilgas. Tasai ilgasis atsako ma- 
žamjam pirštui ant žmogaus rankos, Tasai 
ilgasis pirštas yra ramščiu, prie kurio pri
tvirtinti sparnai pterodaktylių. Taigi tas 
aiškiai parodo,' kad terp pterodaktylių ir 
paukščių nėra ne jokioj giminystos. *

Kada pterodaktylių liekanas pirmą kar
tą iškasė iš žemės, mokslinčiai palaikė juos 
už žindančius, teip kaip antai šikšnotspar- 
niai, bet vėliaus pasirodė, kad ta nuomuonė 
klaidi. Žindančių kaukalis jungiasi su nu
garkauliu per du teip vadiuamu condylus, 
pas pterodaktylius gi yra tik vienas; taigi 
iš to jie butų panašus į reptilijas arba slan
kiojančius ir į paukščius.

Žandu sudėjimas prerodaktylių ’ teiposgi 
ne toks kaip žindančių, bet toks kaip pas 
slankiojančius.

Ant tvirto krutinimo sparnų prie lakio- 
jimo, pterodaktyliai turėjo tvirtus musku
lus prie krutinės, teip kaip paukščiai. Tas 
vienok ne rodo kokios nors giminystos, bet 
rodo vien, kad panašus gyvenimo būdas vi
sokių sutvėrimų gimdo panašų kūno sudėji
mą kaip kokiose jo dalyse. 1873m. netoli 
Eicbstadto, Bavarijoj, iškasė pifną skeletą 
pterodaktyliaus Rhamphorhynchus phyllurus 
ir tai tokį, kad ne tik visi kaulai buvo savo 
vietoj, bet akmenyj buvo gerai atsispaudu- 
sios ir sparnų plėvės. Jo ilga uodega už
baigta buvo teiposgi plačia plėvė lapo pavi
dalo; taigi uodega prie lakiojimo turėjo būt 
štyru. Minėtas skeletas dabar yra muzejuje 
Yale kolegijos, Amerikoj.

sunku dabar, nesibijant apsirikimo, ataaky—. 
jeigu jie maitinosi žuvimis teip kaip ir dar 
tuoti pterodaktyliai, tai jie turėjo turėti pla
tų gomurį, idant galėtų ryti žuvis čieloms, 
kadangi ne turėdami dantų, jų sukramtyti" 
negalėjo.

Ar pterodaktyliai turėjo šiltą ar šaltą 
kraują—apie tai mokslinčiai laikosi ne vie
nokios nuomonės. Profesorius Owen prisi
laiko nuomonės, kad jie turėjo šaltą kraują, 
bet kiti tvirtina, kad ant lakiojimo tie sutvė
rimai turėjo teip daug sunaudoti pajięgų, 
kad turint šaltą kraują,tiek turėti negalėtu. 
Rods jie neturėjo plunksnų ir plaukų ant už
laikymo kūno šilumos, bet tas nieko ne 
reiškia: ir šikšnotsparniai ne turi plunkshų, 
bet smulkius plaukus; tokius plaukus ant 
kūno galėjo turėti ir pterodaktyliai. Ptero
daktylių kauluose rado skylutes, tokias jau 
kokias turi paukščiai. Paukščiai mat ant 
kvėpavime reikalauja daug oro, todėl jų kū
nas teip sudėtas, kad oras eina ne tik į plau
čius, bet išsiskirsto po visą jų kūną, net ir po 
kaulus, kas suteikia jiems bruzgumą reika
lingą lakioj imui ant oro.

Taigi matyt, kad pterodaktyliai kvėpa
vo oru teip kaip ir paukščiai; lead ir į jų 
kaulus ėjo oras teip kaip eina į paukščių 
kaulus, teiposgi ir į visą kūną per eiles orinių 
krepšelių; kad jie kvėpavo plaučiais teip 
kaip ir paukščiai ir plaučiai jų buvę tokio 
jau sudėjimo kaip pas paukščius. Iš to ma
tyt, kad kraujas gyslose tekėjo greitai, širdis 
turėjo būt panaši į širdį paukščių ir žindan- 
dančių žvėrių, susidėjo iš keturių dalių. Iš 
to išpuola, kad jeigu paukščiai ir žvėrys turi 
šiltą kraują, tai tokį jau kraują turėjo turėti 
ir pterodaktyliai, kadangi jų organai regu
liuojanti kraujo šilumą yra toki jau kaip ir 
pas turinčius šiltą kraują paukščius. Pagal t 
nuomonę tūlų mokslinčių, jie ne tik gyveno 
ant sausžemio, ne tik skraidė ant oro, bet ne
retai plaukinėje ir jūrėse, vartodami sparnus 
kaipo pasiirimo įnagius.

Kaip matyt ant didelio skeleto iškasto iš 
žaliosios pieskos netoli Cambridge, Anglijoj, 
kurio žandai buvo su aštriais dantimis, tasai 
pterodaktylius maitinosi ne tik vabalais, bet 
žuvimis ir mažesniais žvėrimis. Pagal sme
genis, pterodaktylius reikia laikyti už pro
tingesnius už visus iki šiol aprašytus senų 
laikų išnykusius sutvėrimus. Kas link vie
tos terp gyvų sutvėrimų, mokslinčiai juos 
stato terp žvėrių ir paukščių.

Atsirado jie ant žemės laikuose tvėry- 
mosi lejaso žemės žievės sluogsnių; išnyko gi 
draugė su kitoms senų gadynių baisybėms 
laikuose darymosi kreidinių sluogsnių; kaip 
daug faktų rodo, išnyko jie ūmai, bet dėl 
kokių priežaščių, ant to mokslinčiai ne turi** 
tikro atsakymo.

Pajieszkojiinai.
Pajieazkau Boleslavo Gintalo, kurs 

menesį atgal pribuvo į Balti m ore isz se
no k rajaus ir nežinia kur jis dabar ran
dasi. Paeina isz Kauno gub. Telsziu paw. 
kaimo W ilki jos. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti tinę ant adreso:

John Filipovicz, 
1167 8. Irviną avė., Chicago, III.

