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karei pritaria areziausi vien prezi
dento draugai ir vietų jieszkoto- 
jai, tikėdami per platinim? val
dybų jose gauti sau urėdus, kur 
niekeno ne prižiuromi, galėtu 
Amerikos naujas kolionijas rė
dyti.

Ant Kubos teipo«gi priviso 
vien plėszikų, kurie plėszia ra
miai gyvenanezių žmonių savas
tį. Amerikoniszkiems jenerolams, 
turintiems valdži? ant salos, 
trūksta pajiegų ant apgynimo 
gyventojų nuo gerai suorgani
zuotų plėszikų pulkų.

Laikraszcziai paduoda,buk 
prezidentui pradėjoj ne patikti 
jenerolo Otis ant Filipinų karės 
vedimo būdas, svetimų krasztų 
laikraszcziai jį garsina kaipo nai
kintoją visko, myniojantį gyven
tojų tiesas; todėl prezidentas ir 
ministeriai nusprendė jį atszaukti 
nuo Filipinų ir jo vietoj paskirti 
dabartinį Kubos jeneral-guberna- 
atorių, jenerol? Brooke.

Amerika.
Maisztas ant Yilipinų salų ne 

tikt nesimažina, bet platinasi: 
dabar pasikėlė jau ir pirma ame
rikonams prilankus gyventojai 
pietinių salų. Wisi portai pasi- 
kėlėlių užimti, nors isz jų tikt 
ketvirta dalis turi gerus ginklus, 
bet visi jie pasirengę, kiek tikt 
jų pajiegos daleis, prieszintiesi 
pavergimui jų tėvynės. Kadan
gi jie ne stoja * atvirai į didelius 
muszius su geresnius turineziais 
ginklus amerikonais, bet alsina 
juos netikėtais užpuolimais, už- 
musza ir paszauja, kiek isz syk 
galima, paskui vėl iszbėgioja ii- 
pasislepia tankiuose krūmynuose, 
tai gerumas ginklų prie tokio ka
rės vedimo ne turi didelės svar
bom. Ant galo atlygina pasikėlė- 
liams už jų netikusius ginklus ne 
sveikas amerikonams oras, nuo< 
kurio daugiaus kareivių mirszta 
ir apserga negu nuo kulkų. Iki 
dabar, kaip apskaito, ne sveikas 
Filipinų salų klimatas numarino 
5000 amerikdniszkų kareivių, 
taigi penktą dalį visų ežia atsių
stų. Dabar isz Amerikos siun- 
ežia daugiaus kariaunos; isz to, 
žinoma, nesveikas oras paims 
teiposgi ne mažai aukų. Apie 
San Fernando laukia didelio susi- 
muszimo terp amerikonų ir 
Aguinaldo; amerikoniszki jene
rolai tiki, kad Aguilnaldo ban
dys isz to miesto amerikonus isz- 
wyti. Nesinori vienok tikėti, 
kad jis bandytų stoti į nenaudin
gą muszį, kadangi ir teip, per 
vis? lytų laiką nė gali ameriko
nai traukti į salos vidurius. Pats 
amerikoniszki oficierai, sugrįžę 
su liuosnoriais, apkaltina labiau
siai jenerplą Otis už nenaudin
gus kraujo praliejimus ir už vis? 
karės vedimo bud?, kurio visa 
pasekmė, kad visa Manilles pro
vincija likosi su visu isznaikyta, 
į tirus paversta ir tai be jokio 
reikalo ir naudos. Kaip ėsanli 
Europoj fiilipinieczių agentai 
garsina, Aguinaldo tikisi palai
kyti pasikėlimą iki kitų rinkimų, 
ir kad per juos demdkratai Ameri
koj paims virszų, o tie pats pripa- 
žįs filipiuiecziams liuosybę. Ar ta 
viltis iszsipildys—sunku įspėti; 
dabar net terp republikonų ne 
visi pritaria McKinleyui ir jo no
rams jieszkojimo tuszczioe garbės;

Vokietija.
^Vakarinės Wokietijos 

kastynių apskrieziuose, ypacz gi 
kastynėse Heme, Westfalijoj, už
gimė pakėlusių sztraiką lenkisz- 
kų drfrbinįkų maisztai. Kadangi 
žandarų ir policijos pajiegos pasi
rodė per menkos ant apsaugoji
mo kastynių savasties, tai reikė- 
jo szaukti kariauną. Prie vaiky
mo sztraikierių, kaip sako, net 
keli szimtai darbinįkų likosi su
žeistų ir užmusztų. Sziuom kar
tu net socijalistų pasiuntiniai 
parlamente stoja raudo pusėj, o 
ne pakėlusių sztraikus lenkiszkų 
darbinįkų, kadangi lenkai sztrai
kus pakėlė ne už užmokesnį už 
darb? arba ant iszkaižavimo ge 
resnių darbo sanlygų, bet todėl, 
kad jiems nutraukia socijalistų 
užmanyt? atsakantį mokestį ant 
paszelpos ligoj, k? mat lenkiszki 
darbinįkai laiko už nereikalingą.

Prūsų rando paduot? ant Prū
sų seimo užgyrimo užmanym? 
sujungti upes Oder? ir Elbą ka
nalais ant palengvinimo sugabe- 
nimo visokių tavorų ant i suga
beni m o svetur į portus, jau 
sykį atmetė, bet randas savo už
manym? antru syk padavė. 
Laikraszcziai tvirtina, kad jeigu 
dabar seimas atmestų rando rei
kalavimą, tai paskutinis paleis 
seim? ir apgarsys naujus rinki
mus. Randui prieszingų partijų 
laikraszcziai vienok juokiasi isz 
to gazdinimo ir net kalbina pa
leisti seim?, kadangi tiki, kad 
per rinkimus dar daugiaus isz- 
rinks rando prieszinįkų.
minėto kanalo randas reikalauja 
200 miliojunų markių.

Kadangi randui nepasiseka sa
vo užmanymų pervaryti parla
mente, tai ciecorius už tai kalti
na ministerius. Kaip sako, kan
clerius kunįgaiksztis Hohenlohe 
neužilgio turės pasitraukti nuo 
urėdo, o su juom ministeriai vi
durinių dalykų ir iždo misteris 
Miųnel, įtekmingiausias terp da
bartinių ministerių Wokietijoj; 
rengiasi nuo vietos pasitraukti 
ir Prūsų vidurinių dalykų minis- 
teris. Wiet? Wokietijos kancle
ri tfus ciecorius nori pavesti da
bartiniam užrubežinių dalykų 
ministeriui grafui Buelovui. Wie- 
t? Prūsų vidurinių reikalų minis- 
terio siūlo sunui pasi m irusio gar
saus Bismarkio, grafui Herbertui 
Bismarkiui, kūrinai turi didelę 
įtekmę terp Prūsų dvarponių.

anglių

Ant

Prancūzija.
Laivas “Sfax” atkako jau 

Prancūziją su Dreyfusu, tikt i
‘ i 
ne 

atgabeno kalinį į Brestą, kur 
suvažiavo svecziai ant pamaty. 
mo, bet į mažę portą Quiberon, 
kurio telegrafo biuras naktimis 
būva uždarytas. Randas tą pada
rė tyczia, kad pamatę IJreyfusą,

negalėtu iszsiųsti telegramų ir 
kad ne susirinktu ne reikalingi. 
Waldžioms mat pasisekė tykoms, 
be demonstracijų pargabenti gar
sų kalinį į Rennes ir patalpinti 
ant to paskirtame kalinyj. Kada 
iaikrasztinįkai apie tai dažinojo 
ir atkako į Quiberon, Dreyfus 
buvo jau Rennes kalinyj, laivas 
*‘Sfax” iszplaukė isz porto ir nu
plaukė į Brestą. Gubernatorius 
tuojaus davė žinią Dreyfuso pa
ežiai, kad joe vyras yra jau mies
te Rennes, davė jai daleidim? 
atlankyti sugrįžusį vyr?. Atka
ko ežia teiposgi trys geriausi 
Paryžiaus advokatai.kurie ajisiė- 
mė būti sude Dreyfuso apginėjais. 
Patsai Dreyfus paseno, plaukai jo 
pradeda žilti, nors jis dar jaunas) 
kalba mažai: mat per tuos kelis 
metus nieks su juom ne sznekėjo, 
todėl žmogus nuo kalbėjimo at
prato. Net keliaudamas dabar, 
su laivo Sfax oficierais ne kal
bėjo, bet susiraszinėjo. Prova 
jo neužilgio atsibus ir nieks ne 
abejoja, kad sūdąs jį su visu isz- 
teisįs.

Dabartiniai Prancūzijos minis
teriai, nors isz syk pranaszavo 
jiems trump? gyvenini?, vienok 
įgauna via daugiaus pritarimo ir 
juo toliaus, juo labiaus susidru- 
tina. Ant pirmo pasirodymo 
ministerių parlamente socijaiistai 
pasiuntiniai isz syk pakėlė rik
smą priesz karės ministerį Gaili- 
fetą, dabar vienok ir socijalis- 
tiszki laikraszcziai pagiria Galli- 
feto padavadyjimus prie perga
benimo Dreyfuso- Net pirma 
buvę smarkiausi ano oticiero 
prieszai,.kaip antai garsus Derou- 
lede, sziądien garsina laikrasz- 
cziuose visai kitokią nuomonę: 
jis dabar sako, kad jeigu sūdąs 
ras Dreyfus? ne kaltu, tai nėra 
ant svieto tokios bausmės, ant 
kokios užsipelno tie kariaunos 
virszinįkai, per kurių prisidejim? 
ir neteising? liudyjim? ne kaltas 
žmogus likosi teip skaudžiai nu
baustas ; nėra garbės, kokia pri
guli anam ne kaltai nubaustam 
žmogui, kurisai ne kaltai per teip 
ilg? laiką kentė be rugojimo. 
Pirma Deroulede buvo smarkiau
siu Dreyfuso prieszu ir labiausiai 
prieszinosi atnaujinimui jo pro- 
vos.
Maisztai tulnose Europos 

krasztuose.
Tūluose Europos krasztuose 

apsireiszkė pasiprieszinimas gy
ventojų ir jų reprezentantų ran
dams. Pirmiausiai sumiszimai už
gimė Italijos parlamente, kada 
randas iszdavė naujas tiesas su- 
siaurinanezias liuosus žmonių susi
rinkimus, teiposgi bausmes ant 
rengianezių susirinkimus be ran
do daleidimo. Parlamentas di
deliu balsų daugumu atmetė 
rando užmanymą. Parlamento 
pasiuntiniai koliojo karalių ir jo 
ministerius; prezidentui neliko 
nieko daugiaus, kaip uždaryti 
parlamento susirinkimą; bet pa
siuntiniai muszėai ir ant ulyczių.

Dar smarkesni susimuszimai ir 
tai jau ne parlamente, bet ant 
ulyczių buvo visokiuose Iszpa- 
nijos miestuose. Susimuszimus 
tuos pagimdė rando uždėti di
desni mokeszcziai ant kariau
nos reikalų. Miestuose Madride, 
Sevilley, Barcelonoje, suerzinti 
tais naujais mokeszcziais gyven- 
pakėlė maisztus. Policijos ir žan
darmerijos pajiegų neužteko, 
bet ant iszvaikymo reikėjo 
szaukti kariauną. Ir kariaunos 
vienok nenusigando maisztinį- 
kai. Ant miestų ulyczių užgimė 
niusziai terp kariaunos ir žmonių 
minių, kuriuose ne mažai isz 
abiejų pusių žmonių likosi už
musztų ir sužeistų, 
sužeistų kariaunos 
net keli jenerolai, 
žemesnių oficierų

maisztinįkų putėj sužeistus ir už- 
musztus visokiuose Iszpanijos 
miestuose skaito jau szimtais. 
Maisztai dar nepasiliovė, bet da
bar piktumas gyventojų ne teip 
kreipiasi priesz randą kaip priesz 
kunigiją, ypacz gi priesz jėzuitus 
sugrįžusius nuo Kubos, Filipinų 
ir kitų nužudytą iszpaniszkų val
dybų. Kunįgij^ gyventojai ap
kaltina už visas pasiekusias Isz- 
paniją nelaime^,

Belgijoj gi nežinia dar kaip 
gali pasibaigti dabar užkilę 
maisztai.. Priežastį jiems davė 
patsai randas, kurisai panaikino 
visotiną balsavimą prie rinkimų 
ir šutaikfe privilegijas katali
kams. Priesz tas naujas tiesas 
pakėlė smarkų protestą pirmiau
siai parlamente darbinįkų pasiun
tiniai, bet kad ežia jų buvo 
mažesnis skaitlius, tai jie neįsten
gė panaikinti užgirtų rando pa
duotų tiesų. Už savo pasiunti
nius stojo visi darbinįkai, prie jų 
priesz randą pristojo ir dalis 
kariaunos. Kriivini musziai terp 
prtsilaikanczioe rando kariaunos 
ir minių užgimė ant ulyczių 
Bruxellej, Antverpene irLiege, 
kuriuose ne mažai žmonių 
puolė. Darbinįkai visų Belgijos 
dirbtuvių ir kastynių nutarė ant 
syk paliauti dirbę, jeigu randas 
ne atsiims, atgal savo padavady- 
jimo panaikinauezio liuosą viso
tiną balsavimą. Randas nusigan
do ir žada nusilenkti priesz minių 
reikalavimą. Kaip ežia tie maisz
tai gali pasibaigti, dabar negali
ma žinoti: mąįsztinįkai dabar jau 
reikalauja pasitraukimo nuo sos
to karaliaus ir apgarsinimo liuo- 
sos republikos.

imtas į kariumenę drauge eu Ma- 
tulaicziu Andrium ir abudu tar
navo vienam pulke. Betarnau
jant jiems karumenėje, pas Matu
laitį isznetyczių padarė žandarai 
kratą ir terp kitko • rado pas jį 
Jono Lozoraiczio laiszką, kame 
būvio paminėta apie lietuviszkus 
laikraszczius ir maskoliai pava
dinta “meszkoriais”. Jiedu abudu 
žandarų valdžia isz kariumenės 
pargabeno į Mariampolę ir suki- 
szo į kalėjimą. Matulaitis, kaip 
jau žinote, sėdėjo kalėjime vir- 
szaus per pusantrų metų ir tapo 
isztremtas į Wiatkos guberniją, 
o Jonas Lozoraitis sėdėjo kalėjime 
tik du mėnesiu laike tardymo ir 
atgal buvo sugražintas į kariume
nę. Pereitą rudenį jisai sugrįžo 
isz kariumenės ir ramiai sau gy
veno lyg sziam pavasariui tė- 
viszkėje, suvis nesitikėdamas, 
kad Peterburgo didžioji -nrt'Rlco- 
lių vyriausybė net su paties caro 
pritarimu teip brangiai suderės 
jo karei viszk? kailį! 9 tą d. Ge
gužio jisai tapo suaresztuotas ir 
perskaityta jam azitokia isztar
mė: paskirtas ant szeszių mėnesių 
į kalėj imą ir potam ant dviejų me
tų apsigyventi svetur. Jam už
drausta gyventi Lenkijoj, Lietu
voje ir Kurliandijoje, o visur 
kitur gali gyvenimui vietą pasi
rinkti. Sėdėti kalėjime paskirta 
Peterburge.

Metas VU

iszęitų, kad lietuvių daktarų tu-1 dums į užmarę bet nė viena 
rėtu ioie būt bent 150! i«». in no w-:i___

Isz Lietuvos.

