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Metas VII

Politiszkos žinios.
Amerika.

Kaip isztikro stovi dalykai ant 
Filipinų, ne galima žinoti, ka
dangi apart raportų amerikonisz- 
kų kariaunos virszinįkų ir tele 
grarhų perėjusių per parengtu je- 
nerolo Olis cenzūrą, kitokių ži
nių nėra. Tekiems ne visada ga
lima užsitikėti. Jeigu ameriko- 
niszki virszinįkai teip gerai ten 
stovėtu, tai jie nereikalautų bau- 
gytiesi teisingų žinių, o tąsyk ir 
cenzūra ne butų reikalinga. Jei
gu dar anglijonų cenzūrą dėl te
legramų isz Pietinės Afrikos gali- 

> ma iszteisinti, kadangi būrų 
draugai galėtu praneszti apie mie 
rius angliszkos kariaunos, būrai 
galėtu visada žinoti apie visus 
krutėjimus prieszingos pusės; to 
kios baimės amerikoniszki jenero 
lai turėti ne gali, apie tUneriko- 
nų krutėjimus nieks tilipinie 
ežiams juk ne pranesz, kadang 
visi telegrafai į svetimus krasz 
tus yra amerikonų rankose. Jei
gu todėl jenerolas Otis užvedė 
ežia cenzūrą ant telegramų, tai 
turbut jis ne visada geidžia, kad 
teisingos žinios apie jo nuveiktus 
karžygiszkius darbus dasigautų 
ar j Ameriką, ar j kitus krasztų*. 
Jeigu vienok Ii uosi telegramai 
ne parankus, tai ir cenzūra ne 
kam tikusi, ypacz kad paties jene- 
rolo Otis telegramai tankiai 
viens’kitam priesztarauja; vieną 
dieną jis pranesza, kad jau be
veik savo rankose turi Aguinal- 
dą, be kurio ir besiprieszinimas 
filipinieczių pasiliautų; antrą vėl 
dieną garsina, kad tas filipinieczių 
vadovas te jo rankų isztruko. 
Tokias viena kitai priesztarau- 
janezias žinias jenerolas Otis nuo- 
latai siunezia į Washingtoną. .Pa
gal dabartines žinias sultanas pie
tinių Filipinų salų, kur rodosi 
pasikėlimo ne buvo, atplaukus 
ežia amerikouiszkam kariszkam 
laivui, apreiszkė, kad jis neda-
leis iszlipti ant kranto ameriko- 
niszkiems jurinįkams, kadangi jis 
laiko su Aguinaldu. Kyla wėl 
smarkesni sumiszimai ir ant kitų 
jau neva suvaldytu salų. Pagal 
angliszkų laikraszczių žinias, fili-
piniecziams ne trūksta pinjgų, 
buk jie dabar užsisteliavo ant to
lesnės karės diktai ginklų ir amu
nicijos lygiai Prancūzijoj, kaip ir 
Wokietijoj. — Dabar Amerikoj 
renka aukas ant suszelpimo szei- 
mynos užmuszto ant Filipinų je- 
nerolo Lavton, kadangi mat jo 
szeimyua likosi be jokių turtų. 
Ant to mierio iki sziol sudėjo jau 
135000.

Ant salos Kubos prezidentas 
ant galo sutiko praszalinti visų 
kubieczių nekeneziamą Amerikos 
gubernatorių jenerolą Brooke ir 
jo vietoj paskyrė turintį geresnį 
užsitikėjimą kubieczių jenerolą 
Woodą. Jeigu tuom ir neužga
nėdino salos gyventojų, tai bent 
kiek juos nuramino, nustūmė ant 
toliaus pasikėlimą, kurį ežia bu
vo priesz amerikonus berengtą.

Pietini Afrika.
Ant karės lauko pietinėj Afri

koj musziai bent ant tūlo laiko 
apsistojo: būrai mat nori Kalėdų 
szventę ramiai praleisti, o angli- 
jonai, visur būrų sumuszti, ne 
gali traukti pryszakin. Apgul
tus miestus vienok būrai toliaus 
bombarduoja. Kaip kada būrai 
daro juokus isz anglijonų: sztai į 
vieną bombą nuszautą būrų į mies
tą Mafeking įdėjo jie rasztą su 
szitokiu praszymu angliszko ko
mendanto: “susimildamas, ne 

^iszgerk visos degtinės, palikk ir 
mums nors kiek, kada ateisime į 
miestą.” Nuo jenerolo Methuen 
nėra naujų žinių, paskutinis nuo 
jo telegramas atėjo vien su pasi
skundimu ant būrų jenerolo Cron-
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je, kurisai ant Methueno raszto į 
atsakė sziurkszcziai pridurdamas, 
kad daugiaus nė jokių rasztų 
nepriims nuo angliszkų 
jenerolų. Nuo to laiko, 
nors perėjo jau 10 dienų, nuo 
Methueno nėra ne jokių žinių. 
Taigi ta angliszkos kariaunos da
lis, turbut, likosi ant lauko teip 
būrų isz wisų pusių apstota, kad 
ne galt ne jokių žinių prisiųsti. 
Būrų sumuszlas jenerolas Gata- 
cre, pasitraukęs atgal, * pradėjo 
kankinti ramiai gyvenanezius ko- 
lionistus: isz baimės, kad jie prie 
būrų ne pristotų, iszdavė prisa
kymą kaiurecziams rinktiesi į 
vielas, kur yra ant jų dabojimo 
angliszkų kariana. Taigi mat ei 
giasi visąi teip, kaip elgėsi pa
garsėjęs savo žvėriszkumu iszpa- 
nisąkas Kubos gubernatorius 
priesz paskutinę karę, jenerolas 
Weyler. Net norinti eiti į bai- 
nyczią, turi iszsipraszyti ant to 
jenerolo Gatacre daloidimą. Ne
žiūrint vienok ant to, stovin- 
czios angliszko Kapo kolionijose 
būrų pajiegos žymiai susidrutino, 
skaitlius jų .pasididino:, mat prie 
būrų pristojo visi tų krasztų balt- 
veidžiai kolionistai.

Atėjo jau į Europą ir raportas 
būrų vadovo Schalkburgero, už
stojusio po apsirgusiam jenerolui 
Joubert, apie paskutinį muszi su 
didžiausiomis angliszkotnis pajie- 
goms ant Tugela upės. Muszyje 
tame, kaip jenoras Buller prane- 
szė,anglijonai nužudė su virszum 
1100 savo kareivių ir 12 kanuo- 
lių, 500 pateko į nelaisvę. Pagal 
gi būrų raportą, būrai turėjo tik 
35 užmusztus ir paszautus. Žinia 
toje, rodosi teisinga, kadangi 
mat būrai, ne atsiliepdami ant 
anglijonų szuvių, prisiviliojo 
juos teip arti,kad, galima sakyti, 
retas szuvis nuėjo į szalį. Ant 
krasztų anglijonai turėjo diktai 
kanuolių, bet jos ne siekė teip to
li kaip būrų kanuolės, kanonie
rių? ir arklius iszmuszė būrai 
akies mirksnyje, tai isz areziaus 
sutrauktų kanuolių anglijonai 
naudotiesi negalėjo, o toliaus pa
statytos ne siekė iki būrų stovy
klų. Anglijonai bandė prie aplei
stų kanuolių atvesti naujus ar
klius, bet būrai iszaudė arklius ir 
jų vedėjus. Angl'jonai ant vi
sos linijos likosi sumuszti. Smar
kiausiai jie bandė prieszmtiesi 
prieszais tiltą ant Tugela upės, 
kada būrai ėjo per upę ant paėmi
mo paliktų kanuolių, bet nepasi
sekė sulaikyti. Potam anglisz
kos kariaunos virszinįkas atsilie
pė prie būrų vadovo su praszy
mu atilsio ant 24 valandų, kas 
pergalėjusių pusės likosi pri
imtu. Laikas tas tapo sunaudo
tas ant palaidojimo užmusztų. 
Delegatai svetimų krasztų, kaip 
antai vokiszkas ir prancuziszkas, 
augsztai stato burus ir sako, kad 
visam būrų kares vedimui nieks 
isz specijalistų europieczių nieko 
užmesti ne gali. Būrų vadovų 
sumanumą svetimi delegatai sta
to daug augszcziaus negu anglijo
nų.

Dabar anglijonai, matydami, 
kad su regnliariszka kariauna ne
gali įveikti būrų, siunezia isz 
Anglijos Ii uos no rius ir miliciją. 
Isz Anglijos siunezią 50000 ka
reivių. Kolionijos Australijos ir 
Indijos žada dar 10000; isz Ka
nados, turbut, daugiaus siųsti ne 
galės dėl prieszinimosi prancu- 
ziszkos kilmės gyventojų, kurie 
džiaugiasi isz anglijonų nepasise
kimo. Ta vienok nauja kariau
na jau mažesnės vertės, ji tiks 
wien ant pripildymo plyszių an- 
gliszkoj kariaunoj padarytų rau
sliuose ir nuo lygų apsilpnytoj. 
Kaip dabar pranesza, terp arklių 
angliszkos kariaunos ant karės 
lauko užgimė maras, kurisai stab
do anglijonų pasikrutiuimą.

Tuom tarpu, kol anglijonams 
ateis pagelba, būrų apgultiems 
miestams gal atseis pasiduoti dėl 
nedatekliaus maisto.

Wokietijo8 randas per savo 
laikraszczius visaip stengiasi su
mažinti nepritarimą vokieczių 
anglijonams, bet tas ne labai pa
siseka, kadangi daugumas vokie
czių ir nepngulmingų laikrasz
czių rodo aiškiai pritarimą už 
liuosybę kariaujantiems būrams. 
Keliose vielose Wokietijoj su- 
aresztavo angliszkus agentus, 
kurie stengėsi verbuoti liuosno- 
rius dėl angliszkos kariaunos 
^Vokietijoj. Mat anglijonai,kaip 
ir tūli angliszkos kilmės ame
rikonai, ne mėgsta kteti kailį į 
ugnį, bet stengiasi už pinįgus pa 
sisaindyti kitus, kurie už jų reika
lus kariautu.

Transvaaliaus prezidentas te
leido atsiliepimus į Europos 
vieszpatystės praszydamas patar
pininkauti ant užbaigimo kraujo 
praliejimo. Dabar jis sutinka už
baigti karę reikalaudamas vien 
karės kasztų ir kad Anglija dau
giau? nesikisztų į vidurinius a- 
biejų pietinės Afrikos republikų 
reikalus. Jeigu Anglija ant to
kių iazlygų nepristos, pažada su 
kelti visą pietinę Afriką priesz 
Angliją. Ginklų kuo geriausių 
būrai turi tiek, kad jų užteks ant 
apginklavimo visi) angliszkų ko- 
lionijų bolandiszkos kilmė? ko- 
lionistų. Laikraszcziai pranesza, 
buk anglijonai iszsodino savo ka
riauną portugaliszkose valdybo
se, užėmė tose valdyba se portą 
Lorenzo Marųuez. Turbut vie
nok Anglija to dar ne. padarė, bet 
leidžia paskalą tyczia, idant žino
ti, ką kitos vieszpatystės ant to 
pasakys, ar jos ne bandys užstoti 
už Portugaliją.
' Amerikos laikraszcziai paduo

da, buk gyvenanti Suvienytose 
Wieszpatystėse airiai, pasinaudo 
darni isz isztraukimo isz Kanados 
angliszkos kariaunos, rengiasi į- 
siveržti į tą anglteką valdybą ir 
buk turi suorganizuotų su gerais, 
ginklais 100000 kareivių. Jeigu 
tas teisybė, tai žinoma, įsiveržus 
airiams, pasikeltų priesz Anglijos 
valdžią visi prancuziszkos kilmės 
kanadiecziai, o jų yra trissyk 
daugians negu būrų.

Prancūzija.
Pagarsėjęs Dreyfuso prieszas ir 

matetinįkas, kurisai laike rinki
mų prezidento norėjo sukelti Pa
ryžiuj revoliuciją, virszinįkas 
patrijotų lygos Deroulede, pa
sisuktas ant sūdo į senatą, iszko- 
liojo visus senatorius, ministe- 
rius ir patį prezidentą. Užtai li
kosi ant dviejų metų kalėjimo 
nuspręstas; jo draugams, teiposgi 
koliojusiems senatą kaipo aug- 
szcziausią sūdą, uždėjo mažesnę 
bausmę. Susodinus į kalinius 
smarkiausius rėksnius, dabar gal 
sziek tiek nusiramys ir Prancūzi
joj-

Prancūzijos laivynės ministe- 
ris pareikalavo nuo parlamento 
nepaprasto kredito — pusės mi
lijardo frankų ant sudrutinimo 
senų kariazkų portų, parengimo 
naujų ypacz kolionijose ir ant dir
bimo naujų kariszkų (aivų. Kre
ditai tie pilnai likosi pripažinti- 
Matyt, kad Prancūzija jauezia, 
kad jai atseis su Anglija kariautiF 
todėl skubiai rengiasi. Kadangi 
didesnėse kolionijose yra užtekti
nai kariaunos ant atmuszimo 
anglijonų užpuolimo, tai sziuom 
kartu Prancūzija drutina vien 
garnizonus mažesnių valdybų. 
Sztai dabar ant prigulinezios 
Prancūzijai mažos salutes Guade- 
louppe, netoli Kubos, iszsiuntė 
5000 kareivių. Gal būt, kad 
Anglija, matydama, kad jos gar
bė kaipo didėsės vieszpatystės 
per karę ant sausžemio pietinėj

Afrikoj nupuolė, stengsis pakelti 
ją ant jūrių įtraukus į karę Pran
cūziją turinezią silpnesnę laivynę. 
Anglijai vienok ne reiktu užmir- 
ti, kad karėj Prancūzija ne bus 
viena; su Prancūzija, ar nori, ar 
ne nori, turi eiti Maskolija; o toje 
su tvirta žemės kariauna gali an- 
gl i jonus isz vyti isz Indijų. Ar 
Anglija ras drutus padėtojus, 
dabar negalima žinoti.'

Prancūzijoj rengiasi dideli an- 
glekasių sztraikai, kuriuose imtų 
dalyvumą 100000 darbinįkų.

Rymas.
Popiežius vieszai pagarsino a- 

teinanezius metus už jubileji- 
nius. Pradžia metų visose kata- 
likiszkose bažnycziose bus ap- 
vaikszcziojama su didesnėms ne
gu paprastai iszkjlmėms. Terp 
kitų popiežiaus pad»vadyjimų.ant 
tų metų bus apsunkytas kata
likams apsi vedimas su sve- 
timtikiais. Dabar ant .tokių 
apsivedimų daleidimus galė
jo 'davinėti vietiniai vyskupai, 
ant ateinanezių metų gi tą privi
legiją popiežius nuo vyskupų ati
ma ir sau pasilaiko. Iszdavimaa 
daleidimų bus labiaus apsunkin
tas it daleidimų iszduos ne daug. 
Ar tas padavadyjimas sumažys 
apsivedimus terp ‘ katalikų ir 
svetimtikių— nežinia; tiek vie
nok žinia, kad jis padaugįs apsi
vedimų be daleidimo skaitlių. 

