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Amerika.
Amerikos randas pagarsino, 

kad sziauriniai pertai ant Filipi
nų salų likosi atidaryti užruheži- 
nei prekystai ir į tuos krasztus 
Amerika paskyrė savo guberna
torių. Teisybė, kad poetiniai 
miestai yra amerikonų rankose, 
kadangi juos gali apginti nuo fi 
lipinieczių szuviai kariszkos lai
vynės, bet toliaus nuo jūrių vis
gi yra filipiniszki pasikėlėliai, tik 
jie dabar nesilaiko jau dideliuose 
pulkuose, bet pasidalino į mažas 
partijas. Nors tokię mažę isz ke
lių deszimczių pasikėlėlių partiję 
ir visai sumusztų arba ir paimtų 
į nelaisvę, tai tas ne gal daug 
sverti ant tolesnio pasikėlėlių pa 
silaikymo. Pasikėlėlių pulkeliai 
yra jau 14 angliszkų mylių nuo 
Mani lies, taigi teip toli iki kol

Argi tokiose sanlygose gali būt 
kalba apie prekystę su kitais 
krasztais? j' pietus gi nuo Mani 
lies pasikėlėliai laikosi tvireziaus 
ir didesniuose pulkuose. Susimu- 
szimai czia atsitinka beveik kas 
dienę, kuriuose vis po kelis ame- 
rikoniszkus kareivius užmusza ar 
paszauja. Rods amerikonai su- 
musza filipinieczius, bet kaip tik 

į apleidžia apimtas vietas, filipi-
| niecziai vėl grįžta atgal į tuos

paežius krasztus, isz kurių juos
■ iaswijo. Taigi isz visko matyt,
A kad iilipime<vgų^įar per czielas
^•netų eiles

jie ir ne gali turėti vilties iszvy- 
ti amerikonus, bet užtai gali jie 
nedaleisti per eiles metų įvesti 
normaiiszkų sanlygų, karė gi A- 
merikai kasztuoja daug daugiaus 

į negu filipiniecziams. Rodosi
Į v'*enok, kad ir paskutiniems karė
L nusibodo. Jie dabar atsiuntė į

Washingtonę tris delegatus ant 
perstatymo prezidentui reikala
vimų Filipinų kongreso, kurio 
jenerolas Otis ne nori pripažinti ir 
atsisako nuo tarybų su juom.Dele
gatai nuo to kongreso, atkakę į 
Amerikę, perstatys «awo reikala
vimus prezidentui, ministeriams 
ir kongresui. Koki yra tie rei 
kalavimai, tilipinieczių delegatui

• reporteriams lai k raszczių ne sako, 
bet jie nuo reporterių ne slepia, 
kad Filipinų gyventojai geidžia 
pasiliovimo kraujo praliejimo. 
Jie sako, kad įtekmė Aguinaldo 
nupuolė, kadangi jis daleido už 
muszti vienę isz įtekmingiausių 
filipinieczių vadovų jenerolę Lu- 
na. Jeigu Amerikos randas ne 
atmes delegatų iszreiksztų reika- 

i lavimų,karė gali greitai pasibaig- 
į ti; jeigu gi tuos reikalavimus
■ atmestų, filipiniecziai žada pasi 

kėlimę palaikyti per eiles metų.
A Kaip delegatai tie sako, pasikėlė
■ liams ne trūksta nė valgio, nė
■ ginklų, nė amunicijos k ulangi tę 
B viskę pristęto jiems dvi vieszpi-
B tystės.

Pagal naujausias žinias, ameri- 
^Mkonam- pasidavė Aguinaldo mo- 
^Bter*s *r še0110*

2000 kareivių. Tiltai perėjimui į gi angliszka kariauna isztraukė 
— — -----.-- l---------- iaz muszio lauko, tai ko-

lionijos randas ne drysta nieko 
priesz kolionistus daryti, nes jei
gu dabar pradėtu juos gaudyti,tai 
tuom vien suskubintų pasikėli
mę visose angliszkose valdybose. 
Netrūksta būrų draugų ir anglisz- 
koj kariaunoj, kurie prie progas 
pranesza būrams apie kiekvienę 
angliszkų jenerolų pasikrutinimę 
ir apie jų mierius.

Didelį triukszmę Wokietijoj 
padarė suėmimas portugaliszka- 
me porte vokiszko pacztinio gar
laivio “Bundesrat h.” Ant mi
nėto laivo mat rado liuosnorius 
traukianezius į pagelbę Transvaa- 
liui. Kadangi vienok minėtas 
garlaivys likosi angliszko kaiisz- 
ko laivo paimtas svetimame por
te, kur anglijonai ne turėjo tie
sos kratyti svetimų laivų, tai 
^Vokietijoj visi nuo rando reika 
lauja, idant tas pareikalautų pa
leidimo laivo ir atlyginimo už su- 
laikymę. Nežiūrint ant prilan- 
kumo Wokielijos ciecoriaus An
glijai, jis vienok ne gal eiti 
priesz norę savo tautos; suėmi
mas gi prieszais terptautiszkas 
tiesas vokiszko laivo tik dar la« 
hiaus pakėlė vokieczių nepasiti- 
kėjimę ir nekentimę Anglijos. 
Mat kaip priežodis sako, jeigu kę 
Dievas nori nubausti, tam 
atima. Tę galima sakyti 
dabartinius angliszkus 
terius pradėjusius 
praliejimus Afrikoj, 
bijodami savo szeszėlio, 
terplauUHzkas Vesaa ir iier tai, 
net priesz ciecoriaus norę, isz vo
kieczių daro Anglijos prieszus.

Pereitos sanvaitės pabaigoj į 
Europę atėjo žinia, buk Abisini
jos valdonas iszsiuntė 10000 ka
reivių į provinciję Tigre,* prie 
Egipto rubežiaus. Kaipo prie
žastį to paduoda, buk toje pro-

per upę Orange vis yra būrų ran
kose. Kadangi, kaip paskui pa
sirodė, butų kariaunos dalys 
ne pasitraukė atgal per upę, 
tai vėliaus gal pasirodyti, kad jie 
tyczia davė jenerolui French u- 
žimti miestęColensburg,idant vi- 
sę jo kariaunę galėtu teip paskui 
uždaryti, kaip uždarė apstodami 
isz visų pusių anglijonus mies 
tuose Ladysmiih, Kimberley ir 
Mafeking. Apie traukimę pry- 
szakin jenerolo Buller, neseniai 
sumuazto ant Tugela upės, nieko 
negirdėt: laikraszcziai rods garsi
na, buk jis dar priesz atėjimę ant 
jo vietos paskirto jenerolo Ro 
berts bandys pataisyti savo gar
bę ir iszduos nauję muazį su toms 
pajiegoms, kokias turi. M it ma
žas neva pasisekimas jenerolo 
French suteikė ir jam daugiaus 
dręsos. Po pirmutiniam vienok 
sumuszimui Bullero būrai ne per
leido ant nieko laiko, bet sutrau
kė daugiaus pajiegų, visas 
kalvas prieszais pozicijas jenerolo 
Buller jie teip sudrutiuo, kad 
kiekviena isz jų yra kaipo tvir- 
tynė; kalvos viena su kita su
jungtos dabar geležinkeliais ant 
pervežimo kareivių ir ka
nuolių nuo vienos pozicijos 
ant kitos. Vadovystę ant tų 
didžiausių būrų pajiegų apėmė 
vėl jenerolas Joubert, kurisži jau 
suvisu iszgijo. r Dabar anghjo- 
nams daug^sunkiaus persigriebti 
per Tugela upę negu buvb pir
miau*. Taigi sunku daleisti, kad

kantrus holandiszkes kilmės ko- 
lionistai ne privalo turėti ne jo
kios vilties ant įsikiszimo Euro 
poc j karę Afrikoj,, kadangi, kaip 
jis sako, Amerika persergėjo Eu 
ropę, kad ne dalebianti įsikiszti 
būrų užtarėjams. Jeigu sykį už
gims karė kad ir su Abisinija, jau 
įsikiszimo Europos ir Amerikos 
persergėjimas ne sulaikys. Patsai 
tas persergėjimas, jeigu jis teisin 
gas,parodo, kad Amerika eina isz 
vien, taigi eis ir toliaus su An
glija priesz kitas Europos tautas, 
wien prisakymus toms davinės. 
Jeigu karė reikalinga ateitėj, tai 
kitom* tautoms parankiaus ję 
pradėti dabar, kada lygiai Angli
ja kaip ir Amerika dar silpnos. 
Kad ypacz Prancysija rengiasi į 
karę, geriausiai parodo, kad ji a- 
part pusės milijardo frankų ant 
sudrutiuimo laivynės, pareikala
vo dar 120 milijonų frankų ęnt 
sudrutinimo visų I Prancūzijos ir 
kolionijų pakranazių,
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Jie, 
laužo

vos miegantį žmogų, tikėdami,* 
kad tai namų savinįkas, puolė 
ant mieganczio ir kelis kartus 
perpjovė jam gerklę; buvo tai 
vienok sveczias, gaspadoriaus 
namieje ne buvo. Buvo ežia dar 
tarnaitė, tik tojė, iszgirdusi riks- 
mę pjaunamo sveczio, isz 
baimės pasikavojo po lova. Wa- 
giliai, nužudę kę ant kelio patiko, 
pradėjo jieszkoli pinįgų, bet rado 
tik 10 rubl..sūkuriais iszsineszdi- 
no ir pasislėpė. Jų dar nesurado, 
nors žino, kas jie yra.

kios baimės kreiptieei į minėtę 
amboliatoriję;kur suteiks pigelbę 
specijalistai akių gydytojai be jo
kio užmokesnio. Czia ligoniams 
dalina be užmokesnio ir daktaro 
užraszytus vaistu*.'

M Pietini Afrika. 
raM Patikrų svarbaus ant karės 
raMlko pintinėj Xfrikoj nieko ne 

-s 11. k • \. _• ■
|^Knai padu buk tmuK auti- nu > 
U sziaurių angliszkas jenerolas 
H French su n i^zė bucus po Uoiens- 

burg ir paveržė szitę miestę. 
Viena borų kanuolė muszyje 

r pertrūko ir ję pasitraukdami bu- 
* rai paliko kaipo ne naudingę.

Kitas vienok ir tai sunkias ka
nuoles jie visas paėmė, tinkan- 

j ežių kam nors kanuolių nė viena 
1 ne pateko anglijobams. Tas jau 

o, kad barai ne liko teip bai- 
sumuszti, ir patsai muazis, 
ut, ne buwo labu didelis, ka- 

jeuerolas French turi tik

toms pajiegoms per nepa- 
sekmiugę muszį, kuriame 
nužudė 15U0 žmonių ir 12 ka
nuolių. vėl bandytų stoti į muszį 
nesulaukęs pastiprinimo su susi- 
drutinusioms labiaus hurų pajie 
gotus. Iki sziol vienok jis ne
prisiartino areziaus prie būrų po 
zicijų. Gal būt todėl, kad ii vi
sos kalbos apie rengiamę jo antrę 
muszį nesiremia ant teisybės, ka
dangi antras nepasisekimas dar 
labiaus pakeltų dvasię neprilan- 
kių anglijonams kohonistų ho- 
landiszkos kilmės angliszkose 
valdybose.

Nuo vakarinio karės lauko 
nieko naujo ne girdėt. Jenero
las Methuen nė žingsnio areziaus 
ne padarė, ne prisiartino prie bū
rų apgulto miesto Kimberley; jo 
pagelbtnįkas jenerolas Gatacre, 
negalėdamas nieko padaryti bū
rams, užsimanė savo jenerolisz- 
koj globoj laikyti ramiai gyve- 
nanezius farmerius, stabdo jų pre
kystę, suvarė gyventojus į kru 
vę ir su kareiviais daboja, kad 
jie ne galėtu pristoti prie būrų. 
Mat kas pats turi sanžinę suter 
sztę daugybe nuodėmių, keno tur
tai surinkti isz plėszimu svetimo 
lobio, tas bijosi kiekvieno praei
vio, tikėdama* jame patikti tokį 
jau plėszikę, kokiu pats buvo. 
Angliszki jenerolai dabar mat 
bauginasi net savo szeszėlio. Ne
žiūrint vienok ant tokio smar
kaus dabojimo, kuom ypacz atsi
žymi būrų sumusztas jenerolas 
Gatacre, rodosi, kad anglijonams 
ne pasiseks nuo pasikėlimo sulai
kyti holandiszkoe kilmės kolionis- 
tus savo pietinės Afrikos valdy 
bų. Negana, kad tos kilmės ko- 
liouistai krasztuose, kur tik būrai 
prirlartina, visi prie jų pristoja ir 
papildo n u ot r uotas, bet, kaip pa
duoda paskutinės atėjusios isz 
pietinės Afrikos žinios, rengia 
pasikėlimę holandiszki kolionistai 
ir paezioj užbaigoj pietinės Afri
kos vos 30 angliszkų mylių (7 
mnsiszkių) nuo sostapilės visų 
pietinės Afrikos angliszkų va'dy- 
bų miesto Cape Tovn. Wisi czia- 
nykszcziai kolionistai turi kuo ge
riausius karabinui • Jie, kaip sa
ko, susitarę buvo paimti anglisz- 
kę gubernaiorų Milneię. Kadan-

Didžturczial ir masko
liai elnią isz wien.

Kad isz daugumo Lietuvos 
dvarponių Lietuva ne turi daug 
naudos, tę mes seniai žinome, bet 
kaip kada pasirodo, kad už 
dvarponius, su ukinįkų skriauda, 
stoja maskolisdri valdinįkai. 
Sztai, kaip paduoda jau net mas- 
koliszki laikraszcsiai, netoli Kau
no, katalikas sulenkėjęs lietu vys 
dwarp<ww» (i>x£jD«?^AUtikimus su 
aplinkinių kaimų ukinįkais už že
mę. Dvarponis reikalavo, kad 
ukinįkai perkeltų.. ant jo žemės 
pas ta t y tę valszcziaus javų krau
tuvę; ukinįkai gi reikalavo, kad 
dvarponis atimtų ant jų žemė-* 
pastatytę malunę, kuris didesnį 
užima plotę negu

Numirė nuoužspryngimo.
Netoli Vilniaus, kaime Fabija- 

niazkiuoee, 4 d. gruodžio pas uki- 
nįkę Daukszę buvo vestuvės, 
ant kurių terp kitų sveczių atėjo 
teiposgi 70m. senelis ukinįkas to 
paties kaimo, Jonas Szaukevy- 
czius. Rytmetyj, priesz iszva- 
žiavimę į bažnyczię, svecziama 
padavė valgį. Bevalgant sene
lis Szaukevyczius užspryngo ir 
besistengiant jį gelbėti, užtrosz- 
ko. Nusiuntė į Vilnių parvežti 
daktarę, bet tas, pribuvęs rado 
jau senelį ne gy vę ir žinoma, isz 
numirusių prikelti negalėjo.

Baisios wėtrus.
Baisios vėtros pradžioj 

mėnesio siautė Minsko guberni
joj, kurios ypacz miesto Lietu- 
viszko Minsko aplinkinėse daug 
blėdies pridirbo. Daugelyj vietų 
baisus vėjas kaip szluote nuszla- 
wė czielus kaimus; giriose isz- 
vartė ir sulaužė daug medžių 
pridirbo blėdies ant milijonų ru
blių. Kiek iki sziol žino, sugriau
tuose namuose35žmogystos likosi 
užmusztbs, bet isztikro,turbut,už- 
musztų skaitlius bus daug dides
nis.

szito

riaus, sako, butu buvę, kad vis
kas butu sudegę, negu kad sta- 
rotystės nustojau! Ant niekų 
iszėjo ir rinktinių girdymas. Ir 
tie jo norai iszsipildė: užsidegė 
miestelis ir viskas Jasz. suplesz- 
kėjo. Antrasis, Gruzdbarzdis, 
gegužio mėnesyj teip baisiai per- 
sikirto koję.jog lygsziol tebėr ant 
patalo ir nėra vilties iszsisukti 
nuo koliekystės. Treczias, Ryma, 
aeziu Dievui, iszsidangiuo į Lie- 
pojų; palikęs girtuokliu, sėdi 
.'au
mas mėlynę savo nosį. Ketvirta
sis, 
teip 
girtuokliavimu ir paslaptu susi
žinojimu su vagims, jog ir tę tu
rėjo praazalinti. Teip visus per
sekiotojus lietuviszkų rasztų pa
siekė ryksztė teisybės. Bus teip 
ir kitiems. Saugokitės, nes judo- 
szystės szaukiaa atmonyjimo.