Užmusztų ir 
pusėj buvo 
ne skaitant 

ir kareivių;

Isz Pilvviszkių, Senapilės 
paw.

Waitų kaimo, Pilviszkių 
valszcziaus, ūkininkui Andriui 
Narijauckui Warakiszkės kaimo, 
to-'pat valszcziaus ūkininkui Gru
žui parėjo už lietuviszkas knįgas 
isztarmė: abiem reikia sėdėti po 
dvi sanvaiti valszcziaus kalėjime. 
Užpernai visiems žinomas padū
kėlis žandarų vyresnysis Won- 
siackoi darė kratą, bet tuotarpu 
nieko norado, — tiktai 
priesz tai da Pilviszkių iemskiai 
užtiko pas Narijausk? pasziurėje į 
durpas įkiszt? pluosztelį lietu
viszkų rasztų, sknįguczių ir 
laikraszczių — kurias, žinoma, 
pridavė žandarų minėtam virszi- 
ninkui. Narijauckas, besiteisinda
mas priesz žandarą, aiszkino, 
juog jam ant kerszto įkiszęs mi
nėtasis Gružas ir patsai apskun
dęs jį žemskiams, ant ko net sta
tė savo liudinįkus. Sztai dabartės 
abudu liko nubausti: vienas, tur
būt, už įkiszimą, nors tai butų 
neiszpasakytai maža bausmė to
kiam dideliam piktadariui, jeigu 
buvo tikrai darodyta joje kaltė; 
kitas-gi nubaustas, turbnt, užtai, 
kad nenutvėrė t? szelmį už ran
kos, arba neužuodė bekiszant į 
pasziurę lietuviszkas knįgas pa
ežiam vidurnaktyje.

Žodžiu sakant, visi tapo val
džios nubausti ųž lietuvystę, ku
riems tik teko sueit į akį su žan
daru Wonsiacku, arba į keno tik 
kiemą įlindo szitas paaiutčlrtf tai 
kiekvieną turėjo aprieti! O gal 
maskolių valdžia nubaudė tuos 
visus musų nekaltus žmonės ne 
už lietuviszkas knįgas, bet tiktai 
už pamatymą Lietuvoje tokio 
baisaus iszgamoe, kaip žandaras 
Wonsiackoi?

Beniaus buvo paminėta terp 
daugelio Lietuvos kankintinių, 
pakliuvusių į maskolių nagus 
per žandarų virszinįką kraugerį 
Wonsiacką, juog Jonas Lozoraitis 
likęs be bausmės. Jisai tapo pa-

Isz Seinų paw.
Musų vyskupas vis-gi dar ne

gali atsipeikėti nuo lenkiszko ap
svaigimo, vis dar jisai lyg prisi
bijo szmėklos lietuvystės. Sztai 
jisai, girdėt, kunįgus pa
skirstė ant dviejų dalių: 
ant litvomanų ir nelitvoma- 
nų. Prie pirmųjų priskaito tuo
sius, kurie,pildydami Dievo prisa- 
kymus, neužmirazta savo Moti- 
nos-Lietuvos. Rodos, vyskupas,

rėtįj joje būt bent 150!
Da blogiaus einasi su advoka 

tai4. Jų visoje gubernijoje atran
di vos tik 3 ar 5 lietuvius!
tez to mes galime matyt, kiek 

reiįt dar laiko ir žmonių, idant 
lietuviai galėtų atsverti svetim
ta uėzių įtekmę savo tėviszkėje.

Isz Reseinių paw.
Neseniai susitaisė jau antra 

pienininkų draugystė po vardu 
“Blruta”. Prie jos priguli 14 ap
linkinių pienininkų, kurių daugu- 
ma| laiko tikrai geras karves. 
Kiekvienas sąnarys draugystės 
tur| pas gavę masziną sviestui 
atskirti ir daro sviestą kas sau, 
bet vienokio budo. Kad geriaus 
eitųsi sviesto darymas, draugys
tė parsikvietė isz Danijos mokin
tą sviesto dirbiką. Per metus ta 
sviestinė “Biruta” mena padary
sianti apie 4 ar 5 tukstanezius pū
dų šviesto, kurį leis į užrubežį. 
Ant pradžių, dalykams vesti, są
nariai. Birutos” sudėjo po 500 
rublių. ,

Daugelyje vietų musų ūkinin
kai {galėtų daryti su didelia nau
da dėl savęs tokias ir kitokias 
draugystes. Pabandykite tiktai!

Isz Trakų paw.
Wilniau8 ir Grodno gub. lietu

viams gresia didelis pavojus 
dėlei stokos lietuviszkų knįgų ir 
laikraszczių. Ponai yra sulenkėję, 
kudįgai—veik wisi lenkberniai. 
Žižąiarių klebonas, E Jelenskis, 
nors gyvena Žiimariuoš jau 25 
metai, bet nė kartą da ne sakė 
lietuviszko pamokslo, nors veik 
visi parapijonai yra lietuviai 
(apie 15000). Jisai sako: “kas 
NORĮ KLAUSYTI MANO PAMOKSLU, 
TAI GAL I8ZSIMOKYTI LENKISZKAl”! 

Daugumas žmonių, nors nemoka 
lenkiszkai, perkasi lenkiszkasmaU

isz jų ne pabėgo. Waikszcziojo, 
svecziavosi, nieko neatbodami, o------ U 
žmonės žinrėjo ant jų, kaip ant 
kokių dyvų. Tuom tarpu laisvie- 
iio.------------------------__ •

dt-gi patsai lietu vys, tokius litvo-i dų knįgas ir jas skaito, besimel- 
manus tik pagirti gal, arba bent|džiĮntį ant lietuviszkų knįgų 
jau jų nepersekio'ti.Dabar-gi pasi
rodo visai kas kitas. Kaip tik 
vyskupas pajunta kokį kunįgą 
lietuviu esant, tai jau jis tokio 
terp Rietuvių nelaikys, bet tie
siog jį poszkina į Mozuriją Arba 
jei ateina pas vyskupą koksai 
kunįgas vietos praszyti, tai vys
kupas tuojaus klausia jo:“czT nie 
litvoman jestes”? Man rodosi, 
kad vyskupui reikėtų nepaisyt 
ant to, koks kas yra patrijotas; 
bet tik žiūrėt, kad kunįgai -butų 
gerais kunigais.

Bpto, musų vyskupas vis-gi 
iszfado gerą vietą žinomam mas
kolių bernui, kun. Dubauskui. 
Girdėjome, kad jis gavo už vi- 
karijų. Ar ne navatnas daiktas! 
Iszrodo, lyg patsai vyskupas pa
giria darbus to niekszo kunįgo.

retai ką gali užtėmyt. Tai vaisiai 
uždraudimo spaudos!

Isz- Jezno, YV ilniaus gub. 
pradžioje Lapkriczio 1898 m. 

statisziua Pempė ir rasztininkas 
Bo^ovicz iszsiuntinėjo į visus kai
mui baudininkus (zakueninkus) 
bausti tuos, kurie neleidžia savo 
vaikų į mokykla;. Reikėjo ūki
ninkams mokėt po 15—30—45 
kaįj. baudos. Kaip kurstė galėda
mas iszlupt pinįgų,baudininkas 8U 
stafosta atima paskutinį sagoną, 
kad ne turėtų kame nė valgio isz- 
sivfirti. Gaila, kad boboe ne susi
pranta pasimirkinti szluotą į pa
mazgas ir tokius ponus apszven- 
tinfi.

Isz Jawarawo, Senapilčs 
paw.

Isz kaimo Gudinės suėmė priesz 
padzias vųlykas ukinjką Medelį 
už atrastas seniau knįgas. Mat 
kaip zemskiai vasarą jieszkojo 
pas kalvį Endriulaitį padirbtų 
pinįgų, tuomet paklausė jie, ar 
czi? neturi kas senų knįgų par
duot. Kalvis ir nurodyjo juos pas 
Medelį. Žemskiai nulėkė ir at
rado lietuviszkų knįgų.

Medelio paties nebuvo namie. 
Nuo to laiko jis slapstėsi, ir jo ma 
tytnelabai nė jieszkojo. Matyt val
džia nutarė asztriai nubaust lietu
vius už lietuviszkus reikalus, 
tikėdamasi likusius nugazdinti ir 
visą lietuvių judėjimą sustabdy
ti. Ale be reikalo tas jų darbas, 
isz, to nieko’nebus. Jeigu nusūdy
ti ne perdaug baidosi, tai ko 
mums per daug bijotis, ypacz, 
kad mes, pasisaugodami, galime 
dirbti, nežiūrėdami ant žandarų 
siutimo. Matulaicziai, Czėsna ir 
Kączcrgis, laikyti Kalvarijos ka
tėjime veik po 20 mėnesių, tapo 

_____ ,_______ _____ paleisti aut nedėlios laiko. Tur- 
gubernijoje už 1 200000, tadaĮbut valdžia tikėjosi, kad jie isz-

jie ėmė visur klijuot naujus atsi- 
ėzaukimus. Lai mato maskoliai, 
kad ant vietos vieno suimtojo 
randasi 10 nesuimtųjų.

Seniai jau rengiasi valdžia 
vest pliantą nuoSenapilės į Prie
nus ir nori, kad Igliszkėlių ukinį- 
kai nuo 30 margų lauko pristaty
tų dykai po vieną sieksnį akme
nų, bet ukinįkai neapsiima, sa
kydami: mes mokame ant kelių, 
tai kam da mums akmenis dykai 
duoti; nors vieszkelis į Sena pilę 
bjaurus esti, tankiai žmonės ken- 
czia, o akmenų bet ne duoda už 
dyką Maskolijoj daugelyj vietų 
atsitaiko “nedoimkos”, o ežia 
nesidžiaugia valdžia atsiėmus 
tęip brangias mokestis, bet da ir 
priedų nori.

’ (Isz Ūkininko.)

Renka aukas ant baduo- 
janezių maskolių.

Kauno katalikiszkas vyskupas 
iszsiuntinėjo j visus katalikūzkus 
prabaszczius prisakymus rinkti 
aukas bažnycziose ant baduojan- 
czių maskolių pietinėse ir rytinėse 
Maskolijos gubernijose. Žinoma, 
krikszioniszka meilė liepia 
szelpti nelaimėj atsiradusius, y- 
pacz baduojanezius, nors tie bu
tų bjauriausiais musų prieszais. 
Ruduojanti Maskolijos ukinįkai 
pats nieko pikto mums nepadarė; 
jie tepjau kenezia nuo netikusių 
valdžių.Jeigu vyskupas Paliulio- 
nis kalbina Lietuvos katalikus 
prie aukų ant suszelpimo' baduo- 
janezių maskolių, tame nieko 
peiktino nėra. Bet kodėl vysku
pas ne drysta tetp drąsiai praszy- 
ti paszelpos nuo maskolių, kada 
Lietuvą nelaimė pasiekia? Kodėl 
ne drysta priesz valdžias užtarti 
už jų bjauriausiai persekiojamus 
lietuvius? Užtarti už savuosiusk 
labiaus vyskupui priderėtu negu 
už svetimus.

Isz Kauno gubernijos.
Lietuviai, pabaigę augsztesnius 

mokslus — ant daktarų, ant pro- 
vininkų, retai kada grįžta atgal 
į Lietuvą apsigywenti, nes, gir
di, persuuku duoną užsidirbti 
Lietuvoje. Tyczia peržiurėjau 
suraszą Kauno gubernijos dakta
rų ir kę-gi atrandu: iszviso pa
skutiniais metais buvo visoje 
gubernijoje 187 daktarai (neskai
tant kareiwiszkų), isz jų į 80 su- 
virszum žydų, apie 70.lenkų ir 
tik apie 10 lietuviu. Isz to ma
tyt. žydeliams pas mus daktarau
ti pusėtinai sekasi, lenkams tei- 
pos-gi, vieniems vargszams lie
tuviams Lietuva nepatinka. Tas 
parodo, kad mus lietuviai arba 
neįstengia su kitais varyt kon
kurenciją, arba jieszkosi sau 
labai lengvos duonos Maskolijos 
gilumose.

Widutiniszkai iszpuola vienas 
daktaras Kauno gubernijoje ant 7 
ar 8 tukstanczių gyventojų. Jei
gu priimt skaiczių lietuvių Kau
no Į

Paminklas DonelaicziuL
Kaip paduoda Chicagos vokisz- ' 

kas laikrasztis “Illinois Staats 
Zeitung”, Tilžės Lietuvis: 
rutės Draugystė rengiasi ant 
augszcziausios Nemuno kranto 
vietos,ant teip vadinamo “Ramr 
binkalnio” pastatyti paminklu 
garsiam lietuviszkam dainiui Do
nelaicziuL Kadangi dabar negali
ma niekur sugriebti tikro to musų 
rasztinįko paveikslo, tai užmany- 
tojai paminklo nori pastatyti ale- 
goriszką paveikslą lietuviszkas 
poezijos, kuri? reiksztu mergina 
skambinanti ant lietuviszkų kan
klių. Žinoma, Donelaitis užsi
pelno ant paminklo, tikt klausy
mas ar Byrutės Draugystė įstengs 
nuveikti savo užmanym?? Pas
tatymas paminklo kasztuotų ma
žiausiai kelis tuksUnczius mar
kių, k? Byrutės Draugystei ne 
lengva bus surinkti.

S ta a ta
■zka By-

Elektriszki žiburiai Vil
niuje.

Miestas galutinai nusprendė 
ant apszvietimo ulyczių ir priva- 
tiszkų gyvenimų ir pardaviny- 
czių parengti elektriszkus žibu
rius; neužilgio pradės statyti 
Bernardinų sode pajiegos staciją, 
kurios pastatymas ir parengimas 
kasztuos 350 tukstanczių rublių. 
Ant apszvietimo ulyczių nutarta 
parengti 366 žiburių, privatisz- 
koms gi pardavinyczioms, biu
rams ir gyvenimams 6100. Jei
gu mieste bus kada įvesta 
elektriką ant varymo ulyczini^ 
karų, tai miesto staciją atseis pa
didinti. Miesto rodą nutarė sa
vo staciją parsamdyti kokiai 
privatiszkai kompanijai ant 36 
metų, kuri paskui savo kasztaia 
turės staciją iszplatinti, jeigu tas 
pasirodys reikalingu.
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Perszowe pagelbin|ką na- 
czelnįko geležinkelio 

stacijos.
Tarnaujanti ant Liepojaus — 

Romnų geležinkelio linijos aku- 
saerė, gyvenanti ant ntacijos Ko- 
azedaruose, Wilniaus gub., palei
do kelis szuvius isz revolverio į 
stacijos n&czclnįko paeelbinįky ir 
pataikė jam į pilvy. Esantis ežia 
daktaras kulky rods iazėmė, bet 
menka yra viltis, idant paszautas 
galėtų iszgyti. Szovėja paskui 
prarijo kokius ten nuodus, bet tie 
pasirodė ne nuodingais. Kaip tei
sinasi szovėja, ji nMCzelnįko pa 
gelbinįkui atkerszyjo už šuva- 
džiojimy.

kys visokių darbų ir žemdar- 
bystės teip, kad jie, atbuvę baus
mę ir apleidę kolioniją, galėtu 
visur užsidirbti ant gyvenimo.

