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Politiszkos žinios,

ypacz jeigu
Juk Ame-

Amerika.
Tęsynės politiszkų partijų szte 

te Kentucky dar vis nepasibaigė. 
’\Augszcziausias kraszto sūdąs dar 
ne iszdavė savo nusprendimo ir 
nežinia,katros partijos gubernato
rių pripažys už tikrę. Neži
nia, ar atmestasis pasiganėdys 
sūdo nusprendimu, 
turi daug szalinįkų.
rikoj sudų bijosi vien ne turinti 

Mižtarianczių, nė pinįgų; kam gi 
Mo ne trūksta, tas ne paiso labai 
nnt suJo. Prova apskųstų už 
■i dyvavimę užmuszystoj Goebe- 
■o republi koniszkos partijos u- 
Bėdnįkų traukiasi toliaus. Nors 

vienok sūdąs rastu kaltais 
^Biuszystos, n.u- tas butų daro 

bet jeigu augszczi iumu' -n- 
^^^L>riĮ>ažy- IjOi-i? _-,:>♦•! u.d.> 

kaltų nieks ne teiti-, knlui- 
fiSa^M»ern.ib>r u- ju-itjri ą -ti- 
į'-,‘įf.,®,Pr§'tU' UU" b.in-mė- pa- 
Fhuoauoti.

tAmerikos prezidentas į guber
natorius ant H tvai salų paskyrė 
p. Dole. Reikėjo mat jam kuom 
nors atlygint:, kadangi lik -per 
Dalės ir jo draugų prisidėjimę 
Havai salos pateko po Amerikos 
glotnu Jis su pagelba kilų ame
rikonų pakėlė revoliuciję, pra- 

> szalino nuo sosto karalienę, ap- 
įgarsiuo republikę, - o jo draugai 
■pagarsino jį prezidentu. Su 
Kuom p. Dole teip gražiai darba- 
^Bsi, kad atėmė balsavimo tie 

amerikonams. Kadangi ant salų 
amerikonų ne daug, tai juos re
prezentuojantis prezidentas Dole, 
gyventojų ne pasiklausęs, ati 
davė Havai salas Amerikai. Už 
tuos nuopelnus prezidentas 
McKinley turėjo p. Dole paskirti 

* salų gubernatoriumi; dykai juk 
-jis Amerikai ne atidavė salų.

Ant Filipinų salų maisztai trau
kiasi toliaus. Prezidentas, ma

tydamas, kad maisztus tuos su
valdyti ne teip lengva, vėl siun- 
czia komisiję ant persitikrinimo, 
ko reikia ant suvaldymo. Fili- 
piniecziai apie tai žinodami, la
biaus subruzdo, užpuldinėja net 
ant didesnių amerikoniszaų pa
jiegų. Rods amerikonai užpuoli
mus numusza, bet filipiniecziai 
visgi savo mierius atsiekia: jie 
mat, priesz atkakimę prezidento 

^siuneziamos komisijos nori paro- 
Bįyti, kad pasikėlėliams ne truk- 
B^i pajiegų ant ilgo palaikymo 
pasikėlimo. Net Manillėj buvo 
berengię maiaztę. Filipiniecziai 
ėsanti prie darbų pas amerikonus, 
ant syk metė darbus, iszėjo isz 
miesto ir pristojo į pasikėlėlių 
partijas.

Buvęs filipinieczių rando sąna
rys Buencomino pagarsino dabar 
iezlygas, ant kokių pasikėlėliai 
gali pasiduoti: jis sutinka ant 
Amerikos virszinįkystės, bet rei
kalauja pilnos autonomijos sa
loms. Nežinia tik, ar pasikėlė
liai surinka ’ padėti ginklus 
ant tokių iszlygų; kaip sako, pat
sai Buencomino ne turi didelės 
įtekmės terp pasikėlėlių.

Afrika.
Anglijonai perėjo per Zand upę 

Kr prisiartino prie Tręnsvaaliaus 
frubežių. Būrai ne bandė gyti po
licijų po Kroonstadt, nors tos 

pozicijos, kaip angljjonai sako, 
F buvo labai drūtos, paveržti jas 

bvW0 labai sunku, ir pasitraukė 
k toliaus į sziaurius; randas Orani- 
Fjo8 persikėlė į Heilbron. Angliszki 

laikraszcziai garsina, buk didesnė 
dalis Oranijos kareivių sugrįžo 
namon, todėl pranaszauja greitę 
karės pabaigę. Ar isztikro wie- 

■nok teip yra, nežinia, bet kaip 
jau ne kartę pasirodė, žinioms 
angliszkų laikraszczių ne galima 
tikėti. Pagal žinias garsinamas

tų laikraszczių,į Kroonstadtę atė- | Pasikėlimas negrų vakarinėj
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Miestas Kumasi 
kaip

i
kanuolių. 
buvo teip 
ant drūtų 
prieszini-

jo 3000 būrų isz Nataliaus, tai jų 
ežia buvo apie 10000 žmonių su 
kelioms deszimtims 
Bet nors jų pajiegos 
skaitlingos ir stovėjo 
pozicijų, jie be didelio 
mosi apleido szitas aplinkines ir 
pasitraukė toliaus. Anglijonai 
bando aiszkinti tę tuom, kad bū
rų dvasia nupuolė, kad jie ne 
drysta stoti į muszius su angį i jo
nais. Kad būrams ne stokuoja 
d r? sos, neseniai anglijonai persi
tikrino. Jenerolis Brabant užsi
manė atimti besitraukianezių bū
rų vežimus: jis, ant atskyrimo 
paskirtų ant atėmimo vežimų 
iszsiuntė raitelius. Pamatę jo 
mierį būrai, tuojaus sustojo ir 
be mažo neatskyrė nujojusių į 
szalis angliszkų raitelių. Jeigu 
jie ne tapo į nelaisvę paimti, tai 
lik todėl, kad jie greieziaus at 
gal sugrįžo,negu nusistūmė į pry- 
szakį, būrai ne spėjo jų apsiausti. 
Nors dabar būrų pajiegos traukia 
si į sziaurius ir anglijonams pa
lieka wis didesnius plotus, bet 
anglijonai ne gali pasigirti, kad 
butus butų sumuszę, arba kad bu
tų paėmę nors vienę jų kanuolę. 
Isz to matyt, kad būrai stengiasi 
parankiausioj vietoj sutraukti 
visas savo pajiegas ir ežia stoti 
į muszį su anglijonais, kurie, juo 
toliaus įsiveržia į prieszų krasztę. 
juo mažiaus turi pajiegų, kadan
gi ant dabojimo kelių turi palikti 
ne mažai kareivių; būrai gi, besi
traukdami, renka visus bu vana

kurie pirma garsino, jog visę 
Oranijos republikę galima laikyti 
kaipo suvaldyt?, dabar wėl pra 
nesza, jog į rytus nuo Taba Nchu 
pasirodė vėl didelis būrų pulkas, 
mažiausiai 10000 žmonių, kurisai 
gali isz szonų užpulti ant lordo 
Robertso vedamos kariaunos. 
Wadovu tų ežia netikėtai atsira
dusių būrų pajiegų esęs patsai 
Oranijos prezidentas Steyn. Jeigu 
tai teisybė, tai traukianti j sziau
rius anglijonai turės apsistoti, 
kadangi kitaip būrai gali perkir
sti susineszimus anglijonų nuo 
pietų ir privežimę maisto ir amu
nicijos per toli nusistumusiai ka
riaunai.

Isz Ladysmith raszo, kad ežia 
girdėjo pereitos subatos dienę 
szuviais. Taigi turbut ne toli 
kur užgimė mu^is* terp būrų ir 
anglijonų. Kur dingo anglijonai 
iszsodyti portugaliszkose val
dybose, iki sziol nėra žinių. Jei
gu jie traukia į pagelbę būrų ap
gultam Mafekingui, tai iki sziol 
prie to miesto neprisiartino, su 
būrais susitikimo ne turėjo. Pagal- 

'b? Mafekingui iszsiuntė isz kito 
kraszto: isz Kimberley iszėjo 
3000 anglijonų. Kariauna ta 
dar neprisigriebė į vietę, bet lor
das Robertą pranesza, kad isz to 
miesto gavęs geras žinias, tik ne 
sako kokias. Apstotiems angli- 
jonams trūksta jau seniai maisto, 
todėl, kol ateis pagelba, apstoti 
gal priversti bus isz bado pasi
duoti.

Be mažo Anglija pietinėj Afrikoj 
-nesusierzino labai su Maskoiija. 
Mat po vienam musziui anglijo
nai paėmė maskoliszkę delegatę 
Gurkę, caro atsiųstę prisižiūrėti 
karei ir ne tik iszvežė į Kapstad- 
tę, bet ežia jau įdavė nuo lordo 
Robertso priaakymę kraustytiesi 
tuojaus ant laivo ir keliauti sza- 
lyn isz Afriaos. Gurka prisakymo 
ne paklausė, kadangi jam, kaipo 
delegatui neutraliszko kraszto, 
lordas Roberte ne turi tiesos da
vinėti kokius nors prisakymus. 
Angliszkų valdybų gubernato
rius, pamatęs, kad isz to gal būt 
ne gerai, perpraszė Gurkę besit ei- 

( siūdamas, kad viskas be jo žinios 
, atsitiko ir pripažino jam tiesę ke- 
i liauti, kur nori.

Afrikoj 
iszsiplatino. 
negrų apstotas, kurie, 
gubernatorius praneszė 
Londonę,reikalaudamas kuo grei- 
cziausio iszsiuntimo kariaunos,gali 
pastatyti po giuklu 50000 ginkluo 
tų žmonių*, jeigu jie urnai ne bus 
suvaldyti,tai pasikels ir kiti neg
rai; maisztai užgims visose va
karinės Afrikos angliszkose vai- 
dybose, kuriuos jau ne teip len
gva bus suvaldyti, jie turėtu at
siliepti sunkiai ir ant karės pieti
nėj Afrikoj.

Kolionijų ministeris Chamber- 
lain jau dabar atvirai kalba, jog 
abidvi pietinės Afrikos republi
kos bus priskirtos prie angliszkų 
valdybų. Žnoma, jeigu būrai 
bus suvaldydi ir jeigu nieks isz 
tokių, kurių Anglija bijosi, ne 
priesztaraus, Anglija tę padarys, 
bet kas gal būti, apie tai per 
anksti kalbėti. Anglijos gi mi- 
nnterių pirmsėdis Salisbury savo 
kalboje iszsitarė, kad nors dabar 
Anglija su visoms tautoms, isz- 
ėmus būrų, gyvena sandaroj, bet 
gali užgimti karė, kurioje Angli
jai reiks ginti savo ėsybę. Ta 
kalba parodo, kad Anglijos mi- 
nisterių pirmsėdis tiki, kad isz 
karės pietinėj Afrikoj guli už
gimti kita, taigi kiti krasztai ne 
duos Anglijai surinkti visus ka
rės vaisius.

užgimė maisztai tūluose Ispani
jos krasztuose; smarkiausi gi bu
vo karaliaus sostapilėj Madride, 
teiposgi Barcelionoj. Wokbzki 
laikraszcziai pranaszauja revoliu- 
ciję, iszvijimę karaliaus ir apgar
sinimu republikos Iszpanijoj. Bet 
ne kę ir republika padarys be pi- 
njgų; tų gi kę susirenka isz mo- 
kesczių nuo gyventojų vos užteks 
ant užmokėjimo palukų nuo mo- 
narchiszko rando užtrauktų skolų. 
Gali ežia daeiti iki tam, kad sve
timi kęasztai pasidalys teip Iszpa- 
niję, kaip savo laike pasidalino 
Lenkiją, kurioje priesz padalini
mu maisztai per eiles metų nesi
liovė.

Per paskutinius miestų valdžių 
rinkimus Prancūzijoj likosi dau
gume iszrinkti rando prieszai, 
teip vadinami nucijonaiistai; Pa
ryžiuj iszrinko didesnę pusę riaci- 
jonalistų.

Austrijos ministerių pirmsėdis 
buvo padavęs ant parlamento 
užgyrimo naujas kalbiszkas tiesas 
dėl Czekijos, bet czekai neprilei
do visai prie perkratinėjimo tų 
tiesų. Matyt, kad ministeriams 
ne pasiseks jų pervaryti, todėl 
jie turės pasitraukti nuo urėdų.

Isz Lietuvos.

Balkanų pussalis.

garsino?kad pasikėlimas kaimie- 
czių likosi galutinai suvaldytas: 
maisztai ne tik nesuvaldyti, bet 
jie dar labiaus iszsiplatino. Uki
nįkų maisztai užgimė jau,ir VVar- 
nos pavietyj. Randas iszsiuntė 
10000 kareivių ir apgarsino abu
du apskrieziu po karės tiesoms. 
Kadangi ukinįkai maisztus pakė
lė dėl mokesezių, kurių ne gal pa
kelti, tai ir karės laiko tiesos jų 
ne suvaldys. Greieziaus randui 
atseis nusilenkti; nors kunįgaik- 
szcziui daug reikia pinįgų, atseis 
jų iszsižadėti, arba gal ant pripil
dymo tuszczio iždo reiks Masko
liai parduoti portę Bin-gas, ku
rio ji jau nuo seniai geidžia. Tu
rėdama tę portę ir parengusi ežiu 
eavo laivynės stovyklę, Masko- 
lija ne tik galėtu priversti sulte
nę pildyti visus savo paliepimus, 
bet galėtu neprileisti svetimų lai
vų į Konstantinopoliu, o Juodą
sias jūres paverstų į maskoliszkę 
ežerę.

Nesutikimai terp Amerikos ir 
Turkijos už atlyginimę už sunai- 
kytas amerikoniszkas misijas dar 
vis ueiszdilo. Turkija iki sziol 
reikalaujamo atlyginimo ne Už
mokėjo ; nepasiduoti Amerikos 
reikalavimui kalbina sultanę 
Maskoiija.

Naujas kapas.
“Vieltis” paskutiniame savo 

numery j pranešim, jog 8xL balan
džio, mieste Kotelnic, Wiatkos 
gubernijoj, pasimirė vienas isz 
lieluviszkų kankintinių, isz 
tėvymszko kraszto isztremtas 
maskoliszkų valdžių, D-ras 
Petras Matulaitis, užsikrėtęs szil- 
tiue nuo ligonio maskoliaus.

A. a. Petras Matulaitis gimęs 
kaime Stebuliszkėj, Liudvinavo 
parapijoj, Kalvarijos | 
Universitetę baigė Maskvoj, i 
Baigęs mokslę, apsigyveno isz 
syk VVilkaviszkyje, paskui gi. 
kada Seinuose pasimirė teiposgi 
gera* lietuvys.D ras Kaukas, Ma
tulaitis persikėlė į Seinus. A. *b. 
Petrasbuvosandarbinįku ir palai
kytoju “Varpo” ir “Ukinįko” ir 
platintoju apszvietimo terp žmo 
nių,už kę pateko į maskolių nagus, 
kurie jį pet kelis mėnesius palaikė 
Kalvarijos kalėjime, o paskui 
isztrėmė į Wiatkos guberniją. 
Czia isz pradžių uždrausta buvo 
jam praktikuoti kaipo daktarui, 
bet ant galo ir maskoliai suprato, 
kad su tuom uždraudimu per toli 
nužengė, ir daleido isz t rėmimo 
vietoj užsiimti daktariazka 
praktika.

Kaipo sandarbinįkas “Varpo", 
D-ras Matulaitis raszydavo po 
pseudonymu “Paulius”. “Viltis” 
raszo, jog Paulius per tūlę laikę 
pats redagavo “Varpę” • bei 
“Ukiuįkę”. Tame, turbut, klai
da: velionis buvo vien ne nuil- 
staneziu sandarbin|ku, savo darbę 
visada atlikdavo, ne teip kaip 
kiti Lietuvos inteligentai, kurių 
daugumo ir nusėmus kepurę ne
galima buvo pripraszyti, kad jie 
teiktųsi atlikti tę darbę, kokį 
pasižadėjo, bet redagavimu laik- 
rat-zezių pats neužsiėmė, buwo 
vien materijaliszku aprūpintoja 
redakcijos. Kaip ilgai a. a. 
Paulius gyveno Wilkaviszkyje, 
Tilžėj buvo specijaliszkas minė
tų laikraszczių redaktorius; per- 

! sikėleš Pauliui į Seinus, buvo jau 
per toli nuo rubežiaus ant rėdy
mo Tilžės laikraszczių.

