
Nr.2 Metas VIII

kiemo Purtos namų. Gurstis, pa-į sesers suviliotoj? į sud?,

CHICAGO, ILL., PETNYCZIA, 12 Sausio (January) 1900 m 
Entered at the Chicaoo, III Post Oefice as beoond olass mattbb.

Nedflinis L&ikrasztis
The Lithuanian Weekly

■•Mina kas Petnyczla Ohicago, IIL 

, ant maitai...............................v oo
M ..................  13.00

“LfetuTB” spaudinį Kt jai. KoniUtud- 
jaair kitokiu, druk >• lletuwiai- 

kal, leakisskal ir angllsz- 
kaL

VtalrMzant "Lietu. reikia draugia 
ir prenumeratą priaiuit.. Priaiuadami pi
nigus adresuokite teip

A. OLSZEWSKIS,
924 33rd St.. • Chicago. III. 

Sub-Station No. 60.

Publlshad f i Iday, ai Ohleago.lll

Execute« all kind of Job Prin- 
ng and translating in Li- 
thuan ian, Polith. and

English l&ngitages. ,

Stabierlytlon *2.00 yMt.

AU eommonioaUons aitui be addreaaed.

A. OL8ZEWSKI,
924 33rd St., Chicago, III. 

Sub-Station No. 60.

B

Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Laikraszcziai garsina, buk pre

zidentas McKinley atsisakė pri
imti filipinieczių pasiuntinius at
kakusius į Anierikę ant tarybų 
kaslink užbaigimo nereikalingų 
kraujo praliejimų. Laikraszcziai 
prezidento part jos sako, kad lai
kas tarybų jau oraėjo, dabar A- 
merikos raudas reikalauja vien 
vistszko pasidavimo filipinieczių. 
Jeigu tilipiniet ziai geidė tarybų 

. ir susitaikymo, tai galėjo tę dary
ti, kada buvo prezidento iazsiųs- 
ta ant Filipinų salų teip vadina
ma filipiniszk.i komisija, sako 
prezidento parijos.arba teip va
dinamų imperijalistų laikrasz
cziai. Ne vis vienok ir Ameri
koj teip tiki, ne visi ir czia su
tinka su sanari lis prezidento sut
vertos filipinis^kos komisijos, ku- 

į rie sugrįžę po kelių sanvaiezių 
| teiravimosi atgal, visaip niekina 
L filipinieczius ir jų vadovę Agui- 
H naldę. Sztai sugrįžęs isz nelai- 
■ syės amerikcniszkas leitenants 
■^Gillmore t? fil pinieųzių vadovę 
" stato augsztai, bet peikia kitus 

vadovus.
amerikonų

Iszmintingesnė 
dalis pripažįsta,IL

r kad galima suvaldyti filipinieczių 
pasikėlimę, kadangi amerikonų
pajiegos daug didesnės, ginklai 
jų geresni. Bet kas bus toliaus 
isz suvaldymo? Amerikonų sa- 
valdyti, bet neužganėdinti filipi- 
nitecziai pasinaudos isz kiekvienos 

nauj° pasikėlimo; 
reiks anVaalč* visada laikyti ma
žiausiai 1000*M) kareivių, o tuom 
tarpu iki sziol Amerika po ginklu 

į laikė jų vos ketvirt? dalį to 
r skaitliaus; taigi nesitaikant prie 
i norų Filipinų gyventojų, Ameri- 
M kai atseis keturissyk padidinti
■ iszdavimus ant užlaikymo ka-
■ .riaunos, kas ant metų sieks kelių 
■/ deszimczių milijonų doliarų. Ir
■ dabar nuo suvaldymo pasikėlimo 
H amerikonai stovi dar toli. Net
■ paczioj Manillej susekė rengiama 
B filipinieczių pitsikėlimę. Sukal- 
B binįkai buvo sutarę užmuszti je 
B nerolę Otis ir kitus amerikonisz- 
B kus virszinįkus. Dabar rods 
B filipiniecziai paleido amerikonisz- 
^Ulus nelaisvius, bet kiti vadovai, 
||Be galėdami jų laikyti, tiesiog 
^^fczskerdė, bent teip sako ameri- 
I^Koniszki laikraszcziai, kuriems 
^^■rienok ne visada galima tikėti. 
■Bį pietus nuo Manillės, provinci- 
|Bjoj Cavita dabar pa-itatko tankiai 
gBausimuszimai. Muszyje po Iraus 
^Bfeamerikonai likosi užmuszti, o 
fi^B) paszauti, taijzi teip daug kaip

nuo seniai ne atsitiko.
k r J i X t

■^’^Bronai užėmė salę Ha, netoli di- 
|^Kelė- -alo- Borneo,kurie-buk -ul- 
|Btana- noriai pasiduoda Amerikonų 

^baldžiai. Žinia ta turbut jau 
B^k*a iszmi-la* amerikoniszkų re- 
^^roorterų, kadangi sala Borneo pri
siguli Holandijai, tai jos be karės 
B su ta vieszpatyste amerikonai ne 
[ gal paimti. O kad holandiecziams 
Į | ne trūksta narsumo, tai visi mato 
L ant karės Anglijos su pietinės 
I Afrikos republikoms, kurių 
I gyventojai yra holandiszki iszei- 
I > viai. Su Holandija karė galėtu 
I būt sunkesni negu su nuvargusia 
| Iszpanija.

Pietini Afrika.
i Savo neva pergalėms ant ka- 
. ' rėš lauko pietinėj Afrikoj angiisz- 

" ki jenerolai mėgsta girtiesi.hetisz 
/ to ne dideli nauda.kadangi greitai 

ateina teisingos žinios ir svietas 
Bdaiino, k si d ne buvo isz kogir- 
Btiesi, pradeda visai netikėti an- 
Bgliszkų jenerolų žinioms. Kaip 
Bsu kitus musziaisjau pirmiai/bu- 
H vo, kuriuos angliszki jenerolai 
■ garsino kaipo dideles' pergales 
Bburų, bet pasirodė, kad pergalės

isztikro buvo, bet ne anglijonų 
tik būrų pusėj; teipjau pasirodė 
ir su musziu po Colensberg. Je
nerolas Frech pagarsino, buk jis 
sumuszė bu rus po szituom miestu 
ir buk miestę užėmė, bet Coleus- 
burg, kaip buvo būrų rankose, 
teip ir pasilieka, o angliszkas 
jenerolas reikalauja kuo grei- 
cziausiai pastiprinimo. Pastipri- 
nimę jam atsiuntė,bet visgi jis nė 
žingsnio areziaus prie miesto Co- 
lensburg neprisiartino, o kas 
svarbiausia, kad norėdamas nu
stumti burus nuo kalvų, likosi 
bjauriai sumusztas, viena cziela 
kompanija angliszkos kariaunos 
pateko į nelaisvę, kadangi ję ne 
įstengė iszliuosuoti sumusztos ki
tos kariaunos dalys. Taigi isz to 
matyt, kad ir pirmutiniai jenero- 
lo French pasigyrimai ne ant tei
sybės rėmėsi, jeigu gavęs pas- 
tiprinimę, ne tik ne gali būrų į- 
veikti, bet prieszingai—sumusz
tas turi trauktiesi atgal. Jenero
lai Methuen ir Gatacre teiposgi 
nieko ne nuveikė, ne gali jie 
nustumti priesz j-uos stovinezio 
būrų jenerolo Cronje ir ateiti į 
pageli)? apgultiems miestams 
Kimberley ir Mafeking.
Jenerolas Buller teiposgi iki sziol 

ne prisiartino labiaus prie Lady- 
smith, kurį būrai smarkiaus pra
dėjo bombarduoti. Kadangi pa
skutinėse dienose saulės ne buvo 
matyt, tai jenerolas White ne 
galėjo praneszti per saulinį tele- 
grafę nė jokių žinių,bet padėjim? 
jo laiko už labai sunkų. Ne bu
tų dyvų, jeigu kit? aanvaitę iaz 
gintume, jog tas miestas pasida
vė. Anglijonai jau pats nesle
pia, kad Ladysmith yra didelia
me pavojuje, būrų szuviai gerai 
pataiko, terp augliszkų kareivių 
pradeda platintiesi * ligos; 
prie to prisideda ir stoka 
maisto; ant galo gal pritrukti ir 
amunicijos. Nors užsidaręs mies
te jenerolas, dėl apsiniaukusio 
dangaus negalėjo nieko apie save 
praneszti, bet stovikloee jenerolo 
Buller aiszkiai buvo girdėt smar
kus ne tik kanuolių, bet ir kara
binų szuviai po Ladysmith. To
dėl mena, kad arba būrai bando 
per szturtr? veržti miest?, arba 
kad anglijonai isz jo iszėjo ir gal 
bando prasimuszti. Buller vie
nok apgultiems ne įstengia pa
duoti pagelbos, kadangi, no'rs 
pats gavo daugiaus kariaunos, 
bet visgi laiko t? pastiprini m? už 
neužtenkantį, kadangi ir būrų 
atėjo ežia daugiaus ypacz nuo 
pietų. Pagal paskutines žinias 
būrai bandč per sztyrm? veržti 
miest?, bet jų užpuolim? anglijo
nai numuszė. . \

Prieszais Colenso Buller iez- 
siuntė diviziję jenerolo Clery, 
kuris pradėjo muszį su borais ti
kėdamas tuom atitraukti jų dalį 
nuo Ladysmith. Būrai dabar rei
kalauja ginti vien tiltus ant upės 
Tugela, kadangi mat nuo smar- 
Kių lytų upė ta teip užtvino, kad 
anglijonai ne gali kėny tiesi per j? 
pereiti kitose vietose. Todėl da
bar dalis būrų nuo rytinio bpės 
szono perėjo po Ladysmith ir gal 
būt, kad jenerolas Joubert su vi
soms pajiegom bandys vėl veržti 
szit? miest?.Rods jenerolas Buller 
galėtu tokį būrų užsimanym? 
stabdyti, jeigu jis su visoms an- 
gliszkoms pajiegoms esanezioms 
po jo vadovyste (jis turi>350Q0 
kareivių) stotų į muszį, bet an
gliukas jenerolas, sykį jau būrų 
sumusžtas, ne drysta t? daryti, 
kadangi jeigu jį vėl sumusztų, 
tęsyk pasikėlimo wisų angliszkų 
valdybų jau nieks ne sulaikytu.

Būrai užėmė miest? Kuruman, 
angliszkose Beczuana valdybose 
ir paėmė 170 anglijonų.

Anglijonys skundžiasi, buk 
būrai tose valdybose .stengiasi 
sukelti negrus priesz anglijonus.

Anglijonai lyg tycziadabar pra
dėjo erzintiesi su VVokietija. Ne
seniai jie suėmė portugaliszkame 
porte vokiszkę pacztinį laivę 
“Bundesrath”. Tuojaus po tam 
ant Raudonųjų jūrių sulaikė lai
vę “General”, paskui laivę 
“Herzog”. Tas Wokietijoj bai
siai pakėlė nekentimę Anglijos, 
randas norom* nenoroms priver
stas tapo uiklausti Anglijos, dėl 
kokių prieiaszczių minėti laivai 
likosi suimti svetimuose vande
nyse, bet užganėdinanczio atsa
kymo ne gavo. Laivę “Gene
ral”,sulaikyt? mieste Adene rods 
paleido, bet kitu du laiko dar. 
Angliszki laikraszcziai sako, buk 
ant minėtu laivų buvo liuosno- 
riai, ginklai ir parakas būrams; 
laivų vienok savinjkai tvirtina, 
kad tai yra melagystė, kad ję ty- 
czia platina angliszko rando pa
pirkti angliszki ir amerikoniszki 
laikraszcziai. Portugalija teiposgi, 
ant reikalavimo kitų Europos 
vieszpatyszczių, pakėlė protestę 
priesz suėmimę vokįszko garlai
vio jai prigulincziame porte. Ji 
užsigina, buk padariusi sutarim? 
su Anglija kaslink pardavimo 
valdybų Delagoa užtakos ir sako, 
kad jeigu atseitu atiduoti kam 
nors tas valdybas, tai greicziaus 
jos pateks Transvaaliui negu An
glijai. Dabar ant Terpžeminių 
jūrių angliszki kariszki laivai 
tyko ant maskolkzko laivo ir no
ri jj paimti, kadangi jiems pra- 
neszė, buk ant • jo ėsanti ginklai 
būrams paskirti .Jeigu tik Anglija 
pradės gaudyti ant jūrių neutra- 
liszkų krasztų laivus, kę daryti 
pagal terptautiszkus nutarimus 
ne turi tiesos,tai be abejonės pri
vers kitas vieszpatystes įsik.iszti 
į karę pietinėj Afrikoj, kas tur
būt ne iszeitu ant gero Anglijai. 
Maskoliszki laikraszcziai dabar 
pranesza, buk Europos kietžemio 
vieszpatystės pradėjo tarybas ant 
privertimo Anglijos aiszkiai pa
sakyti, kaip toli ji mislyja žengti 
laužyme terptautiszkų nutarimų, 
po kuriais pati pasiraszė. _ '

buvo organizatoriumi ir virszinį- 
ku italiszkų plėszikų, kurio visoj 
Italijoj bijojo, kadangi visur bu
vo jo sutvertos organizacijos 
kuopos. Nužiūri jenerolę Mirri, 
kad jis teiposgi turėjo prigulėti 
prie Polizzolo plėszikų organiza
cijos, jeigu už jas vadov? užsto
jo. Ar tas nužiūrėjimas teisin
gas, nežinia. Polizzolo dabar 
sėdi kalinyj ir iaz jo provos pasi
rodys, kas isz augsztesnių urėd- 
nįkų prigulėjo prie plėszikų orga
nizacijos. Ministerių pirmsėdis 
jenerolas Pello«x dimisij? karės 
ministerio priėmė ir pats paėmė į 
savo raukas ppžiurėjim? karės 
ministerijos.

griibęs spat?, su juom perkirto 
koj? iszeinancziam isz kiemo sene
liui 65 metų Petkewycziui. Gun
tis likosi suaresztuotas, jo sužeis- 
t? Petkevyczių reikėjo gabenti į 
ligonbutį.

Isz Lietuvos.
Padegimai.

VYien? tik 14 gruodžio, 
tyj, mieste VVileikoj, VVilniaus 
gub.,buwo du gaisrai, kurie, kaip 
matyt, užgimė nuo' padegimo. 
Pirmiausiai užsidegė kluonas žy
do Czernio, o 3 vai. ryto teiposgi 
kluonas kito žydo Di kers te i no. 
Laimė dar, kad t? naktį vėjo ne 
buvo, todėl ir gaisras negalėjo 
iszsiplatinti labiaus: sudegė tik 
tos trio bos, kurios buvo uždegtos, 
nors toj dalyj miesto, žydų vien 
apgyvento), triobos sugrustos, su 
stogais dengtais iszdžiuvusioms 
lentoms. Kadangi minėtos trio- 
bos užsidegė naktyj, kada visi 
miesto gyventojai miega, o jose 
nieks ne gyveno, ne buvo nė 
galvijų, tai nieks ežia ne abejo
ja, kad ugnis užgimė nuo padegi
mą Ant apsisaugojimo ant to
liaus nuo padegėjų, žydeliai da
bar laiko apmokamus panakti
nius sargus.

nak-

1hzwh1o nuo slidumų upę 
Pripetį.

Lietuvoj yra diktai upių, ku
rios, jeigu butų gerai prižiuro- 
mos, palengvintų žmonėms isz- 
vežim? produktų; per nedaboji- 
mę vienok ir nerūpestingu m? 
maskoliszko rando pirma tin- 
kanezios botų plaukimui upės 
tapo sunesztų pieskų užtvenktos. 
Ant tižių metų maskoliszka kelių 
ministerija rengiasi iszvalyti 
nors upę Pripetį ties miestu Mo- 
žyriumi, kur yra daugiausiai 
pieskinių sudumų, dėl kurių bo
tai terp Pinsko Ji r M ožy r i aus visai 
turėjo paliauti vaikszczioję.

Wilniaus darbo namai.
Pagal 'pagarsintu atskait? ne

seniai parengtų Wilniuje betur- 
cziams darbo namų, pereitu metę 
tuose namuose rado priglaudę 35 
vyriszkiai beturcziai ir 26 mer
ginos. Apart tų, minėti namai 
davė paszelpę mieste gyvenu
siems beturcziams: 1382 vyrisz- 
kiams ir 2766 moterims. Ant ui
tai kymo gyvenusių namuose ir 
mieste beturczių iszleido 6450 
rublių.