Juozas Bendoraitis, (szSzelmių kaimo, 
Suvalkų gub. gyvenantis Amerikoje te
gul duoda pats apie sawę žinię, arba kas 
apie jį tino tegul pranesza dėl manęs. 
Yra labai svarbus reikalas. •

Marijona Petrokailieng, 
Office Olose, Muirkirk, Scotland.

Pajiesakau Jurgio Kurelaiczio, Kauno 
gub., Raseinių paw. kaimo Kūrinu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duot žinj ant 
adreso: Fr. Kurelaltia

Box, 100 Atheas, III.
Pajieszkau savo vyro Antano Jonusz- 

kos, Suvalkų gub. ir pav., gminoZabo- 
riszkiu, kaimo Lipnioku. Paskutinį nuo 
Jo laissk| gavau isz Mt.Carmel, Pa. gir
dėjau kad jis gyvena 720 Pine Str„ 
Shamokin, Pa. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti line ant adreso:

Mrs. Eva Jonuszkiene, 
789 13th Str. Nevark, N. J. (10—10

Pajieszkau Antano Murkuno, Kauno 
gub., Panevėžio pav, kaimo Strolisz- 
kiu. Gyveno Boston, - Mass. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso: 

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

Pajieszkau savo draugo Juozapo Szim- 
kaus, Kauno gub.. Raseinų pav. Erž- 
vilkos vol. gyveno McKees Rock. Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinę 
ant adreso:

Jonas Wenslovas, 
Boz 7. Seatonville, III.

Pajieszkau Juozapo Bukauczio, Wale- 
rijono Szlmkevicziaus ir Joannos Petrai 
tienža visi paeina isz Kauno gub*, Ra
seinių pavieto. Turiu svarbu reikalę. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoUžinę 
ant adreso: John Anderson

cfo. Cutting Bardvell Co.
Pepperell, Mass.

Kurie turi krajavu szkaplieriu ant 
pardavimo tegul duoda žinę ant adreso: 

8t. foteli unas,
Box 645 Plymouth, Pa.

Skeletu Rhamphorhyuchus phyllurus.
Kaip atspaudimas sparnų rodo, jie buvo 

iš lygios plėvės, toki kokius turi šikšnotspar- 
niai. Patekus šitam gyvuoliui į dumblą, iš 
kurio per ilgus amžius pasidarė litografiškas 
akmuo, sįiarnai buvo suglausti, susistulpavę. 
Matyt, kad jie buvo pritvirtinti ne tik prie 
pailginto mažojo piršto, bet prie visos rankos 
ir traukėsi iki galui didžiojo piršto, užsisu
ko į užpakalį ir turbut traukėsi toliaus uode
gos link. Žiūrint į jo sparnus, tas pterodak- 
tylus turėjo būt brūzgus, lakiojo greitai. Bu
vo jis nedidelis. Ant sparnų turėjo ke
turis pirštus užbaigtus nagais, iš kurių vie
nas pailgintas laikė sparnų plėvę. Murė
juose daug yra surinktų pterodaktylių kūnų: 
vien muzejuje Yale kolegijos yra jų apie 600 
ir visi jie iškasti Amerikoj kreidiniuose 
sluogsniuose.

Sluogsniuose žaliosios pieskos randa lie
kanas pterodaktylių labai didelių veislių. 
Kaklo sąnarių kaulai kaip kokių surastų 
tuose sluogsniuose turi po 2 coliu ilgio, o da
lis peties kaulo 3 colius pločio. Tie ptero
daktyliai, kuriems priguli tie kaulai, galėjo 
turėti 20 pėdų pločio terp sparnų galų.

Didžiaušių vienok liekanas randa Šiau
rinėj Amerikoj. Kolekcijoj ne seniai pasimi- 
rūsio profesoriaus Marsho yra skeletai, kurie 
terp galų sparnų turi po 25—80 pėdų pločio. 
Visi vienok tie didiejie žanduose ne turi dan
tų, kuom jie skyriasi nuo mažųjų, kurie turi 
dantis; kaukalis jų teiposgi turi kitokį pavi
dalą. Ugi pavidalo paukščių snapo žandai, 
rodosi, turėjo raginę uždangą, taigi jie buvo 
visai toki, kaip ir paukščių snapas. Bedan
čių veisles profesorius Marsh praminė vardu 
Pterodon, visos jų atmainos buvo labai dide
lės. Kuom tie Pterodonai maitinosi—ant to

Aakoft ant Paryžiaus parodos.
8t. Mirauskis, Burden, N.Y.............. 25c

Aukos ant kankintlnln.
Brooklyno lietuviai............... .,,...64.00
S. Makauckas, EI i žabe t h, N. J......62.00

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po......... ...........52f c
Prūsiškos markės po. . .24Įc

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kaaz- 
tų.

Ptendactylus crzMiroatriz. Dimorphodon mzcronyz,
Rumphorhynchuz plyllurua. 
Pterodactyluz zpecubiliz.

AnomaliszkoH reptilijos.
Mes jau kalbėjome apie žingeidžius iš

nykusius nuo žemės paviršiaus sutvėrimus 
vadinamus labyrįnthodontais, kurių dantys 
susidėjo iš sluogsnių visaip ant pavidalo la- 
byrinto susipainiojusių. Dabar pakalbėsime 
apie kitus sutvėrimus paeinančius nuo 
labyrinthodontų. turinčius teiposgi žingei
džius dantis nepanašius į dantis nė vieno kito 
skyriaus kada nors ant žemės gy venusių rep
tilijų. Dėl tų anomališkų, ne paprastų dan
tų, to skyriaus sutvėrimus mokslinčiai pra
minė vardu Anomodontia (iš grekiškos kal
bos: apomos reiškia ’be tiesų ir odom—dan
tis). Kūnas sutvėrimų šito skyriaus pana
šus į driežų kūną; kojos pritaikytos ant bė
giojimo ant sausžemio; kaukalis, sulyginant, 
trumpas, šnervės didelės. Dantys įsodyti į 
atskiras lomas. Nugarkaulio sanariai įdubę 
iš abiejų pusių ir tik iš dalies sukaulėję, iš 
dalies kremzliniai kaip ir pas labyrinthodon- 
tus. Kojos tokio jau sudėjimo kaip kojos 
žindančių žvėrių. Kaip iš mokslinčių tiri- 
nėjimu pasirodo, šitie žingeidus sutvėrimai 
paeina nuo labyrinthodontų, nuo jų ArcAe- 
gosaurm veislės arba giminės. Terp šito 
skyriaus sutvėrimų ir žemiausio laipsnio žin
dančių užsilikusių iki šiol Australijoj, kaip 
antai Echidna ir aneziasnapiu {Ornithorhyn- 
chm) dedančių kiaušinius kaip reptilijos, yra 
teiposgi tūla giminysta. Teip Echidna, 
kaip ir Ornithorhynchus priguli prie teip va- 4 
dinamų vienaskylių (Monotremata) žindan
čių’ žvėrių. Pažiūrėsime kokia yra 
giminysta terp išnykusių nuo žemės pavir
šiaus anomodontu ir užsilikusių iki šiai dienai . 
Australijoj vienaskylių.

