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Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Tęsynės terp politiškų partijų 

sztete Kentucky dar vis nepasi
baigė. Sūdąs neva pripažino 
ties? demokratams, bet isz to ne 
dideli nauda, kadangi republiko^ 
niszki virszinįkai ne nori pasi
duoti to sūdo nusprendimui, bet 
kreipiasi augszcsiaus. „ Republi- 
koniszkas gubernatorius atsiliepė 
į visų valstijų prpzident? pra- 
szydamas pageltais priera „demo
kratus.. Be aliejonės prezidentas 
McKinley norėtu pagelbėti savo 
partijos gnbernatoriui, bet tokia 
pagelba yra pavojinga, ji tik 
priskubintu revoliuciją ir labiau
siai užkenktu paežiam preziden
tui. Jis vienok tiek padarė, 
kad sziuom tarpu de facto pripa
žino republikonisek? gubernato 
rių. Demokratai vienok ant to 
ne paiso, kadangi pripažinimas 
ir nepripažinimas žmonių balsais 
renkamų urėdnįkų atskirose vai 
etijo^e ne prezidentui priguli; 
demokratai sako, kad valdžia 
de facto yra dabar rankose de- 
mokratiszko gubernatoriaus 
Beckhamo. Prova republiko- 
niszkos partijos urėdnįkų, ap
skųstų už dalyvavimu užmuszys- 
toj Goebelio traukiasi *savo ke
liu. Tūli liudinjjkai, tvirtina, 
buk Povers yra kaltu, kadangi, 
nors ne jis užmuszė demokratisz- 
k? gubernatorių, bet apie rengia- 
in? užmuszyst? gerai žinojo.

bciVv porkratiuėjimaa 
klausymas ateities salos Kubos. 
Senatoriai Aldrichir Teller, ku
rie tyczia, ant persitikrinimo apie 
gyventojų norus, buvo iszkelia- 
ve ant tos salos, dabar sugrįžę, 
apreiszkė, jog visi gyventojai 
geidžia visiszkos neprigulmystės, 
bet .buk jie ne pasireugę būti ue- 
prigulmingais, todėl po ameriko
nų globa turi prie jos priprasti. 
Klausymas tik, kaip ilgai juos 
pratys. Priežodis sako, kad kas 
nori szunį užgauti, lazd? randa. 
Teip gal būt ir su Kubos nepri- 
gulmyste: jeigu mnerikonisz- 
kiems spekulantams ji pasirodys 
naudinga, lygiai prezidentas, 
kaip ir kiti rando sąnariui atras 
pamatus ant amžino palaikymo 
Kubos po amerikonų globa.

Ant Filipinų salų karė traukia
si savo keliu. Filipiniecziai gi
nasi nuo geradėjyszczių ameriko- 
niszkos liuosybės. - Musziai atsi
tinka kas dien? visokiuose salos 
Luzon krasztuose; nuo kitų salų 
mažai ateina žinių, bet ir jos ne 
suvaldytos. Užpuolikais tau
kiaus pasirodo filipiniecziai negu 
amerikonai, taigi matyt, kad jie 
nenustoja vilties paalsyti ameri
konus ir pertikrinti, jog jiems ps 
tiems ne naudingu daiktu yra 
stengtiesi pavergti mylinezius 
huosybę salų gyventojos.

Pietini Afrika.
Tuom tarpu pietinėj Afrikoj 

anglijonai nieku- svarbesnio ne
nuveikė. Jenerolas Robertą il
gai stovėjo mieste Bloemfontein 
ir laukė, kokius vaisius iszduos 
jo proklamacija. Dabar vaisius 
tuos pamatė ir jie isztikro ne toki, 
kokių jenerolas laukė. Dalis 
Oranijos būrų atgabeno senus ne
tikusius ginklus, geresnius vie
nok pasilaikė ir su tais pristojo 
prie kitų Oranijos kariaunos da
lių. Dabar būrai yra isz visų 
Bloemfontein krasztų. Susiti
kimus angliszka kariauna turi vi
suose krantuose. Wadovu Orą- 
nijos pajiegų pastojo dabar pran
cūzas Villebots. Jis su 20000 
būrų stovi prieszais jenerol?. Ro
bertą turintį 70000 kareivių. Ly
giai jenerol? Cronje kaip ir Jou- 
bert?, nors juos giria kaipo su
manius prie gynimo pozicijų

priesz didesnes apglijouų pajie- 
gas, apkaltina už nemokėjim? 
isznaudoti i>ergalių. Wokiszki 
specijalistai sako, kad angliszka 
kariauna isz syk, kol isz Angli
jos ne atsiuntė pastiprinimo, ga
lėjo būt su visu isznaikyta, mies
tai Kimlierley ir Ladysmitb tei- 
posgi galėjo būt paimti. Jeigu 
būrų vadovai isz pradžių, kada 
jų pajiegos buvo didesnės negu 
ansltazkoej butų isz to mokėję 
pasinaudoti, jiems paskui ne suu 
ku butų buvę isznaikyti ir at
plaukiamai^ isz Anglijo? kariau
ną, kadaųgi isz ten ne galėjo ant 
syk laivais pergabenti teip daug 
kareivių, kiek reikia ant perga
lėjimo būrų. Bet būrų vadovai 
gerai moka ginti pozicijas ir jas 
sudrutiiiti, o ne moka isz per
galių pasinaudot', ne moka vesti 
užpuolimo karės. Anglijonai, jų 
sumuszti, vėl susirenka, jiems 
ateiua pastiprinimas ir jie vėl 
gal su didesnėms pajiegoms pa
naujinti užpuolimus, kol ant galo 
ne pasiseka paveržti būrų pazici- 
jų. Tuom tarpu, kaip sako vo- 
kiszki specijalistai, jiems galima 
buvo neleisti pastiprinimų ir isz
naikyti, sudemoralizuoti vien? 
po kitai angliszkos kariaunos da
lį. K? galima buvo lengvai isz 
pradžių padaryti, vedant užpuo 
linių koiv?, to dabar atlikti ne 
galima, kadangi visur anglijonų 
yra po kelis kartus daugiaus ne 
gu būrų. Rodėsi; kad apėmęs 
vadovystę Uranijoj prancūzas 
Villebois dabar su sawo pajie
goms bando tokio karės vedimo, 
koks reikalingas buvo isz pra
džių, kadangi isztraukę isz 
Bloemfontein anglijonai visur 
patinka burus, be muszio ne gali 
nė žingsnio nužengti; susitikimai 
būva ne maži, viename isz jų net 
szimtas kelios deszimtys anglijo
nų tapo užmusztų, ponautų ir 
paimtų į nelaisvę. ^Prezidentas 
Krueger-atsiuntė į Bloemfontein 
Robertsui raezt? užmanydamas, 
idant moterys isz miesto butų 
iszsiųstos, kadangi miestas busęs 
bombarduojamas.

Miestas Mafeking dar vis ne- 
iszliuosuotas nuo būrų apgulimo. 
Terp Kimberley ir Mafeking su
sirinko daugiaus būrų tpajiegų, 
kurios stovi ant drūtų pozicijų ir 
sulaiko anglijonus traukianezius į 
pagelb? apgultam miestui.

Pulkaunįkas B-oadvood trau
kiantis su dviem regimentais rai
telių ir dviem baterijoms artile
rijos po Tabu Ncbea susitiko su 
didesnėms būrų pajiegoms ir pri
verstas tapo trauktieji atgal. 
Iszsiuntė jis tritkį su provijantu 
ir 7 kanuolėms; trūkis tas vie
nok pateko burėms, kurie paėmė 
eskortu isz 350 kareivių 
ir visas anglijonų kanuo- 
ies. Tas atsitiko visai netoli 
Bloemfonjjbin, kur yra didžiau 
šios anglijonų pajiegos. Isz visko 
matyt, kad jeigu būrų vado
vams galima užmesti nemokėji
mu nauflotiesi isz pergalių, tai t? 
patį galima užmesti ir vyriau
siam angliszkos kariaunos vir- 
szinįkui lordui Robertu.

Kiek būrai turi dabar po gin
klu žmonių, nieks nežino. An- 
gliszkas laikrasztis “Times” tvir 
tina, buk pas burus ės? net 150- 
000 svetimų liuoenorių, tame 
skaitliuje 15000 maskolių, kurių 
vadovu ės?« Ganeckis. Tas pats 
laikrasztis paduoda, buk paskuti
nėse dienose per Portugalijos 
valdybas atkako isz visokių Eu
ropos krasztų 3000 naujų liuos- 
norių į pagelb? bucams. Nesino
ri vienok tam angliszko laikrasz- 
czio paleistam paskatai tikėti, ka
dangi, jeigu būrai turėtu tiek ka
reivių, anglijonus isz Oranijos 
butų seniai fiszviję.

Pasimirus jenerului Jo^bertui, 
jo vietoj virszinįku Transvaa-

liaus kariaunos likosi jenerolas | ja. Užgimė dabar koki ten ne 
Botha, kurį Joubert mirdamas sutikimai terp Maskolijos ir Ja-
pats užmanė ant savo vietos. 
Wisi angliški laikraszcziai pa
garbino sziltais žodžius pasimi- 
rusį priesz?; karalienė gi Wikto- 
rija atsiuntė jenerolo naszlei te
legramą iszreikszdama gailestį.

Tūli laikraszcziai pranesza, Imk 
Portugalija dalelio Anglijai isz- 
sodyli kariami? savo vaidybose 
Delagoa užtakos ir nuo ežia 
traukti į Tranevaalių. Galima 
vienok abejoti apie teisingum? 
tokio paskalo, kadangi toksai da- 
leidimas butu sulaužymu neutra- 
liszkumo, jis vien suskubytu įsi- 
kiszitn? į karę kitų vieszpatys- 
czių, o to Anglija stengiasi iš
vengti. Ji rods tikėjo, kad san
taikos sūdąs, Berne, Szvaicarijoj, 
pripažys Anglijai didelį pinįgisz- 
k? atlyginimu už sukoiifitkuotp 
geležinkelį angliszkos kompani 
jos, kurio Portugalija ne galės 
užmokėti ir todėl priversta bus 
parsamdyti Anglijai minėtu vai 
dyb^. Sūdąs vienok Anglijai 
pripažino tik $300000. Ant už
mokėjimo tų pinįgų Portugalija 
ue reikalauja nė paskolos užtrauk
ti.

Burus nelaisvius paimtus su 
jenerolu Cronje anglijonai užsi
manė iszsiųsti ant salos Szveutos 
Helenos, bet to ne galėjo padary
ti, kadangi terp nelaisvių apsi- 
reiszkė ligos ir daug jų mirszta.

Maskolija.
Priesz kp isztikro Maskolija 

rengia savo kariauną, ue žiuia. 
Pietiniuose Krasztuose ji pastatė 
kariauną ant kariszko padėjimo, 
sumobilizavo visp kariauną, tei- 
posgi ir ksriszk^ laivyne. An- 
gliszki laikraszcziai sako, buk 
tojė kariauua parengta priesz 
Turkiją. Kadangi vienok Tur
kija uusilenkė prie«z Maskolijg, 
kaip garsino tie pats angliszki 
laikraszcziai, tai kariauti su Tur
kija tuom tarpu nėra reikalo. 
Ant galo ant gazdinimo Turkijos 
Maskolijai ne reikia paežiai į ka
rę kisztiesi, nes ant to ji ras už
tektinai padėtojų terp paežių sul 
tapo pavaldinių, apie kp Turki
jos valdonas pats žino. Nuo 
Maskolijos noro paeiua sukėlimas 
maisztų Macedonijoj ir Armem 
joj, gali priesz Turkiją stumti, 
kada tik panorės, Bulgariją, 
Monteuegro, net Grekijp. Ant 
galo karėj priesz Turkija laivynė 
ne reikalingu, o tuom tarpu ir jp 
pastatė ant kariszko padėjimo. 
Kalba, buk nuo Turkijos Masko
lija pareikalavo ant Egej szkų jū
rių angjių sukrovimo vietos ir 
porto savo laivynei, te i posgi 
perleidimo kariszkų laivų per 
Bosforu Rodosi, kad visi tie 
rengimais! ne priesz Turkiją, bet 
prieoz kitus. Neseniai vignas 
vokiszkas laikrasztis ' buvo pa
garsinęs, buk priesz karę Afrikoj 
caras pažadėjo Anglijai nesikiszti 
į karę ir isz jos ant Anglijos ne
naudos nepasinaudoti. Tuom

ponijos Korėjoj. Nuo Korėjos 
rando Maskolija iazgavo mono
polių ant dirbimo geležinkelių ir 
expliotavimo visų kraszte ėsan- 
czių kaatynių. Japonija vienok 
reikalauja koncesijų ant expliota- 
vimo aukso kautynių, tiet davi
niui tokių koncesijų pricszinasi 
Maskolija. Ji apart minėtų mo
nopolių pareikalavo dsr atidavi
mo viso krasz.to su poetu Maram- 
po. Kadangi Korėja ne norėjo 
geru duoti reikalaujamo kraszto, 
tai Maskolija sutraukė į portji 
Chemulpo savo kariszkus laivus 
ant parodymo, kad jeigu geru ne 
atiduos reikalaujamo sklypo, tai 
Muskol ja jį paikis su prievarta. 
Nors Japonija pakėlė protestu 
priesz tokį caro valdžių pasielgi
mu, kadangi tas yra sulaužymu 
pirmiaus terp tų krasztų padary
tos sutarties, bet Maskolija ant 
Japonijos protesto ne paisė ir ant 
galo Korėja priversta tapo minė
tu savo žemės sklypu atiduoti 
Maskolijai. K| aut to atsakys 
Japonija, dar nežinia, bet jeigu ji 
bandytu prieszintiesi su kariauna, 
ras Maskolija gerai pasirengusiu

Isz Lietuvos.
Parodos Reikalai.

Lietuviszkai parodai rengiama 
yra griuezia vidutiniszko ūkinį- 
ko, kurioje bus pastatytos kelios 
figūros lietuvių tautiškuose pa- 
rėduosc. Grinczleje bus pastatyti 
toki daiktai, koki joje paprastai 
randasi.’ Prieszais grinczi| ir isz 
szonų bus pastatytos spintos su 
stiklinėms durimis knygoms ir 
kitokiems daiktams parodyti. 
Ant sienų priesz grineziy bus isz 
kabintos istoriszkos mapos, pa
veikslai mus garsesniųjų raetti- 
nįkų etc.

Iksziol (1 d. kovo) da nedaug 
buvo atlikta dėlei daugelio kliu- 
ežių. Bet dabar jau^yra daug 
kliuezių praszalinta ir darbai pra
sidėjo: nupirktos 2 stiklinės spin
tos, apsteliuotos grineziai sienos, 
suderėtas tepliorius grineziai isz- 
taisyti ir tt. Iki 1 d. balandžio 
bus grinezia įtaisyta ir sustatytos 
spintos su daiktais ir knygomis. 
Iki tai paežiai dienai gal bus pa
darytos ir figūros, teip kad liks 
dar 2 nedėlios geresniam užbaigi
mui ir dapildymui parodos.

{ Paryžių yra atsiųsta 39 fo
tografijos isz Prūsų Lietuvos, 79 
isz Kauno gub. ir 4 fotografijos 
isz Suvalkų gub. 2 d. kovo atė
jo knygos isz Amerikos su kata
logu, teipgi atėjo suraszas knygų 
—atspaustų gotiszkoms literoms. 
Neužilgo, kaip raszo knygius pa
rodos komiteto Amerikoje, tbus 
atspaustu teipgi dapildymas 
“Statistikos” Zanavykuczio. Pa
gal katalogu lietuviszkų knygų 
bus atspaustas sutrumpintas kata
logas praneuziazkoje kalboje.

Be to, kaip raszo mums kny-

6. Darbinįkų dirbanezių tose į- 
taisoso yra 501. Laikr ^zezių 
VVilniuje iszeina 6, ta-me du 
kasdieniniai. Wisi tie laikrasz 
ežiai iszeina maskoliškoj kliboj. 
Tegul tik maskoliszkas randus į- 
gaus daugiaus protp, tegul dalei- 
džia lietuviszk? spaud?, o t?syk 
lygiai spaustuvių smaili us, kaip 
ir knįgų pardavinyczių dar la- 
biaus paeidaugys.

Po įleistu i Nuinuszė lietu
sius.