Jawų prekes.
Pereit? aauvaitę ui lietuviu

kus javus mokėjo Liepojuj: ui 
pudę rugių 70—76 kap.; drėgni 
pigiaus. Kviecziai 78—80 kap. 
Aviios 53—57 kap., geriausios 
58—63 kap. Grikai 81 kap.; 
grikų kruopos 117—118 kap. 
Žirniai 74—76 kap. Linų sėmens 
142—146 kap. Kanapių sėmens

, kųrisai 
nusudyjo aut metų į areeztįantų 
rotas. Atbuvęs bausmę, sugrįžo 
jis namou, bet turėdamas pjktu- 
m? ant merginos brolio, pasamdė 
užmnszėj?, karisai, atsitikusi pro
gai, perszovė Užemeckio paezi?; 
norėjo padaryti t? patį ir su 
Užemeckiu, bet atlikti ne galėjo, 
kadangi likosi suaresztuotag ne 
tik jis, bet lygiai mergina,kaip ir 
tas, kuris ji ant užmuszimo: pa
samdė ir visus pasodino į kalinį. 
Isz ežia vienok anam žmogžu
džiui pasisekė pabėgti. Slapstėsi 
jis per vis? vasar? po giriai ir 
taikėsi Užemeckį užmuszti,; bet 
tas nepasisekė. Waidžios už' suė- 
mim? jo gyvo paskyrė 100 r|bl., 
o už užmuszt? 50 rubl. Žinoda
mas apie tai uriadnįkas, parengė 
giriose ablav? ant žmogžud^o ir 
jį užtikęs, nuszovė, kadangi gy
vo paimti negalėjo. Žmogžudys 
mat turėjo karabin? ir kerązyjo 
preszausęs uriadnįkę, jeigu jis 
bandys artintiesi; taigi uriądnį- 
kui ne liko nieko daugiaus, kaip 
szaut pirma.

Prancūzija.
Prancūzijoj prova sakalbinįkų 

priesz raudę pasibaigė. Svar
biausius sukalbi nį kus senato sū
dąs nubaudė vienus kalėjimu ant 
10 metų, Kitus gi iszvijimo isz 
Prancūzijos, kitus gi su visu isz- 
teisino. Skaudžiausiai nubausti 
Deronlede ir Guerin. Nusndyti 
gazdino maisztais, bet tas gazdi- 
nimas neiszspildė: sveikino juos 
vien artymiausi draugai. Ar 
ant to pasibaigs jau gaudymas su- 
kalbinįkų, dar nežinia. Kalba, 
buk po sudu bus teiposgi patrauk
ti jenerolai Mercier ir Regėt, 
bet iki sziol minėti jenerolai dar 
liuosi.

Apskricziuose nuo Chinų pate
kusiuose Prancūzijai pakilo mai- 
sztai: dalį prancuziszkos kariau
nos, nutraukusi? toliaus nuo pak- 
ranezių, užpuolė teip didelės chi- 
nieczių minios, kad prancūzams 
atsėjo greitai trauktiesi atgal, bet 
juos chiniecziai pavijo ir apstojo 
isz visų pusių. Užgimė smarkus 
muszis, kuriame prancūzai, kaip 
sako, likosi sumuszti, kritų jų ant 
muszio lauko 30 kareivių už- 
musztų, o 80 sužeistų.

Prancūzija iszsiuntė kariazkus 
laivus į San Domingo, kur už
gimė nesutikimai su tos republi 
kos randu.

Italija.
Italijoj priverstas tapo pasi

traukti nuo vietos karės ministeris 
jenerolas Mirri, kadangi, kaip 
pasirodė, por? metų atgal vien 
per.užtarim? szito jenerolo, kada 
buvo iszplėsztas Sicilijos bankas, 
tapo nuo sūdo iszliuosuotas gar
sus parlamento pasiuntinys Poli
zzolo, kuris, kaip dabar pasirodė,

Imperfect in original

Kiek yVilniaus gyventojai 
reikalauja mėsos.

Pagal pagarsintas miesto v e te-1124 kap. Kvietinės klynės stam- 
rinoriaus žinias, per 11 mėnesių | bios 60— 62 kap., vidutinės 58— 
pereitų metų . ant maisto gy
ventojams atgabeno į VVilnių 
14000 ukrainiszkų jauezių, isz 
ko 2300 likosi iszvežti į Peter- 
bnrg? ir į kitus miestus, o |ikę 
11500papjauti Wilniujeant mais
to gyventojų; taigi iazpuola po 
1000 su virszum jauezių kas mė- 
nesis. Czia vienok ne priskaityti 
dar papjauti ant maisto vietiniai 
galvijai, kaip tai: jaueziai, kar
vės, avys, kiaulės, žęsys, antys, 
visztos. Priskaiczius visk?, pa-

60 kap., smulkios 57—59 kap.
Wilniuje mokėjo: už pudę ru

gių 75—76 kap.,avižų 55—60 k., 
miežių 80—85 kap., grikų 76— 
80 kap. Pūdas nesūdyto sviesto 
14 rubl.—14 rubl. 50 kap., sū
dyto 12 rubl.—12 rubl. 50 kap. 
Pūdas kiaulienos 4 rubl—5 rubl. 
Pūdas szieno 38—43 kap., sziau: 
dų 23—23 kap.

kas met? ant mėsos pjauja vidu- 
tiniskkai apie 40000 visokių na
minių gyvulių ir paukszczių.

18zdawimai miesto Wil- 
niaus.

Ant szių metų iszdavimai 
miesto Wilniaus iszskaityti ant 
100000 rublų didesni negu buvo 
pereituose metuose: pereit? metę 
ant miesto reikalų iszleido 579 
600 rublių; ant szių gi metų isz
davimai pasieks 675000 rublių. 
Pagal gyventojų skaitlių "Vali
nius 10 kartų mažesnis už Chica 
g?, tuom tarpu iszleidimai ant 
miesto reikalų yra 40 kartų ma 
žesni negu Chicagoj. Ar gi todėl 
žingeidu, jeigu musų tėvynės 
soetapilėj trūksta daugelio įtaisų 
reikalingų didesniems miestams.

Musztynės,
15 dien? gruodžio pereitų mė

tų, atvažiavęs į Wilnių su savo 
produktais ukinįkas Giedraiczių 
kaimo Gurstis, matomai gerai 
pardavė produktus ir isz džiaugs
mo ne tik pats pasigėrė, bet dar 
nugirdė patiktus kaimynus. Paskui 
Gurstis ir jo draugai pradėjo už
kabinėti praeivius ir nutraukę į 
mažai policijos dabojamę terpu- 
lyczį prie Wilkmergės ulyczios, 
pradėjo musztynes su vežėjais 
ir darbinįkais dirbaneziais ant

Ypatiszkas kyszis slidžiai.
Tankiai girdėt kalbant, buk 

lietuviai neiszmislus; isz tikro 
vienok pasirodo, kad jiems isz- 
mislumo netrūksta, ypacz jeigu 
nori kam atmonyti. Sztai vokisz- 
ki laikraszcziai isz Prūsų Lietu
vos paduoda apie szitokį atsiti
kim?. Du lietuviai ukinįkai vie
no kaimo netoli Klaipėdos, Prū
sų Lietuvoj, susiprovojo. Ka
dangi abidvi pusi ne gali pro
vos laimėti, teip atsitiko ir ežia: 
audžia tik vienam pripažino tei
sybę. Praloszęs prov? su m i si y jo 
užtai atmokėti sudžiai: per kelias 
sanvaites rinko jis visokius na
minius vabalus, kaip: bambadie- 
rus, blakes, blusas ir utėles ir 
pririnkęs jų, žinoma gywų, piln? 
bertainaitį, nusiuntė sudžiai 
kaipo dovan?, pridėdamas lai- 
szk?, kad jeigu nori, tai tų Die
vo gyvulėlių atsiųs daugiaus. 
Padaryti to vienok nesuspėjo, ka
dangi už iszjuokim? sudžios li
kosi suaresztuotas.

Statistikos reikaluose. -
1. Pirm? ir tikr? vertę turinti 

žemdarbystėi SuvienytoseWalsti- 
joee statistika sudaryta tyuvo 
1850 m. Sekanti gi, ženjdar- 
bystės statistika produktų, su
rinktų 1899 m. atlikta bus ber
želio mėn. 1900 m.

2. ' Wieton suraszo keletosl far
mų ant vienos koreziukės dvy^ 
liktameCensos’e, kaip tai iki teiol 
daryta buvo, kiekviena Urmą 
aprūpinta bus atskira blank a; ant 
kurios suraszyti dalykai niekam 
nebus žinomi apart prisiegdintų 
departamento urėdnįkų. Nieke- 
no vardas nebus publikuotas su- 
ungmėj su aplaikytomis įhuo 

žmonių žiniomis.
3. Mokeszczių (taksų) akeso- 

riai, kolektoriai ir ekvalizatoriai 
ne gali tarnauti kaipo enumpra- 
toriai, arba turėtu prieig? prie 
statistiszkų iszrokavimų, Žiba 
prie žinių blankose suraszytų.

4. Suvienytose Walsti jos4 y ra 
daugiau kaip 5.000.00(į fafmų, 
plantacijų, gyvulių augintojų ir 
sodaunįkų; viskas tas statistikoje 
paženklinta bus kaipo “farmos”.

5. “Farma" vadinasi žemė 
dirbama arba paskirta žemdar- 
bystei,.ėsanti rankose vienos y- 
patos krūvoj arba padalyta į 
dalis.

6. Enumeratorius klaus apie 
didum? ir vertę kožnos farmos, 
apie vertę triobų ir apie abeln? 
vertę visų maszinų, padarų, ve
žimų, pakinkymų etc., ant farmos 
naudojamų, ir apie daugum?, že
mės valdomos arba arendnoja- 
mos gyventojaus.

7. Jis teiposgi klaus apie ver
tę žemės, skaitlių akrų daigais 
užsėtų, apie skaitlių akrų žemės 
pagerintos, ne pagerintos ir vi
sai nedirbamos. , . į

8. Po vardu “daigai” mės su
prantame javus, medvilnes,.kor- 
nus, ryžius, cukrines lendres, 
cukrinius burokus, szien?, dobi
lus, viksvas, lankas, linus,> ka
napes, apynius, peanuts, tabakę, 
sėklas, rieszuczius, tropuzku' 
vaisius, mažus vaisius, sodnų 
vaisius, oranžerijų augmenis, 
szluotoms lendres, airiszkaa bul
ves, saldžias bulves, visas dar
žoves, teiposgi ir visus produk
tus ir tt.

9. Enumeratorius klaus apie 
skaitlių ir vertę gyvulių ant 
farmos 1 d. birželo 1900 m., kurie 
bus publikuoti pagalviui, k. a. 
arklių, kumeliukų, mulų, asilų, 
karvių, teliukų, verszių, bailių, 
jauezių, avių, ėriukų, kiaulių, 
ožkų, visztų, kurkų, žąsų, ’ an- 
czių, biezių etc.

10. Jis teiposgi klaus apie 
daugum? ir vertę pieno, smeto- 
njs (gretinės), sviesto,, sprio, 
rozinų, slyvų, sirupo, cukraus,

nų, giros, uksuso, džiowylų ir 
raukytų vaisių, girinių vaisių, 
naminių pauksz--
ežių ir mėsos produktų ir, abel- 
nai, visų reikmenių namieje pa
darytų ar tai ant naminių reika
lų nuo farmų 1899 m. ar ant 
pardavimo.

11. Jeigu koks nors farmerys 
persikelia nuo fanuos pirm pa
baigos vaisių suėmimo 1899 m., 
1 birželio 1900 m. turi palikti 
surasz? produktų ir daigų suimtų ' 
ant farmos 1899 m., kame t? su
rasz? paims enumeratorius; to
kiu budu statistika jo darbo ne
bus žuvus. Nuo jo bus reikalauta 
paduoti enumeratoriui distrikto, 
kuriame jis gyveno iki 1 birželio 
1900 m., daugum? žemės akrų, 
jų vertę, triobų, maszmų, pada
rų ir gyvulių, ant kurios jis tame 
laike gyveno.

12. Jeigu kiekvienas farmerys - 
urnai pradės rinkti pilnidg? sura
sz? visų savo turtų, apie kuriuos 
enumeratoriams paliepta sudava- 
dyti iki birželio 1900, tai jis ir 
urėduįkams užezėdys daug bergž
džio laiko, o podraug ir vieszpa- 
tystė atsakaneziau galės t? sura
sz? sudavadyti.

13. Dvideszimtas szimtmetis 
prasideda su 1 d. sausio 1900 m. 
Todėl gi szita statistika bus da- 
vadu sekaneziai gentkartei apie 
tvirtumų ir padėjim? Suvienytų 
VValstijų, , žengianezių į nauj? 
szimtmetį. Tos dėl priežasties 
kiekvienas tegul stengiasi ir rū
pinasi sudaryti visk? kuo ge
riausiai ir teisingai: jeigu kiek
vienas farmerys teisingai sudarys 
savo mantos surasz?, tai surink
tos žinios bus labai naudingos 
kiekvienai valstijai, ir visai 
tautai.

Natiji iszradimai.
Japonijoj įvedė nauj? iudy- 
nusidėjėlių budę; japoniecziaimo 

paniekino žudym? su elektriką, o 
griebiasi užtroezkinimo ant nužu
dymo nuspręstų, Nusidėjėlį j- 
veda jie į maž? sandariai uždary- 
t? ruimę, isz kurio su atsakan- 
czioms mąszinoms isztraukia orę, 
o nusidėjėlis, be>jokių skaudėjimų 
užbaigia gyvenim?. Isztrauki- 
mas oro užima tik vien? minutę 
ir 40 sekundų laiko, taigi įves
tam į t? ruimę lieka tik tiek laiko 
ant gyvenimo.

| Dviem prancuziszkiems 
daktarams isz Paryžiaus, Cape- 
lier ir .Thiebauth-Blum pasisekė 
isztraukti isz kraujo arklio maity- 
to per ilgesnį laik? paszaru isz 
turi n ežių alkoholių medegų teip 
jų pramint? antiethplen serum. 
Szitas serum, įczirkszčas nors di- 
džiausiems girtuokliams, iszgydo 
juos greitai, isznaikina troszkulį 
svaiginanezių gėrymų, sugręžina, 
sudrutina per girtuokliavim? ap- 
silpnyt? vali?. Su tuom nauju 
vaistu nuo girtuklystų darė 
eiles pasekmingų bandavonių 
Paryžiaus ligonbueziuose, o da
bar paėmė jį ant iszbandymo 
Berlyno daktarai.

t

Perszowe žmogžudį.
Szimkaiczių vulszcziuje, Re- 

seinių pav. gyveno gana turtin
gas ukinįkas Užemeckis, kurisai 
turėjo seserį. Ukinįkui atsėjo už
mokėti seserei dalios 500 rublių, 
ant ko jis iszdavė jai atsankan- 
czius rasztus. Mergin? t? prisivi
liojo jaunas kaimynas Skrickas ir 
iszviliojo nuo jos rasztus. Dasi- 
žinojęs apie lai brolis, apskundė kiauszinių, vaszko, medaus, vil-

J Maskoliszka iždo ministerija 
pagarsino iinias apie spirito pro- 
dukciję Maskolijoj ui pereitus 
metus (metai skaitosi nuo 13 d. 
liepos iki 13 d. liepos). Isz tų ži- 
iimų matyt, kad spirito produk
cija 1896—7 m. siekė 40656000 
viedrų, 1897—8 m. — 39857000 
viedrų, pereituose gi metuose 40 
819000 v i ėdrų. Isz to sunaudota, 
taigi iszgerla Maskolijoj 1896 m. 
26685000 viedrų, 1897 m. — 25 
377000 wiedrų, pereit? gi metę 
28206000 viedrų įtaigi mat pernai 
Maskolijoj imonės iszgėrė ant 2 
milijonų viedrų daueriaus degtinės 
negu 1897 m., o ant 3 milijonų 
viedrų dauginus negu 1898 m. 
Kadangi vidutinisaka viedro 
spirito prekė yra 10 rubl., tai 
pasirodo, kad visoj Maskolijoj, 
tame ir Lietuvoj, Įmonėlės supy
lė į gerklę degtinės ui 282060000 
rublių. Argi negraius pinigai? 
Ui juos galima būt parengti ir 
uilaikyti dauginus paveikslingų 
mokalainių negu reikia.

p*
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Isz Amerikos
Nužudyti nieks ikonai.