Tėv. Sarg.

wien karczemojo glostyda-

valszcziaus
vincijoj užgimė maisztai. Kadan I krantuvė, teiposgi įtaisas kaulų 
gi vienok apie pasikėlimus toje Į deginimui. Ukinįkai suszaukė

Gentaro kastynės.
Laikraszcziai pranesza, 

netoli Palangos, prie Baltiko, 
ant lauko dvaro prigulinezio 
grafui Tiszkevyoziui, i kasdami 
grabę, porę pėdų nuo pavireziaus 
prikasė sluogsnius mėlynos žemės, 
kurioje yra daug gentaro ir tai 
labai didelių szmotų. Grafas Tisz- 
kevy ežius ketina parengti kast y- 
nee tų gana brangių mineralų, o 
kad jam pinįgų ne trūksta, tai be 
abejonės savo mierius galės isz- 
pildyti. Palangoj yra ir dabar 
daug dirbtuvių apdirbanezių 
gentarę, iszdirbanczių isz jo vi
sokius daiktus, bet ant reikalų tų 
dirbtuvių gentarę graibo su spe- 
cijaliszkais tam mieriui paskirtais 
plūgais, arba perka jį isz Prūsų.

kad

Rogių kelias.
Nuo 10 d. gruodžio užstojo 

Lietuvoj tikra žiema ir prasidėjo 
szalcziai. 10 d. gruodžio Vil
niuje buvol0c szalczio pagal Cel- 
ciaus termomėtrę; tiek jau szal
czio buvo tę dienę ir Kaune. Nuo 
tos dienos szaltis pradėjo didin- 
tiesi beveik kas dienę, daėjo net 
iki 29°, bet paskui vėfsumažėjo^ 
Kadangi prieaz.tai pridrėbė gana 
sniego, tai dabar Lietuvoj visur 
geri rogių keliai.

VVabalai naikina girias.
Spyglinius medžius giriose Su

valkų gubernijoj užpuolė vaba
lai, kurie iki sziol isznaikino me
džius ant labai didelių plotų. 
Randas neįstengia užkirsti kelio 
vabalams, todėl jie užima vis 
didesnius plotos, prisiartino jau 
prie Prūsų rubežiaus; ant saugoj 
jimo parubežių girių, Prusai su
traukė kariaunę. T

provincijoj nieko ne buvo gir
dėt, tai laikraszcziai mena, kad 
Abisinijos valdonas Menelik ty- 
czia jie-zko progos ant sutrauki
mo savo kariaunos ant Egipto 
rubežiaus ir nori pasinaudoti isz 
pirmos progos ant paveržimo nuo 
auglį jonų kokio nois Egipto 
szmoto.

Rytini Azija.
Kaip paskutinės isz rytinės A- 

zijos ateiuanezios žinios paduoda. 
Ma*kolija traukia skubiai kariau
nę į jai priguliiiczius portus, ga
bena kanuoles ir amuniciję. Tę 
patį daro ir Prancūzija. Gin 
kluojasi smarkiai ir Japonija. 
Laikraszcziai sako, kad, pasinau
dodama isz karės pietinėj Afrikoj, 
Maskolija su Prancūzijos pagelba 
rengiasi iszstuoti su visu Angli 
jos įtekinę isz Chinų. Jeigu An
glija bandytu pr.esztarauti, kaip 
siko laikraszcziai, užgims baisi 
kova terp Auglijos ir Maskolijos 
Azijoj. Dabar prie Afganistano 
rubežių Maskolija turi 800000 
kareivių. 150000 yp ant Kauka
zo, isz kur Užkaspiszku geležinke
liu į vienę sanvaitę tę kariaunę 
galima pergabenti ant Afganista 
no rubežiaus, su kuriuom buk 
Maskolijįjau padarusi sutartį. 
Tuom tarpu anglijouų ludijose 
yra vos 60000. Taigi ant atei- 
uanezio pavakario laukiama yra 
dideli karė; į ję gali įsikiszti ir 
kitos didėsės v i esz patys lės; karė 
ta butu už Anglijos būvį arba ne 
buwį kaipo didesės vieszpatystės. 
Kaip pradžioj 19 ezimtmeczio 
naikino Europę baisios Ntpoleono 
karės, tas pats gal būt ir su pra
džia 20 ezimtmeczio; karės gali 
pasibaigti didelėms permainoms 
ant musų žemės žemlapio. Rod* 
angliszkas gubernatorius savo 
proklamacijoj į gyventojus pieti
nės Afrikos persergėjo, kad ne-

valszcziaus susirinkimę ir buvo 
jau arti susitaikymo, bet sztai at
lėkė maskoliszki valdinįkai ir 
suareeztavę visus kalbėjusius 
priesz dvarponį, iszg.ibeno pas 
pavieczio virszinįkę. Tas, isz- 
traukęi nuo ukinįkų pažadėjimę, 
kad niekada nesiprieszys dvarpo 
niui ir jo prisakymams ir kad už 
buaresztavimę niekam nesiskųs, 
teikėsi parodyti savo malonę ir 
paleido nekaltai, be pamato 
aresziuotus 8 ukinįkus.

su-

Jawų prekes.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: už 
pudę rugių 75—78 kap., avižų 
50—70 kap., miežių 85—90 kap., 
gnkų 80 kap., žirnių 80 kap.— 
1 rubl. Pūdas sviesto 11 rubl— 
13 rubl. Szieno 40—45 kap., 
sziaudų 25—27 kap.

Liepojuj mokėjo: už pudę ru 
gių 71—77 kap., už drėgnus 
daug pigiau. Avižos paprastos 
53—58 kap,, geresnės 59—63 
kap., geriausios 64—68 kap. 
Miežiai 70 kap. Grikai 84 
kap., grikų kruopos 120 kap. 
Ž'rniai 71—77 kap. Linų sėmens 
145—147 kap. Kanapių sėmens 
124—125 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 57 kap., vidutinės 58— 
61 kap., stambios 62—64 kap.

Mokintiniai Kaune.
Ant 100000 gyventojų Kaune 

yra 10000 vaikų, kuriems pride
rėtu lankyti mokslainės (Cbica- 
goj ant 5 gyventojų iszpuola 
vienas mokintinis. Vokietijoj ir 
Prancūzijoj, imant miestus ir kai
mus, iszpuola vienas mokintinis 
aut 6 gyventojų), tuom tarpu 
lankanczių visokias mokslainės 
yra tik 900, taigi vos vienas 
mokintinis ant 111 gyventojų. 
Reikia ežia pridurti, kad Kauue 
tie dalykai stovi geriaus negu 
kituose Lietuvos krasztuose. Ro
dosi, randui priderėtu dalesti 
rfengti visiems,kas tik nori,kokias 
nors mokslainės ant pakėlimo 
apszvielimo. Tuom tarpu jis da
ro visai priesziugai: su pagelba 
žandarų gaudo lietuvTsz- 
kas mokslainės, lietuviszkai mo
kytieji galima tik pasislėpus.

Isz Sziaulių.
19 d. rugp. mėn pasidarė didis 

žandarų sujudimas, nes važ'uo- 
jant maszinai į VVilnių, viename 
vagone užklupo ant . lietuviszkų 
knįgų, kurias nežinia kas vežė. 
Akimis permetė per žmonis, 
už-ipuolė aut vieno “szvedo”, 
p. Jono Gadeikio. Nuszvytravę į 
jo kvatierę, sako, buk radę laisz-- 
kę nuo kokio ten vaikelio isz 
Paszventino. Pas jį nulėkę, radę 
kėlėtę N N “T. Sargo”. Už tę 
įsodino abudu į kalinį. Dar pir
miau* czia sėdėjo du: isz Darbėnų 
Kurpys ir vienas isz Žemaite 
par. Abudu prasėdėjo po 9. mėn. 
be sūdo. Tėv. Sarg.

ne marszus. 
susilaukia at

uriadnįkas ' C&arezpolozov 
nusibodo tarpinįkui savo

Plėszikų užpulti;
Kaime Ofuargėj. Kauno pavie- 

tyj. plėsti kai papildė žmogžudys
tę. Du niekszai isz vietinių gy
ventojų įsiveržė naktyj į namus 
tame kaime gyvenanczio žydo, 
kur tikėjo gerai pelnyti. Žydelka 
kę tik pakilo isz lovos; patikę ję 
plėszįkai, su geležine sztanga 
smarkiu kircziu sutrupino gatvę. 
Žydei k* ne spėjo surikti, puolė 
ne gywa ant grindų. Atlikę su 
žydeika, minėti nidlrszai atėjo į 
kitę kambarį, ir pamatę ant lo-

Tai tikra maskolių begė
dystė.

Maskoliszki laikraszcziai pra
neš za, kad komitetas užsiimantis 
pastatymu Vilniuje paminklo 
garsiai maskoliszkai paleistuvei 
ciecorieuei Katarinai 11, atsiliepė 
į dvasiszkiję, pakviesdamas ję 
prisidėti prie rinkimo aukų ant 
pastatymo minėto paminklo. Ar
gi turėjo dręsę su savo begėdisz- 
ku reikalavimu komitetas kreip 
tiesi ir prie katallkiszkų kunįgų? 
Butų jau isz tikro didžiausia gė
da ir nusižeminimas, jeigu kata- 
likiszki fcunįgai iszpildytu tę ’oe- 
gėdiszkę maskolių reikalavimę.

Ambuliatorija sergan
tiems akinis.

Vilniaus dalis draugystės ap
rūpinimo spangų parengė ambu- 
liatoriję (gydinyczię) sergantiems 
akims. Neturtingi žmonės isz 
miesto serganti akimis gali be jo-

Isz Darbčnų.
Geraf priežodis sako: Dievas 

yra kantrus, bet 
Kožna.- sAwo laike
mokėjimo už savo darbus; teip 
atsitiko ir su Meszczionių staras- 
ta Jasinskiu ir ukinįku Gruz- 
barždžiu, kuriuodu skundė kalvį 
Petrulį maskoliams, buk tai už 
platinimę lietuviszkų laikrasz 
ežių Petrulis, keturis mėnesius 
atsėdėjęs kalinyje, sugrįžo isztei 
sintas, gyvas ir sveikas. Ale ant 
jo iszdavėjų pasirodė aiszki Die
vo koronė. Jaszinskis tarės isz- 
guisę- Petrulį ant visados; kaip 
gi nubudo nabagas, iszvydęs, 
jog jo judoszystė ant niekų iszė
jo, vien tik suterliojusi jo vardę, 
kaip skaitytojai žinete. Nerimo 
todėl ir vis gražojo iszbrauksęs 
P. į Si beriję. Gegužės mėnesyj įsi
griovė į- Petrulio kalvę, lojo, 
keikė, savo valia atėmė kasžinĄ, 
kokius ratus, už kę P. apsiskun- 
dė tarpinjkui; tas bylę perdavė 
į ties^ąrių susirinkimę, kuris ir 
pripažino Kazimierę Jaszinskį už 
nesugebantį pildyti kokię nors 
tarnystę ir atstatyti ant visados; 
patalpinti areszte ant 7 sutkų ir 
uždėti biusmės 7 rubl. dėl liudy
tojų apmokėjimo. Jasz. tas nu
sprendimas labai nepatiko; ge-

Ūgis visokių tautų.
Ant pirmo pažvilgio matyt, 

kad ne visos tautos turi vienokį 
ūgį, bet vienos yra mažesnio, 
kitos didesnio ūgio. Ir musų 
skaitytojai galėjo užtėmyti, jeigu 
norėjo, kad žydai ir mozūrai yra 
mažesni už lietuvius ir latvius, 
o už juos szvedai yra didesni; 
prancūzai ir italijonai mažesni už 
vokieczius. Negalima pasakyti, 
kad terp žydų ne butų tokių jau 
didelių kaip lietuviai: toki pasi
taiko, bet jų ne daug, imant gi 
vidutiniszkai, žydų ūgis iszpuola 
mažesnis negu lietuvių.

Angliszkas mokslinczius M. A. 
Thomson, pagal ūgį, padalino 
gyvenanezias ant žemės tautas į 
tris skyrius: prie pirmo skyriaus 
priguli tautos auszgszto ūgio, 
kurių vidutiniszkas ūgis siekia 
1.80 metro, arba 5,66 pėdos ir 
daugiaus; prie vidutinio ūgio 
priskaito turinezius 1.60—1.80 
metrų (5,32—5.66 pėdos); prie 
mažo ūgio priskaito ne turinezius 
1.60 metro arba 5.32 pėdos 
augszczio. Isz tautų ir tautiszkų 
giminių,pagal ūgį,prie didžiausių 
priguli: pietinės Amerikos pata- 
goniecziai, toliaus eina tūlos 
negrų giminės vakarinėj Afrikoj, 
pohnezijonysgyvenanti ant Ocea- 
nijos salų, visi Amerikos indijo- 
nai; isz Europos tautų didžiausię 
ūgį turi skandinavai (szvedai, 
norvegai, daniecziai), szveicarai 
ir anglijony?. Prie tautų gi mažo 
ūgio priguli: malajonys, laponai, 
hotentotai ir tūlos negriszkos gi
minės ne vaisingų vidurinės 
Afrikos krasztų; isz to matyt, 
kad gyvenimo sanlygos, stoka 
maisto atsiliepia ant tautų ūgio: 
neseniai užtėmyjo, kad gyvenan
ti ne sveikose sanlygoee, pusba
džiai lenkai eina mažyn; apie tai 
maskoliszkas randas persitikrino 
paskutiniuose laikuose ant pa- 
sza uktų į kari u menę jaunų lenku. 
Italijoj, ant salų Sardinijos ir »- 
cilijos pasitaiko daug mažo ūgio 
žmonių: toki mažuliai tveria ten 
beveik 14% visų gyventojų. Isz 
tikro vienok ukinįkai ant tų sa
lų gyvena labai vargingai. Iki 
ne seniai gaivalas mažo ūgio gy
veno ir Widurinėj Maskolijoj, 
t»et jau •isznyko, iszmirė visai. 
Prie mažo ūgio tautiszkų giminių 
priguli gyventojai AnJamanisz- 
kų ir Luson salų, pietinėj Azijoj: 
jie ne pereina 1.40 metro, arba----- ...
4,66 pėdos augszczio, taigi jie 
ant czielos pėdos žemesni negu. ---- * __v. ---- , *-----skandinavai arba angbjonys. 
Prie mažo ūgio tautiszkų gai
valų priguli tetposgi: gyvento
ji vidurių Filipinų salų, salos 
Fornp'zos. Borneo, Celebes, bet 
ant Javos nėra jau tokių mažu
lių. Widurinėj Afrikoj gyvena 
tautiszka giminė W ižai: ūgis jų 
teiposgi ne pereina 4.66 pėdos. 
Isz didesnių tautų, mažę ūgį turi 
japoniecziai, ypacz gi maži gy
ventojai sziaurinės tverianczios 
Japomję salos Yesso.

-
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Isz Amerikos
Be mato ne sudege prie altoriaus

Miestelyj Overbrook, ne toli 
Philadelphijos, laike rytmetinių 
jniszių katalikiszkoj bažnyczioj' 
“Our Lady of Lourdes”, ant vie
no isz tarnaujanezių prie miežių 
vaikų, einant ne toli deganezios 
žvakės, užsidegė su liepsna isz 
szydų pasiūta kamža, į kurię 
vaikas buvo apsivilkęs. Pamatę 
degantį vaikę besimeldžianti 

■ bažnyczioj suszuko. Ant to balso 
laikantis miszias kunįgas atsigrę
žę nuo altoriaus ir pamatęs kas 
atsitiko, pribėgo prie deganezio 
vaiko, su nuogoms rankoms nu
draskė deganezię kamžę ir ugnį 
užgesino. Waikas apdegė tik 
ne znaitniai, kunįgas gi gana 
skaudžiai prie gesinimo ugnies 
apdegino rankas.

Buru draugai.
Būrų draugų Amerikoj 

trūksta, jais yra beveik visi 
angliszkos kilmės amerikonai, 
visi, iszėmus teip vadinamus na- 
tyvistus ir imperijalistus. Dau
giausiai būrai turi pritarėjų 
terp holandiszkos kilmės ame
rikonų ir airių. Prezidentas būrų 
szelpimo komiteto Siclen prane
ša, kad jis kasdienę nuo pavie
nių aukautojų gauna vidutinisz- 
kai po $50. Airiszka organizacija 
“Ancient Order of Hibornians 
paskiria ant suszelpimo būrų 
pietinės Afrikos $25000 ir tiki, 
kad visos airiszkos draugystės 
Amerikoj sudės būrams mažiau
siai milijonę doliarų.

