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Politiszkos žinios.

Amerika.
T?*ynės politiszkų partijų j r 

dviejų gubernatorių sztete Ken- 
tucky dar wis ne pasibaigė. De- 
mokratiszkas gubernatorius newa 
turi waldži?,teip kaip jam pripaži
no tiėsdarių butas, bet tiesdarių 
nusprendimui ne nori pasiduoti 
repubbkonai ir jų partijos guber- 

• natorius Taylor ne pasitraukia 
nuo vietos. Kaip tos tęsynės 
pasibaigs, ar jos apleis tie kraujo 
praliejimų ir įsikiszimo centra- 
liszko rando, dar dabar ne 
galima pasakyti. Mieste Frank 
fort prieszininkai užmuszto gu
bernatoriaus Goebelio isznaikino 
parengtus jo sztflitiįkų visokius 
ulyczių pagražinimus laike 'szer- 
menų. Demokratai apskundžia 
teiposgi kelis republikoniszkus 
rando sąnarius, buk jie dalyvavo 
užmuszyatoj Goebelio ir gazdina 
atkerszyjimu jų partijos guberna
toriui. Jeigu t?gazc(inim? Užpil
dytų prie atsitikusios progos, t?- 
syk Washinglono valdžios ir ne 
norėdamos, turėtu į t? anarchij? 
įsikiszti.

Washingtono valdžios galuti
nai užgyrė muitus ant atneriko- 
niazkų tavorų gabenamų ant 
naujos Amerikos valdybos Pbrto 
Rico ir ant tavorų isz to kraszto 
atgabentų į Amerik?; pinigai už 
muitus,(pagal prezidento uorę, tu
ri but apversti ant labo tos salos. 

' Jeigu minėta sala priguli Ameri- 
~ * kai,“tai tveria jos dalį ir pagal 

liogik?, pr e kyšt a pe gali but sun- 
kinama muitais, bet pasirodo, kad 
kongresas ant liogikos ne p tiso, 
bet elgiasi pagal senovės Masko- 

. lijos bud?, kada ant lenkiszkų 
tavorų gabenamų į Maskolij? 
buvo uždėti muitai. Juos vie
nok ir Maskolija jau dabar atme
tė ir prekyst? Maskolijos su Len
kija ir atbulai sunkina vien nely
gios pervežimo tavorų tarifoe 
ant maskoliszkų geležinkelių, ku
rios sunkina Lenkijos fabrikan 
tams isz gabeni m? savo iszdirbi- 
mų į Maskolij?.

Nors kelis kartus Washingtono 
Z valdžios garsino, buk pasikėli- 

Z mas ant Filipinų galutinai suval
dytas, bet pasirodo, kad isz tikro 
teip nėra, kaip randas garsina. 
Pereit? sanvaitę vėl amerikonų 
transportas pateko į filipinieczių 
rankas, kurie iszvaikė ameriko- 
niszk? eskort? ir paėmė vežimus. 
Dabar net randas jau neužgina, 
jog filipiniecziai iszskyrstė savo 
pajiegas į mažus pulkelius ir kaip 

•galėdami,alsina amerikonus neti
kėtais užpuolimais. Garsus fili
pinieczių pasiuntinys Agoncillo 
iszkeliavo į Europ? rinkti pinįgų 
ant palaikymo gyventojų pasikė
limo priesz amerikonus. Taigi 
turbut, maisztai ant tų salų dar 
.negreitai pasiliaus.

Pietini Afrika.
Pasidavimas jenerolo Cronje 

su visa kariauna suardė visus 
būrų vadovų plianus. Dėl to 
pasidavimo jenerolas Joubert 
priverstas tapo pasitraukti nuo 
jo apgulto Ladysmith ir traukti 
ant apgynimo savo tėvynės 
rubežių. Kaip dabir pasirodo, 
apgulti tame mieste anglijonai 
teip buvo apsilpę, kad ne galėjo 
jau gintiesi, galėjo laikytiesi il- 
giauteiai vien? sanvaitę, karei
viams trako ne tik maisto, bet 
ir amunicijos. Nors ežia užsida- 
n»i? kariaun? ir iezliuosavo je- 
nerolas Buller, bet isz jos ežioje 

l karėje anglijonai ne turės didelės 
naudos, kadangi mažai yra karei
vių galinezių mueziuose dalyvau
ti, visi baisiai užbadėję. Kada 
per upę Tugela perėjo Bullero 

i kariauna, jau beveik pusė būrų 
' buvo pasitraukusi nuo Ladys-

por- 
pa-

dar

mith, jeigu jie gynė dar savo po
zicijas, tai wien todėl, kad per 
prie^zinima-d norėjo besitraukian- 
czioms būrų pajiegoms duoti lai
kę paimti su savim visas kanuo- 
les. Tas jiems ir pasisekė, pali
ko anglijonams vien dwi page
dusi. Kaip dabar pasirodo, 
jecerolas Cronje iki paskutinei 
valandai galėjo susikalbėti per 
saulinį telegraf? su jenerolu de 
Wett, kuriam praneszė, kad ka
reiviai ne turi maisto, iszbaigė 
amunicj?, todėl, jeigu de Wett 
ne gali ateiti į pagelb?, Cronje 
įurys su savo kareiviais pasiduo
ti, kadangi ne turi jau kuom 
szaudyti. De Wett bandė pagel
bėti, bet anglijonai jo užpuolim? 
numuszė, todėl Cronjei ne liko 
nieko daugiaus, kaip su visais 
kareiviais pasiduoti. Bevežant 
pasidavusius būrus į Cape Tovn, 
jie bandė dar isz trūkio pabėgti, 
bet tas ne pasisekė. Likosi jie 
suvaldyti ir už bandym? bėgti, 
perkelia juos ant stovinezių 
te kariszkų laivų, nuo kurių 
bėgimas ne galimas.

Dalis būrų kariaunos yra
vis angliszkose Cipo valdybose, 
bet rodosi, kad ji traukiasi isz 
palengvo ant apgynimo savo 
locno kraszto. Angliukas jene- 
rolas Brabant su kolionijaliszka 
divizija pereitos nedėlios dien? 
turėjo smarkų muszį su besitrau- 
kiancziąis atgal būrais po La 
Bushagnes Nek. Pirmutinius už
puolimus anghjonų būrai numu
szė, bet paskui anglijonams pasi
sekė juos nustumti nuo dviejų 
kalvų, bet ant kitų būrai užtrau
kė kanuoles ir stengėsi nužudytas 
kalvas atgal paimti. Kaip tas 
muszia pasibaigė, dar ne nežinia, 
kadangi siuneziant telegram?,dar 
muszis traukėsi ir ne buvo pasi
baigęs. Kad ir būrams pasisek
tų nužudytas kalvas atgal pa
veržti, bet jie ant jų nepasiliks, 
kadangi dabar visos būrų * pajię- 
gos traukiasi į savo locn? krasz- 
t?. Prie Osfontein, Oranijos 
respublikoj, jenerolas French su
sitiko su didelėms būrų pajie
goms, kurios stovi ant kelių kal
vų. Tuose krasztuose todėl rei
kia laukti vėl didesnio muszio, 
kadangi mat pasirodo, kad būrų 
vadovai ežia bandys užstoti ke
li? lordui Roberte. Kiek ežia 
yra būrų, tikrai nežinia, liet an
glijonai mena, kad priesz Rober- 
tso pajiegas jie ne gali pastatyti 
daugiaus kaip 46000 vyrų. Ro
berte gi,sutraukęs vis? kariaun?, 
gali priesz tas būrų pajiegas sta
tyti su virszum 150000 kareivių. 
Kad tų pajiegų mažai, kokias 
turi būrai, humano t? ir prezi
dentai abiejų pietinės Afrikos 
respublikų, kadangi jie iszdavė 
atsiliepimus į gyventojus, ku
riais szaukia po ginklu visus ga- 
linczius juos neszioti vyriszkius 
nuo 16—60 metų amžiaus. Tuo- 
jaus po pasidavimui jenerolo 
Cronje susivažiavo prezidentai 
abiejų ginanezių liuosybę repu- 
blikų, bet apie k? jie tarėsi, neži
nia. Gal but, kad jie norėtu už
baigti karę, bet kaip girdėt, An
glija reikalauja visiszko pasida
vimo abiejų republikų. Ant to
kių iszlygų, žinoma, ginanti liuo
sybę ir j? myljpti būrai ne gali 
pristoti, kol yra dar liuosybės ap- 
ginėjai. Transraaliaus preziden 
tas iszleido atsiliepim? kviesda
mas į pagelb? kolionistus holan- 
diszkos kilmės visų pietinės Af
rikos angliszkų valdybų. Jeigu 
tasai pakvietimas terp tų kolio- 
nistų rastų atbalsį, t?syk pasida
vimas Cronjes ne daug svertu; 
jeigu priesz Angliję pasikeltų vi
so* pietinės Afrikos‘Jos valdybos, 
tęsyk net jenerolo Robertso, atsi
tolinusio nuo jūrių,padėjimas ne 
butų pavydėjimo vertas, kadan
gi tos anglisakos kariaunos, ko-

kia dabar yra pietinėj Afrikoj, 
neužtektu ant dabojimo kelių; 
pasikėlę holandiszki kolionistai, 
kokių pietinėj Afrikoj yra dau
giaus negu angliszkos kilmės, 
perkirstų privežim? kariaunai 
reikalingų daiktų. Rodosi, kad 
angliszkas randas ir laukia tokio 
pasikėlimo, kadngi, nežiūrint ant 
to, kad turi Afrikoj jau dabar 8 
syk daugiaus kariaunos negu bū
rai, bet siunezia jos vis dar dau
giaus; dabar iaz Anglijos Siun
ezia vėl 3000O kareivių, kolioni- 
jų ministeris nuo kolionijų reika
lauja vėl liuosnortų.

Laikraszcziai kalbi apie pasiū
lyto? kitų vieszpatysczių tarpi- 
nįkystės kariaujaneziotns pusėms 
ant jų sutaikymo. Pirmiausiai 
toki? užduot? krovė ant sprau
do Amerikos prezidento, bet tas 
pats, į si k i v i n k I ioję s ir panaszi? 
karę ant Filipinų ir kaipo pagar
sėjęs draugas Anglijos,mažai tin
ka į tokius tarpinįkus, jam gal 
ne labai užsitikėtų būrai. Da
bar vėl Europos laikraszcziai ra- 
szo, buk Wokietijos ciecorius no
ri pasiūlyti toki? tarpinįkystę ir 
buk todėl pradėjo gerintiesi An
glijai. Jeigu jis per daug geri
nusi Anglijai, tai ir jam ne norės 
užsitikėti būrai, kadangi toksai 
besigerinantis vienai pusei tarpi- 
nįkas ne norės, ar ne mokės, už
tarti už reikalus kitos kariaujan- 
czios pusės.

Prancūzija.
Laikraszcziai paduoda, buk

Anglija bandytų prieszintiesi, ar
ba griebtu nuo Persijos kol į nors 
port? persiszkoe jūrių kojos 
siaurumoj vadinamoj Ormus, 
Persija gali siųsti savo kariaun? 
į prigulintį Anglijai Beludžista- 
n?, kur dahar'nėra angliszkos 
kariaunos. Žinoma, tas pagim
dytu karę terp Versijos ir Angli
jos, bet gal but, kad jos Maskoli
ja geidžia: Persijoj Anglija Mas- 
kobjos ne įveiks, o už tai jai 
lengva Angliję Isz Beludžistano 
iszstumti. Dab^r pasirodė jau 
maskoliszki kariszki laivai sziau- 
rinės Afrikos pakrantėse.

Vokietija.
jTerp Wokieti|os ir Amerikos 

užgimė nesutikirpai už apsunkini
mus rengiamus VVokietijos rando 
atgabenimui mėsps isz Amerikos. 
Amerikoniszkas pasiuntinys per
sergėjo, kad už apsunksimus 
Amerika atsakys tokiais jau ap
sunkinimais ant vokiezkų tavorų 
atgabenamų į Amerik?, Bet kad 
Wokietija daugiaus perka nuo 
Amerikos negu jai parduoda sa
vo tavorų, tai nežinia, ar ameri- 
koniszko pasiuntinio persergėji
mas privers Wokietij? nusilenkt 
priesz Amerikos uor?; ypacz kad 
jį vercziaprie nenusilenkimo vo- 
kiszki žemdarbia^, k^rie tik už 
apsunkinimus Amerikos produk
tams žada duoti savo bahus už 
padauginim? vokiszkos kariszkos 
laivynės.

Po paėmimui Cronjes kariau
nos VVokietijos eieooriua iazriun-

Pasiutę wilkai
Pasiutę vilkai Grodno guber- 

nijoj sukandžiojo 75 žmonis. L>z 
sukandžiotų iki sziol nieks dar ne 
pasiuto. Wienus iszgabeno į 
Wilnių į specijaliszk? pasiutusių 
szunų ir vilkų sukandžiotų Pas- 
teuriszk? gydinyczi? Dro Orlov- 
skio, kitusgi iszvežė į toki? jau 
gydinyczi? Warszawoj

jzijosirjuo paskutinio sudėtinio 
bus daugiaus, juo veidrodis ge 
resnis. , T? nauj? metalių reikia 
tik poliruoti ir veidrodis gata
vas.

Prancūzija sutraukė kariauną prie t® Anglijos karalienei telegramą
Marokko rubežių, su kuria nori 
užimti ne tik Tuat oazę, bet ir 
sziaurineš pakrantes iki Ceutai, 
kuri? rengiasi nupirkti nuo Isz- 
panijos. Jeigu t? iszpildytų ir 
užimtų tuos krasztus sau arba 
Maskolijai (jau pirma buvo pas- 
klydęs paskalas, buk Maskolija 
nori|peut? nuo Iszpanijos nupirk
ti), Virtos pakrantės, taptų pri- 
deraneziai sudrutytos, tai t?syk 
kitoj pusėj ėsanti angliszka Gib
raltaro tvirtynė nužudytų vis? 
savo vertę. Teisybė, Anglija 
dabar,turėdama karę pietinėj Af
rikoj, kur reikalinga visa kariau
na, gal kitur ir ne drystu Pracu- 
zijai prieszintiesi, bet pakrantes 
ir Ceut? gali suvaldyti su savo 
daug drūtesne negu prancuziszka 
lai vyne. Jeigu vienok Prancūzija 
t? darytu, norėdama patarnauti 
Maskolijai,tai,jeigu Anglija reng
tųsi užpulti ant prancuziszkoe lai- 
Vynes, Maskolija galėtu užtai už
mokėti užpuldami ant angliszkų 
Indijų su žemės kariauna, kurios 
angliszka laivynė ne pasieks.

Maskolija.
Maskolija nesiliauja traukusi 

savo kariaunos ant Persijos ir 
Afganistano rubežių; dabar mas- 
koliszkiems laikraszcziams už
drausta k? nors raszyti apie siun
tini? naujos kariaunos į Aziję, bet 
kaip svetimų krasztų laikrasz
cziai paduoda, ant Afganistano 
rubežių turi jau apie 100000 ka
reivių, paezioj gi sziaurinėj Per
sijoj yra buk 25000 maskoliszkų 
kareivių. Ginkluojasi ir persai, 
kuriems Maskolija duoda naujau
sius ir geriausius ginklus. Priesz 
k? gal būt tie visi ginklawimaisi, 
jeigu ant Persijos nieks nesiren
gia užpulti? Europoj mena, kad 
Maskolija savo kasztais ginkluo
ja Persiję, kuri? nori stumti ant 
pradėjimo karės priesz Afganis- 
n?, jeigu to krassto , valdonas, 
ėsantia po Anglijos protekcija ir 
imantis nuo jos kasmetinę algę, 
ne atiduotų geru Maskolijai viso 
Herato apskriezio. Dabar Masko
lija, mokėdama gerus pinįgus, 
nori nuo Persijos jai mažai nau- 
ding? port? Bender Abas pasi
samdyti, teip kaip nuo Chinų pa
sisamdė port? Arthuro. Jeigu

Isz wisąr. .
Mieste Bombay sausio mėne

syj nuo azijatiszko maro pasimirė 
10239 žmonių.

i

. P Pereituose metuose ant jūrių 
paskendo iaz viso 1311 laivų, 
terp kurių buvo 1002 žengliniai, 
339 garlaiviai. Pagadytų gi 
laivų laike vėtrų buvo 5515.