Wisa lietuvių nelaimė, kad 
mirszta geresniejie ir jaunesniejie 

1 darbinįkai ant pakėlimo musų 
tautos, o lieka tie isz lietuviszkų 

į inteligentų, kurie, pasidarbavę 
kiek,nustojo dirbę: vieni pavirto 

• į parazitus tėvynės, kuri juos 
į maitina, kiti gi visai isz jos iszsi- 
i kraustė ir dabar darbuojasi ant 
■ maskolių naudos, apie savuosius 
, uimirszo. ,

Iszpanija.
Iszpanija matyt puola žemyn. 

Žmonių apszvieiimas stovi že- 
miaus negu Lietuvoj, nors ežia 
jo dabar nieks ne draudžia (pra
džioj szio amžiaus dar Iszpanijoj 
buvo Szventa Inkvizicija, kuri 
už skaitymę kunįgams nepatin- 
kanezių knįgų, kaip kada ne tik 
knįgę bet ir skaitytoję deginda
vo ant laužo), urėdnįkai ne daug 
teisingesni negu Amerikoj ir 
Maskolijoj, žmonės nupuolę ma- 
terijaliszkai per kaltę netikusio 
rando. Nors Iszpanija nužudė 
beveik visas savo seniai labai 
dideles kolionijas, bet randui rei
kia vis daugiaus pinįgų, nežinia 
ant ko i lazpanijoj yra 
apskrieziai, kur mokyklų mokin
tojai jau nuo kelių metų ne gauna 
algų. Nežiūrint ant materija- 
1 isz k o nupuolimo gyventojų, da
bar randas uždėjo ant jų peczių 
dar didesnius mokesezius, nors 
jie ir seniaus buvusius vos pa
keiti galėjo. Dėl tų mokesezių

Statistika Wilniaus gub.
Maskoliszkas randas garsina 

dabar žinias surinktas laike pa
skutinio Moskolijos žmonių su- 
skaitymo. Dalis tokių žinių apie 
Wilniaus guberniję jau iszėjo ir 
isz jų mes pasinaudojame.

Wilniaus gubernijoj isz viso 
pasirodė 1591152 gyventojai, ta
me skaitliuje vyriszkių — 790 
825 ir 800327 moterys, 
arba ant 9502 moterų daugiaus 
negu vyriszkių. Miestuose bu
vo 198007 gyventojai: 101237 
vyriszkiai ir 98770 moterų. 
Taigi pasirodo, kad miestuose yra 
daugiaus vyriszkių negu moterų, 
ant kaimų gi yra visai atbulai. 
Isz pavieczių didžiausias yra 
Aszmenų pavietis, jis užima plotę 
6050 ketvirtainių viorstų; kas- 
link gi gyventojų skaitliaus; pir
ai? vietę užima ^Vilniaus pavie
tis, žinoma, dręuge su VViluium, 
nes jame yra 363313 gyventoji; 
mažiausias gi yra Szventėnų pa
vietis, jame ir gyventojų yra-, 
mažiausiai. W įsoj e gubernijoj
ūkių buvo 267128, kuriame tai 
skaitliuje miestuose buvo jų 33 
614, o tamė Wilniuje 25614/Ant 
tų ūkių jų savioįkų szeimynų są
narių ir jų giminių buvo 708382 
vyriszkiai ir 737449 moterys, li
kusi dalis buvo tai samdinįkai. 
Isz viso ūkių skaitliaus 22082 
ūkės turėjo po vienę svetimę 
darbinįkę, 6055 ūkių po 2—3, 
892 ūkės po 4—5 samdinįkų, 414 
ūkių po . 6—10 samdinįkų, 60 
ukių.,PQ 10—60 samdinįkų. Ran
do arba vieszų įtaisų, prieglau
dos namų, mokslaiuiij ir tL bu
vo 313, kurių beveik pusė, nes 
147, mieste VVilniuje; tarnaujan- 
czių ir pensijonierių jose buvo 
isz viso 22393 vyriszk'ai ir 1706 
moterys. Isz miestų didžiausias 
gyventojų skaitlius pasirodė 

______ _ VVilniuje, nes 153432; toliaus 
pavietyj. ■ eina Lyda,kurioje laike suskaity- 
*' ■___ ’ tymo gyventojų buvo 9323,

Smorgonėj 8908, Aszmėnuose 
7214, Dianoj 6-756, Szventėnuose 
6025, Glubokoje 5564, Drujoj 
4752, Woložine 4533, Jėvjej 
3653, Wileikoj 3560, Dolginove 
3551, Trakuose 3240, Eisziszkiuo- 
se 3196, Žižmariuose 2795, -Ra- 
dobzkovicuose 2615.

IV toblyczia sansiuvo apima 
statistiszkas žinias apie 
mokanezius skaityti. Gyvento
jų maskoliszkų pavaldinių gu
bernijoj dienoje gyventojų su- 
s kai tymo pasirodė: 790029 vy- 
riszkių ir 799374 moterys; tame 
skaitliuje mokanezių skaityti pasi
rodė 274343 vyriszkiai ir tik 
183248 moterys. Miestuose gu
bernijos gyveno 101237 vyrisz
kiai ir 98770 moterų, terp jų 
mokanezių skaityti pasirodė: 
58573 vyriszkiai ir tik 42527 
moterys; kaimuose gi buvo: 689 
153 vyriszkiai ir 703059 mote
rys, mokanezių gi skaityti pasi
rodė terp kaimieczių: vyriszkių 
215770, moterų gi tik 140721. 
Isz to matyt, kad mokslas skai
tymo labiaus iszsiplatinęs terp 
miestų gyventojų negu terp 
kaimieczių, labiaus terp vyrisz
kių negu terp moterių. Nors mo
terys visame gyventojų skaitiiu- 
je tveria didesnę pusę, bet terp 
jų mokanezių skaityti buvo 40%, 
terp vyriszkių gi 60%. Apart 
to, laike paskutinio žmonių su- 
skaitymo pasirodė, kad mokslas 
skaitymo daug labiaus iszsiplati- 
nęs terp jaunesnės gentkartės 
negu terp senesnės. Paimsime 
sztai isz suraszo porę paveikslų: 
16 metų vaikinų gubernijoj pasi- 
dė 15279, terp jų mokanezių 
skaityti buvo 8288, taigi beveik 
54%; 80 meęzių senelių buvo 
3210, bet terp jų mokanezių 
skaityti buvo tik 440, taigi ne 
kiek daugiaus kaip 11%. Wil- laikrasztį, bet vėl aunku butų

gaitės 15 metų, terp jų mokan
ezių skaityt buvo 1002, taigi 
65%; szeszių deszimczių meczių 
senų moteriszkių buvo 1335, terp 
jų mokanezių skaityti buvo tik 
465, taigi tik 34%, arba dau
giaus negu per pusę mažesnis 
nuoszimtis negu terp jaunų.

Pagal luomas Wilniaus guber
nijos gyventojai sziteip skirsto
si: bajorų buvo; vyriszkių 33 
019, moterų gi 36721; urėdnįkų 
Ir jų szeimynų: vyriszkių 500 ir 
454 moterys. Dvasiszkijos — 
1248 vyriszkiai ir 1027 moterys; 
prekėjų: 1285 vyriszkiai ir 1345 
moterys; miesezionių 1479,81 
vyriszkis ir 157334 moterys; 
ukinįkų 599865 vyriszkiai ir 
597447 moterys.

Kada randas iszleis tolesnes 
statistiszkas žinias apie Wilniaus 
ir kitas Lietuvos gubernijas,pasi
stengsime tas žinias pagarsinti 
musų skaitytojams. Statistisz- 
kos skaitlinės yra labai svarbios, 
jos parodo svarbiausius apsi- 
reiszkimus tautų ir apygardų 
gyvenime. Be skaitlinių apie 
daugelį daiktų galima vien spėti, 
bet spėjimai gal būt klaidus, ant 
skaitlinių gi pasiriamiaut, žinoma, 
jeigu jos teisingos ir sanžiniszkai 
surinktos, paklysti ne galima, 
spėti ne reikia, nes skaitlinės vis- 
kę parodo. Isz tų skaitlinių, 
kada jos bus pagarsytos, pamaty
sime, kiek laike skaitymo atsira
do lietuviszkai kalbanczių arba 
bent kiek buvo tok:ų, kurie prie 
lietuviszkos kalbos prisipažino ir 
kur tokių buvo daugiausiai.

Paryžiaus parodos reika
luose.

Asz pasijutau visai nesma
giame padėjime dėlei mano misi
jos. Nekalbant jau apie visokius 
liežuvavymus ir szmeižimus, tu
riu da ir bėdę su raszymu žinių 
apie parodę. Iszpultų raszyti 
per “Vienybę”, bet ten redakcija 
turi keistę supratimę apie mus 
veikimę apskritai, o ypatingai 
apie mano misija.

Paczioj pradžioj asz norėjau 
raszyt per laikrasztį, kaip stovi 
dalykai isz tikrųjų, bet tas man 
sutrukdinta. Mano kelias kore
spondencijas perdirbta savotisz- 
kai ir paduota nuo vardo knį- 
giaus. Wėliaus p. Mikolainis 
raszė, kad ne galima ėsę viskę 
garsinti, nėsa maskolių valdžia, 
patyrus apie mus ruoszimasi, ga
linti mums pastoti kelię ir 
sutrukdinti visę darbę. Iszpuo- 
lė raszyt į ko m i tėtę. Komitetas, 
nesutikdamas lerpo savęs, vėl ne
mokėjo, ar ne galėjo sunaudot 
tas žinias kaip priguli ir sztai ma
nę daro melagium, skelbia apie 
tai per laikraszczius ir komitetas, 
turėdamas savo rankose mano 
laiszkus, ne parodo teisybės. 
Wiens is komiteto sąnarių isz- 
drysta per laikrasztį apgarsinti 
vardus tų žmonių,kurie ne norėjo 
būt apgarsintais (apie kę buvo 
persergėta).O tuom tarpu ne laiko 
už reikalingę praneszli visuome
nei apie I ai,kas buvo mano raszy- 
Ia. Asz ir neturėjau kada pataisyti 
neteisingę užpuolimę ant manęs 
ir ne turėjau noro maiezytis į jų 
tarpę. Belo D-ras Szliupas ar tai, 
kad geriau pertikrinti visuome
nę, ar tai ies neapsižiūrėjimo, 
teipgi perkreipė mano žodžius, 
raszydamas, kad prirengimas di
desnės vietos prie mus parodos 
reikalautų 51 
kada mano buvo raszyta 3000 
fr. Isz tų vaidų pasirodė, kad 
p. Mikolainis po svetimu rasztu 
yra padėjęs D-ro Szliupo pra
vardę suvis jo nesiklausęs. •

Po tokių atsitikimų, ne paran
ku buwu raszyti laiszkus ant var
do komiteto. Reikėtų raszyt į

tuom tarpu
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dojausi isz “Varpo” ir “Ūk o” 
redakcijos, garsindamas ten 
trumpas žinias apie parodę, o 
p. Mikolainiui, Amerikos komite
to sekretoriui, rasziau privatiaz- 
kai žinoma teip, kad ne paranku 
butu talpint tas žinias į laikrasztį 
ne padavus tūlų atmainų. Dėlto 
asz ir persergėjau, kad jų ne tal
pintų laikrasztyje ir žadėjau at
siųsti jtam tikrę atailiepimę. Bet 
p. Mikolainis ne paklausė manęs, 
jam nusibodo belaukiant ir jis 
Nr. 14 “Vienybės” talpina dalį 
isz mano laiszkų, ir tai daro teip 
nemielaszirdingai, kad man per- 
skaiežius tę rasztę su paraazu 
“Daumantas”, didei nesmagu pa
sidarė, ypatingai radau sudarky- 
tę pirmaję pusę straipsnio “Paro
dos reikalai", kur patalpintos ne 
teisingos žinios ir ne tikroje for
moje. Beskaitant tę rasztę, gali
ma pamislyti, kad ir lietuviszka t 
liteiatura, mapos ir rasztinin- 
kų portretai bus iszstatyti grin- 
czioje; tuom tarpu į grinezię ne 
galima ‘įeiti ir ten nebus nė spin
tų su knįgomis, nė mapų, nė por
tretų. Be to scena perstatyta ir 
nesuprantamai ir neteisingai: pa- 
raszyta, kad ėsęs “senukas su la
pine kepure, vienmarszkinis isz 
linų gryžtės sukantis virvę”. 
Tiesa, asz rasziau apie senukę, 
bet neraeziau, kad jis bus su lapi
ne kepure ir rasziau privatiszkai, 
ne norėdamas garsinti per laik
rasztį, nes tai buvo tik projektas 
scenos, kuri galėjo neįsikūnyti 
pilnai tai dėlei stokos parėdų, tai 
dėlei kitokių ktiuczių.

Be to pn straipsniu suvis nėra 
žinios, kada tas straipsnis yra ra- 
szytas. Kas skaito “Uk-ę”, tas 
perskaitęs minėtę straipsnį “Vie
nybėje”, gal pasipiktyt ir pamis- 
lyt, kad asz į “Uk-ę” paduodu 
vienas žinias apie parodę, o į 
“Vienybę” k’tfts, vienur raszau 
sziaip, kiturteip — o vis tam pa
ežiam laikė. Asz norėjau raszy
ti žinias apie parodę per “Uk-ę" 
arba “Varpę”, bet tie yra mažai 
iszsiplatinę Amerikoje, o antra 
iszeina per retai.

Dėlto asz praszau jus talpinti 
savo laikrasztyj žinias apie paro
dę Paryžiaus.

& 27. IV. 00. Daumantas.
Maloniai tę padarysime. Red.

NAUJI ISZRADIMAI.
| Daugelis mokslinczių jau 

nuo senų laikų jieszko vaisto 
nuo senatvės ir žinoma, kad jo 
niekam ne pasisekė surasti, ka
dangi žmogus, atėjęs ant svieto, 
ne gali gyventi amžinai, bet, at
likęs savo priderystes, turi 
kraustytiesi į kitę, gal geresnį 
avietę. Dabar wėl vienas ameri- 
koniszkas daktaras, Althaus isz 
Nev Yorko garsina, kad jis isz- 
rado budę atjaunimo senelių; ant 
to vartoja jis elektrikę. Althaus 
sako, kad penkių sanvaiezių gy
dymo užtenka ant sugręžinimo 
seneliame nykstauezių pajiegų, 
veidui jauno iszveizdžio, bal
tiems plaukams prigimtos jų par- 
vos. Taigi mat dabar merginos 
ne galės žinoti tikrai, ar jų isz- 
ri n k tas is yra jaunas, ar gal senas, 
tik jam Dras Althaus savo gydy
mo budu sugręžino jaunystę. 
Szitas daktaras žada kiekvienam 
su nupuolusioms fiziszkoms pajie- 
goms seneliui pailginti gyvenimę 
iki szimtui metų ir suteikti jaunę 
iszveizdį. Czia ne reikia vienok 
užmirszli, kad Dras Althaus, 
nors neezioja vokiszkę pravar
dę, gyvena Amerikoj, o daugelis 
cziauykszczių stebuklingų dakta
rų'mėgsta daugiaus žadėti 
gali iszpildyti.5

negu

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po................
Prūsiškos markės po...

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paczto kass- 
tų.
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Isz Amerikos
Giriu gaisrai.

Pensylvanijoj, Potter pavietyj 
užgimė baisus girių gaisrai. Ug
nis prisigriebė į miestę Corbett, 
kurisai su visu sudegė. Iszliko 
tik 5 namai ir geležinkelio staci
ja. Miestelis tas turėjo 500 gy
ventojų, kurių visi turtai pražu
vo. Žmonis specijaliszkas trū
kis pervežė į Galeton. Senelis 
Lethe pražuvo ugnyje su visa 
szeimyna. Aplinkinėse dirbtu
vėse apsistojo darbai, darbinįkai 
iszėjo dirbti prie gesinimo tų bai
sių girių gaidrų. Dega girios 
teiposgi McKean pavietyj. Mies
telis Nevton likosi su visu ug
nies isznaikytas; sudegė teiposgi 
miestelis Orsushy ir Raratod. 
Paskutiniame sudegė 3 vaikų. 
Kalba teiposgi, kad giriose sude
gė daug žmonių, bet kiek, to da
bar negalima žinoti

Szalnos.
Pradžioj gegužio Ulinojuj, 

Michigane ir Wisconsine buvo 
didelės szalnos, kurios nu-zslnojo 
daržus farmerių, labiausiai už
kenkė žemvuogių plantacijoms, 
vynyczioms ir vaisiniams me
džiams. Michigano giriose nu- 
szalnojo mėlynes ir todėl jų szįmet 
nereiks nė rinkti.