Mokeszcziai ant parengi
mo prekystes niokslai- 

nes Wilniuje.
Paminėjome jau pirmiaus, kad 

Wilniaus prekėjai nutarė mieste 
parengti ir užlaikyti savo kaso
tais 7 kliasų prekystos mokslai 
ne. Užlaikymas jos kasztuos kas 
mėty apie 31460 rublių. Ant su- 

i rinkimo tų pinįgų prekėjai nuta
rė isz geros valios uždėti ant sa
vęs atsakanezius mokeszczius, 
mokant už pramonės bilietus: 
perkanti bilietus pirmų trijų 
skyrių mokės ant metų po 25 
rubl.; 4 ir 5 skyriaus 10 rublių, 

■ 6 skyriaus 2 rubl.; pardaviny- 
nyczių pagelbinįkai pirmo sky
riaus ir važinėjanti agentai 2 
rubl.; pagelbinįkai antro sky
riaus mokės ant užlaikymo minė
tos mokslainės po 1 rublį ant me
tų.

Jawų ir produktų prekes.
Pereitu sanvaitę už javus mo

kėjo Wilniuje: už pūdą rugių 
73—75 kap.; avižų 75—80 kap., 
miežių 75—80 kap.; grikų 77— 
80 kap. Pūdas ^zviežio nesūdyto 
sviesto 9 rubl. 25 kap—9 rubl. 
50 kap., sūdyto 9 rubl. Svaras 
kvietinių pyragų 8 kap.; pikla- 
votos duonos 3f, juodos 2 kap. 
Mėsos geriausios 19 kap., I sorto 
13‘ kap.; 2ro sorto 9 kap., 3czio 
sorto 7 kap.

Liepojuje mokėjo: už pūdą ru
gių 82 kap. Avižos paprastos 
68—73 kap., geros 74—77 kap., 
geriausios 78—80 kap. Miežiai 65 
—66 kap. Grikai 85 kap.; grikų 
kruopos 140 kap. Linų sėmens 
sausi 118—121 kap.; drėgni pi- 
giaus. Kanapių sėmens 171— 
172 kap. Kvietinės klynės smul
kios 54 kap., vidutinės 55—56 
kap., stambios 27—59 kap.

Isz Amerikos

Pabaigę mokslą Wilniaus 
gimnazijose.

Abidvi Wilniuj ėsanezios gim
nazijos likosi uždarytos per va
saros laiką. Szį mėty I gimnazi
joj 42 mokintiniai pabaigė mok
sly ir gav6 atestatus; apart to.isz- 
laikė egzaminus du paszaliniai. 
Trys mokintiniai gavo auksinius 
medalius, vienas gi sidabrinį; 
visi jie, rodosi, žydai. Antroje 
gimnazijoje pabaigė moksly 14 
mokintinių. Realiszkoj gimnazi
joj pabaigė moksly 28 mųkinti- 
niai.

Stipendija VVihiiatis rea
liszkoj mokslainej.

Maskoliszkas caras, kuriam, 
teisingai sakant, tiek rupi ap- 
azvietimas Lietuvos žmonių 
kaip ir vakarykszczias vėjas, tei
kėsi daleisti apszwietimo minis
terijai užtvirtinti stipendijy 
vardo Aleksandro II prie Wil- 
niaus realiszkos mokslainės. Pi
nįgai ant to, isz viso 4041 rubl., 
eadėti dar 1879 ir 1880 m. Wil- 
niaus gyventojų. Stipendija ta 
paskirta realiszkos mokslainės 
mokintiniui,be skirtumo tikėjimo.

Prekysta nedeldieniais.
Wtlniaus gubernatorius iszsian

tinėje į visus gubernijos valsz- 
czius cirkuliorius su prisakymu, 
idant valszcziai padarytu nutari
mas uždraudžianezius prekme- 
ežius, jomarkus ir tt nedėldie- 
niais, kur tikt kokiuose guberni
jos miesteliuose tokiose dienose 
jie atsibūva; kad tie prekmecziai, 
jomarkai ir tt. butų neatbūtinai 
perkelti ant kitokių dienų. Tame, 
rodosi, nieko pikto nėra. Pride
rėtų dar szventomia dieno
mis uždrausti visai pardavinėji
mą svaiginanezių gėrymų.

Gaisrai.
Antroje pusėje Gegužio mėne

sio, VVilniaus gub. buvo isz viso 
39 gaisrai. Isz to gaisrų skait
liaus užgimė: 5 nuo negerai įtai
sytų kakalių ir nuo nevalytų 
suodžių kaminuose; 3 nuo neat
sargumo paežių padegėlių; 1 nuo 
padegimo; 7 nuo perkūno įtren- 
kimo ir 32 nuo nežinomų prie- 
iaszczių. Wisuoee tuose atsiti
kimuose ugnelė pridirbo blėdies 
ant 80429 rublių. Didžiausias 
gaisras buvo mieste Diakovcuo- 
se, kur su visu iszdegė 27 ukėe. 
Ugnelė ežia pridirbo blėdies ant 
14 750 rublių.

Waikq pataisymo kolio- 
nija.

Netoli geležinkelio stacijos Wi- 
l«koe,ant lauko dvaro Wilincia- 
nų, prigulinezio randui pradėjo 
statyti triobas rengiamai ežia 
nusiultusių priesz tiesas vaikų 
pataisymo kolionijų. Pasodytus 
ežia nemeczius nusikaltėlius tuo-

Aukoa luoksliszkonis intaisoms.
Szį mėty Amerikos didžtur- 

cziai ne mažai paaukavo pinįgų 
visokioms moksliszkoms įtai
soma. Skaitant vien didesnes 
aukas virsz $5000, nuo pradžios 
szių metų iki berželio mėnesiui 
visokios Amerikos moksliszkos 
įtaiso* gavo dovanų $27072358. 
Wirsz 200,000 gavo: Lelando 
Stanfordo universitetas $15,000, 
000; rengiama Bostone moterims 
akademija $2,000,000; Harvardo 
universitetas $1,620,000; Szteto 
universitetas Pennsylvanijos 
$750,000; Armouro institutas 
Ch;cagoj $650,000: Bradley’o po- 
lytechniszkas institutas Peorijoj 
$500,000; Wasbington universi
tetas $500,000; Massachusets 
Institute of Technology $400,000; 
Columbia universitetas Nev 
Yorke $287,000; Princeton uni
versitetas $229,000; Alena Col- 
lege Michigane $225,000; Teach- 
ers College Nev Yorke 200,000. 
Isz dailės mokslainių daugiausiai 
aukų szį mėty gavo: Clevelando 
Dailės institutas $750,000; Chi- 
cagos $450,000; Charlestono 
$100,0000; Bostono $100,000; 
Buffalos $50,000; San Franc sco 
$17,000 ir Baltimorės $5000. 
Tokių gausių aukautojų ant mok- 
sliszkų ir dailės įtaisų 
daugiaus nėra.

Naujas trustas 
Susitvėrė Amerikoj 

trustas su 50 milijonų doliarų ka
pitalo ant ieznaudojimo komų 
stimburių. Isz kornų stimburių 
moka sziydien padirbti daug 
daiktų, kaip antai: cellulozy, 
kuri, įdėta už plieninių apkaus
tymų kariszkų laivų, jeigu laivy 
szuviai sugrąžinėtu,pati uždengia 
skyles ir tokiu budu saugoja 
musziuose kariszkus laivus nuo 
paskendimo. Toliaus isz tų stim
burių dirba gėry popiery, explio- 
duojaneziy medegy, kurios ardan
ti pajiega pereina dinamito pajie- 
gy. Isz sumaltų stimburių daro 
gėry maisty galvijams. Iki sziol tie 
stimburiai ne buvo isznaudoti ir 
per tai, kaip apskaito specijalis- 
tai, Amerikos farmeriai žudė kas 
mėty po $900000000.

Netikę kareiviai
Winnemuoca, Pa. 30 d. Berže

lio atėjo ežia geležinkėlio trūkis 
su kareiviais 25 pėksztinįkų regi- 
mento paskirto ant Filipinų 
ir kotnpanja 24 negrų regimento. 
Kada trūkis sustojo, dalis karei
vių iszlipo ir tuojsus užpuolė aut 
vieno saliuno; jie sudaužė bary, 
butelius su gėrymais ir vienas isz 
kareivių szovė į saliuno kelnerį. 
Wietinės valdžios norėjo sulai
kyti visus kareivius, kol kalti 
na bus surasti, paskui vienok pa
leido, kadangi, kaip aficierai sa
kė, jie turi skubintiesi į San 
Fra nei sco, kur laukia jau laivas 
ant nugabenimo jų ant Filipinų. 
Kaip gi kareiviai ant Filipinų el
giasi, jeigu jie namieje ne gali nuo 
naikinimo ukėsų turto susi lakyti?

Didelis lytus.
Smarkus lytus siautė visuose 

pietiniuose, vakariniuose ir vi
duriniuose krasztuose szteto 
Texas ir ne msžai pridirbo blė
dies laukams ir daržams.

niekur

naujas

Musztyues terp negru Ir baltve!- 
dilo.

Alabamoj, Jefferson pavietyj, 
užgimė kruvinas muszis terp 
baltveidžių ir negrų kalnakasių. 
Muszyje trys negrai likosi už
muszti, du gi sunkiai, gal mirti
nai paszauti. Kokios priežastys 
musztynes pagimdė, tikrai neži
nia, bet turbut negrai, nesupras
dami gerai darbioįkiszkų reikalų, 
stabdė baltveidžių kovą su kau
tynių savinįkais ant iszkariavi- 
mo geresnių darbinįkams darbo 
sanlygų.

, Audra su įeitais
, Sommersville, Conn. Siautė 

ežia baisios audros su ledais, ku- 
. rios ne mažai blėdies pridirbo y- 
, pacz ant farmų. Ledai iezdaužė, 

su visu su žeme sumaiszė ant ne- 
iszpasakytai didelių plotų tabako 
pliantacijaa, bulves, daržoves ir 

( javais užsėtas dirvas. 
. Miestelyj Sommersville į
. ledai iszdaužė visus lan- 
. gus nuo vėjo pusės lygiai priva-
I tiszkų namų kaip ir fabrikų. Le

dai buvo neiszpasakyto didumo, 
nupuolė daug sverianezių po 1 j 
evaro. Blėdį jų padaryty skaito 
szimtais tukstanezių doliarų.

Labutis.
Nauji augmenys.

Amerikos rando iszsiųstas 
Europą, sziaurinę Afriką ir Azi- 
jatiszką Turkiją botanikas 
Svingle ant isztirimo, koki isz 
tenykszczių naudingų augmenų 
galės būt auginami Amerikoj, 
dabar grįžta jau atgal ir gabena 
-Sėklas datelimų paimu, tigų ir ki
tokių sziltesnių krasztų augmenų 
ir tiki, kad jie galės būt augina
mi Naujame Meksike ir Kalifor
nijoj.

Užpelnyta dovana.
Gyvenantis mieste Paris, Wia. 

Tamoszius Povėli porą metų at
gal sulaikė arklius, kurie pradėjo 
daužyti ir tokiu budu iszgelbėjo 
nuo pavojaus vežime sėdiaezias 
moteriszkes.
turtingų ir jos apie iazgelbėtoją 
ne užmirszo, bet užraszė jam 
$5000, kuriuos dabar gavo.

Garinio katilo ezpliozUa.
Elsah, III. Netoli nuo ežia, 

ant garlaivio St Paul explioda- 
vo garinis katilas; saukiu 5 
žmonės likosi baisiai sužeisti; du 
tuojaus numirė, likusių gi trijų 
iszgijimas teiposgi labai abejoti
nas.

SealniM berželio mėnesyj.
McGuffey, Oh. Užstojo ežia 

naktimis dideli szalcziai, -net 
vandens užsidengia ledo pluta. 
Szalnos tos pridirbo daug blėdies 
laukams. Ant 3000 akrų su visu 
iszszalo kornais užsėtos dirvos.

Prigėrė.
Clarksville, Pa. Penki dar- 

binįkai dirbanti prie pagilinimo 
upės Mississippi, iszplaukę ant 
valtelės, ant upės vidurio ap
virto ir prigėiė.

Cleteland, Oh. Laivas Mar- 
garet Olvill, laikė smarkios 
vėtros netoli Lorain, Oh. susi
daužė ir paskendo. Ant jo buvo 
12 žmonių, o isz jų tik vieną isz
gelbėjo garlaivys State of Ohio,
II žmonių gi prigėrė.

Nelaime aut geležinkelio.
Pittsburg, Pa. Ant Mo- 

nanghela Traction Co. ulyczinių 
geležienkelių linijos susimuszė 
prieszais bėganti karai ir iszda- 
lies susidaužė. Prie to du žmonės 
likosi ant vietos užmuszti ir pen
ki sunkiai ir pavojingai apkulti.

i

Moteriszkių butą

Isz darbo lanko.
New York. 11000 tarnau- 

janezių ant sztritkarių pakėlė 
sztraiką.

Nigs, Oh. Darbai eina ežia 
gerai, visos dirbtuvės dirba pil- 
ną laiką.

8] Readino, Pa. Reading Iron 
Co. pakėlė savo 1000 darbinjkų 
uždarbį ant 6—8%.

Wmt Sc per jo r, Wis. Dar
bai eina ežia gerai ir yra viltis, 
kad bus teip per ilgesnį laiką.

North Tonavajtda, N. Y. 
Tonavanda Iron & Steel Co. pa
kėlė savo 500 darbinjkų uždarbį 
ant 10%.

Pittsburg, Pa. Wisos dirb
tuvės tol tosios blėtoe ant neap- 
rubeiiuoto laiko turės būt užda
rytos ir pertai 50000 darbinįkų 
neteks darbo, kadangi dirbtuvių 
savinįkai ne gali susitaikyti 
darbinjkais kaslink už darbą 
mokesnio.

su 
už-

Rendham, Pa. Darbai kauty
nėse kietų anglių eina dabar gerai 
ir ant uždarbių darbinįkai nesi
skundžia.

T Betlehem, Pa. Pudlerių de
partamente Betlehem Steel Co. 
pradėjo vėl dirbti. Ta dirbtuvių 
dalis, ant atlikimo visokių per
taisymų buvo uždaryta.

1 Evancton, Ind. Užgimė ežia 
smarkios musztynėa terp sztrai- 
kuojauezių kalnakasių ir atkaku
sių isz Panos negrų.

1 Nkw York. Prasidėjo ežia 
szttaikas kelinių siuvėju. Sztrai- 
kuoja iki sziol 2500 siuvėjų, bet 
tai tikt pradžia, .tolinus prie 
sztraiko pristos daugiau*.

H Chicago, III. Illinois Steel 
Co. padarė jau kontraktus ant 
parengimo dviejų plieno tarpi
mo peczių, kas kasztuos $800 
000. Pccziai tie bus ant 86 st.

r Chicago, III. Sztraikas dar
binįkų Norton Bros blekinių dė
žių dirbtuvių Mayvoode pasibai
gė: darbinįkai nieko nelaimėjo, 
daugumas jų sugųžo prie darbo 
už seny užmokesnį. '

* Chapsburg, Pa. Dirbtuvėse 
Moorbead Bros & Co. praszalino 
nuo darbo visus baltveidžius 
darbinįkus sutverusius unijy ir 
ir jų vietoj priėmė negrus.

1 Graceton, Indiana Coun- 
ty, Pa. Darbai prie kokso pe
czių eina ežia gerai. Moka darbi- 
nįkams po 60c. ant dienos nuo 
pecziaus. Ir isz kitur atkakę kokso 
iszvažiotojai galėtu - gauti ežia 
derby.