U Prancuziszkas liikrasztis 
“Journal de Debats” garsina, jog 
Paryžiaus paroda negalės but ati
daryta ant paskirto laiko; sako, 
kad j? atidarys tik berželio mė
nesyj.

ti Worcestero (Anglijoj) bažy- 
czioj ant altoriaus iszaugęs yra 
didelis kasztonų medis. Medis 
tas iszdygęs . isz kapo Eduardo 
VVydes, buvusio bažnyczios per- 
dėtinio, pasimirusio 1620 m. 
Deszimts metų po palaidojimui 

-kimo bažnyczioj, isz kapo iszdy- 
go medis ir jį t-argiai dabojo ir 
augino. Kada medis užaugo, 
prie jo keliavo isz visų aptinki 
nių ligoniai, tikėdami rasti svei
kai?. Turi jis dabar 270 metų. 
1849m. bažnyczioj augantis medis 
žydėjo paskutinį kart?, o 1895m. 
rodėsi, kad jis iszdžiuvo, bet 
pereituose metuose iszleido nau
jas atžalas ir d?bar vėl Žaliuoja 
kaip ir pirma.

| Netoli Dungeness, Anglijos 
pakrantėse, susimuszė vokiezkas 
laivas “Ida” su iszpaniszku gar
laivių “Vakio"; vokiszkas laivas 
paskendo, o su juom prigėrė ka
pitonas ir 6 jurinįkai.

ant

iszreikasdamas dziaugsm?. Jis szį 
pavasarį ketina vėl atsilankyti j 
Angliję.

| Prieszais sal? Rugij?, 
Baitiszkų jūrių, užbėgo ant uolų 
szvediszkas luvae “Rex”. Pen 
kios moterys, beaikeiiaiiczios vnl- 
tyj prie kranto, prigėrė; jurinį
kai yra dar ant skęttanczios laivo.

| Wįsuose Wokietijoe univer
sitetuose klauso augszcziausių 
mokslų 644 moterų. Daugiausiai 
jų hnko Berlyno universitet?, 
nes 400 moterų, mažiausiai gi 
VVuerzbur^o universitet?,nes tik 
1. Karaiiaucziaus, (Prūsų Lietu
voj) universitet? lanko 14 mo
terų. Universitetuose: Gies- 
seno, Greifsvalde, Jenos, Leipzi 
go, Muencheno, Mueus'ero ir 
Rostoko nėra visai moterų. Isz 
tų skaitlinių matyt, kad universi
tetuose protestoniszkose provinci
jose daugiaus moterų mokinasi 
a u rrj Matančiu mnireln Rm.

Ryme su didelėms iszkilmėms 
apvaikszcziojo 90m. sukaktuves 
gimimo dienos popiežiaus Leono 
XIII. Ant iszkilmių savažiavo 
daugybė katalikų isz visokių l 
svieto krasztų pasveikinti sulau- j 
laukusį 90 metų amžiaus augsz 
cziausi? katalikiszkos bažnyczios 
užveizėtoj?.

| Garsiose Prancūzijos kanuo
lių dirbtuvėse mieste Creusot 
siautė didelis gaisras, kuriasi isz- 
naikino dvi dirbtuwių dalis. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito aut- 
milijono frankų. *

augszcziausių mokslų (vien Ros 
tok yra išsėmimu), katalikiszko- 
se gi provincijose jų yra arba ma
žai, arba irisai nėra. Taigi pasi
rodo, kad katalikai mažiaus už 
protestonus rūpinasi apie prapla
tinimu mokslų terp moterų.

Isz Lietuvos.

| Wakariniuose Prūsuose, pro
vincijoj Szlezijoj dideli tvanai 
daug blėdies pridir
bo. Bobero apskrityj daug 
dirbtuvių reikėjo uždaryti, ka
dangi mat jas užliejo užtvinę 
vandas.

Dowana Wilniau8 žemdar- 
bystės draugystei.

Gerai pagarsėję* Wilniuje 
daktaras Raduszkevyczius, vie
nas isz turtingiausių ir labiausiai 
jieszkomų gydytojų mieste, pa
dovanojo Lietuvos žemdarbystės 
daugystei savo namus vertės 
kelių desaimczių tukstanczių rub
lių, ėsanczius ant Kalvarijos uly- 
ežios. Ant padovanotų namų nė 
jokių skolų nėra, kadangi, jeigu 
kokios buvę, tai daktaras pirm 
padovanojimo namų visas ant 
jų buvusias skolas iszmokėjo. 
Giaži tai dovana. Kad tai dak
taras, pats būdamas lietuviszkos 
kilmės, padovanotų k? nors ant 
tautiszkų lietuviszkų reikalų, tai 
jo garbė, kaipo gero žmogaus ir 
tautieczio, dar labiaus pakilių.

B Mieste Dieppe, Prancūzijoj, 
ant angliszko paczlinio garlaivio 
“France” atsitiko garinio katilo 
expliozija, kurios szeszi pasažie- 
riai likosi ant vietos užmuszti, o 
keturi jurinįkai teip sunkiai už
gauti, kad teiposgi nėra didelės 
wilties ant iszgijimo.

Isztrauka isz raporto Po* 
biedono8cewo, paduoto ca

rui.
Kaip kitais metais, teip fr szį- 

met, perdėtinis szvenesiausio si
nodo, Pobisdonoscev, padavė ca
rui savo raport? apie stovį sta- 
cziatikystės Maskolijoj. Isz to 
raporto matyt, kad • visoj 
Lenkijoj, o tome ir Suvalkų gu
bernijoj, pereit? met? buvo 472 
stacziatikiszkos cerkvės ir 51 
koplycsia; vakarinėse guberni
jose, taigi Lietuvoj ir Mažrusi- 
joj*— 1260 cerkvių. Skaitlius 
cerkvių vakarinėse gubernijose 
pasidaugino pereituose metuose 
ant 170, Lenkijoj gi ant 8. Uni- 
jotų Lublino, Sedlecų isz Suval
kų gubernijose yra 377000, isz- 
kurių 95000 ne nori būti staezia- 
tikiais.

| Meksike siautė smarkus že
mės drebėjimai, kurie ne mažai 
blėdies ir nelaimių pagimdė. Di- 
džiojo oceano pakrantėse, terp 
Acapulco ir Monzanillo žemės 
drebėjimai su visu iszgriovė ke
lis kaimus, prie ko net keli szim- 
tai žmonių likosi užmusztų arba 
sužeistų. Mieste Parnaso laike 
dievmaldystos sugriovė bažny- 
czi? ir 5 žmones likosi užmuszti. 
Daugiausiai nukentė miestai: 
Ostula, Coalcomen, Pomaso ir 
Aguilina.

0 Mieste Bėlfast, Airijoj, užgi
mė smarkios musztynės terp airių 
katalikų ir protestonų, prie ko 
diktai žmonių isz abiejų pusių li
kosi au akmenims sužeistų. Ai
riai katalikai teip nesikenezia su 
airiais protestonais, kad muszasi 
Srie kiekvienos progos. Mieste 

elfast, kur yra diktai katalikų 
ir protestonų, bjaurios musztynės, 
kuriose ne mažai žmonių būva 
sužeistų, atsitinka prie kiekvieno 
didesnio žmonių susirinkimo.

| Windobonos technikas Mach 
iszrado nauj? metalių veidro
džiams, geresnį už dabar vartoja- 
m? smaigam?, su kuria aplieja 
vien? stiklo pusę. Pagal Macho 
bud? padirbti veidrodžiai yra 
daug geresni už dabartinius. 
Naujas metelius susideda isz su- 

I maiszymo aliumini jaus ir magne-

| Berlyne, ciecoriszkame teatre 
perstatė dram? p. a. “Geležinis 
dantis” iszgirianczi? nuopelnus 
Hohenzollernų ciesoriaus gimi
nės. Dram? t? paraszė patsai 
ciecorius ir vokiszkas rasztinįkas 
Lauf. Randas visk? darė, kad 
ciecoriaus drama bujų kuo pui-/ 
kiaušiai perstatyta, aktoriai 
stengėsi savo roles loszti teip 
gerai, kaip tik galima, bet ne
žiūrint ant to visko, Wiliaus 
teatraliszkas darbas ne tik ne rado 
publikos pagyrimo, bet likosi isz 
szvilpytas (paprastai publika 
teatruose, jeigu jai nepatinka 
perstatomi veikalai, szvilpimais 
rodo savo neprilankum?). Cie
corius, kaipo autorius dramos,bu
vo teiposgi teatre, bet iszgirdęs 
publikos szvilpimus, slapta ap
leido teatr? ir ne dryso priesz 
publ i k? pasirodyti. Mat Wokie- 
tijus ciecorius, kaip ir senovės 
Rymo valdonas Nero, ne turi 
laimės su tearaliszkais darbaia

NAUJI 1SZRADIMAI.
Prosfesorius Salby iszrado nau- 

j? metalių, arba, geriaus sakant, 
sumaiszym? visokių medegų, kų-

lentos daug pigesnės negu isz . * 
auganezių giriose medžių. Iszra- 
dėjas maiszo 'sziaudus su* ko
kioms ten jam vien žinomoms 
medegoms ir paskui kvarktose 
supresuoja ir medis ir lentos ga
tavos r galima isz jų dirbti visk? 
kaip ir isz tikrų medžių.

| ^Vokietijoj ant dirbimo po- 
pieros pradėjo vartoti dabar 
durpas. Isz pradžių ant to var
toja vien skudurus, bet kad, pasi
dauginus reikalavimui popieros, 
skudurų neužtenka, pradėjo po- 
pier? dirbti isz medžio, sziaudų ir 
tt., o kad jos dabar reikalauja la
bai daug, tai neužilgio gal vien 
ant popieros dirbimo butų atsėję 
iszkirsti visas girias. Iszradi- 
mas dirbimo popieroe isz durpų 
nors kiek galės apsaugoti girias. 
Widurinėj Europoj, kaip antai 
sziauriniuose Prūsuose ir Lietuvoj 
yra dar dideli nenaudojimų dur- 
pinyczių plotai. Taigi medegos 
ant dirbimo popieros yra ežia už
tektinai ; ypiez Lietuvoj, reikia 
geisti, kad jos žmonės daugiaus 
reikalautu negu babar.

[ Angliszkos kariszkos laivy- 
nės komisija iszbandė nauj? iszra- 
dimę, k u riša i pasirodė teip ge
ru, kad laidynės užveizda iszra- 
dim? nupirko nuo iszradėjo ant 
laivynės reikalų. Iszradimas 
tas yra tai .nauja tyczia isz neži
nomų medegų padirbta apkurimo 
laivų medega, kuri jeigu ne pi
gesni už anglis, tai užtai daug už 
ja? parankesni, užima mažai wie 
tcm. Tokiu bodu plaukianti lai
vai galės dalį reikalingo ant pa
talpinimo anglių ruimo apversti 
ant ko kito ir laivai ne reikalaus 
teip tankiai imti kur?, 
iszplaukę isz portų, galės 
atlikti daug didesnes keliones be 
sustojimo, ilgiaus galės iszbuti 
ant jūrių. Iszradimas tas ypacz 
pasirodo svarbus dabar, kada 
antai Europoj visur pasirodo ne 
dateklius anglių.

1 Garsus amerikoniszkas mok
sli nezius ir iszradėjas profesorius 
Charles Tripler (szitas ne saugy- 
rys ir humbugierius, kaip tąi yra 
daugumas kitų amerikoniszkų 
iszradėjų) pradeda jau praktisz- 
kai sunaudoti paverst? į skysti- 
m? orę. Tripler užmano dabar 
skyst? or? sunaudoti ant suszal- 
dymo greitai gendanezių valgio 
produktų, kaip antai: vaisių, mė
sos ir tt. siuneziant į tolim? ke
lionę. Iki dabar ant to vartojo 
led?, bet jis, nors ir sulaiko nuo 
pagedimo tokius produktus per 
per tul? laik?, bet ne per daug 
ilgai; suszaldyt? gi drueziai su 
pagelba paversto į skystim? oro, 
paveikslan, mės?, galima apsau
goti nuo pagedimo net kelis me
tus. Apart to, profesorius Trip
ler nori pritaikyti paverst? į 
skystim? or? kaipo pajieg? prie 
varymo visokių maszinų vieton 
garo (ir paprastas oras yra var
tojamas kaipo pajiega: jo krutė

rį praminė vardu Magnalium. P™“ arba vėjas ir dabar varo
Saitas metelius iszlaiko labiaus 
visokias ardanezias pajiegas, to
dėl kariszki laivai, apkaustyti su 
magnalium, gali iszlaikyti sžu- 
vius didžiausių kanuolių, kurie 
negali laivo pramuszti. Dabar 
kariszkus laivus apkausto su 
plienu, bet nors plienas saugoja 
laiv? nuo siuvių mažesnių ka
nuolių, tai vienok nuo didelių 
kulkų apsaugoti negali.

| Laikraszcziai garsina, buk 
koksai technikas isz Nev York o 
iszrado bud?, kaip padaryti isz 
sziaudų lentas ir medžius teip, 
kad teip padirbti mediiai gali būt 
vartojami ant to, ant ko vartoja 
ir girioje pakirstus,taigi ant viso
kių staBori8zkų,skulptorinkų isz- 
dirbimų ir ant tnobų statymo. 
Padirbtasis ssiaudų medis yra 
lengvesnis, bet uitai kietesnis ir 
nesibijo oro permainų, taigi il-

vėjinių malūnų sparnus, žėgli- 
nius laivus ir tt.). Platesnis 
praktiszkas pritaikymas paversto 
į skystymę oro iki dabar buvo 
apsunkytas, kadangi pavertimas 
jo isz gaso į skystym? buvo pai- 
nūs, todėl kaszta vo brangiai; 
profesorius Tripler iszrado dabar 
bud? kaip t? darb? atlikti pigiai: 
jis žada suteikti reikalaujantiems 
paversto į skystym? oro galon? 
tik ui 5 centus. Ant praplatini
mo ir sunaudojimo profesoriaus 
Tripiero iszradimo susitvėrė 
specijaliszka kompanija po var
du “Tripler Liąuid Air Co.”, 
kurios kapitalas pasieks $10000- 
000; padalytas jis j vien? milijo
nu akcijų, akcija po $10. Norinti

gi aus iazlaiko, nesupuva; o kas niai; reikia su tuom atsiliepti 
svarbiausia, kad toki medžiai iri prie profesoriaus Tripiero.
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Isz Amerikos Ash anglių kastynių ir užbėrė 125 
darbinįkus. Isztraukė jau 40 
negyvų kūnų, bet darbas dar ne 
pabaigtas, olose yra dar jų dau
giaus.

Prapuolė laivas.
Garlaivy* Walcott, kurisai 23 

d. gruodžio iszplaukė isz Seatle, 
Wash. į Alaską, prapuolė, į "pas
kirtą vietą ne atėjo. Todėl 
sprendžia, kad su visais ant jo 
buvusiais žmonėms turėjo paskęs
ti.

Nelaime kastynese.
\ Reading, Col. Devynis kalna
kasius Vig Cane Mountain kasty
nių užbėrė nugriuvę akmens, už
griuvo ir dūdas, kuriomis eina 
oras į kastynės. Darbinįkai tie 
dar gyvi, su jais susikalba bar- 
szkydami į sieną.

Nelalmes~ant geležinkeliu.
Kansas City, Mo. Ant Mis- 

souri Pacific geležinkelio, laikė 
smarkios darganos, susimuszė du 
trukiai, prie ko 3 pasažieriai li
kosi užmuszti; sužeistų gi skaito 
9 ypatas.

Toronto, Canada. Pasažieri- 
nis trūkis Canada Pac fic geležin
kelio terp Ponty Pool ir Purkton, 
iszszoko isz rėlių ir isz dalies su
sidaužė. Prie to 20 pasažierių 
likosi sunkiai apkultų. -.,

Plainville, Conn. Pasažien- 
nis trūkis Nev Yor^, Nev Haven 
& Harford geležinkelio, bėgda
mas nuo'czia į pietus, 2 myli nuo 
Plainville užbėgo ant van
dens iszgriautos vietos ir iszszo 
kę* isz rėlių, nupuolė nuo augszto 
kelio pylimo. Prie to keturios 
žmogystos likosi ant vietos už- 
musztos, o septynios sunkiai .su
žeistos.

