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Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Amerikoniszki virszinįkai 

siunczia žinias nuo Filipinų salų 
vėl vis wien apie naujus perga
lėjimus filipinieczių, kuriuose po 
kelis szimtus pasikėlėlių užmu-, 
sza, pąszauja arba paima j nelai- 
swę. Jeigu sudėti j krūvą visus 
užmusztus, paszautus ir paimtus į 
nelaisvę filipinieczius, teip kaip 
paduoda savo raportuose arneri- 
koniszki karės įvedėjai, tai ant 
galo pasirodytu skaitlius užmusz- 
tų didesnis negu yra isz wiso 
tagalų, taigi gaivalo iki sziol be- 
siprieszinanczio amerikonams.ku
rių ant F lipinu salų, drauge su 
moterims, vaikais ir seneliais yra 
ne dauginus kaip pusantro mili
jono. Dabar jenerolas Otis pra- 
nesza, buk trys naujos salos liko
si atidarytos dėl užrubeiinės pre 
kystos. Nežinia vienok, ar ant 
tų salų pasikėlimas jau su visu 
suvaldytas, kadangi kitaip, ne 
žiūrint ant atidarymo portų, už- 
rubežinė prekysta ežia ne už
gims.

Ant reikalavimo prieszų plati 
nimo Amerikos rubežių, pagal 
užmanymu atsiųstų į Washingto- 
ną filipinieczių delegatų, nors tų 
delegatų nė prezidentas, nė jo 
ministeriai ne priėmė, Amerikos 
randas ketina paskirti kitą filipi- 
diszką komisiją ne isz jenerolų, 
bet isz civiliszkų ypatų, kuri? 
siųs vėl ant Filipinų ant isztyri- 

' iho dalykų '’stdlrior TranUapkal 
bėjimo su įtekmingiausiais fili pi- 
niecziai? iszlygų užbaigimo ko
vos ir iszklausymo filipinieczių 
reikalavimo ir jų užmanymo apie 
ateinantį randą ant tų salų. Bent 
toks yra kongreso nusprendimas ; 
prezidentas gi ir jo ministeriai 
ir draugai kalba, kad pirma tu
ri pasiduoti amerikonams Agui- 
□aldo ir kiti filipinieczių vado
vai, o paskui, girdi, prezidentas 
su ministeriais nuspręs, kokias 
malones gali suteikti Filipinų gy
ventojams. Isztikro butų gerai, 
jeigu Aguinaldo pasiduotu ameri
konams, nes tąsyk prezidentas, 
arba jo laikomas ant Filipinų je- 
nerolas Otis galėtu suteikti filipi- 
niecziams tokias malones, kokias 
tik norėtu. Tuom tarpu Aguinal
do ne nori pasiduoti, ir jis gana 
iszinintingai sanprotauja, kad per 
palaikymą pasikėlimo galima pri
versti amerikonus suteikti ir to
kias malones, kokių jie duoti fili- 
piniecziams ne nori, bet kokios 
saloms yra neatbūtinai reikalin
gos. Svarbiausias gi filipinie
czių reikalavimas yra: kad ant tų 
nelaimingų salų kuo mažiausiai 
vietų butų prezidento draugam? 
ir jo politikos apginėjams. Jeigu 
tik tas sykį bus priimta ir prezi
dento nuomonės greitai turės 
persikeisti, kadangi ne tekęs vie
tų, kurioms galėtu užmokėti sa
vo politikos pritarėjams, nustos 
tokių pritarėjų; o kad terp Ame
rikos gyventojų teiposei ne dau
giausiai yra pritarianczių vedi
mui karės ir visiszkam pavergi
mui Filipinų, tai ir randas bus 
priverstas taikytiesi prie daugu
mos gyventojų noro. Pasidavi
mas ant prezidento malonės ma
žai filipiniecziams naudos atga
bentų.

Bandų ganytojai Texase, paru- 
bežiuose nuo Mexiko, ant atker- 
szyjimo meksikonams už suszau- 
dymą kelių piemenų laike muszio 
su indijonais, kuriems mat pie
mens bandė pagelbėti, susirinko 
ant rubeiiaus ir rengiasi užimti 
parubežinę Meksiko provinciją 
Sonarą. Jeigu tas atsitiktu, Mek
sikas turėtu ties? kaltinti Suvie
nytas Wieszpatystes ir t?syk be 
abėjonės užgimtu karė, kuri butų 
gal smarkesni negu buvusi iszpa- 
niauka.

Pietini Afrika.
Anglijos karalienė ant 30 d. 

sausio suszaukė parlamento susi- 
rinkim?, ant kurio svarbiausias 
rando reikalavimas bus pr pažini - 
mas jam 30 milijonų svarųsterlin 
gų( 15(i milijonų (loliarų)ant toles
nės karės pietinėj Afrikoj. Ka
dangi su ikiszioliszkais nepasise
kimais ant karės lauko Anglijos 
ministeriai ne galėjo priesz par
lament? pasigirti, tai jie prisakė 
jenerolui Buller daryti, k? tik ga
li, kad iki tam laikui ministeriai 
galėtu parlamente parodyti nors 
mažą pergalėjimą būrų. Buller 
priverstas buvo prisakymą isz 
pildyti. Dalis jo kariaunos (bū
rai sako buk visa jo artnija.40000 
žmonių) persikėlė per upę Tuge- 
la-ir bandė iszliuosuoti apgult? 
Ladysmith. Kadangi vienok 
tas pasirodė ne galimu, tai an 
gliszki jenerolai bandė paimti 
nors koki? isz svarbesnių būrų 
pozicijų ant kelio terp upės Tu- 
gela ir Ladysmith. Už toki? po
ziciją anglijonai palaikė gerai bū
rų sudrutint? Spions Copje kai 
vą. Isz syk kalvą t? būrai gana 
smarkiai gynė ir kaip pats angli
jonai garsino, ji buvo užimta di
delių būrų pajiegų. Pereitos san- 
vaitės seredos naktyj angliszki 
pėksztinįkai užėjo ant teip pagar
sėjusios kalvos ir radę ežia labai 
mažai būrų, greitai juos nuvijo ir 
Spions Copje užėmė. Tuojaus po- 
tam iszsiuutė į Londoną telegra
mų? su pasigyrimu. Pasirodė 
paskui vienok, kad girtiesi visai 
ne buvo kuom.kadangi mat būrai 
tyczia ežia užsiviliojo anglijonus 
ir paskui nuo užpakalinių aug- 
sztesnių kalvų isz apkasų pradė- 
jO'baiai? ugnį isz karabinų, ma- 
szininių mažų ir didelių prancu- 
ziszkų kanuolių. Kadangi isz 
kito szono, nuo kurio anglijonai 
ant kalvos užlipo, kalva pasiro
dė per daug stati, kanuolių ne 
galima buvo ant jos užvežti, 
tai muszyje isz jų ne galėjo nau- 
dotiesi. Ant galo dar, ant pa
didinimo nelaimės, pasirodė, kad 
ant tyczia būrų atiduotos kalvos 
nėra vandens. Jeigu jis ežia bu
vo, tai būrai,turbut, szulinius ar 
teip gerai pakavojo, kad jų an
glijonai rasti ne , galėjo, ar gal 
užvertė visai. Užėmęs garsi? 
kalvą jenerolas Warren, maty
damas, kad ne gali užimtos pozi
cijos palaikyti, iszdavė prisaky
mą trauktiesi atgal. Apie tą 
traukimąsi ir apie nuotrotas jene- 
rolo Warren angliszkas randas, 
jeigu gavo kokias žinias, tai jų 
nepagarsino,visas nepasisekimas, 
turbut, buvo didesnis negu ran
das norėtu parodyti.; ne paduo
da ne užmusztų skaitliaus, žinia 
vien, kad jenerolas Woodgate 
likosi užmusztas. Privatiszki 
telegramai, atėję į Europą per 
Lorenzo Marųues anglijonų nuo 
trotas muszyje ant Snions Copje 
kalvų paduoda ant 1500 užmusz
tų ir paszautų, 150 jų pateko į 
nelaisvę. Pagal tas privatisz- 
kas žinias ir 17 angliszkų kanuo
lių pateko į būrų rankas. Būrų 
nuotrptos tame muszyje buvo ne 
didelės, kadangi jie kovojo isz 
apkasų, szaudė isz toliaus sie- 
kianezių negu angliszki karabinų, 
turėjo daug kanuolių, ko angli- 
jonams truko. Pagal paskutines 
ingliszko rando pagarsintas ži
nias, kariauna, kuri buvo persi
kėlusi per upę Tugela, dabar su
grįžo jau vėl atgal ant kito kran
to. Rods anglijonai giriasi, kad 
prie persikėlimo ne nužudė nė 
vieno kareivio. Tas gal būt ir 
teisybė, kadangi būrai, turbut, jų 
ne vijo per upę; bet kad sugrįžo 
atgal ir atsitolino nuo Ladys
mith, kuriam skubinosi į pagel 
bą, tai turbut ne isz gero. Rods 
angliszko rando laikraszcziai 
tvirtina, kad dabar jenerolas

Buller bandys prie Ladysmilh į 
prisiartinti isz kilos pusės. Ką 
vienok darys, jeigu ir isz kitos 
pusės nepasiseks miesto iszliuo- 
suoti? Tuom tarpu susirinkęs 
parlamentas gali nepripažinti da 
bartiniems ministeriams reikalin
gų ant karės vedinio pi n į irų, o 
tąsyk Salisbųriui ir pagimdžiu
siam vis? karę dėl savo asabisz- 
kų mierių Chamberlainui reikėtų 
pasitraukti ir jų vietoj užstotu 
kita ministerija, kuri gal stengtų
si kuo greičiausiai karę užbaigti 
ant kokių nors iszlygų, kadangi 
tie visi iki szioliszki nepasiseki
mai labiaus Anglijai kenkiu, ne
gu isz pradžių Cbamberisiu galė
jo tilpti: dabar visas svietas pa
matė Angl'jos silpnumą, pasiro
dė, kad ji gali kares vesti pasek
mingai tik su nuožmiais, ku
riems trūksta geresnių ginklų ir 
supratimo. Dabar visur kalba 
apie įsikiszimą kitų vieszpatys 
ežių į karę Afrikoj.

Ant vakarinio karės lauko 
nieko svarbesnio neatsitiko. An
gliškos kariaunos virszinįkai, 
nors gavo pastiprinimą, bet ne- 
d rys ta, arba gal ne gali traukti 
toliaus. Būrai vėl smarkiaus pra
dėjo bombarduoti Kimberley.kur 
sutraukė daugiau? didelių kauuo- 
lių. Londone paleido paskalą, 
buk miestas Mafeking likosi isz- 
liuosuotas, bet tam jau nė angli- 
nai ne nori tikėti. Tūli anglisz
ki laikraszcziai pradeda garsinti, 
kad dabar.po antram sumuszimui 
jouerolo Buller, nėra ne mažiau
sios vilties iszliuoeuoti būrų ap
gultus miestus, nereikia labai nu 
sidžiugti, jeigu ateis žinia, kad 
lygiai Ladysmith, kaip Kimber- 
ley ir Mafeking pateko į būrų 
rankas. Ypacz svarbus yra La
dysmith, kaipo gulintis prieszais 
svarbiausi? perėjimą per Sinokų 
kalnus į Transvaalių. Tame mie
ste yra didžiausios ginklų krau
tuvės. Ginklai tie, kelios de- 
szimtys tukstanezių karabinų ir 
kelios deszimtys kanuolių, pate
kę būrams, dar labiaus jų pajie- 
gas sudrutys

Rytini Azija.
Ch i nuošė likosi pagarsinta cie- 

corienės proklamacija, per 
kuri? buvęs pirma ciecorius 
galutinai likosi nuo sosto prasza- 
lintas, o jo vietoj paskyrė 7 me
tų vaiką. Žinoma, varde cieco- 
riau?, kol jis nepriaugs pilnų me
tų, valdys kraszt? ciecorienė su 
pagelba sau prilankių urėdnįkų. 
Apie rengiam? praszal i n imą cieco
riaus ir paskyrimą jo vietoj vai
ko Chinų randas pirma praneszė 
maskoliszkam, prancuziszkam, o 
gal ir vokiszkam pasiuntiniams, 
o iszgavęs jų pritarimą, iszpildė 
ciecoriaus molinos priesz jį pa
rengt? sukalbį. Amerikos, J a po 
nijos ir Anglijos pasiuntiniai pir
ma žinios nė jokios negavo, da- 
žinojo apie t? revoliuciją cieco
riaus rūme tik tąsyk, kada detro- 
nizacija buvo jau pagarsinta. 
Rods isz syk amerikoniszki laik
raszcziai garsino, kad tojė valdo
no permaina labai nepatiko gy
ventojams .ir buk jie pulkais 
traukia pas Japonijos, Amerikos 
ir Anglijos ambasadorius ir mel
džia jų pagelbos, bet paskui tas 
pasirodė neteisingu, gyventojai 
visai ramiai priėmė žinią apie 
praszalinimą nuo sosto vieno cie
coriaus ir paskyrimą jo vietoj ki
to. Wisą tą revoliuciją laiko už 
Maskalijos intrigą parengtą^ spe- 
cijaliszkai ant iszstumimo Angli
jos įtekmės isz Chinų ir ant pa
rodymo jai, kad Maskolija gali 
Angliją skaudžiai įkasti lygiai 
Indijoee, kaip ir Chinuose. Dabar 
visos didesės Europos vieszpa- 
tystės, teiposgi Japonija, ir Ame
rika siunczia savo kariszkus lai
vus į Chinų pakrantes.

Angliškose valdybose ssiauri- 
nėj salo? Borneo dalyj priesz An
gliją buvo pasikėlę cziabuviai, 
bet juos greitai suvaldė atsiųsta 
ežia isz Indijų kariauna.

Maskoliszki laikraszcziai nesi- 
lauja raszę apie besirengianeziu? 
maisztus Indijose priesz Anglijos 
valdžią. Kadangi Indijose dabar 
badas, o Anglija neįstengia parū
pinti valgį milijonams baduolių, 
o ežia inaskoliszkų agitatorių ne 
trūksta, tai isztikro galime už
girsti dar ir apie pasikėlimą Indi
ja-

Vokietija
Pasidėkavojant sulaikymui ke- 

lių vokiszkų laivų prie Delagoa 
užtakos, Wjkietijos randas turė
jo didelį palengvinimą ant isz 
meldimo nuo parlamento reika 
lingu pinįgų ant padauginimo 
kariszkos laivynės iki dvigubam 
laivų skaitliui. Kreditai ant 
laivynės iki 1920m. iszskaityti 
ant 5 milijardų markių su vir- 
szum. Tąsyk vienok vokiszka 
laivynė netoli angliškos stovė
tu, o susidėjus su prancuziszka 
arba maskoliszka drąsiai galėtu 
stoti į kovą už valdymą ant jū
rių su Anglija.

Ant specijaliazko pakvietimo 
atkako į Berlyną ant ciecoriaus 
gimimo dienoe ir Transvaaliaus 
pasiuntinys Dr. Leyds, kurį ežia 
teip szirdingai priėmė, kaip pir
ma Paryžiuj. Ant to pasirėmę, 
laikraszcziai spėja, kad terp Eu
ropos kieiŽMnio viesspatysczių 
vedasi tarybos kaslink jsikiazimo 
į karę pietinėj Afrikoj ir sutaiky
mo kariaujančių krasztų. Trans- 
vaalius reikalauja užtikrinimo, 
kad Anglija nesikiša daug'aus į 
jo vidurinius reikalus, teiposgi 
tų krasztų, kuriues užėmė per 
karę būrų kariauna ir porlo ant 
Indiszko oceano, taigi didelių 
plotų angliszkų valdybų.