Žemes drebėjimai,
San Yacinto, Cal. Antrę die- 

nę Kalėdų szitame mieste ir jo 
aplinkinėse siautė smarkus že
mės drebėjimai, kurie neišpasa
kytai daug blėdies pridirbo. 
Mieste neišliko nė viena ne pa- 
gadyta trioba, daug krautuvių li
kosi su visu sugriautų. Indijonų 
rezervacijoj Saboda laike tų že
mės drebėjimų tugriuvo mūrinė 
trioba, kurioje miegojo indijonų 
moterys; 6 indijonės likosi ant 
vietos užmusztos, keturios teip 
sunkiai apkultos, kad neužilgio 
pasimirė; apart šitų yra dar 20 
sunkiai apkultų. Kiek pražuvo 
žmonių ir kiek yra apk uitų mies,- 
te San Yacinto, dar nežinia.
Nauja garlaiviu linija in Ame 

riką.
Likosi parengta nauja garlai

vių linija terp Amerikos ir Euro
pos ir tai ne per Atlantiszkę ocea- 
nę bet per Didyjį. Naujos linijos 
garlaiviai bėgios nuo San Fran- 
cisko, Azijos, Australijos į Ham- 
burgę. Pirmutinis garlaivys tos 
linijos “Tanis” jau atplaukė isz 
Hamburgo į San Franci sco, o to- 
lįaus bėgios ežia regulianszkai 
garlaiviai kaip į Nev lorkęir 
Baltimorę. Tę nauję garlaivių 
liniję parengė Hamburgo kapita
listai su prisidėjimu Kalifornijos 

‘ kapitalistų ir prekėjų.
Pargabeno IftO negyvu Jurinin

ku.
Kanus 150 amerikoniszkų ju- 

rinįkų užmuštų Havanos porte, 
ant Kubos, laike iszmetimo į pa- ( 
dangęs laivo “Maine” dabar par
gabeno isz Havanos į Washingto- 
nę ir visus palaidojo ant Arling- 
ton kapinių. Ant laidotuvių bu
vo prezidentas McKinley, admi- 
rolae Devey ir augszcziauaias 
^iraatnįkas amerikoniazkoe ka
riaunos jenerolas Milės.

rlkąj.
Pagal atskaitę Suvienytų 

Wieazpatyszczių pinįgų mušiny- 
czios, pereitę metę ant viso Uni
jos ploto iszk&sė i ‘ 
$70694170, taigi ant 
daugiaus negu 1898m. 
iškasė už $74424696 
$4040211 daugiaus. 
estetų aukso iszkasė daugiausiai 
sztete Colorado.nes už $26000000 
Kalifornijoj už $14952392; iš
girtoj gi Alaskoj tik už $4609819.

Minneapolis, Mnr. Naujų me
tų diena buvo ežia neiszpauky- 
tai szalta, termometras Fahren- 
heito rodė 34° žemiaus sero. 
Szaltis ne mažas buvo ir kituose 
Amerikos krasztuose; upė Missi- 
ssippi sustojo,kas labai retai pasi
taiko.

Pembina, Wis. Netoli nuo ežia 
terp mediių kirtėjų lenkų irpran-

euzų užgimė bjaurios muštynės, 
kuriose diktai lenkų likosi baisiai 
sumuštų, du gi: Jouas Kosta ir 
Fr. Jaskovaki sumuszti mirtinai. 
Už kę užgimė muštynės,dar ne
žinia. *

Nelaime ant jreleSinkello.
Denver, Col. Ant Union Paci

fic geležinkelio, netoli Brigthon, 
Col. greitasis pasažierinis trūkis 
susimušė su Bousder Valley tru 
kiu ir abudu trukiai susidaužė ir 

' paskui jų skeliaudroe užsidegė. 
Prie to expreso agentas Raudle- 
man likosi ant vietos užmuštas 
ir kūnas jo sudegė. Sužeistų yra 
14 žmonių, I

Sudege garlaivy*.
Shreveport, La. Gari ai vys

“Linda”, stovintis prieszais szitę 
k miestę sudegė iki van

dens paviršiui. Ugnis platinosi 
teip greitai, kad juriuįkai ir ofi 
cierai turėjo szokinėti ir plaukti 
prie krauto. Penki negrai, kurie 
buwo kaipo tarnui ant laivo, pra
puolė ir turbut jie ant laivo sude
gi *

Daiktai aut Paryžiaus parodos
Jau pradėjo isz Amerikos va

žioti daiktus paskirtus aut ren
giamos ant ateinanezių metų Pa- 
ryžiuje visosvietinės parodos. 
Pirmutinį siuntinį tokių daiktų jau 
atgatono į Prancuziję garlaivy* 
“Prairie” ir iszkrovė porte Hav
re. Paroda oficijaliszkai bus ati
daryta 15 d. balandžio szių me
tų.
Cirkuliaras Kubos plantatorių.

Kubos plantatoriai išleido at
siliepimus, kuriais kalbina žem- 
darbius keliauti ant Kubos, kur 
žemdarbiai gali arba uždėti plan
tacijas, arba rasti gėrę uždarbį 
ant ėsanezių ežia plantacijų. Ant 
Kubos ėsę užtektinai ruimo, žemė 
ežia galinti iszmaityti mažiau
siai 6 milijonus gyventojų,o dabar 
ant tos salos gyvena vos pusan
tro milijono žmonių-

Prairlju gaisrai.
Wilmont, S. D. Aplinkinėse 

szito miesto, vos 4 mylios nuo 
jo, dėga prairijos; ugnis iunaiki- 
no jau kelias farmas ir daug indi- 
jonų triobų, o jose isznaikino ke
lis tukstanezius tonų szieno, taigi 
visę azienę, kokį fermeriai turėjo 
ant iszmaitinimo gyvuolių per 
žiemę-

, Garinio katilo ezpliozlja
Elizabethtovn,Pa. Atsitiko ežia 

baisi garinio katilo expliozija.Isz- 
lakszcziusių katilo szukių keturi 
darbinįkai likosi ant vietos už- 
muszti; sužeistų gi yra daug.

Gaisrai.
Philadelphia, Pa. Didelės 

vilnonių iszdirbimų dirbtuvės 
Juozo Flings ir sūnų Gennanto- 
vne beveik su visu sudegė. Blė
dį ugnies padarytę skaito ant 
|100(Xi0. Per sudegimę szitų 
dirbtuvių keli szimtai darbinįkų 
ir darbinįkių ne teko darbo.

Fort Wayne, Iat. Siautė ežia 
27 d- gruodžio didelis gaisras, 
kurisai isznaikino krautuvę ir 
pardavinyczias. George Devald , 
Co., teiposgi porcoleao pardęvi- 
nyczię Kaago. Blėdį ugnies pa- ( 
darytę skaito ant $200000-

Merrith, Wis. Sudegė 
dideles skarų iazdirbinyczioe 
merican Hide & Lialher Co. 
dys ugnies padarytos labai dide
lės. Per sudegimę szitų iszdirbi- 
nyczių suvirszum 100 darbinįkų 
ne teko darbo.

Augusta, G a. Sudegė ežia di
delės lentų pjovinyczios Perkins 
Manufacturiag Co. ir Georgia 
Iron Works dirbtuvės. Blėdį 
ugnies padarytę skaito aut 
1200000.

Nev Yorke siautė didelis gais- 
ra„> karisai pridirbo blėdies ant 
pusės milijono doliarų. Sudegė 
namai po nr. 425—435 ant E. 
24 ui., kuriuose tilpo kelios 
dirbtuvės. Prie gesinimo trys 
ugnasargiai teip sunkiai likosi 
sužysti, kad juos reikėjo tuojaus 
gabėnti į ligonbutį.

Albany, Ia. Atidaro ežia 
nauję kastynių olę, kuribje pra
dės dirbti nuo pradžios metų.

*1 Pittj-buro, Pa. Apie Sa- 
vickey Creek neužilgio bus ati
daryto* kelio* naujos kastynės.

Johnstovn, Pa. Netoli nuo 
ežia, vietoj vadinamoj ’ Cone- 
vongh, Pa. atidaro nauju kas
tynes ».

Jackson, Mich. Aut ne 
seniai surastų ežia anglių plotų, 
Trumbull Mining Co. atidaro 
naujas kastynes.

5 Nev Mjddleport, Pa. Nau
jai susitvėrė ežia kompanija, ku
ri užsiima parengimu 50 naujų 

i kokso peczių.
i Sparta, Ten. Stato ežia 100 

naujų kokso peczių, prie kurių 
nuo pradžios metų prasidės 
darbai.

' Florence, Cal. Sztraikas 
* kalnakasių Fremont kastynėše 
' pasibaigė, darbinįkai sugrįžo 
' prie darbo ant senų iszlygų.

Montgomery, Kas- Rado 
netoli nuo ežia naujus anglių plo
tus, ant kurių parengs kelias 
kastynes.

•Į Atmoret, Mo. Ant lauko 
prigulinczio D-rui Brook rengia 
naujas kastynes, kuriose neužil
gio prasidės darbai.

1 Oakland, Md. Aplinkinėse 
szito miesto rado naujus anglių 
plotus. Susitvėrė jau kapitalistų 
kompanija, kuri užsiima rengimu 
kastynių.

^Į Hartford Crrr,Ind. 44 stik
lo dirbtuvės, kurios nuo' liepos 
mėnesio stovėjo, pradėjo dirbti ir 

, 15000 darbinįkų gavo darbę.
Hazleton, Pa. Užmokesnis 

darbinįkų 
barre Coal 
Brook Coal 
ant 2%.

•Į Denver,’Col. Wiaoee anglių, 
kastynėse sžtete Colorado dirba 
gerai; szį metę ežia iszkasė ant 
treczdalio daugiaus anglių negu 
kitais metais-

7Į Culvert, Tex. Czianykš; 
ežios kastynės buvo vandens už
lietos, bet dabar jas jau iszdžio- 
vino ir neužilgio vėl prasidės 
ežia darbai.

5 Arnot, Pa. Sztraikas czia- 
' nykszczių anglekasių dar nepasi

baigė, kadangi nė viena isz nesu- 
tinkanezių pusių ne nori numa
žinti švo reikalavimų.

«Į Peoria, III. 50 salyklo 
maiszytojų czianykszcziose degti
nės ir alaus leidinycziose pakėlė 
š t raikę. Jie reikalauja po $13 
ant šnvaitės, vieton $11, kaip 
jiems dabar moka.

•Į Kusselville, Ark. Kompa
nija, kuriai priguli Quite kastynės, 
priėmė nauję užmokeanio tobelę 
ir tose kastynėse prasidėjo jau 
darbai. Kastynės tos stovėjo 
nuo gegužio mėnesio.

1 Altona, Pa. Susirinko ežia 
delegatai 35000 anglekasių min
kštų anglių kastynių ir nuspren
dė pakelti štraikę ant iškaria- 
vimo pakėlimo už darbę užmo- 
kesnio ant 30%. Kaitynių m 
vinįkai sako, kad darbinįkų rei
kalavimo išpildyti negali.

T Hamilton, Oh. Paduodame 
ant žinios lietuvių mokanezių 
molderystos, kad jeigu atvažiuo
tų ežia, tai visada gali gauti dar
bę ir turėti gėrę uždarbį. Jeigu 
pu mus ne norėtu dirbti, tai tei
posgi lengvai gali gauti darbę 
Daytone. Paprasti darbinįkai 
teiposgi lengvai gali gauti 
Daytone.

A. Latora.

tęsyk bandyti naudingus užmany
mus įkūnyti. Man rodosi, kad 
nieko ne veikdami, mes niekada 
ne sulauksime pasikėlimo tamsu- 
nų supratimo, kaip niekada nesu
lauksime, idant niekesniejie 
dvasiszki vadovai, kuriems nie
kas apart jų kiszeniaus daugiaus 
nerupi, pritartų geriems užmany
mams; todėl ne privalome dairy- 
tiesi ant tų stabdymų, bet turime 
stengtieoi, kaip tik galima, jų pa- 
jiegę silpnyti. Ant to reikėtų 
suprantantiems be pailsio agituo
ti, tamsunus raginti prie apsi
švietimo, aiszkiuti iems prie 
kiekvienos progos nesupranta
mus dalykus, girti gerus užmany
mus, iszrodinėti jų naudingumę. 
Lietuviams nieko neskaitantiems 
ir nesuprantantiems kuom jie yra 
reikia iszrodinėti, kad jie yra lie
tuviais, ne lenkais arba masko
liais, slovakais ar kitokiais, kad 
jiems nėra reikalo gėdytiesi savo 
kilmės,kadangi lietuviai nekuom 
ne stovi žemiaus už
lenkus arba ungarus. Prie pro
gos galima tokiems perskaityti 
kę nors tinkanezio isz kokios pa- 
mokinauezios k n įgulės, o su lai
ku ne vienas isz tamsunų pats 
pamėgs skailymę ir pats ūžsira- 
szys kokį geresnį laikrasztį ar 
knįgę. Jeigu nuo seniai teip bū
tume darę, jau gal terp musų 
sziędien ne butų tamsunų, ypacz 
jeigu turinti didaiausię ant tam
sunų įtekmę kunįgai teip butų da
rę, jeigu jie butų ne vien gazdinę 
pragaro smalos katilais, bet jeigu 
būt mokinę žmonis ir apie kito
kius reikalingus daiktus ir mok
slus. Bet platinimoei mokslo 
terp žmonių tūli musiszkiai kunį 
gai bijosi labiau* negu žydas žai
bas* viešo*. Dar galima būt at
leisti musų kunigėliams, jeigu jie 
pats ne mokina žmonių, ne bando 
juos apazvieati, pamokyti reika
lingų mokslų, jeigu jie nors ne 
stabdytų kitų ant tos dirvos dar
bų; tuom tarpu daugumas jų tę 
trukdo ne tik pats, bet dar parai- 
samdo visokius menkiausios do
ros nieksaus į pagelbę. Tame 
tai didžiausia musų nelaimė.

K. Rutkauskas. ■

ISZ
Lietu wiszku.dirvų.

5 Green Plaoe, Kr. Bon Air 
Coal Co. rengia ežia 100 naujų 
kokso peczių.

5 La Sawb, Ilu Spring Val- 
ley Coal Co. atidaro ežia naujas 
kastynes, kuriose balandžio mėne
syj prasidės darbai.

Swarbu8 klsnsymas.
Girdime tankini pasiskundimus 
pats matome, kad musų tamsu

osi ar per ne supratimę, o gal iu 
baimės,kad jų ne bartu ir ne bau
sta toli dvasiški vadovai, ne 
remia gerų tautiškų arba ir dar- 
binįkiszkų užmanymų. Kę gi 
todėl privalo daryti iszmin tin
gesni ir doresni lietuvių dalis? 
Ar džiaugtieai vien, kad ji neto- 
kia, kaip, anie tamsuosi? 
laukti rankas suglaudus, 
tamsunai supratime pakils

loz Pitjgton, Fa.
Kaip wisur, teip ir pas mus 

lietuviai pasidalinę į neužsiken- 
ezianezius terp savęs dievuoezius 
ir teip dievuoezių pramintus su 
kunįgelių pagelto atskalūnus ar
to bedievius. Jeigu kiekviena 
isz-tų musų partijų dabotų ir gro
tų savo principus, nieko dar ta
me ne butų blogo, bet dideli da
lis musų dievuoezių sėja nesuti
kimus, girtuoklauja, o apie dar
bus ant tautiszkoa dirvos, apie 
aukas ant tautiszkų reikalų tai 
tokiems nė ne kalbėkie. Yra 
pas mus gana tokių dievuoezių, 
kurie tiesiog isz bažnyczios eina į 
saliunus ir prisilakę,bliaudami ei
na ulyczioms apsiseilioję, ne at- 
bodami, kad tuom akyse svetim- 
tauezių pažemina visus lietuvius. 
Kas liūdniausia, tai kad musų 
dvasiszkas vadovas, rodosi, ne 
geidžia platinimoei blaivystės. 
Sztai musų blaivinįkai norėjo pa
rengti bažnytinėj salėj ausirinki- 
mę su prakaltoms, bet kunįgas ne 
davė salės, nore pirma buvo ža
dėjęs; mat tikėjosi, jog per tai 
visas blaivinįkų užmanymu pa- 
irs. Paardyti siMirinkinęo vie
nok nepasisekė, kadangi blaivi
nįkai, supratę kunįgo mieriua, 
paėmė Aliosziaus salę ir ten atliko 
susirinkimę, ant kurio buvo at
sakančios prakalbos. Žmogių 
susirinko tiek, kiek pirmiau nie
kada ant susirinkimų ne būdavo 
musų mieste. Musų kunįgas,vie
ton džiaugtieji, dideliai isz to pa
sipiktino. Salįunįkams blaivystė 
teiposgi labai nepatinka: vienas 
isz jų net iezsitarė, kad nesigailė
tu 175, jeigu galima būt iszardy- 
ti blaivinįkų ryszį. Mat tame tai 
vienokius turi norus musų dva- 
siszkas vadovas ir saliuninkai.