Žaltys pilve.
Waite Cloud, Mich. Angli- 

szki lakraszcziai garsina, buk 9 
metai atgal vienas szito mieste
lio gyventojas, gerdamas vande
nį grabėj, pajuto, kad kę ten su 
vandeniu prarijo. Nuo to laiko 
ne buvo jau sveiku ir jautė pil
ve kokį ten ne smagumę, o kaip 
kada skaudėjimę; vaistai nė joki 
ne gelbėjo. Sztai tik dabar, atsi
kosėjęs, iszspjovė 19 colių ilgio 
žaltį. Argi tai nežingeidus atsi
tikimas! Butų vienok dar žin- 
geidžiaus, jeigu tas ne butų ame- 
rikoniszkų laikraszczių iszmislu 
paremtu ant žmonių įtikėjimo. 
Lietuvių ypacz isz Suvalkų gu
bernijos diktai atvažiuoja gydy- 
tiesi net į VVarszavos ligonbu- 
czius, kuriems rodosi, kad 
pilve neszioja gyvę varlę, 
pats turbut bus ir su žalcziu 
va užaugusiu amerikoniszko 
merio pilve. Lietuvius, 
riems rodosi, kad turi pilve
vę varlę, Warszavos daktarai 
gydo tokiu budu, kad prisako Ii- 
gonbuezio tarnams pagauti var
lę ir pamesti prie ligonio lovos. 
To užtenka ant iszgijimo, kitaip 
gi nė joks aiszkinimas, ne geibi ir 
ligoniui vis rodosi, kad jis turi 
varlę pilve, kuri jo sveikatę 
graužia. -

Nelaimes ant geležinkeliu.
Savannah, Ga. Prieszais Hor- 

devillę, S. C. susimuszė du į 
prieszingas puses bėganti trukiai. 
Prie to peczkurys vieno trūkio 
likosi ant vietos užmusztas ir 
keturi kiti kebo tarnai sunkiai 
sužeisti.

arba ant 23 milijonų doliarų 
daugiaus negu 1898m. Ugnis 
tiek blėdies ne pridirbo nė jokia
me kitame kraszte ant viso svie
to. ‘

Darbininku maisztai.
Wilkesbarre, Pa. Prie Bal 

tonvood anglių kastynių (užgimė 
smarkios muštynės terp sztrai- 
kuojanezių ir dirbanezių darbinį- 
kų, kuriose apie 20 žmonių, o ta
me ir kastynių superintendentas 
likosi bjauriai sumuszti. Kasty
nių savŲDįkai pareikalavo szerifo 
pagelbos.

Cumberland, Md. George 
Creek anglių kastynėse atsitiko 
smarkios murztynės terp sztrai- 
kuojanezių ir dirbanezių darbinį- 
kų, kuriose ėmė dalyvumę 2000 
darbinįkų. Musztynėse diktai 
žmonių likosi sunkiai sumusztų.

150 akrų žemės su anglių sluog- 
eniais, ant kurios parengs kasty- 
nes ir 130 kokso peczių. 100 
darbinįkų galės czia gauti darbę.

1 St, Louis, Mo. Pakėlė czia 
straikę tarnaujanti ant sztritkarių. 
Kompanija priėmė seabsus, bet 
tas pagimdė smarkias musztynes, 
kuriose net keliolikas žmonių li
kosi sužeistų. Szraikieriai kelio
se vietose bandė su dinamitu 
ardyti kelię ir bėganezius karus.

ISZ ' 
Lietuwiszku dirwu.

Isz darbo lauko.

jie 
Tas 
ne- 

far- 
ku- 
gy-

Oh. Darbinį- 
blėtos dirbtu- 
ant 50c. ant 

užmokesezio. 
iszpildyta, jie

Philadelphia, Pa. Netoli nuo 
ežia, tunelyj Baltimore & Ohio 
geležinkelio susimuszė du trukiai 
ir susidaužė. Prie to du geležin
kelio tarnai ir penki slapta va
žiuojanti pasažieriai likosi už- 
muszti. Susidaužę vagonai užsi
degė. Prie gesinimo keli ugna- 
gesiai likosi sunkiai apdeginti.
AmerikonLszkas paczto užwetze-

Ant ’ salos Kubos apsireiszkė 
bjaurios prigavystės ant paczto. 
Prezidento paskirti virazinįkai ir 
mokytojai kubieczių ant markių 
wien nuskriaudė Kubos pacztę į 
kelis mėnesius ant 1150000, bet 
vėliaus gal skriauda pasirodys 
dar didesni. Jeigu tik tokius 
mokytojus prezidentas ant Kubos 
įstengia siųsti, tai geriaus, kad 
nė jokių ne siųstų.

Gaisrai.
Genesco, N. Y. Sudegė 

didelis “American” kotelis,
nyje pražuvo trys žmones. Kaip 
mena, ugnis užgimė nuo padegi
mo.

Camden, N. J. Siautė ežia 
didelis gaisras, kurisai pridirbo 
blėdies ant $150000. Sudegė 
“Farmers Markethouse ir 50 
mažų privatiszkų namų. 250 
žmonelių ne teko nė turtų, nė 
pastogėm.

Nuotrotos gaisru padarytos.
Pereitę metę ant viso Ameri

kos ploto gaisrai isznaikino žmo
nių turtų isz viso už$153597830.

czia
Ug-

Joliet, III. Sztraikas czia- 
nykszczių darbinįkų dirbanezių 
prie triobų statymo pasibaigė. 
Per sztraikę darbinįkai nieko ne 
pelnė.

Westville, 111. Darbinįkų 
czia tiek privažiavo isz kitur, 
kad prie darbo ne gali visi sutilp
ti ir kastynių savinįkai szviežių 
nepriima. Dirba vos dvi dieni 
persanvaitę; uždarbio užtenka 
vos ant maisto. Todėl tegul 
czia dabar nieks ne keliauja 
darbo jieszkoti, nes pas mus jo 
neras, i •

Houster, Oh. Darbai eina 
czia gerai, dirba kiekvienę die 
nę. Užmokesnis po 80c. nuo to
nos. Gerai pripratęs prie darbo 
darbinįkas gali uždirbti po $35— 
40 į dvi sanvaiti.

Conn’Ellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame ap- 
skrityj eina visur gerai, dirba po 
6 dienas ant Sanvaitės. Pereitę 
sanvaitę degė isz viso 19732 pe- 
cziai.

1 Port Chesteb, N. Y. Czia- 
nykszczisi štai i ori ai buvo pakė
lę sztraikę. Jie reikalavo 8 dar
bo valandų ant dienos ir užmo- 
kėsnio po $2.75. Reikalavimai 
darbdavių likosi iszpildyti, to
dėl ir sztraikai pasibaigė.

•1 Birminoham, Ala. Dalis 
czianykszczių geležies liejinyczių 
likosi uždaryta dėl nedatekliaus 
anglių.

Cleveland. 
kai czianykszczių 
vių pareikalavo 
dienos pakėlimo 
Jeigu tas ne bus
pasirengę pakelti sztraikę.

Nev Castle, Pa. Czianyksz- 
czios d rato dirbtuvės, kurios bu- 
-vo ant tūlo laiko uždarytos, ne- 
užilgio pradės vėl dirbti. Prie 
darbo patilps 1500 darbinįkų. .

5 St. Paul, Min. 1100 unijų 
darbinįkų czianykszczių blėtos 
dirbtuvių pakėlė sztraikę. Ne
sutikimai užgimė užtai, kad 4>rb- 
tuvių savinįkai priėmė prie dar
bo neprigulinezius prie unijos; 
dirbtuvės savinįkai nesutiko 
praszalinti neunijistus, todėl 
prigulinti į uniję paliovė dirbę.

Port Huron, Mich. Dar
binįkai czianykszczių laivų dirb
tuvių pakėlė sztraikę. Jie reika- 
laujatdidesnio už savo darbę už 
mokesnio.

St, Louis, Mo. Rengia czia 
naujas geležies dirbtuves, kurios 
spalių mėnesyj bus gatavos ir 
pradės dirbti. Gaus jose darbę 
4500 darbinįkų.

Pullman, III. Dafbai eina 
czia gerai, dirba dabar su wir- 
szum 7000 darbinįkų, tik ui darbę 
užmokesnis netikęs.

Cumberlano, M d. Sztr ai- 
kas czianykszczių darbinįkų gele
žies dirbtuvių pasibaigė. Kom
panija nuo dabar mokės darbinį
kams po $2.65.

Y Detroit, Mich. Czianykaz- 
cziose liejinycziose pakėlė sztrai
kę darbinįkai teip vadiname 
“Corume”. Sztraikuojanti dar
binįkai reikalauja po $2.25 ant 
dienos;mokėjo jiems tik po $1.75.

1 De KaLB, III. Czianyksz- 
ežios drato dirbtuvės pradėjo 
vėl dirbti.

1 Harisburg, Pa. Neseniai 
susitvėrusi kompanija pirko ežia

Kooperatywhzkos drau
gystės reikaluose.

1899 m. per “Lietuvę” p. Ma
kauskas isz Elizabeth kalbino lie
tuvius biznierius suvienytoms 
spėkoms kur nors, lietuvių apgy- 
ventoj apygardoj, uždėti' didelę 
pardavinycz:ę, kuri galėtu aprū
pinti visus Amerikos lietuvių 
reikalus. Ant apsvarstymo to 
klausymo kvietė biznierius susi- 
važiuoti į paskirię vietę. Ant 
to užmanymo vienok nė vienas 
biznierius ne atsiliepė, pritarimo 
biznierių jis ne rado. Nr. 12 
“Lietuvos” szių metę p. Naujo
kas vėl pakėlė užinanymę pa
rengti kooperstyviszkę krautu
vę, prie ko kvietė jau ne vien 
biznierius, bet visus lietuvius, 
vienok ir tam užmanymui, rodo
si, nieks ne pritarė. Užmanymas 
tas labai naudingas ir reikalingas, 
tik mat užmanant apsiriko, rem 
darni jo įkunyjimę ant musų biz
nierių (p. Naujokas rėmė jį ne 
ant biznierių, bet ant lietuvisz- 
kos visuomenės. Red.). Juk 
musų biznieriai tautiszkame su
pratime stovi daug žemiaus už 
kitus lietuvius. Kad teip yra, 
ant parodymo galiu privesti daug 
faktų, dabar vienok privestu tik 
du. Kaip matėme isz pagarsini
mų laikraszcziuose, Philadelphios 
lietuviai sudėjo aukų ant Pary
žiaus parodos reikalų $165.75; 
lietuviszkų biznierių ežia yra 15, 
tuom tarpu jie visi sudėjo tik 
25c. (kriauezių szopų prie biznie
rių ne skaitau). Argi tame jau 
ne pasirodo puikus tautiszki jau
smai musų biznierių! Ant susi
rinkimų gana gerklę plėszia besi
girdami savo lautiszkais darbais, 
kokių vienok nieks ne mato, bet 
kur reikia nors kelis centus paau
kauti ant tautiszkų reikalų, ten 
nėra musų besigirianezių biznie 
rių. Jeigu užsimintume jiems 
apie aukas ant kankintinių, tai 
dar gal ir muszti bandytu arba 
iszmestų laukan.

1898 m., kada Ph ladelphioj 
užsimezgė kooporatyviszkas szto- 
ras, ‘ tai ant pirmo susirinkimo 
vienas biznierius baisiai priesz t a 
rawo uždėjimui tokio sztoro: 
jeigu, girdi, visuomenė uždės 
sztorę, tai mes, visi biznieriai 
turėsime pragaiezti. Žmonės, 
matydami nepnlankumę biznie
rių kooperaty viszkam s? toru i, 
nutarė jų visai ne priimti isz bai
mės, kad jie ne kenktų paskui 
sztorui; vienam, kurisai buvo į- 
mokėjęs $5.00, pinįgus atidavė 
atgal. Argi todėl galima laukti 
pritarimo biznierių užmanymams 
p. Makausko ir Naujoko? Mums 
rodosi, kad ant biznierių nėra kę 
dairy tiesi.

P. Naujokas* sako, kad dėl 
pairimo koopera
ty viszko sztoro Philadelphioj 
lietuviai ne privalo baugytiesi. 
Nors daug kartų laikraszcziuose 
pasitaikė skaityti korespondenci
jas apie priežastis pairimo Phila
delphios kooperatyviszko lietu- 
viszko sztoro, bet kad tos prie
žastys klaidingai ir neteisingai 
iszreiksztos, 
teisybę apie 
iszreikszti.

Kada ežia
ty viszka draugystė, po kelių su
sirinkimų pasirodė, kad prie jos 
prisiraszė tiek sąnarių, jog jeigu 
jie sunesztu pažadėtus pinįgus,tai 
butų $1000; kasoj vienok buvo 
tik $500. Wienas isz sąnarių, ku- 
risai į sztorę įdėjo $50, pradėjo 
reikalauti atidarymo krautuvės, 
o jeigu ne, tai jis reikalavo pa
lukų nuo savo įdėtų pinįgų. 
Kodėl jis teip darė, asz nežinau. 
Žmonės, apie biznį mažai iszrna- 
nydarni, ne bandė klausymę už
dėjimo sztoro gerai apsvarstyti; 
tie gi, kurie tikėjo prie aztoro 
gauti darbę, reikalavo kuo vei-|

tai bandysiu ežia 
pairimę krautuvės

užsimezgė koopera-

kiaušio atidarymo sztoro. Teip 
ir likosi nutarta. Supirko rei
kalingus rakandus, pasisamdė 
ruimę, ant ko iszėjo veik visi 
kasoje ėsanti pinįgai, ant nusipir
kimo taworų, rodosi, liko tik 
150. Ui tuos pinįgus supirko 
kiek groeerinių tavorų. o jau mė
sę sztornįkai turėjo pirkti isz sa- 
wq kiszeniaus. O kas blogiausia, 
kad ant mitingo priesz atidary- 
mę sztoro likosi nutarta per san- 
vaite duoti isz krautuvės tavo- 
rus ant knįguczių, ir kad paėmę 
tavorus, subatoj užsimokėtu. 
Kasieriaus krautuvėj ne buvo, 
kadangi ne buvo pinigų ant u^’ 
mokėjmo jam $4 ui sanvaitę. 
Subatoj, kas tik atėjo į sztorę ir 
pamatęs, kad jame nėra tavorų, 
nes jų ne buwo už kę nusipirkti, 
persigando, pinigų nieks ne mo
kėjo; panedėlyj iszauszus, sztore 
ne buvo nė pinigų, nė tavorų; 
jis iszbuwęs vienę tik sanvaitę, 
turėjo būt uždarytas. Pi i e tokio 
surėdymo sztoro užmanytojai ir 
vedėjai ne galėjo suglemžti pi
nigų, kaip tai laikraszczių kores
pondentai raszė, kadangi jų ne 
buwo, bet vien pagadino savo 
valdę.

Nežiūrint ant nepasisekimo su 
sz'oru, Ph ladelphios lietuviai ne 
numirė tauliszkai, jie ne kurti 
ant tautiszkų reikalų ir užmany
mų. Tegul todėl p. Makauskas 
ir Naujokas ne nustoja vilties, 
liet tegul savo užmanymę atnau
jina, bet tegul jo ne remia ant 
musų biznierių, o geriaus tegul 
atsiszaukia į kliubus, į draugys
tes ir į paszalinius, o tę«yk ras 
pritarėjus terp Philadelphios I e- 
tuwių, kurie ne 
ir griebsis prie 
dabar tę daryti.

tik piitars, bet 
darbo (galėtų ir 

Red.).
J. Butkus.

Degtine lietusių naikin
toja.