12 kovo į Wi!uių atkako uki- 
nįkai kaimo Nevoselo, Trakų pa- 
vieczio. Nežinia kuom jie nusi
kalto policijai, kadangi grįžtant 
namon, ant priemie-zozio Pogu- 
lankos, priešais rando degtinės 
pardavinyczi?, užstojo keli? trys 
policijantai ir norėjo ukinįkus 
suaresztuoti. Žmoma, ukinįkai 
nesidavė ir stengėsi pabėgti. Už
gimė musztynės, kuriose polici
jantai pasinaudojo isz nuogų 
kardų ir vien? žmogelį gerai ap
kapojo, bet visgi kitiems pasise
kė isztrukti,-suėmė tik vien?. T? 
pateku-į į policijos rankas caro 
tarusi teip sumušė, kad reikėjo 
jį gabenti į ligoubutį. Tokiu 
mat budu caro tarnai platina 
maskoliszk? ei vilizaciį?!

Norėjo papjauti tarnaitę.
16 d. kovo isz namų kalvy- 

niszkos kollegijos, isz gyvenimo 
barzdaskuczio Blondeso, Wilniu- 
je, antr? valand? naktyj iszbėgo 
neseniai ežia pastojusi ant tar
nystes jauna tarnaitė su perpjau
tu kaklu. Policija paėmė mergi- 
n? ir nugabeno į ligonbutį, bet 
apie t? atsitikim? tyli, nieko ne 
garsina. Žmonės pasakoja, buk 
jai gerklę perpjovė patsai Bion- 
dės perpykęs kad ne pagavo 
tarnaitės į gyvenini? įleistų va
gilių, kurie pabėgo, ne spėjo su 
jais pabėgti vien jų pagelbinįkė, 
minėta tarnaitė. Ar teisingas 
vienok tasai paskalas, tylint po
licijai, ne galima žinoti.

Sutartis Amerikos ir Mas
kolijos.

Galutinai padaryta sutartis 
terp Amerikos ir Maskolijos kas- 
link siuntinėjimu pinįgų isz Mas
kolijos į Amerik? ir isz Amerikos 
į Matikolij?. Nuo balandžio mė
nesio galima siųsti į Maskolij? 
per paczt? pinįgus per money or
derius, teip kaip tai yra Ameri
koj! didžiausi toki money orde
riai gali būt 100 rubl. Siuntimas 
pinįgų tokiu būdų karatuos po 
25c. nuo kiekvieno 20 doliarų. 
Rubli amerikoniszkas pacztas 
skaito po 51, 46ę. Siuntimas ma
žesnių pinįgų į Lietuv? per pa
ežį? atseis pigiaus negu per ban 
kierius, shincziant vienok dides
nius pinįgus per bankas iszpuls 
pigiaus.

apsižiurėjim? cenzūros, bet isz 
tikro maskoliszkas randas kaip 
draudė pirma, teip jau draudžia 
lietuviszkas knįgas, nors jose 
nieko politiszko ne butų.

Isztrauka isz kaukiiitinio 
laiszko.

Wiatko8 gubernijoj, kur asz 
esu isztremtu, tokių jau valdžių 
isztremtų isz visokių tautiszkų 
gaivalų yra labai daug. Miestai 
ir miesteliai pripildyti inteligen
tais, po kaimus iszsklaidyti dar- 
binįka’. Darbo beveik ne gali 
ma ra ti, nes valdžia uždraudė 
mus priimti ant urėdų, o prie 
dirbtuvių uždrausta mums net 
prisiartinti. Tai gal norite žinoti, 
isz ko mintame^ Kiekvienas 
turi gimine^, draugus ir geradė- 

■jus, kurie ne tik ramina mus 
laiszkais, liet pagelta ir malerija- 
liszkai; jei prisiartina badas, isz- 
parduodame iki paskutiniam 
marszkiniui, o paskui, gavę pa- 
.-zelp?, vėl apsidengiame. Teip 
ir wėlkaine ne vert? pavydėjimo 
gyvenini?. Laiszkai ir paszelpa 
primena mums, jog ir didžiausia
me suspaudime ne ėsame užmirsz- 
ti, o tas sustiprina dvasi?, 
įgauname viltį lai
mingesnės ateitės. Daugelis isz
tremtų, besigindami nuo bado, 
pabėgo isz ežia, o kaip kokiam 
pasisekė laimingai prisigriebti į 
užrubežius. Silpnesni gi nuo 
vargo įpuolė į sausligę, bet wis 
rėpliojam ant savo susirinkimų.

Szalis, kurioje gyvename, ne 
galt lietuviui patikti. Susirami- 
nim? randame tik laiszkuose. 
laikraszcziuose ir knįgose, nes jo
kių kitokių darbų rasti ne gali
me. Pažinties su vietiniais po
nais nė turime, bet pertai ne 
daug žudome, kadangi vietiniai 
girtuoklystose ir kazyrose pa
skendę. Į t? miesto dalį, kur yra 
fabrikai, politiszkiems isztrem- 
tiems ateiti ne valia. Daugumas 
vietinių gyventojų iszsikraustė į 
Siberij?, tikėdamiesi gero pelno 
prie dirbimo geležinkelio; mums 
gi net į Siberij? kraustytiesi ne 
valia. Esame po globa atsižymė
jusio kražieczių skerdynėmis bu
vusio Kauno gubernatoriaus 
Klingetibergo, kuriasi dabar yra 
gubernatoriumi Wialkoj. Manę 
iki sziol, kiek galėjo; szelpė bro
lis, bet ant toliaus atsisakė nuo 
szelpimo, kadangi pats sirgda
mas, vos isztesi ant daktaro ir 
vaistų, o atliekamų pinįgų ne 
tdri. Taigi dabar nežinau nė k? 
daryti, nė kuom maitytresi, kad 
duszia kūno nepamestų. Pada
viau praszym? vidaus ministe- 
riui, kad daleistų persikelti į 
VViatk?, kur turėjau pažadėt? 
viet? buchalterio, bet iki sziol nė 
jokio atsakymo ne gavau ir jeigu 
ministėris ne daleis, tai isz tikro 
atseis badu numirti; sveikata

musų tėvynės žemlapis. Apima 
jis ne tik maskoliszk? Lietuw?, 
bet visus krasztus lietuviszkos 
giminės apgyventus, taigi Že- 
maitij?, Lietuw?, Latvij? ir Prū
sų Lietuw?. Ant Aemlapio pa
ženklinti geležinkeliai, plisntai ir 
kiti svarbesni keliai. Kaslink 
vietų, tai tikrojoj Lietuvoj ir 
Žemaitijoj paženklinti ne tik 
miestai, bet ir veik visi bažnyt- 
kiemiai. Paženklinti didesni eže
rai ir upės. Wietų vaidai visi 
grynai lietuviszki. Latvija ir 
Prūsų L'etuva jau ne teip pilna, 
bet visgi užtektinai pilna. Ant 
paženklinimo rubežių parvų nė
ra, viskas atmuszta vienoj par- 
voj teip kaip ir Latvijos žemla
pis. Rods ant žemlapio nėra pa
ženklinimo cenzūros daleidimo, 
bet kad jis padirbtas,rodosi,rando 
kasztais užlaikomoj Peterburge. 
Iljino specijaliszkoj dirbanezioj, 
žemlapius dirbtuvėj ir maskolisz- 
kam randui ir kad jų krautuvė yra 
Peterburge, tai reikėtų manyti, 
jog jisiszleistas su cenzūros žinia. 
Tas rodytu, lyg kad maskoliszkas 
raudas butų nuolankesnis lietu
viszkai spaudai: jeigu daleido 
atmuszti žemlapį, tai, rodosi, nėr a 
pamato drausti spaudinim? knį- 
gu-

Isz Cape Town. pietinėj 
Afrikoj,

Czianykszcziai lietuviai dau
giausiai skaito “Lietuv?”; tas 
laikrasztis visiems patinka. Keli » 
musų broliai, patraukti gražaus 
vardo, buvo parsitraukę “Sau
lę”, kurios laukėme tu nekantry
be, bet kada atėjo, pamatėme, 
kaip ant vardo apsirikome;pa<ral 
musų nuomonę, amerikoniszka 
“Saulė”ne szvieczia.bet iszduoda 
szeszėlį.

Paraginti “Lietuvos”, Cape 
Tovn lietuviai antru kartu sudė- 

Į jo aukas ant Paryžiaus parodos 
I reikalų ir tai ne centais arba ge
nais bet szilingais. Kas žino, 
kaip prastai pas mus eina darbai 
ir kaip maži uždarbiai dabar pie
tinėj Afrikoj, tas supras,jog mes, 
prilyginant prie turtų, aukauja
nt daugiaus negu lietuviai, dau
gelio kitų vietų. Sudėjome isz 
viso L2—lOs. 6d., kas ant ame
rikoniukų pinįgų padaro $12.30. 
Pinįgai iszsiųsti į “Lietuvos” re- 
dakcij? (vardai aukantojų ir jų 
aukos yra ant paskutinio pusla
pio. Red.).

D. Pocius.

tarpu dabar iszeinanti po masko- 
liszko randu įtekme laikraszcziai 
užgina vokiszko laikraszczio pa
leist? paska1? ir tiesiog sako, kad 
Maskolija tokio p (žadėjimo An
glijai ne davė ir net užklausta ne 
butų davusi.

Jeigu sumobilizuota dabar pie
tinėj Maskolijoj kariauna ir ne 
paskirta priesz Anglij?, nors da
lis jus, kaip girdėt, bus išsiųsta į 
vidurinę Azij? ant Afganistano 
rubežių, kur dabsr yra 150000 
kareivių ir kur yra jau parengtos 
kazarmės dėl dvigubo skaitliaus, 
tai visgi galima sakyti, kad su
mobilizuota maskoliszka kariau
na ne paskirta priesz Turki j?, bet 
priesz kit? priesz?, kūrinai gal

gininkė Parodos Kamiteto Euro
poje, atsiųsta yra į Tilžę isz Kau
no gub. skrynia su pavyzdžiais 
naminės ukinįkų iszdirbystės, 
tarpe kurių randasi gražiai isz- 
marginta lazda, kurpės etc.
Paryžius, 2 kovo.

Daumantas.

Spaustuvves ir jų darbai 
Hilniuje

Pagal atskait? spaudos užveiz- 
dos inspektoriaus, 1899m. musų 
tėvynės sostapilėj, mieste Wil- 
niuje buvo: spaustuvių, litografi
jų ir knįgų pardavinyczių 103. 
Tame skaitliuje spaustuvių buvo 
2R; knįgų pardavinyczių 27; li
tografijų 5, stereo ti pijų 6.

bandyti kokiu nors budu stabdyti 
Maskolijos godum?; tokiu stab
dytojo dabar gali būt tik Japoni-

1899m. skaitlius spaustuvių pasi
daugino ant 9, litografijų ant 
vienos, knįgų pardavinyczių ant

Didele wa gysta
14 d. kovo Wiluiuje, į gyve- 

nim? turtingo prekėjo R. naktyj 
įsiveržė vagiliai. Namų savinį 
kas gardžiai miegojo, vagiliai isz 
jo kelinių kiszeniaus iszėmė 
masznelę, kurioje buvo 1000 
rubl. procentinėmis popieroms, 
penki banku vekseliai po 1000 
rubl. kiekvienas. Ant stalo gu
lėjo deimantinės graznos vertos 
poros szimtų rublių, bet tų vagi
liai ne ėmė. Iškraustė ir visas 
pakavones, bet jose pinįgų ne 
daug rado.

Mokslas Apie Žemę sugrį
žo isz Maskolijos.

“Lietuvos” redakcijos iszsiųs^ 
tas per paczt? į Lietuvę” Mok
slas apie žemę” sugrįžo atgal su 
paženklinimu cenzuro?, jog t ta 
knįga uždrausta. Isz to matyt, 
kad siųsta p. Naujoko pateko į 
adresanto rankas tik per ne

mano visai silpna. Szi?dien ne
atbūtinai reikalingas man drau
gas, kuris, supratęs mano vargin- 
g? padėjim?, atsiszauktu per 
Jaikiaszczius praszydamas nuo 
brolių materijaliszkos paszėlpos 
dėl manę*. Žinodamas, kaip 
reikalingos aukos ant tėvyniškų 
reikalų, asz sau paszelpoa nepra- 
szycziau nuo lietuviszkos visuo
menės, bet kito kelio aut atsigy
nimo nuo bado ne randu. Tegul 
broliai ant išgelbėjimo manęs 
nuo bado paaukaus nors vien? 
nuoszimtį to, k? išleidžia ant 
svaiginanezių gėrymųl

_ Brolis.
* ____ _______

Lletuwiszkl rasztai.
Zernlapis Lietuviškai Latuisz 

ko krarato 1: 840000 didumo. 
Iszduotas inžinieriaus A. Mace- 
Jausko. Sukrauta pas įsileistoj ą. 
Nęwsky III. Peterburjęe At- 
tnusztas kartograflszko instituto 
IlJino, Peterburge. Preke Ii 
rabi.

Yra tai gana didelio formato

Ar tūli wabalai numano 
apie skailines?

Tūli nuožmi žmonės, kaip an
tai australiecziai, ne gali suprasti 
didesnių skaitlinių kaip penkis ir 
paaiškinimui didesnių ne turi sa
vo ku+ta.je nė vardo. Kadangi 
kaslink proto žmogus stovi ant 
augsžęziuusio laipsnio, tai isz to 
iszpultų, kad nė joki kiti gyvi 
Sutvėrimai negali turėti nė jokio 
supratimo apie skaitlines, Tuom 
tarpu daugėlis faktų parodo, kad 
nuomonė ta klaidi ir kad tūli gy- 
vuoliai kasliuk 'supratimo skait
linių pralenkė nuožmius australie- 
czius, buszmanus pietinės Afrikos, 
andamaujieczius pietinės Azijos.

Garsus angliszkas mokslin- 
czius Lubbock tvirtina, jog tūli 
vabalai moka suskaityti net iki 
24. T? savo tvirtinim? jis pa
remia šitokiais faktais. Tūlos 
szirazių veislės, dirbdamos korių 
akutes ant dėjimo kiauszinių, į 
jas įdeda visada vien? ir t? patį 
vabalų skaitlių ant maisto szir- 
szycziui. Paprasta pieskinė szir- 
szė deda į korio akį vien? v s ba
lę, tuom tarpu kitos atmainos 
deda po 5, kitos 10. penkiolikę, 
net iki 24, bet jau niekada nepa- 
klycta ir tai kiekviena szirszių at
maina laikosi visada vieno ir to 
paties vabalų skaitliaus, akyse



LIETUVA

Cigarų

Isz darbo lanko.
orgauiauoti darbiuįkai, kuri* da i1 
bar dirba po 10 valandų ant die- '

Darbai 
užmo-

įneszimą 
siųsti p. 
žinomas 
ir kurs

smarkiai 
pavieczio 
rauplėms 
smarkiai

Matyt 
ne ge- 
žmonių 
pats se-

czia 
Bu 5 h 
1000

5 Nev York. Nuo 1 d. ba
landžio 50000 czianykszczių dar
binįkų užgyrė pakelti sztraikus 
ant iszkovojimo 9 darbo valan
dų. bztraike ims daly v ūmą visi

niekada ne būva jų nė daugiaus, 
nė mažiaus, nors vietos paprastai 
yra daugiaus, o tankiai, kada 
szirszė atnesza paskutinį vabalp, 
paveikslan 24, jau pirmutinių ne 
būva, bet daėjus iki tam skait
liui, daugiaus vabalų į akį nene- 
sza. Atmainų Eumenos pataitės 
būva didesnės už patinus ir szir- 
szės žino isz katrų padėtų 
kiauszinių iszsiperės pataitės, o 
isz katrų patinai, į akutę pataiezių 
įdeda 15 vabalų, o į patinų 5 ir 
tame niekada ne paklysta, laikosi 
visada to paties skaitliaus. Tei 
sybė, dėdama kiauszinius patai
ezių terp vieno ir kito padėjimo 
reikalauja dvigubo laiko negu 
dedant patinų kiauszinius, bet 
tuom nesiduoda iszaiszkinti, ko
dėl į pataiezių akutes įdeda 15 
vabalų, o į patinų tik 5, kadangi 
ne visada ant pagavimo vabalo 
užtenka lygaus laiko. Taigi isz 
to visko matyt, kad szirszės turi 
sziokį tokį supratimą apie skait
lines, vienos atmainos moka su 
akatyti iki 10, kitos gi net iki 
24, taigi daugiaus negu tp gali 
suprasti tūlos nuožmios tautos 
gyvenanezios dar ant žemės.