Elgin, III. Ant elefctriszko 
geležinkelio terp Elgin ir Car- 
pentersville susimuszė du pilni 
pasažierių karai bėganti į prie- 
szingas puses ir susidaužė. Prie 
to motormanas ir vienas pasažie- __ i Denver, 
rius likosi mirtinai apkulti.

Brazil, Ind. Netoli nuo ežia, 
geležinkelio trūkis vežantis na
mon 400 darbinįkų susidaužė. 
Prie to du darbinįkai likosi ant

Nesutikimas parapijos su vysku
pu

Mensha, Wis. Terp parapijo- 
nų czianykszczios lenkiszkos Szw. 
Jono parapijos ir vyskupo Mes- 
smero užgimė nesutikimai. Len
kai mat'ežia pastatė naują bažny- 
ezią, kuri kasztavo 16000 dol., 
parapijonai sudėjo tik 115000. 
Kol neužmokės skolos S1000, 
vyskupas atsisakė paszventinti 
bažnyczią. Parapijonai ant galo 
sudėjo trukstanezius pinįgus, bet 
ir tas neužganėdino vyskupo, j s 
reikalauja nuo jų spango pildymo 
visų savo prisakymų. Prabasz- 
czius Matkovski, kaip tai yra 
visur, pasirodo ir ežia ne iszaisz- 
kintoju žmonių norų ir jų apgi- 
nėju, bet wien vyskupo agentu, 
kuriam tiek rupi savo vientau- 
czių ir bažnyczios reikalai kaip 
vakarykszczias vėjas. Prie tokiiį 
sanlygų ar gi žingeidu, jeigu 
žmonės atszalę tikėjime.

1’abegę nusidėjėliai
Janesville, Wh. Isz czianyk- 

szczio sūdo pabėgo trys svarbus 
nusidėjėliai. Jie buvo suaresz- 
tuoti ir apskųsti už iszplėszimą 
paczto mieste de Kalb, III. Dėl 
stokosMarodymo likosi sūdo isz- 
teisintais. Nespėjo jie apleisti sū
do, kaip atbėgo ežia du paczto 
inspektoriai, policijos virszinįkas, 
marszaika ir szerifas; visi puolė 
ant iszteisintų nusidėjėlių, bet tie 
su kumszeziomis daužydami u- 
rėdnįkus, vienus parmuszė, kitus 
nustūmę, iszbėgo. Juos skundžia 
už kitokius plėszimus ir nusidėji
mus. Urėdnįkai norinti paimti 
nusidėjėlius szaukėsi sūdo urėdnį- 
kų ir liudinįkų ,pagelbos, bet 
nieks isz tų nenorėjo kuztiesi.
Bemažo neužtroszko -20 žmonid.

Racine Wi8. Czianyksztis ko
ronerius, Strippel, iszdavė dalei- 
dimą 20 neturinezių savo namų 
valkiozų pernakvoti tuszczioje 
jam prigulinezioje trioboje. Wal- 
kiozai sugriebė kur anglių, už
kūrė peczių ir sugulė. Kada ant 
rytojaus Strippel nuėjo į aną trio- 
bą pažiūrėti, kas atsitiko su jo 
svecziais, negalėjo jų prikelti; vietos užmuszti; sužeistų gi yra

naktis. Darbinįkai uždirba po 
$2 50, o jų pagelbenįkai po II.,75 
už 8 darbo valandas.

Oran g x, N. J. Czianyksz- 
ežiai stalioriai pareikalavo už sa
vo darbą po $5.75 ant dienos 
(dabar gauna tik po |2.50). Jei
gu to reikalavimo neiszpildys, 
darbinįkai pasirengę sztraiką pa 
kelti.

Boston, Mas- Darbinįkai 
granito dirbtuvių reikalauja 8 
darbo valandų ir užmokesnio po 
2 dol. ant dienos. Kadangi dir
btuvių savinįkai ant to ne sutin
ka, tai gali užgimti sztraikai vi
sose Naujos Anglijos granito dirb
tuvėse.

Cziaityk- 
nežinomų 
neaprube-

Savannah, Pa. Czianyk- 
szcziai dailidės ir mjrinįkai ren
gia sztraiką, kadangi kontrakto- 
riai ne nori pakelti užmokesnį. 
Rods dar darbai nepasiliovė, bet 
darbinįkai nutarė, jeigu kontrak- 
toriai ne pasiduos, mesti dar szią 
sanvaitę darbą.

' Fairfax, Wash. Western 
American Coal Go. kastynėse 
darbai eina labai gerai, kalnaka
siai dirba 8 vai. ir uždirba po 
12.50 — 3.50 ant dienos. Kom
panija etato ežia 125 kokso pe- 
cziu.s ir žada atidaryti kelias nau
jas kastynės.

Muncie, Ind. 11 dirbtu- 
tuvių Republic Iron & Steel Co. 
likosi uždarytų ant pasiskundimo 
darbinįkų dirbtuvių inspektoriui 
ir per tai 5500 darbinįkų ne teko 
darbo. Dirbtuvės szitos kompa
nijos yra miestuose: Muncie, 
East Chicago, TerreHaute, Mari- 
on, A'exandria, Frankton ir Bra- 
zil.

daugumo nemokanczių mokyti 
kunįgų pamokinimai ne tik ne- 
i užduoda gerų vaisių, bet iszduo- 
da visąi prieszingus mokytojų 
mieriams.

Lietuvos Skaitytojas sako, buk 
svietiszki inteligentai mokina 
neužkęsti kunįgų. Tuom tarpu 
man pasitaikė ne kartą būti ly
giai ant teip kunįgų wadinamų 
bedievių prakalbų ir ant musų 
kunįgų pamokslų, bet niekada 
dar negirdėjau nė patį Drą Szi lu
pą kol io jau t kunįgus; apie musų 
kunįgų pamokslus jau to pasakyti 
ne galiu: girdėjau daugelyj baž- 
nyczių kunįgų pamokslus, kur 
dvasiszki mokytojai keikė ir nie
kino svietiszkuosius, pravardžia
vo juos “prakeiktoms kiaulėms”, 
paleistuviais ir kitokiais negra
žiais žodžiais, nors isztikro tie 
keikianti intilegeutus kunigėliai 
pats paleistuvystėse paskendę, 
bent apie tai net žvirbliai czir- 
szka.

Wargužis.

tuvius skaitanezius gerus laik- 
raszczius ir kuįgas pravardžiuoja 
bedieviais, nors tie jų praminti 
bedieviai daugdoriaus už juos gy
vena ; mat dievoeziki nežino, kad 
jų bjaurus pasielgimai prieszingi 
yra Dievo prisakymams. Sanarė 
Lietuvos Dukterų Dr. isz Scran- 
tono, Lipavyczienė, kalbėjo apie 
reikalingumu (noterų draugysezių 
ir apie reikalęiszelpimo tautiszkų 
darbų ir darbioįkų, ypacz gi kan- 
kytinių. Ragino imti paveiksiu 
nuo Scrantono moterų draugys
tė*, kurios satįarėĮ, dėdamos po 
1c. ant mėnesip, surenka per me
tus |4.80. Wjietinis lietuviszkos 
parapijos klebimas norėjo paaisz- 
kinti, jog ganįjį Hypatiję nužudė 
ne ant vyskupo prisakymo, bet 
szalinįkai prieizingos politiszkos 

Ku^įgas Szedvydis nor 
ir daugiaus .daly-

wisi buvo smalkių apimtį. Ant 
prikėlimo reikėjo [szaukti dakta- 

, rą, kurisai užtroszkusius atgaivi
no. bet visgi dar nežinia, ar visi 

isz jų galės iszgyti.
Užmusze dukters numylėtini.
Blumfied, W. Va. Netoli nuo 

ežia gyvenantis farmerys Juo
zas Glean, užtikęs namieje numy
lėtinį savo dukters, Albertą 
Nash, liepė jam iszeiti, o kad ne
paklausė, pagriebė karabiną ir 
norėjo nuszauti, bet farmerio 
duktė įbėgo į tarpą ir jai pateko 
į kaklą tėvo szuvią ir tojė puolė 
negyva ant grindų. Su antru 
szuviu Glean nuszovė Nashą, 
o paskui su britva ir pats pasi
pjovė.
Pasimirė katalikiszkas vysku

pas.
Dcbuque, Ia. 4 d. kovo, 2 

vai. po pietų.pasimirė katalikisz
kas archivyskupas Hennessey. 
Welionis gimęs 1824m. Airijoj; 
1847m. atkako į Ameriką, kur 
baigė dvasiszką seminariją. 1850 
m. pastojo kunįgu. 1866m. į- 
szventintas į vyskupus.

Tvanai.
Dėl smarkių ir ilgai besitrau

kusių lytų visokiuose krasztuose 
vidurinės Pennsylvanijos užgi
mė dideli tvanai, kurie ne tik 
užkenkė laukams, bet daug blė- 
dies pridirbo farmeriams ir mies
tams. Kalba apie vandenų su
griautas triobas ir apie prigėru
sius žmonis ir naminius gyvulius. 
Musztynes terp anglijonu Ir pran

cūzu.
Mieste Montreal, Canadoj, už 

gimė kruvinos musztynės terp 
anglijonų ir prancūzų kolionistų ir 
tai už karę pietinėj Afrikoj: 
prancūzai pranaszavo.jog anglijo- 
nai taps sumuszti. Susimuszi- 
inas angl'jonams nepasisekė, ka
dangi juos prancūzai sumuszė.

F.rpliozija parako dirbtuvėse.
Rochester, N. Y. įsilėkė į pa

danges parako dirbtuvės mieste 
Oak Ridge, Wisos dirbtuvių trio- 
bos sugriautos, visos įtaisos-, ma- 
szinos isznaikytos. Wienas isz 
darbinįkų apkultas mirtinai; len- 
gviaus apkultų yra daugiaus..

125 uiniuHzti kalnakasiai.
Montoomery. W. Va. Nuo ra

žų expnozijos ignuvo oibs Red

cilinderius su lietuviszkoms dai
noms ir kalboms; yra ir puikus 
marszai. Draugystė, ant surinki
mo pinįgų ant iszleidimo parink
tos knįgoe, szilą grafofoną už
leidžia ant laimikio; tikietai po 
25c. Pirkite broliai tikietus, nes 
tuom suskubysite iszleidimą knį- 
gos! Katras tautietis paims 10 
tikietų, arba tiek iszparduos terp 
savo draugų, gaus vien| eg
zempliorių botanikos dykai; pre
kė gi jos bus |1.25c.

Draugystė D. K. Witauto už
manė, ant garbės to Lietuvos ku- 
nįgaikszczio, padirbti auksines 
špilkas su jo paveikslu, kurias 
galės įsisegti kiekvienas tautie
tis. K

Draugystė Szvento Kazimiero 
turėjo užmanymi ant 4 d. kovo 
iszkilmingai apvaikszczioti savo 
globėjo dieną; praszė achivysku
po daleidimo parsitraukti kunį- 
gą, liet • archivyskupas pasiūlė 
Gricių, ant kurio draugystė nesu
tiko, ne norėdama daugiaus nie
ko turėti su szituom kunįgu. Ant 
to viskas ir pasibaigė.

Kuopos“Susjvienyjimo” ir “Tė
vynės Mylėtojų Draugystės” tei 
posgi ne miega. Wisoms besi- 
darbuojanezioms draugystėms 
ne norėjo apsileisti ir politiszkas 
Kliubas, tas ir panorėjo atsižy
mėti savo darbais ir užmanė ir 
kp? Ugi iszsidirbti daleidimą, 
kad jam butų daleista pardavi
nėti svaiginanezius gėrymus.Nors, 
pagal apskaitymą Kliubo prezi
dento, įtaisymas Kliubo kareze-* 
mos kasztuos 11000, bet isz bu
vusių ant susirinkimo 15 kliubo 
sąnarių, 13 balsavo už karezemą, 
tik du buvo prieszingi,*tie prie- 
szingi garbės verti vyrai ne no
rint: isz kliubo daryti karezemą, 
buvo pp. Czeplikas ir Gumauc- 
kas.

partijos. 
rėj<» paaiszkiti 
kų, bet kad '* usirinkusiems pri
truko kantrybes, tai kalba jo li
kosi neužbaigti.

Kalbos pasibaigė ant 10 vai. 
Klausytojų sąsirinko ne tik isz 
Pittstono, bet 
nių miestelių 
Scrantono, Wilke*barre ir Ply- 
montho. *

Asz mislyj 
lietuviai ant 
jog ant susirinkimų bent laike 
prakalbų ujlsilaiko 
Tame vienok 
da ant salės bi vo toks armyde- 
ris, kad negal i 
ką kalbėtojas 1 
terp kalbų bi 
vaikucziai de, 
kusiems labiai i 
Lipavyczienė: 
mažų vaikui zių.
susirinkę rodJ savo pritarimą 
rankų plojimais.

, Isz Pittston, Pa.
25 d. vasario czianyksztė mo-

> terų Szv. Cec hjos Draugystė pa
rengė salėje po bažnyczia susi
rinkimą su prakalboms. Kalbė 
tojų buvo net septyni. Pirmiau
siai kalbėjo Anielė VValaicziutė 
apie mierius Szv. Cecilijos Drau
gystės. Mieriai tie ėsą: pagalba 
ligoje, laidojimas mirusių drau
gių ir atmintis už duszią per už
pirkimą miszių. Draugystė Szv. 
Cecilijos ėsanti katalikiszka ir 
per tai gali daugiaus ant tautisz- 
kos dirvos nuveikti (ar per už 
pirkimą miszių?), suszuko kalbė- 
ioja, nors visame jos paaiszkini- 
me nė su žiburiu tautiszkumo ne

i galima surasti. Toliaus kalbėtoja 
liepė moterims imtis už mokslo ir 
už skaitymo gerų laikraszczių.

■ Gaila, kad garbi kalbėtojo nepa- 
. aiszkino prie kokio mokslo ir 
i prie kokių laikraszczių skaitymo 
, privalo imtiesi lietuviszkos 

moterys? Reiktu manyti, jog
. prie “Saulės”, kadangi per ją
> jos gazdino su szlnotoms iszvy

si a nezios geresnius lietuviszkus 
laikraszcziua. Ant galo kalbėto 
ja nupeikė inteligentus bedie
vius, buk jie savo bedieviszka 
dvasia nori užkrėsti Szv. Cecili
jos Dr., garsindami ją kunįgisz- 
ka. Jeigu tie inteligentai, kurie

. nuo draugystės reikalaja tautisz 
kūmo, užtai turi būt bedieviais, 

, tai tokiais jau yra ir tie Kunįgai, 
kurie sakosi, jog dirba ne ant sa
vo asabiszko bet ant tautiszko 
labo. Ar ežia garbi kalbėtoja ne
paklydo savo hzvadžiojimuose?

Polam kalbėjo kunįgas Kaupas 
isz Scrantono, prezidentas “Susi- 
vienyjimo L. A.” Szitasai kalbė
tojas stengėsi susirinkusius per
tikrinti, jog moteris mokslas tik 
apjakina, atveda nuo tikro jų 
paszaukimo ir kelio — taigi nuo 
meilės ir nusižeminimo. Mote- 
terys, jieszkodamos mokslo, girdi, 
persistato beždžionėms, w i šaipe 
mėgždžioja vyrus, ncszioja net 
kelines ir kerpa plaukus. Moks
las, girdi, moteris isztikro paga
dina, paverezia jas į bedieves 
(kalbėtejas ne bedievis — tai
gi.....); jau ant kunįgo besimo
kydamas matė tris studentes, kurios 
eidamos gatvėmis, badė su'pirsz- 
tais praeivius vyrus. Užbaigė 
savo kalbą tardamas, kad trisde- 
szimts metų gyvendamas Lietu
voj ir Amerikoj nepatiko dar nė 
vienos mokytos moteries, kuri 
prideraneziai pildytų savo pa- 
szaukimą kaipo moteris (’sz to 
matyt, kad [kalbėtojas neturėjo 
susineszimų su mokytoms mote
rims, o be susipažinimo, nors 
gyventų ne 30, bet 1000 metų, 
visgi ne matys "mokytos mote
ries pildanezios savojpriderystes. 
Tegul pirma susipažįsta, o paskui 
jau galės spręsti. Red.).