Isz Lietuvos.
. Nubausti kunįgai.
Lenkiszkas laikrasztis “Prze- 

gląd W»zechpolski” paduoda su
rasią katalikiszkų kunįgų Mohi- 
levo vyskupystės maskoliszkų 
valdžių palodytų į, Aglonos 
kliosztorių, kuriame užveizėto- 
jumi yra menkos doriszkos ver
tės zokonįkas dominikonas Ko- 
lupailo (Kretingos kliosztoriuj, 
kur sodina Lietuvos kunįgus 
maskoliszkam randui nusidėjusius, 

.yru teiposgi menkos doriszkos 
vertės užveizėtoje* kunįgas Tar 
vidas). Surasze nubaustų kunįgų 
yra daug lietuviszkų pravardžių. 
Isz viso toje dijecezijoj yra 300 
kunįgų, o isz jų 35 sėdėjo jau 
Aglonos kliosztoriuj. ' Sztai tie 
maskolių pasodyti į kliosztorių 
kunįgai: kunįgas Sipailo isz 
Minsko gub., buvo nuspręstas 
ant pasodinimo į kliosztorių, bet 
kada atvažiavo jį paimti, rado 
jau ne gywą; kunigas Maleski, 
užstojęs vieton paaimirusio Si- 
pailOs, iszsėdėjo metus Aglonoj; 
kunįgas Lipinski isz Minsko 
gub.; kun. Woidaga, Minsko 
džiakonas, uitai, , kad nesutiko 
sakyti pamokslų maskoliszkoj 
kalboj; kun. Poszka; kun. Nar- 
kevyczius; kun. Simanavycze; 
kunįgas Cugis ui paszventinimą 
kryžiaus; kun. Kaczanauskas ui 
atsisakymą nuo sakymo pa-^ 
mokslo maskoliszkoj kalboj; kun. 
Karp; kun. Juozas Jankauskas; 
kun. Tarnis uitai, kad draudė ka
talikams pereiti į staeziatikystę; 
kun. Walinievicz; kun.Szidlovs- 
ki; kun. Unichovski; kun. 
Bubielia uitai, kad dryso nu
peikti rando padavadyjimus; 
kun. Rugienius ui gyrimą per 
pamokslą katalikiszko tikėjimo; 
kun. Antanas Matusevyczius; 
kun. Bielikoviez apskustas, buk 
jis iszvertė raianezių į lietuvisz- 
Iją kalbą; kun. Szimkevyczius 
uitai, kad draudė katalikų vai
kams lankyti cerkvę; kun. Do- 
maradzki; kun. Weryho uitai, 
kad turėjo įtekmę terp parapijo- 
nų ir buvo jų mylimas; kun. 
Krol uitai, kad draudė vaikams 
lankyti cervę; kun. Ter Ehajan 
(armeniszkas kunįgas) ui tą pa
tį nusidėjimą; kun. Rilio uitai, 
kad atsisakė prikalbinėti per pa

mokslą katalikų vaikus lankyti 
cerkvines stacziatikiszkas mok- 
slames; kun. Zyskar; kun. Jaszu- 
kevyczius; kun. Antanas Simo
na vyczius; kun. Lozinski pasū
dytas ant 5 metų uitai, kad jo 
brolis nepriklaupė laike staezia- 
tikiszkus dievmaldystos; kun. 
K ar po v i cz; kun. Przemoski; 
kun. Dulecki isz Nesvieio; kun. 
Ryszinski užtai, kad nenorėjo 
drauge su popu dalyvauti diev- 
maldystoj prie laidojimo numirė
lio; kun. Krynski ui stengimasi 
apszviesti kaimieczius parapijo-, 
nūs.

Žmonių rūmas ^Vilniuje..
Maskoliszkas blaivybės komi

tetas Wilniuje rengiasi statyti 
tokį jau imonių susirinkimams ir 
pasilinksminimams rūmą kokį pa
rengė Kaune. Ant to mierio 
miestas isz savo pinįgų paskiria 
10000 rubl. ant nupirkimo pla- 
ciaus ant pastatymo triobos. 
Randas isz savo pusės teiposgi 
duoda minėtam komitetui pa
uzei pą. Taigi mat maskoliai ne
aplenkia n3 jokios progos ant 
platinimo maskolystės ir tai dar 
su musų paežių prisidėjimu. Mi
nėtas rūmas maskolių rankose 
juk bus įnagiu ant platinimo mas-" 
kolystės terp Wilniaus varguolių 
ir darbinįkų.

Jawų prekes.
Pereitą sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuj: už 
pūdą rugių 73—76 kap.; drėgni 
pigiaus ir ant tokių nėra pirkėjų. 
Ant kvieczių trūksta pirkėjų. 
Avižos paprastos 57—62 kap., 
geresnės 63—66 kap., geriausios 
67—70 kap. Grikai 83 kap., gri- 
kų kruopos 120 kap. Žirniai pa
prasti 70—74 kap., geriausi 75— 
78 kap. Linų sėmens 147—148 
kap. Kanapių sėmens 122—123 
kap. Kvietinės klynės smulkios 
58 £ap., vidutinės 59—62 kap., 
stambios 63—66 kap.

Wilniuje mokėjo: už pūdą ru
gių 75—80 kap., avižų 65—70 
kap., miežių, pagal gerumą,70— 
80 kap., grikų 76—80 kap. Pūdas 
szviežio ne sūdyto sviesto 13 
rublių, sūdyto 12 rubl. 50 kap., 
iki 12 rubl. 75 kap. j pūdas szie- 
no 38—40 kap., sziaudų 23—25 
kap.

Žingeidi kometa (žwaigžde 
su uodega).

Laikrasztis “Minskyj Listok” 
pranesza, buk 26 d. lapkriezio 
ties miestu Lietuviszku Minsku 
pasirodė žingeidi kometa mok- 
slincziams nepažinstama, kurios 
jie ne laukė. Iszpradžių dangus 
paraudonavo, bet po valandai 
isz to raudonumo atsiskyrė szvie- 
sus ratas, kurisai nuolatai besidi- 
dindamas, užėmė beveik treczda- 
lį matomo horizonto. Widuryj 
to rato paskui pasirodė žibanti 
žvaigždės galvutė, o paskui ir 
uodega kaip ir visų kometų. 
Matė tą kometą vos per bertainį 
valandos, paskui ji teip netikė
tai isznyko, kaip netikėtai pasiro
dė. Panaszų apsireiszkimą matė 
ir ties Kijevu, tik universiteto 
profesorius Chandrikov lai k b tą 
apsireiszkimą ne už kometą, tik 
už atsimuszimą ant dangaus toly- 
mo gaisro.

Naujas užweizėtoja8 MogL 
lewo wyskupy8tės.

Peterburge, katalikiszkoj ka
tedroj atsibuvo rinkimai užvei- 
zėtojaus Magilevo vyskupystės, 
kuri, pasimirus archivyskupui 
Kozlovskiui, ne teko vyskupo. 
Susirinkusių vienbalsiai ant die
cezijos užveizėtojaus ■ likosi isz- 
rinktas rektorius katalikiszkos 
dvaaiszkos akademijos Peter 
burge,vyskupas sufraganas Karo
lius Nedzialkovski.

Pasimirė kunįgas Dauk- 
sza.

Miestelyj Komajuose, $zwentė- 
nų pavietyj, Wilniaus gub. 22 d. 
lapkriezio pasimirė prabaszczius 
katalikiszkos parapijos kun. Juo
zas pauksza, senelis 75 metų. 
Kūną palaidojo ant szventoriaus, 
ant ko randas davė daleidimą. 
Pasimirė nuo vėžio, apie 
kurįįiszpradžių visai nesirūpino, 
tik skį metą, ant prikalbinėjimo 
girnelių, iszkeliavo į Warszavą 
jieszkoti daktarų pagelbos, bet 
buvp jau per vėlu. Kunįgą 
Daukszą laikė visi už gerą kunį- 
gą ir parapijon .i jį mylėjo.

Skaitlius mokintinių VV il- 
piaus I gimnazijoje.

^Vilniaus 1 gimnazijoje pabai
goj pereitų mokslo metų buvo 
isz ^iso 660 mokintinių. Isz to 
skaitlius 530 perėjo į augsztesnę 
kliarą arba gavo atestatą, 130 gi 
pasiliko tose paeziose kliasose.' 
Pabaigė gimnazją 45 mokintiniai; 
isz jų 3 mokintiniams pripažinti 
auksiniai medeliai, o vienam si
dabrini?. Apart mokintinių, isz
davė egzaminus ant atestatų ir 
du paszaliniai.

Nelaimingi atsitikimai ant 
geležinkelio.

26 d. lapkriezio,ant geležinke
lio tjerp Wilniaus ir Landvara- 
vo trūkis parmuszė ir sunkiai su
mankė ukiuįkę Gorskienę, kuri 
isziįgai geležinkelio ėjo isz Wil- 
niaiis namon ir ne girdėjo atbė- 
ganezio trūkio. Sumankytą mo
teriukę tas pats trūkis atvežė į 
Wiįnių ir paskui policija nugabe
no į ligonbutį, bet nežinia, ar isz- 
gis. ‘ .

Ant to paties geležinkelio, te 
bėganezio nuo Landvaravos į 
Wilnių trūkio, bėgant jam ties 
kaimu Ludvinavu, iszsztko va
žiuojantis to kaimo gyventojas 
Skrickis ir teip apsikulė, kad be 
žado gulėjo ant kelio. Tuom tar
pu |oms paezioms szėnims bėgo 
kitas trūkis, kurisai gulintį su 
visp sumalė.

į Nubausti už duelį.
Vilniaus apskriezio sūdąs per

kratinėjo provą pavargusio lie- 
tuvįiszko kunįgaikszcio Gintauto 
ir ją prieszinįko dvarponio Pav- 
lovįczo už duelį. Mat abudu po
nai, susipykę ant baliaus, paskui 
sza^dėsi viens į kitą. Szuviaf ne 
daug kraujo praliejo: Gintauto 
szuivis nepataikė, o Povloviczo 
szuvis nugramdė koją Gintautui. 
Sudhs abudu nubaidė: Pavlovi- 
czą^iusprendė ant vieno mėnesio 
arento, o Gintautą ant tokio jau 
laikjo į szancus.

UžmuszC paezią.
Wilniuje, ant teip vadinamų 

Kaminų, Petrusevycziaus namuo
se, bas darbinįką Kainerą susi- 
rinlto diktai sveczių, daugiausiai 
ginanių. Kada svecziai tegėrė 
diktai degtinės, terp jų užgimė 
nesitikimai, barnys, kurios pa
skui perėjo į smarkiu musztynee; 
jo?0 ėmė dalyvumą ir patsai sve- 
cziiį vaiszintojas Kaineris. Pati 
paskutinio baudė raminti ir kal
binti, kad vyras pasitrauktų isz 
besiįpeszanczių tarpo. Kainer,tei
sybė, pasitraukė nuo musztynių 
su kitas vyriszkiais, o pagriebęs 
pagalį,pradėjornuszti ?avo paezią 
ir taip baisiai sumuszė.kad moteri- 
szkf turėjo gulti į lovą ir 3 dieną 
giujodžio pasimirė. Ji buvo dar 
jauaa, turėjo vos 24 metus. Toki 
tai tuat vaisiai girtuokliavimų! 

wirgas Baltstogėj (Bielo- 
stoke).

te visų Lietuvos miestų dau
giausiai dirbtuvių yra Baltstogėj 
ir jbs aplinkinėse, todėl ežia dau
giausiai yra darbinįkų. Kol dirb-

...... -
tuvės dirba, tai nors darbinįkų 
uždarbis ir ne didžiausias, bet jie 
vis nors ant maisto uždirba. Da
bar vienok daug ypacz mažesnių 
dirbtuvių, dėl stokos pirkėjų ant 
iszdirbtų tavorų, sustojo, tai 
diktai darbinįkų, ne galėdami 
rasti kitokio uždarbio, didelį 
vargą, galima sakyt, tiesiog su 
savo szeimynomis badą kenezia.

Raportas perdėti n io sta- 
cziatikiszko sinodo apie 
padėjimą stacziatikystCs 

Lietu woj.
Garsus niekszas Pobiedonos- 

cew, perdėtinis staczialikisako 
sinodo, padavė savo paprastą 
raportą carui apie platinimasi 
staeziatikystės Lietuvoj.

Kaslink padėjimo staeziatikys- 
tės Lietuvoj, persenę? maskolisz- 
kas fanatikas sako, kad ‘nežiū
rint ant neprilankių aplinkybių, 
stacziatikiszkas tikėjimas vakari- 
nėse gubernijose platinasi ir dru- 
tinasi.

“Karszti pasekėjai lenkiszkų 
siekių—kunįgai, dėl pasekmingo 
plati n i mosi staeziatikystės Lietu
voj, kurią jie laiko už savo,' 
ypacz paskutiniuose laikuose 
stengiasi palaikyti terp gyvento
jų neužksntą maskolystėe ir flta- 
cziatikystės. Prie kiekvienos 
progos jie augsztina katalikiszką 
tikėjimą, iszrodo, kad tik tas ti
kėjimas yra tikras ir platina 
terp tamsių minių visokius pas
kalų*. Teip, po kunįgų 
įtekme Lietuvoj prasiplatino pas
kalas, buk nuo staeziatikių atims 
atgal tas bažnyczias, kurios liko
si paverstos į cerkves isz kata
likiszkų bažnyczių, kaip autai 
cerkvę Lydoj, ir Wilniaue eta- 
cziatikyszką katedrą, paverstą į 
cerkvę isz szvento Kažimierio 
bažnyczios. įjunkydami parapi- 
jonus, kunįgai priaalbinėja juos 
szalintiesi nuostaeziatikių, neturė
ti su jais nė jokių susineezimų.Per 
savo atlaidus, katalikteki kunį- * 
gai patraukia ant dievmaldystų 
lygiai katalikus, kaip ir staeziati- 
kius. Kunįgai naudojasi isz to
kių žmonių susirinkimų ir tan
kiai jiems pasiseka padidinti 
skaitlių katalikų atitraukiant są
narius stacziaiikiszkos bažny
czios.

“Po padavadyjimui dalei- 
džiancziam taisyti bainyczias, 
kuom kunįgai per daug placziai 
naudojasi, teiposgi po daleidimni 
mokintiniams kalbėti maldą ne 
maskoliszkai, bet lotyniszkai, ku
nigai pakėlė dar labiaus galvą. 
Wilniaus stacziatikiszkas archirė- 
jus nurodo keletą atsilikimų pa- 
rodanezių fanatiszką neužkantą 
kunįgų staeziatikystės link. Teip, 
vienas kunįgas, dažinujęe apie 
perėjimą kataliko į staeziatikystę 
—liepė skambyti visais varpais 
kaip po numirusiam; kitame atsi
tikime ta? pats kunįgas atlikusio 
karumenėj tarnystę ir sugrįžusio 
su barzda kataliko ne norėjo leis
ti į bažnyczią, kol barzdos nenu- 
siskus.”

Gerai, kad szitą raportą skai
tys vien caras, bet jeigu jis pa
tektu į rankas i szm i n tingesnės 
kokios lietuviszkos moteriszkės.
tai tokia isz pirmų žodžių supras
tų visą Pobiedonoscevo mela
gystę ir ant jo apkaltinimų kata
likų atsakytu trumpai: “gana 
jau,gana durniau-ką ežia pliausz- 
szkil” Nieks neuigina, kad Lie
tuvoj nėra meilės terp katalikų 
ir staeziatikių; kitaip ir būti ne-
gal tokiose sanlygose, į kokias 
maskoliszkų menko proto admi
nistratorių ir paežių carų įstum
ti abudu tikėjimai. Ne katalikai 
vienok czia-yra užpuolikais, bet 
maskoliszki fanatikai, o labiau
siai mažai įsimanantis Pobiedo- 
noecev. Jeigu caras' isztikro gei
džia, kad ta tikėjimiazka neuž- 
kanta iaznyktu, tai jam pirmiau
siai reiktu Pobiedonoscevą siųsti 
kur nors kerdžiauti, atstatyti jį 
nuo vietos dabotojau? žmonių 
sanžinės, kadangi jis pats, 
mai,visai sanžinės neturi.



LIKTUVA

Isz Amerikos
KeUonistai «lel Kubos

Nors sala Kuba dar tikrai ne
priguli prie Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių valdybų, bet randas ban
do ję kolionizuoti savo žmonėms, 
renka dabar kolionistus nori n- 
ežius apsigyventi ant tos neva 
iszliuosuotos nuo Iszpamjos ne
laimingos salos. Amerikos ran
das daMha norintiems persikelti 
ant Kubos kolionistams po 5—40 
akrų žemės- Jeigu Amerikos 
randas su pagelba kolionistų no
rėtu pakelti žemdarbystę, tai 
prigulėtų siųsti ten kolionistus 
žemdarbius isz vakarinės Euro 
pos, kaip autai isz VVokietijos, 
Prancūzijos, kur žemdarbystė 
isztikro augsztai stovi, bet ne 
isz Amerikos. Amerikos žemdar-- 
biai aut Kubos mažai naudos at
gabęs, nes ten nėra didelių liuosų 
žemės plotų kaip Suvienytose 
Wieszpatystėse,kur žemdarbystės 
rnokslę užstoja neiszliežta dar 
vaisinga žėmė. Sala Kuba gana 
tirsztai apgyventa, amerikoniszki 
kolionistai ten verž vien vietę 
nuo vietinių gyventojų, o per 
tai užsipelnys tik jų nekentimę.