Neseniai pas mus susitvėrė 
moteriszka draugystė po vardu 
“Draugystė Lietuvos Dukterų"su 
grynai tautiškais siekiais. Isz 
to, rodosi, szirdis kiekvieno lie
tuvio turėtų džiaugtieai, bet 
musų dvasiszkas vadovas drau
dė moteris nuo raszymosi į drau
gystę ir tai todėl,kad ji tautiszka, 
o ne kunįgiszka; antrę nedėldienį 
iszpeikė moterų draugystę, kuri 
ėsanti tokia jau kaip ir susitvė
rusi ant to paties pamato Ply-

mouthe, kur piiezidentė draugy s 
tė* ėsanti bedievė; buk drau
gystė kreipėsi prie kunįgo su 
meldimu, kad ję priimtu po sa
vo globa. Czia vienok yra tikras 
melas: Plymontho moterų drau
gystė susideda jau isz 26 sąnarių, 
draugystė nėjo ir nereikalavo 
melsti kunįgo atleidimo, kadangi 
jam ne nusidėjo, kaip buvo vien 
tautiszka, tokia ir dabar yra.
i Kaip kitur, tėip ir pas mus 
dar berželio mėnesyj tūli rinkė
jai rinko aukas ant Paryžiaus 
parodos reikalų, bet (iki 
nė viename ( laikrasztyj 
patikome pagarsintų aukų,
gerai žiū ome, kad yra pas mus 
aukavę. Norėtume žinoti, kas su 
toms aukautojų pas mus surink
toms aukoms atsitiko? Kur pinį- 
gai nusiųsti? Kiek aukų su
rinkta? Jeigu tas nebus pagar
sinta, reiktu pravardes rinkėjų 
pagarsinti.

* Isz Shenandoah. Pa. _
Daug pas mu* kalba apie nusū

dytus ant pakorimo 7 lietuvius. 
Jeigu jie isz tikro kalti, jeigu jie 
yra isz tikro žmogžudžiais, nieks 
ui juos isz gerų žmonių neužstos, 
bet su šituom, kaip žmonės pa
sakoja, nėra teip aišku, kadangi 
sūdąs ne isztyrė viso atsitikimo, 
bet nusprendė ant pakorimo ly
giai žmogžudžius, kaip ir ne kal
tus, kuriuos tękaft suėmė. 
Ypacz žmonės sako, kad Stanke- 
vyczius ne ėmė daly v ūmo 
žmogžudystoj -, gai terp sūdo nu
spręstų yra ir daugiau* 'nekaltų. 
Todėl, rodosi, nieko pikto tame 
nėra, jeigu tūli lietuviai reika
lauja atnaujinimo provos,kurio
je tikra teisybė iszeitu į aikštę, 
o tęsyk tegul sūdąs baudžia 
tikrai kaltus, o ne kaltu* tegul 
paliuosuoja. Žinome jau, kad A- 
merikos sūdai su tokiais ętėi* 
visi*, kurie ne turi galingų už
tarėjų, didelių ceremonijų ne da
ro. Musų visų todėl priderystė 
užtarti už savuosius, jeigu jie 
ne kalti.

Teisybės tarnu.

Isz VVestvilles. UI.
Neseniai atsibuvo pa* 

specijališkas susirikimas, 
kurio susirinkimo prezidentas,
Antanas Žibutis, paaiškino susi
rinkusiem naudę“Tėvynės Mylė
tojų draugystės” ir kalbino su
tverti kuopę tos draugystės. 2o 
džiai prezidento atrado pritarimę 
ir iš syk prie T. M. D. prisirašė 
20 sąnarių, kurie užsimokėjo mo
kestį, o 3 seni šnariai primokėjo, 
kas nuo jų prigulėjo, hz viso 
ant T. M. D. susirinko $10.80. 
Pinįgai 
kam
riui. Tikimės, kad neužilgio mu
sų jauna kuopa dar labiau* susi- 
drutys, kad prie jos prisirašys 
dar daugiaus šnarių, nors musų 
šuntakiais vedžiojantis žmonis 
kunigėlis išvadino mus žal
ėsiais. Pširodo, kad kunįgo pra
vardžiuojami ir niekiuami žmo
nelės daugiaus švo širdyse tu
ri tėvynė* meilės negu tūli dva
siški vadovai, nuo lietuvių 
centų tunkantl.

Sekretorius.

Brldgeport, Con.
Darbai eina ežia gerai ir kas 

tik dirbti nori,darbę greitai gauna 
ar prie dirbino naujo geležinkelio 
arba mieste prie statymo miesto 
rūmo (C*ty Hali). Wi*os uapos 
dirba per vi*ę dienę, o didesnė jų 
dalis net iki 10 vai. vakaro.

Czianykazcziai lietuviai prade
da jau suprasti tautiškus reika
lus, sukruto jie rinkti aukas aut 
reikalų Paryžiaus parodos. Nora 
musų miestelyj lietuvių ne daug 
yra, bet į trumpę laikę tikimės 
daugiaus surinkti aukų negu tū
luose miestuose, kur jų yra de- 
szimtį kartųdaugiaus. Musų au
kos bus pagarsintos szioee dienose 
“Vienybėj Lietuvnįkų.”

. J. Blažys.

I
Anglijos pakrantėse apie Kast 
Bay, netoli Bongeness, smarkios 
jūrių vilnys iszmetė ant sudūmos 
vociszkę pasažierinį garlaivį Pa- 
lotas.Nuo kranto išsiuntė pagelbę 
aaažieriams skęstanezio laįvo.

| 20 ^geležinkelių urėdnįkų 
Saksų soetapilėje, mieste Dresden, 
likosi nuo tarnystos prašutintų 
tik už tai, kad jie nuėjo ant vie
no socijalistų susirinkimo. *’

i Prie prancūziškų pakran- 
czių susidaužė anglisz- 
kas laivu “Emily Lloyd” ir nu
skendo su 13 ant jo buvusių 
žmonių; prieszais Brestę susidau
žė prancuziszkas garlaivys “St. 
Jean’* ir paskendo su 7 jurinįkais.

J ---------------------
| Azijatiszku maras pasirodė 

jau Prancuziszkoj valdyboj Nau
ja Kaledonija mieste Numes, ku
riui nežiij i a kokiu budu ežia pri
sigriebė isz Indijų. Wisi Austra
lijos portai neįsileidžia dabar lai
vų atplaukianczių isz Naujos Ka- 
ledonijos.

| Namuose geležinkelio urgo 
netųli Meseritz. Poznaniaus pro
vincijoj, rado negy vę wisę urgo 
szeijnynę,susidedanczię isz urgo, 
jo moteries ir 3 vaikų. Nuo ko 
jie numirė, dar tikrai nežinia. 
Mena, kad juo* turėjo kas nunuo- 
dinti, arba gal pat* nusinuodino.

aut pusiaiikelio terp Amerikos ir 
Filipinų salų. Todėl atkakę isz 
ežia nuo Filipinų salų Amerikos 
kariszki laivai mieste San Fran- 
cisco likosi sulaikyti kvarenlė
noj. Pagal paskutines atėjusias 
isz rytinės Azijo« žinių, baisus 
maras užgimė jau tūluose perli
niuose Japonijos ir Chinų mies
tuose, teiposgi terp chiniszkų dar
binįkų dirbanezių prie vedamo 
maekoliszko rando geležinkelio 
per Mandžuriję į Portę Arthuro.

■ || Atėjęs į mie-dę , Victoria, 
Britiszkoj Kolumbijoj, garlaivys 
Aoragi,atgabeno žinię apie užgi
musiai naminę karę terp cziabu- 
vių ant salos Naujos Gvinėjos. 
Wiename muszyje likosi užmuš
tas cziabuvių viruinįkas, o pas
kui pergalėtojai išpjovė gyven
tojus 11 kaimų.

IĮ Kaime Nowe Chojny, netoli 
Lodziaus, Lenkijoj, staliorius 
Juozas Kulia, įgavęs proto su-, 
maiuymę, pagriebė kirvį ir su 
juo m mieganeziai lovoj (paežiai 
su visu nukirto galvę. Paskui 
apie tai pats praneszė p a ežios tė
vams ir policijai. Beprotis 
žmogžudys likosi suaresztuotas.

| 28 d. gruodžio Anglijos ir 
Airijos, pakrantėse siautė smar
kios vėtros, kurios ne mažai pik
to pridirbo. Netoli Nenagh, Ai
rijoj, vandens buplovė didelį 
kranto štnotę, ant kurio stovėjo 
dvi farmos. Prie to prigėrė vi
si minėtų formų gyventojai. 
Queenstovdo užtaftoj šdsidauŽfe 
daug mažesnių laivelių. Wilnys 
nuplovė ir jurinįkų kliubo namę.

| Kaime Osiek, Kaliezo gu
bernijoj, dar nesugauti plėszikai 
įsiveržė į namus to kaimo uvi- 
nįko, dvarponio Kozlovskio ir 
iszpjovė visę jo ueimynę su- 
sidedanezię isz 9 žmogystų; na
mus gi iszplėszė teip, kad beveik 
nieko,kas turėtų kokię nors vertę, 
nepaliko. Nėjokio žmogžudžių 
pėdsako iki sziol nesusekė.

| Prancūzijoj susitvėrė kom
panija, kuri uisiims nuvedimu 
telegrafo linijos nuo porto Mar
seli les, pietinėj Prancūzijoj, į 
Abisinijos soslapilę Djibuti. Mat 
prancūzai stengiasi iszsiliuosuoti 
nuo monopoliaus angliukų tele
grafų kompanijų, kurios laikyda
mos monopolių užjurinių telegra- 
tiszkų susineuimų, laike karės 
nepriima svetimų telegramų 
arba juos perleidžia per uvo 
cenzurę.

Ant saių metų augszcziausių 
mokslų parengtus mole rime Pe
terburge kursus lanko 960 mote
rų ir merginų. Daugiausiai mote
rų, nes 241 mokinasi gamtos 
mokslų. Pernai pabaigė mokslę 
74 moterys, o 356 apleido mokslę 
jo nepabaigusios. Seniausia iš 
besimokinanezių turi 42, jauniau
sia gi I5m. Terp basimokinan- 
czių yra daugiausiai maskalkų 
nes 743, žydelkaiczių 25; likusię 
driį tveria katalikės ir protesta
nte, bet protestonių yra daugiaus 
negu katalikių.

i | Porę metų atgal apsireiszkęs 
Bombay apekrityj, Indijose, asi- 
jatiszkas maras apima vis dides
nius plotus. Nežinia kokiu bodu 
ir kas atvilko jį ant prigulinozios 
prancūzams didelės salos ‘ Mada- 
gžskar, vėliaus į portugaliaakas 
vfaldybSe Afrikoj, o nuo ežia į 
paczię Portugaliję, į miestę Opor- 
to. Į rytus prisigriebė maras jau 
ant prancuziszkų valdybų Aus
tralijoj ant salos Naujos Kalėdo
ti j jos ir ant prie prezidentystes 
dabartinio prezidento 'amerikonų 
užimtos salos Havai, stovinezios

[ Mokslincziai specijalistai isz 
visų kalbų.kokioms kalbagyven- 
tojai ant žemės, iki sziol gerai isz- 
tyrė vien ariszkas kalbas, prie ku
rių, iszskyrus magyariskos.finisskų 
kalbų, kalbos baskų ir turkisz- 
koe, priguli visos Europos tautų 
kalbos, o tame ir musiszkė, kuri 
yra svarbiausia; kokia terp tų 
kalbų yra giminyste, mokslin- 
cziai seniai žino. Užtai nė kalbos 
amerikoniszkų indijonų, nė negrų 
Afrikos, nė mongolų, nė mala- 
jiszkų ir papusziszkų tautų kal
bos dar neiszlirtos ir tikrai nega
lima pasakyti, kokia terp jų yra 
giminyste. Sztai dabar laikrasz- 
cziai pranesza, buk indi jonas 
Creek giminės, kaipo liuosnoris 
nesidavė ant Filipinų. Nutraukus 
jo regimentui ant pietinių salų, 
jis ten užtiko gyvenanezię mala- 
jiszkę tautę, kurios kalba' teip 
panaszi į kulbę Creek indijonų, 
kad minėtas indijonas 1 iuoįnoris . 
be paszalinės pageltos lengvai i 
galėjo susikalbėti ir isz jo emeri- 
koniszki oficierai, norėdami su 
cziabuviais susikalbėti, pasinau- 
dojo kaipo isz vertėjo. Nežinia 
tik, ar tas nėra iszmtsiu laikrass- 
czių reporterių, kadangi pagal 
mokslinczių nuomonę, ' nėra nė 
jokios giminystes terp indijomsz- 
kų ir malajiszkų kalbų ir rodosi, 
kad malojonys niekada ne turėjo J 
platesnių suaineszimų su indijo- 
nais. Indijonų kalbos, nors gimi
ningos ir paeina nuo vieno kel-'l 
mo, bet paezios terp savęs teip 
skiriasi, kad viena giminė su ki
ta ne gali susikalbėti, ant susiimi- 
bėjimo vartoja indijonai labi aus | 
iszsiplatinusias kalbas. Taigi 
sunkiaus galima daleisti, kad

i

Nauji rasztai. <
Dirva. Nr. 4,kn. 11 ir 12. Tra

ki erzi u Dzuku dainos. K u n A. 
Burbos prozaiszki rasztai. A. 
Tyrmlszkiu Andrius. Lapkrity* 
IHIMim.

Pirmoje dalyj szito “Dirvos** .3 
numerio telpa 102 dainos surin
ktos nuo dzūkų. Kinkius tas tu- ' 
ri labai didelę moksliszkę vertę 
ne tik kaslink paežių dainų, bet 
ir kaslink dzūkų vartojamos tar
mės. Szites dainos surinkto* 
Merkinės parapijoj. Gerai butų, 
jeigu dainos butų padalytos į 
skyrius. Tas bandyta daryti, bet 
vien su dainoms turinezioms už- 
raszus: su adventų dainoms, ka
lėdų ir svodbine, bet jau tarpuo
se tokios segregacijos nėra. Toks 
padalinimas dainų į skyrius pa
lengvintų suradimę reikalingų 
dainų lygiai paprastiems skaity- 

, tojams kaip ir specijalistams. To
kiais svarbiais išleidimais kaip 
Dzūkų dainos, Pasakos Dro Ba- 
sanavycziaus, “Dirvos” išleisto- ■ 
jas užsipelno pagyrimę visų lia» j 
tuvių.

Antroje dalyj yra kun. Burbos 
verst* isz latviszkos kaltos pa
sakaitė Termiškių Audrius, pa
imta isz žmonelių gyvenime 
Girių sargas Andrius įsimyli į 
dukterį dvaro kalvio Auytę, 
merginę gražię, bet menko* do
ros, kuri žada už Andriaus tekė
ti, bet reikalauja pinįgų, ant 
parupinimo liepia įsimylėjusiai 
sargui papildyti vagystę pri 
pardavimo medžių iš 
Paskutinėj vienok valandoj, 
da Andriui pasitaiko proga 
pildyti vagystę, atmintis seki 
pasimirusios motinos, kuri buvo 
dora moteriškė ir sūnų wi 
gero mokino, sulaiko jį nuo 
darbo, už kę iszsižada jo gol 
Anytė. Waikinui vienok 
iszeina ant gero: jis persirgęs Ii- 
gę pirmu meilės, dėdė* 
ežia n dvaro darbinį
kų prižirfėtoję Miežį, patinka jo 

 

dukterį kuri pasirodo ne tik gra-. - 
ži ant veido kaip Anytė, bet ir 
ant dvasios, ko Anytai 
Jauniuje susipažįsta, mialya ir



E • . tlinkimai abiejų į 
gema karszia uiel 
nežiūrint ant ini

| ežios Anytės.apsJ 
sakaitė aiszkiai pJ 
bet ne dora mergn 
vyriszkį gali į ui j

g dora ir isz negei 
gėrę padaryti ir J 
suteikti dangų anžetnės. Kę ant 
to reikia darytijįiveps dorai 
merginai meilė. (Pasakaitė Ter- 
miszkių Andrius/nors ne dideli, 
bet graži ir užii 
ta.