1 Carbondale, III. Užimti 
viety sztraikuojanczių kalnakasių 
atvažiavo isz Panos praszalinti 
negrai. Terp sztraikierių ir 
negrų užgimė muszis, kuriame 
du žmonės likosi užmuszti, 20 
paszauti.

5 Madrid, Nev Mex. Per- 
sergszcziu brolius lietuvius, kad- 
jie ne keliautu ežia darbo jiesz
koti, nes ežia nieko gero nėra, 
už darby ne moka po tiek, kaip 
garsina. Mainos niekam netiku
sios, pilnos dujų, nieks jose ilgai 
dirbti ne gali. Tankiai atsitinka 
visokios nelaimės. Wieni meksi- 
konai dirba už mažesnę prekę, 
bet kitoki baltveidžiai negali isz 
tokio uždarbio iszmisti.

K. Jakas.

sitvėrus, pasimažintų aukos si u u- 
cziamos į redakcijas. Mums isz- 
rodo prieszingai. Komitetas rei
kalingas ne wien ant rinkimo pi
nįgų, bet jis turi parūpinti ir 
viety musų parodai, su kuom rei
kia pasiskubinti, kadangi neužil- 
gio visos vietos bus užimtos; 
apart to reikia ir kitokius dar 
darbus atlikti. Rinkimui aukų 
komitetas ne gali užkenkti, nes 
jis tikt padaugintu rinkimo orga
nus. Kas ne nori siųsti komitetui, 
juk ir toliau^ galės siųsti redakci
joms, ant kurių turi užsitikėjimą. 
Sziydien teiposgi, mums rodosi, 
kad didesnę dalį aukų surinko ne 
paezios redakcijos tiesiog nuo sa
vo skaitytojų, bet paszaliniai gy
venanti ant vietos aukų rinkėjau 
kurie jas paskui į redakcijas pri
siuntė. Taigi, mums rodosi, kad 
tokių rinkėjų reikia kuo dau
giausiai paskirti: juo jų bus dau
giau*, juo ir aukų bus daugiau*. 
Todėl, mums rodosi, komitetas ne 
tikt ne gal kenkti, bet jis dabar 
jau yra reikalingas.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Reikaluose rinkimo komi
teto Paryžiaus parodai. 
Ant pakelto klausymo, kad 

reikia rinkti komitetą, kurisai 
rinktų aukas ant rengiamos musų 
spaudos dalies ant ateinanezios 
visos vietinės parodos Paryžiuj ir 
atliktu kitus reikalus, kaip antai 
parupinimy vietos ir tt gavome 
kelis atsiliepimus su perstatytais 
kandidatais. Nežinome, ar visi 
peratatytojai kandidatų yra jau 
aukavę, kadangi, kaip “Vieny
bė” paaiszkiuo, tikt toki turėtu 
tiesy balsuoti prie kandidatų rin
kimo.

P. F. Mikolainis isz Tborp, 
Wis. perstato saituos kandidatus: 
ant prezidento p. Szerny ir kun. 
Žilinską; ant rasztinįko Petrą 
Mikolainj isz Plymouthb, Pa.; ka
steriu p. Pauksztį, kurisai jau tu
ri užsistatęs $1000 kaucijos; ant 
knįgiaus p. Stagarą, “Vilties” re
daktorių.

P. Kaunas isz East Hampden, 
Me. perstato szituos kandidatus, 
bet jiems nepaskyria atsakancaių 
urėdų: A. Olszevskį, “Lietuvos” 
iazleistojy; Pauksztį, “Vienybės” 
iszleistojy; Szerny, “Lietuvos” 
redaktorių; D-ry Szliupy ir ku- 
nįgy Miluky.

Waterburio, Conn., lietuviai, 
ant atlikto 24 d. Berželio visoti- 
no susirinkimo, iszrinko saituos 
kandidatus: Kun. A. Miluky ir 
D-ry Szliupy apdirbėjais reikalų; 
J. J. Pauksztį iždinįku po kauci
ja $5000; Szerny (Lietuvos re
daktorių) rasztinjku; D-ry Basa- 
vyczių dėlegaty ant parodos Pa
ryžiuj.

Isz tų perstatytų kandidatų, 
ant labo paties užmanymo, “Lie
tuvos” redaktorius ir iszleistojas 
priversti, isztardami rinkėjams 
padėkavonę už pasitikėjimy, atsi
sakyti, kadangi jų ypatoa patiktų 
pa si priešai nimy ir neprilankumą 
visų kun. Kravczuno szalinjkų, 
draugų ir “Kataliko” ir jo alijan- 
tų, o tas stabdytų lygiai rinkimy 
aukų, ir kitus komiteto darbus, 
taigi visy pakelty klausymy.

“Tėvynė” sako, kad dabar ne
reikia komitato, kadangi jam su*

► isz So. Boston, Mass.
1 (Atsiųsta)

Lietuviszkuoeo laikraszcziuose 
daug randu žinių isz kitų miestų, 
bet seniai jau nieko nepatikau 
isz Bostono lietuvių gyvenimo, 

( nors ežia gana karszta ugnis su
> kurta lieluviszkoj parapijoj, 
i Czianykszcziai lietuviai gana

karsztai darbuojasi ant praszali- 
į u i m o isz parapijos kun. Griciaus, 
I kurį laiko už neatsakantį. Jau 

penkeri metai kaip renka pinįgus 
' ant pastatymo bažuyczios, o dar 
i iki sziol nė ne pradėjo statyti, 
i renka vien ir renka kolektas, bet 

ant ko žmonių sudėti pinįgai 
eina, tai žino vien Dievas ir 

. kun. Gricius.
Žiūrint ant tūlų musų kunįgų 

darbų ir pasielgimų net prastam 
žmogeliui plaukai ant galvos sto
ja, nesinori net tikėti, kad vadi
nanti sawę doros mokintojais 
teip nedorai galėtu elgtieai, kaip 
elgiasi tūli musų dvasiszki va
dovai! Kodėl kiti doriejie va
dovai tyli ir.per tai ima ant sa
vęs dalį anų netikusiųjų kaltes 
ir savę žemina akyse visų lietu
vių? Kodėl tie geriejie ne padeda 
žmonėms atsikratyti nuo putų? 
Tylėdami juk užsipelnys ir-jie 
ant žmonių paniekinimo teip kaip 
ir tie niekiejie. Tylėdami ir slėp
dami piktus anų kunigijos sza- 
szlavų darbus juk ir tie geriejie 
dalyvauja anų netikusiuose dar
buose, pats patenka į saszla- 
vyny.

Mums reikia neatbūtinai atsi
kratyti nuo netikusių kunigijos 
putų, o kad geresniejie kunįgai 
ne nori tame padėti, tai pasi- 
stengkime be jų pageltos pats 
nuo tų putų atsikratyti. Tas ne 
būt teip sunku. Kaip girdėjau, 
musų kunįgai tveria trusty, į ku
rį priguli lygiai geriejie, kaip ir 
niekszai. Priesz kunįgų trusty 
reikia statyti tokį jau parapijonų 
trusty ir tai visose lietuviszkose 
parapijose ir nutarti ne priimti, 
nors vyskupas atsiųstų, netikusį 
kunįgy, kuris sykį kur nors pa
rodė savo netikumy, kuris paro
dė, kad jam nerupi žmonių isz- 
ganymas bet rinkimas sau lobio. 
Tegul syk] visos parapijos susi
vienytų ir iszdirbtų vienokias 
tiesas teip kunįgams, kaip ir pa- 
rapijonams. Kad sykį nutartu vi
sos lietuviszkos parapijos iszva- 
ryty isz kokios nors parapijos ku
nįgy arba kada nors už netikusius 
pasielgimus suspenduotą dau
ginus nė į jokią parapijy ne pri
imti; vyskupas, jeigu jam isztikro 
rupi pakėlimas tikėjimo, ant to 
noriai sutiks; kadangi jis gerai 
gali numanyti, kad netikęs kunį- 
gas labiaus prisideda prie platini
mo bedievystės, negu kad jo 
kokioj parapijoj visai ne butų. 
Todėl, jeigu geriems kunįgams 
mažai rupi jų gera garbė, kuriy 
tanais dengdami netikusius dar
bus kelių paszlemėkų sandraugų, 
musų priderystė yra pakelti ty 
gėry garbę gerųjų, nors jie to 
pats ne geidžia. Mums reikalin
gi geri kunįgai, kokius mes tu
rėtume godoti ir juos turime 
gauti; kunįgijos paszlemėkų 
mums visai ne reikia.

reikalus ir nesigailinezių aukų. 
Sztai dabar, kaip matyt isz pa- 
kvitavonės kitoj “Lietuvos” 
vietoj, ant reikalų Lietuviszkos 
Spaudos Parodos ir ant Lietuvos 
kankintinių lietuviai isz Pleasant 
Valley sudėjo $18.85c.; pirmiaus 
gi Lavrence surinkau $38. 
70c., taigi isz viso $57.55. Acsiu 
tiems broliams, kurie nepasigailė
jo aukų. .

Renkant aukas pasitaikė man 
patikti visokių lietuvių. Wieni, 
iszaiszkinus man reikaly, noriai 
aukavo, kiek kas galėjo, bet pa
sitaikė patikti gana lenkbernių, 
nuo kurių, vieton . aukų, atsėjo 
iszgirsti daug visokių beprotiszkų 
pliovonių. Wieni sakė, kad ren
kanti aukas ant Lietuviszkos 
spaudos parodos Dievo ne turi, 
kadangi jie prieszinasi karaliui: 
caras dar užtai įpykęs, girdi, ir 
Paryžių iszgriaus (butų ty seniai 
padaręs, jeigu įstengtų. Red), ne 
.liks nė szvento tėvo, nė bažuy- 
czios, nė katalikiszko tikėjimo 
/ant silpnų pamatų stovėtu tasai 
tikėjimas, jeigu jį jeib carpalaikis 
isznaikyti galėtu. Red). Tysyk, 
girdi, ne bus reikalo nė lietuvisz- 
koe spaudos jieszkoti, kada ne 
bus galima ne lenkiszkai pasimels
ti. Užsiminus apie reikaly szelpi- 
|no musų kankytinių, kurie 
už nory pats spsiszviesti, už 
skaitymy lietuviszkų rasztų, už 
hory apszviesti kitus mažai ap- 
sviestus, kurie bandė užstoti už- 
valdžių skriaudžiamus brolius, li
kosi netikusių valdžių isztremti 
isz tėvynės į Siberijy — musų 
lenkberniai atkirto: ugi velniai 
juos ten neszė! Tie “Saulės” pa
mokyti, sakė, kad ne reikia ca
rui prieaztarauti, girdi, jis yra 
kaipi Dievas; jeigu jis ne butų 
kaipi Dievas, tai kunįgai ne liep
tu už jį melstiesi bažnyczioee. Tie 
mat nežino, kad tos maldos už 
oary bažnycziose yra priverstos, 
kunįgai užsako maldas už cary 
todėl, kad jiems liepia staeziati- 
kiszkos valdžios. Kiti gąsdino 
net apskundimu aukų rinkėjų. 
Tiems nėra ky padyvit, nes tai 
yra “Saulės” apszviesti; tie sa
ko, kad jiems tasai neva lietu- 
viszkas laikrasktis teip liepia da
ruti.

į Nėra vienok nė ky pykti, nė 
nusiminti dėl tų mūsų tamsunų, 
kadangi jie teip daro per savo 
Umsumy ir nesupratimy. Ateis 
laikas, kad ir jie supras geriaus, 
oi tąsyk ir jų mokintojas, jeigu 
norės isz lietuvių gyventi, turės 
prie pakilusio žmonių supratimo 
taikyti esi.

Apleidžiu todėl tuos tamsunus 
ir lenkbernius ir grįžtu prie ge
rųjų, isztardamas dar karty aeziu 
už jų aukas, ypacz gi Plea- 
sąnt Valley lietuviams. Gaila 
vien, kad ir ežia iszpradžių buvo 
daug priesztaraujanczių, bet pas
kui daugumas davėsi pertik
rinti.

Primenu dar Lavrence’o Szveu- 
to Laurino Draugystę: ji iki sziol 
dar nieko nepaaukavo nė ant 
Piryžiaus parodos reikalų, nė 
auft Lietuvos kankintinių. Tiki
mės vienok, kad ir ji nepasiliks 
užpakalyj, kadangi ji yra tikrai 
liųtuviszka draugystė, suprantan- 
czlų sąnarių joje yra teiposgi ne
mažai.

Duodu žiniy Haverhil’o lietu
vėms, kad rengiur si dabar ir 
jups atlankyti rinkdamas aukas 
lygiai ant Pryžiaus parodos rei
kalų, kaip ir ant Lietuvos kan
kintinių. Teikeis jie nepasilikti 
užpakalyj kitų miestų lietuvių.

Wiktoras M. Sabonis.

kurias nė kautynėse po žeme, nė 
Smelting dirbtuvėse po didele 
bausme ne valia dirbti ilgiau* 
kaip po 8 valandas ant dienos. 
Kada ežia pasibaigs sztraikai, ne
galime nieko žinoti.

Tauckiu.

Isz wisur.
0 Perrinkimus miesto urėdnįkų 

Ryme szį melą iszrinko beveik 
visus popiežiaus szalinįkus.

U Panos salų pakrantėse siautė 
smarkios vėtros, laike kurių 50 
laivų susidaužė. Prie to prigė
rė 150 žmonių.

| Maskvoj pradėjo statyti 
prieglaudos namus neiszgydo- 
miems ligoniams. Pinigus ant 
to, isz viso pusę milijono rublių, 
paaukavo stacziatikiszkas mitro- 
politas Sergijusz.

Amerikoniszkas konsuline San 
Salvadore, vidurinėj Amerikoj, 
praneszė, kad ten apsireiszkė gel
tonasis drugys ir siauczja su dide
liu smarkumu. Nuo jo nemažai 
žmonių mirszta. ,

U Mieste Utersen, Szlezijoj, 
smarkiai pradėjo siausti difterija, 
nuo kurios neiszpasakytai daug 
vaikų mirszta. Wisoa mokslainės, 
teiposgi mokintojų seminarija per 
tai likosi uždarytos.

| Japonijoj, mieste Kami-Ku- 
ri sudegė viena isz didžiausių bu- 
distiszko tikėjimo szventinyczia- 
kliosztorius Choryuji. Prie to su* 
degė, ne ckaitant paties klioszto- 
riaus, brangenybių už 12000000, 
o terp tų ir daug rankraszczių 
ežia sugabentų isz Indijų.

| Ch i nuošė, mieste Kieng- 
Wing-Fo teip nekenezia kriksz- 
czioniszkų misijonierių, kad ant 
kerezių miesto ulyczių priiipinėjo 
atsiliepimus su pažadėjimais po 
$1000 už galvy kiekvieno misi- 
jonieriaus. Dabar laukia ežia vėl 
užpuolimų ant krikszczioniszkų 
misijų.

| Pagal praneszimą maskolisz- 
ko konsuliaus, Argentinos repu- 
blikos sostapilėj, mieste Buenos 
Ayres yra 3000 merginų parduo
tų į paleistuvystės namus, o isz 
to skaitliaus pusė merginų paeina 
isz Maskolijos. Kasžin kiek yra 
ežia isz Lietuvos? Žydai agentai 
ir Lietuvoj visokiais pažadėji
mais vilioja merginas.

3 Penzos gubernijoj, vidurinėj 
Maskolijoj, mieste Mokszanuoee 
siautė didelis gaisras, kurisai la
bai daug blėdies pridirbo. Ka 
dangi gaisras užgimė laike smar
kios vėtros, tai jo ne galima bu
vo suvaldyti, jis beveik su visu 
isznaikino visy priemiestį Bulyr- 
ki. Iszdegė ežia su virszum 
szimtas namų su visais gyvento
jų turtais.