P. Astramskas isz Plymoutho 
kalbėjo apie kasdieninius musų 
reikalus, priminė apie^muaų par- 
tiszkus vaidus.Gailienė*nurodėant 
moterų verguvės praeitėj, kurią 
buk jos pergalėjo su bažnyczioa ir 
krikszczionybės pagelba. W. 
Gradeckas aiszkino vargingą pa- i 
dėjimą Lietuvos ukinįkų, teipos
gi priminė apie szlyksztų pasiel
gimą vyrų ir moterų ežia Ameri- i 
koj, kur daugumas, vieton užsi
imti skaitymu ir kitokiais gerais 
darbais, . skęsta girtuoklystėse. 
Ant galn pridūrė kad tie bjau- J 
riai besielgianti visus doras lie- 1

ir isz kitų aplinki-
kaip antai isz:

|nu, kad Pittstono 
tiek jau iszsilavinę,

ramiai.
Apsirikau: kaip ka-

ma buvo suprasti, 
kalba. Pertraukose 
wo dainos ir du 
diamavo. Susiriil
siai patiko kalba 

ir deklamacijos 
Kabėtojams

•J Washington, Pa. Kaip gir
dėt, ne toli szito miesto neužil- 
gio bus atidarytos naujos kasty- 
nės.

Marion, Ind. Po 4 sanvai- 
czių stovėjimo, pradėjo vėl dir
bti czianykszczios geležtes dirbtu
vės.

1 Monongahela City, Pa. 
Kastynėse MileFerry pradėjo 
dirbti ir 400 darbinįkų gavo jose 
darbą.

John»town, Pa. Czianyksz
cziose Americin Tin PLite Co. 
dirbtuvėse neužilgio prasidės dar 
bai.

Anderson, Ind. Crianyksz- 
czios Haven Nail dirbtuvės likosi 
uždarytos nežinia dar aut kaip 
ilgo laiko.

•Į Saux Ia. Netoli nuo ežia 
rado naujus anglių plotus, ant 
kurių neužilgio parengs naujas 
kastynės.

5 Collmbus, Oh. Czianyksz- 
cziai maszinistai pakėlė sztraiką. 
Jie reikalauja po |2 50 ant die
nos.

Strlthera, Oh. American 
Tin’Plate Co. ant Dixono farmos 
pastatys naują dirbtuvę, ant ko 
pirko jau žemę.

• PittsburgjKans. 
szczios kastynės dėl 
priežasezių likosi ant 
žiuoto laiko uždarytos,

*1 IIOLLYDAYSBL'RG, Pa. Czia- 
nykszczias plienos ir vinių dirb
tuves baigia taisyti, neužilgio 
prasidės jose darbai.

VVarren, III. Naujos dirb
tuvės Elliott Manufacturing Co. 
neužilgio bus gatavos ir paskui 
tuojaus prasidės jose darbai.

5 PiTTsBURG, Pa. Stiklo dirb
tuvėse Cuainghaino nuo 26 įd. 
vasario pradėjo dirbti ir keli 
szimtai darbinįkų gavo darbą.

Col. Cresvelio 
plieno dirbtuvės ne dirba, ka
dangi laike paskutinio gaisro li
kosi pagadytos jos (taisos.

5 Johnstovn, Pa. Cambrie 
Steel Co. rengia ežia 25 naujus 
plieno tarpinimui peesiua, ant ko 
paskiria 2 milijonu doliarų.

•[ Soldier, Pa. Darbai eina 
ežia gerai, dirba kiekvieną dieną. 
Kaip girdėt, ketina ežia padi
dinti darbinįkų užmokesnį.

• Ellvoop City, Pa. Cz!a- 
nykszcziose • blėtos dirbtuvėse, 
kurios stovi jau nuo kelių mėne
sių, neužilgio prasidės darbai.

5 Findlay, Oh. Czianyksz 
ežios plieno dirbtuvės, kurios 
stovėjo nuo pereitų metų, pradė
jo vėl dirbti. Diktai darbinįkų 
gavo jose darbą.

La Salle, III. Kastynėse 
La Salle distrikto darbai eina ge
rai, bet darbinįkai ketina reika
lauti didesnio už savo darbą už
mokesnio.

Ginchrist, Idl. Darbai czia- 
nyKSzcziose kastynėse eina gerai, 
moka po 50c. nuo tonos ir geras 
darbinįkas gali uždirbti po 12.50 
ant dienos.

1 Sltter, Ind. Terr. Prasi
dėjo darbai Chactave Coal. & 
Mining Co. kastynėse; prie dar
bo palilpo 80 darbinįkų, bet 
priėmė tik prigulinezius į uniją.

PhiladelBhia, Pa. Darbinį
kai dirbanti Portunado cigarų 
dirbtuvėse pakėlė sztraiką. Dar
binįkai reikalauja pakėlimo už 
darlią užmokesnio.

Evansville, Ind. Kalnaka
siai BigFour Wooley kastynių 
pakėlė sztraiką, kadangi kasty
nių savinįkai ne nori mokėti 
tiek, kiek iszpuola pagal distrik
to tabelę. *

Winnipeg, Canada. Pakėlė 
sztraiką darbinįkai Great West 
Saddlery Co. skurų iszdirbiny- 
cziose už tai, kad kompanija pra- 
szalino nuo darbo 70 darbinįkų 
už prigulėjimą prie unijos.

5 Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szi ta m e apekri- 
tyj eina labai gerai, kompanijos 
tuiinczios kokso peczius nuspren
dė pakelti ant 12% darbinįkų 
uždarbį.Prie kokso peczių szitame 
apskrityj dirba 18000 darbinįkų. {

Captain, N. Mex. Pereitą i 
metą atidarė ežia diktai naujų 1 

_, kastvniu. bet dabar dirba tik i
ldwi. Tose dirba per dienas ir I jiems patiems kenkia, per tai wisi

1 We»t PittsTon, Pa. Darbai 
pradėjo eiti ne gerai. Brėkeriai 
dirba po 2 dienas ant sanvaitės 
[>o 8 vai. ant dienos, todėl darbi
nįkai gali uždirbti vos ant maisto. 
Wyominge pereitą metę sudegė 
brėkeris, dabar pastatė naują, 
kurijai szią sanvaitę pradės dirb
ti. Gaus darbą 400 darbinįkų. 
E.veter brėkeris nuo 1 d. 
pradėjo dirbti.

kovo

ISZ
Lietuwiszku dirwu,

ežia

ir tai sunkiai 40 žmonių.
Gaisrai.

‘Nevark, N. J. Siautė 
baisus gaisras, kurisai isznaikino
su virszum 20 uamų. Blėdį 
ugnies padarytu skaito ant 
$1500000. Prie gesinimo ugna- 
sargių kapitonas ir vienas gesin
tojas užgriuvusios sienos likosi 
mirtinai apkulti. Trūksta dar 
diktai žmonių gyvenusių sude
gusiuose namuose, su kuriais ne
žinia, kas atsitiko.

Nev York. Sudegė ežia ant 7 
lubų hotelis pn. 44—48 Bovery 
str. Ugnyje pražuvo 5 žmones.

Nev York. Sudegė ežia na
mai po nr. 1691 3-Ave. Ugnis 
platinosi teip greitai, kad virszu- 
tinių lubų gyventojus tik su di
delių vargu pasisekė iszgelblti; 
ant nelaimės vienok trijų vaikų 
ne spėjo iszneszti, tie sudegė 
deganeziuose namuose.

Isz darbo lanko.

sziuose
naujas

Naujai

Canenock, N. C. Ketina 
ežia pastatyti dideles kokso dirb
tuves.

1 Indijonų teritųrijoj 
laikuose atidarė kelias 
kastynės.

5 Point Mariom, Pa.
pastatytos ežia stiklo dirbtuvės 
pradėjo jau dirbti.

Jellico, Tex. Czisnyk- 
szcziai prigulinti į uniją kalnaka
siai pakėlė sztraiką.

5 Washington, Pa. Prasidėjo 
vėl darbai czianykszcziose blėtos 
dirbtuvėse.

Sharon, Pa. . Czianyksz 
ežiose Republic geležies dirbtu- 
vėte prasidėjo vėl darbai.

5 Masslllon, Oh. Kastynėse 
eveland Coal Co. prikasė 6 pė- 

pl storą anglių sluogsnį.
1 Columbia, Pa. Susųuehan- 

na Iron & Steel Co. ketina pasta
tyti ežia naują dūdų dirbtuvę.

T North Hammond, Ind. Dar
bai eina ežia gerai ir rodosi, kad 
nuo pavasario eiadar geriau*.

Pittsburg, Pa. Mononga- 
hela Star blėtos dirbtuvėse pra
sidėta darbai nuo p*re'to p’nedė- 
iio.

Ar sweikesnis penas?
Neseniai per “Bažnyczios Tar- 

. ną” “Lietuvos” Skaitytoja*, besi- 
, ginezydamas su “Lietuva”, terp 

kitko iazsitarė, jog kunįgai žmo
nelėms suteikia doresnį ir svei
kesnį dvasiszką peną. Jeigu teip, 
tai norėtume žinoti, kame dau
guma musų diyasiszkų vadovų 
suteikia tą sveiką žmonėms pe
ni? Ar savo paveiksiu ar gal 
pamokslais? Ant nelaimės, gy
venimas ypacz daugelio musisz- 
kių dvasiszkų vadovų su visu 
ne paveikalingas, o kaip kitų pa
piktinantis. Kaslink pamokslų 
bažnycziose, apie juos teiposgi 
daug galima pasakyti. Daugelis 
dvasiszkų žmonių penėtojų per 
savo pamokslus bažnycziose var
toja ne gražesnius ir szvelnes- 
nius žodžius negu pasigėrę kar- 
czemoee priesz susipeszimą. 
Dvasiszkų vadovų su pagelba 
tokių puikių pamokinimų sutei- 
kianezių sveiki ir dorą peną, a 
not “Lietuvos” Skaitytojo, turime 
Amerikoj, turbut, daugiaus negu 
vaftojanezių civilizuotą formą. 
Sztai pas mus (kur tas buvo, 
tuom tarpu ne kalbėsime) 25 d. 
vasario dvasiszkas vadovas kad 
davė tat davė žmonelėms pipirų 
ir už ką? Ugi už šukavimą cen
tų laike miežių. Argi, sakė, ge
ras katalikas ne gali mesti jau 
nors penktuką? Taigi mat ežia 
pasirodo, kad tūlų kunįgų žmo
nėms suteikiamas dvasiszkas pe
nas fr doriszki pamokinimai re
miasi wis ant pinįgų ir jeigu ju 
žmonės ne duoda tiek, kiek go
dus dvasiszkas vadovas reika
lauja, tai juos kolioja bažnyczioj 
karezemoj tinkaneziais žodžiais. 
Rods kun. Saurusaitis sako, jog 
aut pamokinimo žmonių geri yra 
koliojimai, kadangi ir Szventas 
Povilas koliojo netikėlius. Bran
gus ir garbus kunigėliai I formos 
pamokinimų, kokios buvo geros | 
laikuose Szvento Povilo, szią- , 
dien ne tinka. Tą supranta visi 
mokytojai ir taikosi prie reikalo, 
ne moka taikytieji vien kunįgai i 
ir tM namnlrėiimas labiausiai .

3-
Boston. Mass.
susų rekalai dabar
įaujos bažnyczios ir

Apie tai
metų darbuojamės.

Isz South 
Svarbiausi 

• yra statymas
> rengimas parapijos, 
i jau nuo kelių

Penki metai atgal nupirkome lo- 
l tą su dv^iem 

gatvės. Į tą
i mus-kun. Gricius, kuris prikalbėjo 

žmonis, kad 
darbą statyra i bažnyczios. Žmo
nelės, pasitik&dami įszventintai 
ypatai, viską 
nors dėjo ir dėjo pinįgus, perėjo 
keli metai, o -zventa ypata apie 
statymą bažnyczios visgi nesirū
pino, tai, kai]» pernai buvo ra- 
szoma lietuvi szkuoee ir anglisz- 
kuose laikras icziuoee, daugumas

> lietuvių atsiskyrė nuo niekada 
nepasotinamo 
jasi vieni be 
bažnyczios ir ; 
džios szių 
pryszakin 
smarkiaus.
turintis
vėrtą 110006 9, pastatė kauciją ir 
pradėjo darbuotis prie statymo 
bažnyczios. žmonelės deda pinį
gus, kielf iszgali, tikėdamiesi per 
tai iszsiliuesuoti 
szventinto vii 
1100, kiti sk)lina 
duoda po |25, 
Iki sziol sudėta jau 
tukstanezių doliarų, prie jų jau 
kunįgas Gricius- ne gali prisi
griebti. Į trui opą laiką pabaigsime 
mokėti už že nę, kurią lietuviai 
paėmė ant i^zmokesezio ant W. 
5th ui. Šoutl 
atazils, pradėsime ir bažnytėlę 
statyti. 21 d į, vasario atsibuvo 
balius ant na idoe parapijos. Žmo 
nelių susirinl o diktai, isz to tei
posgi buvo 
Tikimės todėl neužilgio sulaukti 
locnos bažnyc žios ir .kunįgo, ku
risai bus tikiu musų vadovu o 
ne vilku kuo įgo rūbuose.

Antras žeul 
tėjimo yra —■■ 
si literariszki Simano Daukanto 
draugystė (tu draugystė susideda 
ne tik isz^Bo d 
jos centras y *a Bostone), 
ris draugyste s yra — iszleidinėti 
svarbias seųi 
tos;dabar keana iazleisti Botaniką 
kn.Pabriežoe 
r asz ta i, mun» rodosi, ne labai at
sakanti, kadjmgi tie mokslai vis 
žengiz prysžakin, nuo kun. Pa- 
briežos laikų botanika teiposgi 
nepasiliko ant vietos, daugelis tokiais padėtojais, jeigu 
Pabrie|os nuomonių ne sutiks 
au su azioe dienos mokslo stoviu. 

Wietas tokias reiktu perdirbti. 
Red.). Minėta draugystė nupir
ko dabar g afofoną, kuris turi

namais ant 7-tos 
tarpą atkako pas

jam pavestų visą

jam ir pavedė, bet

kunįgo ir darbuo- 
klebono ant labo 

parapijos, o nuo pra- 
m etų pradėjo stumti 
bažnyczios reikalus 

Petras t Sazauskas, 
nekrutantį turtą

Iko:

kiti

nuo ano į 
vieni duoda 
pinjgus, kiti 
po mažiaus, 
keli desėtkai

Bostone. Kaip tik

pusėtinas pelnas.

klos tautiskko kru- 
• neseniai susitvėru-

lono lietuvių, bet
Mie-

us lietuviazkus raaz

(seni gamtos mokslų

J. K. Jaroszevycze.

Ar naudinga mums “San
dara Lietus ių Amerikoj”?