‘ Anomodontus dalina į kelias, grupas, ) 
skyrius ir veisles. Dicynodon (vardas paim
tas iš grekiškos kalbos: dis—reiškia dvigubą; 
l'ynodon*—šuns dantis); jie turi viršu
tiniame žande tokias jau iltis kaip ir šunes.

Liekanas Dicynodonų pirmiausiai rado 
pietinėj Afrikoj l,844m., porą šimtų mylių į 
rytus nuo miesto Cape Town. Liekanas tas 
užtiko pieskiniame akmenyj inžinierius Baine 
atkakęs čia dirbti kelią. Galva šitų sutvėri- r 
mų iš savo sudėjimo panaši į galvą krokodi- 
lių, driežų ir želvių, bet žanduose yra iltiniai 
dantys panašus ir iltis šiądien jūrėse gyvuo
jančių žindančių žvėrių morsais .vadinamų. 
Kitokių dantų jie ne turėjo ir teip kaip žel
vių apatinis žandas turėjo raginę uždangą. 
Iltys buvo laibesnes negu krokodilių dantys 
ir lygios, drūtos kaip iltys hijenų. Taigi 
mat ant dicynodontų buvo surinktos ypaty
bes visokių skyrių gyvų sutvėrimų: reptilijų, 
želvių ir žindančių. Kaukalis jų,teisybė, 
vo panašus į kaukalį žindančių žvėrių, 
visgi dar skyrėsi nuo paskutinių, užėmė, 
sakant,tarpą terp reptilių ir žindančių; 1 
kalis dicynodontų turėjo dvigubas šnei 
smegenys jų buvo teip maži, kad teip r 
ne turi ne jokis žvėris; nors galva ji| iš 
ypatybių buvo panaši į galvą krokodilių,

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Drangyscziu Reikalai,
Tautiszkas apvaikszcziąjimaa.
Chicago.—Nedėlioj, 5 lapkriczio, 1809, 

ant'atminties Lietuvos garbingo rasiti- 
ninko Simano Daukanto metines saven- 
tės, Simano Daukanto Draugyste turės 
savo metini apveikszcziojimą svetainėj 
Freihett TurnerHall. 3417 8. llalsted st. 
arti 34tos ulyczio*. Apvaiksscziojime 
ims daly wumą 7 sekanczios draugystes! 
j). L. K. Gedemiuo, 2 Lietuvos Sūnų, 
3 Liuosybės, 4 Teisybės Mylėtojų, 5 Do- 
wido Karaliaus, 8 Apveizdos Dievo, 7 
Simano Daukantą Programas apvaiksz- 
cziojimo toks: Pirmoj valandoj po pie
tų _ ...Z.------- 2—
Mylėtojų ir Dovido Karaliaus susirinks 
įLiaudanskio salę; Dr-tė Gedemino į 
Januszausko salę: Dr-tės Lietuvos Sūnų 
ir Apveizdos Dievo į Ažuko salę. 2:30 
valandoj Dr-tė 8. Daukanto pasitiks 
prie Ažuko salės su muzika pilnoje paro
doje Dr lės Lietuvos Sūnų ir Apveizdos ; 
Dievo ir susijungę su joms marszuos 33 
ui. vakarų link pasitikti draugystės Dė
dėm ino, Dovydo Kar., Liuosybės ir Tei
sybės Mylėtojų. Teip susijungę, marszuos 
su velevoms ir muzikoms įS.Morgan ui., 
i Springer av., į Muspratt, į 32 ui., į 8. 
Morgan, 132 Place, į Auburn av., į 34 
ui., įHalsted, į Freiheit Turner salę. 
Kada salėje svecziai užims savo vietas, 
prasidės kalbos, dekliamacijos, dainos, 
muzika, kalbėtojai yra užkviesti ir isz 
kitų miestų. įženga įšalę vyrams 25c. 
Moterims ir merginoms dykai; teipoegi 
turės įžengą už dyką wisų draugyszczių 
sanariai, (apart S. Daukanto) kurie ims 
dalyvuma parodoje turėdami prisegtus 
ženklus. Szirdingai užkviezczia visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ir pa
matyti pirmą Chicagoje tautiszką ap- 
vaikszcziojimą.

Db-te Simano Davkanto.
Pasarga.—Jeigu 5 d Lapkriczio lytų,' 

apvaikszcziojimas bus atidėtas ant 12 d. 
Lapk riesto.

Antras Metinis Balius!
Pittsburg, Pa.—Lietuviszko Knįgyno 

Draugystė rengia antrą metinį bahk ant 
13 d. Lapkriczio, 1899.* Odd Fellovs sa
lėj, 18 ir Sarah ui., 8.8. Pittsburg. Prasi
dės 7 vai. vakare ir tęsis iįu 2 rytu. 
Great Eastern Orchestra, garsiausi vie
tiniai muzikantai, grajys lietuviszkus 
azokius, ant kurio tai pasilinksminimo 
meilingai užpraszo merginas, moteris, 
jaunikaiezius ir vyrus. Komitetas.