Dallas, Tex. Mieste EI Paso, 
Tex. likosi pakarti du meksiko- 
nai, Geronimo Para ir Antonio 
Floros. Kada atėjo urėdnįkai 
vesti juos ant kartuvių, jie ban
dė su jų paežių kalinyj padary
tais isz storo d rato peiliais isz- 
pjauti urėdnįkus ir pabėgtir-Kaip 
tik atidarė kalinio duris, Para, 
laikydamas peilį rankose, szoko 
ant urėdn(kų ir pradėjo szwais- 
tyti į visas puses; antręjį gi pa
sisekė uždaryti jo celej. Ilgo rei
kėjo darbo, kol nuo įdukusio 
nusidėjėlio atėmė peilį. Wienas 
isz urėdnįkų vienok likosi mirti
nai įdurtas į pilvę; lengviaus 
subadytų yra daugiaus. Ant kar
tuvių abudu nusidėjėliai, iszėmę 
kryžių, pabueziavo jį ir atsida
vė urė^nįkams, matydami, kad 
ne gali isztrukti.

» Radinys ant gero ne iszejo.
Nev York. Iszalkęs kelias die

nas ne valgęs neturintis darbo 
varguolis darbinįkas netikėtai 
rado ant ulyczios pamestę ma- 
sznelę, kurioje buvo $2- Žinomi, 
isžiilkusiam labiausiai rupi, kad 
gauti pavalgyti; ne kitokius no
rus turėjo ir varguolis ne tikėtai 
sugriebęs užtektinai ant paval- 

, gymo pinįgų. įbėgo į pirmutinę 
patiktę valginyczię ir pareikala
vo valgio. Kada jam padavė 
valgį, jis teip pradėjo kimszti į 
burnę, kad su mėsos szmotu už 
springo;kada spėjo paszaukti pa- 
gelbę, jau nelaimingas žmogus su 
visu užtroszko, ne buvo reikalo 
gabenti nė į ligonbutį; kunę jo 

. nugabeno į numirėlių Aikrovi- 
mo vietę. A

Reikia būrams daktaru.
Kariaujanezių už liuosybę būrų 

draugai, kadangi būrams trūksta 
daktarų ant gelbėjimo paszautų, 
organizuoja Amerikoj dalį teip 
vadinamo “Raudonojo Kryžiaus”. 
Komitetas tuom užsiimantis pa
talpino atsiliepimus laikraszcziuo- 
se kviesdamas* daktarus norin- 
ežius keliauti , į pietinę At
tikę. Siūlo jiems kelionę 
ten ir atgal dykai ir per 
wisę karės laikę po $500 ant 

. mėnesio algos. Mergina Emma 
Broderick renka mieste Nev Or- 
leans drauges ant keliavimo į 
pietinę Attikę daboti paszautus ir 
sergauezius butus.

Užnuodlntos bulves.
Janesville, Oh. Keturi szito 

miesto gyventojai ;John Durban, 
jo pati ir du tarnai apsirgo nuo 
bulvių, kurias valgė ant vaka
rienės. Paszauktas daktaras pri
pažino, kad visi nusinuodino 
nuo arseniko (žiurkžolių), kurios 
buvo bulvėse. Daktarui vienok 
laimingai pasisekė iszgelbėti vi
sus nuo mirties. Pagal daktaro 
nuomonę, arsenikas sziteip turė
jo prisigriebti į bulves: augant 
bulvėms, ant apsaugojimo jų 

* nuo vabalų, turėjo barstyti 
virkszczias su nuodais vadina
mais Paryžiaus žalna, kurioje yra 
arsenikas. Nuo virkazezių nuodai 
perėjo į bulves ir jas užnuodino.

' Lynczavone.
Nevport Nev, Va. Walkio 

zas W. W. Watt 5 d. sausio tapo 
ežia lynezuotas už sužagimę pa 
-ežios dailidės czianykszczios lai
vų dirbtuvės. Sužagta moteriszkė 
vienę kartę mat pavalgydino už 
puolikę ir jis į porę dienų atėjo 
neva jai padėkavoti, bet neradęs 
vyro namieje, užpuolė ant savo 
geradėjos. Atlikęs bjaurų darbę, 
užszoko ant bėganezio tru ii o ir 
bandė pabėgti, bet jį pavijo, 
parsivarė atgal, pasodino į ka
linį, į kurį įsiweržė<lyncziaunįkai, 
iszvežė piktadarį už miesto, pri- 
riszo prie medžio ir suszaudė.

Paskendo laivai.
Nevfoundlando pakrantėse, 

prieszais Cabot salas susidaužė 
angliszkas laivas *>‘Puritan”. Aut 
jo buvo isz viso 9 žmonės ir isz 
jų 8 prigėrė, o^ik vienas iszsi- 
gelbėjo, bet ir tas turi nulaužtę 

, rankę ir reikės ję visai nupjauti. 
Kadangi tuose krasztuose siautė 
baisios vėtros, tai kaip spėja, 
turėjo susidaužyti ir daugiaus lai-

Isz darbo lanko.

Tylėjo 32 metu.
Veazie, M e. Per naujus metus 

szitame mieste, namuose turtingo 
prekėj o, Karo liaus Oake, ap- 
vaikszcziojo ypatiszkę szventę.

Muncie, Ind. ' Darbai Mid
land geležies dirbtuvėse eina ge
rai.

T Tylerdale, Pa. Czianyksz- 
cziose blėtos dirbtuvėse pradėjo 
dirbti.

Jackson, Nebr. Netoli nuo 
szito miesto rado naujus anglių 
plotus.

5 Richmond, Pa. Wisos czia
nykszczios dirbtuvės dirba gerai, 
pilnę laikę. .

Diamondville, Wyo. Sztrai
kas czianykszczių kalnakasių 
traukiasi toliaus.

< T Evansville, Imd. Netoli 
nuo ežia ėsanezios Diamond kas- 
tynės likosi uždarytos.

Quinebang, Con. Pakėlė 
ant 10% uždarbį darbinįkų czia
nykszczių audinyczių.

Ashland, "YVis. Darbai ežia 
eina gerai ir kas tik dirbti nori, 
lengvai gali gauti darbę.

5 Knoxville, Ten. Pudle
nams czanykszczių plieno liejiny- 
czių pakėlė uždarbį ant 10%.

1 Tūscala, III. Netoli szito 
miesto rado naujus anglių plotus, 
ant kurių parengs kastynes.

Younostovn, Oh. Netoli 
nuo ežia, Chesnut Hill Coal Co. 
atidaro nąuję kastynių olę.

5 Retnoldsville, Pa. Pasta
tė ežia nauję stiklo dirbtuvę, 
kurioje neužilgio pradės dirbti.

Sharon, Pa. I. Stevenson 
isz Nev Caatle ketina ežia pasta
tyti dideles geležies dirbtuves.

5 Dunbab, Pa. Semet Solvay 
Co. czianykszczių savo dirbtuvių 
darbinįkų pakėlė uždarbį ant 
5%. •

T Lucas, Ia. Darbai lygiai 
ežia, kaip ir kituose krasztuose 
szteto lovos eina gerai, darbinį
kų be darbo beveik nėra; vien 
tas ne turi darbo, kas dirbti ne 
nori.

Mat 33 metai atgal Oake susi
pyko su savo paezia ir ant jos 
nubaudimo pažadėjo ne kalbėti 
su ja. Pažadėjimę ižzpildė ir per 
33 metus neisztarė nė žodžio į pa 
czię. Tik szįmet per naujus me
tus, užstojus naujam szimtme- 
cziui atsileido, davėsi sunkiai 
nubaustai paežiai persipraszyti ir 
pradėjo vėl kalbėti.

Sumatezyto proto kareiviai.
Į Amerikę atgabeno' net de- 

szimts kareivių, kurie ant Filipi
nų gavo proto sum'aiszymę. Mat 
kareivius už kaltes Amerikos 
valdinįkų geidžianezių neužpel
nytos kariszkos garbės persekioja 
nelaimės: tai nustoja jie - proto, 
tai įpuola į ligas, o kaip dabar 
pasirodo, atsirado jau Manillej 
azijatisakas maras, kurisai nema
žai amerikoniszkų kareivių į ka
pus nuvarys.

Priga vystės.
Augszcziausi urėdnįkai szteto 

Michigano papildė daug visokių 
szelmystę pasinaudodami isz pa
skutinės karės: griebė pinįgus 
nuo rando neva ant reikalų ka
riaunos ir kimszo juos į savo ki- 
szenių; už tę ne mažai urėdnįkų 
ir oficierų pateko po sudu.

Explioz|ja garinio katilo.
Anna, III. Lentų pjovinyczio- 

se ir medžių krautuvėse Oskaro 
Stout 5 dienę sausio atsitiko baisi 
garinio katilo expliozija. Isz- 
lakscziusių szuk'ų 3 darbinįkai 
likosi ant vietos užmuszti; su
žeistų vienok yra daugiaus, o 
terp tų yra ir mirtinai sužeisti.

Evpliozija paczto siuntinio.
Kenosha, Wis. Ant czianyksz 

ežio paczto, prie stompliavimo 
vieno siuntinio, atsitiko smarki 
expliozija, kurios pacztorius gana 
sunkiai likosi sužeistas. Kam mi- 
netę explioduojantį siuntinį siun
tė, dar ne žinia.

Auksas VVLsconsine
Herley, Wis. Netoli nuo ežia, 

vietoj vadinamoj Roose, rado 
naujus r.uks$ plotus. Kaip pasi
rodo, tona iszkastos žemės duoda 
aukso už $4. Bus ežia parengtos 
kastynės.

Gaisrai.
Nev York. Sudegė ežia betur- 

czių kotelis ant 92 ai. Prie to 
sudegė trys žmogystos, o septi
mos tapo sunkiai apkultos.

5 Arnold, Pa. Darbai Cham- 
berso stiklo dirbtuvėse jau pra
sidėjo. Prie darbo patilpo 1000 
darbinįkų. ■ *

Cbovn Hill, W. Va. Ne
seniai susitvėrė nauja anglinė 
kompanija^ kuri parengs ežia 
kaatynes.

Chicago. Czianykszcziai susi
organizavę dailidės nuo 1 d. ba
landžio reikalauja po 50c. už dar
bo valandę.

5 Altona, Pa. Sudegė ežia 
varstotai Pennsylvania geležin
kelio, ir pertai 100 darbinįkų ne 
teko darbo.

Pueblo, Col. Darbai ežia 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai, visos dirbtuvės dir
ba pilnę laikę.

1 Saltsblrg, Pa. Po 5 san- 
vaiezių stovėjimo, prasidėjo 
vėl darbui czianykszcziose gele
žies dirbtuvėse.

H Cumbekland, On. Kalnaka
siai Mari 1 and szteto kastynių 
reikalauja pakėlimo už darbę už- 
mokesnio.

Cambridoe, Oh. Czianyksz- 
czios geležies dirbtuvės stovi 
nuo spalių mėnesio. Kada jos 
vėl pradės dirbti, dar nežinia.

•Į Canonbbubg, Pa. National 
Steel Co. pirko ežia 3000 akrų 
žemės su anglių sluogsniais, ant 
kurių ueužtlgio parengs naujas 
kautynes.

• Bridoeport, Oh. Kapitalis
tų kompanija netoli nuo ežia pir
ko 18000 akrų žemės su anglių 
sluogsniais, ant kurių parengs 
kautynes.

1 Pavtvcket, R. I. Darbi- 
nįkarnu dirbantiems I.& P. Coates 
Thread Co. dirbtuvėse pakėlė už
darbį. Tose dirbtuvėse dirba 
2200 darbinįkų.

Bay Cm, Mich. Darbai 
czianykszczioue kautynėse eina 
labai gerai, kastynių savinįkai 
skundžiasi, kad negali gauti tiek 
darbinįkų, kiek reikia.

1 Whearfield, Ind. Cramer 
Caol Co. netoli nuo ežiu pirko 
300 akrų žemės su anglių sluog- 
sniais, ant kurios * neužilgio pa
rengs naujas kautynes.

Brovimuau, Ala. Sztraikai 
czianykszczių kalnakasių pasibai
gė, kastynių savinįkai pakelia 
darbinįkų uždarbį. Sztraikai 
traukėsi ežia 11 sanvaiezių.

T P1TTSBVRO, Pa. Nuo pra
džios szių metų 20000 darbinįkų 
metalinių dirbtuvių ir 5000 dir- 
banezių stiklo dirbtuvėse gauna 
padidintę užmokesnį nuo 5— 
10%.

Bervick, Pa. Sztraikas 
darbinįkų czianykszczių vežimų 
dirbtuvių pasibaigė laimėjimu 
darbinįkų: nuo dabar gaus jie 
užmokesnį nuo dienos, o ne nuo 
sztukos.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

lietu- 
turinio

musų 
apsi-

Stengkimes apsi8zwiesti
Skaitlius iszleidžiamų 

viszkų knįgų visokio 
nuoletai didinasi, kyla 
literatūra. Norintiems 
szviesti rasztų jau,acziu Dievui, 
ne trūksta. Ne klausykite todėl 
tamsos pranaszų, kurie jums 
skelbia, buk vienaitinis mieris 
teip vadinamų mokslo platintojų 
yra niekinti, dergti kunįgus. Tę 
gal sakyti tik tie, kurie pate ne 
daugiaus supranta apie apezvieti- 
mę negu tie, kuriuos stengiasi 
mokyti; kurie bijosi, kad per 
žmonių apszvietimę pelnas ne su
mažėtų, bet • teip ne kalbės nė 
vienas iszmintingeanis, doresnis 
kunįgas. Moksliszkuose ruožtuo
se nėra kalbos apie kunįgus, to
dėl ir jų iszniekinimo ir dergimo 
būti ne gal. Knįga, jeigu ji at- 
sakaneziai apdirbta, geriausiai 
gali pralavinti protę, iszaiezkinti 
nesuprantamus apsireiszkimus. 
Tę supranta protingesniejie ir 
geresniejie musų kunįgai, jie re- 
mia juk užmanymę musų spaudos 
parodos,per kurię galime atgauti 
spaudę tėvynėj; niekina jį tik 
niekszai, visi, kurie bijosi atga
vimo spaudos, kurie bijosi pasi
kėlimo žmonių supratimo, nes 
tęsyk nė galės jau žvejoti jų pa
ežių sudrumstame vandeny
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LIETUVA
Kad szviesos slogintojų žmonės 
pradeda neklausyti, matyt ne tik 
tėvynėj, bet ir terp Amerikos 
lietuvių: Lietuvoj vis
daugiaus žmonių patenka į mas
kolių nagus už lietuviszkas knį 
gas, Amerikoj gi, nežiūrint ant 
ezauksmų visokių apuokų, skait
lius iszleidžiamų ■ knįgų didinasi, 
dauginasi ir skaitytojai geresnių 
laikraszczių. Daugumas mat lie
tuvių pradeda suprasti, jog tikrę 
sz viešę gali rasti vien tik savuo- 
siose rantuose; velyja skaityti 
juos, nors gaunami su teip dide
liu vargu, nors jie visur musų 
prieszų persekiojami, negu sve
timus, kokius net brukte jiems 
bruka. Garbė užtai jums lietu- 
wiszkų rasztų skaitytojai I Per 
jus lietuviszkas supratimas plėto
jasi ; per jus musų lietuwiszka li
teratūra gyvuoja ir kyla aug- 
sztyn.

Amerikos lietuviai teiposgi 
pradeda geriaus pažinti savo 
skriaiidėjus, kurie czianyk- 
szcziams lietuviams užstoja mas- 
koliszkų žandarų vietę: lietuviai 
pradeda traukyti panezius ant sa
vęs tų skriaudėjų uždėtus; pra
deda suprasti, kurie laikraszcziai 
teisybės kelię mums rodo, o kat
rie ant szuntakių mus stumia.

Damijonaitis.

Isz Waterbiiry, Conn.
Pas mus su parapijos reikalais 

eina wis niekyn: isz visų kampų, 
net nuo karszcziausių katalikų 
girdėt pasiskundimai ir murmėji
mai ant musų klebono kun. Sau- 
rusaiezio, kuris nieko neįsileisda
mas nė į visai ne tikėjimiszkus 
parapijos reikalus, pats vienas 
viskę valdo kaip maskoliszkas 
caras, pats be jokios kontrolės 
daboja ir parapijos kasę. O kad, 
kaip pate sakosi, .isz dugno <ėmė 
mokslę (kiti ėsę tik truputį jo ra 
gavę) įr jeigu kę užmano parapi
jai padaryti, tai ne vienam para- 
pijoaui atseina tik nusiszypsoti, 
o kitiems net susiraukti isz teip 
gilios musų dvasisako vadovo 
isuninties ir suprati
mo. Apie tuos gilau moksliszkus 
jo užmanymus tuom tarpu užty
lėsiu, bet jeigu ^aa reikalautu, 
tai ir apie juos pntaesziu.