Baisi nelaime mokslainėj.
Quinoy, III. 22 d. gruodžio 

czianykszczioj szvento Prancisz 
kaus mokslainėj atsitiko baisi ne
laimė. Mat czia vaikams buvo 
parengtas pasilinksminimas. 14 
mergaiezių buvo aprėdytų į vi
sokius žvėris, dvi gt iszėjo kaipo 
avinėliai su balta vilna aut dra
bužių. Wienos isz jų. einant pro 
gazinį žiburį, užsidegė vilna ir 
nuo tos drabužiai kitų mergaiezių 
teiposgi pradėjo degti. Subėgu
sios į pagelbę deganezioms mer
gaitėms minyszkes teiposgi sun
kiai apdegė. Szeszios isz užside
gusių mergaiėzių teip baisiai ap
degė, kad cziajau pasimirė, ketu
rios gi teip baisiai apdegusios, 
kad ant jų iszgyjimo nėra vilties, 
apart to, sunkiai apdegusių yra 
12, o terp tų kunįgas Andrius 
Butzduehen ir 4 minyszkos.

Daug ateiviu grąžina atgal.
Ateivių užveizda ypacz Balti 

morėj terp atkankanežių ateivių 
jieszko visur kontraktuotų dar
bi nįkų, kokiems į Amerikę už- 
•drausla atkakti- Be jokių darody- 
mų, jeigu tik užveizdos urėdu į 
kų galvoj užgema nužiūrėjimas, 
sulaiko ateivius ir gręžina juos 
atgal. Pereitę sanvaitę su atei
viais atkako į Baltimorę garlai
viai isz Europos: “Muenchen” 
isz Bremeno ir “Hanover”. Nuo 
pirmutinio garlaivio sulaikė 30 
ateivių, nuo antro net 100; ka
dangi jie apart tikietų į Pennsyl- 
vaniję ne turi pinįgų, tai ateivių 
užvezdos urėdnįkai laiko juos už 
kontraktuotus darbinįkus ir grę
žina atgal į Europę.
Auksas Pennsylvanijos kalnuose.

Laikraszcziai paduoda, buk 
Fayette pavietyj, Pennsylvanijos 
kalnuose, vokietys farmeris 
Stauffer ant savo lauko užtiko 
uolos szmotę, kuriame yra si
dabro ir aukso gyslos. Sutarpino 
jis savo kalvėj uolę ir isz jos ap
turėjo gryno aukso szmotelį. Nu
siuntė kitę tos paezios uolos 
szmotę į pinįgų muszinyczię ant 
isztirimo ir gavo isz ten atsiky- 
mę, kad joje yra didelis aukso 
nuoszimtis. Ilgpii farmeris vel
tu jieszkojo dug’aus tos paezios 
uolos, tik neseniai jam, 12 
po žeme, pasisekė surasti 
aukso gyslę.

Nelaime kastynese.
U-niontovn, Pa Braznell kas

tynėse, keturios mylios nuo 
Brovnsville; atsitiko baisi dujų 
expliozija, kuri iszardė kastynių 
olas ir jose užbėrė 75 darbinįkus. 
Ar pasiseks nors kelis isz užbertų 
atkasti dar gyvus, nežinia; kaip 
mena,turbut,visi likosi griuvan- 
czių olų užberti ir užmuszti. Iki 
aziol isztraukė isz olų 36 negyvė
lių kunus, g/vo gi iki sziol nepa
sisekė dar užtikti.

Minyszka pabėgo isz klioszto- 
riaus.

Terre Hai te,' Isd. Isz Szv. 
Marijos kliosztoriaus Woode pa
bėgo minyszka Irma Cecilija ir 
pabėgdama, prikalbėjo bėgti 
<jrauge wienę isz mokintojų klio- 
SZtoriaus mokslainės. Pabėgusi 
drauge su minyszka mokintoja 
porę petų atgal pastojo į mokslai- 
nę kaipo mokiutinė, o paskui že
mesnėse kliasose buvo už mokin-

pėdų 
storę

toję. Kur dabar yra pabėgėlės 
ir kodėl jos pabėgo isz klioszto- 
rious, dar nežinia.

Ingrluvo kastynes.
Angels Camp. Col. Kastynėse 

Lightner įgriuvo kastynėą ola ir 
užbėrė joje 4 dirbanezius darbinį
kus. Wienę isztraukė isz užgriu
vusios olos dar gy vę; kitę pri
kasė teiposgi gvyę, bet ant iszė- 
mitno reikia nupjauti visę uolos 
prislėgtę ir sutrupintu rankę. Ki
ti du, turbut, yra oloje jau ne gy-

Nelaimes ant geležinkeliu.
Nev York. Prie stacijos High 

Bridge, N. J. ant Nev Jersey 
Central geležinkelio, naktyj 22 
d. gruodžio, trūkis vežantis an 
glis užbėgo ant vežanezio pienę. 
Prekėjas Hulsider likosi prie to 
ant vietos užmusztas ir apart to 
dar 5 žmogystos gana sunkiai su
žeistos. Priežastis nelaimės yra 
ta, kad stabdymo prietaisos an
glinio trūkio buvo pagedusios ir 
per tai negalima buwo įsibėgusio 
trūkio sulaikyti.

Buffalo, N. Y. Ant Buffalo & 
Southvestern geležinkelio susi- 
muszėdvi lokomotyvos- Prie to 
maszinistas vienos lokomotyvos 
likosi užmusztas ant vietos, o 
peczkurys mirtinai apkultas.

'Gaisrai.
AkkoJj, Oh. Sudegė czia di

desnė dalis triobų “Buchtal Col- 
lege”. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $100000.

Dubuque, Ia. Sudegėczia va
gonų varstotai Chicago Milvau- 
kee & St. Paul geležinkelio. 
Blėdį ugnies pidarytę skaito {ant 
$100000. Per sudegi mę szitų 
varstotų 30 žmonių ne teko dar
bo.

Iole, Kans. Siautė czia didelis 
gaisras, kurisai pridirbo blėdies 
ant 1300000. Sudegė džiovinimo 
įtaisos “L-ingon Z'nc Co”. Prie 
to du žmonės likosi užmuszti. Per 
sudegimę minėtų įtaisų 200 dar 
binįkų ne teko darbu.

Paskendo laivai
Nevbcry Port, Mas.

garlaivys “Laura Marion” netoli 
nuo czia susidaužė ir paskendo. 
Kaip sako, ir visi ant jo buvę 
žmonės prigėrė. Buvo ant jo pat
sai savinįkas, kapitonas, maszi- 
nista ir du jurinįkai, kurie 
turbut prigėrė-.

Cape Henry, Vt. Netoli nuo 
czia, prieszais Ocrasote Beach su
sidaužė angliszkas garlaivys 
“Ariosto”, Su laivu paskendo 
ir 21 jurinįkas.

Canonsbubg, Pa. Pittsburg 
Coal Co. nupirko aplinkinėse sai
to miesto 10000 akrų žemės' su 
anglių sluogsniais ir parengs nau
jas kastynes.

Rojlyn, Wash. Darbai eina 
czia gerai, kalnakasiai dirba po 
11 valandų ant dienos. Uždarbiai 
teiposgi ne menkiausi: geras dar 
binįkas uždirba po |3—4 ant 
dienos.

1 Cemento*, Pa. Darbai eina 
gerai visose czianykszcziose 
cemento dirbtuvėse. Darbę ne 
sunku gauti ir kas tik dirbti 
nori, gali rasti uždarbį. Be darbo 
czia beveik nėra darbinįkų.

1 Cumberland, Md. Czianyk 
szczios Potomac Steel Co dirbtu
vės likosi pertaisytos; dalyj dir
bimo geležinkeliams atėnių pra
dėjo jau dirbti; neužilgio prasi
dės darbai ir kitose dirbtuvėse.

1 Wilkesbakre, Pa. Anglių 
kastynėse Susųuehanna Coal Co. 
Nanticoke ir Glen Lyou pradėjo 
dirbti. Prie darbo patilpo 4000 
darbinįkų, bet Glen Lyon kasty
nėse yra dar darbinįkams 
vietos.

gana

1SZ
Lietuwiszku dirwn.

Besibaigiantiems metams.
Besibaigianti metai mažai gero 

mums atgabeno: broliai musų t$-

Isz Waterbury, Conn.
Musų lietuviszkoj kolionijoj 

sziuom kartu nieko gero ne gir
dėt, o blogo — tai net sunku 
viskę iszskaityti. Buvusi krautu
vė valgomų daiktų J- Szlu- 
zinskio & Co. nusibankrulino. 
Biznis, rodosi, ėjo gerai, tai sun-> 
ku suprasti, kokios priežastys vi
sę užsiėmimę paskandino. Pats 
ssvinįkai sako, buk žmonės, 
kurie įėmę tavorus ant kredito, 
ne norėjo užmokėti; kiti vėl ap
kaltina kompaniję.

Pasidaugino czia skaitlius 
karezemų: dabar lietuvių apgy
vento} miesto dalyj yra net 8 
karezemos, o užtai visame Wa- 
terburyj nėra nė vieno kam nors 
tikusio knįgyno; rods “Susivie- 
nyjimo” kuopa turėjo, bet dabar 
nėra nė ženklo; teiposgi ir Lietu- 
viszkas politiszkas Kliubas turė
jo knįgynę.'bet ir to dabar nėra: 
likosi tūli -“Saulės” iszleidimai, 
kurių nieks imti nenorėjo, užtai 
visos geresnės -knįgos nežinia 
kur dingo, prapuolė ir “Lietuvos” 
padovanoti iszleidimai.

Buvęs czianykszczio lietuvisz- 
ežio laikraszczio redaktorius, ku
risai žinojo net per kur lietuviai 
įeina į karezemę, atehakė nuo sa
vo augsztų mierių ir iszkeliavo, 
iszkur czia buvo atvykęs taigi į 
Pennsylvanijos kastynes.

Nors VVaterburyj ne trūksta 
visokių atsitikimų, bet terp czia
nykszczių lietuvių, turbut, nėra

wynėj kaip kentė nebkusių vai--morinczių visuomenei praneszti

Mažas

Isz darbo lanko.
T Manchester', Va. Wisose 

czianykszcziose dirbtuvėse dirba 
gerai.

Bringhamton, Ten. Neužil
gio prasidės darbai czianykszczio- 
te liejinycziose.r

Niles, Oh. Neužilgio prasi 
dės darbai czianykszcziose Folco- 
no blėtus dirbtuvėse.

1 East Palestine, Oh. Neuž
ilgo prasidės darbai kastynėse 
Carbon Hill, kurios stovi jau ga
na ilgai.

1 Lagrange, Wyo. Netoli szi- 
lo miesto rado naujus anglių plo
tus, ant kurių neužilgio bus pa
rengtos kastyuės.

•[ Scranton, Pa. Kastynėse 
Hyde Park ir Oxford anglių va- 
žiotojai pakėlė sztraikę, reikalau
dami ant dienos po |1.47.

Linton, Ind. Prasidėjo jau 
darbai Nev England kastynėse; 
neužilgio priims prie darbo dau
giaus darbinįkų.

Aguilar, Colo.
czianykszcziose kastynėse eina ge
rai ir isz kitur atkakę darbiaįkai 
greitai gautų czia darbę.

•| Philadelphia, Pa. Uždarius 
czianykszczius rando užlaikomus 
karei viszkus arsenalus, net 2500 
siuvėjų ne teko darbo.

1 Kenosha, Wis. Netoli nuo 
czia parengė naujas dideles para
ko dirbtuves. Dirbtuvės suside
da isz 65 triobų iszmėtytų ant 
kelių Užimtų akrų.

■j East Liverpool,Oh. Naujos, 
statomos czia Chester Rolling 
Mill Co. plieno liejinyczios ne
užilgio bus gatavos ir tuojaus 
paskui pradės dirbti.

Darbai

džių prispaudimę,teip ir tebeken- 
czia, nesulaukė nė jokių paliuosa- 
vimų; skaitlius aukų už lietu
vystę maskoliszkų valdžių, isz- 
tremtų isz gimtinio kraszto diktai 
pasididino. Tikimės vienok, kad 
jos ateitėj atgabęs musų tautai 
naudingus vagius. Musų isztremti 
broliai už gerus darbus atidarys 
akis dar nesuprantanezių lietuvių 
ir tie ant galo praregės,supras ku
kius netikusius mierius turi mas- 
koliszki carai ir jų tarnai, o pra
regėję, aut galo sueis j geresnę 
vienybę, o jau tę«yk, kada visi 
lietuviai prisilaikys principo: 
vienas už visus, visi už vienę, 
tęsyk nors carai ir szimtę kartų 
butų galingesni, negu jie yra, 
krūvoj einaczių lietuvių neį
veiks, neiszr.aikys, liet turės prie 
jų norų ir reikalavimų taikytieji. 
Nuolankumu ir tylėjimu mes 
nuo carų nieko neiszderėsime, 
reikalaudami gi dręsiai visi vie
nu baisu, turime apturėti viekę, 
kas mums reikalinga.

Svarbiausiu atsitikimu terp 
Amerikos -lietuvių, kas isztikro 
gali mus linksmyti, yra -pakilęs 
jau nors terp dalies lietuvių tau- 
tiszkas supratimas, kę rodo jų 
parėmimas užmanymo parengti 
ant visosvietinės parodos Paryžiuj 
musų spaudos dalį. Nežiūrint ant 
niekinimo užmanymo, ko nesigai
lėjo ir nesigaili “Srulė” ir “Ka
talikas”, teipuegi, kaip korespon
dentai sako ir tūli kunįgai, bet 
aukų ant to mierio susirinko jau 
vien nuo Amerikos lietuvių per 
tūkstantį doliarų. Žiūrint ant tų 
prieszginybių prieszų naudingų 
užmanymų,norisi paklausti, ar isz 
tikro tautiszkuose darbuose mes 
nuo daugumo kunįgų ne galime 
laukti pritarimo ir padėjimo? 
Jeigu teip, tai žinoma, ne kuni
gams a teeitu visai nesidairyti ant 
kunįgų.

Isz atsitikimų pereitų metų 
reikia paminėti užgitnimę laik- 
raszczio “Kataliko”. Ar reikia isz 
to džiaugtiesi? Atsiradimę kiek
vieno laikraszczio, rodosi, su 
džiaugsmu reiktu sveikinti, bet 
su szituom yra kitaip. Kiekvie
nas turi tiesę platinti savo pa- 
žvalgas, jas apginti, bet nieks isz 
raszėjų neturi tiesos daryti laik
rasztį įnagiu asabiszkų reikalų, 
įnagiu asabiszku, kad ir melagin- 
gų denuncij icijų ir tai pr i va t isz- 
kų. Su tuom juk mes žeminame 
musų laikrasztystę. Dėl tų tai 
priežaszczių užgimimę “Kataliko” 
ne galima prie pliusų muso gy
venime priskaityti, bent kol jis 
ne pradės ginti vien savu prin
cipus, kol neiszsižidės koliojimų, 
privatiszkų denuncijacijų ir kito
kių nepriimtų dorų žmonių dar
bų.

Pereituose metuose giltinė 
paėmė vienę isz geriausių musų 
rasztinnikų, Vincę Kapsę. Priežo
dis sako: gerus mirtis rauja, o 
niekszų nieks ne sėja, o jie dygs 
ta kaip grybai po lytui aut pada- < 
rymo kuo daugiausiai pikto. i

apie czianykszczius atsitikimus, 
kadangi teisingų žinių apie gy- 
venimę Waterburio lietuvių ne
patinki hetuviszkuose laikrasz- 
cziuose; gal korespondentai bijosi, 
kad tie, kuriems teisybė akis 
švitina, ne bandytu kerszyti už 
teisybę. Laike pereito “Susivie- 
nyjimo Seimo” czia susi
rinko, rodosi,gana isz svetur sei
mo delegatų, bet sugiįžę namon 
nė vienas nieko neparąszė apie 
czianykszczius lietuvius, visi pa- 
siganėdino praneszdami vien 
apie svarbesnius seimo nutarimus 
ir kad buvo atloszta drama “Kei
stutis”. Nors patsai teatras reika
lavo kritikos, bet nė vienas isz 
delegatų ne dryso tę daryti. Tur
būt ant paskutinio seimo susirin
ko cz:a labai bailus delegatai, 
kad jie bijojo praneszti apie vis- 
kę nors teisingiausias žinias.

Kitu kartu, geriaus susipažinęs 
su gyvenimu czianykszczių lie
tuvių, pianosziu gal kiek vertes
nių negu dabar žinių.

Daugkentys.