Prancūzija.
Prancūzijos randas, už prigu

lėjimą prie sukalbio priesz randą, 
atidavė po sudu asumptionistų 
zokonįkus; sūdąs nubaudė užde
damas rods nedideles bausmes, 
bet randas panaikino visą zoko- 
ną. Paryžiaus achivyskupas at
silankė paskui kliosztoriuje ir 
iszreiszkė savo pritarimą zokonį- 
kams. Randas pareikalavo iszai- 
teisinimo, bet kad archivyskupas 
to ne padarė, tai randas atėmė 
jam už 3 mėnesius algą. Popie
žius, dažinojęs apie tuos atsitiki
mus, nenorėdamas erzintieei su 
Prancūzija, iszdavė prisakymą 
vyskupams nesikiszti į politisz- 
kus reikalus, bet daboti vien ti
kėjimo ir bažnyczių. Laikrasz
cziai vienok paduoda, kad dabar
tinė ministerija pasirengusi 
griebtiesi paneziojimo dvasiszki- 
jos, kad panaikinimas asumptio
nistų zokono buvo tik pradžia.

artistė Przebileckiutė. Pirmuti
niam ui dalyvavimą reikėjo už
mokėti 25 rubl.

Isz ekonomiszkos pusės kon 
certas pasisekė teip-gi puikiai: 
bilietų iszparduota buwo ir pa
aukauta 1000 rubl. su kaupu; 
nors išdavimų buvo teip-gi 
daug, bet isz liekanų ne vie
nam studentui pakaks ne tik ant 
užmokėjimo už klausymą lekcijų, 
bet ir ant kitų reikalų.

Prasiplatinus žiniai apie pra- 
szalinimą ministerio Goremi- 
kin’o, lietuviai petrapiliecziai su
bruzdo ir laukia, ar neįvyks ko
kia nors atmaina ant gero. Ne
seniai tapo paduota keletas pra- 
szymų reikaluose daleidimo 
lietuviszkos spaudos ir 
keletas lietuviszkų brosziurų. 
Girdėt, juog dabartinis ministe- 
ris vidaus dalykų Sipiagin, kuris 
kitąsyk iszsitaręs apie lietuviszką 
judėjimą, buk tai ėt>? darbas ke
leto agitatorių, dabar atsileidę? ir 
ė»ąs lietuviams prilankesnis. 
Wirszinįkas spaudos dalykų So- 
lovjov ant galo pagalios persi
tikrino, juog reikia lietuviams 
spaudą sugrąžinti Dabar klau
symas apie lietuviszką spaudą 
jucentralizuotas komitete minis- 
terių ir tas klausymas, ar sziaip, 
ar teip turi būt iszrisztas szią 
žiemą. J

O jeigu, belaukiant iszriszimo 
lietuviszko klausymo, praeis keli 
mėnesiai, tai, kaip man žinoma, 
tūli rusiszki laikraszcziai žada 
vėl atsiliepti vieazai apie lietu- 
viszką spaudą.

(Isz Varpo).

Degtinė Suwalkų gub.
Maskoliszka akezyžios užveiz- 

da pagarsino dabar žinias apie 
daugumą iszgertos pereitą metą 
degtinės visoj Lenkijoj, o tame 
ir Suvalkų gubernijoj. Nuo į- 
vedimo monopoliaus daugumas 
iszgertoe degtinės Lenkijoj pasi
didino ant 287087 viedrų; taigi 
monopolius, uždarymas žydiszkų. 
karezemų ne tik ne sumažino 
girtuoklystų, bet jas padidino. 
Dėl rando pardavinyczių War- 
szavos ir Sedlecų gubernijose 
pereituose metuose randas nupir
ko 1528540 viedrų degtinės, ar
ba ant 259940 viedrų daugiau? 
negu 1898 m.; dėl Lublino, Ra- 
domiaus ir Kelczių gubernijos 
pardavinyczių paskyrė 730200 
viedrų, bet žmonės iszgėrė ant 
61722 viedrų daugiaus. Kali- 
szo ir Petrokovo gub. pardavi- 
nyczioms buvo paskirta 1034200 
viedrų, bet žmonelės iszgėrė ant 
68459 viedrų daugiau?. Wien 
Plocko, Lomžos ir Suvalkų gu
bernijose žmonės iszgėrė mažiaus 
negu jiems randas paskyrė: tų 
gubernijų pardavinezioms pa
skyrė 478100 viedrų, iszgėrė 
gi tik 475056 arba 3044 
viedrų mažiaus negu rando buvo 
paskirta. Gerai jau ir tae, kad 
Suvalkų gub. lietuviai geria 
mažiaus uegu randas jiems parū
pina degtinės. Isz tos akezyzioa 
užveizdos atskaitos matyt, kad 
degtinės lenkai iszgeria daugiaus 
negu lietuviai ir tas yra ne tik 
Suvalkų gubernijoj, bet ir kitose 
Lietuvos gubernijose; apskritai 
imant, ant vieno lietuviu iszpuo- 
la mažiaus iszgertos degtinės ne
gu ant lenko, daugiausiai jos Įsi
geria mažrusiai.

Naujas laikrasztis Saulė
tekis.

Kaip paduoda “Vienybė”, Prū
sų Lietuvoj, užmigus “Auszrai”, 
nuo szių metų pradėjo iszeidinėti 
naujas laikrasztis knįgutės pavi
dale p. a.“Saulėtekis.” Isaeina jis 
Bitėnuose, pas p. Martiną Jankų. 
Laikrasztis tas busę? organų 
Blai vystės draugystės. Kaip 
iki sziol matėme, nė vienas isz-

Isz Lietuvos.
Isz Peterburgo.

13 d. lapkričio buvo įsteig 
tas koncertas ant naudos studentų 
lietuvių. Koncertas pritraukė 
daug žmonių, kaip musiszkių, 
teip ir svetimszalių, nės vakaro 
programas buvo y vairus ir inte
resingas. Koncertas tapo pra
dėtas kuopos daininįkų, surinktos 
p. Sosnovskio. Aiszkus ir su
prantamas buvo nudžiugimas su
sirinkusiųjų, kada tie iszvydo 
ant estrados būrį mergaiezių, stu
dentų ir jaunuomenės, kurie mei
liai ir jausmingai padainavo: 
“Lietuva tėvyne musų..Ku
dirkos, “Kur bėga Szeszupė, kur 
Nemunas teka”, “Už jūrių už 
marių” ir kitas.

Isz svetimų artistų pasisekimą 
turėjo smuikinįkas VVolf Izrael ir 

lietuviszkų i užleistųjų ne bandė 
iszleidinėti tiek laikraszczių, kiek 
jų bandė paleisti p. Jankus, tik 
iki sziol tie hikraszcziai ne ilgai 
gyvavo. “Saulėtekiui” velyjame 
mes ilgesnio gyvenimo. Isztik- 
ro sunku suprasti, kodėl Pruuų 
Lietuvoj vokieczių iazleidžiami 
laikraszcziai stovi gana gerai, o 
liet u viszkiems iszleistojams nesi 
seka: jie pavaro savo uždėtą 
laikrasztį metus, arba daugiaus ir 
nustoja iszleidinėję. Kokia tokio 
apsireiszkimo priežastis? ar lie 
tuviai vokiecziams geriaus tik', 
ar vokiszki iszleistojai moka su 
žmonėms gyriaus apsieiti? Ir pu
siau suvolcietėjusiems lietuviams 
iszleistojams geriaus su laikrasz- 
cziais sekasi negu tikriems lietu- 
tuviamsl Rodosi, priderėtu Prū
sų lietuviams sykį susiprasti ir 
uždėti gerą lietuviszką laikrasztį 
dėl Prūsų lietuvių, nesiduoti jau 
savą vokiecziams vedžioti, ku
riems, žinoma, nerupi sudrutim- 
mas lietuvystės.

Pabrango kerosinas.
Nežiūrint ant rengiamų ant 

Kaukazo vis naujų kerosinb sau
linių, prekės jo teip pasikėlė, 
kaip pirmiaus, kada ant ameri- 
koniszko kerosino buvo mažesni 
muitai, niekada ne buvo. Da- 

.bar antai Wilniuje svaras kero
sino kasztuoja 10 kap., o kituose 
Lietuvos miestuose toliaus nuo 
geležinkelių ir didesnių upių net 
12 kap. Toki mat vaisiai dide
lių muitų uždėtų aut svetimų 
tavorų: po uždanga didelių mui
tų vien kapitalistai, kasztais 
kraszto gyventojų, didelius tur
tus sau krauna. Amerikoj, dėl 
didelių muitų tūli amerikoniszki 
iszdirbimai ir produktai namieje 
kasztuoja daugias negu iszgabcn- 
ti į užmarės.

Plėszikas žmogžudys.
Lietuviszkame Braste, Garte- 

no gub., likosi papildyta žmog
žudystė. Ant rinkos yra ežia 
arbatnyczia, kurią laiko masko
lius Jovko isz vien su naszle 
Itkina. 1 d. sausio vakare atėjo į 
arbatnyczią pažįstamas jos sa- 
vinįkų Spietnikov ir pasakęs, 
kad radęs namieje užrakytas du
ris, negali į savo gyvenimą pri
sigriebti, todėl papraszė, kad 
jam daleistų pernakvoti arbatny- 
czioj. Jovko praszymą iszpildė. 
Naktyj, kada visi namiszkiai su
migo, sveczias uždegė žiburį ir 
įėjęs į Jovkos kambarį, su kir
viu kelis kartus mieganeziam 
sudavė į galvą. Tas vienok 
spėjo surikti teip, kad prikėlė 
kompanijonę. Tojė atbėgo į 
Jovkos kambarį, bet žmogžudys 
ežia ją patiko ir kelis kartus su 
pagaliu sudavė į galvą teip, kad 
tojė puolė ant grindų. Žmogžu
dys po : tam nutraukė į tarnų 
kambarį ir butų gal visus isz- 
skerdęs, bet tuotn tarpu primusz- 
ta moteriszkė atsigavo ir rėkda
ma, iszbėgo ant rinkos ir pradėjo 
szaukti policiją. Paskui ją isz
bėgo ir žmogžudys, bet kad jis 
ne spėjo apsirėdyti, iszbėgo ba
sas, tik vienuose marszkiniuose, 
tai ne galėjo pasislėpti, likosi jis 
greitai užtėmytas ir suaresztuo- 
tas. Jovkas kompanijonė lovoj 
po galvų turėjo pinįgų 345 rubl., 
apie ką žmogžudys mat žinojo ir 
užsimanė tuos pinįgus iszgauti 
ir dumti su jais kur į Maskolijos 
gilumą, bet kad kitaip iszgriebti 
negalėjo, tai užsimanė mat pirma 
jų sargus iszskersti. Paszauktas 
daktare rods ir Jovką atgaivino, 
bet jis turėjo suskaldyta galvą; 
nugabentas į- ligonbutį į porą 
valandų ten pasimirė.

Isz Londono.
Parapijiniai ifesutikimai Lon

dono, kuriems davė pradžią ku-

nįgas Lechertas, ne tik ne pasi
baigė, bet nužengė dar toliau?, 
dabar daėjo iki tam, kad lietu
viai parapijonai, ant mitingo at
sibuvusio 10 d. gruodžio, nutarė 
apskųsti vyskupą'] sūdą už su- 
vadžiojimą parapijonų ir už pa
darymą parapijai be jokio reika
lo didelių kaszių per nepriėmimą 
lietuviszko kunįgo, kurį ant vy
skupo daleidimo lietuviai buvo 
parsikvietę. Kada apie tą nu- i 
sprendimą dagirdo lenkiszkos 
bažnyczios prahaszczius kun. Le- 
chetas, tai 31 d. gruodžio po pa
mokslui uždavė net poterius, kad 
Dievas suteiktu lietuviams Dva- ■ 
si? Szveiitą ir atitolytu nuo jų 
szėtoną, kurio ės? apsėsti, kadan- - 
gi jie nori vyskupą 'į svietiszką 
Sūdą apskųsti. Pats kun. Le- 
cherta-, kuris, turbut, ir prikalbė
jo vyskupą nepriimti lietuvių 
pakviesto kunįgo. kadangi tok
sai daug pelno atimtu, atsiklau
pęs ant sakinyczios poteriavo 
ant iszmeldimo lietuviams Dva
sios Szventos (priderėjo jos sau 
paežiam praszyti, kadangi, kaip 
isz darbų matyt, lenkiszką kunį- 
gėlį Szventa Dvasia se<iiai jau 
apleido). Kas isz lietuvių tą 
kunįgo komediją suprato, tie 
szypsojosi, katrie nesuprato, 
meldėsi drauge su lenkais.

Pabaigoj pereitų metų atkelia
vęs pas mus isz Lietuvos vienas 
tautietis terp Londono lietuvių 
gana triukszmo padarė: jis pra
dėjo visiems pasakoti, kad lap- 
kricūo mėnesyj pul* žvaigždės . 
ant 7 gubernijų, o / tame ir ant 
Lietuvos ir iszdegįs viską. Tūli 
Londono tameunai, iszgirdę tokį 
pasakojimą, pradėjo labai gailau
ti Lietuvoj pasilikusių tėvų, 
brolių, giminių ir draugų; la
biausiai moterėlės, turinezios mat 
jauslesnę szirdį, įpoulė į nery- 
mastį. Wienoje grinczioje susi
rinko pulkas moterų ir pradėjo 
raudoti nelaimingos Lietuvos, 
kurią tokią nelaimė pabaigoj 19 
szimtmeczio turi pasiekti 1 Wy- 
riszkiai vienok ne labai norėjo 
tikėti moterų pasakojimui; vie
nas net iszdryso užklausti, kas 
platina tokias neiszmintingas pa
sakas? Ant to klausymo paszo- 
ko viena moteriszkė ir pasakė, 
kad Lietuvoj kunįgai tą skelbia 
isz sakyklų, o kunįgai, girdi, 
žino viską, net apie tą, ko nėra 
nė jokiame raszte pasakyta, ka
dangi jiems apie visokias Dievo 
paslaptis pranesza szventas tė
vas, o jis susiraszo mat tiesiog su 
Ponu Dievu danguje. Jeigu, 
girdi, szventas tėvas gavo gro- 
matą nuo Pono Dievo, kad Lie
tuvoj bus svieto pabaiga, tai jau, 
turbut, tesybė; kas tam ne tiki, * 
tas yra prakeiktas. Tokių ky- 
tragalvių pas mus ne trūksta.

Baronaitis.

Wabalai grybų auginto
jai.

Žmonės giriasi, kad tik jie, 
stovėdami ant augszcziausio terp 
gyvų sutvėrimų laipsnio, turi su
organizuotas vieszpatystes, kad 
tik terp žmonių yra žemdarbiai, 
tvarkos dabotojai, kareiviai ir 
kitokios luomo®. Tuom tarpu 
mokslincziai, tirinėdami gyveni
mą žemesnių laipsnių sutvėrimų 
ir terp tų užtėmyje ne tik suor
ganizuotas vieszpatystes, luo
mas, bet teiposgi užsiimanezius 
žemdarbyste sutvėrimus. Porą 
metų atgal, iszkeliavęs ant tiri- 
nejimų ant salų Naujos Gvinėjos, 
Australijoj, D-ras Finsch ten už
tėmyje vieną rojaus pauksz- 
ežių atmainą, kurios patinas, pa
taitei perint kiauszinius, kad 
jai ne' butų per daug nuo
bodu, priesz lizdą ant žemės pa
rengia kvietkų darželį ir daboja, 
kad kvietkų neužstelbtų kitos 
žolės, ravi parengtą darželį.