Dar pirmiena parapijonai ban
dė perkalbėti klebenę, idant da- 
leistu laikyti mėnesinius parapi
jos susirinkimus ir sutikti, idant 
parapija isz savo tarpo iszrinktu 
parapijos prezidentę ir kasierių 
su kaucija. Musų klebonas 
apie tai ne norį nė klau
syti; da per pamokslę iszbarė 
tuos, kurie ant jo nepasitiki (mat 
dėl pamokslų vis semia medegę 
vien ant apgynimo savęs. Jame 
mat yra, turbut, visas tikėjimas) 
ir iszrodė faktais, kad jis ne va
gis: ėsę, “jeigu norėcziau vogti, 
tai kiekviename daikte, kiekvie- 
nę dienę galėcziau pavogti po 
kelis doliarus, . Atnesza, girdi 
ant miežių tie'k daug, kad ne spė
ju atlaikyti, tai siuucziu pinį
gus į kliosztorius, kur kunįgai 
ne gauna pinįgų ant miszių; 
jeigu norėcziau, tai galėcziau nė 
į kliosztorius ne siųsti, nė miszių 
ne laikyti, o kas žinotu”? Nu
skriaustos numirusių dvasios juk 
neateitų pasiskųsti, kad kunįgas 
užpirktų miszių ne atlaikė.

Faktai iszrodanti, kad kunįgas 
gali kasdienę be niekeno žinios 
paimti sau neprigulinezius kelis 
doliarus yra isz tikro pertikri
nanti, bet parapija ne to reikalau
ja; ji reikalauja faktų galinezių 
l>ertikrinii, kad jis jto ne daro. 
Tų faktų vienok nėra. Todėl tai 
žmonės juo toliau,juo mažiau pra
deda užsitikėti ant savo klebono.

Dar tik antras metas kaip kun. 
Saurusaitis pas mus atvažiavo 
ir teip nuvargęs isz kliosztoriaua 
paleistas apėmė musų parapiję, 
kad neturėjo nė cento, nė atea- 
kanezių drabužių. Gavęs pas 
mus vietę klebono, užsisteliavo 
drabužius, tai parapija turėjo 
algę isz kalno užmokėti, kad ga
lėtu užsteliuotus drabužius iszsi- 
vaduoti. Tai klausymas, isz kur 
gavo pinįgus ant nusipirkimo 
nuo kun. Žebrio spaustuvės, už 
kurię užmokėjo $300? Už keno 
pinįgus iszleidinėjo sanvaitinį 
“Rytę”, po tam mėnesinį “Baž- 
nyczios Tarnę”, o dabar sanvai
tinį “Bašnyczios Tarnę”? Iszlei- 
dimas tų visaip vadinamų laik
raszczių kasztavo ant mėnesio 
vidutiniszkai po $40, o įėjimų

*?
buvo daugiausiai 115. Ui keno 
pinįgus knnįgas pirko kitę ma- 
szinę ant spaudinimo laikrasz- 
czio, ui kurię užmokėjo 1400! 
Ui keno pinįgus pastatė spaustu* 
vę, kuri kasztavo porę szimtų 
doliarų? O kur kiti reikalai? Tai
gi į pusantro meto iszleista ma
li ausi ai |2100 ant ne parapijos 
reikalų. Isz kur klebonas į pu
santro meto surinko tiek pinįgų 
ant savo asabiszkų reikalų? Argi 
iingeidu, jeigu imonės, matyda
mi tę viskę, ne pasitikėdami kle
bonui, kurisai yra vieniatiniu da
botojų parapijos kasos, ne nori 
mokėti ant parapijos pinįgų?

Priesz Kalėdas vienę nedel- 
nienį užsakė parapijos susirin- 
kimę ant iszrinkimo parapijos 
komiteto; prie to pridūrė, kad 
pernai ne žinojo kaip parapija 
turi būt surėdyta (turbut dar ir 
daugiaus dalykų ne žino), szįmet 
gi apie tai pasimokinęs nuo 
iszmintingesnių kunįgų: vysku
pas ėsęs prezidentu dijecezijoa^ o 
prabaizczius prezidentu parapi
jos; jeigu jis nori, gali parapijai 
daleisti iszsirinkli du trustisu sau 
į pagelbę. Apie kasierių nieko ne 
minėjo, kas juom gali būti. Tur
but vien kunįgas?

Musų klebonas rėdo savo laik
rasztį ne lietuviszkoj, bet vien 
kunįgiszkoj- dvasioj, giria ir 
pritaria tiems vien, kurie mus 
žemina, kuriuos visi iszmintin- 
gesniejie kunįgai ui vodingus 
laiko. Ant Paryžiaus parodos 
reikalų, kam pritaria visi musų 
geriejie ir isznsintingeauiejie ku
nįgai, kun. Saurusaitis ne tik 
pats nieko ne davė, bet remia 
smarkiausius to užmanymo prie
šam; savo laikrasztyj ir per pa 
mokslus užtaria už niekiausius, 
skriaudžianezius parapiję ir žemi- 
nanezius tikėjimę kunįgus. Per sa
vo ui lietuvių pinįgus iszleidžia- 
tnę laikrasztį stengiasi lietuviams 
kenkti, niekindamas ir keikda
mas kitus laikraszczius, stabdo 
lietuvių apsiszvietimę, o tuom 
paežiu, pats nesuprasdamas, prisi
deda prie platinimo girtuoklystų, 
prie musų brolių nupuolimo. 
Mat jis tiek supranta apie lietu
vystę, kaip ir apie parapijos rei
kalus. Kaip Don Quichotas su 
vėjiniais malūnais, per savo 
laikrasztį ir pamokslus kariauja 
su laikraszczių korespondentais: 
ypacz raszanti apie parapijų su
rėdymu musų kunįgui nepatinka. 
Sako, kad prięsz kunįgų despo- 
tizmę parapijose tik toki raszo, 
kurie pats ant parapijos nieko ne 
duoda. Tas gal ir tiesa, bet jeigu 
klebono kiszenius iszplyszo, tai 
kasgi norės duoti, gerai žinoda
mas, kad jo ne galima pripildyti, 
kol neuždlopys; jeigu gi jo ne 
galima užlopyti, tai jau žmonelės 
į kiaurę niekada nepila.

•‘Balu. Tarno” rokundų sekr.

Isz Elizabeth, N. J.
Linksmų žinių isz musų mies

to lietuvių gyvenime ne daug, 
darbuose ant tautiszkos dirvos, 
teiposgi kaslink vienybės, ne toli 
nužengėme; ypacz vienybės terp 
musų lietuvių nėra. Tas ir ne- 
žingeidu, kadangi suprantanezių, 
apszviestų terp mus ne daug, ne 
daug yra skaitanezių laikrasz- 
czius. Elizabethe lietuvių bus 
apie 800 ypatų, bet terp jų iszvi- 
8o atrastum vos 30 skaitanezių 
kokius nors laikraszczius. Dau
giausiai skaito “Lietuvę” ir “Vie
nybę”, “Saules” ir “Vilties”' 
ateina mažiaus; kaslink gi “Ka
taliko” ir “Bažnyczios Tarno”, 
tai tų kasžin ar rastum su 
žiburiu nors vienę, iszėmus gal 
pas musų klebonę {skaitanti geres
nius laikraszczius yra tamsunų 
neapkeneziami, bet jie ant to ma
žai paiso..

Nr. 50 “Vienybės”, p. Matule- 
vyczius sako, kad terp musų 
miesto lietuvių ne daug yra su 
prantanezių naudę musų spaudos 
dalies ant visos vietinės parodos 
Paryžiuj ir buk kunįgas draudžia 
nuo aukų. Asz niekada negirdė
jau, kad musų kunįgas butų kur 
nors draudęs nuo aukavimo ant 
to iniero. Man rodosi, kad jei
gu aukų pas mus surinkta ma
žiaus negu buvo galima, tai ta
me truputį bus kalti ir visuome
nės i szrinkti aukų rinkėjai: jie 
pradėjo darbę ir pametė; jeigu 
butų be pailsio dirbę ir perėję 
visų lietuvių gyvenimus ir pri
kalbinėję, be abėjonėa butų dau-

Kaip ten vienok

reikalų, tai visgi 
lietuviai ne stovi

to mierio paaukavo 10 
Neprigulmingas kliubas 

nuo . prakalbų įplaukė

-

gi aus surinkę
ne butų, kaslipk aukų ant Pary- 
žiaus parodos 
musų mie?to
paskutinėse gilėse, o jau kitus 
miestus, kur |rra tiekjau lietuvių, 
paliko užpakalyj. Musų lietu- 
viszka Szv. Kazimiero draugys
tė ant 
dol., 
$9.50,
$2.50, teip aprinkta $2.85. Apart 
to kunįgas Žindžius per “Garsę” 
pažadėjo $2|.; tikiuosi, kad to 
neužsigys ir įavo pažadėtus pinį
gus nusiųs komiteto kasieriui. Isz 
pavienių lietuvių didesnes aukas 
sudėjo: S. l^akauckas $5, Juozas 
Gedaravyczja $1.; girdėjau, kad 
Szv. Jurgio j dr. nutarė teiposgi 
paaukauti $5l Tokiu budu pasi
rodo, kad ant parodos reikalų 
musų miest|> lietuviai sudėjo 
61.35, arbaį ant 800 lietu- 
vių iszpuolę po 7jc nuo kiek
vieno. Mažai rastume Ameri
koj tokių mjestų, kur lietuviai 
butų po daįjgiaus ant to mierio 
sudėję.

Dirbkime j patys, rūpinkimės 
apie musų tautiszkus darbus ne
sidairydami ant kunįgų, nes gerai 
matome, ki d daugumui musų 
kunįgų tauliszki reikalai visai 

i iki sziol statė vien 
< musų pinįgus, ant

nerupi; jie 
bažnyczias i 
jų užlaikyti/> ir ant savo reikalų 
reikalauja luo mus vie pinįgų, 
todėl jie I įjosi, kad per aukas 
ant tautiszkų reikalų Jnesumažėtij 
jų asabiszkas pelnas. Nelaukki- 
me todėl mįo jų daugiaus, negu 
gal duoti; bet palikkime jiems 
visę rupesnį apie bažnyczias, o 
tautiezkus Reikalus pasistengkįme 
pats, be kiįnįgų pagelbos aprū
pinti; tegfcl tik kunįgai tokių 
darbų ne s( 
reikalaujam 
skaitymo 
nes dabar tj 
vių ant 101 
tauezius lai

Musų mij 
trūksta lieljuvių doriszkai nupuo
lusių, bet 
vien terszi 
sų nupuolė|iai nesilaiko lietuvių, 
bet,teip k4p lenkai,laikosi žydų, 
nuo kurių i viskę perka, lyg kad 
terp žydų 
lietuviai si 
rauja, su i 
lietuvį ir 
isatvirkeliį 
žydams.
turėti jokios naudos; tegul jie 
sau būva,
laikas, kac ir jie kada nors susi
pras.

ibdo, vien to nuo jų 
b. Raginkime prie 
'oresnių laikraszczių, 
irp musų miesto lietu- 

rasime vos 5 skai- 
iraszesius.
s te. kaip ir kitur, ne- 

įpraszymas jų darbų
4 laikrasztį. Tie mu-

ųį butų užaugę. Geri 
sti peisuoeziais ne sėb- 
Iikalais kreipiasi pas 

viens kitę szelpia, o 
savo centus kemsza 

Mes »z jų ne galime

kur nor, o ateis gal

Praeivys.

.1 :eltu protestę priesz 
; “Nev York Herald”,

pakorimo 7 lietuvius

ar jia lietūviszka* ar 
svetimoj kalboj ne

ime užginti, bet jeigu 
raszo teisybę, kokię

Ar reikia protestuoti?
“Viltis”* numeriuose 47 ir 48 

raginu lietuvius, arba nors Cent- 
raliszkę Sųei vienyjimo komi tėtę, 
idant vanĮe lietuviszkos visuo
menės pal 
laikrasztį 
kurisai, ap raszydamas apie nusū
dytus ant 
už žmogžufdystę. negražiai ateitie 
pė apie lietuvius, užrodė jų že
mę doriszkę eupratimę ir tamsu- 
mę. Man odosi, kad 'kiekvienas 
laikrasztis 
iszeinanti:, 
tik turi tiosę, bet privalo raszyti 
teisybę, p‘i valo peikti piktę, jei
gu jis kur apsireiszkia, ar tai terp 
lietuvių i$r kitų gaivalų. Jeigu 
tarpe musji} brolių yra isztvirke- 
liai, girtu >kliai, ko juk ir mes 
ptte nega 
laikraszti;
mes galioje turėti tiesę priesz jį 
protestuos? Protestuokime mes 
priesz me ę, priesz piktę sėjan- 
czius, o no priesz teisybę. Jeigu 
teisybė mbms karti, tai matyt, 
kad mes pe gerais keliais vaiksz- 
cziojame. Jeigu nenorime, kad 
kiti mum > musų negražius pasiel
gimus į szviešę iszvilktų, tai 
stengkimJs juos isznaikinti, o ka
di svetiįoutaucziai jų ne matys, 
ne galės peikti, ne galės drabsty
ti dumblais į lietuvius. Kodėl 
angliszkij arba kiloki ’ laikrasz- 
eziai ne drebia tokių purvų ant 
vokieczia, prancūzų, skandinavų 
ir kitų. Kokius meta ant lenkų, 
italijonų Į arba lietuvių? Jeigu 
terp muši daugiaus yra isztvirkė. 
lių, girtuoklių ir kitokių paleis
tuvių, tąi kaipo žvarbiausia to 
priežastii yra—kad terp mus yra 
daugiaus tamsunų. Rods tūli 
kunįgai per savo laikraszczius ir 
per pamokslus visę kaltę krauna

ant neprigulmingų nuo jų laik
raszczių, bet s i saku visiems no
rintiems žiūrėti, kad tie apkalti
nimai ne ant teisybės ramiasi: 
jeigu neprigulmingi laikraszcziai 
it moksliszko į torio knįgos butų 
platintojais isztvirkimo, tai jų 
skaitytojai turėtu būt isztvirkė- 
liaia; tuom tarpu yra visi atbu
lai: daugiausiai isztvirkėlių, pa
leistuvių ir girtuoklių yra terp 
tokių, kurie lygiai pats savę už 
dievuoezius laiko, bet už tokius 
laiko juos ir dvasiszki vadovai, - 
nes jie vaikszcziuja į bažnyczjaa, 
klauso kunįgų draudimų neskai
tyti nieko, kas ne kunįgų iszleis
ta, kitaip besielgianczių neuž- 
kenezia, pravardžiuoja juos viso
kiais nepritinkaneziais vardais, 
prie progos stengiasi net sumusz- 
ti. J ■

Jeigu protestuoti, tai reiktu 
protestuoti ne priebz laikrasz
czius, kurie tas tamsias puses mu
sų gyvenimo iszrodo, bet priesz < 
tuos, kurie sawo neiszmintingais 
draudimais nuo skaitymo stengia
si žmonis tamsybėse palaikyti, 
kurie savo keiksmais D.evo na
muose pjudo brolius priesz bro
lius, lyg tyczia stumia, gal per 
savo nesupratimę, į girtuoklystę. 
Kas gi tę daro, mums rodosi, ži
no gerai ir “Viltis”, priesz kurię 
kunįgas Saurusaitis teiposgi isz- 
leido savo “szventę bullę”. 
Kaip gi musų broliai apsiszvies, 
kaip jie gali iszsižadėti saliunų, 
jeigu jiems tūlų dvasiszkų vado
vų viskas uždrausta, kas nepaei
na isz kunįgų rankų, o vėl ran
kos tos ne wisų nesutersztos.