Prancuziszkas tirinėtojas ant 
salos Naujos Kaledonijos, Ocea- 
nijoj, p. Delauney vieną kartą 
užtėmyje mažą vabalėlį lakiojantį 
apie banano krūmą- Deliuney 
genaus prisižiūrėjęs, patėmyjo, 
kad minėtas vabalėlis apie savo 
parinktą banano lapą daro 6 ra
tus (taigi tiek kartų aplink jį ap
lekia) lėkdamas nuo deszinės kai
rės link ir tą atlikęs tokį jau 
darbą ir tiek jau kartų atlieka 

. nuo kairės deszinės link; su tuom 
pabaigęs, paskui daro vienu ratu 
mažiaus, taigi aplekia banano la
pą penkis kartus, paskui keturis, 
paskui tris, du ir vieną ir tai 
lėkdamas sykį nuo deszinės kai
rės Imk, paskui nuo kairės deszi
nės link. . Kaslink skaitlinių va
balėlis niekada nepaklysta, visada 
padaręs į abi pusi visą eilę ra
tų, tupia ilsėtiesi. Taigi jis turi 
skaitlines,suprasti ir moka su
skaityti bent iki 42, nes tiek ratų 
padarę*, nutupia. Kiek karfų 
Dalauney užtėmyje minėtą vaba
lėlį lakiojant, visada jis, nė ant 
pusės rato nepaklydęs, apsukęs 
42 kartų apie tą daiktą, apie kurį 
lakiojo, tūpė ilsėtiesi. Jeigu 
vabalėlis ne galėtu suskaityti pa
darytų apsukimu, turėtu paklysti 
ir vieną kartą padarytų jų dau
giaus kitą gi sykį mažiaus, 
kadangi niekada nepaklysta ir , 
laikosi visada to patiei skait- 
liaus, tai turi mokėti suskaityti 
ir skaitlių suprasti. Kitaip to 
visko iszaiszkinti ne galima.

Isz Amerikos.
$ 1OOO už paezią.

Wadovai indijonų Choctave 
giminės užgyrė po $1000 mo
kestį nuo baltvedžių norincz ų 
vesti indijones už moteris. Už- 
gyrimą tą dabar užtvirtino ir 
prezidentas McKinley. Tuom gal 
užkirs kel,ią visokiems dykaduo
niams, kurie gaudyte gaudydavo 
indijoniszkas merginas ir imdavo 
jas už paezias, kadangi mat indi- 
jonės gana turtingos, ant kiek 
vienos indijonės iszpuola po 
$5000 turtų. Teip turtingą mo
terį terp baltveidžių ne teip 
greit galima surasti, o jau turinti 
tiek turtų už valkiozo ne tekės.

Sumusze pranaszą.
Gretna, Nebr. Koksai Figgu 

pradėjo ežia garsinti naują mok
slą ir sutvėrė tikėjimiszką sektą, 
kurios pranaszu pats apsigarsino. 
Jis tvirtina, jog merginos apsi- 
vedusios pastoja velniais. Tur
būt pranaszas buvo jaunas, ka
dangi daug moterų apleido savo 
vyrus ir pristojo prie pranaszo. 
Tas vienok nepaliko moterų ap 
leistiems vyrams. Tie susirinkę, 
užpuolė ant pranaszo namų, isz- 
vilko jį isz lovos ir teip įkrėtė į 
kailį, kad to gal visą amžį neuž- 
mirsz. Po tam patsai pranaszas 
ir jo pasekėjai isz ežia iszsineszdi- 
no.
Nelaime akmenų skaldinyczlose.

Huntington, Ind. Netoli nuo 
ežia ėsaneziose akmenų skaldi- 
nycziose atsitiko nelaimi. Pri
taisytas dinamito szuvis per 
anksti expliodavo, darbinįkai 
nespėjo pasitraukti ir lakstanti 
akmens szmotai užgavo sunkiai 
tris darbinįkus, apie kurių iszgi- 
jimą daktarai abejoja. L

._______ ___

Rauples.
Springfield, III. Sziaurinėj 

dalyj Pope pavieczio 
siauezia rauplės ir toj 
dalyj darbar yra 200 
serganezių. Rauplės
platinasi Galutine, Hordine, Soli
ne ir Littletone.

EspliozŲos.
Erie, Pa. Popieros dirbtuvė

se Watsono & Co. atsitiko smar
ki explioziji, kurios vienas dar- 
binįkas likosi užmusztas, o ketu
ri sunkiai sužeisti.

• I ’

Laramie, Wyo. Krautuvėse 
Union Pacific geležinkelio atsiti
ko smarki gazolinos expliozija, 
kurios 15 ugnasargių likosi sun
kiai sužeistų, o isz jų du sužeisti 
mirtinai.

Gaisrai.
Argentina, Mo. Sudegė ežia 

dirbtuvės “Kansas City Star. & 
Foundry Co., kuriose specijalisz- 
kai dirbo vagonus suszaldymui 
gabenamos mėsos. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant $150000.

Dvosso, Mich. Siautė ežia 
smarkus gaisras. Prie gesinimo, 
nugriuvusios sienos du ugnage- 
siai likosi užmuszti, o du sunkiai 
apkulti.

St. Ijoits, Mo. Sudegė 
butelių dirbtuvės Anbeuser 
alaus leidinyczių, per ką 
darbinįkų ne teko darbo.

Nev Bru.nsvick, R. I. Sudegė 
ežia dirbtuvės Consolidated 
Fruit Jar Co. ir per tai 300 dar- 
bir.įkų ne teko darbo. Blėdį ug
nies padarytą skaito ant $100000.

Baltimore, Md. Sudėgė ežia 
didelės drabužių parduvinyczios 
Likęs, Bervanger & Co. aut 12 
ui. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant $300000.

Providence, R. I. Netoli nuo 
ežia sudegė namai farmero Bras- 
sel; ugnyje pražuvo 3 vaikų. 
Jauniausiąjį motina iszneszė isz 
ugnies, bet ir tas teip sunkiai ap
degė, kad į porą valandų pasimi
rė.

Ghf.ensbc’RG, Pa. Kalnaka
siams Coultero & Muffo kastynių 
nuo 1 d. balandžio pakėlė užmo- 
keanį ant 5c. nuo tonos.

T Columbus, Oh. pradėjo 
ežia statyti naują geležies dirbtu
vę, kuri d»r szį metą bus pabaig
ta ir pradės dirbti.

5 Beccaria, Pa. Darbai eina 
ežia vidutiniszkai lygiai akmenų 
skaldinycziose kaip ir kastynėse, 
tik užmokesnis nedidžiausias.

Pittsburg, Pa. 25000 kal
nakasių szito apskriezio kastynių 
pakėlė sztraiką. Dsrbinįkai reika
lauja didesnio už savo darbą už 
mokesnio.

Emsley, Ala. Czianyksz- 
cziose plieno dirbtuvėse, kuriose 
nuo 10 metų ne dirbo, neužilgio 
prasidės darbai. Minėtas dirbtu
ves dabar taiso. .

* Frankfort, Pa. Czianyksz- 
ežiose plieno dirbtuvėse pradėjo 
dirbti su dviem darbinįkų atmai
nom. Dirbtuvės gavo daug 
naujų reikalavimų.

•J Detroit, Mich. 
trustas nupirko Scolto tabako 
dirbtuves ir nuo 1 d. gegužio jas 
uždaro. 1000 darbinįkų per tai 
ne teko darbo.

•Į Knosville, Tex. 300 darbi 
nįkų Knosville Woolen Mills pa
kėlė sztraiką, bet' paskui pusė 
darbinįkų sugrįlo £*rie darbo, 
vieton likusių priėmė seabsus.

* Red Lodge, Mont. Czia- 
nykszcziai darbinįkai pakėlė 
sztraiką, kadangi kompanija nu 
mažino užmokesnį. Tegul todėl 
nieks ežia neina darbo jieszkoti.

Pana, III Sivinįkai czia
nykszczių kastynių apreiszkė 
darbinįkams, jog ne g.ili ant to
liau* mokėti už darbą po tiek 
kaip dabar. Jeigu darbinįkai ne 
sutiks ant mažesnio užmokesnio, 
lai kastynės busenezios uždary
tos.

denlas nemokėjo! — Galiaus kn. 
, Žilinskui užsivariuojant, 500 dol.

tapė į Paryžių nusiųsti ant 4 y- 
patų vardo; dabar — kaip raszo 

, isz Paryžiaus — vargas yra tuos 
pinįgus gauti, nes bankas reika
lauja, kad tos 4 ypatos parodytu 
savo paszpartus; o ar jos turi 
paszpartus? Ir ant galo ar visi 
keturi norės vieną ar daugiaus 
dienų darbo trotyti? o kad ir 
trotys, ar užtai nereiks užmokė
ti? Tai, matote, kaip pinįgai 
dabojami yra, kad neitu ant nie
kų?, Kad asz buvau 
padavę*, idant pinįgus 
Daumantuiukurs mums 
kaipo geras Lietu vys 
vienaitiniai pasitarnauja dėl į 
rengimo Parodos ir kuriam Ame
rikos Komitetas davė pilnavalią 
dėl Parodos įrengimo, tai kun. 
Ž'linskas būtinai norėjo klapatus 
dadaryti kaip komitetui Ameri
kos, teip lyginai aniems Payžiuje 
gyvenantiems Lietuviams, ir 
matomai rūpinosi jų tarpe pa 
gimdyti ermyderius, per kuriuos 
Parodos dalykai vėl užsivilkint) 
galėtu! Ypatingai jam ten rū
pėjo duoti uždarbį vienai ypatai, 
kuri dėl kun. Ž linsko isztikama 
yra, nors daugumas sąnarių ko
miteto ant toįi ypatos nepasitiki 
ir negali pasitikėti. Tai gabme 
numanyti, kaip musų kunįgai, 
liesergėdami yždą Parodos, po
draug stengiasi su pinįgais Paro
dos jeibius kelti. — Taigi asz 
vieszai dar sykį sikau: Komite 
tas ne turi tiesos mokėti 6 dolia- 
rus už skrynią dėl iszsiuutimo 
knįgų; ir ant toliaus komitetas 
neiszmintingai elgsis, jeigu pinį
gus siuntinės ant vardo ypatų 
daugelio, apart ant vardo to, ku
riam yra pilnavalė duota.

J. Szliupas,

syk ateis laikas priesz jut>s per 
serginėti žmones, iki sziol vienok 
bedievystės apasztalai doriaus 
elgiasi už tulus dievotumo mo
kintojus ir dabotojus, o dar ežia 
reikia pridurti, kad ne apie visus 
tų dievotumo apasztalų darbus 
žinome, daug jų szlykszczių nuo
dėmių yra slepiamų. Taigi norė
tume žinoti, kas musų dvasisz- 
kiems vadovams duoda tiesą 
stabdyti darbus doresnių ir geres
nių tautieczių? Kur yra tų va
dovų aukos ant tautos labo? 
Kur jų aukos ant Paryžiaift paro
dos reikalų ir ant kankintinių?

M. J.

Oaford, N. Y. Dirbtuvė
se Empire Iron Works neužilgio 
pradės dirbti.

Altoona,' Pa. Naujai pa
statytose ežia stiklo dirbtuvėse 
pradėjo jau dirbti.

Etna,. Pa. Darbiuįkams 
Speng, Chalfaut & Co. dirbtuvių 
pakelia uždarbį ant 15%.

Sharon, Pa. Darbinįkams 
Htckory kastynių pakėlė užmo
kėsiu ant 5%.

5 Che*ter, Pa. Franklin For- 
ging & Steel Co. pastatys ežia 
naują geležies dirbtuvę.

i 5 Ely, Min. Darbai eina ežia 
gerai. Wisose keturiose kastynėse

, dirba per dienas ir naktis.
Nev Castle, Pa. Dirbtu

vės Pittsburg Steel & Ringe Co. 
bus perkeltos į szitą miestą.

5 Martins Ferry, Oh. Czia- 
nykszcziose Laughlino geležies 
dirbtuvėse dirba be perstojimo.

•, Be-emer, Ala.* Czianyksz- 
ežios geležies dirbtuvės, kurios 
iszstovėjo per 10 metų, pradėjo, 
dirbti.

Stomford, Con. Czianyk- 
szczios Cove Mill dirbtuvės sus 
tojo ir per tai daug darbinįkų ne 
teko darbo.

Remington Sta. Pa. Dirb
tuves American Tin Plate Co. 
dabar ardo. Perkelia jas į Iron- 
dale.-Oh.

■f Charlotte, N. Y. Czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse, 
kurias padidino, prasidėjo jau 
darbai.

T Elmira, N. Y. Sztraikas 
darbinįkų Auot, Pa. kastynių pa
sibaigė ir darbinįkai sugrįžo prie 
darbo. ■,

Pottsvillb, Pa. Darbai 
kastynėse Reading Coal Co. su
mažėjo; dabar ežia ne dirba jau 
pilno laiko.

ShenandoaR, Pa. Kasty
nėse Mthanoy City darbai suma
žėjo; dabar dirba tik 3 dienas 
ant sanvaitės.

Deoatur, Ala. Czianyksz- 
cziose plieno dirbtuvėse, kurios 
stovėjo gana ilgai, neužilgio pra
sidės darbai.

nos.
1 Alcoma, W. Va. 

eina ežia ne blogiausiai 
kesnis po 70c. nuo karo, nuo ba
landžio pakėlė jį ant 5c., bet 
darbinįkai tuom nepasiganėdina, 
reikalauja imi $1.00. Jeigu reka- 
lavimo kautynių savinįkai neisz 
pildys, darbinįkai ketina sztrai- 
kuoti.

1 Southport, Con. Darbai ei
na ežia ne geriausiai: kada atsi
randa darbai ant farmų, tai tur
tingi farmeriai moka po $1.50 
ant dienos, ant mažų farmų už
mokesnis visai mažas, 
ežia ir fabrikų, bet juose 
riausiai dirba. Szimtai 
ežia ne turi darbo ir asz 
džiu jau nuo 2 sanvaiezių be jo
kio darbo. } Stankaitis.
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ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Parodos reikaluose.
Skaitydamas “Tėvynę”, no

rams - nenorams tėmijau, kaip 
yra rupestingiuu kun. Žilinskas 
apie reikalus Parodos Paryžiuje, 
ir kaip kun. Milukas sergsti, kad 
pinįgai, ant to mierio sudėti, 
nenueitu ant niekų (“Katali
kas”). Dabar gi dalykai prade
da po valiai aikszten iszlysti. 
Dėl kun. Žilinsko užmaezių, pa 
imti didesnęję vietą — kuri per 
daug kasztų isztrauktu Lietu
viams —, reikėjo dvi telegramas 
siuntinėti į Paryžių, kur butu 
vienos buvę gana. Ant iszsiun- 
timo knįgų į Paryžių teip pat 
negalima buvo nuo pirklių gauti 
skrynią už 50c., ale reikėjo užste- 
liuoti tam tycz^ą skrynią pas eta- 
liorių už 3 dol.; ir dar kas ant 
galo iszėjo? U gi skrynią pasta 
tė ant kiemo “Tėvynės” ir paliko 
per naktį; tad tūli žmonės pama
tę, kad brangi skrynia lauke sza- 
la, sumislyjo jai duoti sziltesnę 
kur vietą, ir - pavogė. Tad už- 
steliavo kun. Žilinskas antrą 
skrynią taip-gi už 3 dol.; na, ir 
tojė jau pasieks rasi laimingai 
Paryžių.........- Mat nė knįgų isz-

. Įsiusti be didelių kasztų p. prizi I

Diewuoti ir bedieviai.
Kaip matyt isz paskutinių atsi

tikimų. sunku mums ką nors nu
veikti ant tėvyniszkos dirvos, 
kadangi negalime sueiti į vieny- 
l>ę dirbant ką sujungtoms pajie- 
goms. VVieni raszo, kalbindami 
prie vienybės, kiti prie to ragina 
per prakalbas, žmonelės gi deda 
centus ant nuveikimo kokio nors 
darbo; yra vienok gana tokių, 
kurie nors savę vadina tautos 
vadovais, kurie isz jų vadžioja- 
mų žmonių lo į sau krauna ir 
tėnka, kurie prie kiekvienos pro 
gos stengiasi savę iszaugsztinti, o 
kitus pažeminti, bet su darbais,su 
aukoms ant visuomenės labo ne
pasirodo, ne apverezia nė ma
žiausios delelės didelių turtų ant 
naudos tų, kurie tuos turtus su
krovė; jiems kraunanti turtus 
žmonelės yra tik melžiama kar
vė, kuri tol gera, kol jiems pie 
np duoda, bet jie to pieno neduos 
iszal kuriam. Ant Paryžiaus pa- 