M. Z.

Isz Lawrence, Mass.
Musų miestelyj ir jo aplinkinė

se ne trūksta sumanių lietuvių, 
auprantanezių tautiszkus

SumiszimasClevelando, 0., 
įietnwiszkoj parapijoj.
Raszo mums isz Clevelando 

apie užgimusius ten nesutikimus 
lieluviszkoj parapijoj terp pra- 

jtiaus, kun. Maazioto ir para- 
pijĮnų. Nesutikimai tie pasibaigė 
tuočn, kad prabaszczius likosi 
prabzalintu nuo vietos. Raszo 
teiposgi apie suspendavimą kunį- 
go.ibet nežinia, kaip ty suspenda
vimą reikia suprasti.

Isz Denver, Col. 1
■ įjotuwių yra ežia 13, bet ne 

visĮda tiek būva. Fabrikų ežia, 
galiina sakyti, nėra. Sztraikuoja- 
me jau ketvirta sanvaitė 1300 
žmpbių,Smelting dirbtuves užda
rė todėl, kad ne sutinkame dirbti 
už tiek, kiek mums moka trustas 
už 8idarbo valandas. 15 Berželio 
užstojo ežia naujos tiesos, pagal

| Maskoliszkas vidurinių rei
kalų ministeris uždarė su visu 
ant 7 mėnesių iszleidinėjimy isz- 
einanezio Warazavoj geriausio 
žmonėms ukinįkams laikraszczio 
“Zorza”. Nereikia užmirszti, kad 
minėtas lukraszt’s iszeina po cen
zūra, taigi nieko nespaudina, ko 
cenzorius ne perleidžia. Tai už 
ky netikęs ministeris baudžia 
laikrąsztį, o ne savo cenzorių? 
Matyi, kad maskoliszkam randui 
rupi vien nupuldymas turinezio 
ant kaimieczių įtekmę laikrasz
czio, kad jis ne galėtu žmonių 
apszviesti.

t Įsa Berlyno ateina žinios, bu k 
terp Maskolijos bady keneziau- 
czių apskriezių gyventojų apsi- 
reiszkė azijatiszkas maras. Iszpra- 
džių daktarai ligos nepažino, lai
kė jy už skorbuiy. Kad terp ba- 
duoiių apsireiszkusi liga yra ne 
skorbutas, bet azijatiszkas maras, 
kurisai ii Indijose dabar vėl 
smarkiai pradėjo siausti, parodo 
jau tas,kad skorbuty žmogus ilgai 
iszlaiko, nuo siauezianezios gi terp 
bad uolių ligos į antrą arba trecziy 
dieny apaugę mirszta. Wokietijy 
apėmė jau baimė, kad ligos isz 
Maskolijos neatvilktų, ji rengiasi 
uždaryti rubežių nuo Maskolijos, 
siunezia savo daktarus ant iszli- 
rirao apsireiszkusios bado apim
tuose Maskolijos krantuose ligos. 
Mask oi i sakiems laikraszcziams 
uždrausta ky nors apie ty ligy ra- 
szyli.



NAUJI ISZRAD1MA1.

U Jaunas norwegietis isz 
Christianijos, inžinierius Moeder 
isz r ado naujj powandenmį torpe 
dinį Iaiwj, kurisai toli užpakalyj 
palieka wisu& iki szioliszkus iš
radimus ant tos dirwos. Laiwas 
tas jie didelis, ilgio turi 12 
metrų, ploczio gi 4 metru?. Ant 
wandena pawirsziaus plaukia su 
greitumų 18 mazgų, *po wande- 
niu gi padaro 12 mazgų į walan- 
dę. Ant jo yra besiduodtinczios 
kėrawyti torpėdos. Ant iszmetimo 
torpedų po vvandeniu, isz laiwo 
liuesai gali išeiti matytojas apsi* 
rėdęs j narų drabužius, kurie 
teip pritaisyti, kad torpedų maty
tojas kwėpuoja. oru isz laisvo. 
Žinoma, panėręs laiwas gali leng- 
wai, ne užtėmytas prisiartinti prie 
didžiausių kariszkų laiwų ir pa
leistoms powandeuinėms torpe
doms isznaikyti twircziausię prie- 
szų laiwynę, kurios szuwiai ne 
gal pasiekti po wandeniu giliai 
plauki možio laiwelio. Ant tėmy- 
jinao, kur yra prieszų laiwai, pri
taisyti yra Veidrodžiai, arba, jei
gu to neužtektų, laiwelis gal aut 
tiek pasikelti piie wand«n*pa- 
wirsziaus, kad isz waudens 
kyszotų tik sėdiuczio ant wirszaue 
apsirėdžiusio j narų drabužius tor
pedų mėtytojaus galwa, kuriam 
d aug legwiaus matyti didelį lai
svę, negu nuo laivo užtėmyti iaz 
vandens kyszanczię jo galvę; 
torpedų mėtytojas nė ne reikalau
ja prie prieszų ant tiek prisiartin
ti, kad jj nuo didelio laiwo galė
tu pamatyti, kadangi sawo torpe
dą jis gali isz toliaus paleisti ir 
nuvesti ję iki prieszų laiwui, kuri, 
j laivę susidavusi, turi jį isznai- < 
kinti. Atljktos Christianijoe porte i 
bandavonės su tuom nauju po- i 
vandeniniu laiveliu buwo su vi
su pasekmingos: laivelis urnai, i 
akies mirksnyje galėjo po wande- ; 
niu panerti teip, kad ne spėjo j jį i 
paleisti szuvio. i

Wietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dienę, 

metų lenkė darbinįkė, Tekia Ra
šyk irlO metų Augusta Wisovska, 
pasislėpė nuo užėjusio smarkaus 
lytaus po stovincziu ant szėmų 
priemiesty] Havthorne geležinke
lio vagonu. Joms ne matant,prie to 
vagono prikabino lokomotyvę, 
kuri patraukė vagonę, o jo ratai 
lygiai senelę, kaip ir mergaitę 
pervažiavo ir užmuszė ant vie
tos.

— Dirbtuvė8e"Western Paper 
Stock Co. po nr- 1450 Indiana 
av., kur darbo už veizėtojas buvo 
lietuvys, 50 m. Baltramiejus 
Szpokevyczia (paeinantis isz 
Ludvinavo) ir kur dirbo ne ma
žai lietuvių ir lietuvaiczių, 
pereito panedėlio dienę, kaip sa- 
ko.nuo ezpliozijos gazo kelnorėse, 
užgimė baisus gaisras, kurisai vi- 
sę triobę isznaikino ir pridirbo 
blėdies ant 190000. Ugnis teip 
greitai platinosi, kad ėsantiems 
ant virszutinių lubų užkirto iszsi- 
gelhėjimo kelię, todėl reikėjo 
^zokinėti per langus deganczios 
triobos. 8 darbinįkus apkultus ir 
apdegusius reikėjo gabenti į li- 
gonbutį; keturjų trūksta, o terp 
tų ir darbo vedėjo Szpokevy- 
eziaus. Degėsiai dar neiszjieszkoti; 
iki sziol isz jų isztraukė 
sudegusios moteriszkės 
Dirbo ežia 120 darbinįkų, 
jų 100 buvo moterų.

— Rodosi, kad musų
viszkos parapijos prabaazczius 
pradės dabar provotiesi su lietu- 
viszkoms jo ne garbinanezioms ir 
užtai nuo parapijos atmestoms 
draugystėms. Wiena isz tokių 
draugyszczių, Simano Daukanto 
draugystė, priversta buvo jiesz- 
koti sūdo pageltos ant atėmimo 
isz bažnytinės salės savo biblio
tekos, kadangi nuo nusiųsto tame 
dalyke draugystės komiteto ku
nigas pareikalavo, nežinia už kę, 
net 1200. Konstatolis knįgyno 
szėpę iszneszė, bet ji pasirodė 
tuszczia, be knįgų. Kas jas isz 
szėpos po kunįgo globa ėsanezioj 
salėj iszėmė, ir ar turėjo tiesę tę 
daryti, žinoma, turės nuspręsti sū
dąs. Mat musų prabaszcziui teip 
jau pamėgo provas, kad dabar jos 
teip pasirodo reikalingos, kaip 
druska prie valgio; be provų 
jau musų kunįgas dabar ne gali 
apsieiti pats ir savo paveikslu 
verezia prie to kitus lietuvius. 
Kad teip jis prie gero mokėtu 
pratinti, kaip tai butų gražu!
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Atsakymas Dr-tes Ap- 
weizdos Diewo ant kunįgo 

Krawczuno reikalą- 
wimų.

Nedėlioj, 25 d. Berželio, pri
I puolė Di-tė* Apveizdoe Dievo 

mėnesinis susirinkimas. Ant toe 
i dienos kunįgas Kravczunas užra

kino parapijos salę ir neįsileido 
Draugystės laikyti susirinkimo; 
Draugystė pasiuntė komi tėtę isz 
3 sawo sąnarių pasiklausti kun. 
Kravczuno, dėlko neįsileidžia į 
salę laikyti susirinkimo? Už
klaustas kun. Kravczunas atsakė 
teip:

— Ar klausėtės manęs apie sa
vo piknįkę? Iszwažiawote miežių 
ne iszklausę.

— Juk mes buvome klausti, o 
Tamista mus neįsileidai, tikt ant 
lenciūgo pravėręs duris, pasakei, 
kad 8u mus piknįku neturi nė 
jokio biznio—atsakė komitetas.

— Tiek to apie piknįkę.........
Jus nepildote savo konstitucijos: 
nestojate sanariai priesz sąnarius, 
nenulaužote vieni kitiems ragų, 
neiszraetate isz Draugystės to
kių....”

— "Kokių?— užklausė komi
tetas.

— Jus žinote kokių. Pakol 
neperdirbsite savo konstitu
cijos pagal mano uorę, salės ne 
gausite, ir daugiaus negalite prie 
parapijos prigulėti. Eikit sau...

Užsidarė kunigas duris ir dau
giau nesileido sznekėti.

Sugrįžo komitetas be joipo 
rezultato ir Draugystė buvo pri
versta pasirūpinti kitę salę. Ka 
da ant susirinkimo komitetas 
pasakė, ko knn. Kravczunas rei
kalauja, ir kad daugiau nesilei
džia sznekėti, Draugystė nutarė 
ant jo reikalavimų duoti tokį at- 
sakymę: ,

Piknįkai yra ne kunįgo biznis, 
nė religijos dogma tai, yra tai 
draugystėm privatiszkas reikalas 
ir į juos kuuįgas neturi nė jokios 
tiesos kiaztiesi. Kaslink iszklau- 
symo miszių, buvo siųstas pas 
kunįgę komitetas pasikalbėti, dėl
ko kunįgas komiteto neįsileido? 
Pasakė kad su musų piknįku 
neturi jokio biznio. Tai kam ežia 
sziędien vėl biznio jieszkai?

Kunįgas sakai: "mesnepildome 
savo konstitucijos, kad ne stoja
me sanariai priesz sąnarius, nenu
laužome vieni kitiem, ragų,ir sa
kai, kad jeigu pagal Tamistos uo
rę neperdirbsime konstitucijos,ne
galėsime prie parapijos prigulėti.” 
"Dvasiszkas vadove”!Musų kon
stitucija ne mokina stoti sąna
riams priesz sąnarius ir pjautis, 
kaip Tamista norėtum, bet moki
na broliazkos meilės ir užstojimo 
sąnarių už sąnarius; musų konsti
tucija nemoki na laužyti ragų, nes 
musų draugystėj raguotų nėra: 
sanariai Dr-tės Apveizdos Dievo 
yra visi žmonės sutverti ant 
paveikslo Dievo. Mes savo kon
stitucijos neperdirbsime, nes mes, 
pagal Tamistos norę, nemislyja- 
me pjautis. Draugystė, vieton 
permainymo konstitucijos, vely- 
ja Tamistai permainyti savo ne’- 
tikusj pasielgimę. Musų konsti
tucija yra padaryta dėl draugys 
tės ne dėl kunįgo.

Teisybė, yra reikalinga konsti
tucija ir dėl kunigo, jos reikalę 
jaU užmanė pats parapijinis ko
mitetas, nes be konstitucijos mus 
kunįgas nežino savo pareigų, 
savo darbo; konstitucija para
pijai reikalinga ant to,kad kunįgas 
žinotu, jogei jo darbas yra ne pik
nįkai, ne szifkorczių agentūros, 
ne ulevouės, ne pjudymai drau
gyszczių sąnarių, bet dvasiszki 
pamokinimai; kad įlipęs į amto- 
nę ne plepėtų kvailybių, kokių 
net gėda klausyti, bet idant pa
mokintu žmonis suprasti savo 
tikėjimę ir kaip jį užlaikyti; kad 
kunįgas neturėtų tiesos varinėti 
bažnytinių draugyszczių isz para
pijinės salės musų pinįgais isz- 
statytos; kad parapijos pinįgai 
butu pas kasierių po bonsu, idant 
kunįgas negalėtu jų mėtyti ant 
gaujos nereikalingų lenkiazkų 
minyszkų, ant iszleidinėjimo 
savo "Kataliko”, ant advokatų 
po sudus su laikrasztininkais! 
Kada kunįgas prie parapijos pi
nįgų ne prieis, ne bus reikalingos 
provos su laikrasztinįkais, nes 
laikrsazcziai ne turės ko apie ku
nigus raszyti ir kunįgas neturėe 
už kę juos skųsti. Sziędien mus 
sudėti pinįgai ant bažnyczios sta
tymo tenka advokatams, "Kata-

liko” redaktorėms, lenki-zkom* 
minyszkoms, o huinyczię pastate 
mums Milwaukee8 banka 
115.000, kuriai lik spėkime 
lukuH mokėti.

Ir dabar mus kunigėlis wėl 
na namas nuo namo pinįgų 
lektuoti, girdi, baigi-ę* statymę 
bažnyczios. Jeigu kunįgas surin
kęs ?zimtę su wir>-zuiu tukstan
ezių doliarų neįstengė bažnyczios 
statymo l»e Įmokos pradėti, tai 
karu dar sapnuoti spie jos užbai 
gimę! Geriau prisipažinti, kad 
renki pinįgus nuo kwailų žmone 
lių, nes protingi daugiau pinįgų 
ne duos ant tolesnių prowų su 
laikrasztinįkais, ant apmokėjimo 
lenkiszkų minyazkų ir ant užlai
kymo eawo "Kataliko” įsteigto 
ant apgynimo tawo locnos ypatos.

Mes atsiszaukiame į wuus lie
tu wius parapijomis ir wisas lietu- 
wiszkas draugystes, idant pat>i 
skubintu sa "affidavita”, kurių 
sryskupas nuo mus reikalauja ant 
patwirtinimo paduotų skundų, 
nes toks netikęs kunigas galuti
nai nupuldys musų parapiję.
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Į Dr-tė Apweizdo8 Diewo.
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Protestas Waterbury'o 
Conn. lietuwlq prlesz kun.

K ra nežinią.
Girdėdami didelę pjovynę terp 

Chicagos lietuvių bei tasymę po 
sudus pp. Olszevskio ir Szerno 
per kun. Kravczunę, mes Water- 
bury’o lietuviai susirinkom 16 d. 
Berželio į vietinio Pol. Kliubo 
kambarius ant apsvarstymo, kas 
yra kaltas ir kas padavė prie
žastis aniems visiems garsiems 
Chieagos lietuvių neeatikimams, 
kurie kasztuoja keletę tukstan- 
czių doliarų ir nužemino vardę 
musų tautos akyse amerįaoniszko 
svieto.