Sztai Nr. 48 “Vienybės” ran
dame apraszymę apie atlaidus 40 C
vai. Plymouthe, laike kurių vie
nas isz pamokslinįkų užsipuotė |
ant musų laikraszczių, d raudi J
nuo skaitymo. Nereikia, girdi, 
mums apszvietimo, o reikia vien 
melstiesi ir klausyti pomoks- 
linįko žodžių, o busim apszviesti 
ir laimingi. Kn.' Saurusaitis ly
giai per pumokslus, kaip ir per 
“Bažnyczios Tarnę”stengiasi žmo
nis atgrasinti nuoskaitymo nuo jo 
neprigulmingų laikraszczių saky
dama, buk jie po vardu mokslo 
ir apszvietimo supranta vien k 
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talikę” ežia jau nėra nė kę kalbė
ti.
Kodėl priesz tuos tamsos apaszta- 
lus “Viltis” ne ragina žmonis pa
kelti protestę? Jie juk yra svar
biausia priežastis musų tamsumo 
ir isztvirkimo. Kodėl Centra- 
liszkas Susivienyjimo komitetas 
ne drysta pakelti protesto priesz 
tokius atžagarius žmonių mokyto
jus? Isz musų laikraszczių juk 
sziędien labiausiai kunįgų neuž- 
keneziami “Lietuva” ir “Vieny- | 
bė”, bet visi Keikianti tuos laik- I 
raszczius prie kiekvienos tinka- I 
mos ir netinkamos progos žino, I 
kad terp nusūdytų nėra nė vieno I 
tų laikraszczių skaitytojo. Ne-^J 
užkenezia jie tų laikraszczių tik^H 
užtai, kad jie neslepia kunįgųM 
nuodėmių, iszrodo, jeigu tuliM 
dvasiszki vadovai skriaudžiau 
per savo godumę lietu vi.-zkę vi-H 
suomenę. To mat labiausiai bijo-H 
si tūli dvasiszki vadovai. Jeigu ■ 
norės vaikszczioti teisybės kdfl| 
liais, nuo tokių vadovų iszniekifll| 
nimų ne apsisaugos nė “Viltisj^ra 
Dabar ji 'iil-iuk'; bullę kun.
rusaiczių, tolinus sulauk- iszn^Hgl 
kinimus ir kitil nn'ii Ke-ti'-- verlė^H 
kunįgų. J

.leigu “Viltis” talpina protee|M 
tus priesz “Siūlę”, tai kodėl n^H 
ragina protestuoti priesz tuos^® 
kurie daugiaus blėdies mums da- ■ 
ro negu “Saulė” (kadangi azitoje J 
mažai turi tokių, kurie jos klau
sytų),o kurie žmonis geriaus mo
ka isznaudoti. Protestuokime visi 
priesz negerus musų vadovų 
mokinimus, priesz jų pjudymus, 
o tęsyk ir jie susipras, kadnege- . 
rai daro. Ne nuolankumu kitos . 
tautos snvaldė savo kunįgus, bet r 
parodymu, kad jos supranta, jog | 
ir kunįgai ant palaikymo savo % 
įtekmės, kaip kada moka nesu
tinkantį su Christaus prisakymais 
mokslę skelbti.

Biznierius.

Isz Assumption, III.
Priesz Kalėdas buvo ežia tru* 

pūtį pasnigę, bet dabar tai jau 
visai sniego nėra. Anglių szafto- 
se dirba gerai. Lietuvių yra ežia 
8 singeliai. Laikraszczių nė knį- 
gų ne skaito, kadangi turbūt 
kaityti nemoka.
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Pabaigoj lapkriezio vienas 
anglekasys vali jonas užsimanė 

&'• nusižudyti ypatiszku budu: paė
mė jis dinamito patroną, apžiojo jį 
ir padegė. Atsitiko baisi explio- 
zija, kuri jį sudraskė; galvos ir 
vienos rankos visai ne galima 

f buwo surasti. I
Pereitą vasarą likosi czia-poli- 

cijanto perszautas lietuvys Ta- 
mulevyczius, kuris paskui nuo 
paszovimo pasimirė; jo pati li
kosi tėvynėj. Dabar ji gali gauti 
kelis szimtus doliarų. Jeigu ilgai 

‘ne atsiims jai prigulinczių pinį- 
gų, tai juos paims Illiaojaus szte- 
tas. Pažįstami jos teiksis pta- 
neszti apie tai. Ant atėmimo pi
nigų ji gali, atsiszaukti tiesiog 
ant mano adreso, kulisai yra szi-

& toks:
Koloski. Assuniption.III.

Isz Grupe Creek, III.
Cziaoykszcziose mainose likosi 

užmusztas 27 d. gruodžio lietu
vys Antanas Kupranis. Mat jis 
per neatsargumą prisiartino prie 
patrono ir szuvis jį pagavo ir 
užmuszė. 29 d gruodžio likosi 
palaidotas; ant laidotuvių ne 
daug žmonių dalyvavo, kadangi 
tą dieną buvo nepakeneziamas 
szaltis. Ant palaidojimo unija 
paskyrė $65. Welions buvo 32m. 
amžiaus. Wos 8 mėnesiai kaip 
pribuvo į Ameriką. Paėjo jis isz 
Kaumųgub., Wabalnįkų parapi
jos, Zagonų sodžiaus. Czia turė
jo brolį, o seserį Chicagoj.

E. H.

mieste Manillėj pasimirė du žmo
nės nuo maro;bent apie tiek žino, 
isz tikro mirezių galėjo būt dau
giau*, tik jas galėjo paslėpti nuo 
amerikoniszkų valdžių akių.

|| Kongo vieszpatystėj (prigu
li Belgijai) viename apskrityj, 
negalėdami pakelti didelių mo- 
kesezių, gyventojai atsisakė 
juos mokėti. Randas iszsiuntė 
kariauną susidedanezią isz czia- 
buvių. Ta kariauna teip gražiai 
darbavosi, kad iszdegino 14 kai
mų, iszpjovė 60 žmonių it kaip 
sako, kunus savo papjautų bro
lių suvalgė.

33$60,

SBNŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.

Isz Lawrence. Mass.
■ /

15 d. gruodžio dirbtuvėsė 
Merrimac Paiper Co. likosi už- 
musztas lietuvys Antanas Klinga. 
^Velionis paėjo isz Kauno gub. 
Panevėžio pav., Isgalaukių 80-

Į Isz Brooklyno N. Y
Per laidotuves pasimirusio bu-

HV V ūso musų klebouo, brolio j djliiUs .Amerikoj iszgyveno ji* 4
I Ckicagos prabaszcziaus - kun. raetus jp (j mėnesius. Lietuvoj

I Kravczuno. sakydami pamokslu* pa]jpaezią su'3 vaikelių. A. a.
kun. Jakszty* Ir Žebrys apkalti- j Klinga prigulėjo prie czianyksz-
no mus visus, Brooklyno parapi
jomis, buk mes savo kunįgą badu 
nomarinome. Ta* apkaltiuima* 
wienok pasirodė visai neteisingu. 
Po pasimirusiam liko daiktai ir 
apie tai parapijos komitetas pra-

ežio* Szv. Lauryno lietuviszko* 
draugystės, kurio* kasztais 17 d. 
gruodžio likosi gražiai palaido
ta*. Jeigu ka* isz velionio gimi- 
minių norėtu ko apie velionį da- 

Isižinoti, tesikreipia ant szito an- 
neszė pasimirusio broliui, Chica- 
gos prahaszcziui. Ta> pei vysku
pą pareikalavo savo brolio pa- 

Į laikų, not* pasimirus atsisakė jį 
I palaidoti,bet kad ne atsiuntė par
siuntimo kasztų,tai žinoma, nieks 
ne apsiėmė jų siųsti savo kasz- 
tais. Kadangi-daugiaus su reika- 

4 lavimais ne atsiliepė, tai parapi- 
J jos komitetas nusprendė daiktu* 
Į parduoti. Kada vienok pakėlė 
į kelines, isz kiszeniaus pradėjo 
I byrėti pinįgai^ jų pasirodė $140. 
I Kadangi ^velioni* tėvynėj paliko 

daug skolų, tai tikimės, kad isz 
tų pinįgų nor$ dalį skolų dabar 
iszmokė*. *

traszo: Jonas Smoletis. 164 Valr 
ley st. Lavrence, Mas*.

Dr. Szv. Lauryno.

U Wiena* isz labiausiai iszsipla- 
tinusių kasdieninių laikrasz- 
czių iszeinanczių mieste Cape 
Tovn (pietinėj Afrikoj) “The 
Cape Time”, parengė prie re
dakcijos garsią garinę szvilpynę, 
ant apreiszkiino miesto gyvento
jams, jeigu redakcija gawo ko
kius svarbius telegramų*: kaip 
tik ateina su svarbioms žiniomis 
telegramai, tąsyk parengta 
szvilpyn,ė pradeda teip baisiai 
szvilpti, kad jos balsą girdi vi-' 
šame mieste. Ant to balso susi
renka gyventojai į redakciją ir 
perka anuos specijaliszkus su 
svarbesnėms žinioms telegra
mų*.

lo atsiras eilėse antro skyriaus 
vieszpatysczių. Teisyliė, sulygi
nant su 1897 m. skaitlius gyven
tojų pasidaugino ant
bet tas pasidauginimas paeina 
nuo sumažėjimo mirezių skaitlius, 
o ne nuo pasidauginimo užgimi
mų, kurių buvo mažiaus negu 
1897 m. Per wi*ą laiką nuo 
1889-1899 m. tik trijuose metuo
se skaitlius mirezių pervirszyjo 
užgimimus. 1897 m. skaitlius už
gimimų buvo ant 6479 mažesnis 
negu 1896 m., o 1898 m. ant 15 
184 mažesnis negu 1897 m., bet 
kad paskutiniuose metuose mir
ezių skaitlius žymiai pasimažino, 
tai ant galo vis gi gyventojų skai
tlius truputį pasididino. Per pa
skutinį deszimtmetį skaitlius gy
ventojų Prancūzijoj pasidaugino 
ant 283403, arba vos ant 0,74 ant 
kiekvieno 1000 gyventojų. Per 
deszimtmetį nuo 1879—1889 m. 
pasidauginimas gyventojų buvo 
po 2 ant kiekvieno 1000 žmo
nių. Pereituose metuose ant 1000 
gyventojų buvo 22.1 giminių, 
o mirezių 21,2.

Pagal Hutchinsoną.

(Tąsa.) '

t

r.

Parapijonas.

Dr. W. Kudirkos Draugys
te.

Kaip pranesza laikrascsiai, 
Nevarke susitvėrė nauja lietu- 
vi*zka giedorių draugystė vardo

- Ingoj pereitų ūTilQ‘*paėImiru- 
h----- ^rnusų tautiszko darbinįko Dro

inco Kudirkos. Direktoriumi 
raugystės yra p. Eremina*. Mat 

. .nes nor* po myriui garbiname 
užsipelnusius darbi n į ku*, bet

gyviem* nenorime padėti. Pasku- 
. tiniuose *awo amžiau* metuose 
< a. a. Wincas Kudirka didelį var- 
gą kentė, todėl “Vienybė” ir 
‘‘Lietuva” rinko aukas ant jo 
naudos; dėl *toko* pritarimo ki
tų, aukų nesusirinko vienok nė 
100 dol. Welionis “Kardas” tie- 
iog atsakė, kad terp musų tau- 
dszkų darbinįkų negali atsirasti 
ižsipelnusių ant visuomenės 
>aszelpos, Wieuaa gi “dva*i*z- 
jas vadovas”, dažinojęs, kad 
vienas isz “Lietuvos” skaitytojų 
Imt paszelpos azitam musų darhi- 
nįkui paakavo $1, ne norėjo 
■uoti kvitelės ant atlikimo vely
kinės. Mat terp mus yra ir toki 
Bieilė* mokytojai.

luaresztuotas daugpatys.
1 Mieste Cincinnatyj, Oh. sua- 

LAsztavo paeinantį isz ma-kolisz 
Vups Lietuvos Joną Martinkaitį 
|iiMaugpatystę ir už vagystą ir 
®i-4rabeno į Milvaukeę.Martinkai- 
KjsVyveno Milvaukeej su kokią 
BniApriszke, dirbo Stovellio dirb- 

Paėmęs isz namų visus 
liidįgu* $1500, paliko aną mote- 
liszkę su vaikais be cento, o pats 
Eszdumė į Ciucinnati, kur jį.sua- 
kesztavo. Martinkaitis Maskoli- 
joj turi paezią; tai jeigu ji* su 
ta moteriszke, su kuria gyveno 
Milvaukeej ir sulaukė dvejatns 
vaikų, ėmė szliubą, tai pateks po 
sudu už daugpatystę. Tuom tar
pu turi jis provą tik už vagystą.

Isz Westvilles. UI.
* 8 d. gruodžio,bekasant anglis, 

jUolė c*ianyk*zczio*e k:is- 
5*e akmuo ir užmuszė lietuvį 
pinįką, Antaną Petraitį. /Ku- 
* likosi iszkilmingai su mi- 

*szi<>m8 .ir su muzika palaidota*.
■ "yVelionis prigulėjo į draugystę
■ Nekalto Prasidėjimo Panelės
■ Sžvencziausios. Paėjo i*z Kauno 
Igub-, Re«einų pa v., Nemokytų 
Karapijos, Welnalių sodžiaus. Wi- 
Eų pažįstamų ir giminių praszome 
F atsidūsti už jo duszią.

Į A. Jakutis.

*V 1

sės kai f žmogus rankas. Kaulai paskutinių 
kojų bi vo daug didesni ir tvirtesni. Knlši- 
niai ka įlai turėjo 41 colį ilgio. Tie kaulai 
viduryj tušti. Hadrosaurai vaikščiojo pasi- 
remdanįj ant paskutinių kojų; vaikščiojo* jie 
lygiai gerai Ant sausženiio, kaip plaukinęjo 
ir van( !enyj. Maitinosi augmenimis, ypač 
gi mediių lapais.

Ki ąs is surastų tuose jau kraštuose di- 
nosaun', kurį praminė vardu Dryptosaurus, 
buvę be veik lygaus didumo ir jis prigulėjo 
prie d n,skaučių, vienų iš baisiausių tų seniai 
praėjus įų gadynių sutvėrimų. \

dinosaurai gimdė gyvus vaikus, kaip 
i žvėrys, ar dėjo jie kiaušinius kaip

a

T
■t.
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Isz wisur.

Ar i
žindant i žvėrys, ar dėjo jie kiaušinius kaip 
šios dietos paukščiai ir reptilijos arba vabalai, 
tas klai symas galutinai ne išrištas, terp mok
slinčių kaslink to nėra vienokios nuomonės. 
Buckla id oolito šmote rado reptilijų kiauši
nius, k iriuos laiko už kiaušinius dinosatįrų, 
kadangi mat toje vietoje rado diktai dinoeau- 
rų kailių. Kitų vienok mokslinčių nuomonė

(ii)

&Nuo komiteto naujos pa
rapijos Ghicagoje.

Kaip pereitame “Lietuvos” 
numeryje buvo pagarsyta, 
subatoj atsibuvo susirinkimas rei
kale įkūrimo naujos parapijos. 
Susirinko lietuvių pilnutėlė salė 
ir kada tapo paduota* užklausy- 
mas: ar yra reikalingu Chicagoj 
antra lietuviszka parapija? Wi*i 
vienbalsiai pritarė, kad reikalin
ga ir visi sutiko remti jo* reika
lą pinįgais pagal savo iszgalę. 
Priežastis, dėlei kurių antra pa
rapija yra reikalinga susirinku- 
siejie nurodė ' sekanezia*: 
kad gyvenantiems vakari
nėje miesto dalyje yra per toli 
važinėti į bažnyczią ant Bridge- 
porto, “tankiai pasivėlini į baž
nyczią ir paskui tenka per pa
mokslą iszgirsti koliojimus, kad 
bedievių ant mimų nematyti, 
tiktai pamokslų ateina klausyti!! 
Didžiausia* vargas yra su mažais 
vaikais: motinos ne visada turi 
laiko eiti su vaikai* į bažnyczią; 
teip pat į mokslainę vaikams per 
toli,irBridgeporto mokslainė lietu 
vių vaikams netinkanti, ka
dangi ten lenkė* paverezia kūdi
kius į lenkus, isztautina. Szios 
dieno* lietuviai pradeda jau su
prasti reikalą nusikratyti len- 
kiszką kailį, kuriuom tūli .musų 
dwa*iszki vadovai juo* apvilko. 
O svarbiausia priežastis, kurios 
dėl reikalinga kita parapija—yra 
netikusi parapijos administraci
ja, ne atsakantis sunaudojimas 
parapijonų aukų. Užmanytojai 
antro* parapijos geidžia turėti 
tokią parapiją, kurioje butu žmo- 
n isz k e* n ė Btvarka ir rėdą pagal 
Dievo prisakymus.

^.nt pereito susirinkimo tapo 
paskirta* komitetas i*z 7. ypatų, 
kurio užduotė padaryti planą:ko
kiu budu naują parapiją pradėti, 
kur statyti bažnyczią, ar gatavą 
pirkti, už kiek ir tt.?