. rodos reikalų, ant kankintinių 
beveik ne matėme aukų pralo- 
busių, žmonių aukoms nupenėtų 
dvasiszkų vadovų, daugumo to
kių nupenėtų ne matome nė dar
bų ant tautos labo. Jeigu tokius 
tranus iszmestume isz savo tar
po, ne tik blėdies neturėtume, 
bet ant tautiszkos dirvos daug 
daugiaus nuveikti galėtume, nes 
per iszmetimp butu praszahnti 
vien tokių darbų stabdytojai. Jie 
pristatė mums bažnyczių už musų 
pinįgus ir lupdami neiszpasaky 
tas taxas už inažiaurią tikėjimisz- 
kp patarnavimą, padarė bažny
czias įnagiu ant krovimo sau di
desnių turtų. Už musų pinįgus 
statytas Dievui bažnyczias 
gramzdina į skobs, mėto be jo* 
kio iszsirokavimo žmonių ant pa 
laikymo bažnyczių sudėtus pinį
gus, jas dovanoja airiams, aukau
tojų, už kurių pinįgus jos pasta
tytos, visai nepasiklauaę. Toki 
mat terp musų yra dvariszki va
dovai! Jeigu kas drysta jiems 
pasiprieszinti, tuos apszaukia be
dieviais ir atlikta; pravardžių- • 
vimai — tai visas kunįgų iszsi 
teisinimas priesz visuomenę, tai 
svarbiausios jų rokundos isz pa
rapijų kasos stovio. Jeigu jau 
reikia ginti visuomenę nuo pik
to, tai ginkime ją nuo godumo 
vadinanezių savę dvasiszkais 
vadovais, kadangi tie bedieviai, 
koki jie ne butų, dar nepasisavi- 
no tukstanezių svetimų pinįgų, 
neiszmėtė tiek visuomenės pinį- ’ 
gų. Jeigu jie tp padarys, kuom I 
gana atsižimėjo tūli dvasiszki 1 
vadovai, jeigu ant tiek didelės * *

Laikraszczio reikia.
Man sausio mėnesyje besilan

kant Pittsburge, tenynszti kuopa 
S icialistų Lietuvių nutarė du 
svarbiu dalyku:

1. Suvienyti Lietuvius Socia
listus į vieną organizaciją, kuri 
tokiu budu įsrytu pajiegą kaip 
moraliszką, teip lyginai politiszką 
l»ei pinįgiszką. Gera tai idėja, 
l»et gaila, kad darbas suvienyji- 
mo labai po valiai slenka, ir laik- 
raszcziuose iktolaik labai mažai 
kas buvo raszyta apie tą dalyką. 
Tokia organizacija galėtu veikti 
ne tik ant plotų Suvienytų Val
stijų, bet teip pat galėtu padirbė
ti dėl vadavimo Lietuvių tautos 
isz nasrų Maskohjos. Sociabsz- 
kas judėjimas ne tiktai Ameri
koje, bet ir L'etuvoje eina di
dyn, ir laikas jau butu susitverti 
drūtai organizacijai, kuri tesėtu 
atlikti darbus ant jos peczių puo- 
lanczius. Be organizacijos tas 
darbas ne gali įgyti svarbos ir 
trivalnumo. Todėl velytina 
yra, kad umu laiku visos kuopos, 
susidėtu į krūvą, aprinktu Cen- 
traliszką Komitetą, ir pradėtu 
savo paskirtą darbą. Gana jau 
ilgai Lietuviai prigulėjo nuo 
svetimų organizacijų ekonomisz 
kame krutėjime.

2. P’ittsburgo Socialistų kuo
pa nutarė iszleisti darbinįkų rei
kalams paskirtą laikrasztį, ir už
manyta buvo gauti dėl to mierio 
literas (raides) buvusios Mokslo 
Draugystė*, kurios tebguli sudė
tos Shenandoryje pas p. Naujuną.* * • * • • 

I Raidžių reikale buvau Nukelia
vę* į Shenanddah, bet 8u gailes- 
cziu turiu pasakyti, kad su te- 

. nykszcziais Lietuviais sunku yra 
susitaikyti: apjakimas tūlų regis 
tp dalyką (gavimą raidžių) pripai
nios. Tacziaus susitelkę į krūvą, 
Socialistai įstengs ir be to apsiei
ti. Tiktai svarbesniu yra k 1 turi
mas! kokių mums laikraszczio 
reikia?

Abejonės nėra, kad dėl bėgan- 
ežių reikalų apsznekėjimo pakanka 
Lietuviams sz-pdien iszeinanczių 
laikraszczių nedėlmių: juk “Vie
nybė”, “Lietuva” ir “Kūrėjas” 
noringai talpina žinutes isz pasi- 
krutinimų dvasios Lietuvių ant 
tautiszkos ar darbinįkitįzkos dir 
vos. Truksta-gi mums vietos 
dėl moksltszko isztirinėjimo tiesų 
ir pareigų darbiuįkiszkojo ir tau 
tiszkojo judėjimo. “Lietuvos 
Darbininkas” yra mėginę* tp spra- 
gp iszpildyti. tacziaus jis neį 
stengia į laikp iszeiti. Tai gi 
mums reikia mėnesinio laikrasz 
ežio, paszvęsto apsvarstymui 
moksliszkam. Gal kas sakys, 
kad tarime “Dirvp”; bet “Dir 
va” neyra paszvęsta reikalams 
darbinįkų, ir dar abejotina labai 
yra, ar “Dirva” atvirai lukszten- 
tu bėdas darbinįkų, ypaeziai jei 
raižytojai nepaksztels kunigė
liams į skverną. Mums reikia 
neprigulmingo mėnesinio raszto, 
kaip buvo “Apszvieta”. Todėl 
kviecziu Socialistus visotinai 
apsvarstyti tuos dalykus arti
miausiuose savo kuopų susirinki
muose, ir daryti teip, kaip isz- 
mintis paliepia.

Atsiminkite, broliai Socialistai, 1 
jog tai yra svarbus žingsnis mu- ( 
sų tautos gyvenime, ir,. jeigu 
mokėsime tuos reikalus pastatyti 1 
ant drūtos papėdės, tai be abejo- 
nės galėsime stvo tautai didokp i 
naudp atneštti.

J. Szliupas,
421 Penn Avė., Scranton, Pa. j

Isz Lynu. Mas.
Darbai eina ežia gerai, Lietu

vių yra pusėtinas būrelis ir nors 
terp jų nesutikimų nėra, bet ui
tai ir su tautiszkais darbais iki 
sziol ne atsižymėjo. Laikrasz-

katrą užkalbini užsiraszyti gerą 
.laikrasztį. tai atsako, kad jo ne
reikalauja, kadangi, pagal nuo- 
muonę daugelio czianykszczių 
lietuvių, laikrasztis reikalingas 
vien biznieriams ant pasigarsini- 
mo. Mieli broliai! pažiūrėkime 
tik į kittauczius, kurie atliekamą 
laiką prale:džit^ ant skaitymo, 
kaip je stovi, o kaip mes! 
szvedai, vokiecziai, prancūzai 
pastoja foremonais fabrikuose to
dėl, kad jie už mus labiaus ap- 
siszvietę, musų gi broliams visur 
patenka pavojingiausi, sunkiausi 
darbai todėl, kad atlikti tokių, 
kur reikia daugiaus proto, ne 
moka dėl savo tamsumo. Taigi 
broliai nesiszalinkite nuo skaity
mo iszlavinanczių protą laikrasz
czių ir knįgų, o per tai pats į- 
gausite daugiaus proto, liausitės 
niekinę mokslą ir apszvietimą,bet 
stengsitės jį įgyti, o su tuom ga
lėsite gauti geresnius negu dabar 
darbus.

Kaip kitų vietų lietuviai, teip 
ir mes užsimanėme rinkti aukas 
ant Paryžiaus parodos reikalų. 
Nuo geros valios tautieczių su
rinkome ant to mierio $4.25. Pi
nįgus nusiuntėme į “Lietuvos” 
redakciją (vardai aukautojų ir jų 
aukos yra ant paskutinio pusla
pio. Red.) Reikia ežia pridurti, 
kad aukų rinkėjui nuo tūlų musų 
brolių atsėjo ir visokių plūdimų 
iszgirsti, ypacz tame atsižymėjo 
keli vos pernai atvažiavę isz tė
vynės grinorėliai. Szitie mat 
greitai susiamerikanizavo, žino
ma, pagal jų supratimą. Tie pa
klausti,po kiek paaukaus ant pa
rodos reikalų, užklausė, kaip an- 
gliszkai vadina karezemą ir alų 

i/(czia inat karezemų nėra, tai gri 
norėliai nežino ne vardo), o mu
sų spaudos parodos užmanymą 
saviszkiai iszplndo. Užmir*>zo 

• tie nabagai, kad pernai, kada nė 
žodžio angliszkai ne mokėdami 
ežia atkako, tai tiems patiems au
kų davėjams rankas krimto, kad 
(išrūpintų jiems kur nors darbą, 
nes butų atsėję badu pastipti. 
Dabar jie užmirszta ne tik savo 
gelbėtojus bet savo tautą. Argi 
verta .buvo tokius iszgamus 
szelpti ir gelbėti?. Mieli broliai, 
meskime tuos bjaurius paproezius 
ir dirbkime kaip galėdami ant 
musų visų labo, kas rasztais, o 
kasraszyti ne gali, tai tegul dar
bus szelpia pinįgais.

B. Miglinas.

Bažnyczios katalikiszkų 
wyskupų savastis.

Musų broliai dar vis tiki, jog 
už lietuvių pinįgus statytos 
bažnyczios yra jų savasczia.ir 
laiko bažnyczias už musų tautisz- 
kas institucijas. Tuom tarpu jos 
ne musų, bet svetimtauezių vys
kupų. kurie pagal Amerikos tie
sas gali su joms daryti, ką tik no
ri, kaip ir su sawo asabiszku tur
tu. Tą pripažino szteto Michiga- 
no augszcziausias sūdąs provoje 
už bažnyczios sava-tį miestelyj 
North Dorr. terp prigulmingns 
ir neprigulmingos lenkiszkos pa
rapijos. Taigi, nors už musų pi 
nįgus daugiausiai pristatytume 
bažnyczių. nors vyskupai, su 
žmonėms ne galėdami susitaikyti 
ir niekiausius dvasiszkue vado 
vus mums duotų, mes, kaip isz 
augszcz aus paminėtos pro vos 
matyt, ne turime tiesos prieszta 
rauti, kadangi bažnyczios savas
tis yra ne musų, liet vyskupo; 
is turi tiesą laikyti tokį savo 

pagelbinįką, koks jam patinka, o 
jeigu jam patiks už ’ lietuvių pi
nįgus pastatytą bažnyczią pado
vanoti vokiecziams, airiams arba 
kitokiems, pastatę bažnyczią ne 
turi tiesos prieszintieri, kadangi 
ji ne jų savastis. Argi toks su
rėdymas geras? Nors mums 
stengiasi įkalbėti, kad bažny
czios yra musų tautiszkos institu
cijos, bet pasirodo, kad ne teip 
yra. Už musų pinįgus statytos 
bažnyczios yra tik kunįgų bizno 
wįeta. Tegul todėl jie jas stato 
už savo pinįgus. Juk žmonės 
ir teip už mažiausią tikėjimiszką < 
patarnavimą turi kunįgut užmo
kėti. Kiek mums pasitaikė už- | 
tėmyti Chicagoj,. už tikėjimiszką 
patarnavimą daug už mus turtin
gesnių vokieczių pastoriai pasi- 
ganėdina daug mažesniu užmokės- i 
niu negu lietuviszkas kunįgas; 
gėdą daranezių derybų nėra pas 
protestonus, bet ima jie užmokės-

laujantis patarnavimo užmoka. 
Isz tikro, savo nepasotytu godu
mu, bjaurioms deryboms už kiek
vieną tikėjimiszką patarnavimą 
daugelis musų dvasiszkų vado
vų žemina ne tik musų tautą, 
bet ir katalikiszką tikėjimą sve- 
timtauczių ir svetimtikių akyse. 
Argi to ne mato, argi ne nori su
prasti geresniejie kunįgai? To
kios sanlygos, kokiose yra musų 
bažnyczios Amerikoj, į kurių rei
kalus nesikisza randas, labiausiai 
kenkia katalikiszkam tikėjimui, 
kurio neva dabotoju garsinasi 
dvHsiszkija.

Isz Somerville, Mas.
Tankiai musų broliai per savo 

nesupratimą nužudo sunkiai už
dirbtus pinįgus. Sztai per Szven- 
tp Juozapą toks atsitikimas buvo 
ir pas mus: du Juozai,parsigabe
nę degtinės isz Charįestovn, po 
nr. 27 Ribhardson str. kėlė savo 
varduves, ant kurių uisipraszė 
draugus. Begeriant, vienas isz 
sveczių, Juszkauskas, turintis 
siuvėjų szapp, žinodamas, kad ki
tas sveczias, Noveckis, neszioja 
su savim visus pinįgus, sztuka- 
vodamas, isztraukė jam isz kisze- 
niaus visą pinįgų pundp ir vi
siems susirinkusiems parodė. 
Buvo ežia teiposgi feromonas 
Juszkausko szapos, žydas Bron- 
ski. Pamatęs pundp pinįgų, žy
das užsimanė juos paveržti. Nu- 
davę* girtu ė-ą-, tėmyjo, kada 
pinįguoczius eis namon. Apie 11 
vai. Noveskis ėjo namon ramiai, 
nieko pikto neisitikėdamas, bet 
sztai isz užkaborio gavo smūgį į 
galvą, nuo ko puolė be žade ant 
gatvės. Kada atsigavo, pajuto 
jog pjnį^ai ir auksinis lenciūgėlis 
prapuolė isz kiszeniaus. Likosi 
-nužiūrėtas žydas Bronski ir jį po
licija suaresztavo. Isz syk pa
statė jį po kaucija $1500, bet sū
dąs kaucijp pakėlė] iki $3500. 
Prowa atsibuvo 29 d. 
Noveckis yra naszlys,

kovo. 
Lietu

voj turi d vejatą vaikuczių; isz- 
plėsztus pinįgus, isz viso $355, 
susiliko per septynis me'us dirb
damas prie rubsiuv'ių gaudamas 
po $6—7 ant sanvaitės. Dabar 
lietuviai renka pinįgus ant loje- 
rio. Noveckis nepriguTėjo 
jokią tautiszką draugystę ir ant 
tautiszkų reikalų nė penktuko 
nėra aukavęs, užtai visus pinį
gus paaukavo plėszikams. Jei
gu jis butų savo pinįgus ant už- 
czėdyjimo padėjęs į’banką, tai ne 
tik jų ne butų pražudęs, bet jie 
dar butų pasidauginę palukais, 
kokius bankai nuo padėtų pinį
gų užipoka; turėtų ir sveiką, 
uesudaužytą galvą. Neiszmanan- 
czių vienok apie savo paties 
naudą paprastai negalima pertik- 
rint; supranta jie apie savo* klai
das per vėlai, kada tų klaidų jau 
ne galima pataisyti.

A. Ramanauckas.

i Isz Brooklyno. N. Y.
Susitvėrė ežia lietuviszka 

teatraliszka draugystė po vardu 
“Birutė”. Mieriai naujos drau- 
gys yra: užsiimti teatraiiszkais 
-perstatymais ir szelptį pagal isz- 
galę tautiszkus reikalus. Ant 
pirmutinio perstatymo rengiame 
•‘Pagirėlių Gobtuves”.