•ti tinka, ui- 
f ir netrukus, 
tų pawydio- 
Įda. Szita pa
do, kad graži 

silpno budo 
tu pawersti, o 
wyro inoKea 

įturcziui gali

icziai paraszy-

imas.
“Vaybea” patilpo 

lieptas nuo draugys- 
w. Gjimino isz Wa-

“Susivvienyjimo 
oj” organizaci-

Pate 
Nr. 48 “ 

keistas atsilii 
F tės D. L. K. 

terburio kasliu 
Lietuvių Anai 

b I08- 
Pirmiausiai 

si, kad ne galį 
I1> vienyjimo^’ ly|
raL draugystėms Į
I koms, nesji yž ne tikėjimiszka,

Į bet vien tauttka. Kokių privi-
h • draugyfe D. L. K. Gedi-

mino reikalai sau 
vienyjimo”?

augystė guodžia- 
anti nuo “Susi- 
ų privilegijų su 
ymo katalikisz-

wis

nuo “Susj^ 
raugystė Gedimi- 

i , no atsako: “i is draugas, nuva 
liavęs į kitę įiestę ir neradęs 
tokios pat la| iszkos draugystės, 

) ne galės būt į rimtu į( vietinę, 
tokiu budu it^ų draugystė
turės rnpytisįiie anę svetur isz 
Važiavusį dilgę, o per tai drau- 
gystei ne busė joko palengvini
mo”. Tas tie* bet ar užtai “Su- 

į aiwienyjima8| kaltae? “Susiv.”
G nutarė nesiiszti į vidurinius
L draugyszcziųeika-lus: “Susiw.”
■ reikalauja vįi, kad į draugystę
K ne butu priifimi svetimtaucziai
K ir senesni neę “Susiv.” sanariai.

Į kę draugyfe sanariai tiki, tas 
|> “Sueiw.” ne.peina.jis reikalauja

wien, kad dŽtikėjimiszkų, drau- 
giszkų ar pajiszkų pažiūrų nieks 

Į ' ‘ vaidų ne ks'u. Taigi ar Gedimi
no draugysttrekalauja, kad “Su- 

I sivieoyjimai anas rymiszkas 
, draugystes s prievarta perkeistu 
į tautiszkas Man rodosi, kad ir 

| Gedimino llaugystė ; nesutiktu, 
|L. jei kas noraorėtu ję su prievar- 

'paversti lynfnzkę. Be jokio 
f F pamato Gedmino draugystė ap- 
į . kaltina “Suv.”, buk jis kwie- 

czia tautiszas draugystes wien 
( ant padidinno sąnarių skaitliaus 
I ir ant su krivi mo turtų dėl kokių 
i. ten rymenų Kę tas reiszkia? To- 
l liaus Gedinjno Draugystė žengia 
I dar toliaus ^kaltindama be pa- 
K mato seimoįlelegatus. Užsipuola
■ ant kunįgo Miluko, buk jis už- 
K manęs isznfrsti isz “Susiv.” to- 
Į kius sąnarių, kurie drystų kal- 
į bėti priesz Ry mo-katalikiszkę 
I tikėjimę. Cla yra jau tikras me- 
L las. Klausiuvisų XIV seimo de-
■ legatų, ar grdėjo kas nors isz jų
■ panaszų kun Miluko iszsitarimę? 
H Kun. Miluke aiszkino tę patį, 
V kas didžiūnu balsų buvo nutarta 
B , ir protokoh užraszyta (nr. 11 
K “Tėvynės” 34 pusi. 22 eilutė). 
jį Jeigu Gedi»ino Draugystė ne
■ gali suprast kokius sąnarius
■ “Susiv.” iszūeta isz savo tarpo, 
IK tai ant to galina atsakyti: kad 
■k tę padaro tik su tokiais, kurie
■ i dėl asabiszkų mierių, per tyczia 
ji įleidžiamas imlagystes stengiasi 
g »rdyti tvarkę r sėti nesutikimus. 
»B Toliaus Gedimno Draugystė sa- 
gBko, buk centr.liszkas “Susiv.”
■ ̂ komitetas, kviesdamas drau- 
Kvystes pristot prie “Susiv.” 
U^Laszo gana atakaneziai ir dėl 
Mmraugyszczių. b»t per seimę elgia- 
Hiii visai prieszinfai. Kaip jis el-

|giaei? Kę jis toko padarė? ■ Cen- 
p tniliszkas komitetas juk ant sei- 
g mo nieko daugiais ne gal padary
tu ti, kaip kiekvielas paprastas de- 
E legatas. Gaila, kad susidedan- 

czioj isz pusantro szimto sąnarių 
, Gedimino Draugystėj ne atsirado 

nė vieno, kurs butu galėjęs pa- 
aiszkinti, kaip atsibūva “Susiv.” 
seimai ir kokia* delegatai ir 
aentraliszko komiteto sanariai 

į ‘ per seimę turi tiesas.
Toliaus Ged. Dn.ug. sako, kad 

pA^Bymo-katalikiszkah tikėjimas nė- 
ra teip baisus, kau žmogų isz 

! gazdytu, bet isztikr o jai vis aky
se rodosi tikėjimas, kunįgai ir 

L. centraliszkas komitetas. Rymo 
I katalikiszko tikėjimo klausymo 

per seimę ne kėlė nė kun. Milu- 
į kas, nė kiti delegatai.
į Po ilgų svajojimų Gedemino 

Draugystė
l- -•‘pažiūrėkime broliai”, kę “Susi-

______ LIKTU

vienyjimas” nuveikė aut tautos 
labo? Nėra kę stebėtis, kad Gedi
mino Dr. nežino kę jis nuveikė, 
kadangi gal vien nuo pereito 
seimo dažinojo, kad “Susiv.” 
yra- Iszskaitymas nuveiktų dar
bų užimtu per daug vietos (Mes 
ir ne matome svarbių nuveiktų 
tos organizacijos darbų, bet prie 
tokio sąnarių skaitliaus sunku kę 
nors svarbesnio nuveikti. Reiktu, 
kad skaitlius sąnarių pasididintu, 
kad “Susiv.” turtai užaugtu; to 
vienok ne padarysime kandžio
dami kitaip maiianczius, bet grei- 
cziaus abejojanezius galutinai nu 
baidysime. Red.). Pirm visko 
tegul Gedimino Dr. paklausia 
savę, kiek prie “Susiv.” prisi
dėjo pinįgiszkai, o be pinįsų ne 
daug galima padaryti gero ant 
tautiszkos dirvos. Mes juk 2:eip 
jau lietuviai ir “Susiv.” susi
deda isz lietuvių. Taigi ežia ma
tyt, kad Gedimino Draugystė 
jieszko to, ko nepametė. “Susiv.” 
gyvuoja jau keturioliktas metas 
ir turi gryno pelno 13000, kurie 
atliko nuo užmokėtų didelių po- 
smertinių, nuo iszleidimo “Tė
vynės” ir knįgų ir nuo kitokių 
reikalų. Taigi žiūrint ant sąnarių 
skaitliaus, ant augsztų posmerti 
nių, prilyginant tę prie mažų 
mokeszczių, tai rodosi, kad “Su- 
sivienyjimas” gana auga ir žmo
nės gana nesza nors po mažę la
pelį; Gedimino gi Draugystė dar 
niekuom neprisidėjus.plaka anuos 
veikianezius ir reikalauja dides
nio veikimo ant tautos labo. 
Toki neteisingi užmetinėjimai 
ant “Susiv.” neva ant tautos 
labo, trukdo vien veikianezius 
ir atgrasina norinezius prigulėt 
prie “Susiv.” nuo jo reika
lauja nuveikimo svarbių, vi
siems matomų darbų.

Dar kartę klausiu* Gedimino 
Dr. kę centraliszkas “Susiv.” ko
mitetas padarė prieszais konstitu- 
ciję? Nes konstituciję pripažįstate 
už gėrę, o kaltinat wien Centrą- 
liszkę, komitetę.

Buvęs ant XIV seimo delegatas 
J. S. Pruselaitis.

Bažnyczios Tarnui.
Nr. 16 “Bažnyczios Tarnas”, 

raszte po antgalvriu: “Ar netei- 
bė, kad sfciędien plėszimas garbės 
kunįgų yra wienintėliu geidimu 
apszwietimo ir mokslo?” Prie; 
tokio uiwadinimo ir ilgo straips
nio, kaip sakosi, raszėjp priwertė 
korespondencija įkasžinkokio 
Mahanojieczio, patilpusi “Lietu
voj”. Raszėjui ypacz nepatinka 
szitaSai korespondento iszsitari 
mas: “jeigu musų kunjgai sektų 
pėdoms kitų tautų kunįgų, tai 
ne draustu nuo skaitymo, ne- 
szauktu wisų pekliszkų pajiegų 
ant platinančių mokslę, bet kaip 
galėdami prie jo prikalbinėtu 
žmonis”.

"Bažnyczios Tarnas” sako, kad 
tas yra begėdiszkas melas, nes 
“gali pastatyti liudytojus, kaip 
swetimtaucziai , kunįgai werczia 
musiszkius, idant nenusileistu 
ėmime stipendų”. Toliaus - priwe- 
da, kad koksai par&pijonas wienę 
kartę skundė kunįgę už niSkriau- 
dimę parapijos, bet isz knįgų 
pasirodė, kad jis ant parapijos į- 
mokėjo tik 25c.; tai wyskupas, 
iszgėdinęe skundėju, palėido. 
“Bažnyczioe Tarnas” sako, kad 
jeigu kunįgai norėtu wogti pa
rapijos pinįgus, tai juk to nieks 
nežinotu. Užbaigia gi sawo rasz- 
tę tasai nazėjas, bardamas kuni
gus, kad jie per menkai, per ma
žai draudžia nuo skaitymo mažai 
suprantanczius žmonis, nes kuni
gų priderystė tę daryti. “Argi 
jau kunįgai turi daleisti, kad 
jiems wiai tamsunai ant aprandč 
jodinėtu? Kam jiems buwo tiek 
kaszto ir darbo ant mokslo pra
leisti? Kaip kunigas galės atlikti 
sawo priderystea, jei jis ne turės 
ui kę nusipirkti reikalingų knį
gų, jei Uani dauginus ne duos 
kaip ant walgio ir aprėdalo” — 
klausia “Bažnyczios Tarnas”. 
Wisę gi kaltę ui wisas musų ne
laimes raszėjas straipsnio meta 
ant ne kuniginių laikraszczių isz- 
keiktų per bašnyczię.

Su irisais raszėjo argumentais 
sunku mums sutikti, kadangi 
wieni isz jų ne stowi ant tvirto 
pamato, kitiems gi trūksta pa
prastos konsekwencijos. Mums 
teiposgi ne viskas musų iaikrasz-

suriko: ežiuose patinka, ypacz ne patin
ka forma musų polemikų, bet jot

► ne gali perkeisti viena pusė, o 
• kaslink tos formos, tai reikia pri-
► pažinti, kad polemikų forma ku-
► nįgų pusėj daug bjauresni negu jų 
’ prieszų pusėj. Ar gi “Bažnyczios

Tarnas” užmirszo, kokius szokius 
jis buwo pradėjęs su “welnema- 
niais” porę mėnesių atgal? Dabar

i rods truputį apsitaazė, bet wisgi 
i dar ne ant tiek, kiek galima bu

tų reikalauti nuo praleidusio tiek 
laiko ant mokslo ir pinigų ant 
nusipirkimo* reikalingų knįgų. 
Gywenime yra teip paprastai: 
kaip szuktelėoi, teip tau atbalsy* 
atsilieps. Jeigu koliosi sawo prie- 
szus, teip ir jie tau atsakys, jeigu 
keiksi ir jie keiksmu atsilieps; 
jeigu ant pirmos vietos statysi 
sawo asabiszkus,. ar sawo luomos 
reikalus, prieszai tuos rei
kalus wiaai ignoruos arba pasta
tys ant paskutinės vietos. Isz to 
mat ir kyla daugumas musų ne 
sutikimų, liet juos ne tiek laisvi 
laikraszc^iai gimdo, kiek pats ku
nįgai ir jų mažai suprantanti tar
nai. Sztai isz vienos vietos Pen- 
nsylvanijoj atsiuntė mums kelias 
korespondencijas su apraszymu at
sibuvusių 40 wal. atlaidų (mes isz 
tų korespondencijų nepasioaudo 
jome ne norėdami ktsztiesi į baž
nytines apeigas),laike kurių vie
nas kunįgas už pamokslu paėmė 
keikimu ant musų laikraszczių, 
jų redaktorius iszvadindamus 
pusberniais. Argi ne dailus pa
mokinimai žmonėms? Jeigu re
daktoriai norėtu atmokėti tuom 
paežių, tai tuojaus butų atsiradę 
panaszus koliojimai kunįgų 
su apgailestavimu, kad terp mu
sų kunįgų ne trūksta tokių, ku
rie ir pusbernių proto neturi. 
Ir butų kilę smarkus vaidai. 
Rediktoriai vienok sziuom kartu 
isz tikro pasirodė iszmintinges- 
uiais už anę pamokslinįkę, nes 
ant įžeidimo visai neatsiliepė. 
Jeigu “Bįžnyczios Tarno” re
daktorius (nežinia, ar ir jį antsai 
Pennsylvanijos pamokslinįkas prie 
pusbernių, kelinių lopytojų pri
skaitė?) tikrai sanžiniszkai su- 
lygįs P° kunįgų įtekme iszeinan- 
ežius ir nuo jų neprigulmingus 
laikraszczius, tai pirmutiniuose 
daug daugiaus atras asabiszkų į 
žeidimų kitaip mananezių, dau
giaus netaktiszkų, nosutinkan- 
czių su įstatais laikrasztinįkų ko
dekso darbų. Argi kunįgai turė
tu monopolių kandžioti kitus, o 
jų įkastiems butų tas uždrausta? 
Mums rodosi, kad ir kun. Sauru- 
saitis žino, jog katė kanda savo 
ponę, jeigu jis jai ant uodegos 
užmina! Praszome peržiūrėti 
nors perkratinėjamę “B. T.” 
straipsnį: jame juk netrūksta 
grubijoniszkų ne pritinkanezių 
rimtam laikraszczių) iszniekini- 
mų Mahanojieczio ir kitų tokiais 
gražiais žodžiais kaip mulkiai, 
tamsunai ir *.L Jeigu Mahanojie- 
tis norės gerai pajieszkoti, tai ir 
“B. T.” atras užtektinai elemen- 
tęriszkų moksliszų klaidų, ant ko 
pasirėmęs juk galėtu priskaityti 
patį kun. Saurusaitį ne prie 
8zwieeuolių, nežiūrint ant tiek 
metų praleistų ant mokslo. Taigi, 
vieton barti ir mokinti kitus, rų- 
dosi nieko ne kenktų paežiam 
truputį daugiaus pasimokyti Ir 
labiaus apsitaszyti. Anathemę ant 
rasztų, rodosi, ne turi tiesos mes 
ti kiekvienas kunįgaa, nes tęsyk, 
ypacz Amerikoj, no vienas kunį
gas asabiszkai jam ne patinkantį 
laikrasztį galėtu iszkeikti, nors 
jame nieko bedieviazko ne butų; 
ne galėtume užtikrinti ir kad kn. 
Saurusaitis tame pasirodys be- 
pusiszkai teisingu.