Balius! Balius!
Hammond, Ind., Dr-tė Sz. Stanislovo 

turės savo balių, stfbatoj 11 Lapkriczio, 
1899, A. Chrustovskio salėje, Mahon 
avė. ir 149th st. East Chicago, Ind. Pra
sidės 6| vai, vakare. įžengs vyro su 
motere 25c. Visus lietuvius ir lietu 
vaites užpraszo atsilankyti.

(10—11) Komitetas.
Chicago, Latvių paszelpinė Draugys

tė laikys savo pirmą balių subatoj 7 va
landa vakare 4 Lapkriczio, salėje Szė- 
maiezto, 632 S. Canal su, arti 15th st. 
įženga vyro su motere 25c. Grajys Wa- 
lantinavicziaus orkestrą. lYisus lietu
vius ir lietuvaites meilingai kvieczia 
atsilankyti. Komitetas.

Ant pardavimo.
Pigiai namas su lotu. Namuose tal

pinąs) buczernė ir groeernė. Norintis 
gali pirkti viską sykiu arba tik namą 
su lotu. Atsissaukite: Dan. Knakevicze, 
Box 403, ToImon, III.

IAETUWIU DAKTARAS

MARJA DOW1AT7
Kauno gub. Szauliu pavieto

mo toks: Pirmoj valandoj po pie- 
■-tės S. Daukanto, Liuosybės, Teisy-

100 arkuszu už $1.00
Tik per 30 dienu.

Pardavinesime daile* tautiszkas pople- 
ras gromatų riszymui su VVy tauto pa
kreiksiu, graliais apskaitymais ir pui
kioms kvietkoms 100 arkuszu ui 91.00. 
Kas prisius 11.00, gaus 100 arkuszų 
virsi minėtų popierių su kopertais. Ad
resą vokit: (3—1*)

W. KudarauHkaM,
Box 52M-S Lavrenc*, Maae-

F JPBr adchulis
Adwokatas Ir N o ta r y Bubile 

VVienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos csio.n Amerikoj, 
Lake Fore*! universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civfllszkas. Atjieszko 
užsenėjueias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Turin
tieji* reikalą tesiszaukia tuojaus.
3250 8. Halsted st., Chicago, Iii.

Telephone Yards 772.

UŽ 85.1N EUROPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo; 

kiekviena norinti už95.00parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai iszplaukia utarnykais 
irsubatoms. Agentas:',

Henry J. Jacobs, 
38 (Janai st,, New York, N. Y.

(15-12)

NFPVITA Suyra*!** ueSudyta wyru NEKVI I A „ip*uma lr drt,unl*
Gvdo irupoteeeija. a'abdo naktini* 

polucija ir wi*a* liga* inu-auta* per 
iszdvkumaar neaUaryumo. Szlia yy- 
dyki* »udrutina nerua* ir daugina 

V- abI krauja; priduoda veidui raudonuma 
t. M ir augraiina Smogui jauuystla. 81un- 

oriame paritu ui SOa bateli u**ZW 
bazelių* ir uvurantuojame iazgydy- 

V Vti arba pinigu* augradintl.
Dcrvita Mudical Co., 

Ciinton & Jakaon 8t*., Ohicago.
Gaunama yra tr A pliekoje Clark ir Vaa- 

BurenSt*.. Chicago.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra- 

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo- 
kinima kaip iszsigy- / 
dyti namieje ir apra- EyL
szysiu kokiu budu aszZ>jLa 
iszsigydžiau nuo tokiu Vę -,\
silpnybių. Mano pa- 
mokinimas tikrai isz 
gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raižyk 
sziadien pas: ,

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

838 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12tbs ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptlekoa.

T. ANDRIUSZEUCZAITE
-------- DIRBA --------

Arnotus, Kartinas ir wisus baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Vėlinąs, Surpas, Kokardas ir Lt

Mokinausi to darbo Wsrszavoj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Vi
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o jienitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 

. aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.
Su Guodone,

T. Andriuszewiczaite, llft W. Division St, Chicago, IU.

B!®!!

C. W. DYN1EVVICZ & CO
805 MILWAUKEE AVENUE,

CHICAGO, ILLS.
KANTOR PIENIĘŽHY, REALNY I ASEKURACYJNY

_,z rWy»etk» plenl*day do Europy, Spraadai 
Kealnodci, Karty Podrbin*, Okr^towa 
Kolejowe do I a Europy, Wyr»bi*nle Pa-

' ''J*—plT>.w I.-Kalny. b. <kl*g»n:e s. b.-,!. A-- 
k n r:“~' a Gruntą Kn|.).,we n» F.r

— Wypoiycxanla plenl*d*y na Budo-
wule lub aakapno Re*lnofa-i, Zniana pienl*d*y Zagranicsnych. NoUryusae Pnbllcanl.

Li6LuwiszKa ADiicka
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekqje wituuia galima raut DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, raškai, lietu visikai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257. .t.exyk.gxltona parwa mus aptiekos 257

Dr. Leonard Landės, -

2 Didi Iszpardaviniai!
Drapanų ir Paredalu Departamentuose 

SiibatoJ, Nedėlios Ęyta ir Paųedelij.
Dailiausios Wyru ir Waiku Drapanos ir puikios Moterų Jakes bei Keipos, kokias 

tik jus kada niatete, už labai pigia preke.

$10.00 Siutai ir Overkotaipo $7.50 dykaLi:
Pasirink koki nori isz 340 Wyri*zku 

kaip ir Angliszkos Keraey ir Oovert ma
terijos, juodu, melinu, rudu ir szviesiai 
pilko dažo, daryti ypatingai baks styliuj 
arba ir ilgos mieros. Kaip darbas teip ir 
materija szitu Overkotu pagal savo dai
lumą turi būtinai užganėdinti kad ir 
inteligentiszkiausius žmones. Darba ir 
910 verte mes gvarantuojame, todėl gi 
ateik ir pasirink sau puikiausia žiemini 
Overkota už pigia pre-^A g— 
ke. Overkotus gvaran-fl* f iT || 
tuoios vertes #1(1.00 ati-3lk ■ I Į 
duodam už...................
ir skrybėlę priedo.