Kaip kiekvienas kad ir reika
lingiausias užsiėmimas randa terp 
mus paežių ne mažai prieszų ir 
ardytojų, teip yra ir su musų, 
naujai susitvėrusia teatraliszka 
draugyste. K><s atmena gerai 
istoriją musų “Surivienyjiino”, 
tai matė, jog lojė organizacija bu
vo gana reikalinga, kadangi, lie
tuviai, neturėdami savo, glaudė
si prie lenkų “Zviązko”, kurį 
szelpė ne tik pinįgais, bet lenkimą

vadovai, jeigu ant tiek didelės i sziol ne atsižymėjo. Daifcrasz- 
sumos nuskriaus visuomenę, tą-1 ežių skaitybų yra lik 3. Jeigu |ni P° atliktam darbui kokį reika-'

vienok “Snsivienyjimas” dau
giaus turėjo prjįBszų, negu galima 
buvo tikėtiesi. Tėvynės Mylė
tojų Draugystė ant lietuviazkoe 
dirvos niekam kelio neužstoja, 
o vienok ir ji turėjo ir turi 
gana prieszų. Nežingeidu todėl, 
jeigu ir jauna, silpnutė Birutės 
draugystė patinka daug stabdy- 
tojų ir pr.eszų: žingeidu būt, jei-' 
gu būt kitaip. Kol ji dar jauna 
ir silpna, ardytojai ne m ižai ken
kia*. Kas įstabiausia, kad tan
kiausiai prieszais ant žmonių labo 
susitvėrusių organizacijų yra tie, 
kurie isz žmonių ir jų aukų 
tunka, gerai gyvena be sunkas 
darbo. Asz velycziaus p. Szpi- 
tolnykui, idant jis, jeigu jau ne 
nori prisidėti prie tautiszkų dar-
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bų, tai kad nors kitų darbų ne 
griautų, ne stabdytu, bet kad 
gyventų savo szdtame žmonių 
užlaikomame kambaryj. Jeigu 

. ‘/Birutė” ir jos sanariai užsipel
nys ant iszjuokimo, Tam i štai isz 
to galvos ne skaudės, galėsi 
juoktis drauge su kitais. Pažiu 
rėkime į musų tautiszką krutėji- 
mę, tai pamatysime, jog wisi 
tautiszki artojai, visi aukaulojai, 
ant tautiszkų reikalų vargin- 
gaiusiii gyvena: darbinįkai ikna 
į pūslėtus delnus plunksną ir ra- 
8zo ant visų naudos, Irai p moka: 
Terp aukautojų ant tautiszkų rei
kalų ne patinkame nutukusių 
nuo varguolių aukų musų didž- 
turezių, bet wien varguolius, ku
rie per kruvinę prakaitę, aukau
dami savo gyvastį, pelno dolerį. 
Mokyti gi tunkanti isz 
žmonių aukų waiįc?zczioja be 

‘ darbo nosis užrietę, /stato save 
augszcziaus už tuos,! isz kurių 

/ aukų tunka, iszjuokia dirban- 
czius ant musų visuomenės labo. 
Laikas mums gyriaus pažinti tuos 

* musų aukoms nupenėtus geradė 
jus ir mokėti jiems pagal jų nuo
pelnus!

-engti 
akims

J. S- Pruselaits.

ifF Westvillčs. >11.
Kaip buvo garsinta “Lietu 

voj”, k id jauni czianyksztė kuo
pa-Tėvynės Mylėtojų Dr. 25 ko
vo laikys susinnkimę su prakal
boms, teip tas ir atsibuvo. Pirm- 
sėdis kuopos, Antanas Žibutis, a- 
tidarydamas susirinkimą, paaisz- 
kino mierius Tėvynės Mylėtojų 
Dr. ir ragino brolius, be skiriu- 
mo jų nuomuonių. raszytiesi kuo 
skaitlingiausiai prie tos musų/ 
tautiszkos organizacijos.

Antras kalbėtojas, p. Ed. Za- 
nevskis, nurodė, kad kitos.tautos 
augszcziau už lietuvius stovi per 

~ mokslą ir supratimę pol tiszkų 
reikalų, geriaus atjauezia tėvy- 
niszkus reikalus,per tai ir visame 
tvireziaus laikosi.

Ant to susirinkimo prie drau
gystės prisiraszė 15 naujų drau 
gų. Matydami tokį prilankumę, 
tūli draugai pakėlė užmanymę 

kita su prakalboms su- 
Užnanymas likosi 

ir nutarta ant 16 d. ba
landžio parengti balių ir prakal
bas. Pelnas isz to bus paskirtas 
ant tautiszkų reikalų. Nutarė
me užpraszyti su prakalboms ir 
isz - kitur prakilnesuius tautie- 
czius.

Mat mes, niežiurint ant prie- 
szų, darbuojamės kaip bitelės ant 
tautiszsos dirvos. Kadangi ant 
atlikimo visko, ko reikia, trūksta 
mums mokslo, tai nors, aukauda
mi pinigėlius,gelbėkime savo pri- 
gimtę szalį, kurią slogina bj turus 
eziaurės meszkinas! Darbuokimės 
tik visi kaip galėdami, stokime 
visi apgynime savo tiesų, gelbė
kime viens kitę kaip prideri bro
liams! Kada stosime visi už vie 
nę, o vienas už visus, tęsyk ne 
įveiks mus nė joks prieszis, 
nors jis butų szimtę kartę galin
gesniu negu dabar. Jeigu musų 
szalį sziędien slogina maskoliai, 
lai todėl, kad terp mus nėra nė 
tautiszko supratimo, nė vieny
tės, vietoj kovoti su musų tau
tos prieszais, mes pats terp savęs 
ėdamėsi ir kovojame, * ne vienas 
lietuvys padeda prieszams perse 
kioti savo brolius. Teip yra tik 
terp mus, bet nėra to niekur terp 
apszviestesnių tautų; todėl 
mus tas tik ne persekioja, 
persekioti ne nor.

Komitetas.

tai 
kas

Isz Waterbury, Conn.
19 d. kowo persiskyrė 

sziuotn sovietu musų brolis Ba
nys; paliko pačzię ir dwi mergai- 
ti dideliame warge. Kadangi 
welionis ne prigulėjo nė j jokię 
draugystę, o pinigų De P»fiko, 
tai ant laidotuwių reikėjo daryti 
kolektę. Kadangi wisi aukawo, 
tai surinko $41-00; miestas pri
dėjo nuo sawęs $17.00, tai pinįgų 
buwo užtektinai ant palaidojimo. 
Mat musų lietuwiai jau pradeda 
suprasti, jog reikia gelbėti ne
laimingu kiekwiename atsitiki
me. Pralmszczius teiposgi tiki
si padaręs didelę gemdėjystę, nes 
dawėsi nuderėt nuo $12 ant $5, 
nors mums rodosi ir tai gawo net 
per gėrę užmokėsiu.

Musų mokslainę ne daug tvai
kų lanko, daug mokintinių, y' 
pacz sumanesnių, apleido lieįu-

wiszkę mokslainę ir persikėlė į 
publiszkę. Tie pasakoja, buk 
lietuwiszkoj ne gerai mokina, 
kadangi lygiai jos direktorius, 
kaip ir mokytojas pats ne kiek 
daugiaus už waikus iszmano; 
girdi lietuwiszkoj, apart katekiz
mo, mažai kę mokina daugiaus, o 
to tvaikams neužtenka. Kaip 
žmonės pasakoja, musų lietu 
wiszkoj mokslaiuėj, ant jwarymo 
proto net per tankiai wartoja 
etvangeliszkę įnagį.

Juodwarnis.

Isz New Britain. Conn.
Czianykszcziai lietuwiai gana 

gražiai gywena, nėra terp jų to
kių nesutikimų kaip kitur. Tu
ri jie ežia sawo bainyczię ir kle
boniją. Yra ir lietu«iszka Szw. 
Juozapo draugystė, kuri materi
jai szkai labai gerai stowi ir U kę
sų (citzins) K h ubas, prie kurio 
priguli karszti lietuwiai ir su
prantanti apie politiszkns reika
lus. .Geresnių laikraszczių skai
tytojų ežia teiposgi yra diktai, 
wien “Saulę” dabar mažiaus pa
tinki. Rengiami ežia siisitwerti 
kuopa Tėvynės Mylėtojų Dr—tės, 
o gal ir Susi vvienyjimo. Ne
trūksta wienok ir trukdytojų ge 
rų užmanymų.

Kas link biznių, lietuwiai ežia 
stowi ne augszczitusiai: .yra 3 
karezemos, 1 w.tlgomų daiktų 
pardawinyczia; wi«i biznieriai 
yra geri tautiecziai. Yra cz:a 
wienok diktai tokių, kurie nė jo
kių lietuwiszkų laikraszczių ne 
skaito, o jeigu jam pasiūlai, tai 
net ne gražiai užkeikia.

Piligrimas.

Lietuwiszkos gramatikos 
reikaluose.

u Nr. 11 “Tėvynės” kun. Kaupas 
pranesza, jog pagal nutarimu 
“Sus’wienyjimo” seimo 1896 m., 
“Susiwienyjimo” kasztais buą ant 
galo iszleista. suprantama kiek* 
wienam, “Lietuwiszkos kalbos 
gramatika”. Paraszymu jos už
siima studentas A. isz Dorpato ir 
žinomas filologas ir žinowas lie- 
tuwiszkos kalbos Jablonskis. 
Ant szitų wyrų galimo pasitikėti, 
kad jie savo užduoto atliks ge
rai ir lietuwiai ant galo sulauks 
gėrę ir praktiszkai sutai-ytę sa- 
wo kalbos rankwedį.

Isz Serą n ton. Pa.
Ant Capouse avė. stritkaris su

grąžinėjo 7 melų waikę lietuwės 
Mircinkevvyczienės. Kotnpani 
ja siūlė $50 ant palaidojimo, bet 
motina reikalawo $4000; kompa
nija ant to nesutiko ir nieko ne' 
dawė. (Kompanijos geru nieka
da ne moka atlyginimo už žmo
gaus gywastj. Red.). Motina 
ketina skųsti į sudę. Jau ket- 
wirtę lietuwiszkp waikę auwaži- 
nėjo ant tos paežio* ulyczios, o 
dar nė už wienę kompanija neuž
mokėjo nė cento atlyginimo.

I. Petrikis.

Kankintinių reikaluose.
Asz jau ėsu aukavęs ant nu

kentėjusių už lietuvystę musų 
brolių, todėl turiu tiesę ir bal 
šuoli prie rinkimo komiteto aukų 
dalinimui. Asz pritariu daugumui 
ir paduodu savo balsę už sekan- 
czius kandidatus: Prez.-Drę 
Szliupę; sekr.-Szernę ir kasierių- 
A. Oiszevskį.

A. Kaunas.

Philadelphios Susiwiemy- 
jimo kuopai.

P. S- L. A. kuopa, nr. 11 “Tėvy
nės” sako, buk “Lietuva” ję bara 
už rasztę p. Butkaus, patilpusį 
“Tėvynėj” ir buk “Lietuva” ne 
norinti, kad aukos nuo minėtos 
kuopos plauktu toliaus.

Mieli broliai! “Lietuva” ne bara, 
kadangi barti ne turi tiesos, bet 
wien nupeikė minėtame p.Butkaus 
r asz te iszsitanmę, kad jeigu j ko
mitetu patektų D-ras Szliupas> 
tai philadelpiecziai atsisaką 
Tokiu reikalawnnu, ne paisant 
ant norų kitaip mananezių au
kautojų, juk tik tuos kitus gali
ma nubaidyti nuo aukawimo.

Toliaus “Lietuva” nupeikė, 
kad philadelphiecziai atsiliepė su 
sawo reikalawimu tęsyk, kada 
rinkimai artinosi prie galo ir tūli 
rinkėjai reikalavo, idant komi
tetas užsiimtu siuntimu surinktų 
ant kankintių naudos pinįgų. 
Kiekvienas turi tiesę statyti sa
vo laike savo kandidatus, bet 
nieks ne turi tiesos gazdyti, kad 
jeigu jo kandidatas ne bus is>- 
nnktu, tai atsiims savo aukas. 
Statant besibaigiant rinkimams 
naujus kandidatus, juk mes nie
kada rinkimų ne pabaigsime, o 
kankintiniams ne galėsime duoti 
nė tų aukų, kurios jau nuo seniai 
gali musų redakcijose.

Isz wisur.
|| Pereituose metuose isz Wo- 

kietijos iszsineszdino 23740 iszei- 
vių. Isz to 19000 iszsikraustė į 
Suvienytas Wahtijis sziuurinėe 
Amerikos.

." Turkijos randas uždraudė 
gabenimę amerikoniszkos kiau
lienos į Turkiją. Amerikonisz- 
kas pasiuntinys užprotestavo tę 
padavadyjimę ir pareikalavo nu
ėmimo uždraudimo.

|| Prie iszbandymo naujo tor
pedinio laivo Cherbourgo (Pran
cūzijoj) porte atsitiko garinio ka
tilo expli<>zija, kurios penki juri- 
nįkai likosi baisiai sudraskyti, 
kiti gi szoko į jūres ir prigėrė.

|| Azijatiszkas maras siauezia 
vis labai smarkiai mieste Kalku 
toj, Induose. Pereitos sanvaitės 
utarnįke nuo jo pasimirė 217 
žmonių; naujų gi apsirgimų tę 
wieną dieną buvo 159.

|| Australijos pakrantėse perei
tos nedėlios dienę susidaužė pa- 
kranezių pasažierinis garlaivys 
“Glenenge”. Isz buvusių ant 
jo žmonių tik 32 iszsigėlbėjo, ki- 
tigi, kelios deszimtys pasažierių 
ir jurinįkų, prigėrė.

|| Pagal angliszko rando garsi
namas žinias, Indijoje 5 milijonus 
gyventojų reikia muilyti, kadan 
gi be tu jie turėtu į purę dienų 
numirti nuo bado. Paszelpos ant 
maisto reikalaujanczių yra 10 
syk daugiaus. •

|.S»n Domingo pakrantėse, 
prieszais portę susidaužė prancu 
ziszkas garlaivys “Georgės Croi- 
se”. Ant jo, apait galvijų pas
kirtų dėl Kubos, buvo 80 pasa
žierių. Isz jų tjk 4 prigėrė, kiti 
gi iszsigėlbėjo.

| Ne toli Altar Tchurt, ant 
Wladikaukazo geležinkelio, Mas- 
kolijoj.susimuszė pasažierinis trū
kis su tavoriniu. Prie to susi
daužė keli vežanti keroeiną va
gonai; kerosinas užsidegė ir va
gonai su visu sudegė. Abudu ma- 
szinistai ir daug pasažierių prie 
to sudegė.

| Gyvenantis kaime Korni- 
lovka, netoli Kijevo, Maskolijoj, 
ukinįkas Avramczenko, įgavęs 
proto sumaiszymę, iszrėdė nuo
gai wiię savo szeimynę, taigi pa- 
czię, 17 metų dukterį, du sunu, 
iszvedė visus laukan, suklupdė 
ant sniego ir liepė giedo 
ti giesmes, o pats galando peilį, 
idant, kaip Abrahomas, papjauti 
ant Dievo garbės visus vaikus ir 
paczię. Spėjo vienok papjauti 
szunį ir vieną sūnų, nes tas ne
paprastas nakties laike giesmes 
ant lauko iszgirdo kaimynai ir 
pamatę kę beprotis daro, iszver- 
žė antrę sūnų, kurį rengėsi tei
posgi papjauti ;patį Avramczenkę 
suriszo ir nugabeno į Kijewę, kur 
jis likosi patalpintas beproezių 
namuose.

|| Ant Didžiojo oceano susidau
žė gailaivys “Hupeh”. Ant jo 
buwo 60 jurinįkų ii tūlas pa-aiie 
rių skaitlius. Jurinįkai isz lai
vo medegos sukalė du trotu ir 
ir ant jų susėdo žmonės. Wus 
vienok nuplaukė kiek nuo nelai
mės vietos, vilnys apvertė tro- 
tus ir žmonės supuolė į jūres. 
Matomai tykinai (žinogėdės žu
vys) nuo pats pradžių plaukė 
paskui trotils, tikėdami nuo jų 
gauti gerus pietų?, nes tuojaus 
pradėjo giudyti supuo- 
lusius žmones; jonų pavirszius 
paraudonavo nuo žmonių kraujo. 
VVien kapitonui su 10 jurinįkų 
pasisekė užsirangyti ant apvirlu- 
sio troto, kitus gi visus žmonis 
sudraskė rėkiu <i. Esanczius ant 
troto žmonis iszgelbėjo pro szalį 
plaukiantis japoniszkasgarlaivys 
“Chiugiu”.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutehinwn,c\.

D Lietuvoj žmonės prie į«ipjo
vimų tankiai ant apstabdymo 
kraujo tekėjimo vartoja vor
tinklius; tuom tarpu, kaip pasi
rodo, vaistas tas yra pavojingas. 
S z ta i vokiszki laikraszcztai pa
duoda, kad miestelyj Firchau 
szinkorius, ant .įpjovimo vietos 
uždėjo vortinklius, liet nuo jų 
užsinuodino kraujas, nuo ko jau 
ir daktaras iszgelbėti ne galėjo, 
žmogus ant rytojaus pasimirė.

| Warszavoj policija susekė 
vietę, kur apaudinoai paslėptas 
laikrasztis “Robotnik” ir spaustu
vę ieSnaikino. Matomai iszleisto- 
jai laikraszczio buvo pasirengę, 
kad polic ja gali sarasti spaustu 
vę, kadangi jie turėjo ir kitę: 
numeris laikraszczio vėl iszėjo 
paskirtame laike. Ant spaustu
vės policiję užvedė vienas neti
kęs organizacijos sąnarys. Ant 
rytojaus po isznaikimmui spaus- 
tuwės rado jį ne gywę ant uly
czios su perdurta krutinę. Len
kai mat geriaus moka bausti 
skundėjus negu lietuviai.