Dabar vėl kitas mokslinczius, 
Moeller, Brazilijoj rado skruzdė
lių atmainę, kuri sau ant maisto 
augina grybus ir prie to teip isz- 
mintingai pasielgia, kad geriaus 
ne galėtu padaryti nė labiausiai 

. išlavintas specijalistas sodaunį-
- kas. Skruzdelės tos, viduryje 
kiekvieno skruzdėlyno isz suka
potų medžių lapų parengia atsa- 
kanezię dirvę ir ant jos augina 
grybus, dailiai itzravi dirvę, kad 
ant jos ne galėtu prisiveisti kilo
ki augmenys. Patiems grybams 
ne duoda per daug Užaugti, liet 
augina tik tol, kol ant grybinių 
siūlų darosi bumburai; kaip tik 
grybas iszlenda isz žemės, tuo
jaus nukanda, taigi ne duoda*pa
sėsti. Kad szita skruzdėlių veis
lė minta vien savo augi
namais grybais, apie tai persi
tikrino. paėmę skruzdėles ir lai
kydami kambaryj uždarytume 
ruime, kurioj į' sanvaitę laiko 
pastipo isz bado, nors lapų joms 
nesigailėjo; tuom tarpu, jeigu 
duoti drauge ir szmotę grybais 
užveistos “dirvos, iazbuva gana 
ilgai. Grybai, kuriuos augina 
szitos skruzdėlės, priguli prie 
auganezių ir Lietuvoj ūmėdžių. 
Terp skiuzdėlių užtėmyjo ir dau
giaus atmainų auginanezių gry
bus; tokių atmainų yra ne tik 
Brazilijoj, bet teiposgi ant salos 
Javos, ant Naujos Gvinėjos 
ir kituose krasztuose; grybus 
augina ir gyvenanti sziltuose 
krasztuose termitai. Nors termi 
tų lizdai tankiai yra arti viens 
kito, liet paprastai kiekvienas 
lizdas turi savo paskirtę terilo- 
riję ir jeigu tik tę teritorija per
žengė katra pusė. tuojau* sargai 
kito bzdo, dabojanti savo teri- 
tonję, užpuola ant įsiveržusių; 
jeigu jų pajiegos per menkos ant 
pergalėjimo prieszų. pasikvieczia 
kad ir visę 1 zię. Terp termi
tų tankiai būva tokios jau kru
vinos karės kaip ir terp žmonių, 
tik terp jų ne pasitaiko karių terp 
tų paežių atmainų: nors lizdai bu
tų toli viens nuo kito, termitai 
tos p»czios atmainos visada 
susitinka draugiszkai, karėse gi 
su kitom- atmainoms tankiai susi-

—jji’ny* *^ainu ,lzda*
ant pergalėjimo prieszų.

Jeigu įeitume į skruzdėlynę, 
į termitų lizdus, tegul ir į biezių 
avilius, tai
tvirtę, jeigu ne tvirtesne orga- 
nizaciję negu žmonių vieszpatys- 
tėsę, rasime tokias jau luomas 
kaip ir terp žmonių. Darbo </r- 
ganizacija pas tuos mažus sutvė
rimėlius stovi ant tokio pamoto, 
ant kokio žmonės dar gal ne 
greitai pastatys darbę. Skruzdė
lynuose yra keliai ir gatvės kaip 
ir geriausiai ' suorganizuotoj 
vieszpatystėj, yra ir inžinieriai, 
kurie tokius darbus veda.

neisz- 
Chica- 
Michi- 
jieszko

neiszpasakytai daug pikto pada
ro. Wiename tik St. Joseph, 
Mich- pavietyj yra tokių 
mananezių apie gydymę 
goj padirbtų daktarų 52. 
gano sveikatos užveizda
dabar geresnio kelio ant apsisau
gojimo nuo tų ch:caginių dak
tarų epidemijos.
Gyventoju skaitlius ant Portori- 

ko.
Kę tik pasibaigė suskaitymas 

gyventojų ant Amerikos po pas 
kutinei karei paveržtos nuo Isz- 
panijos salos Portoriko. Gyven
tojų ant tos salos dabar pasirodė 
isz viso 957000.

Nelaime kastyne.se
Barclay, III. 22 d. sausio czia- 

nykszcziose kastynėee atsitiko 
nelaimė. Pabaigus durbę, kada 
jau keli darbinįkai likosi isztrauk- 
ti isz kastynių, į elevatorių suli
po 6 paskutiniai. Kada jau prie
taisu buvo arti iszėjimo, truko 
virvė ir elevatorius su darbinį 
kais nuo baisaus augszczio nupuo
lė atgal į olę. Wisi darbinįkai 
sunkiai apsikulė; nugabeno juos 
į ligonbutį, bet daktarai ne turi 
vilties nbrs vienę isz jų iszgy- 
dyti.

rasime juose

Isz Amerikos
Nesutikimai terp negru ir balt- 

veidžiu.
Birmingham, Ala. Coalbur- 

ge, netoli Birmingham, vienoje 
kastynių oloje rado kuaę ne gy
vo negro darbinįko. Negrai tvir
tina, kad jį užmuszė isz ne apy
kantos baltveidžiai darbinįkai 
ir užtai rengiasi atkerszyti. 
Negrai ginkluojasi, griebia pei
lius, revolverius ir kitokius 
ginklus. Žinoma, baltveidžiai 
priversti daryti tę patį, kad ant 
nepasirengusių neužpultų. Wisi 
su baime laukia kraujo pralieji-

* mų. Czianyksztis telegrafistas 
pabėgo isz baimės, kad jo negrai 
neužmusztų.

Dinamito karžygiai.
Nežinomi piktadariai mieste 

Leadvillo, Col? pradėjo mėtyti 
dinamito patronus ir su pagelba 
jų iszgriovė namus milijonie
riaus Huntero ir Ritchey. Pames
tos bombos expliodavo Operoj ir 
Carbonade teatre. Iki sziol ex- 
pliozijos žmonių neužgavo, bet 
gyventojus apėmė baimė, kadan
gi nežinia, kas tas bombas mėto.

Daktaru dirbtuves.
Kaimyniszkų sztetų 

užveizdoe skundžiasi 
Chicagos daktarystos 
kurios lyczia veisia
iszdavinėja diplomus tokiems, 
kuria mažiausio neturi supratimo 
apie gydymę žmonių. Toki ne 
tikę daktarai keliauja paskui į 
kitus sztetus ir apsiaėdę kur, gy
dydami be supratimo žmonis.

sveikatos 
ant tūlų 
mokyklų, 
daktarus,

' Erengis.
, Užsimiisze kiining'a.s.
Springfield, III. Rado ežia 

ant ' klebonijos trepu negyvę 
katalikiszkę kunį<ję Sullivanę. 
Galvoje buvo trikampi žaizda. 
Kaip mena, kunįgas turėjo ant 
trepu parslysti ir puldamas že
myn, už-«iinuszė. Kiszeniuose jo 
buwo $50 ir auksinis laikrodėlis. 
UžmuszystcH ežia nieks ne nužiū
ri.

Gera Kalėdų dovana.
Bankierius- Malta t isz Denver, 

Col. laike szių Kalėdų isztikro su 
savo dovanoms pradžiugino 
banko kasierių ir jo pagelbinįkę. 
Kasieriui M a Hat paskyrė dovanę 
pinįgats $100000. o jo pagelbinį 
kui $75000. Dabar bankierius 
gali ramiai miegoti,gerai žinoda
mas, kad teip gausiai apdovanoti 
kasieriai banko pinįgų ne vogs.

Suslmusze du garlaiviai
Vineyard Haven, Mas. Prie- 

szai* Robinson Hole susimussė 
du garlaiviai: Ardandhu ir Her- 
man-Winter. Pirmutinis laivas 
suskilo ir paskendo. Isz 31 jiD 
rinįko, koki huvo ant minėti 
laivo,.2 prigėrė, kitus gi paėmė 
Herman Winter.

Baisi patsžudyste.
Minneai>oli8, Min. Į miestę St 

Cloud, Min. atkako stebuklingas 
gydytojas Lemke, kurisai gydė 
ligonius ne su pagelba kokių nors 
vaistų arba operacijų, bet vien 
maldomi*. Ar maldo* isztikro 
gydė ligonius, nežinia, bet jonas 
matomai per daug įtikėjęs gydy
tojas, užsimanė pats jų pajiegę 
iszbandyti. Apsistoję* Ortono na
muose, kada visi sumigo, o jo 
kambaryj kurinosi pecziųs, gydy
tojas įkiszo savo galvę į ugnį. 
Ant rytojaus, atėjęs Ortonas į 
kambarį, rado stebuklingę dakta
rę negyvę; galva, rankos ir pe
cziai buvo su visu sudegę.

Kubos naikintojai.
Godus ant sziędieninio uždar

bio amerikoniszki spekulantai ne. 
mažai blėdies padirbo paezioj 
Amerikoj, jie isznaikino ežia di
delius girių plotus, iszkirtę me
džius, kaip kur didelius plotus 
pavertė į tirus. Tę pati daro jie 
ir kituose krasztuose, kur tik da- 
sigauha. Sztai dabar žemdarbys- 
tės sekretorius Riviera ant Kubo* 
atsiszaukė į amerikoniszkę jene- 
ral gubernatorių Woodę su pa
siskundimu ant amerikoniszkų 
spekuliantų,pradėjusių saviszkai 
gaspadorauti Kubos giriose. Ne- 
žingeidu, jeigu visur žmonės 
bando gintiesi nuo naikinanezio 
vietinius turtus amerikonų plati
nimo civilizacijos budo.

Ką tas reiszkia.
Sztete Kentucky dar nepasi

baigė tasynės terp poli tisz kų par
tijų demokratų ir republikonų už 
paskutinius rinkimus. Republi- 
koniszki virszinįkai ne nori pa
sitraukti nuo vietų ir atiduoti 
ja* per sziuos rinkimus iszrink- 
tiems demokratam*. Ant nugaz- 
dinimo demokratų, republikonai, 
*u gubernatoriau* žinia, parsi
kvietė į miestę 1000 ginkluotų 
kalnų gyventojų. Mat tuom ro
do demokratams, kad jie, turėda
mi ginkluotę pajiegę, nereika

gubernatorius 
. perszautas.

Kentucky
pėdoms iszpa-

lauja nusilenkti ir t ra u k ties i nuo 
vietų Pereito utarnįko dienę 
demokratiszka* 
Goebel likosi
Mat sztetas
pradeda jau sekti
niszkų vidurinės ir pietinės Ame
rikos republikų, kur revoliucijos 
ir partiszki kraujo praliejimai 
niekada nesiliauja.
Iszmete isz kongreso mormoną

Kongresmasas Roberte isz 
Utahos likosi galutinai isz kon
greso iszmestas už tai, kad kaipo 
mormonas, turi tris paezias. Isz 
kongreso sąnarių 268 balsavo 
priesz Robertsę, o tik 50 už jį. 
Kasžin ar terp balsavusių prie 
szais Robertsę nesirastų nė vie
no, kuris savo szirdį atidavę-*, 
apart tikros paežio*, dar kelioms 
numylėtinėms? Lengviaus kitus 
bausti negu savę.

Pabėgę žmogžudžiai.
Wanpon, VVis. Isz czianyksz- 

ežio kalinio pabėgo trys ežia sė
dinti žmogžudžiai. Pabėgėliui 
mat buvo susitarę su kitais kali
niais, kurie apsiėmė palengvinti 
aniems pabėgimę. Nenorinti 
l>ėgti pakėlė riksmę, pradėjo net 
musztynės; ant jų stabdymo su
bėgo wisi kalinio sargai, isz ko 
pasinaudojo anie žmogžudžiai: 
sargų ne užtėmyti apleido kalinį 
ir pasislėpė aplinkinėse giriose. 
Pabėgėlių iki sziol nesurado.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Tiiomasville, Ga. Specijalisz- 

kas trūkis, kuriuom keliavo me
džių prekėjai isz Indijanos, prie- 
szais VVay Cross staciję susimušė 
su tavoriniu trukiu. Prie to 
daug žmonių likosi apkultų, o 
terp tų trys moterys. Sužeistus 
reikėjo gabenti ] ligonbutį. Terp 
jų yra ir mirtinai apkulti.

Edvardsbvrg, Mich. Dvi my
li nuo ežia, ant Grjnd Trunt ge
ležinkelio, ant bėganezio tavori- 
nio trūkio expliodavo lokomoty
vo* katilas. Prie to trūkio ve
dėjas ir jo pagelbinįka* likosi 
mirtinai sužeisti; peczkurys gi ir 
vagonų stabdėjas apkulti sun
kiai, bet ne mirtinai.

Willkesbarre, Pa. Tavorinis 
truki* Central geležinkelio, užbė
gus ant Wilkesbarre kalno, page 
do ir maszinista neįstengė pava
ryti pryszakin; besirisdami nuo 
kalno žemyn vagonai iszszoko 
isz rėlių ir susidaužė. VViename 
vagone buvo dinamitas, kurisai 
expliodavo. Expliozija buvo 
teip smarki, kad ję jautė 20 my
lių aplinkui. Po susidaužusių 
vagonų griuvėsiais yra penki 
trūkio tarnai, kurie.jeigu prie su 
sidaužymo trūkio ir ne 
muszti, tai be abejonės 
juos atsitikusi paskui < 
expliozija.

Gaisrai.
Iszdegė didesnė dalis miestelio 

Word,8ztate Colorado. Blėdį ug- 
gnies padarytę skaito ant kelių 
szimtų tukstanezių doliarų.

Iszdegė jau treczię kartę viena 
dal>* miesto Dovson City, Alas- 
koj. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant puses milijono doliarų.

Dunkirk, N. Y. Lzdegė netoli 
nuo ežia kaimas Fredonia, kuria- 
me buvo parengta pajiegos staci
ja czianykszczių sztritkarių. Ug
nis isznaikino ir stacijos įtaisas. 
Blėdį padarytę skaito ant 
$250000. Hotelyj Pan American, 
kurisai teiposgi likosi ugnie* isz 
naikytas, sudegė 2 isz jame apsi
stojusių sveczių.

Springfield, III. Sudegė ežia 
vagonų taisymo varstotai Balti- 
more & Ohio geležinkelio.

) tapo už- 
užmuszė 
dinamito

Isz darbo lanko.
5į Ne v Kensington, Pa. Dirb

tuvėse American Tin Plate Co. 
pradėjo dirbti.

5[ Elvood City, Pa. naujai 
ežia pastatytos dūdų dirbtuvės 
pradėjo jau dirbti.

5 Braddock, Pa. Abiejose 
American Steel & Wire Co. dirb 
tuvėse pradėjo dirbti.

% Salen, N. C. Rengia ežia 
nauję geležies dirbtuvę, kuri dar 
szį metę pradės dirbti.

1 Rankin, Pa. _ Stato ežia 
naujas liejinyczias, kurios iki ko
vo mėnesiui bus parengtos ir 
paskui tuojau* jose prasidės dar
bai.

Medville, Pa.
ežiai kapitalistai rengia ežia nau
ję geležies dirbtuvę.

Habtshorne, Ind. Ter. 
Sztraikai czianykszczių kalnaka
sių dar nepasibaigė.

1 Doylestovn, Oh.
ežia naujus anglių plotus, ant ku
rių neužilgio parengs kastynes.

5 PUNXUTAVNEY, Pa. R. & 
P. Coal Co. susitaikė su darbinį- 
kais, kurie sugrįžo prie darbo.

5[ Lisbon, Oh. Pastatys ežia 
dirbtuvę dirbimui molinių dū
dų, kuriose apie 100 darbinįkų 
ras darbę.

5 VVitmer Sta, Pa. Rengia 
ežia nauję stiklo dirbtuvę, ku
rioje balandžio mėnesyj ketina 
pradėti dirbti.

5f Potsville, Pa. Silverton 
kastynės, kuriose dirbo 9 metus, 
likosi uždarytos ir per -lai 150 
darbinįkų ne teko darbo.

•j Cosiisoton, Oh. Czianyksz- 
czias plieno dirbtuves dabar di 
dina; paskui priims prie darbo 
dangiaus darbiuįkų.

5 Kensington, Pa. Baigia 
rengti ežia nauję plieno liejiny- 
czię, kurioje ateiuanczię sanvaitę 
žada pradėti dirbti.

51 Ton a vanda, N. Y. Inland 
Steel Co. dar szį metę parengs 
ežia uauję geležies dirbtuvę, ku
rioje gaus darbę 150 darbinįkų..