Žinodami, kad kun. Kravczu 
nas pp. Olszevskį ir Szernę krimi- 
naliszkai skundė įsūdę užjo"gar- 
bės nuplėszimę” per jų iszduoda- 
mę ir rėdomę laikrasztį "Lietu
vę” ;žinodami, kad tas kun. Krav- 
czuno garbės nuplėszimas prasi
dėjo ir tęsėsi pereituose metuose, 
mes pasiėmėm peržiūrėt pereitų 
metų "Lietuvos” numerius, ku
riuose radome straipsnius žemi- 
nanezius garbę kun. Kravczuno, 
matėm didelius užmėtinėji mus': 
1) kad kun. Kravczunas lenkina 
Chicagos lietuvių vaikus, t. y. 
kad jis į užlaikomę už lietuvių 
pinįgus lietuviszkę mokslai nę, 
kurię lanko lietuvių vaikai, įsta
tė lietuviszkai nemokanezias len- 
kiszkas mokintojas, 2) didžiau
sius užmėtinėjimus matėm vieto
se, kur buvo iszrodytas netei
singas kun. Kravczuno rokundų 
vedimas parapijos finansuose, ku
rių jisai buvo kasierium. Isz tų 
užmėtinėjimų buvo matyt, kad 
kun. Kravcziunas galėjo pasisa
vinti kelias deszimtis tukstanezių 
doliarų Chicagos lietuviszkos pa
rapijos pinįgų.

Jeigu toki užmėtinėjimai butų 
neteisingi, tai jų autoriai užsipel 
nytų ant didžiausio paniekinimo 
ir nubaudimo pagal szaliee įstaty
mus; bet jeigu jie yra teisingi, 
tai jų autoriai užsipelno garbę už 
iszrodymę blėdingų tautai žmo
gystų, nes tokiu budu tauta, da- 
sižinojusi apie tokias žmogystas, 
vėliau* galėtu nuo jų apsisaugo
ti.

Kad "Lietuvoj” tilpę užmeti- 
nėjimai priesz kun. Kravczunę 
buvo teisingi, tai nges apie tai 
sprendžiame pasiremdami ant 
tieedarių, kurie, sūdydami pp. 
Olszevskį ir Szernę rado ne kal
tais; taigi jų daromi užmėtinėji
mai buvo teisingi. Jų teisingumę 
galima paremti dar ir ant szito: 
jeigu kun. Kravczuno vedimas 
rokundų"Lieluvoj”buvo iszrody- 
ta ne teisingai ir jeigu užmėtinėji
mai apie lenkinimę lietuvių vai
kų teiposgi neteisingi, tai kun. 
Kravctunui isz savo pusės reikėjo 
tikt parodyti, kaip iaz tikro yra su 
parapijos kasa ir mokslaine; bet 
jis, kiek mes žinome,to guviau ne 
darė, gyrėsi vien, kad kunįgo dar
bų negali perkratinėti svietisz- 
kiejie, galop su visu atsisakė nuo 
teisinimosi. Tokiu budu jo tylėji
mas parodo kaltę. Taigi kun. 
Kravczunas buvo priežaszczia 
anų visų garsingų Chicagos lietu
vių nesutikimų ir provų.

Todėl tai mes, Waterbury’o 
lietuviai, iszreikasdami didžiau- 
się paniekę kun. Kravczunui,

protestuojame prieaz jį, reikalau- 
' darni nuo Chicagos lietuviszkos 

parapijos kad tojė kun. Krav
czunę atiduota į rankas tiesdą- 
ryatės, kur jis turėtu atsakyti ui 
netei-dngę rokundų vedimę para
pijos finansuose, ui lenkinimę 
lankanezių lietuviszkę moksląi- 
nę lietuvių vaikų, ui tęsymę po 
sudus ne kaltų imonių, ui sten- 
gimasi sunaikyti wienę isz ge
riausių musų lai k r asz ežių "Lie
tuvę”, kuri yra vadu kylanezio 
musų progreso, laikrasztį,' kuris 
ant tamsios musų tautos dirvsosė 
ja civilizacijos sėklę, laikrasztį, 
kuris savo tautę trokszta pakelti 
moraliszkai ir protiszkai.

Galop protestuojame priesz ypa- 
tas, kurios stengiasi bei stengtų
si pridengti kun. Kravczuno 
szlykszczius darbus, reikalaudami 
nuo jų, kad vietoje pridengti jo 
darbus, juos žmonėms dar aisz- 
kiaus parodytų ir prisidėtu prie 
jieezkanczių teisybės,prisidėtu prie 
praszalinimo tokių, kokiu yra 
knn. Kravczunas, blėdingų tautai 
žmogystų; nės tokios žmogystos 
stabdo musų progresę, naikina ci- 
vilizaciję, platina nemoraliszku- 
mę, terszia tautos wardę.

Todėl mes, teisybę ir 
apszvietimę mylinti lietuviai, 
dar kartę iszreiskiame paniekę 
kun. Mateuszui Kravcznnui 
kaipo paojingam tautai bei visai , 
žmonijai.

Warde publikos susirinkusios ] 
kambariuose po nr. 646. Bank st. ' 
Waterbnry Conn. 16 d. Berželio ] 
1899 m. pasiraszom.

' f Pijus B. Inca, 
VV. Pautienius, 
J. Znmantauckas, 
M. J. Damijonaitis, 
W. Bagdanavyczus,

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutehinaoncį.

3
tevjĮ ir sutvertoj* to mokslo visi laiko šiądien 
prancūzą Cuvierą; prie pastiimčjimo jo ir 
šiądien su svarbiais ištirimais prisideda 
prancūziški mokslinčiai. P siaeaa

isau n k tas 
komitetai*: •

nie-
ant

‘•Saulei”.
Olszevskis nenuskriaudė 

kad nė vieno žmogaus nė 
vieno cento; niekada ir niekur
nepardavė dar nė vienos fermos 
ne tik Arkansuose bet nė kitose 
valstijose. Wis& Olszevskio kal
tė, kad "Lietuvoje” talpino Ar- 
kanso laukų kompanijos apgarsi
nimus, teip kaip Baczkaaskas 
"Saulėje” talpino Jociaus apgar
sinimus. Ar užtai mes vadiname 
Baczkauskę vagim? Kas reikala
vo farmų, važiavo pats į Arkan- 
sę ir katram Arkanso farmoa pati
ko, jas pirko nuo kompanijos, ne 
pas Olszevskį. Kurie turėjo už
tektinai pinįgų, tie ir sziędien gy
vena Arkanse ir kas metę daugiau 
laukų prisiperka, o kurie atva
žiavo su mažais pinįgais, įmokė- 
o vos po 11.00 už akrę, netu

rėjo už kę nusipirkti nė arklių, nė 
padarų, nė triobų pasistatyti, tu
rėjo pamesti, nes uždykę ir Ar
kanse nieks nieko neduoda. Kaip 
visur teip ir Arkanse yra biednų 
ir turtingų farmerių, daug yra 
turtingesnių už patį "Saulės” isz- 
leistoję.

Dėltogi melstame "Saulės” 
melagingai ant mus neužsipuldi- 
nėti, nes kitap busime priversti 
psjieszkoti teisybės kitokių keliu.

“Katalikui”.
"Katalikas” nr. 26 padavė szi- 

tokię žinię: "žmonės mums pra
dėjo skuetiesi, kad nebegali pra
eiti pro A. Olszevskio namus: 
"darbinįkai ir talkinįkai it 
szunes loja, tycziojasi ir pravar
džiuoja žmogų einantį pro- 
szalį”. Melszcziau "Kataliko”, 
idant jis teiktųsi paminėti var
dus kžpultujų per mano darbinį
kus/kas užpuldinėja ant praei- 
nanezių žmonių ir kaip užpuldi
nėja ir pravardžiuoja, nes, kiek 
asz žinau, tai mano darbinįkai 
dirba pas manę jau po 3, 4 ir 6 
metus, kada dar "Kataliko” ant 
svieto ne buwo ir niekada ant 
žmonių neužpuldinėjo. Pas manę 
szimlę sykių dauginus žmonių 
atsilanko su visokiais reikalais 
negu pas "Katalikę” ir dai nė 
vienas niekada nepasiskundė ant 
mano darbinįkų. Dėltogi dar sy
kį meldžiu "Kataliko”, kad jisai 
teiktųsi parodyti nors vienę ma
no darbinįkų užpultę žmogų, o 
atz pasirūpinsiu savo darbinįkus 
nubausti, ir pamokinti dorinus 
elgtiesi. Laukiu dnrodymo.

A. OL8ZEV8KI8.

Reikalingi du waikai 
13 iki 16 metų senumo, mokintis 
zecerystos. Atsiszaukti į "Lietu* 
vos” redakciją.

(Tą«a.) 
gyvenusių sutvėrimų, bet kokių—jto jie ne 
mokėjo išaiškinti; pamatus ant išaiškinimo 
to sutvėrė tikt Cuvier.

Cuvier prie aiškinimo pritaikė mokslą 
sulyginančios anatomijos, kurį jis tjoli pryša- 
kin savo darbais pastūmėjo, iš jo pasinaudo
jo prie1 tirinėjimų kaulų senovės iutvėrimų 
iškastų iš žemės. Jis atkreipė atidą ant su
lyginimo pavidalo visokių gyvuolų,iant viso- 
keropo išdirbimo kaulų visokių gyvų sutvė
rimų, ypač ant dantų visokių žvėrių. Jis 
teip pažinojo kaulus visokių žvėrijų, kad iš 
dalies skelėto, arba kelių kaulų klaidos 
nuspręsdavo kokio žvėries yra tių kaulai, 
kaip žvėris galėjo išrodyti, kuom ^maitinosi 
ir tt. Jis pirmutinis tvirtino, kad gyvų su
tvėrimų organizmas yra teip sudėta^, kad ko
kia nors jo dalis negali persikeisti: ne persi- 
keičiant visam organizmui.

Apie tai šiądien žino ne tikt mokslinčiai, 
bet visi kiek nors apšviesti žmoųės ir jus 
patys neužginamą teisingumą CuMiero išsi
tarimo suprasite; paimkime*štai viehą prily
ginimą: šlapia arba slonius, kaip žinote, 
turi ilgą triubą siekiančią iki žemėsį su ku
ria paima visokius daiktus nuo žemęs, apart 
to gi jis turi trumpą kaklą. Atimkite Sto
niui triubą ir pate persitikrinsite, Uad jis su 
savo galva pritvirtintą ant trumpo kaklo ne 
galės nieko nuo žemės paimti, taigi Hr mais
to, kadangi su galva ant trumpo kaklo že- 
žemės jis ne gali pasiekti. Taigi! matote, 
kad slonius be triubos galėtu gyvuoti vien 
tąsyk, jeigu persikeistu kiti jo orgarfc.i, jeigu 
kaklas ant tiek pasiilgintu, kad Žvėris su 
galva galėtų žemę pasiekti, arba kad sutrum
pėtu kojos; kitaip žvėriui atseitu Iš bado 
Įjastipti. Kas yra su sloniumi, tas !jrra_ir su 
kitais gyvais sutvėrimais; visų žvėrfų atski
ros organizmo dalys, kaip dalys mašinų, turi 
terp savęs susirišimą: kiekviena organizmo 
dalis, esant tokioms kaip yra kitomądalims, 
gali būt teiposgi tikt tokia, kokia yra, 
atskira dalis ne gali persikeisti pasiliekant 
be permainos kitoms, bet jeigu peiteikeičia, 
tai turi persikeisti visos organizmo dįdys.

Pasirėmęs ant mokšliško ištirimo, Cu
vier iš žemėj rastų išnykusių sijtvėrimų 
atskirų kūno dalių be jokio apsirikimo galė
jo nuspręsti visą jų pavidalą, išskaityti 
visokius papročius dabar ne esančių* gyvuo-’

J u gyvenimą ir parodyti giminyįtą jų su 
šiądien gyvenančiais aut žemės sutvėrimais. 
Tolesni vienok tirinėjimai ant to£ dirvos 
angliško mokslinčiaus Huxleyo partjdė, kad 
Cuviero teorija ne yra be klaidų, skadangi 
kaslink seniai išnykusių sutvėrimų 'yra išė
mimai.

Paimsime visiems žinomus t prilygi
nimus: visi draskanti žvėrys, kaip katės, 
liūtai, tigrai, meškos, šunes, turi į nagus, 
kurie visai nepanašus į nagas mintaiičių žole 
žvėrių, kaip antai arklių, jaučių, avįų, ožių; 
apart to ir dantys draskančių žvėrių ne pa
našus į dantis mintančių žole. Tokiu budu 
kojos ir dantys yra vieni iš svarbesnių orga
nų, kurio mums palengvina pažinimą, prie 
kokios veislės priguli žvėris, kurio kojas 
arba dantis mums pasisekė surasti. Apart 
to, visi raguoti keturkojai žvėrys mibta žole 
arba grūdais ir turi nagas; visi tos veislės 
keturkojai žvėrys ne ėda mėsofe, nų drasko 
ant maisto kitų žvėrių; todėl ir ansai baisusis 
vienragis, kuriuom gardina giesmėse -ir pasa
kose, nors ir butų buvęs ant svieto, tie butų 
teip pavojingas, kadangi turėjo maitytiesi 
žole, todėl bereikalo ne butų užpuldinėjęs 
ant kitų žvėrių arba ir žmonių.'

Cuvier labiausiai prisidėjo pri4 pastu- 
mėjimo mokslo apie arganišką svietą, taigi 
apie gyvus sutvėrimus ir augmenis. Iki jam ir 
mokslinčiai tikėjo, kad gyvi sutvėfimai ir 
augmenys atsirado ant syk ant svietų žodžiu 
sutvertojaus sutverti, kad jie buvo toki jau 
ką tikt atsiradę, kaip ir dabar gyvenanti. 
Cuvier ištyrė, kad iš tikro yra kitaip, kad 
dabartiniai gyvi sutvėrimai yra ne Įie pate, 
koki ant žemės buvo prieš amžių amžįus, kad 
jie ne kartą persikeitė, bet terp tų buvusių 
ir dabar esančių yra visgi giminyste vienų 
artymesni, kitų tolymesni su dabar gyve
liančiais. Savo knįgoje “Teorija žeiųes”, Cu
vier apreiškė šitokią nuomonę, kurios prisi
laiko ir šios dienos viso civilizuotu svieto 
mokslinčiai:

1. Kad visi organiški daiktai, ’ augme
nys ir gyvuoliai atsirado ant žemės; ne ant 
syk, ne su vienu laiku, bet vitfbkiuoąe laiko 
perijoduose, kurių vieną nuo kito aitidalino 
čielos amžių eilės; augmenys atsirado pir- 
miaus negu žvėrys, jūrių sliekai, žuvys ir kiti 
vandenų gyvuoliai pirmiaus negu driežai ar
ba paukščiai, driežai gi pirmiaus nųgu žin
danti žvėrys.

į 2, Kad iškastos iš žemės jaunesnių že
mės žievės sluogsnių liekanos juose įialaido- 
tų gyvų sutvėrimų parodo, kad tuosę laikuo
se, kada sluogsniai tvėrėsi,ant žemės į gyveno 
panėšeeni į dabartinius gyvi sat^ėrimai, 
senesniuose gi mažiaus į dabartinius \ tų pa
čių giminių panašus.