D Isz visų civilizuotų krasztų 
labiausiai apie gyventojų svei- 
kalę rūpinasi Japonijos randas. 
Ten isz nesveikų vietų likosi 
rando kasztais perkelti ant svei
kų plotų dideli kaimai ir miestai. 
Dabar antai toks atsitikimas bu
vo ant salos Formozoe, kuri porę 
metų atgal likosi paveržta nuo 
Uhinų. Czia nauji valdonai, japo- 
niecziai, persitikrinę, kad miestas 
Tekhan stovi ant ne sveikų 
klampynių ir todėl mieste siau- 
czia sziltinės, su visoms trio- 
boms, gyventojais ir jų turtais 
rando kasztais perkėlė zniestę ant 
sveikos vietos.

[ Warazavoj, ant geležinkelio 
stacijos susimuszė dvi lokomoty
vo?, prie ko maszinistai likosi 
iszmesti ant kelio. Netekusi 
vedėjo viena isz lokomotyvų, 
bėgo keliu ir 6 viorstus nuo War- 
8zavos užbėgo tiesiog ant bėgan- 
czio į Warszavę pasažierinio trū
kio. Susimu szimas bavo baisus: 
lokomotyvą ir dalis vagonų pa 
sažierinio trūkio susidaužė. Prie 
to 7 žmonės likosi užmuszti, o 14 
sunkiai apkulti Nelaimė atsitiko 
priesz patį tiltę, jeigu butu 
ant tilto susitikę, nelaimė butų 
buvusi dar didesnė, nes iszszo- 
kę isz rėlių vagonai,butu nupuo
lę su pasažieriais nuo augszto til
ta

NAUJI 1SZKAD1MAI.
| Prancuziszkas inžinierius Mer- 

cadier iszrado budę, kaip vienu 
telegrafo dratu aut syk siųsti į 
visus krasztus vienę, bet 
daug telegramų.Pamatus to jis isz 
reiszkė priesz Paryžiaus mokslo 
akademiję. Bandavones atliko 
terp Bau ir Paryžiaus ir jos su 
visu buwo užganėdinanezios: ant 
syk vienu dratu iszsiuutė 24 tele- 
gramus, ant ko dabar- reikia 24 
dratų. Pasinaudojant todėl isz 
Mercadiero budo, vieton tiesti 
daug dratų ant telegrato linijos, 
užtenka vieno drato.

t
| Amerikos kariškų laivų 

iszbandymo stacijoj ludiau Head 
daro dabar bandavones su nauju 
iszradimu ant apszvietimo dide
lių oceano plotų. Iszradimas 
tas yra tai didelės iMimbos pripil
tos kerosinu. Iszszautos jos isz 
kanuolių, susėdavusios į vandenį, 
trūksta, ėsunlis viduryj kerosinas 
užsidega. Turint tokias bombas, 
nereiks ant lavių ant apszvieti
mo occano turėti elektriszkas į- 
taisas, kurios prieszui nurodo, kur 
yra laivas. Kerosiniuės bombos 
yra daug pigesnės ir parankesnės

| Mieste St. Paul, Min. yra 
ant parodos nauja maszina iszras 
ta vietinio inžinieriaus. Ant 
varymo jos ne reikia nė garo, nė 
eiektrikoa, nė kitokios isz szię 
dien vartojamų pajiegų, waro 
czia maszmę sunkumo psjie^a, 
kokia iki sziol mažai isznaudota. 
Sykį paleista maszina eina teip 
ilgai, kol ne pagenda. Kaip isz 
radėjas sako, pajiega ta yra pi
giausia isz visų iki sziol žinomų 
ant varymo maszinų. Ję galima 
pritaikyti prie varymo visokių 
maszinų ir kaip jis tiki, ji iszva- 
rys anglis isz dirbtuvių. Ar isz 
tikro teip bus, sunku pasakyti; 
ne reikia vienok užmirszti, jog 
amerikonai mėgsta labiau? iszgir- 
ii savo iszradimus negu jie ver
ti.

U Prancuziszkas pulkaunįkas 
Daudetau padirbo nauję karabi 
nę, kuriasi, kaip pasirodė ant at
liktų bandavomų, užpakalyj pa
lieka visus iki sziol kur nors var
tojamus karabinus. Jais bus ap
ginkluota praneuziazka. kariau
na. Wamzdia naujo karabino 
turi tik 6, 5 milimetrus (skylė jo 
mažesnė negu revolverių) dia 
metro, magazyuuoee gi yra po 
penkis patronus. Galima isz jo 
szaudyti lygiai pavieniais szu- 
viais kaip ir isz magazyno, kaip 
kas nori. Pajiega szuvio neisz- 
pasakytai didelė: iszszauta kulka 
nuo dviejų viorstų perlenda per
dėm pef visę arklio kunę nuo 
galvos iki uodegai ir dar isz- 
lindusi turi tiek smarkumo, kad 
gali perlysti per visus'kaulus už 
pakalyj arklio stovinccio žmo
gaus.

Klaidos atitaisymas.
N. 12 “Lietuvos”, korespon

dencijoj isz Nevarko, įsiskverbė 
klaida: ten paduota, jog .Graži
nos Moterų Dr. ant 5 d. gegužio 
nutarė parengti balių su prakal
boms, kas yra klaida: balius tas 
nutartas ant 12 d. gegužio.

(Tipia.)
reikėjo'gintiesi šitiems beginkliams ir mažai 
išmanantiems sutvėrimams; ne prigulėjo jie 
nė prie drūtų, tai vienaitinis jų atsigynimo 
ginklas nuo priešų buvo, pajutus tokį, pa
bėgti. Kad .uosles turėjo geras, kaip matyt 
ant smegenų, tai iš tolo užuodė priešų ir ga^ 
Įėjo nuo jo pabėgti, o kaip matyt ant kaulų, 
buvo jie gana greiti. Atmaina Phenacodu* 
Wortniani turėjo ilgas ir laibas kojas. 
&itas sutvėrimas buvo didumo didelio šuns, 
galvų turėjo mažesnę, kaklų trupų. Pirmu
tinės kojos buvo trumpesnės už paskutines. 
Kojos, iš savo pavidalo, panašios į kojas ta- 
pyrų ir nosaragių arba rinocerų, bet turėjo 
iš kraštų po du nesiekiančiu žemės pirštu. 
Uodegų turėjo tokių kaip katės. Kaslink 
maisto, šitas sutvėrimas maitinosi viskuom, 
teip kaip kiaulės.

Veislė Meniacotherium turėjo tris mok
slinčiams pažįstamas atmainas; gal jų buvo ir 
daugiaus, bet kiti} atmainų liekanų iki šiol 
neužtiko. Liekanų šitų žvėrių randa daug 
eoceno sluogsniuose Va-*ach kalnuose, šiauri
nėj Amerikoj. Atmaina Menincotherium 
chameiue buvo ne didesni už lapę. Snukį tu
rėjo trumpų, akis dideles. Kojos trumpos, 
teip paskutinės kaip ir pirmutinės vienokio 
ilgio; nugara lygi teip kaip nugara šunų. 
Uodega dideli ir ilga. Kaslink maisto, mai
tinosi, rodosi, tik augmenimis, taigi žole.

Šitie sutvėrimai, nors teip nepanašus į 
arklius, yra vienok arklių seniausiais protė
viais, musų laikų gražus arkliai paeina nuo 
šitų silpnų, mažų ne gražių labiaus į katę ne
gu į. arklį jianašių menko proto sutvėrimų. 
Daliar peržiūrėsime išnykusius sutvėrimus 
vėlesnių laikų, iš savo pavidalo panašesnius į 
šiųdien ant žemės gyvuojančius arklius. Šių- 
dieniniai arkliai ir tie, kurie gyveno drauge 
su žmogumi priešistoriškų laikų, atsirado 
ant žemės pleistoceno laikuose. Kaip mok
slinčiai,tirinėdami liekanas randamas žemės 
sluogsniuose, jiersitikrino, išsivystymas arklių 
nuo penkpirščių protėvių iki dabar, kaip jau 
pirmiaus paminėjome, atsibuvo dviejose vie
tose: Europoj ir Amerikoj. Paskutinėj mok
slinčiams geriaus pažįstamas bėgis arba išsi
vystymas tų sutvėrimų, kadangi mat čia už
siliko daugiaus liekanų. Liekanų tokių 
ypač daug randa aplinkinėse Uolinių kalnų 
sluogsniuose pasidarusiuose vietoj buvusių 
čia ežerų. į kuriuos visokių gyvuolių kunus 
sugabeno tekanti vandens, laidojo ant dug
no, o vandenų nešamas dumblas uždengė 
juos kaip kapuose ir apsaugojo nuo draskan
čių tųlaikų sutvėrimų.

Seniausias iš tokių, ežerų užimančių di
desnę dalį Wyomingo ir Utahos. išbuvo 
teip ilgai eoceno laikuose kaipo ežeras, kad į 
jį upių suneštos pieskos ir dumblo sluogsniai 
turi dvi myli storio. (’ia tai rado liekanas 
vieno iš seniausio arklių giminės gyvuolio, 
bet iš savo pavidalo Įianašaus jau į arklį, ne 
tokio kaiji pirmiaus aprašyti,terp kurių ir da
bar gyvuojančių arklių ant pirmo pažvilgio 
nė jokio panašumo ne matyt. Sutvėrimu t$ 
|>anašų į tikri} arklį profesorius Marsh prami
nė vardu OrokyppM.

Į rytus nuo“Uolinių kalnų, viduryj tre- 
čiaeilinio perijodo buvo kitas ežerų baseinas 
užimantis Dokoti}, Nebraski} ir Colorado; 
sluogsniuose pasidarusiuose vietoj tų ežerų 
randa daug praėjusių laikų sutvėrimų kūnų, 
o tame ir kunus išnykusių arklių veislių. 
Trečias myoceno laikų ežeras yra į vakarus 
nuo Mėlynųjų kalnų, užimantis rytinę dalį 
Oregono. Sluogsniuose Įmsidarusiuose vie
toj to ežero profesorius Marsh pirnuį kartą 
užtiko liekanas sutvėrimo arklių skyriaus, 
kuriam davė vardą Myohyppus.

Pabaigoj trečiaeilinės eros, ypač plioce
no laikuose, prisiveisė diktai tipų arklių 
veislės ir jų kaulų vandens ne mažai sugabe
no į sluogsnius ant šiaurinės Amerikos ežerų 
dugno suklotus. Didžiausias iš tokių ežerų, 
žinoma, dabar išdžiuvusių, buvo ant vakari
nio šono Uolinių kalnų ir traukėsi nuo Da- 
kotos iki Texaso; jo šiaurini dalis užima se
nus myoceno sluogsniuš. Kitas plioceno 
laikų ežerų baseinas, kurib rubežiai tikrai 
dar nežinomi, traukėsi ant senų trečiaeilinės 
erossluogsnių Oregone,teiposgi Dakotoj, Ne- 
braskoj ir Kalifornijoj. Visuose tuose sluog
sniuose randa liekanas žvėrių arklių skyriaus; 
daugiausiai vienok jų randa pakrantėse upės 
Niobrara, Oregone. Tuose tai sluogsnnio- 
se užtiko liekanas E<įu$ Fra temų#, kuris mažai 
kuom skiriasi nuo europeiško tipo praminto 
vardu Equs caballu#..

Seniausia arklių veislė Amerikoj yra tai 
teip mokslinčių praminta Eokyppua (žinoma, 
phenaeodus yra senesnis, bet jis yra tik ar
klių pratėviu, bet dar neišsidirbęs, ne įsivei- 
sęs į arklį, tik vėliaus iš jo išsiveisė arklių ti
pai). Vardas tas paimtas iš grekiškos kal
bos: eo« reiškia aušrą ir hyppus arklį. Iki 
šiol pažįsta kelias atmainas, vienok visi žvė
rys, kaslink didumo, ne didesni už vidutinį 
šunį. Kaip kiti senų laikų turinti nagas 
žvėrys ir eohyppus turėjo 42 dantis; krūmi
niai dantys turėjo trumpus gumbus. Ant 
pirmutinių kojų turėjo jis keturis pilnai iš
augusius pirštus, o penktas buvo sunykęs; 
ant paskutinių kojų buvo tik trys pirštai, iš 
ko matyt, kad čia arklių giminė pradėjo skir
ties! nuo kitų naguočių žvėrių. Pečių kaulai 
atskirti, bet vienas iš jų mažesnis. Tolesnį 
virbalą persikeitimuose padaro orohyppu» (iš 
grekiškos kalbos; oro6 reiškia kalną ir hyppos

—arklį); liekanas jo radę Uoliniuose kal
nuose. bito persikeitimai neznaimus; išnyko 
su visu penktas sunykęs pas rohyppą pirštas 
ant pirmutinių kojųi Tas išnykęs pirštas 
atsako nykščiui. Persikeitimas arklių veislės 
matote ant žeiniaus stovinčio paveikslėlio.

s 
E

Arkliai pleistoceno ir dabar
tiniai.

Pliohyppus Plioceno.

Protohyppm apatinio plio
ceno.

Myohyppus myoceno.

Mesohyppus apatinio myo- 
C4uo.

Orohyppus eoceno.

Permainos arklių kaulų.
(’ia matote, jog seniausių laikų arklys 

orohypus turi ant pirmutinių kojų keturis 
pirštus, ant paskutinių gi tris. Vėlesnių lai
kų mesohyppus turi jau ant abiejų kojų po 
tris pirštus; dar vėlesnių laikų myohyppus ir 
protohy ppus ne daug dar persikeitė, vien kraš
tiniai pirštai eina mažyn ir vidurinis vis didi
nasi; už tai pliohyppus nužudė jau pirštus ir 
į jų vietoj gavo vieną nagą kaip ir šios dienos 
arkliai; arkliai pleistoceno laikų jau iš savo 
kūno sudėjimo mažai kuom skiriasi nuo šios 
dienos tos veislės žvėrių.

Ant paveikslėlio matote, kaip keitėsi 
svarbiausi atskirianti nuo kitų žvėrių arklių 
veislės kaulai ir dantys, iki daėjo iki tų, ko
kius turi dabar gyvuojanti arkliai, bet ant 
lo paveikslėlio ne matyt kaip žvėrys arklių 
veislės ėjo vis didyn. Liekanas orohyppo 
profesorius Marsh rado viduriniuose sluogs- 
rtiuose eoceno drauge su kaulais aprašyto 
pirmiaus dinocero; jis buvo truputį didesnis 
už orohyppą ir panašus į jį. Hyracotheriym 
Europos ir Amerikos netoli dar atsiskyręs 
nuo orohyppo, bet už jį gražesnis ir didesnis 
už phenocodą. Ar hvracotherium buvo dry-

Skeletas Hyracotherium venticolum. 
žas, kaip parodyta ant paveikslėlio, apie tai 
negalima tikrai pasakyti, kadangi pilno jo 
paveikslo nieks iš dabartinių mokslinčių ne 
matė.

Apatiniuose sluogsniuose myoceno sura
do daug kaulų arklių skyriaus sutvėrimo, 
kuriam mokslinčiai davė vardą Mesohyppus; 
tuose jau sluogsniuose randa ir liekanas 
brontotherijų, pirmiaus jau aprašytų. Toliaus, 
vėlesniuose sluogsniuose randa Amerikoj lie
kanas Myohyppo. Šita veislė stovi artymoj 
giminystoj su gyvenusia Europoj forma 
mokslinčių praminta Anchitherium. Myo
hyppo pažįsta kelias atmainas ir visos jos di
desnės už mesohyppą. Kaslink didumo, jie 
buvo didelių avių ūgio. Protohyppus dar la
biau panašus į šios dienos arklius kaslink 
savo pavidalo;Europoj artyma iam forma bu
vo Hypparion. Protohyppų buvo kelios at- , 
mainos; tūlos atmainos buvo jau šios dienos 
asilo didumo; Europos hypparion buvo be
veik tokio jau didump. >

Laukini* arkly*.
Kaip matote ant paveikslėlio, kur paro

dyti persikeitimai kaulų žvėrių arklių sky
riaus, hypparion ant kojų turėjo po tris pirš
tus, bet abudu kraštiniai buvo trumpesni, 
taigi vaikščiojant, turbut, jie nesiekė žemės, 
ją siekė vien ilgesnis vidurinis pirštas. Vir
šutiniai krūminiai dantys pasidarė augėles
niais ir per tai pastojo panašesniais į šios die
nos arklių dantis. Plioceno sluogsniuose 
randa liekanas arklių skyriaus tipo dar la- 
biaus prisiartinusio prie šios dienos arklių;

(Toliaus bų^J ■



Wietines Žinios,
—o—

— Likosi inkorporuota nauja 
lietuwiszka diaugystė “Lietu- 
wiazka paszelpos Szw. Izidoriaus 
Artojąua Dr.” South Ch'cagoj. 
Inkorporatoriais yra: Simanas 
Žilinskas, ^Vincentas Pfyszia (?) 
ir F. J. Arszancki.