Isz Philadelphios, Pa.
Kaltas visada tyli. Nors per 

1 visę metę -lietuviszki laikrasz- 
, ežiai daug raszė apie Antano Jo

cio užtarėjus, liet mes vis tylė
jom, jausdamiesi, kad tę pseudo- 
kunįgaiksztį per daug užtarėm. 
Dabar vienok koksai Žmunas,Nr. 
49^‘Lietuvos”, per koreeponden- 
ciję isz Philadelphios privertė 
mus iszpažinti priesz visuomenę 
musų klaidas. Teisybė, kad mes 
raszėme korespondencijas į laik- 
raszczius teisindami ir užtardami 
už Jocį; teisybė, kad mes per pa
simirus} jau “Garsę” labai užga- 
vome “L;etuvę” užtai, kad ji 
netalpino musų korespondencijos 
apginanezios Jocį. “Lietuva” tu
rėjo tiesę netalpinti musų iszgyri- 
mų ano pseudokuHįgaikszczio, 
kadangi jai Jocis buvo pažįsta
mas Chicagoj. Isztikro mes užta
rėme ir teisinome ne patį Jocį, 
bet jo vedamę moksianę, ypacz, 
kad jisai Philadelphioj žadėjo 
elgtiesi teisingai ir darbuotiesi 
ant lietuvių labo, kadangi ežia 
norys apsigyventi aut visados. 
Mes džiaugėmės isz tokios ypa- 
tos, kuri padarė metavonę. Pa
tikėję pažadėjimams, mes raszė- 
me į laikraszczius užtardami už 
Jocį, ypacz kad Philadelphioj 
labai reikalingas lietuvys moky
tojas, blaivus ir teisingas, žmo
gus, kuris galėtų ir mokėtu varyti 
biznį uždėdamęs agenturę pinįgų 
siuntimo ir parlavinėjimo laiva- 
korezių; toliaus galėtu užsidėti 
ir laikrasztis, nes Philadelphioj 
yra diktai lietuvių, yra 8 drau
gystės, 2 kliubai, parapija, tai 
spaustuvė turėtu gana darbo; 
galėtu būti ir knįgų krautuvė. 
Gerai stovėtu ir vakarinė mok- 
slainė, nes miestas mokėtų algę 
mokintojui. Blaivus, geras, tei
singas ir mokytas lietuvys galė
tu ežia turėti gėrę duonę. Czia

lietuviai gana gražiai gyvena: 
provų, girtuokliavimų pas mus 
nėra. Darom po kelis balius ant 
metų, o nė ant vieno ne būva 
musztynių, ne teip kaip tankiai 
atsitinka kitur, kur lietuviai su 
peiliais badosi kaip neiszmintingi 
sutvėrimai. Tuom tarpu szį metę 
Philadelph’os lietuviai suprato 
ir pamatė aiazkiai darbus tos y- 
patos, kuriai patikėjo ir kokios 
geidė, o kuri turbut ne už miela- 
szirdingus darbus perbuvo per 
visę vasarę Nev Castle kalinyj. 
Žinoma, kad tokios y pa tos ne- 
priėmėm daugiaus už mokintoję, 
nes priimdami tokię žmogystę, 
butume pažemintojais visos tau
tos. Žinoma, dabai- mokslainėj 
nėra lietuvio mokintojaus, bet 
tikimės, kad ant ateinanezių me
tų pribus isz kur nors apszviestas 
lietuvys, kuris galės teisingai 
vesti lietuvių reikalui ir sau pa
darys gėrę gy venimę, ypacz kad 
Philadelphios lietuviai ne pasku
tinėse stovi eilėse, kę parodo jų 
aukos ant Paryžiaus parodos rei
kalų; nuo Philadelpieczių galėtu 
imti sau paveikslę ir kitų miestų 
lietuviai.

Asz, vienas isz žeminus pasira- 
szusių, Aleksandras Jocis, pa- 
aie-zkinu visiems, kad garsus 
pseudokunįgaiksztis Antanas Jo
cis nėra nė joks mano giminaitis, 
asz jo isz L etų vos visai nepa
žįstu; tuoih tžrpu tūli czianyksz 
ežiai lietuviai vadina jį mano 
broliu. Asz visai nežinau,isz kur 
yra tasai netikęs, Amerikoj pa
dirbtas kunįgaiksztis.

Žinunas nr. 49 “Lietuvos” sa
ko, kad seni užtarėjai pseudo 
kunįgaikszczio pastojo karsztais 
jo prieszinįkais. Pripažinstame 
tiesę, jog Philadelphios lietuviai 
pasidarė Jocio prieszais. Czia ant 
pasiteisinimo mes galime tik tiek 
pasakyti, kad ne tie yra pagyrimo 
verti, kurie iszsyk gerai prada- 
da, liet tie, kurie gerai pabaigia 
pradėtę darbę

Sziuom užba’giame iszpažinimę 
musų kalczių, prisipažįstame, 
kad apsirikome pasitekėdami ant 
Antano Jocio pasižadėjimų; 
“Lietuvai” gi pripažįstame 
tiesę, kuri atsisakė talpinti iszgi- 
rianezię pseudokunįgaiksztį mu
sų korespondendeiję. Pasirasr.ome 
czia visi tie, kurie per “Garsę” 
užgavome “Lietuvę”.

Aleksandras Jocis, 
Ed vardas Daujotas, 
Gabrielius Ramus.

Sziuomi norėtume jau užbaigti 
visus ginezus isz priežasties pa
garsėjusio Jocio, bent kol jis ne 
atsižymės naujais karžygiszkais 
darbais. To vyro ypata ir teip jau 
per daug mums vietos užėmė, 
dėl jo turėjome daugiaus talpin
ti ginezų, negu buvo reikalinga.

Red.

Lietuwiai protestonai.
Kaip jau vietinėse žiniose 

“Lietuvoj” buvo trumpai pami
nėta, 1 d. spalių susitvėrė Chica- 
goj nauja lietu vi szka draugystė 
po vardu “Evangeliszkai-lietu- 
viszka draugystė”. Mieriai tos 
draugystės yra: meilė broliszka 
ir tėvynės Lietuvos, auvienyji- 
mas visų lietuvių evangelikų į 
vienu twirt^, surisztę broliszka 
meile ryazį; gelbėti vienas kitę 
visokiose nelaimėse: ligoje ir 
tL pratintiesi vesti dorę gyveni- 
mę, neapleisti naszlių po pasimi
rusiam draugui,ligonius atlankyti, 
laidoti pasimirusius, gyventi su
tikinti, meilėj, vienybėj terp sa
vęs, idant kiti, matydami gerus 
darbus, ne vengtų prigulėti prie 
draugystės. Draugystė yra lietu- 
viszka, visi jos reikalai atsilieka 
lietuviszkoje kalboje. Todėl vi
siems lietuviams liuteroniszko 
tikėjimo priderėtu prie jos prigu
lėti. {stojimas į tę draugystę 
kasztuoja tik 11.50 ne isaskirant 
amžiaus, bet ne trukus gal mo
kestis bus pakelta pagal amžį,' 
senesniems reiks mokėti pagal 
atnžį. Sąnarius priima nuo 18—45 
m., senesnių visai nepriima. Mė
nesinė mokestis po 50c. ant mė
nesio. Susirgus sąnariams moka po 
$5 ant sanvaitės ir duoda paszel- 
pę bei daktarę: numirus sąnariui, 
draugystė savo kasztais palaido
ja, o atlikusius pinįgus atiduoda 
pasitikusiems giminėms; ant po- 
smertinės kiekvienas sąnarys su
deda po vienę doliarę. Kiekvie
nam ' lietuviui liuteronui pride
rėtu szelpti szitę draugystę, kai*

binti gulinezius prie prisira- 
szymo, juo daugiau's bus są
narių, tvireziaus ji stovės, 
daugi a galės gero padaryti ne 
tik dėl alavo sąnarių, bet dėl vi
sų lietusių ir ant lietuvystės labo. 
Galėtu ir kitų miestų lietuviai 
tverti pianaszias dragystes ir pa
skui susivienyti su szita.

Laikas iau lietuviams evange
likams keitiesi isz miego, steng 
tiesi apsiszviesti, skaityti mok- 
sliszkas knįgas ir gerus laikrasz
czius; tneužmirszti ir tėvynės 
Lietuvos, nė brolių po svetimu 
jungu ifargstanczių už platinimę 
apszvieitimo ir kelimę tautiszko 
supratimo terp savo tamsesnių 
brolių. į Lietuviai katalikai jau 
seniai pabudo ir stropiai darbuo
jasi antį tėvynės labo, isz evange
likų gi-(lietuvių retas dar tokius 
tau t isz k us darbus supranta, 
nors seniai jau laikas iszsilavinti, 
apsiszviesti kiekvienam lietu
viui ;kėkių jis ne butų nuomonių 
ar tikėjimo, visi juk, nežiū
rint an| asabiszkų nuomonių, ant 
tikėjimo yra vaikais vienos tau
tos, tojėl ir tautiszki reikalai ir 
siekiai'visų turi būt vienoki. 
Antai hiusų brolįai Prūsų lietu
viai, teiposgi evangelikai, jau 
sujudo ir jie nesiduoda wieuti- 
kiams trųkiecziams savę už nosų 
vadžicęi, bet pradeda dirbti ant 
lietuviįszkos dirvos. Sztai 25 d. 
lapkriųzio apie 100 lietuvių, su
sirinka Klaipėdoj, nutarė iszleidi
nėti nauję lietuviszkę laikrasztį, 
kokio dar ne buvo spaudinamo 
vokiszkoms literoms dėl Prūsų 
lietuvių evangelikų. Laikrasztis 
tas bus tikrai tautiszkai lietu- 
viszkas ir jis bus organu “Lie- 
tuviszkų pasiuntinių Skyrimo 
Draugystės”, kurios “mieris yra 
rinkti (vien lietuvius pasiuntinius 
į Prūsų seimę ir Wokietijos par 
lamenię ant iszrelkalavimo mo
kinimo mokslaiuėne tikėjimo mok
slo prigimtoj lietuvių vaikų kal
boj, mokinimo skaityti ir raezyti 
lietuvįiszkai,teiposgi ant iszreika- 
lavimp tulkų, vyskupų, pastorių 
ir tt. mokanezių lygiai lietu visz- 
kai, kaip vokiszkai, teiposgi at
sakančių sanlygų ant pakėlimo 
ukinįk^ystes Prūsų Lietuvoj; mi
nėtos (draugystės mieris yra — 
protestuoti priesz visokius val
džių ^padavadyjimus blėdingus 
lietuviams. Apart laikraszczio, 
minėta draugystė dėl Prūsų lie
tuviui evangelikų iszleidinės tei 
po-gi jpamokinanezias ir budinau- 
czias lietuvius kuįgas. Laikrasz
tis pridės iszeidinėti nuo szių 
naujų-metų (Kas isz Amerikos 
lietusių norėtu daugiaus dažinoti 
apie szitę nauję laikrasztį, tesi
kreipia prie v.eno isz virszinįkų 
Skyriino Draugystės, geriausiai 
prie pi D. Sauniaus. j>er. Neu- 
kirch.| Rokai ten. Ost Preusseu).

Pastorius Keturakaitis pranesza 
kad Waterbury, Conk. yra tokia 
jau kaip ir Chicagoj liuteroniaz- 
ka dręugy*tė. Priderėtu abiem- 
dvieni draugystėm susižinoti ir 
jeigu tik galima, susiriszti; tas 
butu geriaus negu ėsant skyrium 
su nedideliu sąnarių skaitliumi, 
nes $usiriszusios dvi stovėtu 
tvirciiaus ir daugiaus galėtu nu
veikti.

Kaę norėtu daugiaus žinoti 
apie Chicagoj susitvėrusię lietu- 
wsszkę Prctestoniszkę Draugys
tę, tesikreipia aut szito antra- 
szo:

J. J. Kazokas,
j 72 Liberty st. Chicago, III.

| Pasibaigus darbams prie dir
bamo dabar didžiojo Siberijos 
geležinkelio, maskoiiszkas randas 
pradės dirbti kitę per Kaukazo 
kalnus, kuris jungs VVIadikauka- 
zę su Tiflisu. Kasztai kelio per 
kalnus iszskaityti ant 43 milijonų 
rublių. . -

| Szvento Petro bažnyczioj 
Ryme, prie grotelių aplink didyjį 
altorių rado negyvėlį. Matyt, 
kad bažnyczioj papildyta patžu- 
dystė, todėl reiks ję uždaryti ir 
isz naujo paszventinti; be to ne 
gal dabar atsiprovinėti dievmal- 
dysta.

{ Pereitę sanvaitę vakarinėj 
Wo k te Ii joj, aplinkinėse Mainz, 
Heidelberg, Hanau ir Aschaflen- 
burg jautė žemės drebėjimus, 
kas tuose krasztuose' labai retai 
pasitaiką Sudrebėjimai žemės 
rods daug blėdies ne padarė, bet 
labai iszgazdino gyventojos.

|| Maskvos universitete 486 
besimokinanczių studentų yra 
paskirtų ant isz varymo todėl, 
kad ne turi isz ko užmokėti pa
skirtu už mokslę mokestį. Neži
nia, ar tame skaitliuje nėra lietu
vių, kurių daugiausiai eina į 
Maskvos universitetu.?

| Isz Wengrijos, dėl didelių 
moke^zczių ir mažų uždarbių, ne
turtingi gyventojai kraustosi į 
kitus krasztus. Isz vieno tik 
komitato (atsako Maskolijos gu- * 
bernijai) sziaurinėj Wengrijoj szį 
metęiszsikrauUėį Amerikę 10000 • 
gyventojų. Teipjau dideli iszei- 
vystė ir isz kitų komitatų.

U Prūsų randas iszleido atsilie
pimu į gyventojus prie Wokisz- 
kų ir Baltiszkų jūrių praszyda- 
nisa juos, ka(p galint, n ūkini i 
žiurkes; ui užtnusztę žiurkę mo
kės atsakantį mokėsi į, kurisai vie
nok ne dėl visų miestų vieioks; 
didžiausiu mokės mieste Flens- 
burg, Szlezvige, nes po 5 feni- 
gius nuo žiurkės.

|| 30 d. lapkriczio ant Kaspisz- 
kų jūrių, Astracbaniaus aplinki
nėse siautė baisi vė;ra. Pakran
tėse vėtros įsiūbuotos jurtų vil
nys iszgriovė žuvių augintojų 
įtaisytus žuvims rezervuarus. 
Prie to susidaužė <keli didesni lai
vai ir daug žvejų valczių. Kiek 
prie to prigėrė žmonių, dar ne
žinia.

| Belgijoj, netoli prancuzisz- 
ko rubežiaus, prigėrė 40 va'kų 
mokslainių mokintinių. Mat mok- 
slainių užveizda daleido vaikams 
|>acziužinėli ant užszalusios upės. 
Cziuožiant pulkui vaikų antsyk, 
ledas įlūžo ir vaikai atsirado 
szaltame vandenyj. Dalį skęj- 
tanczių Užtraukė dar gyvų, 36 
iszgriebė jau negyvus, o trūksta 
dar keturių, kurie be abėjonės 
teiposgi turėjo prigerti.

|| Ant Užkaukazinės geležin
kelio linijos, terp stacijų Mcchet 
ir Ksanka, trūkis vežantis 200 
kareivių, užbėgęs ant tilto, isz- 
szoko isz rėlių, sudaužė tilto bari- 
jierę ir nuo 7 sieksnių maszina ir 
keli tavoriniai vagonai nupuolė 
į upę. Trūkio maszinistas likosi 
užmusztas, jo pagelbinįkas mirti
nai apkultas. Ant laimės, paskuti^ 
niai-vagonai su kareiviais nusi
kabino ir pasiliko ant kelio ir to
kiu badu kareiviai apsisaugojo 
nuo nelaimės.