Waiku Overkotai.
Overkota! dėl 14 — 19 metu vaikinu, iu 
grynai vilnones Vashington beaver ma
terijos. juodi ar rudi, farmeriszko audi
mo pamuszalai, szilkinio aksomo kalnie- 
riai ir pagal naujausiaj ■■ 
m*da darbas, vertesBy / am
#6.75, už.........................................................f O
ir Skrybėlė dykai.

Waiku Siutai.
Vaiku Siutai prie ilgu kelnių, mieros 13 
iki 19 metu, geros vilnones materijos, vi
sokios parves, naujiJI mm m 
szilti žieminiai SiutaiUj^l

ir Skrybėle dykai.
Moterų Dress Skirts.

Moterų Dress Skirts isz dailios juodos 
Mohalr materijos, iszsiuvinetoa su kas
pinais, su perkalinu pa m u sz tos, 3 eiles 
satino limavones, su tiesia arbu kvol- 
duota nugara, 4 y*r(lud*kd 
ploczio, gero darbo, ver- U" I
U 93.50, už..................... Wl ■ vO

Pasirink koki nori isz 480 Siutu, kuriuos 
gvarantuojam, jog yra geresni nei <10 
Siutai, kitur parduodami arba gražiname 
jums pinigus atgal. Tie Siutai yra iš
daryti pagal naujausia mada isz grynai 
vilnones cheviota materijos, kaszmero 
ar korto, ant vienos ar dvieju eilių su- 
segiojami, gabiausiu kriaucziu darbo, su 
puikiu pamuszalu. Pasinaudok isz geros 
progos. Tikrai *■ A
vertes Siutą sz.ia suba-^P į I I 
ta atiduosi m už......... Ji ■ ..I Į Į
ir Skrybėlė dykai. ” " " w

. Waiku Drapanos.
Mažu Waiku Vestee Siutai, szvie- 
saus dažo ir labai dailaus darbo, su pa
margintais guzikais, geros materijos 
vaikams nuo 3 iki 8 me-ji* j 
tu senumo, verti 93.00, U* I U 
subatoj už........................ąA | R

Waiku Rudeniniai Siutai, dvie
ju szmotu vestee formos, dailaus korto 
ar kaszmero, naujausios mados darbo ir 
drueziai padaryti, gali ji* 4 w M 
pasirinkti subatoj koki I I j 
tik nori už................................| IVŲ

Vaiku Reefers, melinos Chinchilla 
materijos, su extra plscziu jurininku 
kalniersum ir vilnonium j mm 
nziltu pamuszalu. vertes IT B Ų 
•2.50, už.................  ■ ' aPIi^TO

Czewerykai
Geriauaio darbo ant swieto.

92.00 Moteriszki Czeverykai už.. $| 50 
92.50 Vyriszki Czeverykai už........ $1-50
91.25 Vaiku Czeverykai..................$1-00
91.00 Moteriszki Czeverykai............ 75c

Kiekviena pora gvarantuqjani«*.

Tik skaitykit! Pigesniu prekių jus nematėt ir niekada nematysit! Tik temykit!
$2 48 ažuot $4.50 Moterų keipos tik
rai vilnones beaver materijos, virszutine dalis 

* Keipu ir kalnieriu* su eteetrie seal ir szilkiniu 
audimo, ilgio 30 coliu ir pilno ploczio, kalnie- 
riaiJuodi ar melini, kuomet^a b

H. Wendortf a Comp. prekeO* "U Q 
yra 94,50, mes paleidžiame^^ Q

Balius.
Baltimore, Md.—Lietuviszkas Demo- 

kratiszkas Kliubas turės savo balių 6 d. 
Lapkriczio, 1899, salėje po No. 417 So. 
Feirfont avė. Prasidės 8 vai. vakare. 
Lietuviai ir lietuvaitės nepam irsskite 
atsilankyti. įženga dykai. Nuoszirdžiai 
užpraszo • Komitetas.

Mitin^aN.
Chicago, Nedėlioj, 5 d. Lapkriczio, ’99, 

2 vai. po pietų, sanariai Dr-tės T. Mylė
tojų teiksis susirinkti į K. Liaudanskio 
salę 3301 S. Morgan st., reikale apvaik- 
szcziojimotautisezkos szwentė* Simano 
Daukanto. Kurie gavo ženklus tegul 
pasiima, o Kurie negavo tėgul atsmau
kia prie rasztinįko K. Chmelausko, 880 
33-rd st. Su guodonp,

A. Krischunas, Prez.
J.K. Chmelauskas, Raszt.

Chicago. 4 lapkriczio, 8 vai. vakare, 
Liet Repui. Kliubo lOvardos laikys sa
vo susirinkimą, salėj e P. Kariacko, 1193 
8. Oakley avė., ant kurio visus tos var- 
dos lietuvius kvieczia pribūti.

Komitetas.
Ashland, Wis., sz. Jurgio ture* savo 

Czvert-metinį susirinkimą nedelioj, 5 
Lapkriczio, salėje J. Hollade, ant kurio 
visus tenykszczius lietuvius už kvieczia 
pribūti. Dr-tė Sz. Jurgio.

Brocton, Mass.—Dr-tė sz. Rocho turės 
savo visatinį susirinkimą 12 lapkriczio, 
2 valandą po pietų bažnytinėj salėj, 
ant kurio yra vale visiems ateiti ir pasi
klausyti paaszkinimus apie mus drau
gystės stovį ir kokis nauda gali atneszti 
prigulineziam prie draugystės teip lygei 
ir prie "Susi vienyjimo”. Toj dienoj bus 
pigus i n* toj imas į draugystę tik už vie
na doliarą (91.00). Norinti prigulėt nepa- 
mirszkite ateiti. Teipoegi praszome 
draugystės sąnarių pribūti -dėl prigulė
jimo į‘*Susivienyjimą"nee czarteri* bus 
prisiųstas kaip greitai nusiųsime mo
kestį į kasą, ir atsiveskite savo moteris 
prisiraszyti prie "Susivienyjimo”.

Užpraszo Komitetas.

Jeig*
pataisymo?

pecziaus daiktus pas

Ontlet Fnrmtūre & Stove Co.,
3249 S. Morgan St,

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

Daktaras.
134 H. 24 UI., New York.