Minėtas komitetas, pagal savo 
iszgalę apdirbo pradžią plano, ir 
dabar kvieczia antrą didelį susi
rinkimą į apatinę Pulaskio salę, 
800 S- Ashland av. terp 17 ir 18 
ui. ant 7:30 vai. subatos vakaro, 
13 d. szio mėnesio, ant kurio ui- 
kvieczia visus lietuvius Rymo 
katalikiszko tikėjimo kuo skait
lingiausiai susirinkti, iszklausyti 
komiteto raporto, ir paduoti sa
vo nuomones kaslink naujos 
parapijos. Tikimės, kad su Dievo 
pagelha musų pradėtas darbas 
veikiai įsikuhys, nes žmonyse 
matyti geras noras.

Komitetas-

| Uolos Arnotas su reptiliją kiaušiniais.

n
ne suti aka su Bucklando pažiūroms: kiti ne
užgina, ■ kad dinosaurai galėjo dėti kiauši
nius, k fcip ir šios dienos žemesnio laipsnio 
sutveri inai, tik nesutinka darodymus Buck- 
lando j riimti už užtenkančius, kadangi su
rasti ui 
saurani 
kokių 
negu d įibar.

tilijų į riguli tik šitie kieturi gyvuolių sky
riai: k: iokocliliai, driežai, žalčiai ir želvės; se
niai piaejusiose gadynėse skyrių buvo dau
giaus, 
žemės
priežai tys išnaikino tą seniai praėjusių amžių 
gyjyb " 
kodėl 
veislėe j
silpnei nės už išnykusias. Klimatiškas skir
tumas
už mai štą buvo teip gerai anuose prieš amžių 
amžiui
po
mes g
nuošė
vienai to laiko perijode valdė gyvybę teip 
vadini 
sos, p 
atsira 
kurie 
miaųe I__________r___ _________ ,__ r__
da imtume ir apsilpnino juos iš dalies, 
kituote gi atsitikimuose išnaikino suvisu čie- 
lus vi sšpatavusių gyvuolių skyrius.
dėl, į aveikslan, dinosaurai išnyko suvisu, o 
kYokc liliai užsiliko iki šiai dienai—ant to 
klaus mo prie šiądieninio mokslo stovio ne 
galim $ atsakyti, bet klausymas tas gal būt 
išrištą* ateitčj, kada pereitų laikų gyvybė 
bus gyriaus ištirta, kada mokslas augščiaus 
pakil i. Jis ne stovi aut vietos, bet kyla; ne 
pereiiįa metai, kuriuose tirinėtojai nieko ne 
pridėtu prie budavonės mokslu vadinamos.

Šiądien visi žino kad amžių be
rietą žemesnių gyvuolių tipų užėmė

kad dinosaurai galėjo dėti kiauši-

•.i* ■
* „■■.-.V. < AB

li lloi kiaušiniai gali prigulėti ne dino- 
r k, bet kitokioms tų laikų reptilijoms, 

senose gadynėse buvo daugiaus skyrių

|| Del menko užderėjimo pasi
rodė, kad gyventojai vieno* 
valszcziaiis Morostar komitato 
^Vengrijoj negali szį metą užmo
kėti prigulinczių nuo jį į wiesz- 
patystės iždą gana didelių mo- 
kesezių. Randas nepaisė ant 
vargingo gyvehtojų padėjimo ir 
atsiuntė zakucnįkus užgrėbti 
daiktus. Gyventojai vienok 
patiko juos su dalgiais ir szakėms 
ir iszvaikė. Jie pasitraukė, bet 
į porą dienų atėjo jau su pulkų 
ginkluotų žandarų. Gyventojai 
vienok ir priesz tuos iszėjo su 
dalgiais. Užgimė smarkus mu- 
szis, kuriame kelios dcszimtys 
žmonių likosi sunkiai sužeistų. 
Pergalėje žandarai suaresztavo 
daug kaimieczių, kitų paėmė 
putnius, padusžkas ir kitokius 
reikalingus žmonėms daiktus.

Dinosaurus Compsognathus. 
paukščiai Archaeoptergx.

Prieš mirtį profesorius Marsh užtiko 
Amerikoj liekanas mažo dinosauro, nedides- 
nio už gerai suaugusį gaidį, kurisai, kaip 
matyt ant jo kojų kaulų sudėjimo, galėjo 
šokinėti. Tam dinosaurui mokslinčius davė 
vardą Hallopus (išgrekiškos kalbos: hallomai 
reiškia šokinėti ir pous—koja).

Ant salos Wight, Anglijos pakrantėse, 
jM>rą metų atgal atkasė pilną skeletą žingeidaus 
dinosauro, kuriam mokslinčiai davė vantą Hyp- 
silophodon. Jis priguli prie-mažesnių dino- 
saurų: iš visų iki šiol pažįstamų dinosanrų už 
šitą mažesnis tik compsognathus ir hallopus. 
Gyveno jis ant žemės laike tvėrymosi veldiš- 
kų žemės sluogsnių arba pabaigoj teip vadi 
narnos mesozoiškos eros.

dabr gyvuojančių sutvėrimų prie rep-
ge
du

Berlyne, ant Frankfurto 
ležinkelio stacijos susimuszė 
trukiai, prie ko 18 žmonių likosi 
sunkiai apkultų..

II

|| Angliszkas garlaivy* 
Borghese, užkluptas baisios vė
tros, ties Cap Finisterre, susidau- 
žz. Prie to 22 žmonės prigėrė, 9 
gi pasisekė iszsigelbėti.

|| Hamburgo ir Bceines pasa- 
žierinių laiwų kompanijos pakėlė 
prekę keliones isz Amerikos j 
Europą ir atgal: dabar teip va
dinamu zvishendeku kelionė bus 
po 160 markių nuo žmogaus.

| Smarkus žemės drebėjimai 
atlankė apskritį Achalkalaki, ant 
Kaukazo, kurie iszgriovė visai 
11 kaimų. Prie to pražuvo 1000 
žmonių; tūlose vietose pasidarė 
gilus plysziai ir ažerai.

į Kaime įlok, Slavohijoj 
(^Vengrijoj) važiuojant į szliubą 
veselnįkams, nuo kelio bėganezio 
prie augszto upės Dunajaus kran
to, trys vežimai nusirito nuo ke- 
lio į upę. Prie to 16 žmonių 
prigėrė, o terp tų ir abudu jaur 
navedžiai.

|| 15 d. lapkriezio, laike smar
kios vėtros sudegė ant Britiszko 
kanalo Hamburgo pasažierinis 
garlaivy* Patria ir paskendo. 
Dabar minėtę garlaivį iszkėlė 
nuo jūrių dugno, bet jis tuojau* 
vėl nugrimzdo; prie to prigėrė 
5 žmonės.

|| Tūluose Anglijos krasztuose, 
dėl stokos anglių, atsėjo uždaryti 
daug dirbtuvių. Mat Anglijos 
randas iszperka anglis dėl karisz- 
kos laivynės ir veža jas į viso-: 
kia* anglių stacijas parengtas 
aųgliszkose valdybose. Per tai 
mat dirbtuvėms trūksta anglių.

|| Meksike, aplinkinėse San 
Luis Potosi, netoli Texaso rūbe- 
žiaus, vietoj ne vaisingoj, netu- 
rinezioj vandens, užtiko 
labai turtingus aukso plotus, į 
kuriuos isz visų krasztų renkasi 
dabar aukso jieszkotojai, tikėda
mi greitai czia pralobti.

Dėt kitų skyrių sutvėrimai išnyko nuo 
paviršiaus. Kodėl jie išnyko, kokios

, tikrai ne galima pasakyti, nežinia 
išnyko tūlos augmenų ir gyvuolių 
o jų vietoj užstojo kitos, rodosi

igeografiškas krašto jiadejimas, kova

ii į buvusiuose laikose kaip yra ir dabar, 
j n įtekme yra visa organiška musų že- 
■ ivybė. Liekanos vienok randamos se- 
i hmės sluogsuiuose parodo, kad kiek-

li Pagal sziųmetinį su skaity
mu, Iszpanijoj yra 18 milijonų 
gyventojų; tame skaitliuje 8726 
519 žmonių ne turi nė jokio už 
siėmimo; tame be užsiėmimo 
žmonių skaitliuje yra 6700000 
moterų, isz ko matyt, kad iszpa- 
niszkos moterys yra didelės tin
ginės. Iszpanijoj yra 82227 pro- 
fesijonaliszkų elgetų, taigi dides
nis uuoszimtįs negu Lietuvoj, 
nors ir musų tėvynėj jų ne 
trūksta; 64000 žmonių gyvena 
isz rando paszelpos. Urėdnįkų 
Iszpanijoj yra 97247, kunįgų ir 
zokonįkų 45328, zokonįkių 28 
548; žemdaibių vyrų ir jnoterų 
yra 4861932. Nemokanczių ra- 
szyti nė skaityti yra 6104470 
žmonių. Buvo vienok laikas, 
kada Iszpanija prigulėjo prie ga
lingiausių ir apszviescziausių 
vieszpatyszczių,

H Netoli Genevos,Szveicarijoj, 
nuelinkę nuo kalno uoloe ir ak
mens iszgriovė Bellagarde tune
lį, turintį 1500 pėdų, ilgio. Tuom 
laiku, kada tas atsitiko, per tu
nelį bėgo trūkis, kurį griuvan- 
czios sienos isz dalies sudaužė.- 
Prie to daug pasažierių likosi 
ųžmusztų ir sužeistų.

' r U Mieste Jelce,Maskolijoj, dvi 
jaunos 15 m. merginos gyvenan- 
czios kaiminystoj iszsipraszė nuo 
tėvų dąledimą ant pasi vaikszėzio- 
jimo. Mergaitės vienok, iazėjusios 
isz namų, ilgai ne grįžo. Pasirodė, 
kad jos, dažinojusioe isz laikrasz- 
czių, kad po wi*ą Maskoliję ren
ka aukas ant pietinės Afrikos bū
rų naudos, užsimanė paezios sa- 
vę paaukauti ir keliauti į Afriką 
kaipo paszautų būrų dabotojos. 
Mergaitės iszpirko jau ir geležin
kelio tikietus į Peterburgą ir su
sėdusios į vagonę, laukė, kada 
trūkis iszeis. Iszvažiuoti vienok 
nepasisekė, kadangi pasigedę tė
vai, pradėjo visur jieszkoti pra
puolusių ir ant galo dasiklausę, 
kad matė merginas ant geležinke
lio stacijos, dar į laiką atėjo ir 
vaikszcziodami su žandarais po 
vagonus, viename isz jų užtiko 
persigandusias mergaites. Žino
me, kad tėvai neleido jų keliauti 
į pagelbą būrams.

Į| Azijatiszkas maras apsireisz- 
kė m. SaoPaoloBrazilijoj. Lygiai 
mieste kaip ir jo aplinkinėse bu 
v o jau diktai apsirgimų; iez ap
sirgusių didesnė pusė pasimirė. 
Ta baisi liga pasiekė jau ir Fili
pinų salas: amerokonų užimtame

|| laz paskutinio Prancūzijoj 
žmonių suskaitymo matyt, kad 
ežia kas metas skaitlius gimimų 
eina mažyn; isz to prancūzai la
bai nusiminę, kadangi, besidaugi
nant smarkiai skaitliui gyvento
jų kituose krasztuose, o neaugant 
jų skatliui Prancūzijoj, ji ant ga

Pajieszkojimai.
Wargamiitra, neseniai pribuvęs isz 

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

Jonas Petkunas,
S. Green St., Balt i m ore, Md.

(12— 1)
Pajieszkau Antano Tribulo, iss Posz- 

keczių kaimo, Pakrojaus parap., Pane
vėžio pav., Kauno gub. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot žinią ant adręso:

Jonas Wenslovas,
Box 7, Seatonviile, III.

Pajieszkau savo brolio Vinco Petke- 
vieziaus, Vilniaus gub., Traku pav., kai
mo Paparczlų. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žiną ant adreso:

Dominik Petkevioz,
Box 88, Keymouth, Mass.
.. Pajieszkau savo draugo Fr. Waitke- 
vieziaus, Kauno gub., Szaulių pav., 
Szaukėnų miestelio. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žiną ant adreso:

Fr. Wirszilas,
Box. 299 Bruckton. Mass.

Imperfect in original

I Skeletas Hypsilophodon Foxii.

Šitie dinosaurai stovėjo ant žemesnio laip
snio nors gyveno drauge su stovinčiais ant aug- 
štesnio laipsnio to Įiaties skyriaus sutvėri
mais.

Liekanas ir tai pilno skeleto rodo netoli 
Bums urvo, ant salos Wight. Galva turi 
daug ypatybių panašių į krokodilių ir driežų 
galvą, bet panešesni Į driežų. Gyvuolys tas 
turėjo ne daugiaus kaip keturias pėdas ilgio. 
Dantys, iš savo jiavidalo ir įsodinimo pana
šus į driežų dantis: viršūnes jų iškarbuotos 
smulkiai ir panašus į dantis iguanodontų. 
Paskutinės kojos daug ilgesnės už pirmuti
nes, užbaigtos keturiais pirštais, penktasis 
gi yra sunykęs. Pirštai užbaigti smailiais

F --- ---------------

<

Hypsilophodon Fbxii.
užsirietusiais nagais; iš ko matyt, kad su jų 
pagelba gyvuolys galėjo kabintiesi į uolas ir 
gal ir laipioti į medžius. Smarkiai suplota 
uodega parodo, kad jis galėjo gerai plaukti 
vandenyj. Akys buvo didelės, apsaugotos 
žiedais iš kaulinių akstinų arba iš teip vadi
namų sklerotikališkų kaulinių uždangų, ko
kias turėjo ichtyosaurai ir turi dabaų tūlos 
paukščių giminės. Iš to matyt, kad hypsi- 
lophodonai galėjo gerai matyt lygiai iš arti, 
kaip ir toli.

Užbaigsime dinosaurų peržvalgą aprašy 
mu neseniai, surastų Amerikoj liekanų dino- 
saurų. Svarbiausi iš tų, verti paminėjimo yra 
Hadrosaurai ir Dryptozaurai. Kaip matyt 
ant pilno, surasto štete New Jersey skeleto 
hadrosauro, tasai sutvėrimas turėjo 26 pėdas 
ilgio; pritūpęs gi ant uodegos ir paskutinių 
kojų turėjo 13 pėdų augščio. Taigi kaslink 
didumo, jis stovėjo vienoje eilėje su surastu 
Belgijoj iguanodontu.

Nugarkaulio sąnariai ant- kaklo buvo 
mažesni, o uodegos link ėjo via storyn, sto
riausi gi buvo pradžioj uodegos* paskui ėjo 
vėl mažyn; iš viso kaulų sudėjimo matyt, kad 
hadrosaurai turėjo uodegą neišpasakyto tvir
tumo; nesilpnas turėjo būt ir visas šitas su
tvėrimas, dėl ko jam davė ir vardą hadrosau* 
rus (iš grekiško: hadros reiškia tvirtą f ir «au- 
rus—driežą).Kaulai pirmutinių kojų pilni, 
pečių gi kaulai turi 23 coliuš ilgio. Pirmu
tines kojas gyvuolys galėjo matyti į visas pu-

1

- J

pnos progreso arba pirmžengystės tie- 
įgal kuriąs tūluose laiko parijoduose 
lo augėlesnio laipsnio sutvėrimų tipai, 
Išstūmė, apsilpnino viešpatavusius pir- 
Ižemesnio laipsnio gyvuolius, kaip ka- 

i ir apsilpnino juos iš dalies,

Bet ko-

gyje _ ___ _ _ _
augštesni: laikuose trečiaeilinės eros arba 
teip
žindaiti žvėrys terp gyvuolių užėmė pirmuti
nę vibtą, o viešpatavusios prieštai reptilijos 
likos nustumtos aut antros vietos.

vadinaraos kenozoiškos eros atsiradę

Paukščiai senų gadynių.
Šiliniuose žemes sluogsniuose ne daug 

rand t paukščių liekanų; todėl ir pažintis 
apie 
mes 
atma 
šiol 1 
nok 
darni 
saug >ti nuo 
kiiri į vaikščiojanti arba plaukinėjanti gy- 
vuol ai šimtais pražūva. Jeigu paukščiai 
užbaigia gyvenimą ant vandens, tai turėda
mi kpną uždengtą plunksnomis, taigi lengvą, 
ne skęsta, bet plaukinėja toliaus ant van
dens! paviršiaus, kol kūnas su* visu ne supū
va ai ba kol jų nesudrasko alkani vandenų 
gy ve ntojai. ('

; £ada pirmą syk ant žemės atsirado pauk- 
Vifnirt salronf L-ar)o

I
šnykusias prieš amžių amžius antže- 
yvenusias paukščių gimines, veisles ir 
nas ne pilna; ta dalis mokslinčiams iki 
iii neužtektiuai pažįstama. Kitaip vie- 
r būti ne gal, kadangi paukščiai, galė- 
lakioti, pasikeldami aut oro, gali apsi- 

daugelio tokių nelaimių, prie

Jeigu paukščiai

paviršiaus, kol kūnas su* visu ne supū

: arba, kitaip sakant, kadą tos reptilijos, 
ps yra paukščių pratęviais pirmiausiai ap

žėlė plunksnoms, įgavo sjiarnus ir visame pa
sidavė panašioms į pau<ščiurf Ant to šios 

mokslinčiai ne turi dar atsakymo— 
tas klausymas pasilieka išrišimui ateinančių 
gentkarčių mokslinčiams Rods mokslinčius

1 paukščiai epaeina nuo 
aurų, bet su ta nuomone ne sutinka kiti 
inčiai; kiti tvirtina, kad lygiai ptero- 
liai, kaip ir paukščiai gali paeiti nuo • 

vienių ir tų pačių pratėvių, prie ko viena nuo 
tų pinatevių paeinanti giminė įgavo lakioji-

gi di ilis apžėlė plunksnomis. ___________
vienu gyvuolių formų į kitas atsibūva labai

ki

diei

~—itkarčių mokslinčiai 
Huxįey tvirtino, kad -- 
din< 
mok

plėves prie piršių pirmutinių kojų, kita 
” . Persikeitimai

1 to va- keičiasi iš palengvo atskiros kūno 
r$ ir ant galo pasidaro pilna atskira for- 
pterodaktyliai todėl galėjo būti, teip sama;Jpterodaktyliai todėl galėjo būti, teip sa

kau! , gamtos bandymas iš reptilijų padirbti 
pau tštį, kol ant galo ne atsirado tikras pank-
štiš.