Kaip skaitėme. laikraszcziuo- 
se, Pittsburge, ant paraginimo 
kun. Sutkaiczio, susitvėrė nau
ja lietuviszka organizacija p. v. 
"Sandara Lietuvių ?Amerikoj”. 
Kadangi ji, kaslink sava-miwrii^~ 
ir sąnarių mažai kuom skiriasi 
nuo “Susivienyjimo”, savo 
konstitucijoj turi vien ^daugiaus 
apsunkinimų, tai žinoma, ji la
biausiai užkenks tai pirmutinei 
musų tautiszkai« organizacijai. 
Apart to, “Sadaros L. A” konsti
tucijoj yra viena mums pavo
jinga vieta: pagal konstituciją, į 
tą naujai sutvertą lietuviszką 
organizaciją gali būt priimti ir 
svetimtaueziai. Rods ant to rei
kia, kad svetimtautis butų pri
lenkus lietuvystei ir lietuviams, 
arba su jais susigiminiavęs, bet 
ta pasarga ne gali apginti lietu
vių nuo skriaudų isz svetimtau- 
czių pusės. Kita netikusi pasar
ga yra! jog ant ^priėmimo į tą 
naują lietuviszką organizaciją 
reikia, kad kandidatas pildytu 
visas pareigas katalikiszko tikė
jimo, taigi kad butų kataliku. 
Kad priėmimas svetimtauezių į 
musų tautiszkas organizacijas 
mums ant gero ne iszeina, matė
me tą lygiai Amerikoj kaip ir tė
vynėj. Svetimtautis, pastoda
mas sąnariu lietuviszkos organi
zacijos, jau pėl tai ne tapą lietu
viu, nesimokys lietuviszkos kai- 
bos, taigi Iietuwiai priwersti bus 
įsileisti svetimą kalbą, o tas ant 
galo visada iszgriauja lietuvisz- 
kumą musų organizacijų. Sztai 
Rygoj lietuviai uždėjo “Aszros” 
draugystę, į kurią ųsileido len
kus, Burėj j ant susirinkimų isz 
pradžių tik daleisti lenkiszkai 
kalbėti, o lenkiszka kalba su lai
ku teip įsiponavojo, kad isz lie- 
tuviszkos draugystės iszvijo lie
tuviszką kalbą; sziądien “Auaz- 
ros” draugystė Rygoj yra jau 
grynai lenkiszka. Amerikon drau
gystėse, kur lietuviai drstige au 
lenkais yra sąnariais,ant sufirinki- 
mų negirdėt lietuviszkos laibos, 
kadangi mat svetimtaueziai 
mums lygių tiesų nepripažtr 
Gerai yra, kovojant už ž 
tiesas, turėti padėtojus i 
svetimų, bet ant to ne re 
tverti vienas organizacijas

VO

KP

mums ne naudingos; svetimiem 
ežiai mums padės wien tąsyk, je'b 
gu isz to turės ir sau naudą, taigi 
eigų mums padėdami, apsilpnya 

savo ir mus prieszą. Jeigu teip(



LIETUVA

b-

tai paveikslan, mums nėra reika
lo lenkams davinėti prerogaty- 
vus, kadangi mes jiems teip rei
kalingi, kaip jie mums, todėl ant 
užsipelnymo lenkų prilankuino 
nėra mums nė mažiausio reikalo 
tverti terp lietuvių lenkiszkas 
organizacijas, kurios butų vien 
palaikytojams lenkystės.

Kitas neparankumas “Sanda
ros L. A.” konstitucijoj — yra 
jos'tikėjiiniszki aprul>ežiuoti pil
dymu pareigų kalalikiszkos baž
nyčios pamatai. Mes ne galime 
užmirszti, kad deszimta dalis lie
tuvių yra ne katalikiszko bet 
protestoniszko tikėjimo. Nekel
kime todėl tikėjimiszkų klausy
mu tautiszkose organizacijose, 
tegul jose užteks lietuviszkdmo, 
ant dabojimo katalikystės turime 
juk užtektinai kunįgų ir bažny- 
czių; aprūpinimas to visko juk 
mums ir dabar daug daugiaus 
kasztuoja negu visų tautiszkų 
reikalų. Statant musų tautisz- 

’• kas organizacijas ant tikėji- 
miszko pamato, jų prižiūrėtojais 
mes juk turime statyti kunįgus, 
kaipo tokius, kuriems isz jų pa- 
szaukimo priguli dabojimas tikė 
jimo. Tuom tarpu visose musų

• organizacijose kunįgų vedamose 
tautiszkumo mažai: jų vedėjai 
net pasimirus ■ —rūpinasi 
per iszkil aringus pagrobus dau 
ginti kunįgų pelnę, rūpintis gi 
apie tauliszkus reikalus retas isz 
jų turi laikę. Dėl tų 
prieiasezių, naujai 
tvėrnsię “Sandarę L. 
negalime^ laikyti už 
organizaciję.

N. Z. Sziinukas.

su kuria jhi ne wienam 
wargstaucziam kankintiniui gali
ma atžarus uuszluostyti.

25 d. wasario buwo ežia gra
žios westuwės: apsiwedė musų 
tautietis . 
airisze, ' 
Lowellyj 
merginų, o 
nori westi. 
nai porai!
prie gausių aukautojų ant tautisz- 
kų reikalų: ant Paryžiaus paro
dos reikalų dawė jis $1.00, o da
bar ant kankintinių 25c.

W. M. Sabonis.

A. Petkevycze, su 
kadangi mat 
nėra lietuviszkų 

i lenkių lietuviai ne 
Linkime laimės jau- 
Petkevyczė priguli

tai wisų 
susi* 

A.” mes 
naudingu

Isz Lowell, Mass.
25 d. wasario atwykau ežia pas 

apszvvieatę tautietį Sil- Wiskocz- 
kę ant pasikalbėjimo apie wiso- 
kius musų tautiszkus reikalus, 
kaip antai: apie sutwėrinię “Su- 
8iwienyjirao”, Tėvynės “Mylėtojų 
Draugystės” kuopų arba pa- 
ezelpinės'' draugystės. Kadangi 
pas minėtę tautietį radau kriksz- 
tynas, ant kurių buwo susirinkę 
beweiV wisi geri lietuwiai, tai, 
pradėjus man aiszkinti mierius

3^5-:

tik pridūrė, kad dabar svarbiau
sias musų reikalas yra szelpimas 
kankintinių, o paskui ateis laikas 
tvėrimo kuopų “Susivienyjimo” 
ir “Tėvynės Mylėtojų Dr.” Susi
rinkę teip noriai neszė savo au
kas ant szelpimo musų kankinti
nių, kad negalėjau spėti teip grei
tai, kaip norėjau, į raszyti vicų au
kautojų vardus ir jų aukas priimi
nėti. į trumpę laikę sudėjo $8. 
20c. (vardai aukautojų ir jų au
kos yra ant ketvirto puslap.) 
Pinįgai tie nusiųsti į “Lietuvos” 

tredakciję. Garbė jums užtai La- 
vell, Haverhill, Mass. ir 
Nasbua, N. H. lietuviai už jūsų 
aukas! Ypacz džiaugsmas ima, 
kadangi daugumas aukautojų pa
eina isz Wilniaus gub., o tie ki
tose vietose daugume sugudėję ir 
sulenkėję, apie lietuvystę 

" ne nori nieko žinoti. Tikimės 
vienok, kad ir kitų miestų bro
liai vilniecziai ne apsileis ir seks 
pėdomis Lovellio, Haverhillio ir 
Nashua vilnieczių. Laikas jau 
erisiems grįžti prie savo tautos, 
liautieji dangstęsi svetimoms 
plunksnoms'. Wilnius juk, kęip 
žinome isz istorijos, buvo Lietu
vos szirdis, jame gyveno jos 
garbingiausi apginėjai ir vado
vai, todėl tautiezkuose darbuose 
vilniecziams priderėtu žengti 
pryszakyj visų kitų Lietuvos 
dalių4eip kaip tai buvo senovėj. 
Tikimės vienok, kad eteis laikas 
ir vilniecziai pabus, iszsiliuosuos 
isz lenkystės ir maskolystės pan- 
czių.

Wisi aukautojai sutinka ant 
komiteto aukų dalinimui suside- 
danezio isz: D-ro Szliupo—prezi
dento; A. Olszevskio — kasie- 
riaus ir Szerno — rasztinįko.

Czla dryatu paraginti kitų lie
tuvėj apgyventų vietų geres
nius tautieczius, idant jie nesidai
ryk ant prieszų, bet pereitų per 
savo aplinkinių lietuvių- gywe- 
nknus rinkdami aukas ant szelpi- 
iūo kankintinių. Juo daugiaus 
■reikia prie to iszgirsti isznieki- 
nimų, juo didesnę apturės aukų 
rinkėjai garbę, jog jie nepubugo 

| wisų prieszginybių. Nora aukų 
' ir nedaug surinktumėte,tai ne už- 

mirszkit, jog i« daugelio mažų 
pasidaro viena didelė

Isz Naug»tuck, C o n.
Naugatucke didesnių dirbtuvių 

nėra, per tai ir ne daug darbinį- 
kų gali užsilaikyti. Union Cityje 
yra viena dideli geležies dirbtu
vė, joje dirba diktas lietuvių bū
relis. Naugatucke ir Union Ci
tyje lietuviai gyvena sutikime ir 
elgiasi gražiai. Yra ežia Sz. Jur
gio lietuviszka draugystė, kuri 
neseniai nupirko keturis akrus 
žemės, ant kurios parengs platfor
mas vasaros pasilinksminimams, 
piknįkams, isz ko tikisi turėti gė
rę pelnę. Teiposgi dabar nutarė 
pastatyti svetainę visokiems su
sirinkimams, mitingams, baliams, 
prakalboms ir tt. Mat musų 
draugystė kas metę kylu vis aug- 
sztyn ir eina turtingyn. Dabar 
pakėlė pasmertinę ant $25 dau- 
giaus. Yra ežia ir lietuviszkas 
kliubas, į kurį priguli į pusantro 
szimto lietuvių. Laikosi jis 
tvirtai ir užstojus bedarbėms,rūpi
na savo sabariams darbę; netu
rintiems ukėsišzkų popierų, jas 
parūpina. Turi teiposgi knįgas 
ant pasiskaitymo; dabar gi nuta
rė uždėti tam tikrę knįgynę, par
traukti daųgiaus knįgų; tiek ne
gerai, kad ne turi nė jokio laik 
raszezio ant pr.aiskaitymo sąna
riams. Nežiūrint ant to, kad 
kliubas drutigasi, fina stipryn, 
yra vienek gaba jam prieszingų. 
Tie vieūok visi prieszinįkai ne 
prisidedu niekuom prie musų 
tautiszko judėjimo, jie ne priguli 
nė į jokię lietuviszkę, nė į sveti- 
mę draugystę, ne vaikszczioja 
ant mitingų; taigi aut. tokių nėra 
kę paisyti, isz jų lietuvystė ne 
jokios ne turi naudos.

Naugatuckietia.

na daili mergaitė” ir “Ant kalno 
karklai siūbavo”. Terp Nevarko 
lietuvių dar.acziu Dievui, vaidų 
ir nesutikimų nėra, turbut todėl, 
kad ežia nėra lietuviszko kunį- 
go. Jeigu isztikro butu teip, 
tai reiktu geisti, kad jo niekada 
nebutu.

Darbai eina ežia gerai ir uždar
biai ne menkiausi, ypacz geri 
amatnįkai visada gali gauti pu- 
sėtinę uždarbį. Lietuviszkų biz
nierių nedaug: trys salininkai

trys sztornįkai. Draugysczių 
ir draugystėlių bus ežia apie 9. 
Kaip visur teip ir ežia lietuviai 
pusėtinai alutį maukia. Drau
gystės tankiai subatvakariais ren
gia baliukus salėsė prie saliuuų 
vadinamus“Szifboleis” ;ant tokių 
balių ne retai $100 sunkiai už
dirbtų lietuviszkų pinįgų paten 
ka bravorui ir karczemnįkui. 
27 d. vasario net dvi draugystės 
kėlė tokius baliukus.

Nevarko “Susivienyjimo L. 
A.” sąnariui labai rugoja ant 
despotizmo centraliszko komite
to, kurio prezidentas, niekeno ne
pasiklausęs, kaip maskoliszka mi- 
nisterių rodą,suteikė p. Baczkaus- 
kui garbės sanarystę. VVisi ru
goja ant kunįgo virszinįko, kuri
asi kuoįgiszkai su musų" tautisz- 
ka organizae ja elgiasi; rugoja 
teiposgi, kad centraliszkas komi
tetas ne pildo paskatinio seimo 
nutarimų. Wisi nupeikia ir da
bartinę “Tėvynę”, kuri isz mok- 
sliszko laikraszczio pavirto į pole- 
miazkę,pradeda tarnauti ypatoms, 
o sąnariams už ję reikia mokėti 
kaip ir už'gerę laikrasztį.

Nevarkietis.

Isz We8tvllles, III.
Skaitome kiekviename laik- 

rasztyjeatsiszaukimus kankintinio 
Meszkuczio, kurą azaukiaai prie 
amerikieczių, melsdamas paszel- 
pos! Broliai tautiecziail nepra- 
leiskime pro ausis tokio musų 
tauteezio meldimo, kure isztiesęs 
raukę meldžia paszelpos! Mes 
vestviliecziai, susirinkę keletas 
vyrų, sutarėm tam broliui pa
aukauti po 
padarėme. ,* 
ceutraliszku 
Olszevskį.
ir daugiaus aukų tam tautiecziui, 
tik butu malonu dažinoti tikrę 
vardą ir pravardę. Musų vai
kinai sudėjo $3.75, dvi merginos 
davė po 25c.; isaviso $4 25-Kaip 
matyt, tai musų merginos pra
deda suprasti tėvynisskus dar
bus, ir jos nenori pasilikti vyrų 
užpakalyje. Už tai yra vertos pa
gyrimo.

A. A. Apanaitis.

keletę centų, ka ir 
Teipgi paskiriame 

kaaierium ponę A. 
Tikimės, kad atsiras

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal HutchiMoną.

mamutui, kadangi mat jauni tūrėjo jas tie
sesnes. .Tasai mamuto skeletas yra dabar 
Peterburge, muzejuje mokslo akademijos.

Isz IVaukegan.
Didžiausia musų nelaimė yra 

girtuokliavimai, kuriuose daly
vauja ne tik vyriszkiai, bet ir 
moterys. Prie palaikymo to 
bjauraus papratimo labiausiai pri
sideda baliai parengti saliunįkų. 
Kadangi įžengs ant tokių balių 
yra dykai, tai ant jų eina lygiai 
vyriszkiai, kaip ir merginos, o 
ant dabojimo dukterų, kad joms 
kas pikto ne atsitiktų, eina ir 
motinos. Waikinai, ant pasige- 
rinimo motinoms gražesnių duk
terų, girdo jas ant tokių balių. 
Sztai ant vieno baliaus priesz už
gavėnes viename saliune dvi 
savo dukterų dabotojos teip pri
silakė, kad paskui, iszėjusios isz 
saliuno ant ulyczios, parpuolė ir 
niekaip negalėjo atsikelti, besi
stengdamos keitiesi,apsidaužė no
sis ir apsikruvino. Mielaszirdin- 
gi svetimtaucziai,užtikę be žado 
besi voliojanczias ant ulyczios tas 
dvi savo dukterų dabotojas, su
simylėjo ir įneszė į savo namus- 
Gėda isz tikro tokioms motinoms 1 
Baliai toki saliunupse pasitaiko 
beveik xiekwienę subatvakarį; 
ant jų pasitaiko pesztynės, po 
kelis pesztukus policmonai gabe
na ant iszsipagiriojimo į areaztę, 
kur ant rytojaus už nakvynę rei
kia brangiai užmokėti.

Wyras.

Isz Newark, N. J.
Czianyksztė Tėtrynės Mylėtojų 

Draugystės kuopa turėjo wisuome- 
□iszkę susirinkimu,ant kurio buvro 
laikytos prakalbos ir aiszkinti 
rekalai Draugystės ir lietuwystės. 
Kalbėtojais buwo: M. Ambroze- 
wycze, L. Ereminas isz New 
Yorko, A. K. Švitra, K. Rut
kauskas ir V. Ambrozewycze. 
Naujų sąnarių prisiraszė 16 Ir ta
po sukolektuota ant T. M. D. 
reikalų $1.05. Metinę mokestį są
nariai gali užsimokėti mokėdami 
po 15c. kas bertainys metų. Ant 
szito susirinkimo ėmė daly wumę 
ir Dr. V. Kudirkos daįnorių drau
gystė, kuri graliai padainavo 
szitas dainas; “Saulė tek”; “Wie-

Isz Pittsburgo. Pa.
Kaip buwo pagarsinta laikrasz- 

cziuose, jog czianyksztės darbinį 
kiszkos partijos sekcija rengia 
prakalbas, užpraszS ant kaibėto
jaus ir D-rę Szliupę, teip ir atsi
buvo. Nuo 12 iki 21 sausio 
atsibuvo susirinkimai' kas dienę. 
Ant susirinkimų pribūdavo 200 
—250 ypatų, o kaip kokię Jdienę 
ir daugiaus. įžengus ėmė po 
10c. o dalis įeidavo ir dykai, o 
kiekvienę vakarę susirinkdavo 
po 15 iki 18dol., o kaip Jkada ir 
daugiaus. Ant susirinkimų pa
klausyti kalbų D-ro Szilupo atsi
lankydavo diktai moterų, kurios 
ėmė dalyvumę diskusijose ir kaip 
D-ras Szliupas viskę paaiszkino, 
lietuviszkos moterys pripažino 
jam teisybę. Piiesz iszvažiawi 
mę D-ro Szliupo czianykszcziai 
lietuviai nutarė iszkelti ant jo 
garliės vakarienę. Nors tikietai 
buvo brangus, nes po $1, bet 
norinezių dalyvauti tiek susirin
ko, kad tikietų neužteko, nebu
vo nė vietos salėję visiems no
rintiems įeiti. Nežiūrint ant 
priesztaravimo dievuoezių, sekci
jos užmanymas nusisekė kuo ge
riausiai. Matyt, kad terp ežia- 
nykszczių lietuvių darbinįkų ne 
trūksta jau suprantanezių savo 
luomos reikalus. N.