Garsinga* gydytoja* vyriszkų ir mo 
teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Viedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital (Jollege ir t-t.

T Jb* tikri n* laBcydytn* 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvo*,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizda*, tynimą, moteriszka* liga* ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinla* prietaisas.

I^itfaB Lyti b* k 11 Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
Irių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszka* ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas liga* užlaikau slaptybė
je.

wyral —

pas —

Baltrlikoni!!
Rasite RKaUp alų, seninu^ea ariel

ka*, wynji net Europos, o 
cigarus net i-s Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side SL,

Viterbory, Gano.
C. A. Bnchbinder,

Woki*zkai-Amerikoni**k*a Aptiekonus, 
<14 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Dirba geriausia* nuo kosulio gydykla* 
“Wild Cherry Tolu" vadinamas ir 
"Reumatic Mizture No 79000." ant gy
dymo reumatizmo. Bonkeles po 25c. 50c 
ir 91.00. Priaiunctia paeitu. (29-12)

NAUJIENA.
Eliza bet h, N. J. 8. Makauckas, kuris 

per 10 metu laike groeerne ir buezerne, 
dabar atidarė naujasztora drabužiu ir 
c««weryku po nr. 212 l-*t 8t.; o bu
ezerne ir groeerne perkele po nr. 80 Bond 
8t. Naujai atidarytame drapanų ir cze- 
veryku sztore pradėjus nuo 4 Lapkri
czio pardavinės viską teip pigiai, kad 
pigiau niekur gaut negalima. Deltogi už- 
kvieczia lietuvius reikaišujaneznu dra
bužiu ir czeveryku pasiskubinti pakol 
prekes pigios, nes toliau bus pakeltos ly
giai su kitu sztoru.

Podraug siunezia piningus į visas 
dalis svieto ir parduoda szifkortes ant 
drneziausiu laivu.

Adresuokite:
S. MACK, 

1-at St-, Klteabeth, N. J.

DYKAI!
Del ligoniu reikalanfant pagelboa

Kas norite trumpam taikia sveikatos 
nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame alsiszaukti į' musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
liekaratvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz'Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklas pagal geriau
sius Receptus į visus krasztus, kas tikt 
pareikalauja. Nereikia turėt gėdos pasi
klausti rodos apie slepema ligas. Mes 
siuncziame sziais minėtas garsingas gy
duoles Dtrai: nuo skaukėjimas galvos, 
gumbo, drugio, skaudėjimo dantų, o 
skaudėjimas į 3 minutes nustoja ant vi
sados. Tik meldžiam ant kožnų gyduo
lių prisiusi ui 20c. markių dėl prisiun- 
timo, o gausR per pacztą dykai. Szita 
proga tikt dėl lietuvių yra: Mes velyjam 
pasiskubinti dabar ir siunczlam dykai 
visiems dėl pars i tikrinimo. Toji proga 
musų gykuolių suvis bus trumpa. Apie 
plaukų sudrutmimą galit pasiklaust ro
dos, o mes užganėdysim ir ant plikų gal
vų atangysim naujus plaukus, vietoj 
isapuolusių,' jeigu ne senas ir isz pamili- 
jos ne yra plikas, be abejonės yra pagei- 
ba. Ne vilkinkit, bet raszykit. Adresas;
The J.M.Brundza & Co.,

Box 2361, New York City

NDO MARKETO pas NESZIOTOJI.
I* M> N*do*anojame Klooe

I i I Puriai F<g-au rk t neg*. 
Ii. Szle laikro teitai yra 
ranka ><xkw«kuoti ir 

—- gwarantuotl ant 20 m<- 
. tu. Padirbti l*i dviejų 

jjJ tikro aukso bletelln, »p- 
js) gaubasoilu metaliaia* lėk 
7: »«to*. <a* daro laikrodėly 

J labai e.rtu. Tikro Ame- 
rikenlssko darbo Niekei

į— diauo) ir gerai laika lal- 
25 ko. A trauke edeukami ir 
UJ Diratatomi. ant daug ak- 
o menu ir Ktrianeei padirb- 

tai* viduriai*. Jai nori 
turėt toky laikrodėly, aU 

t—J *iu«k *awo tikra adreea, o

Dr. Leonard Landės,
134E.24ihSt.,Cor. Lexington Av.

Offisn wa)*n<lna-1 ■” * r7to- lkl 1 P° omso valandos. į Spo plet lkt 8wak>ro
NeJeliomUiDao 8 iki 10% v*Lryio;aaol iki 4 Tal
pa piet.

Roi(» per tiromat*. Dykai 
Užprašydami gydykla* prisiimkite 91.00 

ty.Teigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydykla* kuriomis iszsigy- 
dysi.

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

niszkose ligose.
867 32nd Ht., Chicago.

OFlbU VALANDOS: 
Iki 9 ryto, nno .2—2 po pietų ir po 6 vak 

Tblblomab Y anos 885.
Teipogi priima ligoniui ofise po nr. 

2876 Archer Av., kerte Bontield 
nno 10—ii ryto. .

Telktoms* Camal 329.

Lietnwisikas Hotelis Y. Komio,
7 WaMhlnffton St, New York, N. Y.

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės prie manę* su agentiszkai* 
reikalai*. Teipgi užlaikau nakvynes ir 
valgius pigiau kaip visam Nev Yorke. 
Parleidžiu į Europą už darbą apt laivo. 
Teip-gi galite gaut darbą isz m m no offiao. 
Tėmykite ant mano Hotelio yra lietu- 
visikas paraszas.