(Toliaus bus.)

ii



Wietines Žinios.
— Chicagoj susitvėrė nauja lie

tuviszka draugystė po wardu 
“Draugystė Saldžiausios Szirdies 
Wieszpaties Jėzaus”, prigulinti 
prie lietuwiszkoe Szw. Jurgio 
parapijos. Inkorporatoriais yra: 
Jan Smolenski, Julijan Dycho- 
wicz ir Stanislaw Marcinkewicz.

delibj nuo 0:30 valandos vakare, ant J. 
VVeber’s sales, kampas 27 ir Sarah gat
vių S. S. Pittsburge. Kitose sanvaitAs 
dienose kalbėtojas aplankys lietuvius 
gywenanczius kaimynistoje Pittsburgo 
ant 20 bei 21 d. to paties metf. Praneszi- 
mus laikys kambaryj lietuviszko kny
gyno po nr. 2030 Sarah gat. S? S. Pitts
burge,3 wal. po pietų.

Kuo skaitlingiausiai susirinkti szirdin- 
gai užpraszo. , Komitetas.

— Dirbtuvėse Illinois Steel 
Co. ant kertės 31 ui. ir Ashland 
av. atsitiko pereitos sanwaitčs 
pėtnyczioj baidi expliozija, kurios 
trys darbinįkai likosi užmnszti. 
Prawardės uimusztų yra: Ignas 
Gozdzik, Fr. Szuk ir Juozas Mi- 
ddle.

— 6 d. vasario, Chicagos pa- 
- czto rūme atsibus priesz ciwilisz- 

kos tarnystos examinatorių komi
sija exaniinaį vvertėjų lietuwisz- 
kos ir chorwatiszkos kalbų. Alga 
tokių vertėjų yra $1200 ir jie tu
rės wiet^ New Yorko muitiny- 
czioj. Kas nori wiet$ aplaiky- 
ti, gali paduoti aplikacijas į exa- 
minatorių komisiją.

— Wirwinis sztritkaris Hals- 
ted ui. pervažiavo 3 metų duk
terį lietuvio M. Kovarskio, gy- 
venanczio po nr. 850 32 PI. Mat 
karas sudavė laikancziai mergai
tę ant rankų Kovarskienei teip, 
kad ji dukterį iszmetė ant szėnių ir 
karo ratai pervažiavo ir su visu 
sudfaskė; pati Kovarskiene už
gauta ne skaudžiai.

Aukos ant Paryžiau* parodo*.
Isz Branford, Conn., paaukavo szie lie

tuviai:
JnnasJ Mockevicze... ... ............. .
IVincas Rimkus......................
Alek. Zajenczauskas........................
Motiejus Sėnkevicze.......................
Ant. Bingis........ ................................
Franas Zajenczauskas.....................
Motiejus Atkoczaitis.......................
Wladislowas Waitkieviczia........ ..
^Vincentas Tamutewiczia...........
Motiejus Kirkickis...........................

Sykiu........ ..
j. Elijoszius, St. Regis Falls, N. Y.

Ant Kankytiniu.
J. Elijoszius, St. RegisFalls, N.Y.

.50 

.50 
1.00 
<25 
.35 

' .25 
.15 
25 
.50

44.00

.25

GKAND OPENING.
Atidarę naują lietuwiszką saliuną, 

rengiame balių joįkurtuwių ant guba tos 
ir nedeliios 13 ir 14 sausio, ant kurio 
grajys gera muzika ir bus smagus pasi
linksminimas. Dėlto teisus aplinkinius 
ir pažystamus užkwiecziame atsilankiti. 
Jonas M art inkus ir Jonas Szeputis, 
3357 Fisk st. Chicago.

PąNiliuk*niiniino Bailu*
Subatoj, 13 sausio, 7 walandą waka- 

re darau pasilinksminimo balių, ant ku
rio grajis muzika net ant 4 koncertinų. 
Dėltogi užkwiecziu teisus aplinkinius ir 
pažystamus pasiklausyti puikios muzi
kos. paszokti ir pasilinksminti.

Mike Niewiadomskis,
1161 S. Hoyne av., kerte 25 ui., Chicago.

Draugyscziu Reikalai,
Antras Metinis Balius!

Chicago, Draugystė Teisybės Mylėto
ju turės savo antrą metinį bs^lių Neda
lioj, 4tą dieną vasario,' 1900, Freiheit 
Turnėr Salėje, 3417 So. Halsted Street, 
arti 34-tos ui. Prasidės 3:30 po pietų. 
Inženga vyro su motere 25c. merginoms 
dykai. Visus lietuvius ir lietuvaites ir 
lietuviszkas Dr-tes szirdingai užkvie
czia1 atsilankyti. ,

Dr-tė Teisybės Mylėtoju.
Nauja Draugyi*te.

■Vandergrift.Pa., pėr pareginimą guod. 
kn. Sutkaiczio, susitvėrė lietuviszka 
paszelpinė draugystė po vardu; sz. Juo
zapo. Virszinįkais tapo aprinkti sekanti 
sanariai: S. Miliauckas prez., A. Ziemu- 
lis vice-prez., L. Tareila fin. sekr., J. 
Jakovonis prot. sekr. P. Paroczka ka
steriąs. P. Blažis marezalka. J. Nanarta- 
nis ir W. Savagždis dažiurėtojai ligonių; 
A. Norakas ir K. Jekulis globėjai kasos.

/ Nashua N. H. Dr-tė Szv. Kazimiero 
turės savo pirmą balių, 27 sausio, 1900, 
Franklin Opera House Svetainėje, ant 
Loveli Dypo, nuo 2 ik 12 vai. nakties. 
Įženga vyrams 25c. moterims 15c. Vi
sus lietuvius it lietuvaites užkvieczia 
atsilankyti.

Ta pati Dr-tė 28 sausio laikys mass- 
mitingą su prakalbomis po nr 63 Main 
str. ant kurio yra užkviesti kalbėtojai ir 
isz kitų miestų. Užpraszo visus

Komitetas.
Chicago, Dr-tė Teisybės mylėtojų, lai

kys savo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
14 Sausio. 1900, 1 vai. po pietų, salėje K. 
Liaudarpkio, 3301 S. Morgan st.,ant ku
rio bus apsvarstomi labai svarbus daly
kai. Dėlto visi sanariai privalo pribūti. 
Instojimo naujiems-sąnariams dartl.oo.

Su guodone, Dr-te T.M.
Chicago, Liet, Republ. Kliubas, 9-tos 

vardos laikys savo metinį susirinkimą 
subatoj, 13 Sausio, 7:30 vai. vakare, sa
lėje Pulaskio, 800 S. Ashland avė. ant 
kurio bus rinkimas naujos administra
cijos ir kiti svarbus dalykai. Už tai vi
sus lietuvius užkviecziapributi.

A. Bijanskis, sekr.
Chicago, Liet. Rep. Kliubas lOtos var

dos laikys savo metinį susirinkimą ne
dėlioj, 14 Sausio, 1900. 3 vai. po pietų, 
salėje P. Karecko, 1.193 So. Oakley avė., 
ant kurio bus rinkimas naujos adminis
tracijos ir apsvarstymas kitų svarbių 
reikalų. Visus lietuvius užkvieczia pri
būti. J- Kuczis, prez.

Reikale T. M. Dr-tė*.
SUSIRINKIMAS

Jeigu esi lietuvys ir nors kiek apie 
lietuvystę turi supratimo, ateik ant su
sirinkimo T. M D. Brooklyn’o kuopos, 
ant salės p. Draugelio, 73 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y., panedėlyj 22 Sausio, 
1900, 8 valandą vakare. Su Guodone,

K u op? Sekr. J. Naujokas.'

Balinai Balius!
Bridgeport. Conn., Dr-tė Sz. Jurgio 

Kareivio, turės savo didelį balių pane
dėlyj, 22 d. Sausio, 1900, Turner salėje, 
ant kurio grajys lietuviszka muzika isz 
Union City. Inženga 25c. Užpraszo vi-- 
sus lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir 
aplinkinius kuoakaitlingiausiai susirink-

KOMITETAS.
Tautiszkai- Darbininkinzki an

ai riti kiniai
Pittsburge Lietuw. Knygyno Draugys

tė bei darbininkiszka kubpa rengia susi
rinkimus, ant kurių kalbėtojai bus netik 
vietiniai inteligentai, bet pribus ir gar
sus darbinįkų prietelis Dr. J. Szliupas isz 
Scranton, Pa. Dėlto užkwiecziame mer
ginas, jaunikaiezius. vyrus, o ypatingai 
szeiminų motinas, idant persitikrintų 
kuom yra žmogus ir kokiose sanlygose 
turi gyvent ant szios pasaulės bei iszau- 
gint sawo vaikelius, kurte augdami dar 
galėtu lavintis žmogiszkoms pažvalgoms 
o paaugę stot į darbininkiszkas eile* bei 
skelbti nesuprantantesniems savo bro
liams darbininkiszkoe luomo* kankes.

Susirinkimai atsibus 12, 13 ir 14 sau
sio 1900m. t. y. petniezioj, subatoj ir ne-

Reikalauja gerų inteligentnų merginų: 
darbas nuolatinis, mokestis gera. Atsi- 
szaukite po nr. 1450 Indiana avė., Chica- 
go. III.

Pigiai ant pardavimo 2 piontrų me
dinis namas su groserne; teipgi 8 ruimų 
mūrinis namas. Ix>tai 131 pėdų ilgi. 
3236 Illinois Court, Chičago. (26-1)

80c

Knygos,
Apraszymas tikdėl vienų Dievobai

mingų žmonių; tikros teisybės ir 
stebuklintri Dievo galt bes apsi- 

reiszkimai......................................
Apie popiežius, vyskupus ir kitus

Dievo tarnus ir jų gerus darbus^-p 50c
Knyga apie sutvėrimą Dangaus, že

mės ir kitų dangiszkų svietų bei 
apie pabaigą svieto............

Jieszkojimas peklos............X
Galima gauti pas:

* J. Dauginat!*,
73 Gran* Ureet. BROOKLYN, N Y

$2.00

2B0 VVylhe avc., Brooklyn. NY. 
AGENTAS

Lietu*, teik mzciiu ir preke Jut knynu: lietu- 
visiku maskoliezku. moksliuku ir visokiu kaip 
ve: gramatikų, iodynu'ir tt. Aut atsakymo,*ro 
matos prisiusk ui Žo. markę

J. NAUJOKAS,

EUMATiZM 
NEURALOIĘ 1 podobee eboroby, 

vyrabisny na podstevi* žcteiych 
NIEMIKCKIOH 

HAW 1EDYCZ1YCH, 
ny Dr.RIOHTMRA 

K0TWICZNY’ 

PAIN EXPELLER
NIK MA NIC LEPRZEGOI Pravdslvy tyl 

m* ,,KOTWICE"nmantą ochron
. Ad. Richter ACo., SIS e**'i Sa, Nsv 

34 NEDALI ZLOTYCH i innych 
13 3HL Wtesne f*brykl azkte
25 OT. ISOOT. UznaJ* go 1 poloca: 

najstevniejai lekarze. vteįciciele 
sk<ad6w aptecznych. duchovni 

i inne anakomite osoby.
Szeczegdlv u F.A.R 

teraACo.N Y

DRA RICHTERA 
KOTWICZNY»TOMAKALnajlep*Bymžrod 
kl*m na kolkl nlestravnoac, cborofri telaiką.

NAUJIENOS, 
kurio* daugėti pradžiugins ir pa

linksmins
Kaip mums gerai žinoma, žmonija—isz issyrh- 

iszko. intelektuallszko ir net ekonomiszso at
žvilgio— dalinasi in 9 kllasas: viena yra svei
ka, drūta, puiki, visados linksmi, paslde.avo- 
jant tam. visur turi geras pasekmes ir pasive
dima visokioje wertelgystoje; antroji yra ligūs
ta. silpna, nubudus, sunikus, melancboliszks, 
nedrąsi ir tankiai vlsiszkai negabi prie darbo 
ir netinkanti szelmyoinkame gyvenime.

In szta pastara)* kha.a priguli visi tie. kurie 
savo Jaunystoje.daugumas gal visai iszn*'tycz\u. 
atsidavė naikinaneziam žmogaus kuna ir dvasia 
darbui — onamzmui arba prtpoliuoljai. ir savo 
vėlesniuose metuose perdaug davė vale savo 
lytiszuiems pageidimams; teipogi ir tie, kurie 
I** priežastį.-, ueužtektino Ir blogo maisto, per 
sidirbimo, per didy alkoholiszku gerymu varto
jimą, arba kuria per susidėjimą su nesveikoms 
moterems pražudė savo linksmybe* Ir sveikata.

Szitokie žmonių suklydimai gailaus priverezi* 
juos per vis* ju gyvenimą kentėti balsiausias tu 
ydų pasekme. kaipwe: szirdies drebejima, 
spazmodiszku* galvos skaudėjimus, apetito ne 
tekima. žarnų ir pilvo katara. nugarų* ir kry
žiaus skaudejima, nerviszkum*. dls|*p*IJa. vi
duriu užkletejim*. sekto, beglm* sujungmej su 
nemorallszkai* sapnais, inkstu liga., reumatiz 
ma. du.inim*. negale, (.zkurbut... -kaudanczlus 
ant kūno ir lytlszku daliu spuogus, gonorėja, 
szankeri. sifili ete

Bet dabar tegul niekas nenusimins: szio mie
sto daktarai i.zrado naujus vaistus, su kuriu 
pagelba gali greitai, radikaliszkai ir visiszkai 
isz tu ligų isislgydytl; kankinamiejie atgaus sa
vo sveikata, stipruma, drulybe ir dailia iszvni- 
zda. gabume visokiame daria- Ir užsiėmime.

Rrisiusk 25c. markėmis ir mes pasiusime tam
stai pamegiuti musu giduoles per viena isztlsa 
.anvMite. Visi, kurie Jieszkote pagelbos, kreip
kitės ar per laisrkus ar ypatisikai [»a« mik tarų s 
'» The State Medical Dt*pen**ry

NedeĮlomi nuo 10 am. iki 12 zz

Dr. Leonard Landės,
Lietuu'iszkas Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
-Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Izmdone, buvojiardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue. Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

Naujausios Knjgos, 
gaunamos “LIETUVOS” redakcijoje.

Isz ko kyla melai ir visokios skriaudos 
žmonijoje. Paraszė kn. Dembskis. Szi 
knįgapaduoda svarbiausiasisztraukas 
isz szventos Biblijos, kuriąs perskaitę 
suprasit, kas yra Biblija ir kodėl kuni
gai draudžia ją žmonėms skaityt 75c.