Isz wisnr.
I Ėsseno didtrikla, Woki«tijoj, 

užsidegė Fritz anglių kastynės. 
Prie jo 3 darbinįkęi suvisu sude
gė, o 8 sunkiai apdegė. Tuos isz
traukė dar gyvus.

| Ateinantį pavasarį mieste 
Neap|liuje atsibus antras dakta
rų kongresas ant apkalbėjimo, 
kaip pasekmingiausiai kariauti 
priesi smarkiai visuose krasztuo
se bes plutinanczię džiovę.

|| Mėtyt, kr d kariaujantiems 
už lii^osybę anglijonų nžpultiems 
būrams pietinės Afrikos Maskoli- 
joj ne| trūksta pritarėjų, ’kę paro
do aukos.aut būrų naudos surink
tos Ipiknjszczių- Daugiausiai 
aukų Iki sziol surinko maskolisz- 
kas laikrasztis “Novoje Wre- 
mia”,ines 15000- rabi.; iszeinan- 
tis Pjeterburge vokiszkas laik
rasztis “gt. Petersburger Ztg” 
surinko 7000 rabi.; “Duena Ztg” 
3200 rubl.; “St Petersburger He- 
rold” 2500 rubl.; “Maskovskija 
Wiedomoeti” tik 2000 rabi.; 
“Južųyj Kraj” 1500 rubl.

U Caro paskirtas Kaukazo je- 
neral—gubernatorius galutinai už
draudė iszleidinėti iszeinaniį Tifli- 
se laikrasztį “Novoje Obozrieni- 
je” už padavinėjimę teisybės. 
Mat Kaukazo jeneral-gubernato- . 
rius nė nesiklausė ministerijos, 
bet pats, neturėdamas tiesos, isz- 
naikino viepę isa geresnių ir tei
singesnių maskoliszkų laikrasz- 
ežių, kuris mokėdavo kaip kada 
užtarti ir už maskoliszkos admi
nistracijos skriaudžiamus Kauka
zo cziabuvius.

| Isz Rymo pranesza apie baisų 
atsitikimę mieste Salerno. 22 d. 
gruodžio ųusirito į jūres užiman- 

i tis 50000 yardų uolos szmotas, 
i ant kurio stovėjo kunįgų kapu- 
• cinų kliosztorius, hotelis ir dau

gelis didžturezių villių. Uolos ir 
■ triobų griuvėsiai patraukė į jūrių 

gelmę ir keturis prie kranto sto- 
vinezius laivus, su visais ant jų 
buvusiais žmonėms. Prie to, 
apart anų jurinįkų.praiiuvo daug 
hotelyj apsistojusių žmonių ir zo- 
konįkų kliosztoriaus. Gyvento
jus apėmė baimė, kad neatsitiktų 
dauginus nelaimių. Randas at
siuntė kariaunę ant jiesz>cojimo 
po griuvėsiais negyvėlių ir po 
jais ėsanezių dar gyvų žmonių.



LIETUVA _______________________ ■__________ J
laukos degtinas Maskoli

uj.
Nė wiename ant wiso* ieni&s 

kitame kraszte degtinė ne paima 
tiek aukų kaip Maskolijoj, nore 
antai Belgijoj žmonės iszgeria 
daugiau* 8waiginaneaių gėrymų 
rtt>£u maskoliai. Profesorius Si 
korski per kelis metus užsiėmė 
specijaliszkai tirinėjimu, kiek 
žmonių degtinė nuwaro į kapus, 
arba atima protę ir sveikatą vi
sokiuose Maskolijos krasttuose. 
Pasiremdamas ant savo surinktų 
štatiętiszkų žinių, szitasai tirinė- 
tojas sako, kad nuo degtinės dau
giau* žūsta žmonių negu isz ra n 
kos žmogžudžių, negu nuo nuo
dų, nuo szalczio arba nuo perkū
no. Nuo 1870 iki 1887m., pagal 
surinktas profesoriaus Sikorskio 
žinias,nuo degtinės pasimirė Mas
kolijoj 84247 žmonės, taigi isz 
puola widutiniszkai po 4673 kas 
metę, arba daugiau* negu ežia 
buwa žmogžudyszczių, patžudysz 
ežių ir suszalimų, tik skaitlius 
prigėrusių truputį didesnis, liet 
reikia dar pridurti, kad lygiai 
terp prigėrusių, užmusztų ir terp 
patžudžių ne mažai bus mirezių 
per girtoklystę. Maskolijoj ant 
kiekvieno milijono gyventojų 
iszpuola po 55,2 mirtys nuo deg
tinės kas metę, tuom tarpu Pran
cūzijoj ant to paties gyventojų 
skaitliaus nuo jos mirezių būva 
tik 11, 5. Prusnose gi 12.

Kas žingeidžiausia, kad Mas
kolijoj didžiausias nuoszimtis mir
ezių nuo degtinės iszpuola ne 
ten, kur jos žiuonėi daugiausiai 
iszgeria. Maskolijoj daugiausiai 
degtinės iszgeria Maskvos ir Pe 
terburgo gubernijose, toliau* 
pietvakarinėse, pietinėse ir maž- 
rusisz trose, o mažiausiai sziauri- 
nėse ir rytinėse; tuom tarpu kas 
link mirezių nuo degtinės yra vi 
sai atbulai: daugiausiai jų būva 
sziaurinėse ir rytinėse gubernijo
se, o mažiausiai pietvakarinėse, 
pietinėse ir mažrusiszkose; prie 
paskutinių gubernijų, pagal mir 
ežių nuo degtinė*skaitlių, priguli 
ir Lietuva. Jeigu prilyginti prie 
Ma-kolijos Prancuzijj, kurioje 
beveik tiekjau iszgeria degtinės, 
tai joje skaitlius mirc'ių nuo per- 
sigėrimo yra 2| kartų mažesnis 
negu Maskolijoj. Taigi isz vis
ko matyt, kad mirtys nuo svai 
ginauezių gėrymų paeina ne tik 
nuo daugumo iszgertos degtinės 
bet ir nuo klimato: juo klimatas 
kokio kra*zto sziltesnis, juo deg
tinė žmonėms mažiaus kenkia, 
juo jis szaltesnis, juo dauginus j? 
gerianezių užbaigia nuo jos gyve
nimu.

Apart sutrumpinimo amžiaus, 
degtinė atsiliep a ir ant proto 
žmonių. Pagal surinktas prof. 
Sikorskio žinias visuose Maskoli- 
jos beproezių namuose yra 11,9% 
tokių, kurie į beprotystę įpuolė 
nuo gėrymo degtinės; tę patį 
nuoszimtį prihua prof. Sikorski 
dėl visos Maskolijos. Taigi kas- 
link beproezių. nuo girtuoklystės 
vien Angliji pervirszyji Masko- 
liję, kur skaitlius' beproezių nuo 
degtinės siekia 13,4%. Kaslink 
moterų, tai girtuokliavimuose ir 
nuo to ipuolusias į beprotystę 
maskoliszkas moteris pereina 
wien anglijonės: Anglijoj ant 
1000 moterių patekusių į bepro
ezių namus 26,7 buvo įpuolusių į 
beprotystę nuo gėrymo degtinės, 
Maskolijoj gi tokių buvo 23,1; 
blaiviausios ant svieto moterys, 
pagal isztirimus Dro Sikorskio, 
yra vokietės: terp jų nuo alko- 
holiaus įpuolusių į beprotystę ant 

JOOO beproezių buvo tik 5,9. Ka
dangi gėrymas svaiginanezių gė
rymų visuose krasztuose didinasi, 
per tai visur didinasi kas metę ir 
beproezių skaitlius. Czia vienok 
nepriskaityti nuo gėrymo įgavę 
apsiipnytf protę; tokių teiposgi 
visur yra ne mažai. Tie vienok 
dar vodingesni visuomenei, ka
dangi jie gimdo ir vaikus menko 
proto, o per tai, dėl girtuokliavi
mo tūlos tautos puola žemyn pro 
tiszkai.

Girtuokliavimai atsiliepia ne 
tik ant sveikatos ir proto žmonių 
l»ct ir ant jų doros. Tos paežio* 
profesoriaus Sikorskio surinktos 
žinios parodo, kad besiplatinant 
girtuoklystei, žymiai pasidaugino 
Maskolijoj užmuezystos, užpuoli
mai ant moterių ir paežių moterių 
dora nupuolė ir tai žymiaus negu 
'vyriszkių; labiau* negu terp wy- 
riszkių pasidaugino terp moterių

ir kitoki kriminaliszki nusidėji
mai. Sulyginus metus 1884— 
1893 palinkimai prie kriminalisz- 
kų nusidėjimų terp vyriszkių pa
sididino ant 36%, terp moterių gi 
net ant 48% ;kaslink užmuszystų, 
skaitliaus.jis terp vyriszkių paki
lo ant 20%, o terp moterių net 
ant 68%. Kadangi paprastai 
moterys ne mėgsta užmuszimų ir 
kraujo praliejimų, jos greieziaus 
griebiasi nuodų, tai tas parodo, 
kad po įtekme degtinės moterių 
palinkimai 'persikeitė. Skaitlius 
užmuszystų terp vyriszkių pasi
didino ant l|%, terp moterių net 
ant 6j%.' Pagal atskaitą medisz- 
ko departamento pasirodo, kad 
po įtekme prasiplatinusio girtuo
kliavimo neiszpasakytai nupuolė 
moterių dora. Tas nupuolimas 
rods pasislepia nuo sūdo akių, 
kadangi nužudžusiosgėdp moterys 
padarusios profesiją isz pardavi
nėjimo savo kūno nesikreipia į 
sudus,bet ir teip moterių nusidėji
mai ne gali visai pasislėpti .nuo 
daktarų ir policijos." Pagal pro
fesoriaus Sikorskio ži nias, skaitlius 
daktarų raportų apie sužagimus 
nekaltų mergaiezių, lytiszkus už 
puolimus ant moterių perdesžimt- 
metį pasididino ant 250%.

‘Pasidauginimu kriminaliszkų 
nusidėjimų profesorius Sikorski 
remia ant pasidauginimo gyrtuo 
klystų. Kad jis tame neklysta, 
parodo tę statistiszkos'žinibs, pa- 
rodanezios, kad derlinguose me
tuose, kada gyventojai iszgeria 
dabgiaus degtinės ir nuoszimtis 
kriminaliszkų nusidėjimų žymiai 
Dakyla. Kaipo darodymę tu, jis j 
paduoda 1887m. kurie ypacz bu
vo Maskolijoj derlingi; tuose jau 
metuose atsitiko teiposgi dau
giausiai nusidėjimų priesz dorę, 
sumuszimų ir užmu*zystųn Kad 
prie pasidauginimo tų nusidėjimų 
prisidėjo degtinė, pasirodo isz at
skaitos iždo ministerijos, isz ku 
rios matyt, kad ižio pelnas nuo 
degtinės 1887 metuose buvo ant 
20 milijonų rublių didesnis negu 
1886m.; taigi iszpuola, kad tuose | 
metuose žmonės ant 10% dau-; 
giaus iszgėrė degtinės negu 1886 
m. Ant tiek jau lygiai nuoszim- 
czių pasididino tuose metuose 
Maskolijoj ir užruuszysto*.

Taigi isz surinktų profesoriaus 
Sikorskio žinių matyt, kad di
džiausiu prieszu sveikatos, do 
riszko ir protiszko pasikėlimo yra j 
degtinė. Žinoma, tūli mu-ų ku
nigai sakys, kad doriszkę nupuo- . 
limę gimdo stoka tikėjimo. Tas I 
orai būt ir teisingu; bet tUrbut ir 
ant nupuolimo tikėjimo, arba ge
riau* jo dvasios.tikėjiminzkos do
ros, ant p i vertimo jo vien į pil
dytu ji tuszczių formų labiau* atsi
liepia degtinė negu visi bedie
vių darbai. Girtuoklis, nusto
jęs visų geresnių jausmų, turintis 
wienę mierį pripilti gerklę, 
nesupras augsztesnių doriszkų 
prisakymų, todėl pildys vien for. 
mas,kurios jam už-dos wis? tikėji- 
mę.Tę aiszMai matome juk ir terp 
girtuokliaujanczių musų brolių 
Amerikoj.

_____________ •

Protestas Minersvilles lie
tusių priesz “Saules” me 

lagystas.
Priežodis sako: apsaugok mus 

Dieve nuo draugų, o nuo ne drau
gų pats atsiginsime. Ir isztikro, 
nuo svetimų prieszų mes įstengsi 
me atsiginti, bet ant atsigynimo 
nuo savųjų iszgamų pats atsigin
ti ne galime be Dievo pagelbos, 
nes ne galime žinoti, kada ir ka
me pasirodys musų prieszais tie, 
kuriuos mes pats savo akomis už 
laikome ir penime.

Kada Wiliiam Pen tūli musų 
girtuoklystose paskendę broliai 
papildė baisi? žmogžudystę, už
traukė juodę vėliavp ant visos 
musų tautos, mes laukėme, kas 
isz to bus, kaip sūdąs t? žmogžu- 
dytę isz t i r*. Sztai 27 d. lapkriezio 
angliszka* laikrasztis “Pottsville 
Republįcan” pagarsirio, kad 7 isz 
apkaltintų sūdąs rado kaltais 
žmogžudystės pirmo laipsnio ir 
nusprendė ant pakorimo. Žinia ta 
kaip szaltu vandeniu apliejo 
mus, kad musų broliai, per savo 
tamsumę ir nesupratimę, ne gana 
k? paty* savę pražudė, bet ant 
visų lietuvių užtraukė juodę 
vėlavę. Bet kę mes vargszai tu
rime kęsti ui jų nuodėme*; i mes 
galime tik apgailestauti jų darbę, 
bet už jį ne galime imti atsaky
mo.

Sztai 96 nr. -‘Saulė” dar bai-' 
siaus užsipuola 'ant Hetuwių, y- 
pacz ant minerevilieczių sakyda
ma: William Pen ir Minersvillej 
at*ibuwo mitingai draugų apkal
tintų ir nuspręstų aut pakorimo, 
idant sudėti 11500 ant warymo 
toliau* prowos.

Tas melagingas “Saulės" pra- 
neszimas kaip su peiliu perwėrė 
musų szirdia. Me* mat jau nuo 
dwiejų metų stengiamės i*z suwo 
tarpo praszalinti wisu* peštu
kus, o “Saulė” be jokio pama
to padarė mus draugais ant pa
korimo nuspręstų ir tai ui ne jeib 
kokį nusidėjimę, bet ui žmogžu
dystę. Užtarti už juos mes nė ne 
sapnawom, o apie laikymę mitin
gų nė wėjas ne putė nuo Wm. 
Petin.

Ta* melagingas “Saulės” ap
kaltinimas teip užgawo miners- 
villieczius, kad jie suszaukė wi- 
suomeniszkę susirinkimę. Priesz 
tai wienok likosi nutarta užklaus
ti, isz kur “Saulė” tę melagingę 
žinię pasėmė: isz angliško laik- 
raszczio, ar gal koks norintis mu* 
wisus apjuodinti korespondentą* 
atsiuntė. Kliul>o wirszinįkas iš
siuntė p. Baczkausk'ui užklausi- 
mę. Wieton atsakymo kę gi gau
na? Pusę skilties “Saulės” su dar 
bjauresniais iszniekinimais tų, 
kurie dryso užklausti, su pritari
mu sūdo nuspręstiems. Gazdino 
dar sunaudoti laiszkę‘*u anais už
klausimais ant tolesnių išnieki
nimų lietuwių, tarytum redakto
rius ne turi kę daugiau* talpinti 
į laikrasztį kaip priffatiszkus 
laiškus.

Susirinkimą* atsibuwo 10 d. 
gruodžio, ant kurio, kaipo wi#uo- 
meniszko, likosi iszriukti specija- 
jaliszki wirszinįkai; tie iszasz- 
kino inieriu* susirinkimo ir paro
dė nr. 98 “Saulės” atsakymę ant 
užklausimo. Toks atsakymas 
smarkiai wisus pakėlė priesz ne
prisilaikanti nė jokių doriszkų 
pamatų laikraštį ir jo iszleistoję, 
wisi isztarė jam papei k i m? ir tai 
dėlto: 1) kad mes, nemokėdami 
Verai angliszkai, ne galime apsei- 
ti l»e lietuwiszkų laikraszczių; 
2) kad pasilikime ant lietuuriszkų 
laikrašcz’ų, kad jie eres mus •vi
sada geru ir doru keliu, keliu tei
sybės; ne trauks į prapultį, l>et 
iš jos gelbės.