Nors nuo užpereitų metų terp 
Amerikos lietuvių pradėjo tver- 
tiesi “Blaivystės Draugystės”, 
tai vienok tas, kas iki sziol nu 
veikta ant apstabdymo bjaurių 
terp nusų brolių girtuokliavimų; 
yra tik lasa&s vandens jūrėse. 
Lietuvių Amerikoj skaito ma
žiausiai apie 100000, o Blaivy<»- 
tės draugystės susitvėrė vos ke
lios, tai į jas priguli daugiausiai 
1000 sąnarių, likusiejie vis bjau
riame raugale praleidžia brangų 
laikę ir sunkiai uždirbtus pinigus 
aaliunuose, naikina fi.;iszkas ir 
dvasiszkas savo spėkas; apsive
dę nesirūpina r.ė apie savo szei- 
mynas, moteris ir vaikus, vien- 
atipiai apie savo tėvus, brolius ir 
seseris. Jeigu musų dvasLzki 
ir svietiszki vadovai nepasidir- 
buos ant isznaikinimo urbi bent 
ant sumažinimo to musų brolių 
bjauraus palinkimo, tai ant galo 
viso svieto paniekinti, dingsime 
mes visi lietuviai, dings lietu
vystė.

Sztai kokię nelaimė per girtuo 
klystęneseniai atsitiko Bostone po 
nr.7 ant Endicot str. Trys lietuviai 
12 vai. naktyj parėjo namon, ge 
rai karezemoj i«zsitraukę. norėjo 
užsidegti gazę, bet girti būdami, 
ne mokėjo uždegti briežiuko, at
suko vien gazo dūdas ir neužsu
kę jų, du sugulė į lovę, o tre- 
czias užmigo ant kresėL Ant ry
tojaus rado juos visus ne gyvus, 
užtroezko jie mat nuo priėjusio į 
kambarį isz neužsuktų dūdų ga
zo. Gyveno jie pas žydę. Žydai, 
pas kuriuos jie gyveno,ant kriksz- 
caioniszko palaidojimo vieno, ku
risai pas juos 3 metus iszgyveno, 
surinko kiek pinįgų,tas likosi gra
žiai palaidotas, likusius du gi 
miestas iazvežė ir užkasė kaipi 
ne žmonis. Tokius mat vaisius 
atgabena girtuoklystė. Isz tų 
nelaimingų lietuvių nė vienas nė 
jokio laikraszczio, nė lietuviszkų 
knįgų ne skaitė, ne prigulėjo į 
lietuviszkas organizacijas, žino
ma, ne aukavo nė vienas isz jų 
nė cento ant tautiszkų reikalų. 
Ant to mat ne turėjo pinįgų, 
truko jų ir ant palaidojimo kūno, 
kadangi mat visi pinįgai perėjo į 
kiszenių italijono karezemny ko,at
likusius paėmė žydai užgy venimę. 
Liūdna, graudu ir skaudu ant 
szirdiee žiūrint į tokius musų 
brolių gyvenimo atsitikimus. 
Jeigu nieks ne naikya tų palinki
mų, turėsime isznykti, o tęsyk 
lietuviams nė lietuvystė, nė Lie
tuva ne bus reikalingos.

J. Raulynaitis.

Isz We8tville8, III.
Musų miesto lietuviai įgauna ' 

jau daugiaus supratimo, tę paro
do tas,kad jie ėmė reikalauti atė- ' 
mimo nuo kunįgo parapijos kasos, 
kurs, nors valdė parapijos pinįgus 1 
nuo atėjimo į musų miestę, bet 1 
nieks nežinojo,uė koki buvo (ėmi
mai, nė koki iszdavimai, ir ant ko 1 
iszleista. Parapijonai pradėjo ' 
nuo kunįgo reikalauti 
rokundų ir atėmimo kasos. Isz- - 
rinko visę parapijos komitetę, ‘ 
kasierius turėjo pastatyti kauci
jos $400; kolektoriams likosi ' 
prisakyta, kad sukolektuotus pi-..1 
nįgus ne nesztu į zokristiję, bet 
kad atiduotu kasieriui. Tas mu 
sų dvasiszkam vadovėliui labai 
ne patiko, isz piktumo, jog mel
žiama karvė iszsprudo isz jo na
gų, net pakinkiai pradėjo drebė
ti. Sulaukęs kito nedėldienio, 
pradėjo bažnyczioj žmones grau
denti kalbėdamas apie iszkeiktas 
neprigulmingas parapijas, kurios 
dryso vyskupui prieszintiesi; 
apszaukė musų parapiję kaipo 
neprigulmingę, kandangi, girdi, 
“vyskupas liepė man kasę turėti, 
o kad jus ję atėmėte, tai ėsateat
skalūnais ir man jūsų bažnyczioj 
uždrausta m i szias laikyti. Kas 
norite prie vyskupo prigulėti, 
tai siokite”! Wisi žmonės su
stojo ir kunįgėlis, tikėdamas pa
griebti vėl parapijos pinįgus į 
savo rankas, iszėjo miszių laiky
ti. Kolektoriai vienok bažny
czioj sukolektuotus pinįgus atida
vė ne kunįgui, bet parapijos isz- 
rinktam kasieriui Kitę nedel-. 
dienį susirinko žmonės į bažny- 
czię, bet kunįgas ant sumos nesi
skubino. Nuėjo žmonės paklaus
ti, kodėl neina į bažnyczię? Ant 
to kunįgas atsękė:“argi ne sakiau 
jums, kad ne galiu miszių laiky
ti, kol jus joje ėsate, jus nepri- 
gultningi, kadangi kasę nuo ma
nę-) atėmėte”! Mat ir pagazdinti 
kunįgėlis moka, kaip Lietuvoj 
gazdina vaikus vengrais. Ant 
jo nelaimės, parapijonai vienok 
žino, kur teisybės jieszkoti, todėl 
ir baisaus vengro ne pabūgo, 
gerai žinodami, kad jeigu ven-

parapijonus. Tęsynės tos trau
kėsi iki velykinei. Kada atėjo 
la kas velykinės, kunįgas net ap
sidžiaugė, nes tikėjosi isz iszpa- 
žinlies pasinaudoti ant atgavimo 
į savo rankas kasos. Pirmiau
siai užsakė, kad prie iszpažinties 
ne priims be tikieto. Žmonės 
ėmė tikietus nuo parapijos pa
skirto komiteto. Paskui vienok 
kunįgas užrakė, kad ne reikalau
ja nė jokių tikietų;mat isz syk jis 
likėjo, kacPjų melsti eis žmonelės 
p.'i&dvasiszkę vadovėlį. Ž nonės 
ėjo prie iszpažinties be tiekietų 
ir kunįgas jų ne^ reikalavo, bet 
prie iszpažinties ne tiek rūpėjo 
nuodėmės, kiek per ję pasistengti 
atgauti kasę, reikaUvo pažadėji
mo, kad pinįgus mokės kunįgui, 
o ne kolektoriams. Daugiaus 
suprantanti, iszgirdę tokias ko
medijas spaviednyczioj, tuojau* 
pasitraukė ir iszėjo laukan juok
damiesi. Atsirado vienok ke
li, kurie kunįgui tokį juokingę 
pažadėjimę davė. Kunįgas gi 
tikėdamas, kad dabar jau kasa 
jo rankose, suszaukė net bobas ir 
vaikus ant susirinkimo. Czia 
vienok pamatė, kaip su savo 
viltims apsiriko, kadangi tie, ku
rie vieton metavonėsdavė priža 
dėjimę neszti pinįgus kunįgui, ne 
dryso visai pasirodyti, o kiti, ant 
reikalavimo ksso<; parodyjo ku
nigėliui kraustytiesi ten, kur 
gaus kasę. Prisiartinus Vely
koms, kunįgas vėl szoko prie 
parapijos komiteto reikalauda 
mae kasos ir kad parapija atiduo
tų jam $121.50, kurihos neva pa
skolinęs, nes kitaip nelaikysęs 
velykinių ceremonijų. Komite
tas liepė ne laikyti, jeigu cere
monijos už pinįgus perkamos. 
Matydamas,kad negali nugazdyti, 
iszkeliavoį vienęaplinkinį kaime
lį, suszaukė m i lingę, ant kurio 
žmonelės ant jo meldimo paža
dėjo iszmesti parapijos komite- 
tę ir kunįgui kasę atiduoti. Pa
tam kunįgas, tikėdamas, kad isz- 
siliuosavo jau nuo kasos prižiū
rėtojų, su džiaugsmu grįžo na
mon ir nakezia rengė lezganyto- 
jaus grabę Bet ir czia su savo 
viltims apsiriko, kadangi apie 
numetimę komiteto nieks nesirū
pina, tik visi juokiasi ir laukia, 
ar ilgai kunįgas tokius juokus ir

Imperfect in original

komedijas provys? O darbų to
kių, kariais ne tik sawę, bet visę 
tikėjimę ant iszjuokimo stato, 
pasitaiko teip daug, kad wiskp 
nė apraszyti ne galima. Sztai mu
sų dvasiszkam vadovui ne pa
tiko tūli giedoriai giedanti ant 
viszkų. Liepė du giesminjku 
iszmesti isz choro, kitaip gi ne- 
laikysęs miszių. Tikėdamas, 
kad giedoriai nusigandę iszpildys 
jo horę, 29 d. balandžio iszėjo su 
miszioms. VViskąs buvo gerai, 
kol kunįgas neužgiedojo “Glo- 
ria”; tęsyk ant viszkų atsiliepė 
ir balsai anų nekenezismų giedo- 
rių, kas kunįgę te p supykino, 
jog tolinus laikė jau skaitytas mi 
szias, o nuo pusės jų vėl giedojo. 
Per pamokslu gi teisinosi, kad ne 
gali giedoti, jeigu nuo viszkų 
girdi balsus savo prieszų. Na, 
argi ežia kunįgas ne daro juokų 
isz szventų miszių? Kasžin, ar 
apie tokias komedijas bažnyczioj 
žino vyskupas?

Parapijos Sekretorius.

Isz New Britain, Con.
Tankiai isz lietuvių burnos ga

lima iszgirsti nuomonę, kad lie
tuviai yra geri tik kitos tautos 
ne geros, kurios ne duoda lietu
viams pubusti ir pasikelti. Tas 
teisybė, kad lietuviai turi prie
szų, bet ne reikia užmirszti, kad 
jų nestokuoja ir kitoms tautoms, 
o vienok jos ne tik pabudo, bet 
keliasi augsztyn. Jeigu musų 
pasikėlime užstoja kelię masko
liai, .lenkai arba vokiecziai, tai 
juk nuo svetimtauezių mes, ne 
galime nė reikalauti, kad jie pri
sidėtų prie musų tautiszko pasi
kėlimo, kad jie stengtųsi įkvėpti 
mums lietuviszkę dvasię. Palik- 
kime todėl svetimtauezius szalyj, 
laikykime juos už ipusų prisikėli
mo prieszus, o pažiūrėkime, ar 
savo paežių eilėse nerasime 
daug piktesnių negu svetimtau- 
cziai musų pasikėlimo prieszų, 
nors tie nesvetimi ir jiems reik
tu geisti musų pasikėlimo? Sztai 
1 d. balandžio lietuviszkoj bai
nyczioj kun. Žebrys pasakė tokį 
pamokėlę, kokio nesigėdytu lie
tuviams sakyti nė maskoliszko 
euro tarnai: jis'pasakė, TSdluli” 
norėdami užsipėlnyli garbę nuo 
lietuvių, kelia 'lietuviszkę tau
tę, tuom tarpu kėlimas tautos ir 
raginimas prie apsiszvietimo lie
tuvių ėsęs tik painiojimas senų 
vortinklių ant akių durnų lietu
vių (ar isz tikro. teip? Red.). 
Kun. Žebrys pasakė, kad lie
tuviai kitaip ne gali pasikelti, 
kaip vien klausydami . žodžių 
szventos evangelijos (ant viso- 
pusiszko pasikėlimo to per mažai. 
Red.); girdi, nė joks kitas mok
slas ne pakelia tautos, viso k i 
svietiszki mokslai ėsę tik seni 
vortinkliai. Kuu. Žebrys liepė 
parapijonams apsisaugoti nuo tų 
senų vortinklių (pagal kun. 
Žebiį todėl, ligoniui ne reikia 
eiti pss daktarę, ne reikia pirkti 
nė jokių iszdirbimų padirbtų su 
pageloa svietiszko mokslo, bet 
apsirgus skaityti vien szventę 
evangeliję.), bet kodėl kun. 
Žebrys pats jų nesisaugoja? Pa
sikėlimas lietuvių moksle ir su- 
supratime ne tik dėl kun. Žebrio, 
bet ir dėl daugelio kitų kunįgų 
yra tik senais vortinkliais; kad 
mes lietuviai nesziojame kunį 
giezkus senus ir naujus vor
tinklius, tai jie, neturėdami nė 
jokių vortinklių, gali savo darbę 
gerai apdirbti ir rinkti auksinius 
vaisius į savo bedugnį kiszenių; 
jeigu ne musų kunįgai, tai gal 
lietuvių turtę seniai butu trun- 
dys sugadinusios.

Musų kunįgui labai ne patin
ka, kad musų miestelyj lietuviai 
pradėjo užsiraszinėti geresnius 
laikraszczius ir moksliszkas knį- 
gas; labiausiai jam ae patinka 
knįga: Mokslas apie žemę ir ki
tus svietus. Mes isz tos knįgos 
dažinome, kaip pasidaręs ir isz 
ko yra svietas, ko klausydami 
apie senus vortinklius dažinoti 
ne galime. Mes norėtume, kad 
mums kunįgas žebrys nors kartę 
teiktųsi iszaszkinti, kam kuni
gams-reikia turėti daugiaus tur
tų negu paprastiems darbinį
kams, ’o dažinojęs tę, gal ne vie
nas darbinįkas atiduos kunigams 
pashutinį skatikę?

Serduokas.

Isz Lawrence, Mass,
Musų miesto lietuviai elgiasi 

graliai ir per tai pas svetimtau-

ežius turi guodonę ir gėrę vardę 
Sztai neseniai vienoje dirbtuvė 
vienas lietuvys varguolis rade 
1100, ruriuos pametė toks jau 
vargo vaikas italijonas. Pame
tęs pinįgus, pajutęs jog vaisiai 
sunkaus 4arbo pražuvo, nežinojo 
nė kur jieszkoti, nė kę daryti. 
Užtėmyjo jį ansai musų brolis, 
kurisai rado pamestus pinįgus, 
pats jį užkalbino* ir dažinojęs, 
ko tasai jieszko, atidavė anam 
italijonui jo pamestus pinįgus. 
Rods tuom musų tautietis isz- 
pddė vien priderystę doro žmo
gaus, bet ne reikia užmirszti, 
kad ant svieto, ypacz gi Ameri
koj, ne daugiausiai yra prisilai- 
kancz ų doros prisakymų. Itali- 
jonas isz džiaugsmo nežinojo nė 
kaip dėkavoti lietuviui, norėjo 
duoti |5 radybų, bet musų brolis 
nuo varguolio ne ėmė nė -cento. 
Už tai visi pagyrė teisingę mu
sų brolį, net pats bosas pasakė, 
jog lietuviai geri darbinįkai ir 
teisingi žmonės, ne toki kaip len
kai, kurių visi ne kenezia. To
dėl mieli broliai, elgkimės visada 
paveikslingai, dorai, saugokimės- 
pikto, kadangi tas žemina ne tik 

i pietai darantį, bet visę tautę 
prie kokios jis priguli. Stengki 
mės apsiszviesti, skaitykime ge 
rus laikraszczius, kaip antį 
“Lietuvę” ir “Vienybę”; kad 
įgausime daugiaus proto, tęs; 
dar labiaus guodos mus visi t 
timtaueziai. Liaukimės ta 
vę kitiems, liaukimės dang: 
svetimoms plunksnoms, nf“ 
dinkime lenkais arba mask* 
kadangi kaip vieni, teip ir 
yra musų skriaudėjais! R<_
lietuviais, tarnaukime musų tau
tai, musų tėvynei, o ne sveti
miems dievams! Raszykimės 
prie Tėvynės Mylėtojų Dr. arba 
prie kitokių tautiszkų organizaci
jų, aukaukime, kiek kas iszgali, 
ant tautiszkų reikalų.

Musų biznieriai, nors isz lietu* 
vių minta, bet lenkams tarnauja, 
nepriguli į lietuviszkas organi
zacijas, ne prisideda niekuom 
prie tautiszkų darbų. Atėjusį 
jų sztorę lietuvį kalbina lenkir 
kai, o |»pluviszkai._ Tie , 
staito’ geresnių ližkraMezių • b’Tr 
labai nusiminę, kadi iszgirdo, 
jog “Saulės” Baltruvienė iszke- 
liavusi buvo ant Filipinų.