Toliaps žengkime prie kitos 
musų nesutikimų priežasties. B. 
T. sako, kad skundžia kunįgus 
buk jie nuskriaudė parapiję toki, 
kurie nieko arba labai mažai ant 
bažnyczios duoda; kad jeigu ku
nigas norės parapijos pinįgus pa
vogti, tai nieks jo nesuseks; ir 
ant galo, kad kunįgui neužtenka 
wien turėti ant maisto, gyveni
mo ir apsidengfrno, bet jis'reika
lauja daug ant nusipirkimo knį-

Ant to toks musų atsakymas: 
parapija yra dalis visuomenės, 
jos pinįgai yra visuomeninki, 
Ui ir žinoti kasos stovį, kur 
dingo pinįgai, ar jie be reikalo 
ne pateko ypaUi, turi tiesę kiek
vienas visuomenės sąnarys, nors 
mažai butų pats įmokėjęs. * Skųsti 
kunįgę nuskriaudusį parapiję turi 
tiesę kiekvienas, kas skriaudę ui-

tėmyjo Ir suprato. Priežastys ap
kaltinimų fiuansiszkuose daly
kuose kunįgų guli tame, kę pri- 
pažinsta ir B. T., kad jeigu kunį
gas norės pavogti, Ui to nieks 
ne galės žinoti. Isz to ir kyla 
visi nužiūrėjimai kunįgų (ežia 
mes atskiriame pinįgus už mi- 
szias, kurie yra privatiszka ku
li į s? o savastis), kas kenkia la
biausiai paežiam tikėjimui. Teip 
jus, mieli kunigėliai, praminti 
bedieviai juk nieko kito ne rei
kalauja, kaip vien ktsakanezios 
kontrolės, prižiūrėjimo parapi
jos turto, kad jo nieks sau neši
na vintu arba vogti negalėtu; 
jie nori atimti , pa
matę žeminaneziam tikėjimę nu
žiūrėjimui dwasi«zkų vadovų,ku
rie sziędien vartoja visuomenės 
pinįgus be atsakanezios kontrolės. 
Jeigu kunįgai vartoja pinįgus 
teisingai, tai be reikalo jie bijosi 
kontrolės, jeigu gi jos ne nori 
prisileisti, tai tuom paežiu duocĮa 
pamatę visokiems nužiūrėji
mams. Paskutinis isz B. T. pami
nėtų argumentų yra jau tiesiog 
juokingus: juk ne vien kuni
gams gal būt reikalingi pinįgai 
aut nusipirkimo knįgų; mums 
apart kunįgų reikia aprūpinti ir 
kitokius reikalus. Kad svetimi 
kunįgai gali kalbinti musiszkius 
ne nusileisti ėmime stipendų, 
mes tam tikime, bet užtai kaslink 
keiksmų ir iszniekinimų vieton 
gerų doriszkų pamokinimų, prie 
jų, turbut,svetimtaucziai kunįgai 
ne kalbys musiszkių. Kiekviena 
tauta turi tokius vadovus, ant 
kokių užsipelno; augszcziaus sto- 
vinezios apszvietime tautos ne 
kęs keiksmų bažnycziose vieton 
kitokių pamokinimu ir nuo dva- 
siszkų vadovų.
Nėviens isz musųlaikraszczių ne 

.liepia ne klausyti kunįgų pamo
kinimų, jeigu tie pamokinimai 
geri. Tiek jau, mums rodosi, 
nors dalia musiszkių protiszkai 
pasikėlė, kad gali jau sziek tiek 
atskirti blogę nuo gero ir supras
ti kur dvasiszkasis vadovas ge
ro mokina, o kur krikezczionisz- 
kę mokslę stengiasi paversti į 
įnagį savo asabiszkų siekių. Jei
gu žmonės ne nori klausyti ku
nįgų, tai tame ne tiek laikraez- 
cziai kalti, kiek pats kunįgai. 
Teisybė, yra bloga pusė musų 
laikraszcziuose, bet ji ne isz re
dakcijų kaltės paeina: ta bloga 
musų laikraszczių pusė yra tai 
korespondencijos ne visada ant 
teisybės paremtos. Nuo to vie
nok sunku laiktaszcziui apsisau
goti, ne apsisaugoja nuo tokių 
melagingų korespondencijų ir 
“Bažnyczios Tarnas”.

, Atsiszaukimas.
Mes, komitetas lietuviszk 

Rymo katalikiszkos parapijos 
vardo “Apweizdoa Dievo”, at
randame sziędien už reikalę į 
kūnyti Chicagoje antrę lietu- 
viszkę Rymo-katalikiszkę para- 
piję, kuri jau 1895 m. tapo ežia 
inkorporuota.

Dėltogi atsiszaukiamc į visus 
lietuvius Rymo-katalikiszko ti
kėjimo, kurie jauezia reikalę an
tros Chicagoj lietuviszkoe para
pijos, idant teiktųsi pribūti tame 
reikale ant susirinkimo, kuris 
atsilaikys subatoje, 6 d. sausio, 
1900 m. 7 vai. vakare, salėje 
Szėmaiczio, 632 So. Canal si. ir 
apsvarstyti szį reikalę. Jeigu ki
tos .. tautos įstengia Chica- 
goje užlaikyti po kelias parapijas, 
taigi ir lietuviai, pagal savo 
skaitlių, gali lengvai užlaikyti 
antrę parapiję.nes į vienę visi ra 
dvasiszkaia reikalais negalime 
sutilpti. Wįsus lietuvius katali
kus užkvieczia.

Komitetas.
P. S. Norinti placziau dasi ži

noti apie naujus parapijos reikalę, 
tesikreipia prie parapijos sekreto
riaus :

Alex. Gudenauskio, 
55 W. 15th st,. Chicago, III.

> akmens, bet ir vėlesniuose juriškos

Pagal Hutchinsoną.
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SKNŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
(Tąsa.)

kad išsiveisiant dar toliaus, persikeiČiant dar 
labiaus, galva turėjo darytiesi dar didesni 
ir ant galo daėjo iki tam, kad jos nė trumpas ir 
tvirtas kaklas išlaikyti negalėjo, o per tai ši
tie sutvėrimai turėjo išnykti nuo žemės pavir
šiaus. Galvos profesoriaus Marsho iškastos 
Uoliniuose kalnuose šitos veislės išnykusių 
baisybių svėrė po dvi tonas kiekviena.

Sluogsniuose haujo raudonojo pieskinio 
akmens Amerikoj,neseniai pasimiręs tas pats 
mokslinčius surado fiekanas kitokių dinošau- 
rų veislių. Prie tokių priguli profesoriaus 
Marsho pavadintas Anchisaurus (iš grekiško: 
anchi—reiškia netolimą ir saurus—-driežą.) 
Dalį kaulų šito sutvėrimo rado 1818m. Con-

Skeletas Anchisaurus colurus.
neetietuo klonyj netoli Wind8oro. Beveik pil- 
n$ skeletu rado 1865m. ir tokį jau skeletą ra
do profesorius. Marsh 1884m. netoli Manches- 
tero, teiposgi Čonnecticute; 1891m. rado tre
čiu skeletu kurisai dabar yra rauzejuje Yale 
universiteto. Galva jo vidutinio didumo, is 
kūno sudėjimo jis panašus į gyvuojančią dar 
ant Naujos Zelandijos, Australijoj, reptiliją 
vadinamų sphenodon arba tuatari. Kiniai 
kojų ir nugarkaulio pilni, be tuštumų; kak
las ir uodega vidutinio ilgio. Gyvuolys tas 
turėjo apie 8 pėdas ilgio.

1893m. profesorius Marsh rado pieski- 
niuose sluogsniuose Connecticuto daugiaus 
kaulų. Visi kaulai buvo gerai užsilaikę, ir 
surasti vienoje vietoje. Iš pavidalo dantų 
mokslinčiai pripažino sutvėrimus tuos už 
draskančius. Kaip, surasti tuose jau sluog
sniuose pėdų atspaudimai rodo, drauge su 
anchisaurais tuose kraštuose gyveno ir kito
kių veislių dinosaurai, bet kaulų sutvėrimų, 
kurie tuos atspaudimus paliko, ne pasisekė 
surasti tuose kraštuose. .

Pajleszkojlmal.
W argam ii t ra, neseniai pribuvęs iss 

Lietuvos. 20 metų senas, žinantis visas 
bažnytines apeigas, pajieszko vie
tos. Adresas:
z Jonas Petkunas,

124 S. Green St., Baltimore, Md.

Pajiesskau Oskaro Landemano, Kau
no gub., Raseinių pa v., Eržvilko* mies
telio. Gyveno Chicagoje, bet dabar ne
žinau kur. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duot žinę ant adreso:

A. Brovn,
145 Broadvay, Cambridgeport, Mass.

Pajieezkan Elzbietos KriaucsuniukCs, 
Kauno gub.,< Panevėžio pav., kaimo 
Grinių. Ji pati ar kas kitas teiksis

A. Krisztopatis,
Box. 239, Thomas, W. Va.

Pajiesskau Petro Linkeviosiaus, Kau
ko gub., Panevėžio pav. Guodių kaimo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žtaię

įę • r
duot tinę ant adreso:

A. LinKewicziu«,
48 Kenilworth St., PhiladHphia, Pk

pieakinio ’ _ L _______ J
formacijos laikuose randa pėdų atspaudimus 
paliktus be abejonėsdinosaurų.

Ifrie vėlesnių dinosaurų niintančių žole 
priguli surastas profesoriaus Marulio kreidi
niuose sluogsniuose siaurinėj Amerikoj Ola- 
osaurus. Jis turėjo ilgio suvirtum 30 pėdų, 
o augščio 15 pėdų.

Galva jo buvo siaura bet ilga, užbaigta 
plačių šnipu, kurisai, gyvuojant sutvėrimui, 
uždengtas buvo kieta ir šiurkščia oda. Sme
genys, prilyginus prie galvos didumo, buvo 
labai maži. Akis turėjo dideles; uosles ge
ras, gyvuolys užuodė ištolo. Dantys panašus 
į dantis pirmiaus aprašyto gadrosauro. Mai
tinosi: žole ir jaunais medžių lapais, 
ūgiais ir vandeniniais augmenimis. Nugar
kaulis susidėjo isz 90 sąnarių. Uodega buvo 
tvirta ir ilga, ji buvo, plaukiant gyvuoliui, 
kaipi irklu ant pasiirimo vandenyj; ji verti
kai iškili suplota.

Skeletas Claosaurus annectens.
Kalbėjome jau pirmiaus, kad paskutinės 

kojos l^uvo didesnės ir tvirtesnės už pirmuti
nes. (tnt pirmutinių kojų turėjo 
pirštu) i, iš kurių pirmutinis buvo sunykęs,

beveik lygaus ilgio, ketvirtas trum- 
pesnii o penkto visai ne buvo. Tie trys ilgi 
pirštąjį užbaigti nagoms, bet ne nagais; pir
mutines kojos labiaus pritaikytos prie vaik
ščiojimo ant palaikymo' kūno lygsvarystoj 
negu torie gaudymo ant maisto kytų sutvėri
mu arba ant skabymo augmenų lapų, nors ir 
ant toįjos tikti galėjo. Paskutinės kojos tu
rėjo t jis gerai išaugusius pirštus su pilnais 
sąnariais. Pirštai buvo užbaigti plačiomis 
nagoniis. Iš visko matyt, kad tasai dinosau- 
ras vaikščiojo pasiramščiodamaš ant paskuti
nių kojų. Kojų kaulai pilni, be tuštumų. 
Išto matyt, kad claosaurai gyveno vande
nyj. Prie plaukimo vandenyj uodega buvo 
svarbiausiu pasiirimo įnagiu, ji suplota ver- 
tikališkai teip kaip ir šios dienos krokodilių; 
tik draskančių dinosaurų uodega buvo apvali, 
iš ko matyt, kad paskutiniams lengviaus bu
vo bėgioti ant sausžemio. Profesorius Marsh 
priskaito claosaurus prie atskiros dinosaurų 
giminės.

Anchisaurus colurus.
Khip matyt ant pa veikalėlio, šitas sutvėri

mas buvo laibas ir, turbut, gyvendamas buvo 
brūzgus; laibesnis už jį, iš visų iki šiol suras
tų dinosaurų buvo tik vienas mažas surastas 
Solenhofo (Bavarijoj) litografiško akmens 
sluogsniuose, apie kurį jau pirmiaus paminė
jome, vadinamas Compeognathus, žingeidus 
dėl savo panašumo į paukštį. Anchisaurus 
vaikščiojo pasiremdamas vien ant paskutinių 
kojų, bet kaip visas kaulų sudėjimas parodo, 
galėjo vaikščioti ir ant visų keturių.

Pirštai pirmutinių kojų užbaigti buvo 
aštriais nagais; taigi rodosi, kad tos trumpes- 
nėsės kojos buvo paskirtos ant gaudymo ant 
maisto mažesnių gyvuolių, o ne ant vaikščio
jimo, jos atsakė žmogaus rankoms. Kaklas 
panašus į paukščių kaklą, šonkauliai laibu
čiai. Kaip matyt iš uodegos sąnarių, šitie 
sutvėrimai turėjo uodegą laibą, bet labai mik
lią, taigi tokią, kokią turi šiądien ant žemės 
gyvuojanti dnežai; ji buvo apvali, o kitų iki 
šiol aprašytu dinosaurų ji buvo paplokščia.

Artimoj giminystoj su šitais dinosaurais 
stovi kita jų veislė, Ammosaurus vadinama, 
kurio ne pilnas liekanas profesorius Marsh 
užtiko tuose jau sluogsniuose Connectucute.

Trijaso sluogsniuose netoli Bristolio rado 
kaulus kito sutvėrimo iŠ dinosaurų veislės, 
kuriam mokslinčiai davė vardą Thecodonto- 
saurus.

Kadangi sluogsniuose naujo raudonojo 
pleškinto akmens užsiliko ne daug liekanų 
dėlto, kad tie sluogsniai perleidžia vandenį, 
kurisai sutarpino mažesnius kaulus, tai šią
dien ne galima išskaityti visų drauge su di- 
nosaurais gyvenusių sutvėrimų, kadangi ma
žesnių sutvėrimų liekanos išnyko; tiek vienok 
žinia, kad drauge su jais gyveno prigulinti 
prie krokodilių skyriaus Belodonai,

Galva Olaoteuras auneetena.

Dinosaurai vienok gyveno ne vien lai
kuose tverymoA aluogsnių nAujo raudonojo

Claosaurus.
Apie panašumą terp paukščių ir tūlų 

dinosaurų jau kalbėjome, bet pakalbėsime 
apie tai plačiaus. Didžiausias panašumas 
terp vienų ir kitų iš tų sutvėrimų remiasi 
ant paskutinių kojų ir tai teip kojos pauk- - 
ščių panašios į kojas dinosaurų, kad net 
mokslinčiai ilgai laikė dinosaurų pėdų at
spaudimus Čonnecticute už paliktus paukš
čių. Mokslinčiai vienok, nežiūrint ant to 
panašumo, ne pripažįsta, idant iš dinosaurų 
per evoliuciją butų išsidirbę paukščiai, bet 
jie vien,mena, kad lygiai dinosaurai, kaip ir 
paukščiai paeina nuo tų pačių pratšvių. Iš 
kitos vienok pusės, kaip matėmė ant didžžu- 
vių, prigulinčių prie žindančių žvėrių ir žu- 
vių, vienoks gyvenimo būdas terp vienų ir 
kitų visai negiminingų sutvėrimų išdirba 
daug vienokių ypatybių. Vienoks vaikščioji
mo būdas pasiremiant vien ant paskutinių 
kojų galėjo perkeisti iš palengvo visą kūno 
sudėjimą teip, kad iš tokio persikeitimo ir 
pasidarė tūlas panašumas terp tūlų dinosau
rų ir paukščių. Panašių atsitikimų persikei
timo kūno pavidalo galima rasti ir daugiaus: 
pterodaktyliai buvo reptilijoms, kurios su
griebusios plėves ant pirmutinių kojų, įgavo 
galėjimą lakioti ir rodosi, kad jiems reiktų 
būt panašiais į šikšnotspamius; ištikto teip ir 
yra. Tuom tarpu terp pterodaktylių ir šik- 
šnotsparnių nėra nė mažiausios giministos. 
Pterodaktyliai buvo tai driežai galinti lakio
ti; šikšnotspamiai gi yra žindanti žvėrys tei- 
posgi galinti lakioti. Giminystes terp vienų 
ir kitų čia ne gal būt, bet yra.‘didelis panašu
mas terp vienų ir kitų.