“Saulė” vienok, vieton rodyti 
mums doros ir teisybės kelię, pa
ti, neturėdama doriszkų patu ttų, 
stumia mus į prapultį, stengiasi 
ant mus užtraukti neapykantę 
swetimtaucz'ių, ant užklausymų 
ne atsako, bet maišo 'su dumb
lais mus visus. Rodosi lyg kad 
mes butume jam k? blogo padarę 
arba buk welyję. Mes jo vien 
meldėme kaipo sawo tautieczio, 
kad jis palengvintu isztirimę, 
kad galėtume žinoti šaltinį ap- 
juodinanezios mus melagystės, 
buk mes laikėme (tokius ten mi
tingus su mieriu užtarti už sūdo 
nubaustus, ir pareikalauti atszau- 
kimo melagingos žinios. Bet mes 
tę isztirsime. ir l>e pagelbos p. 
Baczkausko ir nutrauksime nuo 
Minersvilles lietuvių “Saulės” 
užleistę juodę debesį. Pirma vie
nok isztaname “Saulei” papeikę 
varde visų lietuvių, kuri terszia 
vardę wisų lietuvių. Ji neap- 
szvietimę platina bet tamsybę 
terp mažai suprantanezių tautie- 
ežių.

Susirinkimo Komitetas.
TT .

Mum* rodosi, kad protestai 
priesz “Saulę” jo* nepataisys, 
vien suteiks jai medegę iszkolio- 
ti protestuojanezius. Jeigu szię- 
dieninė “Saulė” ne aht lietuvių 
gero dirba, tai lietuvių galėj yra 
ję priversti geresne pastoti: tasai 
laikrasztis juk išeina už lietuvių 
centus, tai jie vien gal priversti 
ję elgtiesi doriaus, su nauda lie
tuvystei, kitaip gi gali ne duoti 
centų,'o tęsyk ir laikrasztis iszei- 
dlnėti ne galės. . Protestais juk 
iszleistojaus laikrašczio ne ga
lima nubausti, ypacz tokio,’kuris 
mėgsta koliotis. Red.

paveikslan, ėsantis Europoj su 
Szczepaniko prietaiaa ne tik ga
li matyti, ka* kokioje vietoje da
rosi. Amerikoj,bet gali nuimti visę 
fotogratLzkę paveiksi? paimto* 
vieto**u medžiais,žmonėms ir tt.

| Gyvenanti* Paryžiuje- inži
nierių* Dunvent iezrado nauję 
orlaivį, ant kurio gzljma lėkti ir 
priesz didelį vėję. JJunvento or
iai vys palieka užpakalyj visus kur 
norą iazrastu* orlaivius ne i*z*ki- 
riant ir garsaus vokiszko grafo 
Zsppelinoorlaivio, kurio iezradė- 
jas iki eziol neįstengia pabaigti ir 
iszbandyti. Dunvetto orlaivy* li
kosi jau padirbta* if išbandytas. 
Iszradėjas įsėdo į savo prietaisę, 
apsuko kelis karius aplink garsų 
E felioboksz'ę ir paskui gana grei
tai nulėkė priešais gana smarkų 
vėję. Ant pakėlimo orlaivio yra 
batonas, o aut varymo priesz 
vėję šriubai. Bindavonės teip 
gerai nusidavė, kad geriau* ne 
laukė nė pats iszradėjas.

| VVengrijoj, mieste Oeden- 
burg, priesz paskirt? kareiviš
kų valdžių specijališkę komisij? 
atsibuvo bandavonės su nauju 
orlaiviu išrastu inžinieriaus Juo
zo Maninsrero. Bandavonės bu
vo su visu pasekmingos. Ant ko 
remiasi tasai naujas orlaivy*, 
kaip jis įtaisytas — nežinia, ka
dangi t? slepia kareiviszkos wal- 
džios.norėdamos išradimę sunau
doti vien ant karės reikalų.

| Ant susirinkimo *anarių 
techniškos draugystės Berlyne, 
gyvenanti* mieste šiauezius Po- 
lakovski aiškino susirinkusiem* 
apie jo iszrastus elektriszkus cze- 
batus ir czeveryku*. Czebato 
kurkoj yra pritaisytas elektrisz- 
kas aparatas turintis 3 vol'ų pa- 
jiegę. Toki elektriški czebatai 
ne tik palengvina ėjimę, bet *au- 
goja koję nuo peršalimo žiemos 
laite ir nuo prakaitavimo vasa-

SENŲ GADYNIŲ
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Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchinsoną.

(Tąsa.) 
draskanti dinosaurai turi tokius jau dantis 
kaip šios dienos draskanti žvėrys, dantys gi 
.žolėdžių dinosaurų toki jau kaip šioš dienos 
žolėdžių žvėrių; dabar vėl patinka Amerikoj 
dinosaurų veislę šu tokia kūno uždanga kaip 
ir gyvenusių prieš atsiradimą žmogails žin
dančių milodontų. Todėl gal būt, kad terp 
dinosaurų ir žvėrių yra giminysta, 
kad teip vieni, kaip ir kiti paeina nuo įtų pa

gy
tai* 

v*ės ^luog- 
ne jštirti.

būt

čių dar nežinomų mokslinčiams pratėv: 
venusių eenetmiuose laikuose, kaip ąnb 
ke tvėrymosi permiškų žemės žiev 
snių, kurie iki šiol dar priderančiai i

Reikia čia pridurti, kad laikuose, kada 
ant žemės viešpatavo reptilijos, o prie Jų pri
guli ir dinosaurai, žindančių žvėrių buvo ne 
daug, juos tvėrė maži prigulinti prie tųip va
dinamų krepšinių, koki iki šiai dienai; užsi
liko tik Australijoj, o kitur jau visai ičfriyko. 
Didesnių keturkojų žvėrių, tokių kaip dabar, 
dar tuose laikuose ne buvo ant žemės; -tąsyk 
reptilijos užėmė jų vietą ir ant pįldyiho pa
našių pridaryščių gamta suteikė joms nfrat to
kias jau iš dalies ypatybes, kaip ir vyliaus 
atsiradusiems žindantiems žvėrims.

Jeigu vienok ne galima dar šiądien įnieko 
pasakyti apie protėvius žindąčių žvėrių, tai 
užtai terp paukščių ir dinosaurų aiški yra gi- 
minysta, kuri jau ant pirmo pažvilgio duola į 
akis, kas rodo, kad teip vieni kaip*ir kiti pa
eina nuo vieno protėvio abiejų tų gy- 
vuolių skyrių. Kojos paukščių ir dinozaurų 
gimjnes Ornithoix>da teip iš savo pavidalo 
kaip ir iš sudėjimo teip panašios, kdd ant 
pirmo pažvilgio ne galima iš tų kaulių at
skirti vienus nuo kitų. Panašumas yta tei- 
posgi ir kitose kūno dalyse: galva dinosaurų 
maža, kojos užbaigtos trims pirštais, kulšių 
kautai.ir nugaros teijx)sgi panašiis;dino^aurai 
vaikščiojo teip kaip it paukščiai pasiremdami 
ant paskutinių kojų (pirmutinės paukščių ko
jos pavirto. į sparnus), ką parodo surasti 
uolose jįj kojų atfųiaudimai. Reikia čia dar 
pridurti, kad pirmutiniai atsiradę ant .žemės 
paukščiai, kaip matyt iš liekanų surastų pro
fesoriaus Marsho kreidiniuose sluogsįiuose 
Amerikoj, diktai skyriasi nuo paukščių šią
dien gyvuojančių. Surasti tuose sluog|niuo- 
se kaulai išnykusių paukščių: milžiniškė He- 
sperorni-* ir mažo Ichtyorni* Įiarodo, kmi tie 
paukščiai buvo dar panašesni į dinozaurus 
negu šiądien gyvuojanti bėgiojanti, : kaip 
Štrausai, kazuarai; šiądien terp gyvuojančių 
reptilijų ir jiaukščių ne matyt nė jokio pana
šumo, bet senuose laikuose buvo paukščiai 
panašus į reptilijas, o tos vėl panagios į 
paukščius. Apie tuos vienok paukščius pa
našius į reptilijas ir reptilijas panašias į liauk- 
ščins pakalbėsime dar toltaus. , I

Ant rytinid šono Uolinių kalnų, tauri
nėj Amerikoj, profesorius Maršh atkasė kau
lus kito žingei faus sutvėrimo iš dinošaurų 
skyriaus, kurį praminė vantų Stegotaurtf# (is 
grekiškos kalbos: stogo# reiškia dangtį ir wu- 
ni#—driežą), taigi driežu uždengtu daiįgčiu. 
f^itas sutvėrimas turėjo 25 pėdas ilgio. iKojų 
kautai stiprus ir stambus, kas rodo, kam ste- 
gosaurus gyveno labiaus vandenyj negu ant 
sausžemio. Jis turėjo didelius ir plačias 
žvynus ant odos Ir didelius ir mažus hksti- 
nu*. I’ '
jo jmi tris pėdas diametro, kiti buvo mi 
bet visi neišpasakytai tvirti. Galva neišpasa
kytai maža, prilyginus prie viso kūno didumo, 
labiaus panaši į driežų negu į kitų dinokaurų 
galvą; žandai trumpi, bet tvirti, susidedanti 
iš čielų kaulų. Ant kaukalio matyt, kad

Stcgosaurus ungolatus 
nors ir be to buvo tvirti, buvo dar už
dengti ragu. Didesniejie akstinai ne sime
triškai buvo sudėti, traukėsi išilgai uodegos. 
Kas žingeidžiausia, tai kad ant nugarinio 
kaulo šito sutvėrimo rado lomą ant patalpi
nimo smegenų, kurie buvo dešimtį kartų di
desni už galvos smegenis. Taigi šitas baisus 
sutvėrimas turėjo dvejus smegenis: vienus 
galvoje, kitus gi nugaros kauluose. Gaivintai 
smegenys valdė pryšakinę kūno dalį, nugari
niai gi tvirtesnę užpakaliuę; paskutiniai sme
genys buvo dešimtį kartų didesni, nes jięms 
atsiėjo valdyti didesnius ir tvirtesnius kūno 
sąnarius, tvirtas užpakalines kojas ir baisią 
uodegą.

Kita ne mažiaus žingeidi baisybė iš dino
saurų skyriaus, kurios skeletą rado Ameri
koj, buvo tai mokslinčių pavadintas Tricera 
top# (iš grekiškos kalbos: trei# reiškia tris; ce- 
ra#—ir op#—veidą). Skeletus šitų bai
sybių randa kreidiniuose sluogsniuose. Var
das šitai baisybei duotas dėl trijų didelių ra
gų, kokius turėjo ant kaukalio; ragai tie pa
našus į jaučių ragus. Galva šito sutvėrimo 
buvo dideli ir ypatiško pavidalo, ičuom jis 
skyrėsi nuo daugumo kitų dinosaurų turin
čių mažą galvą prilyginus ją prie viso kūno 
didumo.

NAUJI ISZRAD1MAI.
|| Garsu* lenkiszkas iszradėjas, 

buvęs pradinė* mokslainė* 
mokytoja* Szczepanik, kuriasi 
neseniai iezrado budę au
dimo, visokių abrozdų, dabar, 
kaip praneeza rods ne specija- 
liazki moksliezki, bet kasdieniniai 
laikraszcziai, isz r a d o nauję prie- 
taisę matymui ir nuiminėjimui 
visokių paveikslų isztolo. Teip,

Naujos k n | gos.
Apie Huiiaudojiinų vandenų ant 

auginimo žilviu, vežtu ir kitokiu 
vandeniniu sutvėrimu. 1‘arasze 
SzenuvN. Priedas prie “Tėvynė* 
Sargo“ Tilžėje. 1800 m. OO pusi.

Yra tai naudingi pamokinimai 
ukinįkams norintiems sunaudoti 
bergždžius ne duodanezius dabar 
nė jokio pelno vandeniu ant-augi- 
niino žavių, vėžių ir tt. Paduo

tas būdas auginimo ne tik ėsan- 
czių vandenyse žuvių, bet ir pra
manytas jų auginimas lygiai so- 
želkose arba prūduose kaip ir 
mažuose rezervuaruose,kad ii pa
prastose vanė»»e. Teiposgi išaiš
kinta, kaip reikia pagerinti ėsan- 
czius prudus arba soželkas, kad 
jos kuo geriausiai tiktu žuvims. 
Toliau* parodyta, aur galima 
gauti užvaisintus ikru* visokių 
žuwių. Telpa ežia teiposgi apra
šymu visokių tinkanezių augi
nimui Lietuvos vandenyse žu
vių. Pabaigoj knįgutės yra pa
mokinimai apie auginim? vėžių, 
drielių, želvių ir kitokių vande
ninių gyvuolių. Kadangi Lietu
voj daug yra gulinezių be nau
dos vandenų, tai ukinįkai, norė
dami isz tokių vandenų turėti 
naudę, szitoje knįgutėje ras rei
kalingu* pamokinimus.

Pasakos pagal Krilovą. Parasze 
eilėmis Vincas Kapsas (D-ras Ku
dirka) Tilžėje. 18tM»m. Įsileido 
P. Mikolainis. Spausta Otto V. 
Mauderodes. Iff puslap.

Telpa czia 15 pasakų paraižy
tų eilėm*. Jo* nėra versto* iš 
maskoliškų Krilova pasakų, bet 
nuo to maskoliško raszėjo paimta 
tik mieli*. Patui vardas Kapso 
rodo, kad pasakos gero*, TMZytO* 
gražioms eilėm.)*, ir kalba. Dau
guma* buvo spaudinių “Var
pe” "ir “Ukinįke”. Wertėtų lie
tuviam* jas parsitraukti. Doriš
ka tendencija pasakaiezių yra 
graži.

Laisvos valandos. Eiles. Parasze ant pataikymo kietos kūno uždangos. | Pir- 
Vineas Kapsas^ Tiizęje. 1800 m. miltines kojas turėjo trumpas su penkiais

S|miwta užpakalines didesnes ir tvirtesnes;
uodega buvo teiposgi tvirta. Matyt kad 
stegosaurai, pasirėmę ant paskutinių lįojų ir 
ant uodegos, galėjo tujiėti kaip ant trikojo 
ir teipjau slinkti ant žemės. Užpakalinė kū
no dalis buvo sunkesni už pryšakinę. Pirštai 
paskutinių kojų buvo uždengti raginėms na
goms. Pryšakines kojas, kaip matyt iš jų 
sudėjimo, gyvuolys galėjo kraipyti į visas 
puses teip kaip žmogus rankas ir jos(mato- 
mai buvo atsigynimo ginklu. Ant to |iko ir 
tvirta uodega, ant kurios buvo keturiosj poros 
aštrių ir ilgų akstinų. Uodega teip * buvo 
tvirta, kad su ja gyvuolys galėjo jeigti ja-u 
ne užmušti, tai noru numesti į šalį užpuolusį 
ant jo priešą. Via? kieti žvynai ir akstinai,

Kaip koki iš žvynų arba uždangų ture- 
l_s_ j> j— »--------- uikesni,

Skeletas Triceratops prorsus.
Jaunų dar nesuaugusių šitų sutvėrimų 

galva turėjo 6 pėdas, taigi netoli sieksnį il
gio, visai gi suaugę turėjo ją 8 pėdų ilgio. 
Iš vitAi dabar gyvuojančių ant žemės sutvėri
mų vien didžžuviai turi didesne galvą. Profe
sorius Marsh, sluogsniuose “Luramie beda” 
Amerikoj, rado su viršum 20 galvų šitos vei
slės dinosaurų. Tuose sluogsniuose (jie pri
guli prie kreidinės formacijos) rado ne tik 
šitų raguojų dinosaurų liekanas, bet ir kito
kių, teiposgi čielus skeletus plesiosaurų, kro- 
kodilių, želvių, daug mažesuių reptilijų, lie
kanas kelių atmainų paukščių, žvėrių ir ma
žų žindančių žvėrių. Sluogsuiai tie. kuriuose 
rado tas visas pražuvusios gyvybės liekanas, 
l$aip matyt, sukloti ne jūrių, bet prėskų 
tAusžemių vandenų. Jie yra aut rytinio'šo- 
įfo Uolinių kalnų.