K. Stravinsk s.

Isz New Yorko.
Czianyksztė lietuviszka Szven- 

to Kazimiero Dr. iszkilmingai 
apvaikszcziojo 25m. sukaktuves. 
Ulyczioms su muzika marszavo 
keturios draugystės ir daug pa- 
szalinių, isz vjso apie 1000 žmo
nių. Salėje buwo prakalbos. Terp 
kitų kalbėtojų reikia paminėti 
nauję lietu v isz kos parapijos 
Brooklyne prabaszczių, ku. War- 
nagyrį. Dvasiszkas Brooklynp ir 
Nev Yorko 1 etuvių vadovą*, sa
vo kalboj pagyrė pirmiausiai' 
szv. Kazimiero draugystę. Kal
bino visus risztiesi į draugystes, 
neužmirszti.jog yra darbinįkais ir 
tautiecziais ir rysztiesi į darbinį- 
kiszkas organizacijas, kadangi 
lietuvys, kol drūtas kaip arklyJI 
tai veža darbdavio jungę ir per 
tai greieziaus nustoja sveikatos, 
negu sulaukia senatvės, o ne
sveikų kapitalistai nereikalauja, 
iszmeta kaip nunesziotę kepurę. 
Kalba ta darbinįkams patiko ir 
rodosi, kad ant jų ji padarė įspū
dį.

Dras Szl upas pneiremdamas 
ant Letuvos istorijos, placziai 
kalbėjo apie politiazkus ir 
ekonomiszkus reikalus, o po
draug apie visokias kultūros 
szakaa. Klausytojai, kurių į sa
lę susirinko per 2000, rankų plo
jimais, net kojų trepsėjimais dė- 
kavojo Drui Szliupui už gražię 
kalbę. -

Dras Szliupas, nors jam ne ma
žai reikėjo iszgerti kartybės nuo 
tų, ant kurių labo darbavosi ir 
darbuojasi, dabar jau mato vai
stus neilstanezio savo darbo. 
1896m., kada jis Brooklyne laikė 
kalhę, tai susirinkę be mažo su 
peiliais ne susibadė, o Drę Szliu- 
pę tai neiszmanėliai norėjo net 
nuszauti. Dabar tie pats jo prie- 
szai pažino savo klaidas ir pra
deda pritarti Drui Szliupui.

Kun. Warnagyris, kaip mąįyt, 
yra teipoagi darbinįkų draugas, 
ne teip kaip kiti kunįgai, ku
riems rupi vien darbinįkų pinį
gai. J. Naujokas. ,
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Isz Wilkesbarre, Pa.
Lietuwių seitame mieste skaito 

apie 1000, bet tame skaiiliuje 
mažai yra suprantanczių tautisz- 
kus reikalus; tę matyt isz aukų 
nuo czianykszczių lietuvių aut 
Paryžiaus parodos reikalų ir ant 
kankintinių: isz teip didelio lie
tuvių skaitliaus labai mažai yra 
aukavusių ant tų .teip svarbių 
reikalų. Sulenkėjusių pas mus 
ne daug galiųia patikli ir girtuok
lystė ne per labai iszsiplalinusi 
terp czianykszczių lietuvių; visa 
nelaimė, kad juos ne apeina tau- 
tiszki reikalai. Jeigu ežia yra 
kas tuos reikalus suprantantis, 
tai su tokiu kiti bijosi net ant 
gatvės sus tikti, pravardžiuoja 
tokius visokiais netinkaneziais 
vardais, kaip antai bedifevių, 
szliuptarnių ir tr. Mieli broliai! 
liaukimės ėdęsi terp savę«, dirb
kime isz- vien ant nuveikime 
svarbesnių reikalų, o tęsyk isz- 
nyks terp mus ir visi pravardžia
vimai ir neužsikentimas.

Darbai eina ežia ne praseziau 
šiai: vietinės kastynės dirba po 3 
dienas ant sanvaitės, o aplinki
nės po 4 ir po 5. 8 d. gegužio
susztraikavo 250 kalnakasių Pa 
rish Coal Co. 9 d. gegužio sztrai- 
kieriai užstojo kelius; tada atėjo 
superintendentas ir bos<s ir pra
dėjo aztudyti j susirinkusius 
sztraikierius; tie turėjo griebtiesi 
to paties ginklo. Užgimė kova, 
kurioje bene superintendentas ir 
bosas likosi pažeisti. Sztniikę 
pagimdė praszalimmas nuo darbo 
prigulinczių į uuiję darbinįkų: 
kompanija mat ne nori unijos 
pripažinti. Kalnakasys.

Isz Elizabeth, N; J.
8 d. gegužio atsibuvo pas mus 

40 vai. atlsidai. Kunįgų buvo 
apie 15. Pamokslus pasakė 4 
lietuviszkus, penktę lenkiszkę. 
Kunįgas Lietuvnįkas barė be
dievius; o kę kun. Jaksztys kad 
dawė, tai davė, kad keikė tai 
keikė lietuviszkus laikraszczius 
tarbut todėl, kad jie 'neužsiima 
jo iszgyrimais ir ne paremia jo 
biznio. Musų parapijonus iszva 

•dino tokiais gražiais vardais, 
koWs gėda* TP * tik * bažnyczioj 
vartoti, bet ir per laikrasztį juos 
garsinti. Mat tūli musų dva- 
siszki vadovai ne tik ne moka 
žmonių pamokyti, bet bažnyczię 
paverczia į pliovonių ir keiksmų 
wietę. Gėda mums už tokius 
musų vadovus!

Parapijonas.

Isz Haterbury, Con.
' Atsilankė pas mus Dras. Jonas 
Szliupas ir 3 d. gegužio laikė 
prakalbę. Aiszkino apie svar
biausius musų szios dienos reika
lus, taigi luksz.teno darbinįkbzkę 
klausymu. Nurodė, kokiu balu 
darbinjkai gre ziausiai gali iszJ- 
liuoeuoti isz po kapitalistų lete 
nos, kurie, prie sziędieninio surė
dymo, yra bjauriausiais svieto ir 
darbinįkų skriaudėjais ir siurbė- 
jais. Klausytojų buvo pilna 
svetainė, kurie rankų plojimais 
dekavojo Drui Szliupui už kalbę.

3 d. gegužio numirė vaikas 
Juozo Teleiszio, miaukęs 4m.am- 
liaus.

Musų lietuviška mokslainė 
atsižymi dabar ma nymais,“profe
sorių”, bet isz tų mainymų ne 
daug gero iszeina.

Juodvarnis. -

Isz8irokawlmax Susiwie- 
nyjimo seimo rengėjų.
Savo raszte p. a. “Reikia isz 

sirokavimo”, patilusiame nr. 17 
“Lietuvos”, p. žirg -gikis reika
lauja nuo Watert>irio kuopos 
S- L. A. XIV seimę rengusio ko
miteto kokio ten kzsirokavimo. 
Toksai iszsirokavima minėto ko
miteto buvo padurtas tuojaus 
po seimui prie užrinktų nuo 
Waterburio ir Union ’ityes kuo
pų 13 vyrų namuose p. Kudir
kos, tik mat apie tai p. Žirgvai- 
kis nieko nežino. Tie vyrai, ant 
kurių p. Žirgvaikis priesz vi
suomenę meta' nužiur-jimę, nėra 
nieko peiktino padarę todėl jie 
turi tiesę iszrodyti, kad jie nėra 
niekę nuskriaudę. Jų kaltės ne
įstengė iszrodyti nė p Žirgvai
kis. Matyt, kad musų ipkaltin- 
tojas nėra buvęs nė ant Mimo, nė 
ant prakalbų, nė ant pc statymo 
tragedijos Keistuczio, n- ant pa
silinksminimo, kadangi ne žino 
tikrai nė kada, nė kur ka atsibu
vo.

P.Žirgvaikis sako, jog ant te
atro susirinko diktai žmonių, tie 
gi,kurie buvo ant jo ir kurie gali 
patvirtinti, sako visai prieszin- 
gai, taigi kad ant jo susirinko 
visai mažai žmonių.
, Kaslink pagarsinimo rokundų 
per laikraszczius, visas komitetas 
abiejų kuopų buvo nutaręs tę 
padaryti, tę apsiėmė padaryti p. 
Baratinskas ir jis ant atlikimo to 
darbo likosi paskirtas. Jam pri
derėjo tę padaryti, kadangi jis 
wisę rokundę buvo susitraukęs; 
kodėl jis to ne padarė, mes nega
lime žinoti. Gtl dabar tę pada
rys.

Teisybė, keletas doliarų atliko, 
bet Union Cityes kūpa, kę buvo 
davusi priesz seimę, tuos pinjgus 
po seimui atsiėmė atgal. Water- 
buriecziarns pasiliko isz viso 
$30 su centais. Isz to kuopa 
paskyrė $2 naszlei Tereilienei, 
kuriai “Susiv.” atsakė poęmęrti- 
nę po jos mirusiam vyrui, liku
sius gi nutarė pasilaikyti ant sa
vo bėganezių reikalų. Tiems gi 
kę rengė Susiv. seimę ir turėjo 
po sanvaitę atsitraukti nuo savo 
darbo, isz viso keturiems vy
rams, likosi užmokėta $18: J. 
Tireilai $8, A. Kundrotai $2- 
Kudirkai $5 ir' P. Graujauckui 
$3. Nė jokia dalis pelno ne nu
ėjo ant nežinomų reikalų, kę 
kiekviena buvusi prie aproka 
vimo ypata teiposgi pripažys. 
(Prie aprokavimo buvo: Juozas 
Kudirka, Jctfas Tareila, Mot. 
Damijonaitis, P. Grajauckas, A. 
Kundrotas, Jonas Pruselaitis, 
VVincas Keneusis.Jur.Kažemėkas, 
Simonas Pruselaitis isz Union 
Cityes. Bekeris, Baratinskas ir 
Wormilaitis).

P. Žirgvaikis kalba apie dide
lius įėmimus bet kodėl nieko ne 
kalba apie iszleidimus? Juk ir tie 
turėjo būt ne maži!

Kaslink skriaudos Simano 
Daukanto Dr., tai rodosi, kad ji 
negalėjo būt nuskriausta, kadan
gi Susiv. kuopa visas bilas už
mokėjo, kurių buvo netoli ant 
$200. Teisybė, kad už pusdienį 
ne gavo užmokesnio, bet tik to
dėl, kad nebuvo labai isz ko ir 
"kad visi teip nutarė, o ne du sei
mo rengėjai. Juk tūli vyrai tu
rėjo ir seimę rengti ir teatrę lo- 
szti, o kodėl tie ne reikalauja už 
mokesnio?

Jonas Tareila, 
Juozas Kudirka, 

Petras Graujauska?, 
Juozas Lemanavyczia, 
August Kundrotas, 
Jurgis Kažemekas.

Philadelphijos Susiwie- 
nyjinio kuopai.

Philadelphijos Susivienyjimo 
kuopa smarkiai ant mus užsipuo
la už užbaigimę rinkimo kankin
tinių szelpimo komiteto; nesidro
vi net mesti nužiurėjimę, buk 
kandidatus komiteto statė ir ko
respondencijas raszė turbut pats 
“Vienybės” ir “Lietuvos” redak
toriai. Ant tokių nužiūrėjimų, 
ne paremtų faktais, asabiszkų už
puolimų paprastai laikraszcziai ne 
atsako, bet tuom tarpu ant užga- 
nėdimo užsipuolanczių, mes nesi
laikysime iaikrasztinjkų kodekso 
ir' duodame ‘atsakymę, 
kokio reikalauja nuo mus; ne at
sakome nieko vien ant asabiszkų 
koliojimų.

Statanti komiteto kandidatus 
aukautojai ant kankintinių nau
dos pasiraszė, todėl nužiūrėjimas, 
buk juos laikraszczių redaktoriai 
pats statė, tiesiog nesanžiniszkas. 
Statyti kandidatus Philadelphios 
Susiv. kuopa, jeigu ji aukavo, 
turėjo teiposgi tiesę per tę patį 
laikrasztį, kuriam aukas nusiun 
tė. Kodėl to ne padarė? Jeigu 
gi nieko ne aukavo, tai ir rinkti 
ne turi tiesos; rugoti ant komite
to gali tik tie, kurių aukas jis 
prižiūri. Užbaigimo rinkimų 
reikalavo ne “Lietuvos” ir “Vie
nybės” redaktoriai bet aukauto
jai; jų balsai juk buvo laikrasz- 
cziuose pagarsiu ti. Jeigu au
kautojai statė kandidatus komite 
to, tai jie turi tiesę jam ir laikę 
paskirti ;komiteto gi sanariai nesi- 
siulė į kandidatus, nesistengs ir 
urėdus savo rankose palaikyti, 
jeigu aukautajai jų ne norės. Ko
mitetas gi, jeigu ne dėlko kito, 
tai bent kad apsisaugoti nuo asa
biszkų užsipuldinėjimų Phila. 
Susiv. kuopos ir kitų priešių no
riai atsisakys nilo urėdų, jeigu

tik iszrinkę juos aukautojai pa- 
liuosuos; ant reikalavimo gi už- 
puolanczių jis ne turi tiesos atsi
sakyti nuo pavesto jam darbo.,

Grįžtame prie balsavimų. Iki 
sziol komitetas turi vien aukas 
atsiųstas į “Vienybę” ir į “Lie
tuvę”; tie aukautojai bal
savo už Drę Szliupę, Szernę ir 
Olszevskį; ant p. Stagaro balsa
vo Philadelphijos lietuviai (”Baž- 
nyczios Tarnas” garsino, buk 
per jį buvo paduoti balsai visai 
ant kitų ypatų; liet kad sz i tas 
laikrasztis ant kankintinių ne su
rinko nė cento, tai mes nežinome, 
koki aukautojai per jį bal-avo ir 
kodėl maloni redakcija mums ne
teikei prisiųsti nė numerio laik- 
raszczio su tais priešingais bal 
suotojais). Kiekvienas, ant ai Ii 
kimo darbo, prie kurio pats ko
kiu nors budu yra prisidėjęs turi 
tiesę rinkti tokias ypatas, ko
kioms užsitiki. Jeigu gi kasdalini- 
mę savo aukų ne nori pavesti 
daugumos iszrinktam komitetui, 
nieks juk ne draudžia ’szsirinkti 
kitę komitetę. Aukos prieszinį 
kų daugumos išrinkto komiteto 
yra juk dar ir dabar ne to komite 
to rankose,bet “Vilties”, “Vaide- 
lytės",“Naujos Draugijos” redak
cijose; tegul todėl tie aukautojai 
renka kitę komitetę; arba tegul 
iszrinkę dabartinį jį nuo dalini
mo aukų paliuosuoja. Kito kelio 
ant susitaikymo nėra, jeigu nesu
tinkanti susitaikyti ne nori. 
Kankintiniai reikalauja paszelpos; 
jems vis tiek nuo kokio komiteto 
ję gaus, jie geidžia vien, kad ta 
pa-’zelpa urnai būt suteikta.

į Si beriję admistraty viazku bu
du, taigi be sūdo, nepatinkan- 
czių administratoriams ypatų. 
Jeigu tai teisybė, tai menkos do
ros caro tarnams bus atimti pro
ga bausti be priežasties asabis? 
kai nepatinkanezias jiems ypatas.

Cholera Indijose siauezia labai 
smarkiai. Mieste Mandivee į 
tris dienas nuo jos pasimirė . 400 
žmonių; Gonrane tiek mirszta 
žmonių, kad-numirėlių kūnų ne 
spėja palaidoti, jie guli ant lau
ko ir genda. Gyventojai iszbė- 
giojo ir slapstosi po girias.

-<—--------------
y VVokietijųs pokrantėse, ant 

Sziaurinių jūrių siautė smarkios 
vėtros, kurios, ne mažai* nelai
mių pridirbo. Wien prieszais 
Leba susidaužė keturi laivai ir 
visi ant jų t>uwę žmonės prigėrė. 
Isz Bremos, Kieliaus ir Fensbur 
go teiposgi prailesza apie pasken- 
dimę daugelio žvejų laivų, prie 
ko pražuvo diktai žvejų.