Terp dinosaurų buvo visoki: vieni vaik
ščiojo ant keturų kojų, kiti pasiremdami vien 
ant paskutinių, kaip Šios dienos kengūrai, 
dar kiti mažesni gal šokinėjo su pagelba tvir
tos uodegos ir paskutinių kojų. Tasai Vaik
ščiojimas ir šokinėjimas vien ant paskutinių 
kojų kaip paukščiai per ilgą laiką galėjo per
keisti ir kūno pavidalą ant paukščių paveik
slo: užpakalinė kūno dalis pasidarė sunkes
nė, o pryšakinė lengvesnė, matai vartojaihos 
pirmutinės kojos dar labiaus sunyko ir tokiu 
budu tūlų dinosaurų pavidalas galėjo persi
keisti teip, kad jie pasidarė panašiais į pauk
ščius, nors terp vienų ir kitų ne butų gimi
nystes.

A,



Protestas Draugystes Szw. 
Jono Kriksztytojo priesz 
“Kataliko” melagystes.
Chicago, III. 10 d. gruodžio 

1899 m. Draugystė Szw. Jono 
Kriksztytojo laikė aawo pusmeti
nį susirinkimu bažnytinėj salėj 
ant kertės 33 u), ir Auburn avė. 
Po apswarstympi kitų reikalų,li
kosi wisos draugystės nutarta 
protestuoti priesz laikraszczio 
“Kataliko” redaktorių už patal
pinimu melagingo straipsnio nr. 
49 laikraszczio, buk Draugystė 
SzwentoJoiH» Kriksztytojo, norė
dama užkenkti Dr-tei Szw.Marti
no, parengė balių kurio Buk pir- 

. miaus ne garsino, tik paskutinę 
sanwaitę pagarsino per laikrasz- 
tį “Lietuvę”, kad turėsianti balių 
26 d. lapkriczio.

Argi tai teisybė? Argi redak
torius “Kataliko” ne turi nė gė 
dos tokias melagystes talpyti ir 
tai dar laikrasztyj su tokiu pra
kilniu wardu? Matyt, kad ne vi
sada po gražiu wardu yra gražus 
darbai. Priežodis wienok sako, 
kad szuns balsas neina į dangų, 
todėl nepasieks teip toli ir “Ka
taliko” redaktoriaus melagystės, 
kadangi jų nieks ne klausys.

Praszome pažiūrėti nr. 37. 
“Lietuvos” (15 d. rugsėjo), o ras 
ten musų Draugystės pagareini- 
mę, jog ji kels balių 26 d. lapkri
czio ir tas apgarsinimas tilpo tri
juose pagrecziam “Lietuvos” nu
meriuose.

Toliaus meluoja “Katalikas” 
sakydamas, kad musų Draugystė, 
norėdama užkenkti Dr. Szwento 
Martino, pati nieko ne pelnė 
isz sawo baliaus, kadangi, girdi, 
žmonių buwo mažai, kaip re
daktoriui kiti pasakojo. Matyt, 
kad “Kataliko” informatoriai bu
vo toki jau melagiai, kaip ir 
pats minėto straipsnio raszėjas. 
Dr. Švento Jono Kr. uždirbo ke
lias detuzimtis doliarų, o žmonių 
ant baliaus susirinko vidutinisz 
kas skaitlius. Draugystė visiems 
dalyvavusiems ant baliaus iszta 
ria szirdingę a ežių.

Toliaus “Katalikas1' drysta nuo 
musų Draugystės reikalauti, i- 
dant ji nuo naujų metų iszmestu 
isz savo tarpo visus Olszevskio 
pasekėjus. Ant to begėdiszko 
reikalavimo, mes statome savo 
reikalavimę meluojantiems “Ka 
taliko” raszėjams, idant tasai 
laikrasztis nuo naujų metų ne 
sikisztų ten; kur jam nereikia ir 
kad liautųsi įuvadžiojimų ir 
siundymų vienų ant kitų, idant, 
jeigu jau ne moka vesti žmonių į 
sutikimę, tai nors kad jų nepju
dytų; toliaus, kad neužkabinėtų 
be jokio pamato Dr. Szw. Jono 
Kr., kuri su “Kataliku” nė jokių 
reikalų ne turi ir ne nori turėti 
kaipo su melagiumi.

Dr. Szv. Jono Kriksztytojo su 
teatraliszka Draugyste Szv. Mar
tino gyvena geriausioje sutikmėj, 
terp jų nėra nė jokio piktumo nė 
pavydėjimo, kę geriausiai paro
do, kad ant balių, teatraliszkų 
perstatymų viena kitai prisiun- 
czia tikietus ir padėkavones. 
Draugystė Szv. Martino apie sa
vo teatraliszkus perstatymus 
garsina per “Katalikę”, o Dr. 
Szv. Jono Krik, per laikrasztį 
“Lietuvę”, bet viena su kita su- 
siraszinėja, kadangi sanariai Dr. 
Szv. Jono Kr. ne skaito melą 
giaus “Kataliko”. Tas nabagas 
norėjo mat sž'tas Draugystes su 
pjudyti, tik tas nepasisekė. Mat 
ir ant supjudymo reiiia daugiaus 
turėti proto, negu jo turi “Kata
liko” redaktorius.

Czia turime dar pridurti, kad 
po atsiradimui ano melagingo.ap- 
juodinanezio musų draugystę 
straipsnio “Katalike”, iszrinkti 
delegatai nusidavė pas to laik- 
raszczio redaktorių reikalauti at- 
szaukimo melagystės; gyvenantis 
vienok isz meįagystų redakto
rius atsisakė tę padaryti. Mat 
jam liek rupi teisybė, kiek szun 
vakar praryti laszmiai!

Draugystė Szv. Jono Krik.
Prezidentas Gecevycze, 

Sekretorius Žilvitis,

Draugyscziu Reikalai.
Antras Metinis Balius!

Chicago, Draugyste Teisybes Mylėto
ju turės sawo antrą metinį balių Neda
lioj, 4tą dieną vrasario, 1900, Freiheit 
Turnė* Salėje, 3417 80. Halsted Street, 
arti 34-tos ui. Prasidės 3:30 po pietų. 
Inženga wyro su motete 25c. merginoms 
dykai. VVisus lietuvius ir lietuvaites ir 
lietuviszkas Dr-tes szirdingai užkvie- 
czia atsilankyti.

Dr-tė Teisybės Mylėtoju.
I Liuosybes 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 laikrasztį už savo organą, 
už kurį kiekvienas sąnarys privalo užsi
mokėti iszkalno į Dr-tės kasą SI.00; pa- 
liuosuoti yra tiktai nemokanti skaityti 
arba patis pasistelevę 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.

(&-1)

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

kn. Sutkaiczio, susitvėrė lietuviszka 
paszelpinė draugystė po vardu; sz. Juo
zapo. VVirszinįkais tapo aprinkti sekanti 
sanariai: S. Miliauckas prez., A. Ziemu- 
lis vice-ptez., L. Tareila fln. sekr., J. 
Jakovonis prot. sekr. P. Paroczka ka- 
sierius. P. Blažis marszalka. J. Nanarta- 
nis ir W. Szvagždisdažiurėtojai ligonių;- 
A. Norakas ir K. Jekults globėjai kasos.
TautlszkaiDarbininklMki sn- 

' sirinkimai.
Pittsburge Lietuv. Knygyno Draugys

tė bei darbininkiszka kuopa rengi* susi
rinkimus, ant kurių kalbėtoja^ 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 vaikeliu* kurie augdami dar 
galėtu lavintis žmogiszkoms pažvalgoms 
o paaugę stot į darbininkiszkas eiles bei 
skelbti nesuprantantešniems savo bro
liams darbininkiszkos luomo* kankes.

Susirinkimai atsibus 12, 13 ir 14 sau
sio 1900m. t. y. petniezioj, s ubą toj 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 lietuviu* 
gyvenanczlus kaimynistoje Pittsburgo 
ant 20 bei 21 d. to paties men. Praneszi- 
mus laikys kambaryj lietuviszko kny
gyno po nr. 2030 Sarah gat. S. 8- Pitts
burge,3 vai. po pietų.

Kuo skaitlingiausiai susirinkti szirdin
gai užpraszo. Komitetas.

Ashland, Wis., Dr-tė sz. Jurgio laikys 
savo metinį susirinkimą,nedėlioj, 7 sau
sio 1900m. 3 vai. po pietų salėje J. Ba
lade 1112 St. Clair St. ant kurio bu* per- 
žurėtos Dr-tės knįgo* ir rinkimas naujos 
administracijos. Delio visus lietuvius 
užkvieczia pribūti. Komitetas.

PirmutinS paszalpa urnai susirgus, tai
pogi gėralai alkoholiniai ir taboka, pa
gal O. Buividę paraszė N. Naudiuga 
monėms knįgėlė.......................lOc.

Visatos ir jųauginimas, paraszė K. Nau
dingos ūkininkėms rodos........lOc.

Gyvenimas Jėzaus Kristaus, pagal nau 
jaustus isztyrinėjimussuraszyta. 10c.

Graži vaikų knįgelė. Telpa ežia 25 gra
žios pasakėlės dėl" Lietuvos vaikelių, 
suraszytos pagal Kn. K. Schmidtę lOc.

Simukas ir Magdutė, vaizdelis isz Lietu
vos sodieczių, ypacz jaunymo, gyve
nimo; paraszė J. S.......................lOc.

Kanklės, lietuviszkos dainos 4 balsams 
(vyriszkiems) sutaikytos; parūpino 
D-ras V. Kudirka. II dalis.......3Oc.

Angliszkai-lietuviszkas žodynėlis, sutai
sytas kn.P.Saurusaiczio; turi apie 3500 
žodžių: angliszki žodžiai iszguldinėti 
lietu viszkai..................................5Oc.

Yra dabar gaunamos sekanezios naujos 
knįgos: •

Kalendoriai ant 1900 meto po..........
Žmogus nepliuszkis, graži pasakaitė 
Lietuvių Pratėviai Mažojoje Azijo

je nuo senovės iki jis pateko po 
valdžia Persų....................... .

10c.
10c.

50c.

NAUJIENOS, 
kurios daugeli pradžiugins Ir pa

linksmins. j
Kaip mum* gerai iinom*. Smonija—1*» p*ych- 

l*zko. Inteklciu*ll*xko ir uel ekouomlaiko *t-

Jant tam. vi*ur turi gera* pasekme* ir pasive
dima visokioje tfertelgystoje; antroji yra ligūs
ta. silpna, nuliudu*, sunikus, melanobolisska, 
nedrąsi ir tankiai wi*i*ikai negabi prie darbo 
ir netinkanti aieimymszkame gyvenime.

In szia pa* ta raja k liesa priguli visi tie. kurte 
*a*o jaunystėje,daugumas gal visai Isznetyouu, 
atsidarė naikiuancilam Žmogau, kuna ir avėsią 
darbui — ooanismui arba patpolluoijal. ir sawo 
irėlesniuose metuose perdaug davė vale **wo 
lytingiems pageidimams; taipogi ir tte, kurte 
isz prtekasties neuitektlno Ir blogo maisto, per- 
sidirblmo. per didy alkoholisiku gerymu varto
jime. srba kurie per susidėjimą su nesveikoms 
moterem* praiude »awo linksmybes Ir sveikata.

Szl tokie Amoniu suklydimai gailaus pr i ve rosią 
Juo* per visa Ju gyvenime kentėti baisiausias tu 
ydų pasekme* kaip ve: szirdies drebėjimą, 
spazmodistku* galvos skaudėjimus, apetito ne
tekime. tarnu ir pilvo ketera, augaro* ir kry
žiaus skaudejima. nerviszkuma. dispepsija, vi
duriu uikietejim*. sekios bėgimą sujungmej su 
nemoralisskai* sapnais, lukštu ligas, reumatiz
mą. dusinimą, negels, ^zkorbuia. skaadancalu* 
ant kūno Ir lytisiku daliu spuogus, gonorėja, 
szankeri. sifili ete

Bet dabar tegul niekas nenusimina: «zlo,mie
sto daktarai Iszrado naujus vaistu*, sukuriu 
pagalba gali greitai, radlkalisikai ir visiszkal 
Įsa tu :lgu isssigydytl; kankinamieji* atgaus Sa
vo (valkata, supruma. drutybe ir dailia Issvai- 
zda gabume visokiame darbe Ir utaiamime.

Prislusk Zfic. markėmis ir mes pasiusima tam
stai pamegiuti masu giduotas per viena isztise 
sanvalto. Visi, kurie Jiesskote pagelba*. kreip
kite* ar per laisrku* ar ypatisskal pas daktarus

The State Medical DiupeiiNary

LIETUVA

asz dirbu vi-

'AGO, ILL.

679 Milwaųlee Avenue, C1
Mano Dirbtume tapo 

Apdovanota

DVIEMS MEDAUMS
ant Koscioazkoe Paro
do* už rupestinira. tei
singo Ir artiatii 
dirbimą.

Dr. Leonard Landės,
Lietuviszkas Daktaras.

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

terį sz V ų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, bu vo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port G radusi e 
Hoapital College ir 11.

Uaatikrlna Iszgydyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

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

LIETUVVIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szaullb paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

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

Arnotus, Karūnas ir wisu8 baž
nytinius parėdus,

— Teipogi — -
Draugystėms: Vėliavas, Sz&rp&sjnkird&s Ir .

Mokinausi to darbo VVarszavoj, 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 iszdirbimu, raszyk i te pas ma- 

“ neklausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
preke* yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku, 
asz savo iszdirbimus gvarantuoju.

Su Guodone,
T. Andriuszewiczaite, 116 W. Dlrision St, Chicago, III

GO, ILL.

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

Aukos ant Paryžiaus parodo*.
Melrose Park, U)., lietuviai paaukavo: 

Karolis Juknevieczia " “• “ SI.00 
.Jonas Sylkaitis “ “ " “ 50
Juozapas Stefan k ieviezia “ “ “ 50 
Alėksasandra Chapkauskis “ 25 
Franciszkus Rybilis “ “ “ “ 25
Petras Arstikis ■ “ “ " " “ 15
Juozapas Chapkauskis “ “ “ “ 10
Antanas Stuikis “ “ “ io
Antanas P. Stuikis “ “ “ “ 10
Jurgis Docka “ “ 1 “ “ “ 10 
Antanas Rymkus “ “ “ 10
Antanas Jasinskas “ “ “ “ 10
Jonas Kaczinauskas “ “ " “ 10
Jurgis Brazauskas “ 10
Kazimieras Kantautas *• “ “ “ 10

Sykiu K?56
Fr. Stankeviczius, Greensburg, Pa. 50c. 
Dr-tė S. Daukanto, Chicago.

iszgjdysiu į kales dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių. ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau ;>asekmin- 
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės
134 E.24th St.,Cor.Lexinjrt<»n A v.

Offiso valandos:)
Nįlomi*: nuo 8 iki lOS w*l.rylo.Buo* iki 4**1. 
po plet •

Ro<ln per Gromata* Dykai 
Užpraszydami gydyklas prisiuskite SI.00

CjyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, |ciek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

•10.00.

J. NAUJOKAS,
3S« Wyth« •»*.. Brookiyn, NY.

. AGENTAS
Ltetaw. laik Miežiu ir prekėj** knyga: iiBtu- 

*l*zku ma*koli*»ka. mokili.zku ir wi*oklu k*ip 
T*: gramatikų, žodyną ir U. Ant »t**kymo.gro-

Pigiai ant pardavimo gera grocernė ir 
buųęeyė -vietoje paežių lietuvių apgy- 
atefe Priežastis pardavimo: sawinį- 
ka^pefdžia miestą. Ataiszaukitė pas.T. 
Korbet. 47 Gold 8t., Brookiyn, N. Y. .

Naujausios Knįgos, 
gacnanios “LIETUVOS” redakcijoje.

Isz ko kyla melai ir visbkios skriaudos 
žmonijoje. Paraszė kn: Dembskis. Szi 
knįga paduoda svarbiausias isjtraukas 
isz szventoe Biblijos, kuriąs perskaitę 
suprasit, kas yra Biblija ir kodėl kuni
gai draudžia ją žmonėms skaityt 70c.

Dailydė arba patarmės stalioriams, su
rinktos isz naujausių knįgų, su 120 pa
veikslų. Yra tai rankvedis dailydėms 
mokinantiems ir mokantiems stalio- 
riszką darbą....... . ........................ 4Oc.

Obrusiteliai. Paveikslėliai isz maskolių 
gyvenimo Lietuvoje: pa ras z. y ta Dėdės 
Atanazo. Yra tai apraszymas rusifika
cijos darbų maskoliszkų czinovnikų 
Lietuvoje ir plegų, kokias musų bro
liai nuo jų tur nukęsti.......... ..2Oc.