5 Little Falls N. Y. Czia- 
nykszczias medvilnės dirbtuves 
ketina perkelti į Gritiin, Ga. Per
tai 200 vietinių darbinįkų ne teks 
daruo.

WesT Dlluth, Mich. Czia- 
nykszczios geležies dirbtuvės 
dirba gerai ir jeigu teip eis ir to
liau*, tai priims prie darbo dau
giaus darbinįkų.

1 Elvood City, Pa. Naujo
se Standard Seamle Tube Co. 
dirbtuvėse jau pradėjo dirbti; 
neužilgio pradės dirbti visose tų 
dirbtuvių dalyse.

5j Cambridge, Oh. ’ Czia- 
nykszczios geležie* dirbtuvės dar 
vi* stovi. Dirbtuves Dresden 
dabar pertaiainėja ir jo* teiposgi 
ne dirba.

5f SAginav, Mich. Wiso* ap
linkinės kastynės dirba gerai, tik 
vien skundžiasi ant nedatekliau* 
karų ant iszvežimo kastynių 
produkcijos.

5[ Birmingham, Ala. Nesuti
kimai kalnakasių su kastynių sa- 
vinįkais Walker apskrity]-pasi
baigė ir daibinįkai sugrįžo prie 
darbo.

1 Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame apskri- 
tyj eina labai gerai. Pereitę 
sanvaitę degė visi 19196 pecziai, 

Hiė vienas ne stovėjo.
5 Hiteman, Ia. Darbai czia

nykszcziose kastynėse eina gerai, 
bet if darbinįkų ant vietos yYa 
daugiaus negu reikia, todėl yra 
ežia ir ne turinti darbo.

5[ Rankin, Pa, Didina ežia- 
nykszczias Carnegie Co. dirbtu
ves, stato dabar du nauju tarpi- 
nimo peczių: paskui priims prie 
darbo daugiaus darbinįkų.

5| New Kensington, Pa. Czia- 
nykszczioee Bruxall & Co.; dirb
tuvėse darbai prasidės neužilgio. 
Isz syk priims prie darbo 100 
darbinįkų.

1 Janesville, Wis. (Mergi
nos dimanezios czianykszcziose 
Cotten Mills verpinycziose pa
kėlė sztraikę ant iszkariavimo 
geresnio už darbę užmokesnio.

5 Troy, N. Y. ' Darbinįkai 
czianykszc^os stritkarių kompa
nijos pakėlė sztraikę. Darbinį
kai reikalauja po 20c. už darbo 
valandę, ant ko kompanija ne 
sutinka.

5[ Lovell, Mas. 600 darbinį
kų dirbanezių czianykszcziose 
skurų iezdirbinycziuse Hide &, Le- 
ather kompanijos pakelė sztraikę, 
o per tai dirbtuve* atsėjo suvisu 
uždaryti.

5 Dunkirk, N. Y. Pakėlė 
sztraikę 200 kalvių dirbtuvių 
Brooka Locomotive Work*. Jie 
reikalauja užmokesnio po $1.65 
aut dieno* ir apart to už darbę 
viraz paprasto darbo laiko.

5f Calumet, Mich. Isz Arca- 
dian kastynių, prigulinezių Stan
dard Oil Co. praazalino 400 dar-

Rado

vakų. Kalba, buk tas kastynės 
kompanija rengiasi ant tūlo laiko 
su visu uždaryti.

5 Cleveland, Oh. 4000 dar- 
binįkų dirbanezių czianykszcziose 
Wire & Steel Co. dirbtuvėse pa
kėlė sztraikę, reikalaudami ge
resnio už savo darbę užmokes- 
nio. Darbinįkai sako, kad ir ki
tose dirbtuvėse szitos kompani
jos užgims teiposgi sztraikai.

1 V1CTOR1A, B. C. Randas 
angliszkos kolionijos Britiszka 
Kolumbija užgyrė iszleisti tiesas, 
pagal kurias auglių kastynių sa- 
vinįkams bus daleista priimti 
prie darbo tik tokius darbinįkus, 
kurie mokės angliazkai kalbėti ir 
raszyti.

1 Albany, N. Y. Susitvėrė 
ežia su $1000000 kapitalo kom
panija, kuri rengiasi pastatyti 
Suvienytose VVieszpatystėse dvi 
opliszkų instrumentų dirbtuves, 
kuriose 2000 darbinįkų gaus dar
bę. Wieua isz tokių dirbtuvių 
bus Franklin Parke, III., kita 
kur nors sztete Comiecticute.

5 Fairmont, W. Va. Darbai 
prie kokso peczių Wakarinėj 
Virginijoj eina labai gerai. Szi- 
tame* apskrity]* paiengs daug 
naujų kokso peczių. Boomer 
Coal Co. parengs 50 peCkių, A- 
merican-Coal & Coke Co. ųpko 
500 akrų žemės su anglių sluogs- 
niais, aut kurios parengs kauty
nes ir kelias deszimtis 
kokso peczių. ~~~

1 Nangatuck, Con. 
eina ežia prastai. Goodyear M. 
R-Shoe Co. porę metų atgal už
laikė ežia dvi dirbtuves, bet 
pernai, kada darbai pradėjo eiti 
silpnyn, vienę dirbtuvę 
ant penkių melų ir tik 
norėjo geriau užtai kyt. 
vienok ir tojė dirba 
Pernai dar 300 darbinįkų 
ant sztukų, dabar gi aut to dar
bo liko jau tik 15 darbinjkų. 
Skaitlius dirbanezių aut dienos 
teiposgi pasimažino, o ir tiems 
sumažino darbo valandas: dabar 
vieni dirba 7, kiti gi 8 valandas 
aut dienos. Moterų darbai eina 

ilgai

naujų

Darbai

uždarė 
vienę 
Dabar 
mažai, 
dirbo

dar gerai, bet nežinia, ar 
teip bus.

ISZ
Lietuwiszkn dirwu.

Isz Waterbury, Con.
Waterburyj lietuvių yra apie 

vieuuol 
ko patilti ant ulyczių pasigėru
sį lietuvį, bet ir pro tokį galima 
praeiti, nes musų girtuokliai mat 
labiaus civilizuoti, jie neužkabi- 
nėja blaivų. Terp vaterburie- 
ežių, nors musų kunigėlis ir ne 
pritaria spaft savojo, kitiems 
laikraszcziams, daugelis skaito 
(teveik visus lietuviszkus laik- 
raszczius. Tie, turėdami gana 
skaitymų, nereikalauja saliunuose 
pasilinksminimų jieszkoti. Rods 
terp tokio didelio lietuvių skait 
liaus skaitanezių yra per mažai, 
bet kęgi daryti, kad tūli musų 
vadovai ' ne tik ne ragina prie 
skaitymų, bet nuo jų grasina, 
kaip įmanydami draudžia. To
dėl tai ne trūksta pa* mus tokių, 
kurie,vieton skaityti i? kitus prie 
skaitymo raginti, traukia liuosose 
nuo darbo valandose einikį lygiai 
namieje. kaip ir saliunuose. Rods, 
dėl uždraudimo Maskolijoj lietu
viškos spaudos, daugelis lietu
vių atkanka ne mokanezių skai
tyti; jeigu toki ne laiko laikrasz- 
czių, ne turi knįgų, tai dar ne 
galima padyvyti, bet jeigu mo
kanti ne skaito, tik trinasi apie 
barę saliunuose, tai jau tas nepa- 
gyrimo vertas.Matome juk patys, 
kad savo tamsumu, girtuokliavi
mais ir kitokiais negražiais darbais 
pats savę žeminame, užsitraukia
me ant musų visos tautos panie
kę ir neužkantę svetimtauezių, 
nustojame geros garbės. Meski
me todėl, broliai, piktus papro- 
czius, meskime girtuokliavimus, 
kurio mums labiausiai kenkia, o 
kibkime prie skaitymo laikrasz- 
czių ir knįgelių, o tęsyk ne tik 
pats įgausime daugiaus proto, 
pradėsime savę godoti, bet at
gausime gėrę garbę, užsipelnysi
me svetimtauezių paguodonę.

Langdaužys.
Lietuviszkoa parapijos reika

lai netikėtai likosi iszkelti ant 
visotino pasistebėjimo, bet ant

šimtų. Nors paeitai

iszversta isz dugno, o be abejo
nės regėjimas butu labai akyvas. 
“Lietuvos” korespondentas už- 
pereitame numery] kuo. Sauru- 
eaitį perstatė kaipo kokį lietu- 
viszkę Donkichotu su prakiuru
siu kiszenium, kario negalima 
užlopyti; kun. P. Saurusaitis gi, 
savo iszleidžiamame “Bažny- 
czios Tarnė” suszuko baisiu bal
su, kad tai yra tikra melagystė, 
negirdėtas garbės nuplėszimas; 
nors neparodė, kame yra ta me
lagystė, pavadino korespondentę 
judosziumi ir nenumaldomu szu- 
nim. Rodosi, kad Waterburio 
korespondentas ir god. kun. 
Saurusaitis dar neužganėdinti: 
korespondentas dar, turbut, kę 
turi pasakyti, kun. Saurusaitis 
szaukia, kad iszbiiautų wiskę, 
kę turi. Duokime jiems iszsi- 
kalbėti viskę, kę tik turi, tegul 
visuomenė viskę iszgirsta. Po 
teisybei, kaipgi ant galo Water- 
burio parapijos reikalai stovi? 
Žmonės skundžiasi, kad kuri. 
Saurusaitis teip iszgudrėjo, kad 
parapijai per 1899 metus pridir
bo skolos ant 900 dol., kad pabu- 
davojo isž visztinyczios vertos 
$10.00 neva lietuviszkę mokslal- 
nę, kuri kasztavo 1100.00; kad 
trustisai parapijos, szįmet iszrink- 
ti,liekam tikę,apkaltina ypacz Ka
rolių Urbę, kad jis laiko 107 dol. 
parapijos pinįgų. Jei tai -teisy
bė, tai Urba ne gali būti para
pijos trustisu., Wisi skundžiasi, 
kad negalima sudavadyli para
pijos rokundų. ■ Kas tam kaltas? 
Butu gerai viskę pilnai isz dugno 
iszsemti. Kodėl vaterburiecziai 
skundė vyskupui kun. Žebrį? 
Tegul buvęs parapijos komitetas 
iszduoda liudyjimę priesz visuo
menę, ar kun. Žebrys teiposgi bu
vo su kiaurais kiszeniais, niekada 
neužlopytais, ar gal skundėjai 
dabar suprato, jog apsiriko?

Debesylas.

gramzdyti į skolas. Kasteriu* 
tegul būva po d viliokę, pagal 
įplaukimus kaucija, kasos kuni
gui ne duokite. Pasirūpinkite, 
kad nė kunįgas, nė komitetas 
ne galėtu be parapijos šinioe ir 
pritarimo daryti didesnius per 
$200 iszdavimus; jeigu koks 
darbas butų brangesnis^ tai juos 
galima būt atlikti tik per nutari- 
mę visos parapijos. Parapijos 
savasties ne raszykite ant nie- 
keno kito tik ant parapijos kaipo 
korporacijos. Taigi apsisaugokit 
broliai, kad paskui ne atseitu 
tverti vėl treczios parapijos, 
kad jūsų ant savo bažnyežios su
dėti pinįjrai ne nueitu ant niekų.

Buvęs chicagieti*.

Apsisaugokite!
Lietuviai, tverdami parapijas, 

ne mažai turi darbo ir kaszto pa
dėti, kol viskę įveda į prideran- 
czię tvarkę, į tikras vėžes. Su
maniausi darbinįkai turi atlikti 
keliones, turinti darbę turi jį 
daboti, nes galėtu jo netekti; 
apart to visko, reikia ir piuįgus 
dėti. Kokį atlyginimę gauna 
ui savo darbę toki parapijų už- 
dėtojai ir įrengėjai? Jeigu atė
jęs kunįgėlis turi dar kiek do- 
risakų jausmų, tai gerai, bet to
kių, ypacz Amerikoj, turime ne 
daug; jeigu atsibalados koks go
dus, tiesiog sakant, paleistuvis, 
tai tuojaus isz bažnyczios padaro 
peklę. Isz .pradžių elgiasi dsr 
szvelniai, kol viskę neprisivilio- 
ja, bet kaip tik prisiviliojo, jau 
pradeda lipti ant sprando komi
tetui, kurį parapija iszrinko, kol 
kunįgo ne buvo. Jeigu komi- 
tatas ne nori pasiduoti, o kiti 
parapijonai ne sumanus, tai kunį
gas pradeda siundyti vienus pa 
rapijonus ant kitų ir isz to pasi
daro dvi partijos parapijoj: vie
na isz apszviestesnių, doresnių 
parapijonų, kita gi iez tamsunų 
spangų kunįgo įnagių; parapijoj 
užgema imtynės, kurioms galo ne 
matyt Apie tai galėjome persi
tikrinti, kadangi tę matome vi
sur, beveik visose musų sutver
tose parapijose. Kol žmonės 
be kunįgo tvėrė parapiję, buvo 
viskas gerai, nesutikimų ne bu
vo, bet kaip tik atsirado kunį
gas, parapijonai teip pradeda ne
si kęsti, kad kaip kur isz to užge
ma bjaurios musztynės, naikinan- 
czios musų gėrę garbę.

Parsipraszau Chicagos lietuvių 
tverianezių nauję parpiję, kad 
asz, toli būdamas, įsikiszu su 
savo rodą. Tverianti an- 
trę Chicagoj parapiję gerai ap
svarstykite, kad ne atsitiktu tas 
pats, kas atsitiko su Kravczuni- 
ne; jeigu atsitiktu tas pats, tai, 
brolycziai, geriaus bažnyczios ne 
statykite; jeigu jau turite plačių, 
tai geriaus jau ant jo statykite 
pragarę, bent isz to ne bus tiek 
papiktinimo ir Dievo užrustini- 
mo!

Tverdami parapiję, pasinaudo- 
kit isz naujo budo; idant isz 
vengti nesutikimų, apdirbkite 
parapijos įstatus (konstituciję) ir 
juos pildykite. Gavę kunįgę, 
ne atiduokite viskę ant jo va
lia, ypač* pasirūpinkite, kad 
kunįgas ne galėtu bažnyczios

Isz Massachusetts- .
Klaidingai paduota “Lietuvos” 

nr. 3 apie naujo* Lietuviszko* 
Literatiszkos S. Daukanto drau
gystės Massachusettso valstijoj 
virszinįkus; tikrai turi būt teip, 
kaip yra užraszyta protokole: 
prezidentu — F. Mockevyczia 
isz Hyde Park, Mas*.; rasztinį- 
kas — W.tl. Petkon, 305 W. ■ 
Mat n st. Brockton Mas*.; kiisie- 
riumi — Jonas Žvairakis, 10 
Henderson *t. Somersville, 
Mass.; prižiūrėtojai kasos: Joną* 
Jaruszevyczia ir Jonas Laurynai- 
tie isz Boston, Mass.

Szitos draugystės mieriai yra 
vien tik tautiszkai darbuotis, są
nariai isz draugystė* nė jokių pa- 
szelpų ne apturės. Ne viena* 
pamislys: kam tokių draugyaczių 
reikia? Bet tikras lietuvys, jau- 
czianti* meilę brangios Lietuvos, 
atjaUcziantis vargingę jos padė- 
jimę, supras szitos draugystė* 
uaudingumę, supras, ko
kius ji gali vaisius musų tėvynei 
ir kiekvienam lietuviui atgaben
ti. Mums rodosi, ne atbutinai 
reikia moksliszkų knįgų ir viso
kių prakalbų su gerais sanprota- 
vimai*, kurios musų brolius 
skęstanezius tamsybėse, varguose 
tautiszkai sudrutinti. Toliau* 
draugystės mierisyra: stengtiesi 
rankraszczius, parašytus garbin
gų rasztinįkų, kur tik galima, 
iszgauti yvariais . budais ir 
juos atspaudinti.. Dėl atlikimo

1 tų mierių, kiekviena* lietuvy* 
turintis kibirksztėlę tėvynė* mei
lės, nežiūrint tikėjimo, jei tik 
nori darbuotiesi ant tautiško* 
dirvos, privalo prigulėti prie 
tos draugystės. Norinti prigulė
ti, gali tę daryti visi tėvinainiai 
ne tik isz koino miestelio M*s*a- 
chusetts valstijos, bet ir isz- 
kitų valstijų. Prisiratzyma* 
kasztuoja tik wienę doliarę 
($1.00) o kitokių mokesezių 
nėra: atsitikus reikalui, reikia 
aukas rinkti, teiposgi rengti ba
lius bei lioterijas.