Su guodone, Ylncu Ror.uka*
(15-12)

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant poliurijos, kuri 

pasirodo laike miego arba prie nusiszla- 
pinlmo, ir jeigu isz to nesigydys, ji neap
leis žmogų kankinusi. Žmones turinti U 
liga kenezia nemigą.galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimą arba netravinimą, 
nerviszkumą, viduriu Ir nugaros skau
dėjimą ir aprilpnejimą lytiszku kūno da
lių. Jeigu tokiuose atsitikimuose reika
lauji pageltos, nesiųsk pinigų, bet ra- 
ssyk pus manę įdedamas markę, o asz 
atsiųsiu tau apraszymą, isz kurio tikrai 
iszzigydysi. Adresuok:

John Wa»el, 
Boz 443, Iron SCountsin, Mich

Q miausio Ejtpreao
3 ant apeiurajimo Jei pa- 

_jsldabo*. uimokek agentui 
_ Vl.n lr laikrodėli* tawo. 
3E Jei nealdaboja *utrratink

<f ka»tuo*. Neord.riuok ant
X "yk daugiau kaip 3, ne*

>< parduodame, ne .„i, 
(-~-l ro<lnir.k»ni». .1-1 nori Sra 
UJ zu $2.00 Icnciujle-

1 y prie laikrodėlio al»iu*k 
i, SOc. murk«ml* »r 

nlnlssi* par laluk*. Tel- 
pogl yarazzyk koki laikrodėli nori: alyrisz- 
Ra 'ar mot«rl**Ka, Rengta ar ati« 
RanltU atiRIU. Pasiskubink, ae* me* 
nežinom* ant Kala ilgai Ja u*tek>ime

Laika**!* to dienu *u kiekvieau laikrodėliu 
doo*ime graži* ptnazin* »kryeot*.

CONSUMERS WATCH C0.
424 Main St.Dep B. Jluflalo.N. Y.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan St, Chicago, 111.

Turi geriause* gydykla* nuo visokių 
ligų; užlaiko visokea Europine* žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles Ir tt. 
Atsiszaukuslems per laiszkus Ir apra
išantiems savo ligas, duoda rodąs Ir 
prisiunesia gydykla* per pacztą arbt 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefoną gali pa- 
szauktl daktara kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aptis- 
•“j®- - _

TcL Yards 709.

$3 48 ažuot $6.75 Moterų Jakes, isz 
gražio* vilnones beaver materijos, su nsujo* 
mados coat rankovėm,nauja 
nugara, coat ar storm kalnie _ 
rius, ant 6 guziku, H. Wen-^^ zfl 
dorft a Co preke yra 96 75,j|m < 
muau preke tik......................................... I
$4 98 ažuot $8.50 Moterų Jakea, tikrai 
vilnones Kersey, Beaver ir Covers materijos, 
padarytos pagal metu laika ir naujausia mada, 
su naujos mados coat rankovėms, box prysza- 
kis, coat arba storm kalnie-^M m m^ Mm 
rius, dužu juodo, mehno irfl* dB 
pilko, H Vendortf a Co pre-^^■Į|_ 
ke 98.50, musu preke.....
$7.48 ažuot $12.00 Moterų .Jake*, isz 
Angliszko* kersey materijos, padarytos su 
naujo* mados coat rankovėmia. naujas ipade 
pryszaki* ir nugara,*nt 6 periavu guziku, box 
pryazakia, Coat arba storm kalnieriu*, viso* su 
pamuszalu, įvairiu dažu, j uodo, melino, košto--- 
ravo ir pilko, kuomet prekemAm^V B 
H. Wendorff'o a Comp. y raU^ > 
912.00, muau preke...............Į

$4.95 ažuot $8.50 Pluah ir Velour 
Keipos, isz puikaus importuoto seal pliuszo 
ir velour, su geru importuotu Mercerized ma
terijos pamuszalu, pa m u sz tos su szilkine vata, 

aplinkui su thibet puszu, 22 coliu 
108 coliu ploczio, H. jžm Ą gg •„wco",>...p”.k'$4.9o

$9.08 ažuot $15.70 Plusb ir Velour 
Keipos, isz geriausios Angliszko* plush ir ve
lour materijos, nebijo lietaus, pamusztos su 
puikia szilkine vata, palimuotos aplinkui su 
gražiu Martin puszu, su szflkiniu arba aksomo 
kalnierium,2 kvoldu nugara,
30col i te io ir 138 col ploczio, U* W
H Vendortfa Co. preke yru
917.50, musu gi................................................vr

98c ažuot $2 OO Walku Džaketai 
isz geros vilnones materijo padaryti su 
f ražiu marininku kalnierium, ant dvie- 
u eilių krutinę, dailaus darbo, gražaus 

juodo dažo, nuo 4 iki 12 me-Mm Mm 
tu, Columbia Specialty Co'sLBvfM 
preke 92.00, pa* mus už.........W

$1.48 ažuot $3.00 Waikti Džake
tai, isz vilnones Melton materijos su nau
jo* mados marininku kalnierium, apsiu
vinėti su kersey kaspinais, dailaus it ge
ro darbo pagal naujaja^m m m mm 
rudens mada. 4 — 14 me - $|» I 
tu. Columbia SĮs-cialtyĮ 
Ko’* preke 93. musu....
DYKAI su kiekvienu vyru siutu arba 

overkotu duodame puikia skrybeje.

$2.98 ažuot $6.00 Waiku Džake
tai. isz gražios vilnones bouele materi
jos l adaryti.Jsu dideliu marininku kai- 
nierium. apseziai kaspinais apsiuvinėti, 
su dubeltdota krutinę, gražiais guzikais, 
parv u raudonos, rudo* ir melinos, vai
kams nuo 4 iki 14 me-^L mm Mm 
tu. Columbia S|>ecial-Qv

Mcftcru Skrybėlės.
Apseziai appuoszto* Skrybėlės, lygei to
kios pat, koke* matote musu languose 
iristebetes isz ju dailumo, darbo gabisu- 
siu mususkrybelniku. m|b A
Prekes skrybėlių dve-ĮJ^ J J L* 
jopos $2 98 >'• - ipOgOV

300 moteriszku dailiu Skrybėlių, su pla- 
ežiu Taffeta lanku, plunksnomis ir kvie- 
tkais, visokios parvos, mAm Mm M gg 
puikiausio iszdirbimo.1T/į 
verta 95.00, už...........
Paikios aksomo Turbans. Skrybėlės, Ba- 
netos, papnosztoB su puikiom plunksnom 
su žvilgucziais ir szilkiniaisl 
gahuonais. verta tikrai #1 <>oB ^Afm 
atiduosime už.............. ........
Strauso Plunksnos. Tas pirkinys at- 
seina po 33c nuo dolero perkant nuo isz- 
dirbėjo, per ką galime juodas strauso 
plunksnas, po 3 fyszelyj, vertes 45c, pa
leisti po.....................................  19c

Neužmirszkite vietos.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir esystas a- 
rielkas Ir kvepenetius cigarus. Geriause 
užeiga dėl ssviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis esyseztau 
sės ir telsingiauses lietuvlaskas jaliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
839 Bank, kampa* 8. I^eonard st. 
Waterbury, Conn.