B Pietinėj Italijoj vulkanas 
VVezuvius pradėjo smarkiai mesti 
ugnį. Bėgiojimas trukių ant kal
no pasiliovė. Prie kalno pasta
tė sargybę, kad nieks prie kratė- 
ro nesiartintų. Keturi anglijo- 
nai slapta per sargybę perėjo, 
bet vos prisiartino prie kratė 
rq, ant syk isz jo plykstelėjo 
lie|>sna, paskui iszlėkė dideli 
akmens kurie szale kratero sto 
vinezius anglijonus labai sunkiai 
užgavo; reikėjo juos gabenti į 
ligonbut j.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchinsoną.

(Tąsa.)
užtiko daug pirmiaus negu Amerikoj. Dan
tys zenglodontij buvo jau aprašyti mokslin
čiaus Scilla dar vidurinių amžių gadynėj, 
prieš atradimą Amerikos. Dantis tuos užti
ko ant salos Maltos myoceno sluogsniuose.

Tūli mokslinčiai tvirtina, jog zenglo- 
dontai stovi artymesnėj giminystoj su jūrių 
šunims; su didžžuviais jie ne stovi teip arty- 
inoj giminystoj. Teisybe, dantys jų pana
šus, bet kad kojų iki šiol niekur ne rado, tai 
nežinia, į ką panašios buvo jų kojos. Bet 
kad galva jų užsmailinta ir ilga, tai iš to ga
lima spręsti, jog ir visas žvėries kūnas turėjo 
būt ilgas kaip ir didžžuvio, pritaikytas la
biaus ant plaukinėjimo vandenyj negu ant 
vaikščiojimo po sausžemį. Kad tie žvėrys 
buvo ilgi, matyt iš ilgo jų nugarkaulio. Ilga 
ir sunki galva teųvosgi ne tiko apt vaikščio
jimo po sausžemijis. Dalį galvos zenglodon- 
to rado eoceno sluogsniuose Hampshire, An
glijoj. Profesorius Domas iš Berlyno, drau
ge su zenglodonto kaulais,rado storus kauli
nius žvynus. • Iš to matyt, kad tie žingeidus 
sutvėrimai,jeigu ne visą kūną, tai nors nuga
rą turėjo uždengtą kietu kauliniu serdoku. 
Liekanas zenglodontų (amerikoniški moks
linčiai šitų sutvėrimą vadina vardu Baslio- 
saurvs arba karališku driežu) randa teiposgi 
Prancūzijoj ir Belgijoj.

Kitas žingeidus šito skyriaus sutvėrimas 
buvo Sąualodon, bet iš liekanų iki šiol sura
do vien galvą ir dantis. Dantys šito sutvė
rimo panašus iš dalies į dantis zenglodonto,

teisinga ant spėjimo apie šiądien gyvuojan
čius žvėris, bet kaslink seniai išnykusių, ant 
jos besiremiant, mokslinčiai ne retai paklysta. 
Mokslinčius Owen atgabentų į Londoną šito 
sutvėrimo galvą palaikė už prigulinčių žvė
riui šlapių skyriaus, mastodontų veislės. 
Galvą tą rado Wellingtono apskrityj žemės 
oloj, Naujame Pietiniame Walise, Australijoj.

Tik vėliaus, kada atsiuntė iš Australijos 
daugiaus šitų sutvėrimų kaulų surastų tuose 
jau kraštuose, Owen pamatė klaidingumą 
pirmutinio nusprendimo ir iš tų kaulų jis su
dėjo dalį diprotodonto skeleto ir kitos gimi
ningos jam veislės, kuriai davė vardą Nota- 
therium; truko vien kojų.

1863m. Jurgis Bennet užtiko daugiaus 
kaulų diprotodontų šiauriniame Queens- 
lande, šiaurinėj Australijoj. Kaulai buvo 
stambus, truko galvos, kuri jaupirmiaus bu
vo išsiųsta į Sydney, o iš čia pergabeno ją į 
Londoną. Ant ištirimo tų kraštų, teiposgi 
Wellingtono klonies,likosi, antOweno prašy
mo, išsiųsta specijališka moksliška expedicija, 
kuri prikasė daugiaus liekanų gyvenusių se
niai Australijoj krepšinių žvėrių.

Isz wisnr.
U Iszpanijoj, Lugo provincijoj, 

rado labai turtingus aukso plotus. 
Isz tonos kvarco isztraukia vidu
ti niszkai po 8 uncijas gryno auk
so. -

‘ J Sziaurmėj ^Vokietijoj, kunį- 
gaiksz'tystėj Oldenburg,.miestelyj 
VVildethausen, siautė didelis gais
ras, kurisai isznaikino 80 namų.

| Australijos pakrantėse susi
daužė angliszkas garlaivys“Sier- 
ra Nevada’V Su juom prigėrė lai
vo kapitonas ir 22 jurinįkai.

| Ant Kaukazo, Maskobjoj, 
suaresztavo daug urėdnįkų, ku
rie už pinįgus d<rbo ir pardavinė
jo bajoriszkus diplomus. Minėti 
urėdnįkai, kaip dabar pasirodė, 
vien kunįgaiksztiszkų dipliomų 
pardavė 285; visuose didesniuo 
se Kaukazo miestuose turėjo jie 
agentus. Suaresztuotų yra isz 
viso 295 ypatos. Amerikoj, y 
pacz Chicagoj, pardavinėja ne
suprantamiems apie gydymę 
daktariszkus diplomus, Maskoli 
joj, kadangi ten daktaru ne teip 
lengva pastoti, pardavinėja bajo
riszkus. Netikri,bajorai vienok 
nors niekam negali užkenkti, ko 
apie netikrus daktarus pasakyti 
ne galima.

Draugyscziu Reikalai.

Galva Sųualodon.

U Laikrasztis “Record” prane- 
sza, buk rytinėj Galicijoj pasikėlė 
ukinįkai ir užpuldinėja ant dvarų 
ir degina juos. Nežingeidu, juk 
lenkiški ponai Galicijoj dar vis 
laiko ukinįkuS už savo galvijus.

D Baisus azijatiškas maras ar 
tinasi vis labiaus ir areziaus Eu
ropos; dębar jis apsireiszkė jau 
mieste Smyrnoj, Azijatiszkoj Tur
kijoj. Siauezia jis teiposgi mies
tuose Port Said, Darni et toj ir 
Aleksandrioj, Egipte, prie Terp- 
žeminių jūrių.

| Netoli Arerru, Italijoj, vie
name kaime gyvenantis tarme- 
rys įgavo proto sumaiszymę, 
užmuszė su kirviu 9 sąnarius sa
vo szeimynoe, daugelį norinezių 
jį suvaldyti sunkiai sužeidė. Pa
degė jis teiposgi tvartus, kuriuo
se buvo uždaryti galvijai; sude
gė tvartas ir visi jame buvę 
galvijai.

| 11 d. gegužio vakarinėj 
Wokietijoj siautė smarkios audros 
su ledais, kurios ypacz Kaselio 
provincijoj daug blėdies pridirbo. 
Nuo lytų upės užtvino. Aplin
kinėse Fritzlar užtvinę vandens 
užliejo geležinkelio liniję teip gi
liai, kad trukių bėgiojimas turėjo 
pasiliauti.

,| Mieste Hongkong, pietinėj 
Azijoj, nesugauti piktadariai ban
dė su dinamitu iszmesti į padan
ges namus Portugalijos konsu- 
liaus. Dinamito expliozija na
mus drueziai pagadino, bet žmo
nių neužgavo.

| 13 d. gegužio Paryžiuj atsi
buvo terptautiszkoe bicyklistų 
lenktynės. Wisus pralenkė ame
rikonas Elkes, kurisai į vslandę 
laiko nuvažiavo netoli 8j mu- 
siszkės, lietuviszkoe mylios; an
tras buvo prancūzas Taylore, ku
risai nuvažiavo 150 metrų ma
žiaus.

| Laikraszcziai garsina, buk 
maskoliszka vieszpatystės rodą 
ant galo panaikino siuntinėjimę

Nuo Teisybes Mylėtoju Dr-tes.
Chicago. Teisybės Mylėtoju Dr-tė, ant 

sawo susirinkimo laikyto 13 gegužio, nu
tarė užklausti I). L. K. GediminoDr-tės, 
kodėl Ji neužkvietė J>r-tėe Teisybės My
lėtoju ant sawo apwaikszcziojimo 10 
metinio Jubiliejaus, ar isz puikybės ar 
isz užminsimo? T. M. Dr-tė.

Chicago,Liet. Demoaratiszkas Kliubas 
10-to« wardoe turės sawo susirinkimą, 
subatoj. 10 gegužio, 7 valandą , vakare, 
salėje. P. Karecko, 1193 S. Oakley avė., 
ant kurio visus lietuvius kvieczia pri
būti. F. Palionis, prez.

Elizabeth, N. J. Dr-tė Sz. Kazimiero 
turės savo 9tą metinį balių utarninke, 
29 d. gegužio, G r and Army salėje, 122 
E. J e ne y str. Prasidės 7 vai. vakare. 
Grajys muzika p. Zdanavicziaus. įženga 
vyrui su moters 25c. Visus lietuvius vie
tinius ir aplinkinius kyieczia atsilaiikyti.

Komitetas.

Teatras Ir Baltas.
Brooklyn, N. Y. Teatraliszka Birulės 

Dr-tė loez pirmą teatrą“Pagirėnu Gobtu- 
vės” subatoj, 26 d. gegužio, NevPalace 
salėje, 93 Grand st. Prasidės 8 vai. vaka
re. Po teatrui bus Dr-tės balius. Sėdy
nės po 50, 35 ir 25 centus, vaikams po 
10c. Visus meilingai užkvieczia

Komitetas.
•

Reikale Parapijos Apveizdoa 
Dievo.

Chicago, subatoj, 19 gegužio 7:30 vai.' 
vakare, salėje po nr. 778 S. Halsted str. 
Apveizdos Dievo parapija turės savo mi
tinga, ant kurio bus svarbiausi reikalai 
apsvantyti. Todėl visus los parapijos 
parapijonus kvieczia kuoekaitiingiau- 
siai susirinkti.

Komitetas.

Seimas.
Wis tiek, turtingas ar beturtis, jei tik 

valnamanis, teiksis pribūti iss Nev 
Yorko, Brooklyno, Jeney City, Nevar- 
ko, Elizabeth ir isz visos Amerikos ant 
Lietuviszko Valnamanlu Seimo! 
kuris atsibus 3 d. berželio, 1900m., prasi
dės 3 vai. po pietų po 213 Forsyth str. 
Nev York, N. Y. Dėlto biznieriai, 
darbinįkai ir valnamanių delegatai bu- 
kyt ant Seimo. Bus labai, labai žingei
dus dalykai girdė ti.

Su guodone labo linkėjantis
Seimo Komitetas.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai
krasztis, iszeina vieną karta kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant i 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz- 
tuoja Prosuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją sinncsiant reik toks 
adresas padėti: .

J. LAPINAS,
Tilsit (Ost-Pr.) < Germany.

bet galva panaši labiaus į galvą šios dienos 
delfinų negu į kokių kitų sutvėrimų. Dantis 
ir atskirus galvos kaulus randa tankiai jū
riniuose sluogsniuose Europos myoceno lai- 
kij yjiač aplinkinėse Vindobonos, Prancūzi
joj, Belgijoj, Anglijoj, teiposgi atsakančiuo
se sluogsniuose pietinės Amerikos ir pietinės 
Australijos. Dantis rado teiposgi olų sluog- 
sniuose Italijoj.

Liekanas milžiniško sutvėrimo didžžuvių 
veislės mokslinčhį praminto vardu Physeter 
macrocephalus rado Vokietijoj Kromero sluog
sniuose ir vėlesniuose pietinėj Amerikoj. 
Myoceno ir plioceno sluogsniuose rado tei
posgi liekanas kelių atmainų šito skyriaus 
sutvėrimų. Aplinkinėse Norfolko,Anglijoj, 
surado galvą žingeidaus didžžiuvių skyriaus 
sutvėrimo,kurisai turėjo žanduose ilgas pana
šias į jetį iltis. Lincolnshire profesorius 
Owen 1843m. durpinyčioj užtiko galvą žvė
ries panaszią į galvą šios dienos delfiAų; sut
vėrimui tam mokslinčius davė vardų Pseudor- 
ca crassieUns. Sutvėrimas tas buvo panašus 
į šios dienos delfinus, bet turėjo teiposgi ir 
tūlas nepanašias ypatybes. Liekanas šids

Galva Preudorca erassidens.
dienos ant žemės gyvuojančių delfinų randa 
vėlesniuose sluogsniuose trečiaeilinės eros 
lygiai Europoj, kaip ir Amerikoj; iš ko ma
tyt, kad tie sutvėrimai priguli prie seniai 
ant žemės atsiradusių.

Apleisime didžžuvius ir pereisime prie 
kitų skyrių sutvėrimų. Žingeidus kangu- 
rai šiądien užsiliko vien Australijoj, bet kaip 
rodo liekanos randamos žemės sluogsniuose 
pleistoceno laikų, šiądieniniai kangurai yra 
daug mažesni už išnykusias veisles tuose jau 
Australijos kraštuose. Prie tokių žingei- 
džiausių milžiniškų krepšinių žvėrių pleisto
ceno laikų gyvenusių Australijoj prigulėjo 
Diprotodon, kurio galva turėjo su viršum pu
sę sieksnio ilgio. Vardas tas duotas žvėriui 
dėl dviejų pryšakinių dantų. Žvėris tas buvo 
didesnis už šios dienos nosaragį arba rinoce- 
rą; turėjo su viršum šešias pėdas augščio ir 
turėjo būt panašus į šios dienos vombatus. 
Ant žemiaus padėto paveikslėlio matote di- 
protodonto galvą ir ant sulyginimo didumo, 
pridėta žmogaus galva.

Gslv* Diprotodon, galva žmoganz.
Vardas diprotodon paimtas iš grekiškos 

kalbos: dis reiškia dvigubą; protus—pirmą ir 
odom—dantį.

Kada pateko į Londoną galva atrasto 
Australijoj diprotodonto, tai mokslinčiai ne
žinojo iš syk prie kokio skyriaus tą sutvėri
mą priskaityti. Ant šito žvėries pasirodė 
klaidingumas Cuviero sutvertų pamatų ant 
spėjimo iš dantų ir galvos apie visą išnykusio 
žvėries pavidalą. Cuviero teorija gera ir

Skeletas žvėries Diprotodon austrzlis.
189.3m. nevaisingoj visai vietoj, apskri

tyj Mulligan, tyčia išsiųsta expedicija, ant 
galo vienoj vietoj užtiko gulintį pilną dipro
todonto skeletą; kaulai gulėjo teip, kaip jie 
buvo sudėti guvuoliui gyvam esant, neišmė
tyti; ne truko nė jokio svarbesnio kaulelio. 
Kaip iš to atkasto skeleto pasirodė, Diproto
don australis buvo didelis, daug didesnis už 
didžiausią nosoragį krepšinis žvėris, giminin
gas kangurai, kuris terp šiądien gyvuojančių 
yra didžiausias krepšinių skyriaus žvėris. 
Apart šito žingeidaus žvėries užtiko teiposgi 
skeletą išnykusio vombato, kurisai buvo tokio 
didumo kaip vidutini karvė; rado čia teipos- 
gi liekanas trijų milžiniškų paukščių, ue ma
žesnių už Naujos Zelandijos moa, kaulus ke
lių milžiniškų atmainų kangurų, galvą kitos 
atmainos diprotodonto. Iš viso liekanų dau
giau negu septynesdešimtis atmainų išnyku
sių žvėrių ir paukščių, iš kurių didesnė dalis 
pirma mokslinčiams visai ne buvo pažįstama. 
Liekanos tos yra dabar gamtos mokslo muze- 
juje mieste Adelaidoj, pietinėj Australijoj-

Vieta, kur rado tą kapinyną su kūnais 
seniai išnykusių žingeidžių Australijos krep
šinių žvėrių, yra prie Mulligan ežero; ji užima 
plotą kelių ketvirtainių mylių. Dabar plo
tai tie ne vaisingi, išdžiuvę dėl stokos van
dens; bet seniai turėjo būti klampynėmis, 
kuriose žvėrys nuklimpo ir rado galą.