Isz Philadelphijos. Pa.
Philadelphijos lietuviai gali 

pasigirti savo aukoms ant Pary
žiaus parodos reikalų: ant to 
mierio sudėjo 1173. Butų gal 
daugiaus surinkę, jeigu ne butų 
ardytojų ir kenkianezių aukų rin
kimams. Pas mus isz parapijos 
buvo iszrinkti keturi aukų rinkė
jai; atsirado dar penktas irtas 
paskutinis, kiek iki aziol žinome, 
surinkęs pas mus $8, iszsikraustė 
isz Philadelphijos, o jo surinktų 
pinįgų iki sziol ne matome pa- 
kvitavotų centraliszko komiteto 
kasienaus. Norėtume žinoti, kuę 
dingo tos aukos ir kodėl rinkėjas 
jų ne nusiuntė, kur reikia. Lau
kiame iszsiteisinimo, o jeigu jo 
ne bus, priversti busime ant 
nios visuomenės pagarsinti 
pravardę.

Aukų rinkėjas.

jo

Isz Wilkesbarre, Pa.
15 d.vasarioN. 5 Lehigh&Wil- 

kesbarre Coal Co. szaftoj,užsidegę 
gazai,sunkiai apdegino mauo vy- 
rę Kazimierę Stankevyczių,paei
nantį isz Aleksoto vaitystos, 

i Zapysakio parapijos, kaimo Pa- 
piszkių (Suvalkų gub.) ir Jonę 
Lazauckę isz Wilniaus gub. Abu
du nugabenti į ligonbutį, pasimi
rė. Mano vyras pasimirė 17 d. 
vasario, palaidojome jį su rai
džioms ir su pamokslu 19 d. va
sario. Mang vyras buvo 33 m. 
amžiaus, Amerikoj iszgyveno 11 
metų. Jis buvo “Lietuvos” skai- 
tytojumi. Pasilikau dideliame 
varge su 5 metų Jonuku. Pra- 
szau visų giminių ir pažįstamų 
atsidusti už velionio duszię.

Elzbieta Stankevyczienė.

Isz Thorp, Wis.
Atsiszaukimas Meszkuczio te

gul mus paragina prie vangesnio 
darbo. Rods mes ėsame dėję jau 
po 25c. ant kankintinių,bet patys 
suprantame^ kad to neužtenka; 
taigi dėkime po daugiaus, idant 
galėtume suteikti reikalingiausię 
paszelpę kuo trumpiausiame lai
ke. Pamislykime tik, jeigu mes 
butume kankintinių vietoje! 
Kaip sunku kęsti ir kaip smagu 
gavus paszelpę! Kas ne nori 
nieko aukauti, negali kataliku 
krikszczioniu vadintiesi, kadangi 
musų Iszganytojas prisako mums 
mylėti artymę kaipo pats sa- 
vę.

Sziuomi drystu užtvirtinti ko
mitetę aukų dalinimui susidedan
tį isz: Szliupo, Szerno ir Olszevs- 
kio. Kandidatai tie seniai užma
nyti ir,rodosi,jiems prieszingų ne 
buvo. Laikas jau pavesti jiems 
aukųdalinimę. Ilgai renkant ko
mitetę,ne vienas kankintinia nueis 
į kapus,todėl tegul būva pabaigta 
jau su rinkimu ir tegul komitetas 
pradeda dalinimo dartqu

F. Mikblainis.

Į Komitetę aukų kankiati- 
niams audawadyjimui ir dalinimui 
balsuoja ui Drę Szliupę, Szernę 
ir Olszevvskį. Reikėtų jau rinki
mus užbaigti ir nusiųsti surinktas 
aukas, kur reikta.
Aukautojas W. Ambrosewycze.

Pataisymai.
Neseniai mes perspaudinome 

isz “Tėvynės Sargo” atsiliepimę 
Glasgovo lietuviszkos parapijos 
komiteto, kuriami pajieszkojo ku- 
nįgo. Komitetas savo atsiliepi
me pridūrė, buk ikiszioliszkę 
lietuvių dvasiszkę vadovę kun. 
Warnagyrį vyskupas paliuosavo 
už uepildymę pareigų. Tuom 
tarpu dabar gauname žinię nuo 
užtikimų žmonių, jog kun. War- 
nagyrį vyskupas ne paliuosavo, 
bet kunįgas pats pasiliuoeavo ir 
atkakęsiį Amerikę, užėmė aplei
stu kun. Miluko Brboklyno lietu
viszkę parapiję.

Redakcijos atsakymai.
Shenandorlbcziui. Atsitikimas 

apie kunįgę A., kuris be miela- 
szirdystės nulupo nuo serganczio 
žmogaus kalAdę, per daug pri- 
vatiszkas, todėl į laikrasztį ne 
tinka. Laikrasscziai apgina ir 
perkratinėjo, arba bent privalo 
tę daryti, wįen visuomeniszkus 
lietuvių reikalus, o nesikisza į 
privatiszkus.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.......................52fc
Prusiazkoe markės po...... .24|c

Prie kiekw teno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų.

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciję greiesiauaiai suvraiksz- 
czioja ir niekada’ negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bagocsiau- 
sias bankas ir kiekwienę siuntini 
asekuruojame.

(Tąsa.)

Liekanas mamutų randa visokiuose kraš
tuose žemės paviršiaus: šiaurinėj Europoj 
randa jas Anglijoj, Airijoj, Vokietijoj; 
Lenkijoj, Lietuvoj, f vidurinėj ir 
pietinėj Maskolijoj, Grekijoj, Italijoj, Ispa
nijoj, teiposgi Afrikoj, didesnėj daly j Azijos;! 
netrūksta jų ir šiaurinėj Amerikoj. 
Daugiausiai jų vienok užtinka užšalusiose 
šiaurinės Siberijos tundrose. Taigi matyt, 
kad seniai praėjusiuose amžiuose žvėrys šla
pių skyriaus (mastodontai, mamutai ir kiti) 
gyveno ant viso šiaurinio žemės puskamuolio 
nuo 40° iki 70° šiaurinės geografiškos para
lelės. x

Mamutų liekanos pagimdė ir pasaką 
apie baisų vienragį. Septynioliktame šimt- 
metyj vokiškam mokslinčiui Leibnizui pate
ko mamuto iltis, bet jis ją palaikė už ragą ir 
pagal savo fantaziją, nupiešė pavidalą gyvuo-1 
lio, kuriam pridėjo ant kaktos ilgą ragą, tokį 
kaip mamuto iltis (ant.tikro spėjimo iš ne-pil- 
nų liekanų apie pavidalą išnykusių sutvėri
mų dar tąsyk ir mokslinčiams truko medegos 
ir moksliškų pamatų). Tas Leibnizo pieši
nys ir pagimdė pasaką apie baisų vienragį. 
Kada surado pilną mamuto skeletą, visi pa- 
inątė klaidą vokiško mokslinčiaus paišinyj, 
liet pasaka apie vienragį ne greitai išnyko ii 
Lietuvoj žmonės dar ir dabar tiki, kad sei 
nuošė laikuose gyveno ant žemės baisus vien 
ragiai. Kaulus mamutų pereituose amžiuol 
se Europos daktarai vartojo kaipo vaistą pri| 
gydymo visokių ligų. Kad jie ligoniui nė 
daug gelbėjo, apie tai, mums rodosi, supram 
ta kiekvienas skaitytojas: jeigu pridėjimas 
mamuto kauto prie kūno ligonio galėtu ja 
gydyti nuo ligų, tai teipjau turėtu gydyti ir 
paprastas jaučio arba arklio kaulas; tuom 
tarpu su tuom negalima ligonio išgydyti, i

Chiniečiai’ daug ankščiaus už europie
čius girdėjo apie mamutus ir matė jų kaului, 
yjiač iltis. • Klampynėse šiaurinės SiberijcH 
randa labai daug mamutų ilčių, kurioms jau 
seniai veda prekystę Siberijos čiabuviai, siųs
dami jas į Chinns po vardu šlapių kaulį;.

Jau pradžioj dešimto šimtmečio, tau i 
tūkstantis metų atgal, vidurinėj Azijoj vedė 
plačią prekystę mamutų ilginis: centru t< s 
prekystes buvo miestas Čhi\Viš tų ilčių, d iri i- 
davo šukas, puodukus ir kitokius daiktui i. 
Per paskutinius du šimtmečiu kas metą eina 
ant pardavimo vidutiniškai po 1000 porų 
mamutų ilčių surastų Siberijos klampynėje 
terp upės Ob ir Beringo jūrių; juo toliam į 
Šiaurius, juo daugiaus užtinka tų žvėr ų 
kaulų. Ant Naujos Siberijos salų tiek y a

; rodosi, kad vis įs
iėda vien iš ka i- 

lų. Kiekvieną vasarą žvejai keliauja ant 1 ų 
salų ant rinkimo mamutų ilčių, kurios y *a 
kietesnės už šiądieuinių šlapių iltis ir už j is 
gerai užmoka.

Chiniškuose raštuose 10 šimtmečio mi- 
navojami yra mamutai, tik žinoma, aprašy
mas pasakiškas, klaidus. Vienas chinišms 
raštinįkas vadina juos vardu besikavojankių 
pelių, tik labai dideliųjsako, kad jos gyveno 
olose, kaip pėles ir tuojaus gaišdavo, jeiiu 
išeidavo ant oro (tas mat parodo, kad gyjvo 
jo nieks ne matė, bet atkasa sušalusioj žemėj 
gerai užsilaikusius negyvų kunus). JakutAi, 1 

“ “* * r ai *
kad mamutai gyveaa .

ae 1 
ai 1

plačią prekystę mamutų ithįn 
prekystes buvo miestas Čhi\V

tų sutvėrimų kaulų, jog 
pavirtina, visa dirva susidi

oetiakai ir kiti šiaurinės Siberijos Čiabuv 
dar ir šiądien tiki, 
klampynėše po žeme ir jeigu prisigriebia 
tyčia ant oro, tai tuojaus pastimpa; todėl 
buk upių pakrantėse, nugriuvus kur kran
tui, sušalusioj žemėj užtinka negyvus man t 
tus.

Tikrą vienok ir pilną šito sutvėrimo ki 
ną pasisekė mokslinčiams pamatyti tik 1806 
m. IT^Vm. tunguzas medžiotojas Szumachpv, 
apsigyvenęs ant kranto ažero Onkul, užtėniy- 
jo suvilktos© ledo lytyse kokį ten tamsų lįu- 
ną, bet nėjo persitikrinti, ^cas tai buį;ų. 
1800m. jis užtėmyjo, kad tasai kūnas labižus 
išlindo iš ledo, o 1801 m. išsilinosavo iš lėdo 
šonas žvėries ir viena iltis. 1803m., patir
pus ledui, visas kūnas nupuolė ant pakran
čių pleskos. Buvo tai sušalės mamutas. ■

1804m. Sumachow nupjovė iltis ir pas 
pardavė. Į du metu vėlihus, tirinėtųjas 
Adams, keliaudamas po tuos kraštus, rado tą 
žvėrį toj pačioj vietoj, tik kūnas buvo dietai 
pagadytas. Aplinkiniai gyventojai nupjau
stė mėsą, ir su ja maitino šunis, likusią mįėsų 
dalį apgraužė palioriškų kraštų baltosios 
meškos, vilkai, lapės, Jcaip parodė jų pėdų 
atsispaudimai aplink mamuto kūną. Skelbtas 
buvo vienok pilnas, truko tik vienos kojos, 
bet mėsos išnyko. Galva uždengta buvoisu- 
džiuvusia oda, ant vienos ausies pasiįiko 
pluoštas plaukų. Akys užsiliko vienok pie
tos. Buvo tai patinas su apžėlusiu kaklu 
ant paveikslo Amerikos bizonų; uodegųs ir 
triubos truko. Oda tamsiai palša. Apati
niai plaukai buvo tamsiai rausvos parjos, 
šeriai gi tamsus, beveik juodi.’ Skeletas; tu
rėjo 9| pėdos augščio. Skūra ant šono, ;ant 
kurio gyvuolis gulėjo, buvo atšokusi ir ^ari 
ji buvo gerai užsilaikiusi, tai Adams dayė ją 
nulupti, bet ji buvo teip sunki, kad reikėjo 
dešimties žmonių ant pernešimo jos ant epero 
kranto; plaukai ant jos buvo gerai užsilaikę. 
Žvėrys ėdę mėsą, įmyniojo į dumblą plaukus 
nuo skuros kito šono, bet visgi jų pasisekė 
surinkti 60 s1surinkti 60 svarų. Adams Irkucke pirl 
iltis, kurias palaikė už prigulinčias š 
žvėriui; iltys tos turi 91 pėdos ilgio ir 1 
užriestos, iš ko matyt, kad jos priguli se

u-

:u-

to ir

SkeleUs mamuto (elephas primigeniua.)

Bruxelles muzejuje yra kitas pilnas ma
muto skeletas. Dabar mamutų kaulų ir skele
tų yra daug visokiuose muzejuose,tik kitur, 
jeigu nebuvo ant sustatymo skelbto visų 
kaulų, trukstančius pridirbo mokslinčiai iš 
kitokių medegų.

Mamutas (elephas primigeni-us).
Liekanas mamutų, kaip jau paminėjome, 

ir tai labai didelėj daugybėj,randa visokiuo
se kraštuose, iš ko matyt, kad savo laike tie 
sutvėrimai, buvo labai prisiveisę ir gyveno 
ant labai plačių žemės paviršiaus plotų. An
glijoj randa jų kaulų teiposgi nemažai: kaip 
apskaito Woodvart, per 13 metų surado su 
viršum 2000 mamutų dantų vienoj tik vietoj 
Norfolko pakrantėse ant jūrių sudūmos. 
Prancūzijos pakrantėse, prie Dunkirkes, teip 
daug yra išnykusių žvėrių kaulų, kad jurinį- 
kai tas jiakrantes praminė kapinėms. Ap
skritai gi mamutų liekanas randa beveik ant 
pusės žemės puskamuolio. * ..

1846m. šiaurinės Siberijos klampynėse, 
prie upės Lenos įtakos, maskoliškas inžinie
rius Benkendorf užtiko kitę pilną, teip gerai 
užsilaikusį mamuto kūną, kad net akys buvo 
dar Čielos. • ‘ <

Šitas likosi užtvinusio vandens išmestas 
stačiu; buvo jis teiposgi su mėsoms ir su 
plaukais, turėjo 13 pėdų ilgio. Paimti jo 
vienok ne pasisekė, kadangi tvanas jį pagrie
bė ir nunešė.

Iš to matyt, kad šitas žvėris užbaigė sa
vo gyvastį tuose kraštuose, kur, gyvas būda
mas,gyveno. Nuklimpo klampynėje vasara, 
kada jos nuo šilumos įsileidžia. Užstojus 
žiemai, užšalo žemė ir joje nugrimzdęs žvėries 
kūnas ir todėl ne galėjo pagesti, šaltis užlai
kė kūną čielybėj per eiles šimtmečių. Mamu
tę tą galėjo užberti sniegas, kurisai per ilgę 
laikę persikeitė į ledę.

Tuose kraštuose, kur randa čielus mamu
tų kunus, žemė per visę metę sušalusi, tik . 
vasaros laike ant paviršiaus įsileidžia ant 
kelių pėdų, giliai gi ji vis sušalusi ir tai iki 
400 pėdų giliai. Ant didelių Siberijos plotų 
dirva susideda iš eilių žemės ir ledo, kaip tai 
matyt ant krantų upių ir ežerų. Jeigu į to- 
kię žemę patenka žvėries kūnas ir sušąlą, tai 
sušalęs be pagedimo gali gulėti net tūkstan
čius metų.