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: paraszyta 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? Geologiszkas Lietuvos isztyrinėji- 
mas; naudinga moksliszka knįgelė lOc 

Naudingi skaitymai, daugiausiai isz pri
gimties mokslo; pagal Brzezinskį para- 
szė N. Skaitydamas tą knįgelę skaity
tojas lengvai susipažins su įvairiais 
gyvūnais, augalais ir naugems, su jų 
ypatybėms ir nauda dėl žmonių,25c. 

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

Kapai Didžių Kunigaikszczių ir Karalių 
Vilniuje. Pagal-A. Kirkorą paraszė N. 
Yra tai istoriszkas iszsznipinėjimas a- 
pie Vilniaus praeitį pagal paminklus, 
užsilikusius ant grabvieczių D. L. Ku- 
nigaikszczių ir karalių;...... . ..lOc.

Lietuviai po maskolių jungu. Paraszė 
Dr. Pieszinys apie priespaudas ir per
sekiojimus lietuvių isz szalies masko- 
liszkos valdžios............................ lOc.

wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galwoe,nepomletį. apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tyūimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

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

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St,,Cor.Lexingtoii Av.

Offiso vaJando.:^-^^’..^ 
Nedeliomlsinuo 8 iki 10H val.ryto.nuož iki Seal, 
po piet.

Ro.ln Gromatas Dykai
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00 

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

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant pollucijos. kuri 

apsireiszkia laike miego ar prie nusiszla- 
pinimo, ir jeigu isz to nesirydys, ji neap
leis žmogų kankinnsi. Žmonės turinti ta 
liga kenezia nemigą, galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimą arba netravinimą. ner- 
viszkumą, vidurių ir nugaros skaudėji
mą ir apsilpnejimą 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,
-A-33, Iruti Mountain, NlicH.

LIETUW1U DAKTARAS

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. SzkuIIu paviete

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

Telefonai,: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvieno* 

aptiekos.

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

Arnotus, Karūnas ir wisns baž
nytini lis* parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Wellans, Surpas, Kokardas Ir .

Mokinausi to darbo \Varszateoj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darbu gerai pažystu. Lietuteiszki kunigai ir 
lietuteiszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu issdirbimu, raszyk i te pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 
asz sawo iszdlrbimus gwarantuoju.

Su Guodone, 1
T. Andriuszewiczaite, 11b W. Division SU, Chicago, 111.

Wl*i pas savo!
DIDŽIAUSIAS SZTORAS •

DRAPANŲ IR CZEfERYKU.
Preke* kuo pigiau*lo*.

Pa*lrinklnia* didžiauses.
Lietuwiszka Agentūra.

Siuncziame pinigus in visas svieto da
lis. Per mus pasiusti pinigai greieziau- 
sei suvaikszczioja. Parduodame szifkor- 
tes ant visu linijų ir tikietu* ant visu ge
ležinkeliu. Su mus szifkortems pasažie- 
riai neturi jokioklapato Europoje.

MAIN OFFISAS:
S.Mack, 212 Ist st., 

Ellzabeth, N. J.
BRANCH OFFISAS:

S. Weuckus, 6 Adam* *t., 
Nevark, N. J.

NFRVITA Sugražina nužudyta vyru 
re c. ra v ■ ■ m ,tiprunia ir drąsumą.

Gydo impotencija, stabdo naktini* 
polocija ir viu, ligas išgautas per 
(szdvkum* ar neatsargumo. Szita gy- 

n dyki* sudrutlna nervas ir daugina 
kraujai priduoda veidui raudonum* 
ir sugražina žmogui jaunystte. 8ian- 
oziame pacztu už 9Uc bazeli, už 33 50 
0 bazelių* ir gvarkftuojame iszgydy- 
1, arba pinigus sugražinti.

ncrvlta Medical Co., 
Olinton žk Jakson 8t*., Chicago.
Gaunam* jrr* Ir Aptlekoje Clark ir Van- 

BurenSt*.. Cblpago.
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Vyrams dykai
Kiekviena* vyras, kurs paraszys teiszk* in 

State Medical Institute, Key 800. Elektros Bulld- 
ing, Fort Wayne, Ind., aptelky* dykai prabos 
pakuti garsingu Naminiu Gyduolių, iszgydžinaiu 
tukstancsius vyru, kurie per Ilgus metus kentė
jo lytlszku daliu silpnumais, paeinanczlals nuo 
Jaunystes Iszdyklmo, pražudymu paliego* ir at
minties, silpnumu nugaros, sumenkėjimu ir su- 
vytimu lyties daliu. Kasyk szlądien.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

MalB* paiki** Fotografijas; a* tuziną tiktai

$2.00
A*t vaaaUij ir kitokia reikalu aaina įFožogrv- 

0>s k nepuikiausiai.

IRAJOWA

W. SIOMINSKA
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL. 

Mary) Dirbtuve tapo 
\Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Košeioszko* Paro
do* ui rupestlnnB tel-

inr»w

1394

KARŪNŲ, SZARI’Ų, 
RIKARDŲ, ROZCTV. 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreiksztl guo- 
dotioiems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėm*, kad asz dirbu vi
sus augszcziaua paminėtu^ daig
ius Pi^iau*ei, TeiMingtauiiei 
ir Gerlau*ei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl t<] galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.*

Su guodone ,
W. 8LOMINSKA, 679‘MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.Geriausia proga pirkt gera laikrodėly

..pas..

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

Mes parduodame lietuviams (langiaus laikro
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai genį laikrodėlį, lenciūgėlį, 
konųtastį, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma- 
sziną ir tt. ateik arba raszyk įtas mus, o viską gau
si. ♦

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

PAUL’S CO-OPERATIVE WATCB CO.
įsteigta 1877 m,

3148 State St., CHICAGO, ILL.
Dėl geresnės informacijoH ranzyk i»8 mus:

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKI
3316 S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriause* gydykla* nuo visokių 
ligų; užlaiko viaoke* Europinę* žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dielea ir tt. 
Attiszaukusiems per laitzku* ir apra- 
szantiems savo ligas, duodat rodą* ir 
pnaiunczia gydyklas per pacztą arba 
per expresą.

Aptlekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoėa gali ps- 
szaukti daktara ka* tik k|ki nori. - 

Dr. M. P. Kossakauskas wįskila aptie- 
koje.

Tel. Yard* 700.

Stebuklas!
ŽingeicluN svietui dalyko*.

Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini-
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpį laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszocius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OFFISAI: BWklyn,NY
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: J. M. BRUNDZA & OO., 
Boz 2361, Nev York.

Tiktai ffl.OO. grn 
ja* uzpardood* ir daro

UIIHGUOSB KANUOSE VISADA YRA KUZIU.
*500 Pifsanasv ir *1250Wargonat negalimus vtrszyti; da 
mažiau Jie gali grajyti norą klevlazius turėdami. Home Mualo 
Box užims abelju vieta.o preke lo,ir btodateualam prieiaaasa. Su iaom 
kiekwienw gali grajyti garai kad ir aunkteualus szokius. Muzika 
yra pritaisyta aat voleliu plienlaems.na popierinėms, špilkelėms, aieks 
bobų pilas lazduoda ganius ir saldžius tonus kaip vargonai. Grajyja 
aaaiaynlsakus himnus, vaisius, polkas, kadrilus ir tt. ir linksmina ae- 
•aa, serganezius ir nulludnsiua. Iszdalnuoja naujauses ssrietlszkaa dai
nas Oerlause valku nuraminimui sobowa. Galima ant Jo grajyti su 
vtnz 1.000 meliodijn. Yra tai dyvinas Instrumentas Gauname nuo pir 
kata tukstaneziu, padekavonlu, kurie sako, kad rado daugiau negu U- 
kMaaL Tai ne aabova. bet teip pigi kaip zabova. Sverte 1« svaru

Oave *1.00. prisiusime tau per ezpresą. Agentai greita
iMcilns pinigus. Atsiusk už ko. marks.ogausi katallogus.

Diemanto Elektros Kryžius
XV adlnama, leipui Volte Krvžium, krlrt* metu atilsi ta- 

t! Užraitai AaiUijojs, ir pasidėk*vojant savo naudai 
ryžiui ta* velk prasiplatino ^Vokietijoj Francuztjoj, 

Skandinavijoj Ir kitose Europos szalyse, irszendiru yra la
biausiai paižvldaulamai kaipo uallnua* vaiita* nuo fteuma- 
tizmo Ir dauucllo kitu kūno nedailu.

Elektros lliemanto Kryžius gydo Reumatizmą teip mus
kulu kaip Ir sunariu. Neuralcija ir kitus kūno skaudėji
mu,. Nerviszkum*. Nervu nusApnetima. Silpnumą. Pras
tota Nervu Gyvam*. Nervu Nupcofim*. Nemiga. Abejo 
tingumą. Dvasios M u puolimą Hyilenja- Paralyžių. Bus 
tensim*. Drebuly. Neuralrlja, Apopleksija. Muomara. Szv. 
W|to Bzokl Szirdies Plakimą. Galvos skaudejima ir viiua 
Nerviszko Syatemo sugedimui.

Weikme jo apsireiszkiapati per save bagyje keleto* die
nu. bet kartais užtrunka bele* diena*

Kryžių reikia neszlnt diena ir nakty, pakabint* ant sali 
kinio szaluriuko ant kaklo, aagsncziau szirdlnes indaubo*.

drunirna *ertaeste uksuao skystime rr laikyk per kelete 
minuosiu. Vaikėme, žiūrint perai amiie. uktusa reik su 
vandeniu atskiesti Preke te Kryžiaus vra*Wienee dole^ 
1 «. ir irvarantuojame. kad Jis sutelks takia pat nanda kaip 

_________________________ ____ __ ad Įterteualejie elektrlsskl diržai, kaaztuojantl penkiolika 
■__________________ ei ovidesrimta sykiu daugiau Knžnaa eseimynoa aanarya,

sveikas ar lirotaa. niekados neturi bu be to Eiektrtasko Kryžiaus, kurs yra r*riauslu felbete- 
Jum prteasai visokias kūno neralea Ir skanrmus. Prlsiusk viena doleri per eiuresa. ar money 
orderi arba registruoto] gromatoj. o mea lamstai savas kaistais pasiuelm viena Klektrtsaka Dte- 
manto Kryžių, arba A už M.00. Gaunamos tukstanciials rekomendacijos nuo ypatų, kurios su 
pagelba asio Stebuklingo Kryžiaus Issaigyde. Yra užtektina dėl parodymo Jo magiazkos galybes. 
Sstai pora tekilę rekomendacijų:

Ass szirdingai velyju vartot DiemantO Elektros Kryžių nuo visokiu moteriszku ligų 
Mn ELVINE JENSEN. Koosbsbbm. Utab.

Mano motere ilga laika tarėjo astmą ir nervu silpnumą, bet po ketariu nedalia vartojimo Die- 
manto Elektros Kryžiaus tapo vteiszkal atvelka.—NIEL8 GCNDESEN. Jnrrs, Mnm. ••
The Diamond Electric Cro** Co., 3<l<J Mtlwaukee avė , CHICAGO.

Apreiszkiu mano draugams kad asz dabar dirbu prie firmos

;B. WARTELSKY’S,
3641,3643 ir 3645 Soutb Halsted Street,
Kuri yra isz seniausiu ir didžiausiu departmentiniu szto- 
pietwakarineje miesto dalyje. Szeme sztore yra di-FU

džiausiop sankrovos taworu dresem, perkelių, apatinio 
apvalkalo, zabowu; drapanų, czeweryku, kloku, moterisz- 
ku skrybėlių, kortinu, karpetu, mebliu ir pecziu. Szi fir
ma turi sawa narna ir nereikalauja rendos mokėti, .per ka 
gali visokius taworus parduoti pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai. Kiekwiens ežia perkantis yra užganėdintas. Jeigu 
nupirkti taworai nepasidabotu, gali sugražinti ir gauti sa
vo pinigus atgal. Jeigu kokiu taworu reikalaujate, atei
kite in szita sztora ir pamatykite mus tavoms. Ateje 
in sztora klauskite kur yra Kitty Graževicz, o asz norei 
jums patarnausiu.

Su guodone,

K. Grazewicziuke

Li6iiiiwlszka flDiicKa,
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna wisokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

wy tal

pas—

A. Sukurskis & Co.

dengtai* ar at
darais lakaa-Wisi —

CHICAGO

Aptlekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniam* 
rodau dykai.

Aptlekoje galima tuaikalbėt: lenkisikal, rusk ai; lietuvitzkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257 TEMYK.GELTOHA.PABWA APTIEKS?,2-57

užsukamas, gražiai kvietknolas. tikrai ameriko- 
niszkais viduriais, gvarantuotas ant *0 meta, 
iszrodo kaip *10.00 auksinis laikrodėlis. Atsiusi
me C.O.D. ir jei pasidabos, užmokėk ant expreso 
agentai ŽS.96 ir laikrodžlis Uvo. jei n<-.sugnkyk 
atgal ant mus kaszto. *aszvk koki nori vyriška 
ar motertszk*.Pri'kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI auksu lieta lencmgell Jeigu su orde
riu prisiusi|3.96. ir apmokame kssztus prlsiuatl- 
mo Apsisteituok szendlen. nes* Ju preke* eina 
sugsztyn Raszyk o prisiusime 300 pusiu Kata
logą parodanti tukstanezius visokiu puikiu dal
giu. ROYAL BARGAIN HOU8E, 63 I> arborn*t. 
Chieago, III.

»TsrlMK MANE
Grsžut~14t

Battrlikoi}i!!
Rasite szaltp alų, seniadses ariel

kai, wynji net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side SL,

Viterbon Conn.

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynos Czekisilns

Ruginius Miltas,
Neimk fabrikuotu, netikru Žiūrėk 

ant kiekvieno* barięlko* irį maiazelio, 
kad butu musu gvarancija, kaip yra ant 
virt* padėto paveikslėlio. Klausk uvo 
groserniko apie mus miltu*.

UhicagoH filija:
105—107 We*t Kamlolph Street.

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaka ant papierosų, im
portuotą isz Maskolijos ir Tąrkijos.
Fabrikas: 1125 N. M»pI«w<mmI »ve. 
Ofisas ir Krautuve: W24 3.3r<l str.

(I>o „Lietuvos“ Redakcija) CHICAGO.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra

szyk, o' asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimu kaip iazsiįry- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu budu asz 
tezsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz- 
gydys susilpnėjimą tavo lytiszkų daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson;
Box 516, Haknmond, Ind.

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

kožna diena
nuo 10-tOB iki 12-t<>8 adynos 

prilak pietus,
ILL.

■ y

Kas prisius 35c,
Paczto markėmis, aplaikyfi tuziną, kas 
50c—du tuzinu, kastl.oo]— penkis tu
zinus naujai pagerinto* pope ros gromatu 
raszymui, su naujais papuoszimsis, ap
skaitymais, Paryžiaus liirietkomis ir 
naujos mados konvertai*.;

Adresas: f
W. Kudarauckas,

Box 234 Lawrence, Mass.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medlclno* Daktaru.

Gydo vi*okes ligas^turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir chro- 

niBzkoat ligose.
867 32nd St., Chicisgn

OFISO --------~
Iki 9 ryto, nno 12—2 po pietų ir po 6 vak 

Tklklonas YAKDe 885.
Teipogi priima ligoniui ofi*e po nr.

2876 Archer Av., kerte Bonfief 
nuo 10—11 ryto.

• Telefonas Canal 329.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?*) *

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingu* pri* 
pecziau* daiktus pas

Ontlet Fnrniture & Stote Co
3249 S. Morgan St.

WAŽIUOJU

Dtniseiicrin,

tV ienatiniA Waterburto 
Lietiiwiszkas Saliuuas 

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czysta* _ 
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriame 
Užeiga dėl szviežiai atvaževusiųi Wa- 
terbury. Yra Ui vienatinis czyacziau 
sės ir teisingiauses lietuviukas salia 
nas mieste Vaterbury.

J- F. DANI8EVVICZIU8, 
830 Bank, kampas S Leonard st. 
Waterbury, Conn.

FfBradchulis
Advokatas ir Notary Public.

VVienintelis lietuvys advokatas, baigęs _ 
mokslą jurisprudencijos czion Amerlkoj.f ' 
Lake Forest universitete. Weda pro 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieaak 
užsenėjusia* prowas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose į 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų ' 
gal rodą pasiekti per gromatas. Tuiin- į) 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojau*.
3230 S. HalNted s t., Chicago, 11L V 
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