— Pereitos sanwait6s Ch:ca 
goj sudegė puikus Columbia tea
tras. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant $200000. Ugnis užgi
mė po pietų, kada teatre parody
mo ne buwo, todėl wiskas apsiėjo 
nors be žmogiszkų aukų.

— Chicagos plytų dirbtuwių 
sawinįkai susidėjo į trustj, kurio 
kapitalas siekia $9000000. Ga
lima tikėti, jog dabar pakils pre
kės plytų Chicagoj, o gal trustas 
bandys numažinti ir darbinįkų 
uždarbį.

t — Kaip laikraszcziai paduoda, 
D-rui Honghtonui,'kuriam atsėjo 
stoti į sud?, pasirodė dwasia, ku
ri jį persergėjo, kad jeigu, sude 
kreivai prisieks, tai numirs. 
D—ras isz baimės, kad ne numir
tu, liudyjo teisingai. Kaszin ar 
be pagazdinimo dwasios butų 
kreiwai liudyję<? Mums rodosi, 
kad ant iszreiszkimo teisybės ne 
reikia nė gazdinimo, kadangi 
tas yra priderystė kiekwieno 
žmogaus, tik mat ant swieto ma
žai yra žmonių, kurie sawo pri- 
derystes pildytu, kaip reikia.

— Policija'suaresztawo jaunus 
wos deszimties metų vagilius, 
John? Ryan ir Rodger?? Russel. 
Minėti vaikai pradėjo nuo vogi
mo knįgų mokslaiuėj, k u r i p lau
kė, bet kad czia reikėjo dar mo- 
kytiesi, kas vaikams nepatiko, 

.tai apleido mokslainę ir namus, 
apsigy veno vagilių olose ir mito 
isz to, ką pavogė. Policija vie
nok juos surado, suaresztavo ir 
pastatė po kaucija $500. Be 
abejonės sūdąs nusiųs juos į pa
taisymo įtaisas.

Toliaus nutarė padaryti du dideliu 
mitingu reikale parapijos: viena su- 
batoj 7 balandžio, 7 wal. vakare, salėje 
po n r. 531 NobleSt., kita nedėlioj, 
8 balandžio. 2 wal. po pietų salėjo W. 
Walliaus,po nr. 8801 Houston avė..South 
Chicagoje. Ant szių dviejų mitingų 
užkvieczia lietuvius kuo skaitlingiausei 
susirinkti ir prisidėti prie statymo nau 
jos bažny ežios.

Jonas Petronius, prez.

Naujai tveriama parapija Chicagoje 
pajieszko doro lietuviszko kunigo. Jei
gu kur randasi geras, doras lietuvys, ku- 
nįgas,prigulintis prie Rymo katalikiszkos 
bažnyczios, teiksis atsiszaukti ant že
miau padėto adreso. Szi parapija turi 
pavelyjima nuo Chicagos Rymo katali- 
kiszko vyskupo tverti parapija ir pasirū
pinti sau kunįga.

Jonas Petroszius, prez.
46 W. 18-th St.. Chicago, III.

Aukos ant kaukintiniu
A. Kaunas, Roslyn, \\ ashington, 
P. Kazlauckas, Dayton, O.

Aukos aut Paryžiaus Parodos.
\V. Pozingis, Chicago, III.

IszCape Tovn, Afrikoj. 
Ignotas Wrublewskis 
Pranciszkus Matusevicz 
Pranciszkus Sztitilis 
Ludvikas Kuszleikh 
A. Bekovicz ■ j 
Jurgis Januszkeviclze 
Alfons Jokūbaitis 
Jonas Bagdonas, antrąsyk 
Pr. Matusevicz, antrąsyk 
Antanas Matuzas, antrąsyk 
Jonas Stanczikas 
Aleksandra Tribiczius 
Zenonas Jarutis 
Juozapas Žebris 
Juozapas Indėrliunas 
Konstantinas Zikaa 
Kazimieras Belskis 
Juozapas Grigaitis 
Juozapas Makauskis

Isz viso L2-10s.-6d.arba 312.30

26c.

50c.

3s.6d.

3b. 
2s.6d.

2s.6d.
2s.
2s.6d.

Draugyscziu Reikalai,

Pa jieszkojimai.
Pajieszkau savo draugu: Jono Svote

lio, Tarno Burincko ir Kazio Augustina- 
vieziaus, jie primiąu gyveno Szkotijoj, 
szymet gi atviko Amerikon, norecziau 
gauti jų adresus.

John Laukis.
9 Karkins Lane, Wilkes Barre, Pa.

(13- 4)
Pajieszkau sawo szwogerio, Jono 

Szneiderio, Kauno gub. Raseinių pav., 
Stragutės kaimo, gyveno Pensylvanijoj. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis douti žinią 
ant žemiau padėto adreso. Kas paduos 
jo adresa, gaus už taiSl.OO.

Felix Wpjczekauskis, 
4537 S. Page St. M Chicago, 111.

(£0-4)
Pajieszkau.savo draugo. Konstantino 

Gedmino, pereita metą gyveno So. Bos
ton. Mass. Kas žinotu kur jis labar gy
vena, teiksis duoti'žinią ant adreso:

Fort. Zolis.
Box 28, So. Glastonbury, Conn.

Pigiai ant pardavimo 2 pentru medi
nis namas su lotu, grocerne ir buezerne. 
3236 Illinois Court (6—4).

Ant pardawimo, pigiai namas su 
lotu. Namuose talpinusi buezernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy-' 
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki- 
te: Dan. Knakevicze, Box 403, Toluca, 
111. ’ (7-3)

U# 2.75 nupirkai kliugu pinta vai- 
kam* wwim«ll su palvruuto plieno 
raiala. aazemi*. springs*!*. <-tc. Oua- 

J|^^^_-amuota» ant 3 matu. UŽ 13 25 "VvRtejįjj’m i’ikk-i nau'aunlo darius "Gol'iiT 
IfEHK. U*hhiai.i'. Duodame 10 dienu aut 
'gįSĮKppla iszbaudymo. Pinigu laz kalno nrrei 

kalaulaine. Sutelkiame geria.iatu* 
paiiudyjimu* k**llnk mulu teiain- 

gumo. Raižyk BZKNDIKK. relka'audamu* įtinu 
naujai lazleUto pulkaus 4K pusiu ka'ttllogo.
Adresuok:
Vii tor MHiiuineturinizCo.. Dapt.G-l. 

įeito 197 Plymouth PI . Chicago. III.

Naujas lletifiuku Salinius.
D.Zubow ir J.Spragos, 

GLOBEVILLE, COLOR. 
arti Denver. Color.

Czia yra musu vienatinis saliunns sz i ta
me mieste. Todėl lietuviai in czia at
kak*. teiksis pas mus atsilankyti, o gaus 
visa informacija apie darbus ir visa szio 
miesto padėjimą.

DR. KALLMERTEN,
GARSINGAS SPECIJALISTAS- 

Chroniszku, Ner- 
viszku irprivatisz- 
ku li*ru vyru, mo-

Zy toriu ir vaiku. Li-
gonius gydo per 
laiszkus.

st.ooo
’&SrflF jį TV^I N agrados d uos

kiekvienam gydy- 
tojui, kuris iszgy-,

A Yf * dys tiek ligoniu su 
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz toliu ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten. iszgyde t ukstanezius ligotu žmonių, 
kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- 
szyk tuojaus prie Dr. Kai.lmkrten. o 
kodą gaubi dykai. Apraazyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moieriszke)amžy,kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu fiacztine marke o gausi atsakyma ar 
galima iszgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OH1O.

’įv.ZTSZVJ

[REUMATYZM. 
L NEURALGIE I podobne eboroby, j 
V wyrabi»ny na įo<l*tawie žctaiycb J 
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K'„kotwiczny”\S 
fpAIN EXPELLER1 
ImIE KA NIC LEPSZMiOl Pra«dzlwy tyl 
Įio m* „KOTWICE"nm*ra, ocbronn^ 
IT. Ad. Richter * Co.. *15 P««'i 9a, n*w Y<xa« 
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į 13 tUL Wtaan<> fabrykl lakia 1

Lietu w iszkas Piknikas.
Chicago. III. Draugystė Sz. Jono turės 

savo piknįką 1 d. liepos, 1900,-Reissing 
Grove Parke prie Desplaintfs avė. River 
Side, III. Dėltogi meldžia Kitu visu 
draugyseziu idant su savo piknįkais pa
sirinktu kitą dieną, teip idant vieni ant 
kitu piknįkų galėtume atsilankyti.

Dr-tė Sz. Jono.
Chicago, Teisybės Milėtojų Dr-tė lai

kys savo prieszmetinį susirinkimą K. 
Liaudanskio salėj, 3301 8. Morgan ui , 
nedėlioj, 8 d. balandžio. Imą vai. po pie
tų, aiW kurio bus apsvarstyti svarbus 
reikalai ir rinkimas virszinįkystės. Dėl
togi kiekvienas sąnarys tur pribūti. 
Naujiems įstojimas tik 1 doleris.

Dr-tė T. M.
' Antras metinis Balius.

Brooklyn, N. Y. 21 balandžio, salėje 
po nr. 101—103 Orand st. Dr-tė D. L. K. 
Gedimino turės savo antrą metinį balių, 
ant kurio visus lietuvius ir lietuvaites 
užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Pajieszkau Stanislovo Zolumskio, pa- 
einanezio isz Kauno gub., Panevėžio 
pav.; Ramygalos parapijos. Paskutinį 
sykį raszė 1898m. pas gimines jog gyve
na Hazleton'e, Pa. priguli prie lenkisz- 
kos draugystės. Kas žinotu, kas su juo 
atsitiko, praszau duoti žinią ant adreso: 

Rev. A. Kaupas.
114 Theodore st., Scranton, Pa.

Kas žinotu, kur randasi Jonas Marozas 
paeinąs isz Kauno gub., Panevėžio pav., 
m. Ramygalos, arba jis pats, tegul duo
da man žinią

Rev. A. Kaupas,
114 Theodore st., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo draugu: Kazimiero 
Klido isz kaimo Poazkeczių ir Zigmanto 
Misuno isz kaimo Žvirgždžiu, abu Kauno 
gub. Panevėžio' pav. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adreso:

Jdnas Ridolis,
Box 277, Wąstvi!le, III.

aj*l»wni<-j»i h-karm. wtaĄcl<ri«Įe 
klalo* aptrcznyeh dueto*11* 
t iane auakomilr oaoby. * 
u Szeczegotvu F A.R 

trraACu.N.Y
II D RA RICHTERA HK

KOTWtCZNY STOMAKAL najl-paaym

F.P Bradchulis
Adwokatas ir Notary Public 

VVienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj. 
I-ake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieszko 
užsenėjusias provas. iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Tutin
tieji® reikalą tesiszaukia tuojaus.
3259 S. Ilal.Hted st.* ChicagG, iii

Teleplioue 5 *rds 772.

Latwin Dr-tes Balifts •
- Boston, Mass. Latvių Draugystė turės 
savo balių įeredoj, 18 balandžio, 1900, 
saleje Rozbury po nr. 20 Conant st. Bos
ton. Mass. įženga vyrui su motere S1.00, 
įženga pavienėms moterims ar mergi
noms 25c. Wisus lietuvius ir lietuvai
tes kaipo savo dravgbrolius irdraugsese- 
ris szirdingai kvieczia atsilankyti.
•- (13—4) Komitetas.

Pajieszkau savo paezios Anielkos Bo- 
gusziutės, kuri 23 kovo nuo manės pasit
raukė su Jonu Sasnausku. Ji paeina isz 
IVilniaus gub., Traku pav., Alytaus pa- 
rap., kaimo Domantu. Kas priduos man 
jos adresą busiu didelei dėkingu.

Jos Jaruszeviczius,
36 Little st. Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo tėvo Jurgio Oleko, 
gyveno Girardville. Jis patę ar kas ki
tas teiksis duoti žinią ant adreso: 

Mrs. Anie Benovicz,
1116 Lloyd st., f Scranton, Pa. •

NAUJIENOS.
kurion daugel! pradžluglnH Ir pa

ltu ksilitus
Kaip mum* gerai žinom*. žmoni)*—i*z payeb- 

Uzko. intalektualiazko Ir net ekonomUzko at
žvilgio— dalina*! ing kli**a*: *iena yra įvel
ka, drūta, puiki, viando* linkimi. p»«fd»A»vo 
jant tam. vl»ur turi gera* |«trkmri Ir pati ve
dima visokioje vertelgyatoje: antroji yra ligni
tą. ailpna. nuliūdus »un»ku». melan<-bnb*zka. 
nedr**l ir tankiai vl.iszkai negabi prie darbo 
ir netinkanti *zeimynuzk*me gyvenime.

In ana panarni* kliša* priguli wi*l tie. kurie 
•avo jaunyatoje.daugunia* gal »i*aiia*netyoziu 
atsidavė nalklnancilam žmogau* kuna irdveala 
darbui — onanumui arba putpoliucljal Ir *avo 
wele*niuo*e meluoae perdaug davė vale **wn 
lyti,ulėm* pageidimam*: taipogi ir tie, kurie 
i*z priežaatie* neužtektino Ir blogo m«l*to. per- 
•Idlrbimo. per dldy alkoholltzku gerymu warlo
jimą. arba keri- per auaidejlma au neavelkoma 
■notarėm* pražudė tavo linkamybe* ir *weik*ia.

Szitokio žmonių auklydiiuai galinu* prlveiezla 
juo. per vlaa ju gyvenimą kentėti baUlauaia* tu 
ydų panok m-a kalpwe: arirdiea drehejima. 
apazmodlazku* galvoa akaudejlmua. apetito ne
tekimą. žarnų Ir pilvo ka'ara, nugara* ir kry
žiau* akaudejima. nervink ūma diapepaija. vi
duriu užkietejima. aekloa bėgimą aujungmej au 
nemoraliaakaia aapnala. Inkatu ligaa, reumatiz
mą, duainima. negale, azkorbui*. akaudanczlua 
ant kūno ir lytiaaku daliu spuogu*, gonorėja, 
azankeri. aiBli ete

Hat dabar tegul niekai nenualmloa: azio mie- 
•toSdaktaral lazrado naujo, vaiatua. au kuriu 
ragelba gali graiui. radikallizkai Ir wi*iazk*l 
iaz tu Ilgu I.Mlgydytl; kankinamieji* atgena le
vo įveikat*. atipruma. drutybe Ir daili* lazvei- 
zd* gabum* vtaoklame darbe Ir užalemlme.

Prialuak 25c.. markemia Ir mea paiiuiime tam- 
atai pamėginti mnu giduolei per vien* iiztia* 
**nwalte. Vili, kurie jleazkole pagelbo*. krelp 
kltei ar per laiazkui ar ypatiaakai pa* daktaru* 
|B The State Medical Dlspeiisary 
70 E. Madiaon *t. CHirflGO. ILL.

Ofllia* atidarytai nuo 8 AB. iki 8 ra.
Nedrliomi nuo IQ>u. Iki 12 am.

PIRK TIKTAI
Kem’s Grynos Czekiszkos 

Roginios Miltus.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant kiekvienos barielkos ir maiazelio, 
kad butu musu gvarancija, kaip yra ant 
vinz padėto paveikslėlio. Klausk savo 
groserniko apie mus miltus.

Chicagos filija:
105 — 107 West KaiKtolph Street.

Pirk Laikrodėly už]$3.75- 
Gražu* l*zkwtetkuotl 14a, 

7117 HžSfiha auk'®otl lukazui. *u Ameri- 
JrSLVkonlazkai* viduriai*, gvah-' 

tuoti - —
■ mea fV rodo

ant 80 melu, dailu*, les- 
kaipo (M aukalai* Laik
rodėli*. ant t*mato* už- 
praazymo prialuilm per 
C.O. D. Užmok**) Ezpre- 

l*o agentui ir laikrodėli* 
įtaw.ijel nepaaidabo* *u- 
Įurražyk ant mu*u kaazto. 
{o kad užmokė*! *3 78 Ir 
1 Ezpreao kaattu*. lai len
ai ugell nritiuaitn dykai. 
Apalsu-lluok tuojau* ne* 
peakul bu* brangeani.Pi
gu* iarpardavima* yra 
Adreauok:tik ant trumpo laiko.

The Lithuanian Wateh Co.
880 33-rd 81.. Chicago, II).