> Kaip matyt ant surastų kojų, diproto- • 
dontai turėjo po penkis pilnai išaugusius 
pirštus. Dumble rado teiposgi atspaudimą 
odos pirmutinės kojos.

Diprotodon zustralis.
Apskritys suraus vandenio ežerų vidurio 

kolionijos Pietinės Australijos, prie kurių 
priguli ir ežeras Mulligan, yra šeši šimtai 
mylių nuo Adelaidos; tveria lygumą suside
dančią iš juodo dumblo permirkusio druska; 
lygumą tą pripildo vandens tik po labai 
smarkių lytų. Ji turi 8 mylias pločio; žvėrių 
gi kaulų randa daugiausiai viduryj lygumos 
terp vakarinio ir rytinio krimto. Druskini 
pluta užklojanti paviršių ne teip drūta, kad 
galėtu išlaikyti žvėrių sunkenybę ir turbut 
tūkstančiai žvėrių, besistengdami pereiti, 
nuklimpo visokiame laike ir pražuvo.

Tuose kraštuose rado teiposgi kelis skele
tus krepšinio žvėries vombatų giminės,, ku
riam davė vardą Phaslcolmys gigas; šitas bu
vo dikto veršio didumo; teiposgi skeletą kito 
žvėries avies didumo, bet šitas dar neaprašy
tas ir mokslinčių nenuspręsta, kas tai do žvė
ris ir prie kokios gy vuolių giminės jis priguli. 
Matyt, kad dideli pulkai diprotodontų ir ki
tokių žingeidžių Australijos gyvuolių laike 
sausmečių, j ieškodami vandens, nuklimpo 
ant turinčio sūrų vandenį ežero dugno teip, 
kaip klimsta ir dabar tūkstančiai naminių 
galvijų šiauriniuose Australijos kraštuose. 
Prėski vandens, kurie dengė didesnę dalį to 
apskryčio pleistoceno laikuose, buvo kroko- 
dilių ir alligatorių Apgyventi.

Milžiniški Airijos elniai ir jūrių kar* 
ves.

Terp išnykusių Europoj gyvenusių žvė
rių, vertas paminėjimo Miltiniszkas Airiszlas 
Elnias arba Cervus gigantsus Šitas žvė
ris turėjo neišpasakyto didumo ragus. Lie 
kanų jų daug rauda Airijos durpinyčioee.

(Toliaus bus.)



Wietines Žinios.
—o---

— Chicagoj susekė didele-* 
prigawyste8 wandens užweizdos 
urėdnįkų, kurie miestui padarė 
nuotrotos mažiausiai ant $200000.

— Urtike leckiszkų westuwių 
pd nr. 106 Gleaver ui. trys swe- 
cziai: Staller, Kilbtuic ir Bie- 
lecki susi pjaustė skaudžiai su pei
liais. Atkakę pjlicijantai nuga
beno neramius weselnįkus ant 
Ravrson ulyczios policijos stac:- 
jos.

— Pagal adresinę knįgę ant 
szių metų, Chicagoj yra isz wis<* 
2001000 gyventojų. Per vienus 
metus skaitlius gyventojų pasi
daugino ant 60000 galvų.

— Lietuviszka Kunįgaiksz 
ežio Gedimino Dr., kaip buvo 
garsinta laikraszcziuose, iszkil- 
mingai apvaikszcziojo savo 10 
m. sukatuvės ant Wal?h salės. 
Imanczios dalyvumf apvaiksz 
cziojime lietuviszkoa draugystės 
marszavo per aplinkines ulyczias 
Ant salės žmonių susirinko dik- 
tai,kurie ramiai klausė užpraszytų 
kalbėtojų kalbų.

— Nedėlioję, 29 ba'andžio, ži
nomas evangeliszkas pastorius, 
M. Keturakaitis, laikė dievmal- 
dystę lietuviams protestonams 
vokiszkoje protestouiszkoje bal
ny ežioje ant kertės 14 ir Union St. 
Ant rytojaus, 1-mę gegužio, wą- 
kare lietuviai protestonai turėjo 
savo susirinkimu reikaluose savo 
draugystės, ant kurio ir pasto
rius buvo. Mat tūli protesto
nai, kadangi prie tos jų Dr-tės 
mažai sąnarių tenorėjo pristoti, 
užsimanė įtaisyti tokię formę, ko
kia yra katalikiszkose Dr-tėse, o 
ir įtaisė teip, kad kožnas sana 
rys butų geras protestonas, kad 
pastorių tankiai parsiveždintų, 
kas, žinoma, ne mažai pinįgų 
kasztuoja ir tt Žinoma, pašto 
riųs, jei neužmokės jam gerai, ne 
norės tankiai važinėt'. Pastorius 
K. tam tikrus įstatus padavadyja, 
žinoma, ir sawę neužmirszdamas: 
užmanė, idant lietuviai protesto
nai, szale Dr-tės mėnesinių mo- 
kesezių 50c. dar ir jam kiekvie
nas po 25c. mokėtų, taigi kuinas 
po 75c. kas mėnesis, bet su tuom 
mažai tepelnys — nes po ilgų 
liamentacijų pastoriaus, vos 2-u 
protestonai prisiraszė, kiti sau
goja kibzenių. Matyt, kad lietu
viai protestonai draugijos reika
lus vesti dar negali. Sk.

rinkimu. Užpr%szome visus. Jonas ir 
Ikonas Motiejutis, 461 S. Canal st. kerte
De Koven str. Chicago.

Aukos aut kanklntiniu.
D. Walantukonis, Wilkes Barre, Pa. 25c

Aukos ant Paryžiaus Parodos
D. Walantukonis, Wilkes Barre, Pa. 25c

Pagarsinimas.
Garsingas Dr. Michel, 15 Fillmore 

Place, Brook)yn,New York, N. Y. ap
garsina Publikai vaisia ant atauginimo 
ir sulaikymo nuo slinkimo plaukų.

Asz vartojau Prof. Brundza’s Won- 
derful Hair Grover ir persitikrinau kad 
tai yra geriause ant viso svieto plau
kams pagelba. Dėltogi rekomendavoju 
ja visai Publikai.

Leo L. Michel, M. D.

Geras giliukis.
Iszvažiuodamas į seną kraju, privers

tas esiu parduoti už pusę prekės ($150) 
40 akrų gero, apaugusio dideliais me
džiais lauko,valstijoj Arkanso kur man 
perkant kasztavo $300.00. Tenai jau 
nuo 6 metų yra keletas lietuvių apsigy
venę. Norinti pirkti tegul pasiskubina 
szeme mėnesyje. Atsiszaukt ant adreso; 
L. Stankevic’z, Box 712, Campello, Mass.

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

Ant parendavojimo sztoras su 3 gy
venamais ruimais, tinkantis ant viso
kio biznio, geriausioje miesto dalyje, 
aplink lietuvių daugybė gyvena. Atei- 
szaukite pas:

W-m Skinderis, IVestvilie, III.
(25-5)

KAKSZTOS DIENOS

flĘTIN^ISL

Jeigu vaikai serga vasarinėms ligoms, 
pagelbesit juos duodami jiems po maža 
doza Triner American Elixir of Bitter 
Wine po valgio.

Pasargv: Žire k kad ant kiekvienos 
bonkeles butu ženklas kuri ežia matot; 
kitokio neimkit. Triner’s Bittea Wine 
yra gaunamas visose aptiekose arba pas 
pati fabrikanta

Joseph Triner,
437 W. 18-th St., Chicago. III.

’į’SJJaalM 23 LąT

luUs HituiIszkis Salinus.

D.Zubow ir J.Spragos,
GLOBEVILLE, COLOH.,

arti Denver, Color.
Czia yra musu vienatinis galiūnas szita^ 
me mieste. Todėl lietuviai in czia at
kakę. teiksis pas mus atsilankyti, o gaus 
visa informacija apie darbus ir visa szio 
miesto padėjimą.

F.P Bradchulis
Advokatas tr N o ta r y Public.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjiessko 
užsenėjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Tunn- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3200 S. HalNted st., Chicagb, 111

Telephoue Y ards 772.

Kas prisius 35c.
Paczto markėmis, aplaikys tuziną, 
50c—du tuzinu, kas $1.00— penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu 
raszymui, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkornls ir 
naujos mados konvertais.

Adresas:
W. Kudarauckas,

Box 234 Lawrence, Mass.

Dr. M. P. Kossakaoskis, 
3315 S. MORGAN UL. 
Aptiekoje J. Leezciynskio, 

kožna diena
nuo 10-tofl iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHJCAGO. LL
Pirk Laikrodėly už $3.75.

□ Gratus iaxkwietkuotl I4k, 
*uk«noti luk.zlai, au Ameri- 
konlazkaia widuriaU, xwaa- 
tuoti ant 'JO metu, dailu.. Iss- 
rvd<Mkaltx> *3S aukainia Laik- 

rodella. ant L* m a tat ui- 
praazy mo priaiuaim per 
C.O.I>. CSmokmi Eipre- 
ao airvolui tr laikrojelia 

Ja^kį ’a*o.Jel nepaaldaboa au- 
;rakyk ant mum kaaato. 
G kad užmokė.I 75 ir
Etpreao kautu*, lai len- 
ciuizeli prisiu.im dykai. 
Apeiaielluok tuojau, ura 

įKV- pa.kut bui braogeaol.pt- 
irus i>zpardawimaa yra 

tik ant trumpo laiko. Adreauok:
The Llthuanian Watch Co.

880 33-rd St., Chicsgo, III.

g Wieuas amerikoniszkas ka- 
riszkos laivynės oficieras iszrado 
naujas kanuolių kulkas, kuiios, 
iszszautos isz paprastų kanuolių, 
pramusza perdėm drueziausius 
kanszkų laivų plieninius apkau
stymus. Kulkos tos yra plieni
nės. Dėltų kulkų tūli senatoriai 
reikalavo ne dirbti apkaustytus 
laivus, bet laivynės virszinįkai 
ne turi didelio už?itikėjimo ant 
tų naujų kulkų.

REUMATYZM.
NEURALG1E t godobne eboroby, i 

k vyrablany na podstavte Sclaiych J
NIĖMIECKICH 

puw
l^l-isvny Dr. RICH1 ERA
ET,K0TWICZNY”^5
TAIN EKPELLERl 
MIE MA NIC LEPSZEGO! Pravdzlvy *1'1 
u>ma „KOTWlCE”«amaraę ochroand 
f. Ad. Kiehtar ACo., P—’i $«•, n*w Yo-s.l 
31IEDALI ZtOTYCH i innych 
1S fili!. Wiaane fabryki sakia. 1 
25 OT. 1 50 OT. Vaaajs go t potooa: 1

L najslavniejsi lekarz*. vlažeielete M 
K ,kbkd6w aptecznych duebo»u>

i inn** znauon.it** nioby szcze 
Ijoly j F Ad Ricnte-. A

Baltriikoųi!!
Rasite szabę alų, seniauses ariel

kai, wyną net isz Eufopoe, o 
cigarus net i?z Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St.,

Vaterbory. Conn.

DBA RICHTERA

Už 2.75 nupirksi Kliugu pinta vai- 
karna waaimab au paleruolo plieno 
rataia. aazemia. apringaaia, Mo. Oua- 
rantuotaa ant 3 matu. US *S 26 
M PIKK.I nau'au.io darlio ' akt 
Carkiagi ". Puoliame 10 dienu ant 
itabaadymo. Pinigu ias kalno nerri- 

tyyp' kalaulatne. Suteikiame geriauaiua 
palludyjlmua k..link musu teiain- 

gumo Raxztk azonnin relkalaudamaa mulu 
naujai iazleiaio polkaua 48 putlu katalingo.
Adreauok:
Victor ManufaeturingCo., Dapt.Q-l, 

161 to 167 Plymouth PI , Ohicago, III.

Sargas
Visi Vyrai pas

Kazimiera ir Joną
Baltimore, Md. 2 d. gegužio persiskyrė 

su sziuom svietu Antanas Senulis, prigu
lintis prie D. L. K. Keistuczis Dr-tės, ku
rios kasztais gražiai ir palaidotas Ūpo. 
^Velionis buvo 33 metų dar nevedęs, pa
ėjo isz Kauno gub., Sziauliu pa v., Kauli
niu kaimo; 18 metu pragyveno Ameriko
je. Norinti gauti platesnes žines apie 
velionio myrį tesikreipe ant adreso:

J. -Smitskus, 
2MN. Ezeterst.. Baltimore, Md.

Pa jieszkojiniai.
Pajieszkau asiro pusbrolių: Nikodemo 

Gintvainio ir Jono Daukszos, abudu 
Kauno gub., Raseinių pav.. Paliutenų 
kaimo. Jie patys, ar kas kitas, teiksis 
duot žinią ant adroso:

Ignacas Gumuliauskas, 
Ehrmandale, Ind.

Pajieszkau Jono Merkelio, Kauno 
gub., Raseinių paw., gyveno Chicagoje. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią 
ant adreso: . Jos Rakauskis.

Box 143, VYestville, III.
Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 

Samitauskio, Kauno gub. 1899 m. gyve
no jis Harterville, III. Jis pats, ar kas 
jritas, teiksis duoti žinią ant adreso:

Mrs. Ludvika Grigiszkienė, 
Box 85, Riverton, III.

Pajieszkau savo brolio, Motiejaus 
Lopszo, Kauno gub., Raseinių paw , Ra- 
žiszkių kaimo. Jis pats, ar kas Kitas, 
teiksis duoti žinią ant adreso: 
Ath. Lopah,Box 203, Hazardville, Conn.

Pajieszkau savo draugo, Jono Karpa- 
vieziaus, kurs pirmiau gyveno Piedmont 
W. Va. Turiu į jį labai tvarbų reikalą. 
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žiną 
ant adreso:

John Giraitis,
Box 36 Wilburton, Ind. Terr.

GRANO OPENING.
Atidarę nauja saliuną, ant subatos ir 

nedėlios, 19 ir 20 1. gegužio darome įkur
tuvių bailu, ant kurio grajisgera muzi
ka Ir bus smagus pasilinksminimas. Dėl
to užkviecziame visus aplinkinius ir pa
žystamus atsilankyti. Teipgi apreiszkia- 
me.jogei turime didele salę ant mitingu 
1r bailu, veseiliu visokiu zabovu ir susi

metai stovįs ant sargybos Lietuvių 
tautos: szviesos, tikybos ir kalbos.

Adresas: Jurgis Lapinas.
TILSIT, Germany.

Ten pat gaunama “Ž1NYČIA”. Moka- 
si už kiekvieną Nuižerį. Tuodu laik- 
raszcziu spaudina nežinomus Vyskupo 
M. alanerauskio rasztus.

THE0 PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSDLIS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

ROOM 601-602

87—89 E. VishlDgton st, Chlcago, III. 
Užsiimame civiliszkoms ir kriminslisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis,, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Možeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai. 
kas rytas.

JAMES J. HIGGINS, 
Successor to M. Duming.

Rėdytojas Pagrabn ir
Balsamootojas Kūno.

Iitelgtoa 1888 metuo«e.
167 First St., Ellrabeth. N. J.

, Telefonai: -j “įUnce w B.

KUDULIUS,
839 Blue Islandai.. Chicago.

Rasite szalta Alų, seniauses Arielkai, 
Europiny Vyną, Havanos Cigarus.

NERVITA Suyrakina nužudyta wyni 
itlpruma ir draauma.

Grdo Impotencija, stabdo nakUala 
polucija Ir wlm Ilgas ingautas per 

■K-a e) lizdvkuma ar neatsargumo. Szlta gy- 
dykla sudrutlna nervas ir daugina 

■Wį JMA kraujai priduoda veidui raudoname 
L sugražina žmogui jaunystia. 81 an-

oriame peosta už 50c bazeli. už (Z 50 
batelius ir gvarantuojame Iszgydy- 

rrr V vti, arba pintiną sugražinti.
Dcrvita MedlcalCo., 

Clinton * Jakson Sta., Qhlcago.
Gaunama yra ir Aptiekoje Člark ir Vaa-

Baren 8 Chicago.

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

Gydo visokes .igas, turi gerlausę prakti 
ką ligose moterių, valkų ir chronisz- 
kose ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd St., Chicaga

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

Telzlonas Yard6 885.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

Raima puikias VotografljM; už tasiaą tiktai 
. S2.00

■
 Wadlnamaa teipgi Voltą Kryžiam, keletą metu _ 

po lasraataa Auatrijoje, ir paaldekawjant savo naudai 
Kryžiua taa veik praalplaUno Vokietijoj, Prancūzijoj, 
Skandinavijoj ir kitoae Europos azalyse, ir srendieu yra la
biausiai pageidaujamas kaipo galinga* valataa ano Reuma
tizmo tr daugelio kitu kūno negaliu.