Mamutai, teip kaip ir šios dienos šlapiai, 
maitinosi augmenų maistu, bet šlapiai gyve- 4 
na šiltuose kraštuose, kur augmenys auga 
labai tarpiai, taigi ir maisto ne stokuoja; 
mamutai gi, kadangi randa jų kunus šaltuo
se kraštuose ir kaip matyt ant kūno apžėlu- 
sio dvigubais plaukais, gyyeno šaltuose kraš
tuose, kur augmenų yra nedaug, bet užtai, 
kaip matyt ant jų dantų, jie apart žolės, me; 
džių lapų, galėjo gerai sukramtyti ir smul
kesnes medžių šakas ir jas vartot ant'maisto; 
medžių gi šiaurinėj Siberijoj ne truko, ant 
tundrų rods nėra girių, bet ir čia auga visoki 
krūmai iki 60°—70° šiaurinės paralelės.

Tūli mokslinčiai, atradimę teip didelių 
žvėrių kaip mamutai kūnų mažai vaisinguose 
tundrų plotuose, bandė aiškinti tuom, buk 
tie kūnai iš šiltesnių kraštų likosi užtvinusių 
vandenų į tundrasysunešti. Jeigu teip būt, 
tai sušalusiose klampynėse ne galėtu rasti 
čielų kūnų, kadangi vandenų nešiojami, jie 
butų pagedę ir gerai užsilikusių su 
mėsoms, su skūra ir plaukais šaltose tun
drose ne galėtu būti, Tuom tarpu randa 
čia kunus su visai dar nepagedusią mėsa.

Mokslinčių nuomonės kaslink priežaščių 
išnykimo mamutų ne vienokios. Charles 
Layel, pasiremdamas ant moksliškų ištirimų, 
tvirtina, buk klimatas šiaurinių kraštų pasi
darė šaltesniu ir jo turinti net ilgus ir tan
kius plaukus žvėrys pakęsti ne galėjo! Ta 
priežastis, jeigu gali išteisinti išnykimę ma
mutų šaltose Siberijos tundrose, tai jau nie
kaip neišaiškina priežaščių jų išnykimo šil- 
tesniuose kraštuose, kaip antai ant plotų 
dabartinio šteto Kentucky, arba Rymo aplin
kinėse, kur auga augmenys kraštų vidutinės 
šilumos. Rods Tibro klonyj, Rymo aplinki
nėse, laike teip vadinamo ledinio laiko peri jo- , 
do klimatas buvo šaltesnis negu dabar, bet 
ir tąsyk jis buvo visgi daug šiltesnis negu 
arkliškuose kraštuose. Taigi šaltis tų žvėrių 
išnaikyti ne galėjo.

(Toliaus bus.)

rtį.į-L.'j's-s'..'
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Wietines Žinios.

Netoli Chicago, prieszais 
Braidwood, susimuszS trūkis (ve
žantis galvijus su pasali eriniu. 
Dalis (vagonų susidaužė. Prie to 
suvirszum 20 žmonių likosi šuo 
kiai apkultų, o tame skaitliuje 4 
apkulti mirtinai.

— Chicogoj atsirado netikri 
sidabriniai kworteriai ir pusdore- 
liai, ypacz kvvorteriai teip gerai 
padirbti, ksd sunku juos nuo 
tikrų atskirti. Tegul lietuviai, 
imdami tuos pinigus, apsisaugo- 
ja. Tie netikri pinįgai ne turi 
gero skambėjimo, isz ko galima 
juos pažinti, jog jie ne isz si
dabro.

A. Žibutis. 25
J. Mureika 25
Pr. Pesys 25
Tom. Janusas 15
-P. Karalaitis 10
P. Karalaitienė 25
Kat. Zmudzinskiutė 25
P. Juknevycziutė. 25
J. Kirveievycze 25
J. Darvinis. 25
Ed. Zanevskis , 25
W. Sklndierius 50
Ig. Sziukis 15
J. Szliažas. 10

— Pereitos seredosdien^ Chica- 
goj likosi atidaryta szunų paroda, 
ant kurios isz visokių Amerikos 
krasztų sugabeno 1500 szunų. 
Terp tų ėsanezių ant parodos 
szunų yra brangesni už 'arklį: 
vertę vieno szuns bernardinų 
veislės, atsiųsto isz Arkanso, jo 
savinįkas paduoda ant $10000.

— Lekiszkas kunigas D-ras 
Juozas Biela pasitraukė isz len- 
kiszko “Zmartvychvstancų” 
zokono. Kun. Biela sako, buk 
kunįgai to zokono rūpinasi la- 
biaus apie politiku negu apie ti
kėjimu ir bažnyczię, o ant saki- 
nyczios, vieton garsinti Dievo 
žodį, varo paprastu biznį.

— Pereito ketvergo dienę,ant 
salės Auditorium teatro,Chicagos 
vokiecziai parengė koncertu ir 
susirinkimę ant būrų naudos; isz 
ko ant ginauezių savo krasz'ę 

- priesz didžiuusię svieto tvieszpa- 
tystę liuosybės mylėtojų surinko 
porę tukstanezių doliarų- Terp 
kalbėtojų buvo ir katalikiszkas 
kunįgas Heldmaan.

— Policijantai pjovinyczių 
distrikto skundžiasi, kad iszsi- 
neszdinus vagiliams, jie ne turi 
k? veikti. Ch’.cagoj vagilių vie
nok ne trūksta, o iszgirdę, kad 
pjovinyczių distrikte policijantai 
jų iszsilgo, gali atsilankyti teip 
daug, kaip gal ir policijantai ne 
norėtu. Tegul tik jiems parupi- 

. na, kad turėtu kę apvogti. Nuo 
varguolių juk nedaug gali pelny
ti.

— Apskųstas ir nuspręstas ant 
pakorimo už užmuszimę pienu 
iszwažiotojo Karuso, wokietys 
Farnk Steneir per sawo advvokatą 
kreipėsi įsūdę su praszymu an
tros prowoš, bet audžia Baker 
praszymę atmetė ir 15 d. balan
džio paskyrė ant pakorimo nusi
dėjėlio. Steiner nesigina, kad 
užmuszė Karusę, tik sako, kad lę 
padaręs besigindamas nuo ano 
užpuolimo.

Draugyscziu Reikalai.
Chicago, Nedelioj. 11 kovo, 1 vai. po 

pietų salėje K. Liaudanskio, 3301 8. 
Morgan st. Dr-tė Teisybės Mylėtojų tu- 
rėrfuvo mėnesinį susirinkimą, ant ku
rio visi sanariai teiksis pribūti, mes yra 
svarbus reikalai. Naujiems įstojimas 
814*0 Dr-tė T. M.

Aukos ant kankintiniu. 
Isz Loveli, Mass. 

Sil. Wiskoczka.......... .................
Gabrielius Raudonis.................
Adomas Baliukonis...................
Si manas Baranauckas...............
Aleksandra Lebedinskas..........
Juozas VVarsiackas...................
Ignas Karsokas...........................
Andrius Kriaucziunas..............
Wincas Kriaucziunas................
Bernardas Rizvanaviczius.... 
Mikas Rūtas...............................
Motiejus Dina .........................
Lezy Cone, iydas......................
Leonas Kleinotas........................
Juozas Balkus............................
Adomas Grigunas......................
Jurgis Warnagyris...................
Jonas Buiza.................................
Wincas Budzevyczius..............
Juozapas Arbacziauckas..........
Petras Woveris.......... . ..............
Antanas Kazlauckas.................
Juozas Kanokas.........................
Martinas Wiliczkas....................
Juozas Kanokas......................
Juozas Senutas...........................
Marė Kanokiutė. ,z....................
JievaBujutė....................... ..
££astė Bujutė........................
Kaiimierz Zavadzki, lenkas.. 
Andrius Weinoriug:...................
Andrius Petkevyežius..............

Isz Nashua, N. H. 
Juozas Greska.............................
Juozas Juozaitis.........................

Isz Haverhille, Mass. 
Juozas Norkūnas........................

Isz viso
. Isz Westvillea, III.

A A. Apanaitis 
J. Uidavlnis

...25

...25
,..25
... 5

...25
W.20

. 84.25 
. 27c 
82.75c

Isz wiso
J. Margewlczia, Falls Creek, Pa. 
Kun. A. Kaupas, Scranton, Pa. I

Aukos ant Paryžiaus Parodos
□ K. Stepszys, Brooklyn, N. Y. 
M. G. Coal Gale, Ind. Terr. “ 
J. VVyszuiauckas, Springvalley, III. 
Fr. Eismout, “ “
S. Wengraitis,

23c 
81.00 

75c 
25c

Temykite.
Kas norite, kad isuiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
šiai suvaikszczios.Užgreitumę ir 
teisingumękasdien apturime užim
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų. Teiposgi 
už gerumą szifkorczių 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- 
dumi pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
adresuokite teip:

A. Olszf.vskis, 
Stib Station No, 60, Chicago, III.

NAUJIENOS, 
kurios (laukeli pradžiugins ir pa

linksmina
tazko. IntetektualHiko Ir Bet

ta. silpna, nulludus, sunikus, sselsnohollsaka, 
nedrąsi ir tankiai vtatozkai negabi prie darbo 
Ir netinksnU sieimynlsikame gyvenime.

In ssia pastarąja kltaaa priguli visi tto. kurte 
savo jaunystoje,daugumas gal visai tezaetyosiu.

darbui — onamuaui arba palpoUuoijal. Ir »awo 
mteanino** metuos perdaug dam vale *am 
lytl.sstema pageidimam.; taipogi Ir tta, kurte 
tai prt.ia.tie. n.uttektino Ir blogo mal.to, p*r- 
•idlrbimo, per dldy alkoholl.iku gerymu varto
jimą, »rba kurie per *u*ldrjlma eu ne.welkoms 
moterem* praSude ra*o llnk.mybe* ir emikata.

Šiltoki, kmoniu auklydlmal galiauaprtmroil. 
juo. per wi*a ju gyvenimą kaulėti baialaualaa tu 
ydų paeekme. kaip m: azirdlea drebejima. 
apazmodtukua galvo. akaudejimua, apetito ne
tekimą, tarnu ir pilvo kataru, nugare* ir kry- 
Siaua akaudejlma. aarvlukuma. dlap*p«ija. vi
duriu uSkl.tejlms, **klo» bėgimą (ujungmej au 
nemoraliaakaia aapoaia. ink.tu llgaa, reumatiz
mu. dualnima. nagai*, t aakorbuia. akaudanozlua 
aut kūno Ir lyttaaku dailu apuogui, gonorėja, 
azankari. aiflll eto.

Bet dabar tegul ataka* nenualmina: aito mle- 
ato daktarai latrado nauju* valai.*, au kunu 
pagalba gali greitai, radlkaliaikai ir viaiazkal 
[az tu ilgu lataigydytl; kankinamieji* atg.ua ta
vo .veikalu, alipruma. drutybe ir dailia iaivel-

P. K. Bruchas,

pigiausę prekę, 
tavorus alūne

Užlaiko didelį 8zto- 
ręLaikrodžių, Laik

rodėlių, Žied«, Armo
nikų, Koncertinų, 
įSkripkų,Grafofonų ir 
!tt. SzliubiniuaŽiedus

C.O.D. (Visus taworus gwarantuoja.
Duodami orderį adresuokit:

P K BRUCHAS, 
88o 33rd st., Chicago, 111.

8a vo 
in 

dalis

Vyrams dykai

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL.

Mano'Dirbtume tapo 
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koscluszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artlstliuką isz.- 
dirbinuę.

Prancszu visiems gentėms ir 
miems, kad a. a. Juozas Grinius,' gyve
nantis Chicagoje, 28 d. vasario 1900tn., 
persiskyrė su sziuotn svietu. Welionis 
buvo dar jaunas vyras, 37 metu, doras ir 
paveikslingas lietuvys, buvo jis vienu 
isz organizatorių seniausios Chicagoje 
lietuviszkos draugystės D. L. K. Gede- 
mino. prie kurios prigulėjo iki savo 
myriui. Paėjo isz kaimo Mėmių, 
Wilkaviszkio pavieto, Suvalkų gub. No
rinti platesnių žinių apie velionį te atsi- 
szaukia ant žemiaus padėto antraszo:

Frank Arlauskas, 
Box 326, Springvalley, 111.

pažysta-

Pajieszkojiniai.
Pajieszkau savo broliu: Antano ir 

no Najaus; Antanas gyveno Mahanoy 
City. Pa., o Jonas Chicagoj, III. Jie paei
na isz Kauno gub., Rasseinių pav. Szliu- 
žų valszcziaus. Turiu į juos labai 
svarbų reikalą. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso:

Petras Juocis,
803 Bell St., Kansas City, Mo.

Jo-

DR. KALLMERTEN,
GARSINGAS SPECIJAUSTAS 

Chroniszku, Ner- 
* viszku ir privati**-

ku ligų vyru, mo- 
leriu ir vaiku. Li- 

fį. M gonius gj'do per 
7^-1? laiszkus.

*1.000
agrados d uos 

'•f' kiekvienam gydy- 
4 tojui, kuris iszgy- 

A “ dys tiek ligoniu su 
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer- 
ten, iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- 
szyk tuoj aus prie Dr. Kallmektkn, o 
rodą gausi dykai. Apraszyk .gerai savo 
liga, lyti (vyras arUioteriszkejamžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyma ar 
galima iszgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

etai pamegluti musu glduol. s per viena isittaa 
sanvalte. Vist, kurte jieszkoie pagelbos. krelp- 
kltea ar per tatarkua ar jrpaUazkai pas daktarus 
1n The State Medlcal Dis|»enf«ary 
70 E. Madiaon st. CMICRGO. ILL.

Kiekvienas Vyrai, kurą paraižys laiazka In 
State Nadical Institute, Key 8M. Kluktron Bulld- 
ias. Fort Wayn«, Ind., aptaikya dykni prabos 
pakuti (taralnga Naminiu Gyduolių, iaz^ydžiualu 
tpkatanc-lai vyru, kurte per llRua metua kentė
jo ijrtiatku daliu ailpnnmata, peelnanczlala nuo 
janayatoa lazdyklmo, pražudymu paliego* ir at
minties, silpnumu nugaros, sumenkėjimu ir su- 
vytlmu ijrtlea daliu. Kasyk azifdlen.

"į NUŠILO U

J. NAUJOKAS,
ase VVytha Brooklyn. NY.

AGENTAS
Ltelvv. teik-MBOzlu Irprekejaa kajrga: Itotu- 

.laiku rnaaknliasku. įBokail.aka ir wtaoklu kaip 
vr: gramatika, Sodyaa Ir tt. Ant ataakyno.gro

UAJOTM 
J m*

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, 
KINIŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotlniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius PlgiauNei, Teftlngiauaei 
ir Geriaukei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viskę padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILD.

EL6IN, WALTHAML7t 
ti laikrodėliai, (warantuoti ant 
20 matu. yra pitaiHuai. 
Tiriu Bupirkim, tau nirko ar- 
ka.iluoja l.irgtalnlnuoti carai

rtaiu,k

C o l> d.-I npriun-jinio 
'1 <» i-mi- . u..

y tn(. ", . r
. u

la ikrodeii.u,. a<s w. rt-. I:
K" l«»uk-uol» l.nciug,-ll d,-I 

’ moterų, artia trumpeany dėt
wyru. g*araatuota aat SO metu prlded.m prie 
koioolaikrodėlio. Po apkiurejlmui. jeigu buai 
utganedlntaa. ukmokek eaprveo agentui Ir 
(■eraiuntimo ka.atua. ir talkrodelta tam. Pri
mink ar aon *yrtaaka ar moteriaaka.

Diamond Jewelry Co.,
225 Dearborn St, Chicago, IJ1-

(Mat. S. SS. Apr S. 20.) ’

Žingeidus suietui dalykas. 
Tikrai.vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kęgvarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, szveinius ir tankius {Mau
kus, kę liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaulite.
OFF1SAI: liė„Uy0.NY
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
Boz 2361, Nev York. U .S. A.

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefoną*: Canal 78.
Telęfonuot galima isz kiekvieno* 

aptiekos.