Pagarsintos Cuviero nuomonės! padarė 
terp mokslinčių visų kraštų didelį triukšmą; 
ant persitikrinimo apie teisingumą ;jo nuo
monių visur griebėsi tirinėjimų iškasamų 
iš žemės liekanų senuose laikuose gyvenusių 
gyvų sutvėrimų, pradėjo tankiaus ]tirinėti 
žemės sluogsnius ir tokiu budu apsitvėrė 
naujas svarbus mokslas Paleontologija; už

Kaip ir kur užsiliko išnykę sutvė
rimai?

Ant to klausymo kiekvienas gal atsakys 
kad tie senų gadynių išnykę nuo žemės pa
viršiaus gyvi sutvėrimai užsiliko žemės žievės 
sluogsniuose; atsakymai tas bus visai teisin
gu. Pirmiau vienok negu pradėsime apra- 
ymą, kaip kūnai senų gadynių gyvuolių-tUT 86011 amžių ^1(S^uo«e 

žemes žieves sluogsniuose, turime peržiūrėti, 
Koki yra tie žemės žievės sluogsniai? Sluok
snius tuos parodo žemiaus paduotas jų sura
šąs; sluogsniai tame surašė eina nuo pavir- 
hVĮP8.’. ąuo dabartinių, o pasibaigia 
giliaisiais, taigi seniausiais/ pasidariusiais 
seniausiose gadynėse.

Surašąs Žemes sluoksniu.
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Pleisto- 

ceniškas.

Pleoce- 
ninis.

M ioceno.

Eoceno.

Kreidinis

J u rištas

Triaši n i t.

Permiikaa 
arl>a 
Dias.

Akmeni- j 
n ių anglių Į

Devoniš-

Silinriš-
ka*. i

Ordoriška*-

Archeiikas.

Dabartinio paviršiaus, alliuvijali- 
aka, prėskų ir jūrių vandenų eil- 
iės istoriško, bronzinio ir neoli- 
tiško amžių.

Durpos, alliuvijua, loes.
Slėnių gravijaus, plytinio molio. 
Olų dumblas.
Pasikėlimo jūrių krantu.
Paleolitiško amžiaus.
Molio Ir gravijaus gilesnės eilės.

Norfolko girinė eilė.
Norricho ir raudonoji uolos.
Koralininės uolos.
Eningeno prėskų vandenų eilė ir tt.
Oligoceno arba pusiau-presku van

denų eilė. ’
Bogšoto eilė 
Londono eilė.

um tnulitin6s 
eiles.

Mestricho eilės.
Kreida. >
Viršutinė žalioji pieskini, 
Holt.
Žemutinė žalioji pie-'
Veldt. lakinė.

>ji pie-) .._ ,lakinė. jNeokom

Purbeko eilė.
Portlando.
Kimmerido molis(Solenhofoeiles) 
Koralinės eiles.
Oksfordo molis.
Didysis oolitas.
Žemutinis oolitas.
Lajas.

Retiškos eiles
■ Keiper
Vėžinės kalkės.

Raudonoji pieskini. Margelis 
Delomitines kalkes irtt.
Raudonoji pieska ir konglomeratai.
Raudonasis margelis.

Anglių eiles ir giminiai akmens.
Anglines kalkes.
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Zech- 
stem.

Visatini senoji raudonoji piesta- 
Devoni&kos eiles.
Žimatini senoji rudonoji pieska.

Ludlorinės formacijas.
Venloko, Landovero ir Maigildo eilės.
Karadoko, Londeilio ir Areaigo eilės.
Tremadoko, Linąulito eiles.
Meneviani&kos eilės. į
Garleiškos eilės. ,

Pebido eiles, Hurono, Lanrino it tt.

1

3

3 *

] E

£ f

Jeigu nueinate, paveikslan, į muzėjų, 
kur yra geologiška dalia, patinkate ten viso
kių žingeidžių daiktų: randate šmotus dailiai 
nulyginto marmuro su dailiais jame koralinis, 
matote žuvis kai pi įaugusias šmotuose seno 
raudono pieakinio akmens su jų kaipi ištep
tais amalija žvynais, šmotuose lijaso uolų 
matote gražias ammonitų dėžės su jų perli
niu gerai užsilaikiusiu žibėjimu; rastumėte 
tokiuose muzejuose sunkius kaulus, neišpa
sakyto didumo dantis seniai nuo žemės pa
viršiaus ištfykušių, bet gyvenusių senose 
gadynėse baisybių. Pamatę tą viską ar tai 
muzejuose, arba kasdami gilų šulinį, jeigu 
didelėse gilumose užtinkate kaulus jums ne 
pažįstamų žvėrių, žinoma, pats savęs klausia
te, kaip į tokią gilumą pateko tie kaulai, 
kokiems sutvėrimams prigulėjo neišpasakyto 
didumo tose gilumose rasti dantys ir kitokį 
kaulai; kaip jie galėjo čia užsilikti per ilgas 
amžių eiles? Kodėl jie nesutrupėjo, ne pavir
to į dulkes? Kodėl jie, išgulėję žemėj teip 
ilgai, kaip kiti milijonus metų, užsilaikė teip 
gerai, kad net nesinori tikėti, kad jie bu
tų galėję ir būti per teip ilgas amžių eiles, 
kaip mokina geologai. Ant to klausymo rei
kia pirma atsakyti, o paskui kalbėti apie su
tvėrimus, koki gyveno ant žemės tuose seniai 
praėjusiuose amžiuose.

Vieni iš tų rastų žemės gilumose kūnų 
yra suakmenėję, taigi pavirtę į akmenį, bet ne 
su visais teip būva: tankiai didelėse žemės 
gilumose randa likučius augmenų ir gyvuo- 
lių kūnų mažai persikėitusius, ne suakmenė
jusius išrodančius teip kaipi kad jie butų ką 
tik patekę į tas žemės žievės gi luinas, o negu
lėję ten šimtus tūkstančių arba dar daugiaus 
metų.

Užsilaikymas kūnų žemėj ilgiaus ar 
trumpiaus paeina nuo visokių priežaščių, 
kaip antai nuo pačios žemės, taigi nuo aplin
kybių, į kokias pateko; žinoma, ant to atsilie
pia ir laikas, per kokį, patekęs į žemę kūnas, 
joje išbūti turėjo. Todėl tai žemės sluok
sniuose mažiausiai persikeitę gyvuoliai pa
skutinių, taigi jauniausių sluogsnių. Juose 
patinkame visokių laikų sutvėrimų kunus, 
vieni iš jų vienok labiaus persikeitę kiti 
gi mažiaus. Mažiausiai persikeitusius senes
nių gadynių gyvų sutvėrimų kunus rado 
olose visokiuose Anglijos kraštuose.

(Toliaus bus.)



Draugyscziu Reikalai.
Atsiliepimas Draugystes 
Szwento Jurgio Newarke, 

N. J.
Ui musų storonę ir varg^, ui 

nor$ padidinti fondji Lietuviezkos 
spaudos parodos, ant kurio nau
dos parengėme musų baliuku, pa 
tiko mus padėkavonė, kokios ne
tikėjome sulaukti. Ui akių mes 
niekam neuibėginėjome: nutarę 
laikyti balių, mes laukėme 2 mė
nesiu — tai kodėl tada Palangos 
Juzės Draugystė neatsiuntė sa
vo komiteto, jeigu norėjo isz 
wien darbuotiesi? Szvento Jur
gio Draugystė turi 60 sąnarių, o 
Palangos Juzės Draugystė 9 
(Protestavo ir Lietuviszkas 
Kliubas. Ar ir jis teip maiai turi 
sąnarių? Red.). Taigi klausiame, 
kas prie ko turi taikytiesi? Ar 9 
prie 60, ai atbulai?

Musų Draugystė terp savo są
narių turi teiposgi tinkanezius 
ant kalbėtojų, tai ne buvo reikalo 
svetimų kviesti. Ne dėl Stokos 
kalbėtojų kalbų ne buvo, bet 
todėl, kad daugumas susirinkusių 
ne butų prakalbų supratę ne mo
kėdami lietuviszkai.

Ant rinkimo aukų ant reikalų 
lietuviszkos spaudos pafodbs 
musų draugystė iszrinks kolekto
rius ir iszsiųs juos pas aplinki
nius lietuvius; surinkti pinįgai 
vienok bus nusiųsti vien tęsyk, 
kada bus iszrinktas tam tikras 
komitetas.

Warde visos draugystės,
Zokomskis.

Alexandra Buliukas.........
Kazy* Gaidimavycziu*... 
Jonas Kleino tas..................
Petras Kibildis..................
Ipolitas Kriukoni* ...........
Mikas Kielle......................
Gasparas W estfield........... .
Jouzas VVeikszneras....... .
Julijona* Aurila...............
Pranas Szimkoni*.............
Baltrus Baranaucka*.........
Jonas Smoleitl*..................
Ipolitas Baronas................
Jurgis Žukaų......................
Ona Navalinckiutė...........
Kastantinas PatkauSKas.. 
Mikas Waliackas..............
Stasys Songaila' .......
Povylas’AValiauckas.........
Steponas Grubinskas....... .
Motiejus Amszejus.........
Mikas Nikauckas..............
MotiejusGelazauckas..... 
Petras Akstinas...............
Stasy* Stapczinckas...... 
Jonas Rudokas...,...........
tVincas Kudaraucka*------
Mateuszas Jazukeviczius. 
Kastantinas Paszkarinis.. 
Winc*s Lukoszevycaius.. 
Juozas Zolubas...'.....!.. 
Antanas Petrauckas.........
Katrė Szekienė....!.........
Marcelė Stapczinckienė... 
Jonas Jakimonis................
Antanas Matulevyczius.. 
Liudvisė Baszlaicziutė... 
K. Westfield, isz So. Boston, Mass. 
T. Akstinas, isz Brockton, Mass.

Isz viso 816.40c

25c 
25c 
25c 
50c 
25c 
50c
50c 
25c

25c
25c
25c

. 10c 
. 25c 
. 25c 
. 50c 
. 25c 
. 15c 
?10c
. 20c 
. 25c 
. 25c 
. 25c 
. 25c 
. 10c

10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
10c 
25c 
50c 
50c

“Lietuvos” redakcijoj yra gauna
ma knįgelė po vardu: “Svaras Juo
ku” už.........................  ....25c:

Amountofall other ezpeditur- 
es.....................  76.762,10

Totai expenditurea, 81,34*,495,41

M1SCELLANEOU8.
Totai risk* taken during the 

year in Illinois........ 9. .7.816,625.00
Totai premiums received 

during the year in 111'*. 9 . ■. ,80,368,00
Totai lo**es ineurred dur

ing the year in Illinois. 9 .. .63,504,05
Totai amount of outstand- 

ingrisks...................... 8161,95%466.00
CHAS B. WHITING, Pres. 

JAMES U TAINTOR, Sm f. 
Subscribed and sworn to before me 

this 19th day of January 18P9. 
CHAS. A. DODD. 

Notary Public.

ALFRED JAMES Pre*.
WKLFORD M PATTON Sec'y. 

Subscribed and svorn to before 
thi* 19 day of January 1899.

FRANCIS BLOODGOOD 
■ - Commiasioner for Illinois

Millvaukee, Wi*con*in. 
(Seal)

me

in

(Seal.)

Lietuwiszkas Piknikas.
Chicago, Jll. Draugystė Liuosybės tu

rės savo piknįką. 9 d. Liepos, 1899, Berg- 
man’s Parke.prie Desplaines avė.,ir 27 
ui. River Side, III. Parkas labai gražus. 
<tideli uksmėti medžiai, puikus takai 
ant pasivaikszcziėjimo.teipogi graži plat
forma szdkiams, kiekvienas bus užga
nėdintas. Ant piknįko grajys gera mu
zika; bus lenktynės, už kurias greieziau- 
sias gaus puikias dovanas. Įžengs vy
rams 25c,Moterims ir merginoms dykai.

Imkite virszutinį “Metropolitan 48tos 
avė. Elevator geležinkelį, k urs davei iki 
W. 48tos avė. tenai gausite “La Grange 
Street karį’’ ant kurio bus isztiestas au
deklas su paraszu “Lietuvihzeas Pikni
kas“ ir tasai davež į vietą. Galima va
žiuoti ir visais streetkanais,kurie eina į 
W. 48 avė., o isz 48 avė. imkite La 
Grange streetkarį.

Su guod. Draugyste Liuosybės.
Mitingus.

, -Ohieago. Dr-tė Teisybės Mylėtojk. lai
kys savo mėnesinį susirinkimą, salėj 
L. Ažuko, 3801 Auburn Avė., Nedėlioj 
9 Liepos, tuojaus po 12 valandai vidur
dienio, ant kurio kiekvienas sanarįs pri
valo pributi-

-Naujiems įstojimo mokestis dar 91,00. 
Su guodone Dr-te T. M.

Balius! Balius!
** Chicago, Dr-tėDovido Karaliaus, ren

gia savo balių ant 20 dienos Rugpjuczio. 
Freiheit Turner salėje, 3418 8o. Halsted 
St, pradžia 6 valanda po1 pietų. Wisus 
lietuvius ir lietuvaites užpraszo.

Dr-te Dovido Karaliaus.

Pajieszkojimai. *
Pajieszkau savo dėdės Dominįko Kas- 

mausko. Kauno gub., Raseinių paw., 
kaimo Pagrybės. Jis pats, ar kas kitas 
teiksis duot žinią ant adreso:

Jurgis Kasmauskas,
4514 S. Paulina St., Chicago, III.

Pajieszkau savo draugų: Jono Grabaus
ko isz Lembudžių, Antano Pinkaus isz 
Plinių, Antano Jakaickio ir Juozo Batai- 
czio isz Ussų, Kazimiero IVilinsziaus isz 
Pelenių, wisi isz Suvolkų gub., Nau- 
mieszczio pav. Prašiau jų paežių ar ki
tų duoti man žinią ant antraazo:

Joseph Yurkoazaitis,
Boz. 52 Naugatuck. Conn.

Pajieszkau savo brolio. Jono Raulinai- 
czio, Suvalkų gub., Weiwerių gm., kai
mo Patjreczių, 5 metai kaip Amerike; 
pirm trijų metų jis gyveno Shenandoryl, 
Pa. ir ten tapo sužeistu, nuo tada nieko 
apie jį negirdėti. Teiksis jis pats ar kas 
kitas duoti žinią ant antraszo:

Magdė Raulinaicziutė
222 S. Eutav St., Baltimore, Md.

Grand Opening!
Atidaręs naująsaliuną darau balių jo 

įkurtuvių ant subatoa, 8 Liepos, ant ku
rio užpraszau visus aplinkinius ir pažįs
tamus atsilankyti: Grajys gera muzika 
ir susirinkę galės kuogražfausei paži
bo vyti -

F. Kungis; 2397 Kensington Avė.. 
Kensington, IU.

Offlcial Publication
Annual Statement of the Orient In

surance Company of Hartford, in the 
State of Connecticut on the 31st day 
of December, 1898; tnade to the Insur
ance Superintendent of the State of 
Illinois, pursuant to Lav:

AUKOS. 
Ant ParyIiaus Parodos fondo 

Isz Denver, Col. paaukavo: - 
Petras Montrimąwicze... 25c 
Jonas 2idanawicze..... .... 25c

Juozas Dzialtuwa............. 25c
Juozas Rakauskas....... 25c 
"VVincas Tauckus............... 25c
Dominikai Zubow............. 50c
Jurgis Tauckus................. 50c

( Isz wiso 12,25c.
Isz Pleasant Valley, Mass 
Jurgis Strainickas.............
Aliana Straiinckienė.........
Jie va Kudarauckienė.... 
Pranas Szipaila..................
Ona Szipailienė.................
Petras Smalinskas.............
Antanas Szipaila...............
Kazys Westfield, isz So.