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

JONAS MOŽEIKA,
A asistentas ir Notary Public.

ROOM 601-602

8749 E. l&shington st., Chicago, III. 
Užsiimame civiliszkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozeika gyvena po n r. 119 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai. 
kas rytas.

679 Milwaukee Avenue.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

KOJOM

12S*

DVIEMS MEDALIAIS 
ant KoNcituzkofi Paro
do** už rūpestingą, tei- 
hinga ir artistiNzką iaz- 
dirbimą.

Turiu už garbę apreikszti guo- \ūMOj 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. K 
Draugystėms, kad asz dirbu vi- \ 
sus augszcziaus paminėtus daig- 
tus PigiauMei, Tebdngiauttei 
ir Geriausei, nes per 30 metų flK 
užsiimdama iszdirbimais įgijau fyj fflį
geriausę praktiką ir dėl to galiu M M B’lul
viską padirbt pigiau ir geriau ne- fpj nj
gu kiti fabrikai. S £

Su guodone ■ i
W. 8LOMINSKA, 67» MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

W. SEOMINSKA,
CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuves tapo
Apdowanota

LIETUWIU DAKTARAS

ŽlngelduN Hwietui dalykai*.
Tikrai-brienatinė gydykla-ant užželi!ini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už ką gvarantuoju. Pruf. Brundzasutei- 
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukiig- 
OFEISll: JggSS“-

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M BRUNDZA OO., 
Bes 2361, Nev York U .S. A.

Telefonai*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

MARJA DOW1ATT
Kauno gub. Szaulįu paviete t

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

MANE
Už |3ĮW
Gražu* HK 

dvigubai auk 
•u pavdktay ir 
dengtai* ar at
darai* lukiz- 
tai*j*u auauke 
nuiiatom • ir

užsukama*, gražiai k virt kvota*, tikrai ameriko- 
niazkaii viduriai*. ■ gvarauluota* ant 20 metu. 
i*zrodo kaip HO.iO aukilni* laikrodėli*. Atalu*l- 
me C.O. D ir jei pa.idabo*. užmokėk ant ežpreao 
agentui ŽS M Ir laikrodėli* tavo, jei ue.augražyk 
atgal ant mua kaazto. Rauvk koki nori vyrui* 
ar moteriazka.Pti-kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukau lieta lenciugell jeigu įį orda 
nu priilun|3J)t. Ir apmokame kaaztu* untl- 
mo 'Apaiateliuok aiendien. neaaju preke* eina 
augi.tyn Raityk o priaiuaime RJO penu Kata
logą baradauti tukatanczlui visokiu puikiu dži
utu. ROYAL BARGAIN HOUSE, 53 DearbornSt. 
Chleugo. III.

Ar Kenti Silpnybę.'
Jeigu teip, tai ra- 

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatojf pamo
kinimą kaip iszsigy-r 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu budu a*z 
kzslgydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz
gydys auailpnejima tawo lytiszku daliu 
ir sulaikyt naktine poliucija. , Raižyk 
sziadien pas:

Chat Johnson, 
Box 516. Hammond, Ind.

SvAŽIUOJU^ 
pu* J. F1. 

D&niseviciiu.

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

Arnotus, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: Vėliavas, Szarpis, Kokardas ir LL

Mokinausi to darbo Warsz.avoj, dirbau jį kelis 
metus Lietu voj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.

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

Nuo nauj oi* parapijom Chicagoje.
^Vakarinės Chicago miesto dalies lie

tuviai, ant visotino susirnikimo laikyto 
31 d. kovo reikale naujos parapijos, 
galutinai nusprendė pradėti darbą įkūri
me naujos parapijos, po vardu Apveiz- 
dos Dievo, Chicarojo. Ant to iszrinko 
pilną administracija isz 16 ypatų:

__ »Prez. Jonas Petroszius, 46 W. 18-th St. 
Vice-prez. Winc- Luberskis, 
Sekretorius, Selvestras Dargevyczia, 
Kasierius, Jurgis Balczaitis.

į komitetą;
Jonas Aglinskis, 

Jonas Szėmaitis, 
Franciszkus Survilas, •
Domininkas Voinskis, 
Andriejus Jurgaitis, 
Aleksandra Monkeviczia, 
Povilas Jovaiszas, 
Teofilius Radaviczia, 
Juozupas Zubawiczia, 
Juozupas Czepkauskis, 
Wincentas Urbonas, 
Tadeuszas Globis.

Wisi virsz minėti vyrai sudėjo po 
9100.00 (sykiu 81500.00) ir tuos pinigus 
paguldė bankoje “Northern Trust 
Company” kaipo “bondsus” ant apsau
gojimo toliau renkamų pinįgų ant staty
mo naujos bažnyczios. Sudėtų pinįgų ne
galės iszimti isz bankos nė-vienas nė visi 
komiteto sanariai be suszaukimo visos 
parapijos mitingo. Kolekta jau prasi
dėjo nuo 4-d. szio mėnesio. Kolektoriai 
tnri su savim paliudyjima nuo virsz 
minėtos bankos, kurioje yra jų sudėti 
bond’sai. Dėltogi persergsti lietuvius, 
aukaujančius naujai parapijai piuįgus, 
idant aukautu tik tokiems kolektoriams, 
kurie turės virsz-minėtą bankos pallu- 
dpjimą.

Pajieszkau savo draugu: Felikso Bru
žo isz kaimo VYabulu ir Stanislovo Cze- 
pauskio isz kaimo MuiUicziu, abu Kau
no gub., Telsziu pąv. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adreso: 

Alek. Kulikauskis, 
Oglesby, III.

Pajieszkau' savo dėdės, Stanislovo 
Aiszmanto, gyveno Boston, Mass. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinę ant 
adreso:

Kaz. Riubavicze, 
215 S. Green st., Baltimore, Md.
Pajieszkau savo brolio, Juozo Laukai- 

czio isz kaimo Jekiszkiu, Pajevonio gm. 
Wilkaviszkio pav., Suvalkų gub. 1898 
mete gyveno Londone Anglijoj, po adre
su 174 Prince Regent's Lane, Boston 
House. Jis pats ar kas kitas teiksis isz 
savo malones duoti žinią ant adreso:

Kaz. Laukaitis.
225 S. Green st., Baltimore, Md.

(13-4)
Pajieszkau Kazimiero Zupkaus, isz 

kaimo Kaulaliszkių ir Felikso Butinevi- 
cziauą, jie gyveno Nev Yorke. Jie pa
tys, arkas kitas, teiksis duoti žinią ant 
adreso: Peter Baranovski, Dc Kalb, III

To Repai r 
Broken Artl-

JKMENT,

Duok! duok nuims brolio gert. 
. Užlaikau geriausia Je seniausia Degti
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gery- 
mus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Phi- 
lipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta 
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Prfcszau atsilan
kyti.

J. R. Mikmiitis.
883 Bank mi., Waterbury. conn.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi»zka8 Daktaras.

134 B. 24 UL, New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo

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

Uaatikrinai lazizytiymn
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo Ui: 

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

I-lama I^ytiaaku Daliu
iszgy dy si u į kėlės dienas, teipogi Il

gu pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszku ligų gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligų užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E-24th 8t.,Cor.Lexin<ton Av.

wa>»ndo.:]
Ncdcllomta nuo 8 Iki 10H*al.ryto;nuogIki 4»al. 
po plet

Rodą per Gramatai Dykai. 
Užpruzydami gydyklų prisiuskite 31.00
tyJeigu sergi, ui paruzyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apruxyk savo ligą, o 
uz prisiusiu gydyklų kuriomis' Užsigy
dys!

J.Bunuan & HtefUnkevicz,
231 8. Roebling sf, Brooklyn, N. Y.

- prie lietUTiaako* bažnycuo*.

LletūTiszUs SZtons Rellglszkn Daiktu. 
Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, Abroz- 
dus, Maldaknyges lietuviszku irlenkisz- 
kas, teipogi ir visokiu kitu knygų dva- 
siszkos ir svietiszkos intalpos.

EL6IN, WALTHAML‘“t 
Ii laikrodėliai, gwarantuoti ant 
20 metu. y m i>i«riniiai. 
Piru, nupirkime tau nieko ue 
kaaztuoja i«zegzamlnu< tl gerai

Laikrodėly Ir lenclugeiy ir

l’au C.O.D dėl apžiūrėjimo 
Luta pulku 14k dviguliu lukiz- 
|iu, paaukauot*. auiuk* nus
tatoma Ir užsukama laikrodu- 
,'y. »u daugeliu akmenų, lygu 
laikrodėliam* 935 00 *rrtea. Il
ga paaukiuota leiiclugeli dėl

vyru, gvarantuote aut 80 metu pridedam prie 
kotnolaikrodėlio. Po aptiurejlmui. jeigu buai 
užganėdinta*, užmokėk expreeo agentui >4.53 ir 
peraiuntimo kaaztu*. Ir laikrodafli tave. Prl-

Dlamond Jewelry Co., 
225 Dearborn St., Chicago, III-

/ W.. Q OO Aa*. a M* °

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted 8L

S2.00

Už 13.25 Nupirksi Puiku 1t*OO mo-
• |A.2S teriazka ar wy

■ y rtazka dwirati

Už 1 dol. 66 laksztu 
lietuviszko turinio davė 1898 mele 

Tėvynės gargas 
V metai stovįs ant sargybos Lietuvių 

tautos: szvieeos, tikybos ir kalbos. 
Adresu: Jiiryis Lapinas.

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

si už kiekvieną Numerį. Tuodu laik- 
ruzesiu spaudi na nežinomus Vyskupo 
M. Valancrauskio ruztus.

Lietuwiszkas Saliunns.
Užlaiko gerą alų. seniauses ir czystas a- 
rielkas ir k vepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau 
sės ir teisingiausce lietu visikas jaliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIUS, 
830 Bąnk, kampas S. Leonard Nt. 
Waterbury, Conn.

adiaama* teipgi Voltą Kryžium, keletą metu atgal ta
po ibzraataa Austrijoje, ir paeidekavojant a*wo naadaė 
Kryžių* ta* welk praaiplalino Vokietijoj Francazijog 
Skandinavijoj ir kiteae Kurapoe aralyae. ir arendieayra 1/ 
biauaiai tageidauiama* kaupo galinga* vaiita* nuo fteurf . 
Urmo ir daugelio kitu kūno a^ta4l*u- . T . k-

Elektra* Diemanto Kryžius gydo Reumatizmą teipl 
kulu kaip ir aunariu. Neužnlgija ir kitu* kūno akai 
mus. Nerwiazkuma. Nerarn uusilpnejima. Silpnom*J, 
totą Nerwu Gyvumą. Nervu Nupuolimą. Nemln. i 
tingumą. Dvaaio. M u puolimą, Hystenja, Paralyžiuj 
tengima. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Muomaral 
M'i to' Šapki Szirdies Plakimu. Galwo* skaudejima iri 
Nerviszko Systemo sugedimus.

Veikme jo apeireisUtl* pati per save bagyje keli-tos 
nu. bet kartai* užtrunka kelea diena*.

Kryžių reikią neazint diena ir nakty, pakabinta antį“ - 
kinio azuiuriuko ant kaklo, augssczia'u *rirdine* indai! 
Mėlynoji pute turi bat in apaezia apversta. Prieš* nai 
jima ir viena syki ant dieno* po to ladek Krežiu in tru 
drungna geriausio ukauao skystimą rr laikyk per k 
minurziu. Vaikam*, žiūrint pagal amžių, ukauva ra 
vandeniu atskleatl. Preke to Kryžiau* yra Viena* I - 

ir gvarantuojatne kad jis suteiks takia pat naeda ką . 
d eeriau.iejie elektristki diržai, kasztuojanti penkiolika 

ei dv-ideszimt* sykiu daugiau Kožnas azeimvno* aanarys,
•valka* ar ligota*, niekados neturi bu be to Elektrlazko Kryžiau*, kur* yru geriau,!u gelbėto
jom prieuzal visokia, kūno negalee Ir skautmua. Pnaiu,k viena doleri per eipreaa. ar mone 
orderi arba regi,tru.doj gramatoj. o mea lamatal sa*aa kaaztaia pasiueim viena Klektriazka lite 
mauto Kryžių, arbe S už K.00 Gaunamo* tuiatancziais rekomendacijo* nno ypatn, kurto 
pagelba azio Stebuklingo Krvžiau* lazeigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiazkoa 
Šatai pora tokiu n komendaciju:

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo? ( 

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas 

Ontlet Furnitūra & Stove Co., 
324D S. Morgan St.

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

W18i —

wy Tal

pas—

Baltrčikorji!!
Rasite szalip alų, seniauses ariel- 

kao, wyną net in Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

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

fatertmy- ~. Conn.
riala. Pabdvodaks

KO verte* preke; kiti po (8. 810 Ir (12 G varau 
teoti aet t metu Musu modeliai 41. trijų Crova 
rėmu yra paakut niaerio* madoa ant 1(100 m. A- 
gantu reikalaujame Dviraoziu ir klūkia daly
ku katelioz* alūno :iame už dyka. Pinigu iii 
kalno nereikalaujame. Adreauok:

Uictor ManulRcIuriiiu (’o. 
161-167 Plymouth PI. Chicago, III.

I lacziv. pigiau nei 
altl tai Sali padaryti

Nau jis Ulkrodnlku

1IRAŪSKY,
1340 Fiak Str., 

KIRTI 34U>»

CHICAGO, ILL.

' Taiso laikrodžius, laikrodėlius, armo
nikas, koncertinas ir visokius kitus mu- 
zikaliszkui instrumentus, auksinius ir 
sidabrinius daiktus. Dirba szliubiniui 
ir kitokius žiedus ant orderio. Teipogi 
užlaiko krautuvę naujų laikrodžių, laik
rodėlių, ir kitokių daiktų. Ant parei
kalavimo siunezia savo tavorui ' visas 
Amerikos szalis; visus savo tavaras gua- 
rantuoja. Reikalaujanti kokių daiktų 
raszykite ant virta padėto adreso.

(23-8

Ataszirdingai velyju vartot Diemanto Elektra* Kryžių **<■ visokiu moterlazku liga.
Mra-ELVINE JENSEN. Kooaaaazn. Utan

Mano moterų ilga laika tarėjo a>tm| ir aervu silpnume, bet po keturiu nedelia vartojimo Die
manto Elektros Kryžiau* tapo viaiszkai *velka.—NIKL8 GUNDESEN, Jaam. Mm.
The Diamond Electric Crosu Co., 3O« Milwankee avė., CHICAGO.

Li6iuwi§zka ADiieka.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekorigzku tavorų czionykszcziu užr u beliniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kun dnoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
8310 S. Morgan St, Chicago, 111.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles' 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dielea ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligaa, duoda rodąs !• 
pnsiunczia gydyklas per pacxtą arbt 
per expreaą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali ps- 
szaukti daktara kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie
koje. •

Tel. Yards 7O». j

A. Sūknrskis & Co.

L-ietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirbs Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krssztus už pigiausią prekę. Užlai
ko gerinusią tabaka ant jiapieroaų, im ■ 
portuotą isz Maskolijos fr Turkijos 
Fabrikas: 1125 N. Maplewood are. 
Ofisas ir Krautuve: 325» So Halsted

CHICAGO.

NĖR VITA Sugražina nužudyta vyru
stipruma Ir draauma.

Gvdo impotencija, a'abdo naktini* 
polucija ir visas liga* ingauta* per 
iiidvkuma ar neatsargumo Srl'a g v 
dyki, audrutloa nervas ir daugina ^mJi kraują: priduoda veidui raudonuma 

L ir sugražina žmogui jaunystia Slan-
oriame paeitu už 50c bazell už K! 50 

bareliu. Ir gvarantuojame iszgydy- 
—*m vti. arba pinigu, sugražinti.

narvita Matflcal Co., 
Ollnton 41 Jakaon St*., Chicago.
Gaunama yra ir Aptiekoje Clark ir Vau- 

Buren B Chioago.
■ii ■ I I

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-toe adynoe 

prieez pietus.
CHICASO. ILL

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

Gydo visokes .igas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchroniss- 
kose ligose. Teipogi geriausei atite
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

887 32nd St-, Chicaga

OFlbU WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo . 2—2 po pietų ir po 6 vak 

Tblblonas Yards 885.

Kas prisius 35c.
Paczto markėmis, aplaikys tutina, 
50c—du tuzinu, kas 21.00— penkis tu
zinus naujai pagerintos pope ros gromatū 
raszymul, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkomis ir 
naujos madoa konvertais.

Adresas: t

W. Kudarauckas,
Box 234 Lavrence, Mass.
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