Geistina butų, idsnt kiekvienas 
karsztas tautieti* prigulėtu prie 
draugystės. Trumpame laike 
stengsimės iszduoti labai naudingę 
moksliškę knįgę, kokio* dar ne 
buvo lietuviszkoj kalboj.

Prisiraszant prie tos draugys
tės, reikia siųsti pinįgus pas ka
sierių, Jonę Žvairaitį, 10 Hen
derson st. Sommersville, Mass.1 
Sziaip visokius rankraszczius bei 
naudingus įneszimus ir laiszkus 
siųskite pas centraliszkę sekreto
rių:

W. J. Petkon, 
305 N. Main sL Brockton, Mas*.

Isz HaverhilL Mas.
Ant River ui., po nr. 172 gy

vena ežia jauna mergina lietuvė 
Pelagija Pakulaiti. Neseniai per 
expresę gavo ji 
rų sunkų, 
tikėjo, kad tai 
atsiuntė kokias 
nas; todėl užmokėjo už expre*ę 
ir paėmė siuntinį. Kaip gi vie
nok nusiminė atidariusi siuntinį, 
kada jame, vietoj brangių dova
nų, rado prikrauta jau pasmirdu
sių pastipusių kaczių, žiurkių ir 
kitokios stervenos; viduryj bu
vo įdėta* laiszkas, kuriame siun
tėja* prašo merginos ne fiykti, 
jeigu per mažai dovanų pririn
ko,bet kada surinksęs tokių daik
tų daugiau*, žada atsiųsti juo* 
per expresę kitę kartę. Dabar, 
turbut, musų mergina nepriims 
jau atsiųstų dovanų ir nuo tikro 
savo numylėtinio. Musų lietu
vaitė mat už gerus darbus gavo 
ir gėrę dovanę.

Draugas.

siuntinį 50 sva- 
M argi na pa

jos numylėtini* 
brangias dova-

i

kastyne.se
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Užmuszysta.
Lenkszkias laikrasztis “Echo” 

paduoda, buk mieste Duryea, Pa. 
rado baisiai supjaustyt? 27 metų 
darbinįk? Connell kastyčių, Mi- 
kol? Wilb?. Nužiūri du lietu
viu, Krikszcziun? ir Mikol? Ta- 
bulį, buk jie an? .darbinįk?. teip 
baisiai su peiliais subadė. Mat 
Wilba gėrė saliutuose su pami
nėtais lietuviais, begerdami su
sibarė, o paskui susipeszė. Nužiū
rėti lietuviai likosi suaresztuoti 
ir pasodyti į kalinį. Supjausty
tu nugabeno į ligonbutį. Dakta
rai, nors pripažįsta sužeidimus 
už labai sunkius, bet turi viltį 
Wilb? nuo mirties iszgelbėti. 
Pagijęs kiek, jis pats pasakys, 
kas yra užpuolikais ir jeigu jais 
pasirodys paminėti lietuviai, sū
dąs be abejonės pasodys juos ant 
kelių metų į kalinį. Ar isztikro 
mes niekada neiszsiliuosuosime 
nuo girtuoklių ir pesztukų, kurie 
mums visiems gėd? daro, kurie 
per sawo bjaurius darbus ant vi
sos musų tautos užtraukia swe- 
timtauczįų neužkant? ir paniek?!

•Saulėj”, 
“Katali- 
apgiuėjų 

darbų,

Atsakymas kini. Saurusai- 
cziui.

Kun. Saurusaitis.snvo atsiliepi
muose patilpu-iuoie: 
“Bažnyczios Tarne" ir 
ke", taigi triumvintte 
mums vedi ngų
graudžiai verkia ir keikia manę, 
buk asz N. 2 “Lietuvos” baisiai 
jį apvaginau. Užsidėk stiklus 
ant akių ir dar kart? perskaityk 
mano korespondencij?,s o pama
tysi, kad man nė ant mislies ne 
užėjo Tamist? apvaginti; atrasi 

į ten vien isztikro mdeisingai pa- 
• duotas rokundas “Bažnyczios Tar

no”, kadangi ne paminėti ten tie 
$805, k?, kaip pasigyriai,- pasko
linai parapijai. Tai pridėjus dar 
tuos, iszpuls Tamistos surinktų 
ne $2100, bet su virszum $2900. 
Taigi asz norėjau viųn žinoti, isz- 
ko musų klebonui į teip trump? 
laik? tiek pinįgų galėjo atlikti, 
už k? lietuviai jam tiek suneszė, 
kadangi svetimi, turbut, pinįsrų 
tų jam ne sukrovė? Asz Wa- 
tee^uryj gyvenu jau su virszum 

i—kltuft metai, uotb ~ne~ moku -n#~ 
ruim? $15 ant mėnesio, ne laikau 
nė gaspadinės nė jaunos, nė se
nos ir nors dirbu sunkinus negu 

1 klebonas, pragert ne pragėriau 
I nė tiek, kiek klebono parapijos 
i knįgose už vyn? užra-zyta, o 
| per t? laik? nesurinkau nė $500. 
b Wietoje vienok praszalinti nu- 
I žiūrėj i ra?, parodyti teip didelio 
I pelno szaltinius, pradėjai verkti 
I per laikraszczius, keikti kad asz 
I Tamist? vaginu. Tuom vienok 
■ne praezalinai nužiūrėjimo, ne 
■panaikinai žmonių neužsitikėji- 
[ md, kadangi jie ne verksmo ir 

keiksmo reikalavo tik iszsiroka- 
L wimo, iszsiteisinimo. Jeigu Ta- 
[ mietai tie nužiūrėjimai teip ne 
I patinka, tai lengva nuo to iszsi- 
r liuosuoti,ant to užtenka tik iszai- 
' teisinti, ir atsakyti ant klausymų, 
I isz rodyt i szaltinį didelių pelnų 

ir atliktas kriukis;
mais, savo paties iszmislytais 
neva bažnyczios
nuo nužiūrėjimų ne galima iszsi- 
liuoeuoti.

į Nedėlioj, 14 d. sausio, per pa- 
i mokei?, vietoj skelbti Dievo žo- 
| dį, keikei parapijonus užtai, kad
■ jie, matydami netvark? parapi- 
I jos reikaluose, nori atimti nuo
■ Tamistos parapijos kas?, o manę
■ net žalcziu pavadinai. Kadangi, 
r kaip visada pats giriesi, jog isz 
I dugno šėmiai moksl?,tai asz pirm? 
Ikart? nuo Tamistos iszgirdęs 
■apie tokį gilų moksl?, turiu tikė- 
Iti, kad asz paeinu nuo žalczio 
|(iki sziol buvau nežinojęs,koki su- 
I tvėrimai yra žmogaus protėviais. 
Į A ežiu kunigėliui už ger? pamo-
i kinim?), bet ir Tamista, vysku

pai ir visi žmonės yra isz tos 
paczioe medegos, tai pagal pamo- 

1 kinim? isz dugno sėmusio moksl? 
kunįgėlio, Visi turi būt žalczių

| vaikais. .
Parapijonai reikalauja, kad 

| rokundos isz jų sudėtų pinįgų 
į jiems butų lazduotos, Tamista 
Į gali rokuotiesi priesz vyskup? 
įtik isz tų pinįgų, kokius Tamis- 

vyskupas davė; į tas rokun- 
l*s parapija' nesikisz. Ant pri* 
Ugrėjimo žmonių sudėtų pinįgų 
F iOnės ne tik turi tiee?, bet pri- 
(»/alo rinkti tokį kasierių, ant 
kurio gali pasitikėti, arba reika- 

| lauti nuo jo kaucijos, kuri apeau-

gotų nuo iszmėtymo ant kitokių 
reikalų žmonių sudėtus ant para
pijos pinįgus. Kinįgas Saurusai- 
tis, nors isz dugno sėmė moks]?, 
bet to reikalo dar nesupranta, 
ateis vienok laikas, kada turės 
t? suprasti, prie supratimo 
atwes visuomenė, nors jam rodo
si, kad visuomenė ne turi spėkų 
ant nubaudimo kaltų.

21 d. sausio klebonas pagarsi-' 
no per pamoksi?, kad nuo dabar 
bus kas mėnesį atspaudintos pa 
rapijos rokundos ir dalinamos 
parapijonams. Nedideli vienok 
parapijai bus nauda, kadangi 
klebonas ant parapijos pinįgų 
turi niekuom neaprubežiuot? va
li? ir vartoja juos be jokios kon
trolės, todėl ir dalinimas neva 
rokundų, apie kurių teisingum? 
sunku persitikrinti,neisznaikys ne
pasitikėjimo kunįgui. Pereit? me- 
l? parapijos knįgose parapijonai 
rado apie 11000 iszdavimų ant 
parapi jos-užraszy tų, kurie vie
nok ne gali parapijai prigulėti, 
kadangi jie yra privatiszki kle
bono iszdavimai ant jo asabiszkų 
reikalų. 14 d. sausio teisybę 
klebonas pasakė, iszreikszdamas, 
kad kur nėra kunįgo, ten žmonės 
sutikmėj gyvena ir. Waterburyj, 
kol ne buvo lietuviszko kunįgo, 
buvo sutikimas terp lietuvių. 
Teip yra isztikro, tik musų isz 
duirno sėmes tuoksi? klehouas ne
supranta, ar ne nori suprasti ko
dėl teip yra. Musų klebonas gerai 
padarytu, jeigu jis, kaip mėgsta 
girtiesi, geidžia gero ir sutikimo 
terp lietuvių, jeigu pasitrauktų 
isz Waterburio nprs ant teip il
gai, kol jo pasėli nesutikimai ne 
isznyks, kol terp lietuvių neuž- 
gims sutikimas. Pasi
traukdamas nors ant trumpo lai
ko isz tikro daugiaus lietuviams 
gero padarytu negu pjudymais 
ir jieszkojimais ne ėsanezių prisa
kymų ant apgynimo savo asa
biszkų reikalų ir piktai daran- 
czių kunįgų. Ant vedimo para
pijos mat daugiaus reikia ir pro
to ir doros turėti.

Ne isz bsimės pasiraszau pseu- 
donymu, bet tik dėl to, kad ne 
maloni? kunigėliui apie jį žini? 
turiu paduoti. Jeigu bus kada 
vertas pagyrimo koks nors jo 
darbas, t?syk po įasztu padėsiu 
tikr? s?wo pravardę. Galėcziau 
bijoti vien 1?syk, jeigu melagin- 1 
gus apjuodinimus platincziau, • 
jeigu gi raszau teisybę, kuri? 
szimtai gali paliudyti, nėra ko 
bijoti. Ne mano kaltė jeigu 
kam teisybė ne maloni, jeigu ' 
kam ji karti. Teisybės atszaukti, 
man rodosi, nieks ne gali reika- 1 
lauti.
" “Bažnyczios Tarno” rokundų 

sekretorius.

| Italijoj smarkiai eiauczia in- 
fluenza arba grippa. Rymetuk- 
stancziai žmonių serga, Turine, 
Sziaurinėj Italijoj, skaitlių ser- 
ganczių paduoda ant 10000 ;mok- 
slainės szitame mieste likosi už
darytos, kadangi didesni dalis 
mokintinių apsirgo.

|| Japonijoj, prowiucjoj Hok- 
kadado dideli tvvanai pridirbo 
blėdies ant $60000000. Mieste 
wien Hokadade sugriowė 17288 
namai. Laike gi siautusių per 
Kalėdas wėtrų ant jūrių pasken
do 100 žwejų laiwų; prie to pri
gėrė 189 žvvejai.

|| Girsus mokslinczius, profe
sorius Oxfordo uni wersiteto Max 
Mueller, kuriasi terp daugelio 
kalbų, moka ir lieluwiszkai, kaip 
paduoda laikraszcziai, mirtinai 
apsirgo. Max Mueller yra nuo 
pats pradžių sąnariu Tilžės litera- 
tiszkos lietuwiszkos draugystės

|| Paryžiuj, dirbanti prie staty 
mo triobų visosvietine.i parodai 
dailidės, is? viso 6000 darbinjkų, 
pakėlė sztraik?. Jie' reikalauja 
užmokesnio po vien? frank? už 
darbo valandą. Parodos užvei- 
zda vienok tiki, kad užgimę 
sztraikai ne ant ilgo apstabdys 
darbus ir kad į po r? dienų pasi
seks su darbiniams susitaikyti.

|| VValn-imanių partija Prūsų 
seime įneszė ant užtwirtinimo sa- 
wo užmanymu, id«nt butų laz
duotos tiesos priwerstino degini
mo numirėlių kūnų wieton lai
doti juos žemėj, kadangi degini
mas daug sweike$nis, per laidoji
mu gi žemėj nuo kūnų numirusių 
ant epidemiszkų ligų kaip kada 
platinasi tos ligos terp sweikų.

U Kolionijoj Ųueensland, Au
stralijoj, siauezia baisiai nuo kelių 
metų gyvulių maras. Už- 
veizdos urėdnįkas dabar pagarsi
no, kad vien 65 stacijose pasti
po pereit? tnet? 334000 galvijų, 
taigi beveik de^zimta visos ko- 
lionijos gyvulių dalis. Nė joki 
vaistai, nė apsaugojimo skipyji- 
mas nieko ne geibi.

' Pietinėj Amerikoj, ant salų 
Ugninės Žemės, užtiko labai tur
tingus aukso plotus. Auksas ežia 
yra visai nevaisingoje vietoje, 
netoli jūrių ir kaip rodos', jis j 
klonis vandenų sunesztas nuo 
kalnų, kuriuose jo turbut dar 
dauginus. Argentinos randas 
iszsiuntė aut Ugninės Žemės inži
nierių komisiją ant iszlirimo tų 
naujų aukso plotų.

bet keiks

prisakymais

Isz wisur.
Azijatiszkas maras, apeirei- 

szkęs tūluose Brazilijos miestuo
se, platinasi vis labiaus, užima 
vis didesnius plotus. Dabar jis 
apsireiszkė mieste Rosario.

i

0 Sztraikai anglekasių Czeki- 
joj, Morą wi joj ir Silezijoj (Aus
trijoj) dar labiaus iszsiplatino; 
dabar sztraikuose ima dalywum? 
90000 darbinjkų.

[ Į miestu Lima, republikoj 
Peru, atsiuntė isz Anglijos tris 
maiszus aukso tenykszcziam ban
kui. Atidarius wienok maiszus, 
widuryj, wieton aukso,rado szwi- 
ninius szruotus.

|| Mieste Sydney, Australijoj, 
apsireiszkė azijatiszkas maras, 
iki sziol apsirgo jau 7 žmonės. 
Sydney, iszėmus Mslbourno, yra 
didžiausias miestas Australijoj,tu
ri ne toli 400000 gyventojų.