Iki šiol aprašytų dinosaurų paskutinės 
kojos buvo tvirtesnės ir didesnės už pirmuti
nes; pas triceratops skirtumą^ jau visai ne 
znaimus, todėl nėra abejonės^ kad šitas sutvė
rimas vaikščiojo pasiremdamas ant visų ketu
rių kojų teip kaip šios dienos keturkojai 
žvėrys. Ilgis šitos baisybės buvo 25 pėdos. 
Nugarkaulio ir kojų kautai pilni, be jokių 
tuštumų. Smegenys, prilyginus prie galvos 
didumo, maži, mažesni negu kitų kaulinių 
sutvėrimų. Dantys turėjo dvigubas šaknis. 
Galva trikampio pavidalo. Du dideli ragai 
buvo šalę akių, tračias gi mažesnis ant no
sies. Taigi šitam sutvėrimui ne truko mat 
ginklų ant atsyginimo nuo priešų arba 
užpuolimui ant kitų tų taikų gyvuolių. Už
pakalinė galvos dalis uždengta buvo kaipi 
api kakle, kuri buvo uždengta kauliniu ser- 
doku. Tas seniokas saugojo gyvuolio galvą 
prie susimušimų su kitais tos pačios veislės. 
Snukis užbaigtas buvo užsmailintu Įtanašia į 
paukščių snapu, kurisai teijtosgi buvo ne 
mėsinis, kaip žvėrių snukis, bet raginis, kaip 
tai yra ir Įtas paukščius.

- Skeletas Stegęsaurus
Aitas gy vualis turėjo dideles akis ir šnerves, 
taigi jis iš tolo gerai užuodė. Žanduose . buvo 
tik viena dantų eilė, bet nulužus arba nusi
trynus vieniems, išaugo kiti, ką rodo šąknys 
esančios lomose ties išaugusiais dantinis. Dan
tys ne turėjo smailiųdr aštrių galų, iš ko ma
tyt, kad gyvuolys maitinosi minkštais augme
nims ' NnugarkauliO sanariai įdubę iš abiejų 
pusių, su viršui išsiplatinusioms išaugoms ____ ______ « i___ ../.J_____ o:_

Iszleido p. Mikolaiiii* 
Otto V. Mauderodes.

Szitoje knįgutėje surinkta 23 
mažesnės eilės lygiai originalisrf- 
kos, kaip ir verstos ir lenkiszkos, 
maskoliszkoe ir praųcuziszkos 
kalbų. Eilės to* buvo patalpintos 
pirmians visokiuose laikrasz- 
cziuose, o terp tų ir “Lietuvoj”. 
Kaip viso* D ro Kudirkos eilės, 
teip ir saito* mažesnės apdirbto* 
gražioje formoje. Jose aiszkiai 
matyt jausli raazėjo szirdis. Nu
sipirkę szitę knįgelę nesigailės 
iszletetų pinįgų, t? galima užtik
rinti.

Triceratops
Kaip galva teip ir visas kūnas uždengtas 

buvo kauliniu serdoku ir akstinais, bet kur 
ir kaip jie dengė kūną, to pasakyti tikrai ne
galima. Kad jie turėjo uždengtą kūną kietu 
senioku iš kaulo ir aštrių akstinų, apie tai 
negalima abejoti, kadangi žemėj drauge su 
kautais šitų sutvėrimų randa daugybę kauli
nių uždangų ir akstinų. Turbut vieni iš tų 
kaulinių uždangų dengė nugarą ir kaklą kaip 
tai buvo ir pas stegosaurą.kiti šonus. Iš viso sa
vo kūno sudėjimo ir pavidalo trięeratops dide
liai skyrėsi nuo kitų dinosaurų veislių. 
Odą šitie sutvėrimai turėjo turėti ątorą kaip 
šios dienos gyvenanti Afrikoj rinocerai arba 
nosoragiai. . Profesorius Marsh prisitaikė 
uuomonės,'kad triceratops išsiveisė iš kitų 
dinosaurų: dėl jo neišpasakyto . galvos 
didumo ir sunkumo iš pradžių, ant jos 
pataikymo,turėjo persikeisti kaktas, o toltaus 
ir visas kūno sudėjimas. Toltaus sako, 

(Toltaus bus.)



“Katalikui” ir jo bosui.
Kun. Krawczuno "Katalikas” 

periaztisą metą baidė žmonis nuo 
Olszevskio savo begėdiszkoms 
melagystėms, kiekviename 
numeryje rsszė visokias zaunas: 
buk Olszevskis su sawo bernais 
užpuldinėja ulyczia praeinan
čius žmonis, buk turįs daugybę 
skolų; buk baukrutija ir tt. tikė
damas tokiu budu tą jam baisiau
sią 01szewskį sunaikinti (mat 
kun. Krawczunas piktas, kad 
"Lietuva” dryso iszrodyti jo ne
tikusius darbus ir, sanprotauda- 
inas, kad “Lietuvos” gyvenimas 
ir myris guli jo rankose, jis ant 
jos sunaikinimo,. įsteigė 
"Kataliką”; jį įsteigęs, visiems 
gyrėsi, kad jau dabar "su dviem 
mėnesiais laiko paleidęs Olszevs- 
kį tik vienuose marszkiniuose). 
Wienok "sznns balsas į dangų 
neina”. Per visą melą bėrė isz 
eawo "Kataliko”, lyg isz maiszo, 
ant Olszevskio galvos bjauriau
sias melagystes, idant nubaidyti 
nuo jo žmones, vienok tų mela
gy szczių ne visi klauso. Perėjo 
jau 12 mėnesių, be kandžiojant 
visokiais budais Olszevskį, bet 
sulygsziol dvasiszkasis tėvas 
neįstengė dar jo visiszkai 
suėsti, nors gyrėsi suėsęs jį 
laike dviejų mėnesių; Olszewskis 
vis čielas ir ant vietos. Kas gi 
dabar d vasiszkamjam tėwui pa
silieka daryti? Pameta jis 
fiuansiszkus kandžiojimus, o 
griebiasi religiszkų žabangų ant 
Olszevskio galvos. Sugraibė i>z 
visų sawo stdezių lenkų nepri- 
gulmingo vyskupo Kozlovskio 
lenkiszkus ir loiyniszkus iszkei 
kimus net nuo 1895 metų, sūri- 
szo juos su ypata Olszevskio, pa-- 
dirbo fikty viszkąOlszevskio para- 
szą, irsztai nr. 50 ir 51 savo 
"Kataliko”, begėdiszkai meluo 
damas, aptriubija ant visosvieto: 
•■Olszevskis priguli prie isz

KEIKTOS LENKU NEPRIGl LMINGOS 
PARAPIJOS KOMITETO ! 1898M. E1DA 

MAS SPAVIEDNES, UŽSLĖPĖ TA PRI

GULĖJIMĄ IR SZWENTWAG1-ZKAI 

PRIĖMĖ tz. SaKRAMENTa! ! VEL

NIUI duszia pardavė! !! ir tt. Ir 
sanprotauja sau, kad jau dabar 
suėdė Olszevskį.

Nors tai musų dvasiszkojo tė
vo yra principu melagystė, 
vienok szitokia jau ir dvas-isz- 
kamjam turėtu būti perstera. Juk 
jis turi kelioliką mano laiszkų, 
kurių paraszus sulyginęs, mato 
skirtumą terp mano ir jo berno 
padirbto paraszo, vienok jei tik 
galima kenkti, nepaiso ant para- 

' szo panaszumo, bruka į savo 
"Kataliką”, kad įkasti Olszevs-

Draagyscziu Reikalai.
Balius Balius!

Chicago, Dr-te L i uosy bes turės savo 
pirmą metinį balių nedelioj 31 d. Gruo
džio, *1899 (paskutinėje szio meto dieno
je), Freiheit Turner saleje 3417 S. Hal- 
stėd st. prie 34-tos ui. Prasidės 3į vai. 
po pietų, tęsis visą naktį. įženga vyro 
su motere25c., merginoms dykai. Wisus 
lietuvius ir lietuvaites ir visas lletu- 
viszkas draugystes szirdingai užkvie- 
czia atsilankyti ir pasilinksminti pasku
tinėje ązio meto dienoje, juk kiekvieną 
džiaugsmas ima, kad szįmet turėjome 
gerus metus, taigi pasilinksminkime ir 
praszykime Dievo kad ir ateinantis me
tas teip pat butu geras.

Su guodone
Dr-te Liuoeybes.

I Lluosybes Dr-tę Chicago. Draugy
stė Liuosybės ant savo prieszmetinio su
sirinkimo laikyto 3 d. gruodžio 1899, nu
tarė ir ant ateinanezio (1900.) meto lai
kyti tą patį laikraaztį už savo organą, 
už kurį kiekvienas sąnarys privalo užsi
mokėti isz kalno į Dr-tės kasą *l.oo; pa- 
liuosuoti yra tiktai nemokanti skaityti 
arba patis pasisteievą tiesiog isz redakci
jos. Szitame reikale teiksis visi sanariai 
atsiszaukti į Dr-tės rasztinįką iki meti
niui susirinkimui, kuris atsilaikys 7 d. 
sausio 1900 m. Rasztinįko adresas:

A. Rudauskas,
3252 So. Morgan st. Chicago, Iii.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vvaikszcziotų, siųskite juos per 
"Lietuvos” redakciją, o greičiau
siai su vaikszčios. Ui greitumą Ir 
teisingumą kasdien apturime užim
tus padSkavvonių nuo lietuvių isz 
wisų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
ui gerumą szifkorczių pas mus įsi
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekfie mus pigesnes kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
"Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
dumi pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokj adresą:

A. Olszf.wskjh, 
Sub Station No, 60, Chicago, UI.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima iaz kiekvienos 

aptiekoa.

Springvalley, III., Dr-tė Lietuvos Sūnų 
Didvyrių laikys savo metinį susirinki
mą nedelioj 2 wal. po pietų, 31 d. gruo
džio, 1899 m, saleje A. VVienbiskio, ant 
kurio bus apsvarstomi labai svarbus da
lykai ir rinkimas naujos administracijos 
Dėlto visfsanariai privalo pribūti. In- 
stojimas naujiems sąnariams dar *1.00. 
A. Jobubka Sekr. Bos. 144.

Springvelley. III.
■ Didelis Balius.

Brookiyn. N. Y. Dr-te Szv. Juozapo 
turės savo didelį balių subatoj, 30gruo
džio, 1899, salėje Caecilia,101-lu3 Grand 
st. Brooklyne. Prasidės 7:30 vai. vaka
re. įženga ir palaikymo skrybėlės czekis 
vyrams 25c.; moterims 15c. Grajis mu
zika po direkcija prof. Rinkevycziaus. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kviecziame atsilankyti.

Komitetas.

Nauja Draugyste.
Vandergrift.Pa., per pareginitna guod. 

kn. Sutkaicžio, susitvėrė lietuviszka 
paszelpinė draugystė po vardu; hz. Juo
zapo. VVirszinįkais ta|>o aprinkti sekanti 
sanariai: S. Miliauekas prez.,'A. Ziemu- 
lis vice-prez., L. Tareila fln. sekr., J. 
JaVonyonįs prot. sekr. P. Paroczka ka- 
sierius. P. Blažis maiszalka. J. Nanarta- 
nis ir W. Szvagždisdažiurėtojai ligonių: 
A. Norakas ir K. Jekulis globėjai kasos.
Tautiszkai Darbininkiiszki su

sirinkimai.
Pittsburge Lietuv. Knygyno Draugys

tė bei darbininkiszka kuopa rengia susi
rinkimus, ant kurių kalbėtojai bus netik 
vietiniai inteligentai, bet pribus ir gar
sus darbinįkų prie telis Dr. J. Szliupas isz 
Scranton, Pa. Dėlto užkviecziame mer
ginas, jaunikaiezius. vyrus, o ypatingai 
szeiminų motinas, idant persitikrintų 
kuom yra žmogus ir kokiose sanlygose 
turi gyvent ant szios pasaulės bei iszau- 
gint savo vaikelius, kurie augdami dar 
galėtu lavintis žmogiszkoms pažvalgoms 
o paaugę stot į darbininkiszkas eiles bei 
skelbti nesuprantantesniems savo bro
liams darbininkiszkos luomos kankes.

Susirinkimai atsibus 12, 13 ir 14 sau
sio 1900m. t. y. petniezioj, subatoj ir ne- 
delioj nuo 6:30 valandos vakare, ant J. 
Weber’s sales, kampas 27 ir Sarah gat
vių S. S. Pittsburge. Kitose sanvaitės 
dienose kalbėtojas aplankys lietuvius 
gyvenanezius kaimynistoje Pittsburgo 
ant 20 bei 21 d. to paties metf. Praneszi- 
mus laikys kambaryj lietuviszko kny
gyno po nr. 2030 Sarah gat. S. S. Pitts
burge, 3 vai. po pietų.

Kuo skaitlingiausiai susirinkti szirdin
gai užpraszo. 7 Komitetas.

Dr. Leonard Landės,
IAetuwi»zlca« Daktaras.

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

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

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plauczių. kef>enų, skaudėjimą vidurių, 
galvos, nepom ietį, apalpimą skaudulius, 
žaizdas, tynimą moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilwo, uždegimą žarnų, iszdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir U. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekwieuame atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th Nt,,('or.Lexiti|Ct<>n Av.

Ofltoo valandos:]
Nedaliomi»: nuo 8 iki 10% wal.rylo;nuoS iki 4 vai. 
po pieL

Užpraazydami gydyklas prisiuskite *1.00 
tlfJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

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

REUMATYZM.
L NEURAi-GlE 1 podobM eboroby, 
K vyrabtany na i.<xtouwle fctaiych j 

niemikckicm ASK praw NmczncB,/*!
Dr RICHT ERA

K7„K0TWICZNY”Va 
fpAIN EKPELLER] 
FnIE NA Sic LKPKZEOOt Pn*<M«y tyl- 
*ko ma ,,KOTWICE"« man* ochronių 
f. Ad. Richtar BCo.. s»., n«w y ortu

31 MEDALI ZLOTYCH1 innych
1S SIU. Wlaaae fabrykl azkla. 1

į 25CT. IflOOT. U«aa)a go i poUca: 1 
k nalahorutejal l«-kar»». wtaįclcl»ą A 

skladd* aptrezuveh di»cbowni
i mue znakomU* ‘>x>by

D RA KICHTERA
| KOTVICZNY STOS* AK AL najieęaaymdrad 
|kiam na kolkl nlMtravnonė, rborob t Sot^dka.

komitetus nepri- 
ij nemisliju pri-

Dėltogi meldžiu

Ant tų Kravčuniszkų mela- 
gystų atsakau: kad asz nieka
da prie jokios lenkiszkos parapi
jos neprigulėjau ir nepriguliu, ne 
buvau jokios parapijos komitetu 
ir neėsu, nė lenkiszkos, nė lietu- 
viszkoe, nė prigulmingos nė ne- 
prigulmingos, ir niekada į jokius 
parapijos 
gulėjau 
gulėti.
"Kataliko”redaktoriau8 atszaukti 
tą begėdiszką melagystę,ne krauti 
ant mano sprando lenkiszkų ex- 
kumunikų, nes man jos yra nerei 
kalingos. Pasiczėdykite jas sau, 
gal bus jums reikalingos prie jūsų 
lenkiszkosios parapijinės mokslai- 
nės.

Jeigu sekančiame "Kataliko” 
numeryje szios savo melagystės 
neatszauksite, priverstas busiu 
pajieszkoti teisybės per sūdą; au 
tuom savo darbu jau per toli nu
žengėte. Tokio jau atszaukimo, 
kaip turiu tiesą, reikalauju ir nuo 
"Saulės”, kurios iszleistojas, ma
tomai su Kravčunu susitaręs, 
pasiskubino paantrinti "Katali
ko” melagystę.

A. Olszevskis.

Pajieszkojimai. .
Wargamistra, neseniai pribūvąs isz 

Lietuvos, 20 metų senas, žinantis visas 
bažnytinės apeigas, pajieszko vie
tos. Adresas:

Jonas Petkunas.
124 S. Green St., Baltimore, Md. 

(12-1)
Pajieszkau Antano Bendoriaus, Su

valkų gub. Mariampolės pa v. kaimo Ku- 
melionių. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso:

F. Waiszvilas.
142 Moris St., Jersey City, N. J.

Dr. M. P. Kossakaaskis,
• 3315 S. MORGAN UL.

Aptiekoje J. Leszczynskio, 
kožna diena

nuo 10-tos iki 12-tos adynos 
priesz pietus.

CHICAGO. ILL.
Kas prisiųsJ55c

Paeito markėmis, aplaikys tuziną, kas 
50c—du tuzinu, kas *1.00— penkis tu
zinus naujai pagerintos pope ros gromatu 
raszymui, su naujais papuoazimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkomis ir 
naujos mados konvertais.

Adresas:
W. Kudarauckas,

Box 234 Lavvrence, Mass.

Pigiai ant pardavimo gera grocernė ir 
buczernė vietoje paežių lietuvių apgy
ventoje. Priežaatin pardavimo: savinį- 
kaa apleidžia miestą. Ataiszaukitė paa.T. 
Korbet. 47 Gold 8t., Brookiyn, N. Y.