P. K.BRUCHA8,
Perkėlė mwo »ztora po n r.

į naują sztorą supirkau wiss 
naują taworą: laikrodžiu!

ųa 1 a i k rod ee i u. I e n c 1 u g v 11 u.
žiedu, špilkų, britwu, re- 

jĮč'jiS *1 volveriu ir tt. Mano yra 
viens Isz didžiausiu lietu- 
viszku to gatunko sztorų 
hieago. Df-lto aszgaliu par- 

duot viską pigiau kaip kiti. 
Ant užpraszymo siuneziu į 

visa* Amerikos szalis C. O. D. per ex- 
presą. Visus tavoms gvarantuoju. Or
derius greitai iszpildau.

P. K. BRUCHAS,
880 33rd .L, CHICAGO.

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

kožna diena
nuo 10-toe iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO.- JIX.

taSzilkai ir puikus Dresems 
vorai dėl Szliubiuiu Dresiu.

Mes turime viską, kas tik yra puikiausio!isz 
szilkiniu ir Dresems materijos dėl Szliubiniu 
Dresiu. Nesiženyk, pakol ne nusipirksi ežia 
sau Szliubiniu Dresiu.

Gražios Srilk^ies 8<liubinenia Dre- 
sems materijos po 5Oc, 75c ir $1.00.

PIRK T1K1JI
Kern’s Grynos Cieiistkos 

Rūgimus Kiltos.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielko* ir maiszelio, 
kad butu musu gvarancija, kaip yra ant 
virsi padėto paveikslėlio. Klausk savo 
groserniko apie musYnlltu*.

Chicagoa filija:
105—107 West Randolph Street.

’įfJXSU^>ML^

REUMATYZM.
NEURALOIE 1 podobne eboroby, k vyrabUny n* i>od*u»le icUiycb j 

nikmikckioh A JK PUW lEDlCZIICH./® 
^*|el»wny Dr. RICHTORaI^ 
l^,,K0TWICZNY”^a 
TAIN EXPELLERJ
■IK MA MIC LEFSEIGOt Pravdslvy tyl 
to m* „KOTWlCE' *amara, ocbronm 
L Ad. Bishtsr 4 0*., «1S F**ri Sa, n™ Yvk. 

31 MEDALI ZtOTICH i innych 
18 SIU- Wla«ne labrykl sakia. 1
tSOT.iSOor. Uanaje«o 1 poUoa 1 

k n*l*lawnlej*l lekarvr. vtafclclele 1
h Bkla«16w apteoznyeh. ducbowul 
^k 1 inn« snakomiu- otoby. Hįk Siecieaolr u F.A R 

teraACo.N.Y

IKmSBM DRA RICHTERA MŽ8K&'
|KOTWtOZHY STOMAKSL 
Įklem na kalki nie«trawno»d. et

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

Nuima paiki** Fotografija*; u* tuziną tikta-

$2.00
Ant w**alllu Lr kitokia reikale neima'Fotacra 

tlja* kuopulklaaalal.

KLEIN BROS
795-805 S°Halsted St_ *

iMT" Cor Canrlport Avė

LAIMIIGUOSE M AMUOSE VISADA YRA MUZIKA.
♦5(HI PijftiiM lr#250W»rgonal negalimu* vlrazyti: d* 
naiiau jie gali grajytl'nėra kletriaziu* turėdami. Home Mu»lc 
U01 akim* abrlju vleta.o preke jo,ir bledniaualam prieinama. Su Juom 
kiekwiena* gali grajytl gerai kad lr *unkt*u*iu* nokiu*. Muzika 
yra pritalayta ant voleli* plieninėm*,ne popierinėm*. *pilkelemi. nlek- 
nenuplin I*zduod* ganiu* ir aaldsiu* tonu* kaip vargonai. Grajyj* 
*aeimynl«aku* himne*. walciu«. polka*, kadrilu* ir tt. ir IteksmiSa *e- 
eu*. •ergaaczlo* tr nnllodetiu*. Iitdaioeoja naoiaa*e* (vieCUzka* dai
na* Geriau** vaiku nuraminimui lobova Galim* ant Jo grajytl «u 
wirat 1.000 meliodlju. Yra taldywlaa* iuitrumeaia*. Gauname ano pir 
k.iu tukatancaiu* p*dek*wonie, karte aako, kad rado daugi** aegu ti- 
kejo.l. Tai ne eabova. bet taip pigi kaip kabova Sveria 18 tvaru

TikttU gfl.OO, kraihrt* *krynute> Gavę 8S.00. pribusime tao per expma. Agentai greit* 
Ja* lazparduoda lr daro dideliu* pinige*. AUluik ui to. marke, o gauti kataiioga*.

L1ET(JWI8ZKA8 DAKTARAS.

581 Mllvvaukee Avė.
OFF18O ValJCSTSBs" 

NeoSlkl 10 ryto, nuo I iki S popiet*.

Chicago, III

Galima pabraukti Iss kiekvieno* Aptb kos.

Geriausia proga pirht gera laikrodėly
..p*B..

Panl’s Co-Operative Watch Co
: 3148 State St., CHICAGO, III.

Mes parduodame lietuwiams dauginus laikro- į | 
dėlių kaip wi8os kitos kompanijos sudėjus sykiu. <s? 
Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėlį, lenciūgėlį, ' | 
kompasą, sriiubinius žiedus, bicyklį, siuwamą ma- ‘E 
sziną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o viską gan- 
si.

Atsiųsk ant šutaisymo savo laikrodėlį, o mes 
pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti.

PAŪL’S CO-OPERATIYE WATCH CO. jf 
įsteigt* 1877 m, £

3U8 State St, CHICAGO, ILL. S
Dėl geresnės informacijos raszyk pas mus:
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