į Paskutinės audros ir wėtros 
neiszpasakytai daug blėdies pri
dirbo prancuziszkoee valdybose 
siaurinės Afrikos Algerijoj, 
VVertę pražuvusių gyvulių, . isz 
griautų triobų, isznaikytų laukų 
skaito ant 30 milijonų frankų.

| Ant Admiralicijos salų, Oce- 
anijoj, cziabuviai pagavo 8 juri- 
nįkus angliszko laivo Nikamar- 
ra, juos paskerdė ir kunus suval
gė. Wiena jurinįkų dalis, maty
dama, kad ne gali laivo apgint, 
susėdo į valtį ir tiems pasisekė 
nuo troksztanczių žmogienos 
oziabuvių isztrukli.

dumi' 
Prūsų 
įweda 

ant j-

tiszkų mokslų, o mažiaus 
rusių kalbų. Dabartinis 
apszvietimo ministeria 
vėl ryksztę j moksiaines
varymo proto į galvas. Tufbut 
ne ilgai ji užsilaikys, kadangi, 
kaip praktika kelių szimtmoezių 
parodė, įryksztė ne daug geibi, 
o užtai ne mažai pikto padaro. 
Su rykszte ne daug vaikų pa
taiso, su geru žodžiu ir mokėji
mu mokyti ir augyti padaro daug 
daugiaus.

|| - Piancuziszlco konsuliato 
Transvaaliuje sekretorius p. Le- 
page paduoda atskaitą apie vis? 
būrų skaitlių pietinėj Afrikoj. 
Pagsl t? atakai t? būrų yra ižzviso 
650000, bet kovoje priesz Angli
ją iki sziol dalyvauja tik 250000 
būrų, taigi tik gyventojai Tran 
svaaliaus ir Uranijos republikų. 
Pagal p. Lepage atskaitą būrų 
yra: angliszkose Kapo kolioni- 
jose 360000, Nalaliuje gi 40000, 
taigi angliszkose valdybose 
400000; neprigulmiugose repu- 
blikose yra jų: Transvaaliuje 
15^000, Oranijoj 100000. Taigi 
iki sziol priesz turinezi? 400 mi
lijonų gyventojų, turtingiausiu 
ant visos žemės Augbj? kariauja 
už liuosybę tik republikos turin- 
czios 250000 liuosybės apginėjų ir 
tai neprigulinezių prie turtingų 
ir užduoda smūgį po smūgiui 
vienai isz galingiausių ir turtin
giausių tautų. Tas parodo, kad 
vienybė, meilė I risvės ir savo 
kraszto gali daugiaus padaryti 
negu turtai ir skaitlingumas.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchinsoną.

(Tąsa.)

metras tų kiaušinių buvo 14 colių, taigi“jie 
lygus buvo 148 vištų kiaušiniams. Į kevalą 
tilpo beveik du galionai. Už vieną tokį 
kiaušinį užmoka po 250 doliarų, o jų ant 
Madagaskaro suranda diktai. Kadangi pil
no skeleto iki šiol niekur ne rado, tai ne ga
lima nieko kalbėti apie didumą šitų paukš
čių; ant didumo kiaušinių remtiesi tame ne 
galima, bet iš jų matyt, kad paukštis juos 
padėjęs, turėjo būt labai didelis. Mokslinčiai 
tam paukščiui davė vardą Aepyomis.

Iš to, kas iki šiol pasakyta, matyt, kad 
išnykę bėgiojanti milžiniški paukščiai dali
nosi į tris skyrius: moa,dinomis ir aepyornis.

Kadangi liekanas tų paukščių randa 
kraštuose teip toli nuo viens kito, tai matyt, 
kad seniai tie kraštai* jungėsi terp savęs ir 
tverė vieną kontineni 1 ’ • ■ - -

|| Wengrijoj, Septynkalnio 
kalnuose tiek priviso vilkų, kad 
užstojus szalcziams, jie dideliais 
pulkais, užpuola ant kaimų, ver
žia gyvulius, ne aplenkia nė 
žmonių. Neseniai pulkas vilkų 
užpuolė ant kaimo Va*bah, o 
patikę einanczi? su 6 mėnesių 
vaiku ant rankų moteriszkę Zu- 
zann? Szobo, iszveržė vaik?, 
nusineszė į giri? ir ten sudraskė; 
motinai apgraužinėjo rankas ir 
szon?, nutraukė galv? ir rankas.

|| Garsus ant visos pasaulės 
kanuolių dirbėjas, turintis di
džiausias ant svieto tų ginklų 
dirbtuves mieste Essen, Westfa- 
lijoj (Prūsuose) Krup pamkavo 
pusę milijono markių ant uždėji
mo savo dirbtuvių darbinįkams 
pensijų kasos, isz kurios darbinį- 
kai ne galinti dirbti galės gauti 
pensijas. Tiek jau pinįgų pasky
rė ant pastatymo namų su gy^l 
nitrais darbinįkams. Tokiuose 
namuose bus' pigus gyvenimai 
darbinįkams, kurie, mokėdami 
rand? ir atsakantį procentu a- 
mortizacijos kasztų, kas vienok 
ne gal siekti daugiaus negu kasz- 
tuoja darbinjkų gyvenimai pri- 
vatiszkuose namuose, į koki? 
deszimtį metų gali apturėti na
melius su atsakaneziu darželiu 
kaipo savo savastį.

| Wokietijos ciecorius užmano 
įwesti reformas augmtesnių mok- 
slaiaių Wokietijoj; dabar antai 
gimnazijose daugiausiai, mokina 
lotyniszkos ir grekiszkos, taigi 
numirusių kainų, o uitai trūksta 
laiko ant mokinimo gymtos mok
slų ir kitokių turinczių praktiszk? 
pritaikymu. Dabar ketina mo
kinimu pastatyti ant wisai kito 
pamato: daugiau* mokyti prak-

NAUJI 1SZRAD1MAI.
U Europoj prie varymo gele- 

1 žinkelių trukių pradeda pritaiki 
nėti nauj? psjieg?, kuri atseina 
dvigubai pigiaus negu elektriką. 
Nauja pajiega yra tai gazai ang

I linis ir hydrogenas, kurie drauge 
duoda medeg? vadinam? Vimo- 
tum, kuri ir yra pigiausia pajie
ga varymui trukių. Ant priiai 
kymo tos naujos pajiegos prie 
trukių neteikia perdirbinėti va
gonų, liet tinka ir seni. Tokiuose 
trukiuose, ant jų vedimo, už 
tenka vieno žmogaus, peczkurių 
ne reikia. V i motu m gali būt
vartojamas ne tik ant varymo 
trukių,* bet teiposgi ant apkuri- 
mo ir apszvietimo vagonų ir tai 
isz vieno rezervoaro.

| Berlyne pradėjo dirbti leng
vas gumines valtis ant pasiva
žinėjimo ir ant žvejonės. Waltis 
tokia sveria vos 12 svarų, todėl 
ougrumuliavus kaip skotertę, 
lengva j? su savim neszioti. Ant 
paleidimo ant vandens 
užtenka į rezervoarus pripusti 
oro ir galima sėsti ir plaukti ant 
vandens. Nors tokia valtis pri
sisemtu vandens, ji ne gal nu
skęsti, kadangi j? palaiko ant 
pavirsziaus ėsantis rezervoaruose 
oras. Kad tokia valtis ne ap
virstu, isz krasztų yra pritaisy
tos placzios guminės plėvės, ku
rias galima vartoti aut pasiirimo 
vietoj irklų. Atliktos bandavo- 
nės ant upės Spree, buvo su visu 
pasekmingos.

| James Gresham isz Brookly- 
no dirba dabar dirbtuvėse Nev- 
port Neva nauj? lai v? pagal *a 
vo apdirbtus planus ir tikisi, kad 
su tuom nauju laivu galima bus 
perplaukti Atlantik?, isz Ameri
kos į Europ?, į tris dienas. Nau
jas laivas turi žalczio pavidal?, 
splink jį yra trys teip vadinamos 
spiralės, kurios besisukdamos ap
link kaip szriubai, varys laiv? 
pryszakin su dideliu greitumu. 
Susitvėrė jau sindikatas, kurisai 
ant padirbimo laivo duoda iszra- 
dėjui reikalingus pinįgus. Ar isz 
tikro tas naujas laivas pasirodys 
dvigubai greitesniu negu dabar
tiniai greieziausi garlaiviai, tas 
pasirodys prie bandavonių, kada 
naujas laivas bus padirbtas.

Amerikoniszki laikraszcziai 
paduoda, kad koksai William 
Carver iszrado bud? kaip sunau 
doti saulės spindulius kaipo kur? 
vieton anglių ir malkų. Tame 
nieko naujo nėra, kiekvienas gal 
matė, kaip pasinaudojant isz pa
prasto pusto isz abiejų pusių 
stiklo vien su pagelba saulės 
spindulių galima užsidegti popie- 
ros? arba cigar?. Deszimts metų 
atgal prancūzas Moisson padirbo 
virtuvę, ant kurios saulėtoj dib- 
noj, be jokio kitokio kuro, vien 
su pagelb? saulės spindulių, gali
ma buvo greitai iszsivirti pietus. 
Gal būt, kad Carver pagerino 
Moissono prietais?. Bet kaip 
galima surinkti saulės spindulius 
ir su jais apkurti gy venim? arba 
ugnavietę po maszinoms apsi
niaukusio) dienoj—to, turbut, nė 
Carver ne iazrado.

Skeletus Dinomis giganteus (milžiniškus.)

Dinomis, kaip matyt iš randamų lieka
nų, gyveno aut visų trijų salų tveriančių 
Naują Zelandiją ir buvo jų diktai atmainų, 
mokslinčiai pažįsta dabar 25 jų atmainas. 
Kaip matyt iš daugelio kaulų randamų vie
noje vietoj, ant šitų salų buvo jų ne mažai ir 
kaip matyt, jie gyveno dideliais pulkais susi
dedančiais iš paukščiii vienos atmainos.

Drauge su kaulais, randa ir kiaušinių 
kevalus, iš ko matyt, kari kiaušiniai buvo to
kio didumo,kad jie ne galėjo tilpti į žmogaus 
keparę, taigi buvo didesni negu žmogaus 
galva.

Vienos iš atmainų turėjo ilgas kojas ir 
matomai buvo bruzgios, bėgiojo greitai, prie 
tokių priguli Dinomis giganteus, kitos gi vėl 
buvo su storoms trumpoms v kojoms, kaip 
antai Dinomis elsphantopus. Šitie paukščiai 
turėjo skleroti kai iškas akių uždangas.

tverė vieną kontinentą, kurisai traukėsi nuo 
Madagaskaro iki Naujai Zelandijai, bet pas
kui nugrimzdo jūrėse. Visi tie milžiniški 
paukščiai paeina nuo vieno pratėvio su šios 
dienos strausais, kurie gyveno šiaurinėj že
mės puskamuolio daly j tame ir Maskolijoj, 
ir išsiskyrėte po visus kontinentus, kurie tik 
turėjo terp savęs kokį nors susijungimą. 
Nugrimzdus į jūres kontinentui, paukščiai 
tie užsiliko ant nuo jo pasidarusių salų ir to- 
liaus jau ant jų išsivystė savistoviai, prisitai
kydami prie visokių sanlygų.

Šiaurinėj Amerikoj Naujame Meksike 
randa liekanas didelio paukščio, kurisai tei- 
posgi negalėjo palėkti. Anglijoj randa lie
kamas išnykusio paukščio Dagomis ir kito 
vadinamo Gastornis. Tų paukščių, liekanas 
randa ir Paryžiaus aplinkinėse eoceno sluog- 
sniuose. Visi jie priguli prie ne
galėjusių lakioti tokių kaip moa, dinomis ir 
aepyomis.

Kadangi ant kaulų surastų ant Naujos 
Zelandijos, kokių randa vienoje vietoje net 
čielas krūvas, ne matyt nė mažiausio pagadi- 
nimo, tai matyt, kad kaulai tie paeina ne 
nuo paukščių medėjų išzmuštų. Kadangi 
juos į tas vietas ne galėjo sugabenti nė van
dens, tai sunku suprasti,kaip jie vienoje vie
toje atsirasti galėjo.Tūli mokslinčiai spėjo, kad 

galėjo čia nuklimpti 
Gal būt, kad tas spė-

Skeletas Dinomis elephantopus.
Dabartiniai Naujos Zelandijos čiabuviai 

vadinami maori atkako ant tų salų su viršum 
600 metų atgal ir jie ątkakę čia, maitinosi 
mėsa tų milžjniškų paukščių, kol jų neišnai
kino pabaigoj 18 šimtmečio. Dainose ir pasa
kose čiabuvių yra minavojama moa; jose yra 
apsakyta ir apie užpuolimus didelių paukščių 
pulkų ant karavanų. Iš visko matyt, kad 
dinomis gyveno čia ne labai seniai.

Dinomis gjganteos. Dinomis eiephantnpu*.
Artymiausiu giminaičiu dinornisų yra 

užsilikęs Australijoj mažas Kiwi arba Apte- 
rys gyvenantis teiposgi ant Naujos Zelandi
jos. Šitas paukštis turi smailų ilgą snapą; 
dinomis vienok turėjo trumpą snapą. Kiwi 
turi sparnus, nors jie netinka lakiojimui, di
nomis gi visai sparnų jie turėjo.

Ant Australijos kietžemio randa liekanas 
išnykusio paukščio, kurį mokslinčiai prami
nė vardu Dramomis. Šitas vienok skyria- 
si nuo anų milžiniškų dinornisų Naujos Ze
landijos, jis stovi artymoj girriinystoj su gy
vuojančiais dar Australijoj katuarais.

Liekanas kito milžiniško paukščio, tejpos- 
gi iš bėgiojančių skyriaus ir jo kiaušinius 
surado ant kitos salos labai toli esančios nuo 
Naujos Zelandijos: sala ta su toms liekanoms 
yra Madagaskar, gulinti ant Indiško oceano 
prie rytinių Afrikos pakrančių. Pirmiausiai

dideli paukščių pulkai 
ir tokiu bud u pražūti, 
jinias ir yra teisingu.

ŽINDANTI
Tapyrai ir įpilžiniški šlapiai arba 

Kloniai.
Iš gyvų sutvėrimų paskiausiai atsirado 

žindati žvėrys. Rods kalba, kad laikuose pir
mutinės eros ant žemės viešpatavo žuvys, ant- 
raeilinės eros reptilijos, o laikuose trečiaeili- 
nes žindanti. Tas vienok ne išreiškia visko, 
kadangi sluogsniuose antraeilinės eros, drau
ge su liekanoms reptilijų ir paukščių randa 
teiposgi liekanas žindančių mažų žvėrių, sto
vinčių ant žemiausio laipsnio, tokių kaip dar 
gyvenanti Australijoj ančiasnapiai. Vienas 
yra neužginama teisybė: kad iŠ kaulinių su
tvėrimų ant žemės pirmiausiai atsirado žu
vys, paskui, per eiles amžių iš jų išsidirbo 
kvėpuojančios plaučiais amfibijos ir reptili- A 
jos, iš tų išsiveisė paukščiai ir žindanti žvė
rys ir anf galo atsirado augščiausią terp gyvų 
sutvėrimų užimantis vietą žmogus; žmogaus 
liekanų iki šiol neužtiko niekur vėlesniuose 
kaip trečiaeilinės eros sluogsniuose.

Kad žindanti žvėrys atsirado ant žemės 
prieš prasidėjimą trečiaeilinės eros, parodo 
atkasti 1854m. juriškuose sluogsniuose žan
dai mažų žindančių žvėrių, bet laikuose tre
čiaeilinės eros žindanti pasiekė augščiausią 
savo išsivystymo laipsnį teip kaslink savo 
didumo kaip ir kaslink daugumo giminių, 
veislių ir atmainų.
9 Taigi čia atsiranda klausymas, kodėl 
žindanti žvėrys, nors atsirado prieš trečiaeNi- 
nę erą, pirmiaus neišsiplatino, bet pasiekė 
augščiausią savo išsivystymo laipsnį tik tre- 
čiaeilinėj eroj? Ant to, prie šiądieninio mok- •* 
slo stovio ne galima dar atsakyti, bet be abe
jonės turi būt tame kokios nors priežastys, 
kurios sulaikė kilimą žindančių žvėrių, o ka
da tos priežastys išnyko, žvėrys smarkiaus 
pradėjo veistiesi ir vystytiesi, dalytiesi į sky
rius, gimines, veisles ir atmainas.