Isz kur akmenys ant musų laukų atsira
do? Geologiszka* Lietuvos isztyrinėji- 
mas; naudinga moksliszka knįgelė lOc

Naudingi skaitymai, daugiausiai isz pri
gimties mokslo; pagal Brzezinskį para
szė N- Skaitydamas tą k n įgelę skaity
tojas lengvai susipažins su įvairiais 
gyvūnais, augalais Ir naugems, su jų 
ypatybėms ir nauda dėl žmonių..20c.

Saulės ir mėnesio užtemimai. Pagal M.
Brzezinskį paraszė N. Lengvoj for
moj apraszyta czia apie saulę, mėnesį 
ir žemę bei apie burtus tamsių žmonių, 
nesuprantanezių priežasezių visokių 
gamtoj apsireiazkimų...............15c.

Kapai Didžių Kunigaikazczių ir Karalių 
Vilniuje. Pagal A. Kirkorą paraszė N. 
Yra tai istoriszkas iszsznipinėjlmas a- 
pie Vilniaus praeitį pagal paminklus, 
užsilikusius ant grabvieesių D. L. Ku- 
nigaikszcsių ir karalių...............lOc.

Lietuviai po maskolių jungu. Paraszė
Dr. Pieszinys apie priespauda* ir per
sekiojimus lietuvių isz szalies muko- a*sTi**n ir kitokia 
liazko* valdžios................ lOc. • uja* knot

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
..pas..

Panl's Co-Operative Watcb Co
. 3I4 State St., CHICAGO, III.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲj ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, ĄARSZAL- 
KIN1Ų LAZbŲ ir tt

Turiu už garbę įpreikszti guo- 
dotiniems Kunįgai is ir guodotin. 
Draugystėms, kad 
sus augszcziaus p; iminėtus daig
ius Plgiauaei. 1 'elNlngtausei 
ir GeriaoBel, nfea per 30 metų 
užsiimdama lszd|rbimais įgijau 
geriausę praktiką įr dėl to galiu 
viską padirbt pigiku ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su* guodone
W. SLOMINSK^A, 679 MILWAUKEE AV., CiC.

m m

Mes parduodame lietuwiams daugiaus laikro
dėlių kaip wi8os kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai ger$ laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma
gai ną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiską gau
si.

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

LAIIBGDOSE RAIDOSE IISADA YRA IUZILL 
*800 I>i|anaa ir StiSOWar(toncti Begalima* wiz«*yti; d* 
magiau Jie gali grnjytl nore klewi*zlu* taredaml. Home Muaio 
Hox atimi nbeiju wi*ta.o prek* Jo.lr bl*dntau*lam prieinama 8a Juom 
kiekviena* imli grajytl garai kad ir *ankiaa*la* nokia*. Maalka 
yra pritašyta ant volelfa pllenlnemi.n* popierinėm*, (pilkėtam*, niek* 
n*napll*a. Induoda ganln* ir laldtlu* tonu* kaip vargonai. Orajyja 
■aateyniMku* himną*, valda*, polka*, kadriliu ir tt. ir linksmina 
na*, aerganezin* ir aulindadu*. Uždainuoja nanjaaae* *wtoU*xka* dai
na*. Geriau** veika-------- ------------------— ~

PAUL’S CO-OPERATIVE WATCH CO.
įsteigt* 1877 m,

3148 State SL, CHICAGO, ILL.
Dėl geresnės informacijos raszyk pas mus:

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan Si, Chicago, III.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko viaoke* Europines žolele*. 
Bobro mėsa, rusk** rfy va* dieles ir U. 
Atsiszaukusiem* perlfsiszku* ir apra
išantiems savo ligau duoda rodą* ir 
pnsiunczia . gydyklas] per pacztą arba 
per ezpresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi pe< telefona gali pa
sisukti daktarą kits tik koki nori.

Dr. M. P. Koišsakauika* visad* aptie
koje.

Tel. Yards 709.

Ja ant užželdini- 
įsiu gaivu, teipgi 

ii plauku slinkimą, 
of. Brundzasutei- 
ir tankius plau-

i Stebi das!
t

Žingeidus sw tui dalyku.
Tikrai vienatinė gy< ;1 
mo plauku ant prapi n 
į trumpa laika sulail 
už kągWarantuoju. 
kia puikius, s|velni 
kus, ką liudyja dau; nas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszl ---------1—
Pagelba yra visiem i
OFFI8AI: 996 Broac ty. 
Norėdami puikiausi dos 
adresuokite: J. M. LUI 
Box 2361, Ne v York

irJaikruzczius. 
tik atsiazaukite.

Brooklyn, NY 
dos per laiszkus, 
RUNDZA & OO.,

Wisi —

pas —

wyrai —
įmokėk ant ezpreao

darais Ink**- 
tate. su susuk* 
nustatom ■ tr

MANE 
s os už. jĮĄĮ>5 

OrMoa llt

Tiktai |fl OO. grasioj 
Ja* i* z parduoda ir daro 41d

ant Jo frraJyU su

ima tau p*rexpre*a. Agentai greita

Diemanto Elektros Kryžius

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant poliucijoe, kuri 

apeireiszkia laike miego ar prie nusiszla- 
pinimo, ir jeigu isz to nesigydys, ji neap
leis žmogų kankinusi. Žmonės turinti t* 
liga kenezia nemigą, galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimą srba netravinimą, ner- 
viszkumą. vidurių ir nugaros skaudėji
mą ir apeilpnejimą lytiszkų kūno dalių. 
Jeigu tokiuose atsitikimuose reikalauji 
pagelbos, nesiųsk pinigų, bet raszyk pas 
manę įdedamas markę, o asz atsiųsiu 
apraszymą, pagal kurį tikrai iszsigydysi. 
Adresuok: (12—1)

John Wa»el,
Hox 443, Iro n Mtauntssin. >l»ch.

IH ‘oSeonp ‘ js pj££ ogg 
‘SVHDflHfl X d 
.•■puonsajpv Uapuo iui»pon<j

• roniuvjjMa snjoMBi ’U’O’O
sųzp uoluoto y SVSIM t 
u; uizounis snJOMin 
omus <» V’Jli JsnsiNid zyĮĮ 
?n oijopjoiiin ojuputi 
snpoiįjsniuięniizs 
Ji ?niojop:j>) i1>td!J'ts|BK 
‘nuuaaauoyi 'Miuj^te 
-oauyfipot^ ‘fijiepod 'Ra 
-H!*l ‘?'!?poJ?itvq*J X 
-o»«8 !I»P'P ■ 

‘SBųODJg i ’d

Vyrams dykai
Ktekwl«*aa* wyros, knn paraižys teteik* in 

State Medical lastltote. Key *17. Etektron Mand
ing, Fo*t Wayn«, Ind.. aplalky* dykai prabos 
pakuti gariingn Naminiu Gydeolla. IszgydSiusla 
takstanozlui vjrru, kurie per llgue metu* kentė
jo iytiazku daliu ellpnumaiu, paeinanosial* nuo 
Jaunyste* lizdykimo, prakudymu paliego* ir at
mintie*, *llt>numu augaro*, someakajlma ir **- 
vytimu lytie* dailu. Rašyk itlfdlea

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3402 8. Halsted St.

«Blm* puikia* Fotogranja*; ei tusia, tiktai

•2.00

Baltrčikonil!
Rasite szaltę alų.Rasite smilę alų, seniauaes ariel

ka*, wynę net wz Europos, o 
cigarus net i^z Turkijos.

Atsilankykite po įr.
11 N. Rivei-Slde St.,

Vaterborj. Conn.

tezrodo kaip 140.00 sukstnteikrodėll*. At*i**D 
m* C.O.D Ir J«i p*>id*bo* • ■ --------
agentui 83.80 ir laikrodėlis 
Stgal ant mui katate. Ra, _____ ____ ________
ar mdteriMka.Prte ktekwi > laikrodalio duoda 
me DYKAI auksu lieta len įgelt Jeigu su orde
ri n pri*iu*iS3.80. ir apmoka < ksszta* priduoti- 
mo Apsittelieok sseudien iesa)a preke* eina 
augaztyn. Raszyk o pridė—---- *-
loga parodanti tukstaneziu 
gtu. ROYAL BAROMN HC 
Chloago, III.

k»*ztu* prteiaatl-

me 300 pasta Kata- 
’ieokiu puikiu d*l-

suse p rakti 
irchro-

AV adiaam** telpgl Volte KrySium. kelete meta atgal ta
po l*zr**ta* A a.iri joje, ir p**idek*wo)ant *awo naudai 
Krytie* ta* veik pra»ipl*tino Vokietijoj Franeazijoj, 
Skandlnarljot Ir kltoae Europo* *uh*e. Ir azendieu yra la- 
biaatlai nagvidaulama* kaipo iraltng'a* w*l*ta* aeo Reuma
tizmo Ir daugelio kita kūno negaliu.

Elektro* Diemanto Krykia* gydo Reumatizme teip ma*- 
kalu kaip ir *un*rlu. Neuralgija ir kita* kūno akaudeji-

lengim*. Drebuly. Neuralgija. Apoplekdja. Muomar*. 8zw. 
Wito Barki Szirdies Plakimą. Galvos skaudejima ir wlsu, 
Nervluko Nystemo sugedimus.

Veikme Jo apdrelstkla pati per save begyje kelete* die
nu. bet kartai* ufitrunk* kele* diena*.

Krykiu reiki* neazlut diena tr nakty, pakabinta ant *zil 
kinio nzuiurluko ant kaklo, nugsseziau srirdines indaubo*. 
Mėlynoji puse turi bat in apaczl* apversta Priesz naudo
ji mn ir vien* syki ant dieno* po to indek Kryfiiu ia truputi 
drungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per kelela 
mlnuesiu. W*lkam*. Žiūrint pagal smilu, uksuea reiktu 
vandeniu atskiesti Preke te Kryilau* yra Viena* doge
lis. Ir gvarantuojame kad JI* suteiks takia pat naod* kaip 
•d gerteu.iejie elektrisrkl d irtai kasztuojauti penkb lik* 

*el owlde*zimts sykiu daugiau Kofina* *aelmynos sanary*.
sveikas ar ligota*, niekadosaetutl būt be to Elektrlszko Krykiau*, kurs yra geriausiu gelbeto-

minto Krykiu srba 8 ud Š.OO Gaunamo. tuk*tanrzlal* rekotaendacijo* nuo ypatų, kurio* au 
pagalba izio Stebuklingo Krykiau* i»*igyde. Yra udtektluaAel parodymo Jo magiizko* galybe*. 
Sitai pora tokiu rekomendacijų:

A« azirdlngai *elyju w*rtot Diemanto Elektro* Kreklu nuo visokiu moteriuke ligų.
m r* Elvine jf.nsen. «oo***buu. ut*b.

Mano motere Ilga laika turėjo a«tn>| Ir nervu .lipnumą, bet po kateriu Bedaliu vartojimo Die
manto Kiektro. Krykiau* tapo vlsiszkal .velka,—NIELH GUNDESEN, Jaana. Mtuu
The Diamond Electric Cfohs Co., 306 Milwaukee avė., CHICAGO.

LIETUFISZKAS DAKTARAS.

581 Milwaukee Avė,
OFFI8O WAI.X5n>6SC™~~~~“ 

Nuo* iki 10 ryto, nuo i iki 1 popiet*,

Chicago, III.
We»t 981.

Galima patzaūkti isz kiekwieno« Aptb kos.

L16iuwlszKa flDliGKa
257 Hanover St, Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų csionykszcziu ir uirubežiniu.

Aptiekoje wisada galima rasit DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszka! ir 
daugely] kitokiu kalbų.

257
7yXSSZ2X> Mlyjį?

REUMATYZM.
NEURALGIE 1 podobn* choroby, 

k vyraMany a* podrt*wl* fctetyck j 
k, niemikckioh 
{K PRAW lEDlCZHCB*

' Dy.RICHT ERA [M 
t7„K0TWICZNY”VJ 
HIN EKPELLERJ
m MA KIC LEPMEGO! Praardatvy tyl- 
to ma ,,KOTWICE”Mmaras oebronn, 
f Ad.Riciter4C«..*l&p**'1 S*-, N*w Vark.
31 NEDALI ILOTYCH1 Innych
11 filfl. Wlam>* fibrykl **k*a j

S,ecrxigdtv • FA.R 
tetaAOo.N.Y

M DBA RICHTTRA

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHJCAGO. JLL.

Kas prisius 35c.

Medicinom I) [taras. 
Gydo, visokes ligas, tur eriaur“ 

ką ligose moterių, * ikųi. 
niazkoae li| n.

867 32nd 8ž.-, . Ch
OFISO WAL^DO8: 

Iki 9 ryto, nuo .2—2 po 
Tblklonas Y j

CHOKK

Klausk savo

ii Ii ja

I tu ir po 6 wak 
a >8 885.

Teipogi priima ligoni i ofise po nr. 
2876 Archer A v., k< te Bonfiel 

nuo 10—11 r o.
Telefonas Cai l 329.

PIRK TIKT.
Keiu’s Grynos. Czekisikns 

Ruginius Miltus.
netikru. ŽiūrėkNeimk fabrikuotu, 

ant kiekvieno* bari* ilko* ir maistelio, 
kad butu musu g vara icija, kaip yra ant 
virsz padėto paveiksi?lio. 
groserniko apie mus miltus.

ChicagoN
1O0—1O7 W««t Rąndolph Street.

NERVITA
polucija ir 
uidykum*

Sugralln* nufiudyta wyru 
stipru* * ir drąsumą.

Gedo Impote icl)a. s'abdo naktini* 
olucija ir vii t* ligas ingautas per 
___Aumaar i eatsargumo. Szi'a gy- 
ykia sūdriai |* neras* ir daugina 
raaja: pridui d* veidai raudonumą 
- sugretina tr iogul jaunystia. Sian-

Ar Tawo pezius 
reikalauja pahisymo?

Jeiga teip, tai pirk visu reikalingus prie 
pecziaus dail us pas

Outlet Furniture
bazelių* ir g, raranluojame iszgydy- 

arba pinigu i sugretinti.
riarvita Mc »ic

Ollnton B Jakson I ta.
Gaunama yra ir A j tiekoj* Clark iį Van- 

BurenSta.. Cbleago.

Ohlcago.

StUMZCo,
3249 S. Moifan St.

o jie sutaisys tavo pec: u dykai. Teipgi 
turime didelę daugyt visokia peczių 
už pigiausią prekę, piį tu kaip fabrike.

' A. SukursKis & Co.

CIGARU IJABRIKAS

Dirba Cigarus isz tikro "Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabake Įant papierosų, im
portuotą isz" Maskolij *• t,..*ii~ *
Fabrikas: 1125 N 
Ofisas ir Krautuve:. - --------—

(po „Lietavo* ' Reda|tai>) CHICAGO.

ir Turkijos. •
apletvnod avė.
4 33rd str.

212 1-stst., ųiirabeth, N. J. 
Parduoda Szifkoiįte* ant drueziau 
siu laivu ir siuncd* pinigu* į visas 
svieto dalis.

Paeito markėmis, aplaikya tuziną, kas 
50c—du tuzinu, kasti.00— penkis tu
zinus naujai pagerintos pope ros grumstu 
raszymui, su naujais papuoszimaia, ap
skaitymais, Paryžiaus kwietkomis ir 
naujos mados konvertais.

Adresas:
W. Kudarauckas, 

Box 234 Lawrence, Mass.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai r^« 

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gronąatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dytl namie J e ir apd
ažysiu kokiu budu ate 
iauigydžiau nuo tokiu 
Silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isa
gydys susilpnėjimą tiawo Iytiazku daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

wažiuoW>

Daniseiiczln,
esnapeae tralo*.

WienatinHWaterimrio
Lietuwiszt;is Saliunas.

Užlaiko gerą alų, ^aiauses ir czystas a- 
rielkas ir kwepeo<F.iascigarus. Geriause

sės ir te‘singiau*s lietuviszkas esliu 
nas mieste VVatedbury.

J. F. DAKISEW1CZTOB» 
830 Bank, kampas 8 LeonaM Bt» 
Waterbury, Conn.

F.P Bradchulis1
Advvokatas ir Notary Public. 

Wienintehs lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj,' 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaiiszkas ir civiliszkas. Atjieszko - 
užsenėjueiu provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodę visokiuose ■ 
reikaluose. Lietuviai isz kitų mieste 
gal rodą pasiekti per gTomatas. Tunu- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuoj aus.
3250 S. Halsted st., Chlcstg^fU.

Telephone l*rds 772.
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