Pajieszkau savo draugo Tadeuszo Le- 
uanauskio, kurs gyveno Marlboro, Masa 
Yra jam pas mane svarbi žinia. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso: Fr. Laukutis,

Box 622. Stoughton. Mass.
(fr-3)

Pajieszkau Petro Urbono, Kaunogub. 
Telszių paw. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis ddot žinią ant adreso:

Frank Tagtnan,
‘J8GageSt., IVorcester, Mass.

Pajieszkau Andriaus Baginskio, kurs 
girdėjau yra So. Omahoj. Jis pats ar 
kas kitas teiksis priduoti jo adresą 
nes turiu prie jo labai svarbu reikalą.

Mike Petralis.
63 Blendalle St. Brockton, Mass.

Pajieszkau savo brolių: Antano ir Jur
gio Draugelių, Suvalkų gub.. Wilkavisz- 
kio pav., Gižu gm., kaimo Baltrakio. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Mike Draugelis,
665 Millbury St., IVorcester, Mass.

Pajieszkau savo szvogerio Jono Plikio, 
Suvalkų gub. Kalvarijos pav., Raude- 
nio gm.. kaimo Zapaiimų, gyveno Prięe- 
burg. Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso:

P. Stromskis,
Box 261, Cambria, Wyo.

Pajieszkau savo brolio Antano Zeltino 
Kauno gub. Aleksandravo pav., Pone- 
delskos vol. kaimo Žvirblių. Gyveno 
Boston. Mass. Jis pats ar kas kitas tei
ksis duoti žinią ant adreso:

Miss Annie Zeltin,
924—33rd St. Chicago. III.

Pajieszkau savo draugų: Simano Ig- 
natawicziaus, Auksztrakio kaimo, Jur
gio Bacio Paiszlinių kaimo, Lėobo Joku- 
bauskio ir Wincento Macziulio, Girkal
nio parap. Wisi Raseinių pav., Kauno 
gub. Jie patys ar-kas kitas, teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Joeeph Barczis, Giradville,
(16-3)

[REUMATYZM.
k NEURALGIE i podobn*eboroby, 

vyrabiany na pod.tavle Sdatych 1 
niemikckicm

M^bl ia«ny D r. RICH1ERA 
K/„K0TWICZNY”Vfi 

rPAIN EXPELLERJ
SUK BA NIC LEPSZEGOI Pravdaivy tyl i 
fko m* „KOTWICE”*amaru, ocbronnj W. Ad. Rieht*rBCo.. «is Pe«'i S*. n«. YvkJ 

31 NEDALI ZtOTYCH 1 innych
į 1S SliL Wtaen. fabrykl takia. J 
I 25CT. ISOOT. Uznajagoipotooa J 
A nai*lawnie)*i lekarz*. vtafctotoĮ* 6 

»kta,16w apt-vziiieb. duebovnl
i inne zuakomite owby. 

IMRV Sz»caogė*y “ E. A . R 
ier.ACo.NY

DRA KICiTIERA

Už 1 dol. 66 laksztu
lietuviuko turinio davė 1898 mete

TPevynes gargas
V metai stovįs ant sargybos Lietuvių 

tautos: szviesos, tikybos ir kalbos.
Adresas; Jurgis lapinas.

TILSIT, Germany.
Ten pat gaunama “Ž1NYČIA”. Moka- 

si už kiekvienę Numerį. Tuodu laik- 
rasz.cziu spaudine nežinomus Vyskupo 
M. Valancrauskio rasztus.

Ant pardavimo, pigiar namus su 
lotu. Namuose talpinasi buezernė ir 
grosernė; Norintis gali pjrkti viskę sy
kiu arba tik namą su lotu «Alai stauki
te: Dan. Knakevicze, Bok 4)3, Toluca, 
HE 0—3) .

Pa.

“Lietuvos” keliaujanti agentai.
Sziaurrytiniuose ateituose “Lietuvos’ 

keliaujaneziais agentais yra: Wincas 
Kudarauckas isz Lavrence, Mass. ir Jo
nas Tareila isz Waterburv, Conn. Kur 
szie vyrai atsilankvs. lietuviai gali pas 
juos užsiraszyti ’Lietuvą’ir prenumeratę 
jiems užsimokėti, opinįgai bus teisingai 
mums priduoti. Pas juos teipgi galima 
gauti visokes knįgas už tę paczię prekę 
kaip ir redakcijose. ’

“Lietuvos” Iszleistuve.

Naujausio* Popieros gromatoms.
“Lietuvos” redakcijoj dabar galima 

gauti gromatoms popierų su naujausiom 
ir puikiausiom pawincziawonėm ir ab- 
rozdėliais,

Dideles popieros.
plotis 8|, ilgis 11 coliu.

(50 popierų ir 50 kopertų 1.00
— .. 1 --- ------------- 5^

25c.
5c.

Prekė j 20 popierų ir 20 kopežlų
1 10 “ ir 10 “
į 1 popierair 1 kopertas
Mažesnes popieros 

plotis 6, ilgis 9 eolai: 
75 popieroa ir 75 kopertai 1 
30 “ • ir 30
15 “ ir 15
2 “ ir 2 “

Preke
81.oo 

50c 
25c 

5c

Apraszymu; tikros teisybės ir 
stebuklingi Dievo galybės apai- 

reisikimai............... -...i................
Apie popiežius, vyskupus ir kitus 

Dievo tarnus ir jų gerus darbus... 50c
Knyga apie sutvėrimą Dangaus, že

mės ir kitų dangiszkų svietų bei 
apie pabaigę svieto...................  75c

Jieszkojimas peklos..,;.................83.00
Galima gauti pas: ’

J. Dangmatls, 
73 Grand Street, BROOKLYN, NY

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynos Czekisikos 

Rogioios Miltas.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekwlenoa barielkoe ir maistelio, 
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant 
wirtx padėto paveikslėlio. Klausk sawo 
groaerniko apie mus miltus-

Chicacos fllija:
IO6—IO7 West Randolph Street,

m^IMK MANE
*SOT5 0« «Ž ^396
S- Gratna 14K

darai, lukai- 
U1‘ ,u nuatatom- a 

aiaukamaa, grUiai kvtetkootaa. tikrai amvrtko- 
Biaakala andurtala. gvaraatvotaa aat m metu, 
taanslo kaip MO.OO aukainla talkrodelta. Ataloal- 
me C.O.D. Ir Jei paaldaboa. atmokėk aateipreao 
ageatal «S.« Ir lalkrodalla tam. jei ne.augraivk 
atgal ant mua kaaato. Raaavk koki nori wyriaka 
ar moterlaaka.Prt-ktekirieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukau lieta lenciagell jeigu au orde
riu prialuaitS.M. ir apmokame kaaatua prialuntt- 
mo. Apaiatelieok .aendleu. neaaju preke.eina 
augaatyn. Raaayk o prlalualme SCO paalu Kata
logą parodanti tukatanealua wtaokiu puikiu dal
giu. ROYAL BARGAIH HOUBE. M l)eartx»rn St. 
Chicago, Iii.

WAŽIUOJU^

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szwiežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau 
sea ir telsingiauses Hetuv'.szkas daliu 
nas mieste Waterbury,

J. F. DANI8EWICZIU8, 
839 Bąnk, kampas S. Leonard st.
Waterbury, Conn.

FfBradchulis
Advvokatas ir Notary Public. 

VVienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieszko 
užsenėjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodę visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodę pasiekti per grCmabts Tutm- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojau*.
3269 S. Halsted st., Chicago, Iii.

Telephone 5 <rds 772.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, ui ra- 

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeesety- SU-s 
toje gromatoje pamo- 
kinima kaip iszsigy- ^5?
dyti namieje ir mpra- y- f'S' 
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžiau nuo tokiu ‘ 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz- 
gydys susilpnėjimą Uvo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516. Hammond, Ind.

Kioju L&ikrodnikis

CHICAGO, ILL

MIRADSKY,
Fisk 81 r.,

Dr. Leonard Landės,
Lietuu'iszlca* Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbuęziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardetiniu moks
lo I.ebanon, Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t-l.

Ar Tawo peczlus 
reikalauja pataisymo?

J ei g* teip tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktui pas

Ootlet Fornitnre & Stove Co,
3249 8. Morgan St.

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

Kas prisius 35c.

Taiso laikrodžius, laikrodėlius, armo
nikas, koncertinas ir visokius kitus mu- 
zikaliszkus instrumentus, auksinius ir 
sidabrinius daiktus. Dirba szliubinius 
ir kitokius žiedus ant orderio. Teipogi 
užlaiko krautuvę naujų laikrodžių, laik
rodėlių, ir kitokių daiktų. Ant parei
kalavimo siunezia savo tavorus ' visas 
Amerikos szalls; visus savo ta varas gua- 
rantuoja. Reikalaujanti kokių daiktų 
raszykite ant virtz padėto adreso.

(23-3)

visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plauczių. kepenų, akaudSiimę vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimę, skaudulius, 
žaizdas, tynimę, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot eiektrlkinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mę pieno, skaudMjimę lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimę pajiegų ir tt. Isz- 
gydymę užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybe-

Paczto markėmis, aplaikys tuziną, kas 
50c—du tuzinu, kas 81.00— penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu 
raszymui, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkomis ir 
naujos mados konvertais.

Adresas:
W. Kudarauckas,

Box 234 Lavrence, Mass.

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

kožna diena
nuo 10-tofi iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. JLL.

American $1O Typewriter.

Už $9 per 30 dienu.
Saitą drukuojamę maszinę jau ne vie

nas naudoja. JI yra kožnam gerai žino
ma ir pripalyta už naudingiausią, su ku
ria galima geriausiai ir greieziausiai 
drukuoti. Prie jos galima perkeisti li- 
taras: apart anglissko ir lietuviszko, ant 
rusko, francuziszko, vokiszko ir roma- 
n i sako.

Norėdami gauti salę puikią maaainą 
ui tok e pigią prekę pasiskubinkite su 
prisiuntimu pifiigų, o tikrai apturėsite 
už tą prekę.

Vm. J. Petkon,
305 N. Malu st„ Brockton, Mass 

(16—8)^ I

Dr. Leonard Landės,
134 E.24thSt.,Cor.Lexlngton Av.

om» „..na,.: j
NMeltotai,:BMO S Ikt OOM wal.ryto;naot Iki 4 vai.

Užprassydami gydyklas prisiuskite 81.00
HTJeigu sergi, tai paraazyk kišk turi 

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

HILLF8 FOTOGRAFAS,

•2.00

Wisi —

wyrai

pas —

Rasite ssaltp alų, seniauses ariel- 
kas, wyny net in Europos, o 

cigarus net iss Turkijos.
Atsilankykite po ur.

11 N. Rirer Slde 8L,
fiterbuj. Conn.

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

Arnotus, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Vėlinis, Surpasjukirdas ir LL

Mokinausi to darbo Warszawoj. dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wl- 
sa darbu gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuwiszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mane 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.

Su Guodone,
T. Andriuszewiczaite, 115 W. Diitslon St, Chicago, III.

, LAIIBGDOSE RAIDOSE VISADA YRA MUZIKA.
8500 Pijanata ir 812 50 XV arg-onai negali mus vlrszyti; da 
maliau jie gali mjyti norą ktovlaiiua turėdami. Home Muaim 
Box utims abeiju vieta.o preke to.lr biedniausiam prieinama. Su lama 
klekwiena* gali gralyti gerai kad ir tankiausius atokius. Metiką 
yra pritaisyta ant votelio plieninėms,ne popierinėms, špilkelėms, nieks

Tikt»i So.oo. tražioje skrynutėje. Gatee'gZ.OO 
jas istparduoda ir daro didelius pinigus. Atsiusk ui

Diemanfo Elektros Kryžius.

■
 XV .dinamas t*i;>ei Voltą Kryiium, keletą metu atgal ta

po istrastae Austrijoje, ir paeideksvojant aavo naudai 
Kryžiai. tas veik prasiplatino (Vokietijoj E rančų lijo). 
Skandi nerijoj Ir kitose Europos arai} *e. ir srendieu na la
biausiai t ageldaulamas kaipo galingas valau* nuo Reuma
tizmo ir daugelio aitu kūno negailu.

Elektros Diemanto Kryčiu* gydo Reumatizme teip mus
kulu kaip Ir eunariu. Neuralgija ir kitus kūno skaudėj! 
mus, brrvinkum*. Nervu nusilpnėjimą, Silpnumą. Praa- 
lota Nervu Gyvam*. Nervu Nąpcolim*. Nemiga. Abejo 
tingume. Dvaaioa Nupuolimą. Hysterija. ParaJytiu, Sus • 
rengime. Drebuly. Neuralgija. Apopleksija. Nuomare, Szv. 
(Vito Stoki Szirdles Plakime. Galeros skaudejlma Ir arimas 
Nerviazko Sy štamo augedlmus.

(Veikme }o-epslrelsLkla pati per aawe bėgyje keletas die
nu, bet kartais uttrunka kėlės dienas.

Kryčiu reikia nesziut diena ir nakty, pakabinta ant ssil 
kinio asuiuriako ant kaklo, augsseziau srirdines indą ubo. 
Mėlynoji puse turi bet in apeczia apventa Priešą naudo
jimu ir wiena syki ant dienos po ta indei, Kryčiu in trupufl 
drungna geriausio uksuao skystime rr laikyk per kelete 
minuotu. (Vaikam*, tiurint pagal amžių, ukauea reik su 
vandeniu atskiesti. Preke to Kryžiaus yra (Vienas dota- 
a ir gvarantuojame. kad jie suteiks takia pat nauda kaip 
ad geriausiejie elektriatki diržai, kaaituojanti penkiolika 
ei dvideazlmt* sykiu daugiau Kožnas sselmynos aanarya, 

streikas ar ligotas, niekados neturi bu ;be to Etaktrlszko Kryžiaus, kurs yra geriausiu gelbėto
jom priešini visokias kūno negales ir skausmus. Pn.iusk wiena doleri per ei prese, ar money 
orderi arba registruotoj gromataj. o mes tamstai sawaa kasztals pasiueim. viena Elektrtsaka {Mo
mento Kryžių, arba S už'K.OO. Gaunamos luastanciiels rekomendacijos nuo ypatų, kartos *■ 
pagelba ssi’o Stebuklingo Kryžiaus iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magtazkos galybes. 
Sitai pora tokiu rekomendacijų: y

Ass .širdingai velyju vzrtot Diemanto Elektros Kryžių nuo visokiu moteriszkū ligų.
Mrs ELVINE JEN8EN. Kooshamm, Gt*«.

Mano motere Ilga laika turėjo astro, ir nervu silpnume, bet po keturis nedaliu vartojimo {Mo
mento Elektros Kryžiaus tapo vtaiszkat sveika.—NIKL8 GVNDESF.N, Jaspis. Mimu. 4
The Diamond Electric Crorn Co., 306 Milvvaukee avė., CHICAGO.

U6iuwiszKa ADiiBKa.
f 257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu. .

Aptiektoje (visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniam* 
rodą* dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: fenkisskai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugely] kitokiu kalbų.

257 257

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkat - Lletuviszka

APTIEKA
3316 S. Morgan St, Chicago, III.
t. Turi gerlauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskai gyvas dieles ir tt. 
Atsissaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prtslnnczia gydyklas per paėsta ar b v 
per expresą.

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

Dr. M. P. Kossakauskas visada aplie
toje-

Tel. Yarda 709.

A. Sūknrskis & Co.

Lietu viszkas
CIGARU FABRIKAS'

Dirba Cigarus iss tikro Havanos taba
ko. Biznieriams daaiuuczia į visus Ame
rikos krasztus už piginusia prekę. UUal-'

NERVITA

ii jaunytei*. 81un-

^ti, arba pinigo* sugražinti, 
narvlta MaBteai C«.»

Fabrikas: 1126 N. Maplevvood avė.
Ofisas ir Krautuve: 924 33oMl atr. 

(po,,Lietuvos“ Redakcija) CHICAGO.
..............................m— 4mi —

Geo. . Glaser, AL D.
Medicinom Daktaras. \

Gydo visokes igas, turi geriausę penkti 
kų ligose moterių, vaikų ir chrviisa- 
kote ligose. Teipogi geriausei atlie
ka a per* ei jas visokiuose atsi&ki-

867 82nd St.,

OFlbO VALANDOS: Į
Iki 9 ryto, nuo 18—2 po pietų ir po 6.v» t 

Tm ulonas Yards 885.

atg.ua
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