Kaip žinote, permainos ant žemės atsilie
pia ir ant gyvų sutvėrimų, didžiausią gi įtekmę 
turi persikeitimas klimato,teiposgi persikeiti
mas vandenų paskirsti mo ant žemės paviršiaus. 
Vieniems tokios permainos išeina ant gero,kij 
tiems gi ant blogo ir tie gali su visu išnykti. 
Kad tokios klimatiškos ir paskirstymo vande
nų permainos buvo praėjusiose erose, apie tai 
negalima abejoti, kaip negalima abejoti, kad 
tos geografiškos permainos atsiliepė ant gy
venusių tuose laikuose gyvų sutvėrimų ir 
augusių augmenų, kadangi teip gyvi sutvė
rimai kaip ir augmenys yra jauslus ant tokių 
permainų. Išnaikinkite šilto vandens srovę 
vadinamą Golfstremu, tekančią šiaurinėj At- 
lantiko dalyj, o tuojaus persikeis klimatas 
šiaurinių Europos kraštų, o tas turės atsiliep- * 
ti ant gyvybės tų kraštų, lygiai sutvėrimai 
kaip ir augmenys nepakenčianti didesnio 
šalčio turės išnykti arba persikeisti; suteikki- 
te vandenį Sacharos pieskynams, o juose at
siras nauja gyvybė, išdžiuvę tirai persikeis į 
puikius daržus, kuriuose atsiras nauji gyvi 
sutvėrimai; išvarykite vandenis terp dviejų 
kietžemių, nustumkite kalnus,' o žvėrys iš 
vieno krašto tuojaus pradės kraustytiesi į 
kitą, su tuom atsiras ir kitos permainos, ku
rios atsilieps ant tų kraštų gyvybės; iškirski- 
te girias ant didelių’plotų,o tuojaus pamaty
site, kad potam visame apskrityj mažiaus 
puls lytaus negu buvo pirma, kada girios bu- . 
vo neiškirstos. Privesti čia paveikslai, tiki
mės, lengvai jus pertikrina, kad geologiškos

ŽVĖRYS.

vienoje klampynėje užtiko čia neišpasakyto |"peraainos, kurių senose erose buvo ne mažai 
didumo kiaušinius; vėliaus gi surado ir kau- * 
lūs, nore pilno skeleto niekur nerado. Dia-

turėjo atsiliepti ant musų žemes organiško 
(Toliaus bus.)



kas

80c

50c

10

i

Draugyscziu Reikalai.
deagtoi* ar

Kas prisius 35c.

WlsiWietines Žinios.
wyral —

Pigiai ant pardawirtiomūrinis 
su dviem lotais, lietuvių apgy

30
50

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkisskai, ruskai, lietuviaskai ir 
daugely j kitokiu kalbų.
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MANE

Gretų* l*k

-75c
92.00

NERVITA Sugražins nužudyta vyru 
stipruma ir draaunm.

Gydo Impotencija, stabdo naktini* 
polecijulr visas liga* ingauto* per 
Isadykumaar neatsargumo. Bilia gy
dykla sudrutlna nervas ir daugina 
krauju, priduoda veidui raudonom* 
far sugražina žmoni jaunystia. Blna 
oriame pecztu už MM bateli, už tt M)

r*

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

Mano Dirbtu'ioe tapo 
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant KosciuBzkos Paro- 

r don ui rupeatingą, tei- 
Binea Ir artistli 
dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
RIKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZĄL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

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

Su guodone
W. StOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LI*

KRAJOWA

18M

T UA

lszdawimai apszwietimv 
' ministerijos Maskoliioj.

Iszdavimai Maskolijos ant rei
kalų žmonių apszvietitno ant 
azių metų iszskaityti isz viso ant 
3U719931 rubl., I 
giaus negu ant to 
džia Chicago, 
Philadelphia, nors 
kolijos gyventojų 
didesnis negu visų Suvienytų 
Walstijų. Ant užlaikymu 9 ėsan- 
czių Maskolijoj universitetų 
iždas antf szių metų paskiria 
4324467 rubl.; ant gimnazijų, 
progimnazijų ir kitų vidutinių 
mokslainių 6453630 rubl. ant 
realiszkų ir pramonės mokslainių 
3392889 rubl. ant liaudinių 
mokslainių 3842637 rubl.; ant 
pagerinimo mokaiiszkų. institutų 
ėsanezių prie szeAių universite
tų-225000 rubl^ ant įtaisymo 
klinikų prie.Kizaniaus universi
teto 31500 rubl., ant užlaikymo 
klinikų to paties universiteto 
129621 rubl.; ant sudrutinimo 
inspekcijos prie Dorpato univer
siteto 4960 rubl.; ant sudrutini
mo inspekcijos kituose universi
tetuose 78160 rubl.; ant užlaiky
mo neseniai parengto mediszko 
fakulteto prie Odesos universi 
teto 69537 rubl. ir pridėjimas 
prie užlaikymo Dorpato univer
siteto 300U0 rubl. -Užlaikymas 
profesorių, inspektorių ir 11, isz 
wieo 1072 žmonių. 9 universite
tuose kasztuos 2531126 rubl., 
arba ant 214092 rubl. daugiaus 
negu 1899 m. Ant užlaikymo 
mokytojų gimnazijose, progim
nazijose ir kitose vidutiniszkose 
mokfelanėse, iaz wiso 4574 žmo
nių, paskirta . 4962143 rubl.; ant 
mokytojų realiszkų ir pramonės 
mokslainių, isz wiso 1363 žmo
nių, paskirta 2402855 rubl.; 
ant mokytojų pavietinių ir mies 
tų mok.-lainių. isz viso 2877 
žmonių — 1464183 raibi.; algos 
mokytojų pradinių mokslainių 
588105 rubl., ant algų mokytojų 
liaudinių mokslainių paskiria 775 
305 rubl. Apart to, po užveizda 
apszvietitno mipisterijos yra dar 
25 specijaliszki 'kapitalai ant vi
sokių moksliszkų reikalų, bet 
wisi jie, drauge paimti ne siekia 

’ nė 1 milijono rubl. Nuoszm- 
cziai nuo tų kapitalų ant szių 

, metų iszskaityti ant 6085 rubl.
Paaukautų nuo privatiszkų 

ypatų daugiausiai aukų 
- turi Maskvos universitetas, nes 

274 aukas ant 3942120 rubl.; to- 
liaus kaslink aukų turtingiausias 
yra Kijevo universitetas (per
keltas į Kijevą iaz VVilniaus), jis 
turi 62 užraszu ant 1060306 
rubl.; toliaus eina Charkovo uni
versitetas su 77 utraszais vertės 
847669 rabi. Peterburgo uni
versiteto užraszai siekia 804998 
rubl.; mažiausiai gi jų turi Dor
pato universitetas, nes tik 201 
998 rubl. Wiai gi specijaliszki, 
paeinnanti isz privatiszkų užra- 
szų kapitalai esanti po užveizda 
apszvietimo ministerijos siekia 
33358826 rubl.

Apart mokslainių ėsanezių po 
užveizda apszviet\mo ministeri
jos, yra dar moksliszkos įtaisos 
užlaikomos iždo ministerijos; 
prie tokių priguli politechnikos, 
kelių ministerija užlaiko keln| 
inžinierių ir kitokias mokslaines, 
žemdarbystės ministerija rengia 
ir užlaiko savo kasztais 
bystės mokslaines, 
cziatikiszkas sinodas 
cerkvines mokslaines. 
vienok szitoe ministerijos ant 
platinimo mokslo ir apszvietimo 
iszleidžia vos netoli pusę to, ką 
apszvietimo ministerija. Pridė
jus dar privatiszkas mokslaines, 
tai pasirodys, kad Maskolija ant 
apszvietimo aawo 130 milijonų 
gyventojų iszleidžia vos 50 mi
lijonų rublių; užtai ant kariaunos 
ir kariazkos laivynės įeikalų isz 
leidžia deszimtį kartų daugiaus.

taigi ne dau- 
► tnierio iazlei-

New York ir 
i skaitlius Mas- 

bevveik dukart

že atdar
ei sta- 
užlaiko

Wl8Os

__ Chicagoj, pavieczio biu
ruose likosi uždrausta urėdnį- 
kams laike darbo kalbėti apie 
politiszkus klausymus. Tas la
bai gerai, urėdnįkai galės ge- 

. riaus savo darbę atlikti.

— Isz Rokford atkako į Chica
go du waiaai: 10 metų Smith ir 
11 m. Branche. Jie mat užsima
nė keliauti į pagelbę būrams, tik

nežinodami, kur tie būrai yra, 
atkako į Ch engę.Policija rado vai
kus ant geležinkelio stacijos ant 
Clybourn Place ir atsiwedė ant 
policijos ant Rowson ui. Tuom 
tarpu dawė iinią tėwams.

— Home Lumber Co. apskun
dė į sūdą wyskupą ir lenkiszką 
parapiją Szwento Jono Kanto ir 
kontrakturių Ratkovskį ui 
neuimokėjimą kaa priguli ui pa
imtus medžius ant pertaisymų 
klebonijos triobų. Kompanijai 
priguli 11000. Pagal kun. Sau- 
rusaitį, wyakupą galima skųsti 
tik pas Poną Diewą ar gal pas 
popieiių. Turbut bediewiszka 
ta kompan ja, jeigu iszdryso 
kreiptiesi į swietiszką sūdą.

— Pereitos pėtnyczios naktyj 
į dirbtuvę garsių “Gomozo” 
vaistų .D-ro Fahruey, po nr. 112 
S. Hoyue av. įsiveržė plėszikai, 
suvaldė dirhauezius ir inžinierių, 
auraisziojo juos ir uikimszo bur 
nas, kad negalėlu^szaukti. Pa
skui su dinamitu suskaldė pinį- 
ginę szėpą ii paėmę isz jos $800, 
iszsioeszdino. lszsiliuosawę isz 
raiszczių darbinjkai, davė žinią 
j policiją, bet iinoma, atbėgę de
tektyvai, jau ne rado pHszikų.

— Kokia tai Ona Kudzen, 
gyvenanti . po nr. 10526 aut 
Eving ui., įgavusi proto sumai- 
szynią, bandė nužudyti szecetą 
?awo vaikuczių. Aut vaikų 
riksmo pabudo tėvas ir paiųatęs 
motiną su iszkeltu ties vaikais 
peiliu, paklausė, ką ji nori dary
ti. Ant to pakvaiszust mote- 
riszkė atsakė: “kas tau galvoj; 
Dievas man liepė iszmuszti vi
sus”. Wyras paszoko, bet mo- 
teriszkė pasakiusi: “ir tave Die
vas liepė užmnszti”,. kirto jam 
tiesiog į akį ir ją iszmuszė. 
Tuom tarpu besitąsant vyrui su 
beprote moteriszke, 12 m. mer
gaitė iszbėgo laukan ir atsivedė 
du policistu. Beprotė, pama- 
cziusi policistus, metė į vienę isz 
jų katilaitį su verdaneziu vande
niu ir gana skaudžiai nuplikino. 
Tik subėgus daugiaus policistu, 
pasisekė įdukusią moteriškę su
valdyti. z

Antras Metinis Balius!
Chicago, Draugystė Teisybės Mylėto

ju turės sa,wo antrą metinį balių Nedė-, 
lioj, 4tą dieną vasario, 1900, Freiheit 
Turner Salėje, 3417 So. Halsted Street, 
arti 34-tos ui. Prasidės 3:30 po pietų. 
Inženga wyro su motere 25c. merginoms 
dykai. VVisus lietuvius ir lietuvaite* ir 
lietuviszkas Dr-tes szirdingai užkvie
czia atsilankyti.

Dr-tė Teisybės Mylėtojn.
Baltimore, M<1. Draugystė D. L. 

K. Keistuczio, darys pirmutiuį didelį 
balių, panedėlyj, 12 d. vasario 1900 m. 
Manhattan salėje, pour. J1012 E. Balti
more ui. Prasidės 7| wal. vakare ir 
trauksis iki pusiaunakcziui, Inžeil
ga vyrui su mergina 25c. Isz uždarbio 
bus 3czia dalis paaukauta ant Lietuvos 
kankintinių. Užpraszo visus lietuvius 
ir lietuvaites, vietinius ir isz'apliuki- 
nių miestelių, kuoskaitlingiasiai susi
rinkti. Grajys puikiausia Baltimores 
miesto muzika.

Su guod. S. J.Latonas, sbkr.
Temykit nanariai Dr-tes LIuomj- 

bes.
Chicago, III. Dr-tė Liuoeybės. dėlei 

svarbios priežastės, perkėlė savo ateinan
tį mėnesinį susirinkimą isz nedėlios į 
subatą ant 10 d. vasario 1900, kuris atsi
bus toje paezioj L. Ažuko salėj, 3301 
Auburn avė. Susirinkimas prasidės 7 
valandą vakarė,ant kurio galės pribūti ir 
nauji kandidatai ant prisiraszymo. Įsto
jimas dar už 91.00 bepasilieka tiktai dėl 
keleto naujų kandidatų.

A. Rudauskas sekr, 
3252 S. Morgan St.

Baltimore, Md. Užsidėjus pagelbinei 
N. Koperniko draugystei, 1891 metuose, 
atsiėjo daug persekiojimų nukenteti nuo 
vietinių lietuvių, už tai, kad draugystės 
konstitucija nevertė sąnarių varu į baž- 
nyczią ir prie iupažinties eitie. Nežiū
rint-ant teip didelių perifczkadų N. Ko- 
perninko draugystė iszaugo į gana drūtą 
organizaciją: sąnarių skaito į 00; per pe
reitą metą (1899) įplaukė į draugystės 
iždą 9422.00; iszdavimu gi per tą metą 
pasidarė 9270.78, gryno turto sziądien 
skaito 91003.26. Isz tų draugystė pas
kyrė 910.00 ant Paryžiaus parodos (lietn- 
viszkos literatūros), kurie bus urnai pa- 
siunsti į visatiną yždą.

V. Karalius.

Chicago, 10 vardo* Repu b. Kliubas 
tur^s sawo susirinkimą subatoj, 3 vasa
rio, 7 zralindą wakare, salėje P. Karec- 
ko, 1193 8q. Oakley avė. Yra labai 
svarbus dalykai ant apsvarstymo. Wi- 
sus tos vardos lietuvius užkvieczia pri
būti. J. Kuczis, prez.

Chicago, III. Wakarinės dalies miesto 
jaunfkaicziai parengė szokių moksli
nę salėje P. Karecko, 1193 8. Oakley av., 
Szokius turi kas utarnįkas ir czetvergas. 
A. Szvaikauskis mokintojas. A. Ren- 
gailis m uz i kak tas. Wisus jaunus lietu
vius ir lietuvaites užkvieczia susirinkti.

Westsides Jaunikaicziai.

Palieszkojimal.
Pajieszksu JuozoZajanczauskio. Kau

no gub., Telszių pav., miestelio Warnių. 
Neseniai jis gyveno Clevelande. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinęant adreso:

, Aleks. Zajanczauskis,
Box 139, Branford, Conn.

. <2-’) t
Pajieszkau Antano Szalaszevycziaus, 

isz Suvalkų gub. WilKawisxkio paw. 
Bartnykų walszcziaus. Priesz pereitas 
Kalėdas pribuvo jis isz Lietuvos į Ma- 
hanoy City, Pa. Teiposgi pajieszkau 
Andriaus Rutkausko ir Jono Rraulusze- 
wycziaus, paeinanczių: isz to pat daikto 
kaip pirmutinis. Szitie pernai gyveno 
Cleveland Ohio. Jeigu'kas apie juos ži
no, arba jie pats, tegul atsiszaukia pri
duodami gerą antraszą ant szio vardo:

J. S. Pruselaitis, 
898 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieszkau Simano Szilo, (angliszkai 
Sam Shulllz), iaz Suvalkų gub., Wilka- 
wiszkio pw , Wisztyczio parapijos Pa- “1^; 
peczkių kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso: 

Simonas Kreczikas,
610 W. Pine st., Mahanoy City, Pa.