Reikalauja genį inteligentnų merginų; 
darbas nuolatinis, mokestis gera. Atai- 
szaukite po nr. 1456 Indiana avė., Chica
go, III.

Aukos ant Paryžiaus parodos.
J. Tunaoea, Birchville, Me. 
J. Žemaitis „
J. Petrukeviczius .
D. Kaziukonis 
8. Kaziukonis 
P. Aluszka (lenkas) 
J. Daniulis 
8. Auszura

Isz BirChvilles viso labo *1.95 
.35

“Lietuvos” redakcijoj.
Yra dabar gaunamos sekanezioe naujos 

knįgoa; 1
Kalendoriai ant 1900 meto po........ .. 10c.
Žmogus nepliuszkis, graži pasakaitė 10c.
Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijo

je nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų............ ................... 50c.

Pamečiau pinigus.
Pereitą utarniką pamecziau mieste sa

vo pinigui. Jeigu kas kokius rado, gal 
bus malonus duoti man žinią Jos. Ra
ta nikis, 4608 Fifth avė., Chicago.

G. Nekroszius, Girardville, Pa....
A. Klimarauskas, 8. Boston, Mass.

Aukos ant kankintlnlu.
A. Klimarauskas, 8. Bostou, Mass. T1S

J. NAUJOKAS,
256 Wythe ■*•.. Brookiyn. NY. 

AGENTAS
Uelow. Uik-s»xcsln irprekejas knyga: Untu- 

▼įsaku aaskolUzku. moksii.zku ir wi<okiu kaip 
▼e- gmaatlku. r.odvnn ir U. Ant atsakymo,gro

Pasilinksminimo Balius
.Subatoj, 30 gruodžio, 8 valandą vaka

re darau pasilinksminimo balių, ant ku
rio grajis muzika net ant 4 koncertinų. 
Dėltogi užkviecziu visus aplinkinius ir 
pažystamus pasiklausyti puikios muzi
kos, paszokti ir pasilinksminti paskuti
nėje szių metų subatoje.

P. K a rėčkas,
1193 8o. Oakley ar., Chicago, III.

•

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant pollucijos, kuri 

apaireiszkia laike miego ar prie nusiszla- 
pinimo, ir jeigu isz to neaigydys, ji neap
leis žmogų kankinnsi. Žmonės turinti ta 
liga kenezia nemigą, galvos skaudėjimą 
pilvo užkietėjimą arba netravinimą ner- 
viszkumą vidurių ir nugaros skaudėji
mą ir apeilpnejimą lytiszkų kūno dalių. 
Jeigu tokiuose atsitikimuose reikalauji 
pagelbos, nesiųsk pinigų, bet raszyk pas 
maną įdedamas marką, o asz atsiųsiu 
spraszymą pagal kurį tikrai iszsigydysi. 
Adresuok: (12—1)

John Was«l, 
I4ox 4-A8, Iron Nlountnin. IMivh.

P. K. Urachas,
Užlaiko didelį 8zto- 

Laik-
rogelių, Žiedų, Armo
nikų, Koncertinų, 

ĮSkrtpkų.Grafofonų jy 
Įtt. Szliubiniui Žiedus

ant orderio už
Savo

iri

C.O.D. Wisus ta vorus gvarantuoja. 
Duodami orderį adresuokit:

P K BRUCHAS, 
880 33rd st., Chicago, III.

Knįęos.
“Kardo” bei “Naujos Draugijos” 

Spaustuvės turi būti urnai parduotos 
už mažiausia prekę.

Prisiusk už 2c. stempa o apturės kata
logą. V, Karalius,

700 W, Lombardst. Baltimore Md.

T. ANDRIDSZEVICZAITE
--------  DIRBA --------

Arnotus, Karūnas Ir wisu8 baž- 
nytinlus parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Wellnas, Siarpas, Kokardas Ir .

Mokinausi to darbo Warszavoj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj Ir treti metai kaip Amerikoje.Wi- 
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu Uždirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 
asz savo Uždirbimu* gvarantuoju.

8u Guodone,
T. Andriuszewiczaite, 115 W. Dlrlsion St., Chicago, III.

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
[ ..pas..,

Paul's Co-Operative Watch Co
3I4 State St., CHICAGO,Iii.

Mes parduodame lietuwiaiD8 (langiaus laikro
dėlių kaip wi sos k i toį kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasą, ariiubinius žiedus, bicyklį, 8iuwamą ma- 
sziną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiską gau
si.

Atsiųsk ant Butaisymo sawo laikrodėlį, o mes 
pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti. .

PAOL’S CO-OPERATIVE WATCH CO.
(Ei Įateigta 1877 m,
S 3148 State St., CHICAGO,’ ILL.

L
 Dėl geresnės informacijos raszyk jias mus:

Tiktai •<1.00, 
Jaa iazpardeoda ir i

LAI1INGU0SE RAIDOSE VISADA YRA IŪZIKA.
)''<)<)I‘i|iina* irŽ25<)WargonBl negalimu* wlr*iyti: d* 
maiiau Jie *all grajyti norą kkvisiiu* turėdami. Home Muaio 
Boz Uttma abelju vieta.o preke to,lr bledalauilam prieinama Su Juom 
IzietavrienM galt grajyU gerai kad Ir sunkiausiu* nokia*. Muzika 
nn pritaisyta ant voleliu pllenlnam*,** popierinėms, špilkelėm*, nieks 
a«aapil*i Uxduoda garsius ir saidilu* tonu* kaip vargonai. Grajyj* 
•aalmynUzku* himnu*, valdu*, polka*, kadrilu* ir tt Ir Unkštai*. U- 
nn». serganctlu* ir nuUuduslu*. įsidainuoja naujautes svieUszkas dai
na*. Geriause valku nuraminimui 2<>n V*. Galim* aut jo grajytl su vinz 1.009meliodlju. Yrataldyvlaa* In.lramenliT GauiLnri^plr 

ukstancUusnadekavonln, kurie sako, kad rado daugiau negu tl- 
' Tb1 n* t*£p Pigi kaip zabowa Sveria 1S svaru
iryąnv>. Gavę 0.00 prislusim* tau par ezpresa. Agentai greit* 
* pinigu*. Atsiusk nike. m*rk*. o gausi kataliogu.

Diemanto Elektros Kryžius
o lurulu Aa.lrijoje. ir pasidi-kavojant «awo naudai 
.rytiu* ta* v»ik pra.tplaUeo tVokvttJoJ Frani-Dzijoj, 
taadlnaTiJoi ir kilote Kuropo* tralyM. ir (tendie* yra la- 
lausiai l.geidaulama* kaipo rali o iras val.tea tuo Reuma- 
»mo ir daugelio kito kūno negaliu.
Eiekiroa Ui.manio Krykiu* gydo Rromallzma taip mas
alu kaip ir aunarlu. Neuralgija ir kitu* kuao *k*udoji- 
u*. Nervtazkuma. Nrrvu uu.llpnrjima. Silpnumą. Praa-

lot* Nervu Gyvumą. N«rwu Nupuofima. Nemiga. Abejo 
tingumą. Dvasio* Nupuolimą Hy*tenja. ParalyMu, Su* 
•engimą. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Muomara. Biv. 
Vito Stoki Silrale* Plakimą.Galwo* (kaudejlma Ir visu* 
NervHsko Syttemo sugedimu*.

.................................. ’• »■ 
*\.*t yt| nnnu-nu « >.k*n». t ; *,', am>>u. uk,u,» r. k - .

K-VMCM J * l i aand-niu at.kir.il Pr-ke t. Krvii.u* .r« « iena* dol.-
<< j,.

bei dwlde*zimu sykiu daugiau Koina* *salmyao« sąnarys, 
■valkas ar ligota*, nlekado*neturi būt be u> Elektrisako Krykiau*, kurs yra geriausiu gelbeto- 
Jum prieszal visokias kūno negale* Ir skausmus. Prisiusk viena doleri per *zpr*a*. ar money 
orderi arba registru.doj gromatoi. o mes lamstai sava* kautais paslueim vien* Kiaktrlszka IHa- 
manto Krykiu, arba * u* 0.00 Gaunamo* tukstaariial* rekomendacijo* ano ypatų, kurio* *u 
pagelba szio Stebuklingo Krykiau* Iszaigyde. Yra uktektln* de1 parodymo jo magiszko* galybe* 
Batai pora tokiu rekomendacijų:

J. BALLK. Stuttgard. Ark., ra*zo: Per daugeli metu kentėjau ssr kūno skausmu* ir jok* 
kaktara* nei patentuotos gyduole* mases neiszgyde. U kist Jutu Klek t ros Krykiu* iszgyd*.

POVILAS POWIS, Milvaukee, Wl*.. rasto: Per keli* metu* asz sirgau reumatizmu. Po szo- 
aziu uedellu urartojimo Jutu Elektra* Krykiau*, neik atgavau savo sveikata.
The Diamond Electric Crora Co., 366 Milwaukee avė., CHICAGO.

LIETUWISZKAS DAKTARAS.

581 Milwaukee Avė.,
OFFISO WA

Chicago, III.
WmI 9SI.

Galim* patunki! l.z kiekvieno* Aptl-Ao*.

Li6iiiwiszKa flDiiBKa
257 Hanover St.r Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekorlssku tavorų caionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, ruakai, Metuviszkal Ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257„XgMXK.fiyjJ^^AKWA..MŲS.APTIEKQS.257

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ro- - 

azyk, o mz at aivai u 
tau dykai užpeoagty- tBCtStv 
toje gromatoje pąno- 
kinima kaip iazagy- /
dytl namieje ir npra- y- ‘
azyaiu kokiu budtąaaz^^J^ 
iazaigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa- 
mokinimą* tikrai isz- 
gydys ausilpstejima tavo lytiazku daliu 
ir sulaikys naktine poliurija. Raszyk 
sziadien paa:

Chat Johnson,
Box 516, Hammond, Ind.

. Prekti pinjgų.
Ruskas rublis po ........... 52 jc
Prūsiškos markės po............24|c

Prie kiekwieno pinjgu siuntinio 
reiki* pridėti.SOc ant paeito k*sz- 
tų.

Vyrams dykai
Klak*Maaa *yna. kun paraazya lalazka la 

SUte Medioal Inatltote, Kay *1T. Klaktroa liulld- 
iag. Foat Wayat, lod.. aptalkya dykai praboa 
pakuti garalnira Namlala Gydaoliu, lazgydžiuaia

Jo lytiizka dalia ■ilpnumala, paetnanozlaU ano 
Jaaayilo* laidykime, pradadymo pettagoa Jr at-

vytima lytloo dalia. Raayk lalądian.

C. A. Bachbinder,
Wokiszkai-Amerikoniszkas Aptiekoriua, 
64 Grand 8t., . Brookiyn, N.Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
"Wlld Cherry A l\>lu’' vadinamas ir 
“Reumatic Mizture No 79000.” ant gy
dymo reumatizmo. Bonkelęs po 25c. 50c 
ir *1.00. Priaiunczia pacztu. (29-12)

’ ‘-----------------------------

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

Mano Dirbtuve tapo ~ —
Apdovanota

DWIEMS MEDALIAIS/ 
ant kosduszkos Paro- 1 
dos už rupestinMa, tel- 
Minga ir arttetlMką is»-

HŽJOMI
1M4

KARŪNŲ, SZARPŲ 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
J^SRLŲ, 
KINIŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbą aproikazti guo- 
doflniema Kunįgsms ir guodotin. 
Drąugyktėmi, kad mz dirbu Vi
tu* nugarei i a tu paminėtus dalg
iui Plgiausei, TelHingiausei 
ir Gerlausei, nea per 30 metų 
užtiimdam* iazdirbimala' įgijau 
geėiausą praktiką ir dėl to galiu 
vi|ką padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai..

Su guodone
W. SLOMINSKA, 67W MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St., Chicago, III.

į Turi geriautes gydyklas nuo visokių 
! '*<ų; tnlaiko visokes Europines žoleles, 
i Bobro jnėsa, rusk a* gyvus dieles ir tt.
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apro- 

I szantiėms savo ligas, duoda, rodąs ir 
į pnsiunczia gydyklas per pacztą arb* 
per ejpresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
taro!. teipogi per telefoną gali pc- 
szaūkti daktara kas tik koki nori.

‘ Dr. M. P. Kossakauskas visada aplin
koje. :

Tel. Yards 704).

Stebuklas!
Žingeidus svietui dalykas.

Tikrai vienatinė gydykla’ ant užžieldini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą 
už kągvarontuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius fr tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OFFISAI: Brookiyn, NY
Norėdami pasiklaust rodos per ia!szku&, 
adresuokite: J. M. BRUNDZA &. 00 , 
Box 2361, Nev York.

MANE
Ofi 

Grąže* ItR

Wis|

pas —

wjthI —
nu.tatom » ir 

atsukama*, graliai kvletkuola*. tikrai ameriko- 
niazkai. viduriai.. gv»rantuota* ant 90 meta, 
lazrodo kaip MO.OO auksini* laikrodėli*. Aulu*!

Baltriikoiįi!!
Rasite asai)ą alų, seniau^es ariel- 

j ka|, wyną net isz Europos, o 
cigarus net i»s Turkijos.

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

faterbnry. Conn.

ar HioKrnzka.Prt- kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukso lieta lenciueeli Jeigu au orde 
rin priaiuaifS.t*. ir apmokame kauztua pritinntl- 
mo Apsistelieok asendien. neaa Jn prekes eina 
aogaztyn Rausyk o prisiusime 900 pusiu Kata
logu parodanti tukataneriua visokiu puikiu d*i- 
Si. ROYAL BAROAIN HOU8E, M Dearborn St 

ienco. III.

W 4M6*^

PIRK

Nei ink

kad butu minu gwarancija.

groeeHiiko

105

NERVITA Suirratin* nutndyt* vyra 
~ stipruma ir drąsumą.
G vdo Impotencija. *<*bdo naktini, 

peluclj. ir wi*a* liira, inir*uu> per 
(«7d>kum. »r ne»tiuiru-unio Sri'a irv-

TIKTAI

&nt

Ruginius Miltus, 
fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

barielkos ir maiazelio, 
kaip yra ant 
Klausk savo 

miltus-
Chicngos tilija: 
107 West Kandolph Street.

JMA krauju; priduoda veidui raudonume 
ir augrniina imogui įaunystia. Bian- 

mmg oriame paeita už BOMarell. ui C2 S0 
Imzelius ir tvarantuojame iszgvdy- 

vn. arba pinigus sognUUnti. 
hervita McdicalCo.,

Olinton A Jakson Sis , Chicago.

BurtnbU.. Chicago.

J. Aglinskas, 
5tM 8. Canal st., Chicago. 

LIETUWISZUS SALIŪHAS. 
Užlaiko guriausia alų. seniauses ariel

kai ir kvepenezius cigarus- Wisus už
kviesta atsilankyti. (29—12)

A. Šilkarskis & Co.

• Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Ditba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krosztus už piginusią preką. Užlai
ko geriausią tabaką ant pepieroaų, im
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplevvood avė. 
Oflaa* ir Krautuve: W24 :43rd str.

(po „LietnTos" Redakcija) CHICAGO.

Elizabeth, N. J. 
Rzifkortes ant drueziau- 
ir siunezia pinigus į visas

FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

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

Gydo visokes ligas, turi geriause prokti 
ką ligose moterių, vaikų ir chro- 

niazkose ligose.
867 32nd St., Chicago

oFlbu VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak 

Tklklonab Yakds 885.
Teipogi priima ligoniu* ofise po nr. 

2876 Archer Av., kerte Bonfie! 
nuo 10—11 ryto.

Telefonas Cakal 32p.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fnrnitsre 4 Stove Co.,
3249 S. Morgan -

Užlaiko gerą alų, seniauaes ir esystas a- 
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl azviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinįsezyseziau 
sės ir teisingiauses lietuv'.szkas raliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIUS, 
K341 Bąnk, kampas 8. Leonard st. 
Wat«rbury, Conn.

F.PBradchulis
Adwokataa tr Notary Public 

Wienintelis lietuvys advokatas, baigę' 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjiezak" 
užsenėjuaias provaa, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokinose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 

. gal rodą pasiekti per gromatas. Turin- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojau* 
325U S. Halsted st., Chicago, UI 

■» Telephone Yards T72.

at.kir.il
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