Elektros Diemaato Kryžius gydo Reumatizme teip mus
kulu taip ir aunariu. Neuralgija ir kitu* kūno akaudeji 
mua. Nerviazkuma. Nervu nuailpnejim*. Silpnumą, Praa- 
tota Nervu Gyvumą, Nervu Nupeolima. Nemiga, Abejo 
tingumą, Dvaslo* Mupuolima Hyaterija, Paraiyžtu, 8ua- 
fengima, Drebuly. Neuralgija, ApoplekaIJa, Muomara, 8zv. 
Wito 8zoki Sllrdlea Plakimą,Galvon akaudejima ir visus 
Nervlszko Systemo sugedimus.

V eikme jo apairelszAla pati per save begjrja keleto* die
nu. bet kartais užtrunka kales diena*.

Kryžių reikia neszint diena ir nakty, pakabinta ant azil- 
kinlo azuiuriuko ant kaklo, augaccziau srirdinea Indauboa. 
Mėlynoji puae turi bat in apaczl* apversta. Prieis naudo
jimą Ir wieaa syki ant dieno* po to indek Krykiu in truputi 
drungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per keletą 
mlauezlu. Valksme,žiūrint pagal amžių, uksuea raikau 
vandeniu atskiesti. Preke to Krykiant yra Viena* d o lė
lį. ir gvarantuojame. kad JI* suteiks takia pat naada kaip 
kad geriausieji* etoktrlazki diržai, kasztuojaoti penkiolika 
bei dvideazlmta sykiu daugiau Kožna* aseimynoe sąnarys, 

tvaikas ar ligota*, alekadoeneturi būt be to Etoktrissko Kryžiau*, kurt yra geriausiu gelbeto- 
jum prieazai visokias kūno negale* ir akasamua. Prisiusk viena doleri per szpreaa. ar money 
orderi arba registru .toj gromatoj, o me* lamstai tavu kaaztais paalueim vlanaElektrlszkaDie- 
msnto Krykiu arba 8 uklta.00. Gaunamos tuastaocdaia rekomendacijos nuo ypatų, kurios su 
pagelba salo Stebuklingo Krvžiau* iazaigyda. Yra užtektina dėl parodymo jo maguzkoa galybe*. 
Batai pora loglu rekomendacijų:

Asz szirdlngai valyju vaitot Diemaato Elektros Krykiu nuo visokiu moterlszku Ilgu.
• Mrs ELVINE JENSEN, Koosaaasa, UTAB.

Mano motete l’gs laika turej-r astm| ir nervu silpnume, bet po keturlu nedellu vartojimo Die- 
manto Elektros Kryžiaus tapo viaiszkai sveika.—NIEL8 GUNDESEN, Jasna. Mnta.
The Diamond Electric Croas Co , 306 Mllwaukee avė , CHICAGO.

MARJA DOW1ATT
Kauno gub. Šauliu paviete

723 W. 18tli Street.
Nuo 8to* iki 12to* ryto.

Telefonais: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptieko*.

LIETUWIU DAKTARAS

Žingeitliu 8wietui daly k am.
Tikrai.vienatin*gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikuaiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika aalaiko plauku slinkimą, 
už ką gvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikiua, azvelnius ir tankiui pląu- 
kua, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
'dėkavonių per laiszkus ir laikraszczitu. 
Pagelba yra viaiems, tik atsiszaukite.

OFF1SA1;
Norėdami pasiklaust rudos per laiszkus, 
adresuokite The J M. BRUNDZA OO., 
Box 2361, New York. U .S. A.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi«zka« Daktaras.

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

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

Uaatikrinm I»««ydymm 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

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

I.igR, Lytinku Daliu 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir t|. Iss- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

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

OffiK) valandos: j Ž^ViVi’  ̂

NeSellonis.-nao S iki 10H wal.ryto;nuo> iki 4 vai. 
po piet.

RoiIh per Grom«t*» Dykai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00 

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

J.Btirinaa A Steihnkev Icm, 
231 8. Roeblingst-, Brooklyn, N. Y. 

prie lietartszko* bažnyczio*.

Lietnviszk&s SZtons Religiszh Daikto. 
Užlaiko Ražancaius. Sskaplieriua, Abros- 
dua. Maldaknyges lietuviszkaa ir lenkisz- 
kaa, teipogi ir visokias kitas knygas dva- 
siszkoa ir svietlaakos i n talpos.

Duok! duok mnins brolio gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti

ne Alų, Vyną ir kitus mlnksztus gėry- 
mus. Cigarai irCigaretai net nuo Phi- 
lipinu salų. Toriu ruiminga ir czysta 
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Praszau atsilan
kyti.

J. R. Miknaitis.
883 Bank n t., VVaterhury, conn,

NAUJIENOS, 
kurios daugeli pradžiuguu Ir pa- 

linkamina
Kaip rnuuii gerai žinoma, žmonija—lat paycb- 

laiko. IntalektuaMazko Ir net ekonomiazko at
žvilgio— dalintai in 2 kllaaaa : viena yra awel- 
ka, drūta, puiki, viaado* linkimi, pealde^avo- 
Jani tam. vlaur turi gera* paaekme* ir paalve- 
dima vi tokioj- vertelgyatoja; antroji yra ligni
tą, silpna. nuliudua, sunykus, melaacbollsska, 
nedrąsi ir tankiai vlaiazkai negabi prie darbo 
D netinkanti azeimynlazkame gy vau. rus.

In azia paatanto kliaaa priguli visi ti*. kurt* 
“T? ^““rt’oJ'.aa'iganaa gal visailazaelyezlu, 
atsidavė nalkinancziam žmogau* kūne Udvaala 
darbui — onamzmui arba patpollucijal. ir savo 
vėlesniuose metuose perdaug davė vale savo 
lyiitzaiem* pageidimams; teipogi ir tie, kurie 
laz priežastie* ueužtektlno ir blogo maisto, par- 
•Idlrblmo, per dldy alkoboliesku gerymu varto- 
Jlma. arba Kurie per ausidejima au nesveikom* 
moterem* pražudė tavo linksmybe* Ir sveikata.

SzUokle žmoni u suklydimai gailaus privemti* 
juo* per visa ju gyvenimą kantai! baisiausia* tu 
ydų pasekme*, kaip ve: azirdtoa drebėjimą, 
•pazmodĮszkua galvos skaudėjimus, apetito ne
tekimą, žarna ir pilvo katare, nugaros ir kry
žiau* akaudejima, nerviazkuma, dlspapeito, vi
duriu užkietejim*. sekios bėgimą aujungmej au 
aamoralisrkal* sapnai*. Inkstu liga*, reumatiz
mą, dusinime, negale. *zkorbuta. skaudauoKlu* 
aat kūno ir lytiazku dailu spuogus, gonorėja, 
ssaakeri. *18ii eto.

Bet dabar tegul aiekaa aanuaimiea: ežio mie
sto daktarai iszrado naujo* vaiatus. su kurtu 
pagelba gali greitai, radlkaliszkal ir vlaiazkal 
iaz tu ligų laialgydytl; kankinamieji* atgaus sa
vo sveikata, stipruma, drulybe Ir dailia iaavel- 
zda. gabume visokiame darbe Ii užslemime.

Kiekvienam ant pareikalavimo pasiusim* 
praba musu gyduolių (užtektinai vienai neda
liai) WI«AI DYKAI. Jtoszkantl pageibo* kreip
kite* ar per laiarkua ar ypatiaskai pas daktaru*

The State Medical DiBpensanr 
75 K. Msdlton *t. CMICRGO. IEL.

OSaaa atidalytas ano 8*m. Iki 8 r*.
Nudėtiems nuo 10 AM. iki 1< am.

519 Milwaukee avė., Chicago.

Stebuklingos Gydyklos.
Daug metu tyrinėjimu ir sunkiu darbu paaiaeka 

man lazraatl kombinacija žolių ir szakna. kurios 
tumaiazytoa au vynu duoda InstabU gydykla ano 
kataro pilvo žarnų, netravtnlmo, kepenų ir odos Il
gu, padaugina kraują ir audrutiua visa System*.

Kartu* Dro F. M. Boiynczo vynas, dirbta* po jo 
aaablazka ukžlura, yra pripažinta* angarcztauaiuju 
daktaru geriauaiu už vieta buvusias ir atanezias 
tam tykslui gydyklaa Yra tai valai**, jieazkotaa 
per Ilgu* matas žmonių, atsidavusia amatui, o ne 
žmonių, nepažystanoziu mokslo, tuom labiau mok
slo medicinos. Jeigu ligonis, po sunaudojimu vie
no* bonkutea iauczi* dideli palengvinime, ta* liu
dyto apie gydyklos verte. Pamėginkite, o persitik
rinsite apie jcęstebuklinga veikme.

Galite gaut aptiekose arba pa*

Dr. F. M. Božyncz (
N B. Temykit. idant ant bonkehu butu parastas: Dr. F. M. Božyncz, nes tik tose bonketea* 

randasi tikrosios gydyklos.

. T. ANDRIŪSZEUCZAITE
--------  DIRBA --------

Arnotus, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Drumstoms: Vėliavas, Szarpas, Kokardas ir tt

Mokinausi to darbo Warszavoj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai pažystu. Lietuviazki 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.

Su Guodone,
T. Andriuszewiczalte, 116 V. Dlrislon St, Chlcigo, III.

Tikrai LietuviNzkaN

SALIU N AS .
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystaa a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl sz vieži.i atvaževusiųį Wt- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau 
sės ir teisingiausea lietuv'.szkas žaliu 
du mieste Waterbury.

J. F. DAN18EWICZIU8, 
839 Bąnk, kampas 8. Leonard st. 
Waterbury, Conn.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus dsiktus pas

Ontlet Farnitūre & Stove Co.,
3249 8. Morgan St.

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

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra- 

azyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namieje ir aprs- 
szysiu kokiu budu asz 
iszsigydžisu nuo tokiu 
silpnybių." Mano pa
mokinimas tikrai isz
gydys susilpnėjimą tavo lytissku daliu 
ir sulaikys naktine poliurija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516. Hammond, Ind.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS- 

Chronissku, Ner- 
viszku ir privati sa
ku ligų vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius gydo per 
laiszkus.

S 1,000
Nagradoa duos 
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgy- 
dys tiek ligoniu su

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten, iszgyde tukstaneziua ligotu žmonių, 
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domua. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
szyk tuojaus prie Dr. Kallmkrtkn. o 
rodą o ausi dykai. Aprsssyk gerai savo 
iga, lyti (vyras ar moter ke) amžy.kiek 

sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyme ar 
gelme iszgydy t i ar ne. Adresas:

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

Povilas Možeika, 
3321 8o. Morgan st., Chicago, 111.

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose galima czia gauti. To- 
i^mesnie^ie^li paszaukti per telefoną:

Ligonbutlft Sz. Antano.
Neprigulmingas lenkiszkas vyskupas neužilgio pabaigs rengimą Nauja Ligon- 

buezio ir siratųnamo ant Frankford str., tarpe N. Robey str. ir N. Hoyne avė. 
Ligonbutyj su daktsiais galima bus susikalbėti lenkiszkai ir lietuviszkai. Mieris 
ligonbuesio ir prieglaudos namo yra: gydyti spsirgusius beturezius dykai; sene
liams duoti prieglaudą; vaikus neturinezius tėvų nė draugų, teiposgi paliegusius - 
priimti ant pagyjimo, todėl ne reiks jiems kreiptiesi į WaJstijos prieglaudos ir 
beturezių namus. Perskaitęs szitą apgarsinimą, paszelpk savo aukomis Szvento 
Antano ligpnbutį, o tuom suskubysi jo atidarymą.

TIKTAI DEL Wffl
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam wyrui, katras prisius 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelia*tebūkhugu gy

duolių bus atsiusta* kož
nam, kas paraižys in Sta
te Medical Institutą. Jto 
tiek iszgyde vyru, kurt* 
ptr metus emeal su pro 
tiszkaiair kaniazkals ken
tėjimais, taip kad Institu
te n u ta re už dyka dalyt 
bandyme pakeliu* tiems, 
kuri* papraasy*.

lazaigydyai namie nuo 
klės vienos lytiszkos ligos, 
paetaanozioa nuo jannya- 
tee lasdjkumo, sugražina 
patrotyta pajiega ir at
minti, penalkya skaudėji
me sirenų, sudrntya silp
nus lytissku sąnarius.

Gydi ole* yra labai sma
gios ir pamaczlyvoa, ro
do* plaukte plaukia prie 
neįveik u sąnariu sudru- 
tindamos kur reikia. Jo* 
gydo Ložna lig* D panai
kina nesmagume ir kiek
vienu* atsitikime vis i sa
kai itigydo. Ataiazauk in 
Stav Medical Institute 8M 
Elek ron BuUding. Ft. 
Wayne, Ind., o apturėsi t 
užtyka sampeli. Institu
te itengiaai suinesztn 
didžiausiu skaitliam žmo- 
nlt kurie negali atsi

traukt iaz namu, kad gydytiea ir szle aampeltai parodys jiems, kaip langa* iszsigydyt nu lyties
ku Ilgu, kada vartoto*! atsakanesio* gyduole*. Institute ne vieno n* atmetat. Kožnas, kurs
ataiarauka, gaus dailiai aplpeczetyta pakely, kad kiti nežinotu ku ten yra Raszyk dabor.usrtldek

Ui 13.25 Nupils! Puiku J 900 mo 
VflA.žS teriukaarwy
Iriszka dwlrati 

Su dvigubais bengs- 
risis. PanntTODaMB 
aZHJACSlo DIRBO DTt 
aaczrcs pigiau nei 
kiU tai gali padaryti- 
CžsDike isz W mo
deliai už pigesne na- 

: po $8. no ir SIS Gvazen- 
IU modeliai 41. trijų Crovn 
aslos mados ant IS00 m. A- 
. Dviracaiu ir kitokiu daly- 

už dyka. ”*-■— •— 
Adresuok:

A. Snhrsbs & Co.

Lietu viszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus iss tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos KTasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabake ant pa pi erosų, im 
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3259 So.Hatoted 

CHICAGO.

^IMK MANE
' Gražu 14K 
dvigubai auk
su pavilktu ir 
dengtai* ar at
darai* Įskil
tais, su ausuke 
nustatom-s ir

nlszkala viduriai*, gvarantuotu ant W metu, 
iazrodo kaip >40.00 auksinis laikrodėli*. Atsiusi
ma C .O. D <r jai pasidabos, užmokėk aat ax preso 
agentui H.M ir laikrodėlis tavo, jei ne.augrsžyk 
atgal ant mus kaisto. Raszvk koki nori vyriška 
ar moleriazkaJMe kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI sukau lieta lenciūge!! jeigu au orde
ris pri»lu*l>Z.8S, tr apmokame kaaatus prtalunti- 
tao. ApalatellMk ssendlen, neaaju prekes elne 
augaztyn Raszyk o prisiusime 200 pusiu K*ta- 
loga parodanti tukstanoalua vlaokla puiklu d*l- 
gta. BOYAL BARDAIN HOU1E, 51 DuorboroSt.

gu verte* preke; 
tuoti aat t metu 
rems yra paskuti 
gantu raikalauj 
ku katalioga siu 
kalno nereiksią

"Victor M— 
161-167 Plyreoutif P|. Chicago. IU.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszlįiį - Lietuwiszka

APTIEKA
8310 S, *rgu St, Chicago, IU.

Turi geri) 
ligų; uslaikį 
Bobro mėsa 
Atsiszaukia __
esantiems L<0~ ligas, 
prisiunczia gydyklas 
per expres“ 

Aptiel 
tarai.i

FDr. M. 
toje.

('ės gydyklas nuo wisokių 
visokes Europi nes žoleles, 
-uskas gvwaa dieles Ir tt. 
ms per laiszkus ir apra- 

, duoda rodąs ir 
. .-----per paėstą arba

bje visada randasi keli dak- 
ripogi per telefoną gali pa
lak tara kas tik koki nori. 
Koesakauskas visada aptia-

"el. Yards 709.
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