Pajieszkau Antano Bilos, isz Kauuo 
gub., Raseinių paw., Jurbarko parap. 
Butrimonių kaipo. Jis pats, ar 
kitas, teiksis duot žinią ant adreso:

Rafolas Danielius,
Box 225, Westville, II).

(2-9)
Pajieszkau savo pusbrolio, Jofto Wic- 

kaus, isz Kauno gub., Panevėžio pav. 
Wabalnykų parap. Jąstuliszkių kaimo. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis uuot žinią 
ant adreso:

J. Brazdzis,
571 S. Canal st. Chicago, III.

NAUJIENOS, 
kurios daugeli pradžiugins ir pa

linksmins

ka. drūta, puiki, visados linksmi, pasldezavo- 
jast tam. visur turi gera* pasekme* ir pasive
dima visokioje vertelgystoje; antroji yra ligūs
to. silpna, nuliūdęs, sunvkes. melaneholisska. 
nedrąsi ir tankiai vUlaskal negabi prie darbo 
ir netinkanti siaitsynisskame gyvenime.

>n su* pa*tar*> klias* priguli visi tl*. karte

darbui — ooaniamui arba patpoliuoljal. Ir savo 
valesniuose metuose perdant davė vai* savo 
lylisuiems pageidimams: taipogi Ir tie. kurie 
1*1 priežasties neužtektino Ir blogo maisto, per- 
•Įdirbimo, per dldy alkobolluku gėrynių varto
jimą, arba Maria per susidėjimą su nesveikoms 
moterem* pražudė tavo linksmybe* ir sveikata.

Szitokie žmonių suklydimai gailaus prl veresia 
juos per visa ju gyvenime kentėti baisiausia* tu 
ydų pasekme* kaip va: szirdie* drebejima, 
spazmodlszkus galvos skaadejlmus, apetito ne 
tekima, žarnų ir pilvo kataru, nugaros ir kry
žiaus *k*udejlm*. nervisskuma. dispepsija, vi
duriu užkietejlm*. sakios bėginis sujunžmej *u 
nsmorallsskai* sapnais, inkstu ligas, reumatiz
mu, dusinimą, neg*)*, ttzkorbui*. skaudancslus 
snt knno ir lytiszkn daliu spuogus, gonorėja, 
szankeri. slflli eto.

Bet dabar tegul niekas nenusimina: raio mie
sto daktarai iszrado naujus vaisius, su kunu 
pagelba gali greitai, radlkaliaskai ir vislszkai 
Isz tu ligų Iszsigydytl: kanklnamiejle atgaus sa
vo sveikata, silprnma. drutybe Ir daili* lszwel- 
-'‘-..gabjimansHsokiaine darbe Ir uisiemime.

Prisiusk I&c. markėmis ir mes pasiusime tam
stai pamegluti ma*u giduoie* per vien* l*ztl*a 
•anvaite. Visi, kurie jieszkote pageltos, kreip
kite* ar per lai*zku» ar ypattaskai pa* daktarus 
ln The State Medical DlsipenKarv 
7S E. Madiaon *t. CHICAGO. ILL

Otų*** atidaryta* nuo t. 
Nedėliotus nuo 10
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Vyrams dykai
SUle Medinai 1 u. litu te, Key 8M. Ųlektron Bulld- 
ing, Fort Wayne, Ind., aplaiky* dykai prabos 
pakuli garsingu Naminiu Gyduolių. Iiigydtluaiu 
tnk»tanczlut vyru, kurie per ilgu* metu* kentė
jo lytiraku daliu dlpnumals, pueinanozlal* nuo 
jaunystos Iszdykimo, pražudymu paliego* ir at
mintie*, silpnumu nugaros, aumenkejimu ir pa
vytimu lytie* daliu. Rašyk raifdien.

J. NAUJOKAS,
aso Wyth« av*.. Brook.1 

AGENTAS
Lietu v. laik ssaozlu ir pn-krjs* knygų: lietu- 

visiku masknlisiku. mok*H«iku ir visokiu kaip 
ve: gramatikų, žodynu ir t 
mate* pnslusk už to. mark;

LIKTLWIU DAKTARAS

Aukos aut Paryžiaus parodoa.
D. Pujszis Scranton, Pa, .• !

Sukolektawo Jos Skinderis:
F. Kazlauski*. VVestvill, 111.
N. Bukeviczia !
j: Ralis “ :
T. Matlek (slovakas) “ 1

namas 
wentoje 

vietoje, prie pats lietuwiszkos bažny 
ežios. Sawinįkas iszwažiuoja į seną 
krajų. AtsiSzaukite po nr. 880 33rd St. 
Chicago, III.

(2-2)

Ant pardavimo, pigiai namas 
Irtu. Namuose talpinasi buezernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki- 
le: Dan. Knakevicze, Box 403, Toluca, 
11). , (7-3)

Apraszymas; tikros teisybės 
stebuklingi Dievo galybės apei- 
reiszkimai. . . . ..............................

Apie popiežius, vyskupus ir kitus 
Dievo tarnus ir jų gerus darbus...

Knyga apie sutwėrimą4Jangaua, že
mės ir kitų dangiszkų svietų bei 
apie pabaigą svieto........

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

J. Dauginatia,
73 Grand Street, BROOKLYN, NY

Temykite.
Kas norite, kad iszsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai bu 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai suwaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime azim- 
tua padėka vonių nuo lietuvių iaz 
wisų Amerikos krasztų. Teiposgi 
už gerumą ezifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
adresuokite teip:

A. Olszkwskis, 
Sub Station No, 60, Chicago, III.

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynus Cietlsitns 

Ruginius Kiltus.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos bsrielko* ir maistelio, 
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant 
wir*z padėto paweik*lelio. Klausk sawo 
groeerniko apie mus miltus.

Chicagos flllja:
103—IO7 Weat Randolph Street.

nuautom*e ir 
atiuktOM. Kratini kviettetoto*. tikrai ameriko
niukai* viduriai*, gvuraatuola* ant S0 metu, 
l*zrodo kaip **0.00 auksini* laikrodėli*. Atala*l- 
me C.O.D. ir )ei paeidsboa. atmokėk ant ez preso

Žingeidus svietui dalyKas.
Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu^alvu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkawonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik <tsiszaukite. 
OPUSAI; }»Bnx,lils.,SY 

Norėdami pasiklaust rodo* per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
Box 2361, Nev York. U .S. A.

MARJA DOWIAT1
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima iaz kiekvienos 

aptiekos.

teraACo.N.Y
DRA RICHTZRA

KOTWICZN Y STOS AKĄL n*.
klem n* kolki nle*tr»wno4d. ehoeobr Sot*4ka.

REUMATYZM.
NEURALGIE i podobna eboroby, 

vyrebisny n* podMavie Sddych 
niemikckich 

PUW 1EDYCZ1YCH. 
ny Dr. RICHTZRŽ 

K0TWICZNY’
PAIN EKPELLER
IE MA NIC LEPSZEGO! Prsvdrivy tyl- 

oma„KOTWICE‘'a*maru9ochron~" 
F.Ad.>ieht*rACo..»l5Fesrl S*., Nr«Y«i 

31 MEDALI ZLOTYCH1 innych 
1> ai U. Wta*n« fsbrykl sakia.

■“ ‘(go
jsisvnlejsl lekarue. viaždeieie 
bsddv spteoknyob duonovnl

“Vienybe Lietuvniku” 
iezeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisiu- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUSZ T IS, 
Plymouth, Pa.

I *

Ff Bradchulis
Advokatas ir Notary Public. 

Wienint*li* lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos esion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Wed* prova* 
kriminaliszka* ir dvilinka*. Atjieazko 
užsenėjueia* provaa, Uždirba visokiu* 
dokumentu* ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Tui lo
tieji* reikalą teaissaukia tuojau*.
3239 8. Halsted st., Chlcajo.IU.

Telephone I arda 772.

Dulseviczin,
sznapeas ir *)u*.

ĮVAŽIUOJU

T. ANDRIŪSZEWICZAITE
' -------- DIRBA --------

Arnotus, Karūnas ir wisu8 baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Yeliai&s, Szarpas, Kokardas ir LL

Mokinausi to darbo Warszawoj. dirbau jį kelia 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi-- 
sa darba gerai pažystu. Lietuvriazki kunigai ir 
lietuwiszko« draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbus gėralais kaip lenku, 
aszsawo iszdirbimus gwarantuoju.

Su Guodone,
T. Andriuszewiczait«, 115 W. DItIsIod St, Chicago, HI.

LAI1MGŪ0SE RAMUOSE VISAD! YRA IUZIIA. 
>SOO Pij*nM ir |250W*rgon*i negalimas vinzyti 
važiau jie gali grajytl nors klewi*ziu* turėdami. Home M 
Rox užims abelju vieta.o preke jo,ir btodniausiam prieinam, g* 
kiek*viens*a gėli grajytl gerai kad ir šankiausiu* ssokint. M 
yra pritaisyta ant voleliu pli.nin, m,.ne popierinėms, špilkelėm*, niek* 
nenupll** Iisduoda garsios ir saldžiu* tonus kaip vargonai. Grajyj* 
•Kimyniszkup himnus, valdus, 
an*. sergaaczlu* ir B1“--•—*— 
aą*. Geriause valku

M lenatlnia Waterburio
LietuwiNzkas Saliunas.

Užlaiko gerą alų. aeniauBea ir czysta* a- 
rielkaa ir kvepeneziu* cigarus. Geriause 
užeiga dėl azviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatini*ezyteziau 
*e« ir telaingiauaeš lietuviazka* Kaliu 
na* mieste Waterburv.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
83D Bąnk, kampas 8 Leonard st. 
Waterbury, Conn.

,,,.. . _ kejo*l. Teina sabovs. bet teip pigi kaip zabotra. Sveria N *we
J**1**1 irratioie »krynute)e. Gavę 0.00 prtaiainv tas per ezpreea. Agentai grei
>• lis parduoda ir daro dideliu* pinigu*. Ataiuk uSlo marke, o gauti kstellogua *

ar moteri*zka.Pri» kiekvieno laikrodėlio duoda

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra

išyje, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje granatoje pamo
kinime kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžisu nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz-
jrydys susilpnėjimą tavo lytisaku daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyk 
sziądien pas:

Cha* Johnson, 
Box 5)6, Hammond, Ind.

Dr. Leonard Landės,
LietuwiszlAs Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Oraduale 
HospiUl College ir t.L

Uestitarin** I**gydyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietĮ, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elėktrikinias prietaisas.

L.i*r**a I.ytianUii Daliu
iszgydysiu į kėlės dienos, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. In
gy dy m s užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24thSt.,Cor.L<exinffton Av.

Nedaliomis: nuo 8 iki 10H val.ryto;nuol iki *»al. 
popiet

Rods per Gromsts* Dyk**i.
Užpraszydami gydyklas prižiurkite 91.00 
ty Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

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

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
&SSS S. Bslsted 81.

$2.00

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk wisus reikalingus prie 
pecziaus daiktui pas

Ontlet Furnitūra 4 Stove Co,
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Telpgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Diemanto Elektros Kryžius
f XA’ sdlnsros* teipgi Volto Kryžium, keleto metu atgal to
po iszrasto* A aštri joje, ir pasideksvojant savo naudai 
Krykiu* ta* veik pn*lpl*tino ^Vokietijoj Franeukljoj, 
Skandinavijoj ir kitose Europos sulysę, ir saendleu 
blausiai pageidaujam** kaipo galingas vaisto* nuo 
Urmo ir daugelio kitu kūno negaliu.

Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumatizmą tei 
kulu kaip Ir suneria. Neuralgija ir kitus kūno sk 
m u r. Nerviazkuma. N.rvu nusilpnėjimą. Silpnam* 
toto Nervu Gyvumą. Nervu Nupuofima, Nemiga. Abejo 
tingume. Dvasios M u puolimą Hysterija, Paralyžių. Su* 
tengima. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Nuomaru, 8zw. 
Wito Szoki Sziraie* Plakime, Galvos akaudejim* ir visa* 
Nervlszko Systemo sugedimu*.

Welkme jo sptlreiszki* pati per save begyje keleto* die
nu. bet kartai* užtrunka kėlės diena*.

Kryžių reiki* neszlnt diena ir nakty, pakabinto antrai! 
kinio szuluriUko ant kaklo, augsacziau srirdine* indaubo* 
Mėlynoji puse tari bet in apaezia apversta. Prie** naado- 
Jlma ir vien* syki ant dieno* po to Indek Kryžių ia trupėti 
Irengna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per keleto 

tniauczie. W*ik*ms, žiūrint pagal smilu, ukaura reik ra 
vandeniu atskiesti Preke to Kryžiaus yra Wiena* dole- 

*, Ir gvarantuojame. kad ji* suteik* takia pat nauda kaip 
ad gerisutiejie elektri*zki diržai, kaszluojanti penkiolika 

---------------------- — ei dvidesziml* sykiu daugiau Kožna* azelmyno* sanary*. 
sveika* ar ligotos, niekados neturi bu Jbe to Eiektriszko Kryžiau*, kur* yta geriausia gelbėto- 
jum prirašai visokias kūno negale* Ir skausmus. Prisiusk viena doleri per ezpresa. ar money 
orderi arbaregistru.'ioj groroatoj, o mes lamstai savas kautai* psdueim viena Elektrissk* Dte- 
mante Krytie, arba « užBR.00 Gaunamo* tu<*tonezlal* rekomendacijo* nuo ypatų, kurio* su 
pagelba ežio Stebu^klingo^Kryiiaus Iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiszkos galybe*.

Asą szirdlngal velyju w*rtet Diemanto Elektros Kryžių nuo visokiu moterį*sku liga.
Mrs ELVINE JENSF.N. Koosasua, ūtsb.

Mano motere lig* laika tarėjo astmf ir nervu silpnumą, bet po keterie nedelie vartojimo Dia- 
mante Elektros Kryžiau* topo vlaiszkal sveika.—NIEL8 GŪNDE8EN, Jasna. Mnm.
The Diamond Electric ęro«8 Co., 306 Mllwaukee avė., CHICAGO

Paeito markėmis, aplaikya tuziną, kas 
50c — du tuzinu, kas 91.00 — penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu 
raižymui, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkonis ir 
naujos mados konvertais.

Adresas: f
W. Kudarauckas,

Box 234 Lawrence, Mass.

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHJCASO JLL.

pas —

Baltrčikorji!!
Rasite szaltą alų, seniauses ariel

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

Atsilankykite po nr.
11 N. Rirer Side 8L,

Vaterboiy, tonu.

Li6i>uwiszKa flPiieka.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna -visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje vrisada galima raxt DAKTARA, karą duoda ligoniam* 
rodau dykai.

J. LESZCZYNSKIO
Lenklszkai - Lietuwiszka

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

Turi geriauses gydyklas nuo sriaokių 
ligų; užlaiko wiaokes Europines žolele*. 
Bebro mėsa, ruskas gy was dielea ir tt. 
AUiazaukusiems per laiukua ir apd
ažantiems sawo liras, duoda rodąs ir 
pnsiunesia gydyklas per paeitą arb» 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefon * gali p*, 
szsukti daktare kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie
koje.

Tel. Y arde 709.

A. Snknrskis & Co

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus iss tikro Havanos taba
ko. Biznieriam* dasiunezia į visus Atna- 
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaka ant papierosu, im
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1123 N. Maplevood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 924 33rd str.

(po „Ltetevo*-* Redakcija) CHICAGO.

• bazelių* Ir gvaraatuojame isSgydy- 
arba pinigu* *ugražlntt

nervita MaUicatCo.,
Ollnton * Jakaan Bt*., Ohlcags.

Bueatts.. Chlorato

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

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

nisskose ligose.
807 32nd St., Chica^a

OF1K) WALANDO8: 
Iki9 ryto, nuo .2—2

287 6' Archer A v”, kerte Bdnfiel 
n ik. 10— 1 *yto 

Tblbfonas Canal ?29
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