Boston Mass.
Isz viso $2,45c.

ANT LIETUWO8 KANKINTINIU.
Isz Lavrencr, Mass. pašukavo: 
WiktorasM. Sabonia..... 
Ambrazas Szėkis...............
Stasys Kurauckas........ 
Saliomėja Armonienė........
Jurgis Jeskys....................X
Juozas Stasiulaitis........ .
Ona Kurauckiutė...............
Si m anas Milinauckas.........
Jonas Wilkauckas..............
Antanas Zvingila............. .
Feliksas Kibildis............... .
Antanas Szimkonis........... .
Pranas Szekis......................
Baltrus Szimkonis...............
Steponas VVasiliauckas.;.-.. 
Kazys Mazeitis....................
Petronė Bolienė...................
Stasys Waliackas.................
Petras Baliukas...................
Petras Stapczinskas.............
Ipolitas Bolis. -.....................
Karolius Ssalinis.................
Kajetonas Szėkis.................
Kazys Tautieris...................
Julijonas Aleksonis.............

25c 
20c 
25e 
25c 
25c
25c 
50c

50c

CAP1TA L.
Amount of Capital stock paid- 

s up i n cash......... ............. 9500,000.00
LEDGER ASSirrs.

Book value of real estate ovn- 
ed by the company......9 96,141.74

M ortgage loans on real estate 237,149.66 
Loans on collateral security 1,750.00 
Book valueof bonds and

* s toeks..................... . ..........
Cash on hand and i n bank.
Agentą’ debit balances

9111,936.96
Special deposit in Nev Mexico 

910,000.00 121.936 96
Totai..........82,364,795.22

Deduct ledger liabilities... 1,8~26.69
Totai net ledger assets..........82,362,968.53

NON-LEDGER ASSETS.
Interest and rents due and ac

crued.................................... 816,939.22
Market value of bonds and 

stoeks over book value.... 58,439.18
Net amount of uncollected

premiums............................... 78,326.33
Gros* assets........82,516,673.26

Lesa special deposits to secure 
liabilities in Virginia, Geor- 
gia,Oregon and NevMexico8118,240.00

Totai Admitted Assets 82,398,433.26
LIABILITIES.

Loses, in procesą ofadjustm’t -t
or in suspense.. ... .8208,819.49 

Losses resisted........... . 17,289.45
Totai amount of claims

for losses..................8226.108.94
Deduct re-insurance

due or accrued......... 20,010 67
Net amount of unpaid loases 8206,098. J7 
Totai unearned premiums... 
Reinsurance in Lloyda..........
Due for commiMiona and 

brokerage salaries, renta, in- 
tereat, billa ete................. 2.763.32

Totai liabilitiea. .81,203,128.23
Less liabilities aecured by spe

cial depoaita in Virginia, 
Georgia, Oregon and Nev 
Mexico.............................  49,865,15

Balance......... 81,153,263,08
INCOME.

Premiums received during 
the year.;.................... 81,300,661,01

Interest, renta and divldends
recived during the year.... 104,838,57 

Profits from sale or maturity of
ledger assets oyer book value 887,50

Totai income... .81,406,387.08

EXPENDITURES.
I-osaes pai< during the year 8779,682,30 
Dividendą į>aid during the year 50,000,00 
Commissions and salaries paid 

during the year .............. .377,705,81
Renta paid.during the year.... 5,800,00
Taxes paid during the year (in

cluding fees, ete., of Insur
ance departments)..............37,101,90

Lom on sales, or maturity of 
' ’ r assets..................... 20,443,80

1,800,680.33
98,136.53

993,766.34
500.00

50c 
25c 
25c 
25c 
25c 
10c 
25c 
16c 
25c 
25c 
50c 
50c 
25c 
25c 
25c 
50c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
15c 
25c 
10c Los* on i 
50c ledger

REUMATYZM.
L NEURALO1E 1 podoba* eboroby, 
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31 MEDALI ZLOTYCH i Innych
I 1* SIU. Wiaan« Mbrykl (iki* i
į iSOT, ISOOT. U»a*J* *O i pol*ca: J 
k n»j»hiw*l*j*l l«kar»», wtateK-l«w J 

>kU<ld* *|>t«e»Bveh <I*chow»'

KNIGU! KN1GUI!
Dabar gavome isz Prūsų jau lentai 

užpraazytai knįras Mažas Aukso Al
torius, kurio* mu*ų katalioge yra pa
rodyto* po numeriai*: 1, 2 ir 5. Szių knį- 
gelių yra lahai graži, balta ir slidi po- 
plera. Apdarai drūti ir gražu*, kraaztai 
ir kryžiai paaksuott, katalikiazkų maldų, 
kaipo tiri: maldo* rytmetinė*, vakari
nė*, prie *p« ved ne*, komunijos, miazių, 
miszparų ir daugybė kitų: miazių mal
do* *u abrozeiiaia: mišparai giedami 
lietuviazki irlotyni*zki:daug lotyniszkų 
giesmių giedamų prie iszsutymo BS. Sa
kramento, procesijų, pakrapinimo ir tt. 
Yra 6 litanijos: psalmė* 8z Marijos P. 
ir Karaliaus Dovido, aktai, ražaneziai, 
stacijos, karunka, keliolikaszventųgie- 
smių ir tt. Yra tai naujausia ir gražinu
sia knįgelė i*z visų lietuviszkų malda- 
knįgių. Miera 3|x4i colių.

Kxeom<Mv u F.A.Riek-

USEMM DBJL B1CHTERA 
KOTWICZNV OTOMANAI. najlep*«Tn> žrod 
kl.m n* kolki nle.tr*wno»<i. eboroby *ot*dk*.

17,367,00
.1,650,00

S. MACK.

Lietuviszkas Agentas,
212-214 First St.,

ELIZABETIL_____ N. J.
Siunczia pinįgus į visas dalis 

svieto ir itzmaino pinįgus viso
kių iemių. Parduoda laivakor
tes (szifkortes) ant visų linijų 
ant geriausių ir drucziausių lai- 
vų į visas puses. Per maneaių- 
stus pinįgus gauna su 14 dienų. 
11 metų kaip vedu biznį su kiek
vienu teisingai.

No.l. Drūtas gražus apdaras, kryžiai 
krasztai paauksuoti. Prekė. ...50c

IIUJOWA

1894

W. SLOMINSKA,
679 Mllwaukee Avenue,' CHICAGO^ 1LL. 

Mano I)irbtuwe tapo 
Apdotoanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuškos Paro- 

tei- 
isz-ringą ir i 

dirbimą.

KARŪNŲ, SZAKiT’ 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ Ir tt

Turiu už garbę apreikazti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugy stėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pijfiausei, TeisinglaiiMei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galtu 
viską padirbi pigiau iFgerinu ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, «7W MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

Offlcnl Publication.
Annual Htatement of the Norvalk 

Fire Insurance CoMPANYof Norvalk, 
in the State of Connecticut on the 
31st day of December, 1898; made to 
the lusurance Superintendent of the 
Stale of Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of capitaistock paid- 

up in cash,.........................9200,060,00
* LEDGER AS8ET8.

Book value of bonds and
■toeks,....................................474,105,28

Cash on hand and in bank....... 41,1)08,64
Totai.................. 9515,113,92

Deduct lerger liabilities,........ .933,08 
Totai net ledger assets, 8^14,146,^4

NON-LEDGER AHNETS.
Interest due snd accrued,8.....5,356,22 
Net amount of uncollected

premiums.................................15,400,76
All other assets,..................................7.13

Totai Admitted Assets.. 8534.944,95
LIABILITIES.

Losses, adjusted and
unpaid,........................8.2,956,00

Losses, in procesą of ad- 
justment. or in ' 
suspense..........

Losses resisted. .
Totai amount of

claims for losses. 8.21,973,00 
Deduct re-insurance

due or accrued,..., 1.570,00
Net amount of unpaid loases. 
Totai unearned premiums,. 
Re-insurance premiums.......

Totai liabilities........

INCOME
Premiums received during 

the year........................... 8148,339,50
Interest.and dividendą rece

ived during the year,........... 17,504,45
Profits from sale or maturity

of ledger assets over book 
value,............................  11.437,17

Totai income 6177 "Jsl.iS

EXPENDITURE8
Losses paid during the year, t. .79,812,84 
Commissions and salaries 

paid during the year....
Rents paid during the year, 
Taxes paid during the year 

(including fees, etc., of In
surance departments)...

Amount of all other expen- 
ditures,./.............. ...........  ■ ■ ■ .7,861,96

Totai espenditures, 8141,799,33
MISC ELLAN EOL’8.

Totai risks taken during the 
year in Illinois..........  .8.2.456.568.00

Totai premiums received
during the year in Ill’s. 8.. ■ .25.798.29

Totai losses ineurred during
the year in Illinois....... 8 ^ .22.745,21

Totai amount of outstaiid-
ing risk...........................  827,114.621,00

A. G. MclLVVAINE Jr. Pres.
E. E. PIARCE, Sec'y.

Subscribed and svorn to before 
this 23rd day of January, 1899. 

Crarlis Edo ar Mills,
(Seal.) Commissoner for Illinois.

.9211.403.00

.105,350,91
....2,811.04
9128,564,95

46,989,91 
.1,369,85

No. 2. Drūtas gražios ak u ros apdaras, 
kryžiai ir kraszaai paauksuoti. Apkaus
tyta ir su kabute. Prekė.

J. WEIN8TEIN, 
piglauaei parsamdo karietas ant veaei- 

lių, kriksztinų ir pagrabų.
2AO W. 14th Street, 

, Telefonas Canal 450.

C. W. DYN1EVV1CZ & CO sa* S 
805 MILWAUKEE AVENUE, 
Pomlądzy We»t Diviiion i Cleaver allcami.

CHICAGO, ILLS. _____ ___
KAHT0B PIENIĘŽHY. RZALKY I A8EKURACYJNY

Vysetka ptentedzy do Koropy, Sprtedaž 
Ruloofct, Karty Podrožne, Okr^towe i 
Kol»jowe do i s Kuropy, VynManle P* 
pler<Jw Legalnych, 6ciū>iiie Scbed. A*e- 
kuracy* Dom6w, Gruntą Kokjowe n* F»r 
tny, Vypožyczknle pleniedzy na Budo 

wsnie lub sakupno Iteulnotcl, Zrniana pleni^dty Zagranicznycb, Nctaryntze Pnbliczai

me

OfticiuI Publication.
Annual Stateinent of the North- 

vestern National Insuranue Com- 
pamy of Milvaukee, in the State of 
Wiscon*in on the 31*t day of Decem
ber, 1898; m adė to the Insurance Sup- 
erintendent of the State of Illinois, 
pursuant to Lav:

CAPITAL
Amount of Capital stoclr 

paid-up in cash...............9600.000.00
LEDGER A88E8TS

Mortgage loans on real
etate..................................9 974.856,67

Book value of bonds........... 1.326.388.54
Cash on hand and in bank.. 134.757.74 
Agentą' debit balances....... 79.824.59

Totai..... . 92.515.827.54
Deduct agentą' credit bal

ances and all other liabil- 
itie*_____  ______*

Totai net ledger atsėsta 92 509.444.73
NON-LEDGER A88EST8.

Inte ręst accrued.................
Market value of bonds oyer

book value..........................
Net amount of uncollected 

premiums........... ...........

6.382.81

>12 398 92

54.61146

premiums.....................  60.711.09
Totai Admitted A Mesta 82 637.164.^0

LIABIL1T1E8.
Losses adjusted and an- 

paid...........................8 9.168.82
Ix>*ses, in proces* of ad- 

justment or in su*p- 
eoM......................... 82.148.43

Losses resisted......... 8.650.00
Totai amount of claimi 

for losses...... 899.967.25
Deduct re-insunnce 

due or accrued... 14.104.03
Net amount of unpaid loases 85.863.22
Totai unearned prepiiums.. 1.194.531.83

Totai liabilities...81.280.396.05
INCOME.

Premiums received during 
the year..........................81.053.479.22

Inte ręst ant diyfdends re
ceived during the year.. 8115.042.22

Totai income......... Al. 168.521.44
EXPENDITL’RE8.

9432 405.55Losses paid during the year
Dividendą paid during the

year...................................
CommiMions ant salaries

paid during the year.....
Rents paid during the year
Taxes paid during the year 

(including fees and ete , 
of Insurance departmėnts)

Ixiss on sales, or maturity 
of ledger asaests..............

Amount of all other expend- 
t ures......................................................

Totai expenditures... 8067.115.37
MISCELLANEOU8.

Totai risk* taken during the *
year in Illinois........... 816.513.226.00

Totai premiums received
during the year in Illi
nois ............................... 167.892.88

Totai losses ineurred dur
ing the year i n Illinois.. 61.408.39

Totai amount of outstand-
ing riiks.........................1

72.000.00

363.592.23
11.783.00

34.808.56

254.29

52.381.74

Geriausia ir pigiausia maszinu 
kė druknoti

Gromatom* su didelėms ir ma 
iotns literoms 13.75.

Su vienodoms literoms ir pra
stesnio d ari K) 11.75.

Li6iiiwl§zKa ADliBKa
257 Hanover St, Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

i 257 257No.3.Gražus moroko skuros apdaras 
nksztai iszkimszta. apvali kampu* 
iai, auksinti krantai, kvietkutėir pa* 

czszai. ~Preke

MARJA DOWIAT7
Kauno gub. Szauliu pawietc

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz«kiekwienos 

aptieko*.

N0.4. Apdaryta fracuziszkoje skare
lėje, minksztai iszkimszta, apvali kam- 
pucziai, auksinti krasztai, kryželis ir 
kvietkelė. Prekė...................81.50.

Norėdami tokios maszinukės 
prisiųskite pinįgus ant adreso:

W. J. Petkon,
305 N. Main st., Brokton, Mass

<7—14>

NAUDOKITĖS,
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 

grumstų raižymo su puikiausioms 
k vietkoms.apakaitimais ir pavinezia vo- 
nems parsiduoda po nelszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 25c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų su lkon- 
vertais; kas prisius 91.00 gaus5 tuzinus. 
Kasztus prisiuntimo mes apmokame.

Perkupcziams.agentams ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszsiuncziame-į visas dalis Amerikos.

U žaisleli uodam i popieras ir prisiųs- 
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
szitokįadreaą:

W KUDARAUCKAS, & OO,
Box 234, Lavrence.Mass

DOLIERIO WERTAS ŽIEDAS DYLAI.
DldilBUM patlullclia**. 

Žiedai atipaaiti ant azioa 
poplemi n<*i>arodo ne pu«e.

LLETUWIU DAKTARAS

838 W. 18th Street
Nuo 8tbs iki 12tos ryto.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medirinos Daktara.*..

Gydo visokes Ilgas, turi geriause prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir enro- 

niszkose ligose.
867 32nd St., Chicago.

Daniseiiciln,

No.fi. Apdėta baltais sloniaus kaule
liais, su 3 sidabriniais modalikėliais ki- 
baneziais ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis bletelėmis ir su 
kabute. Prekė. 81.50.

ĮVAŽIUOJU

No. 7. Gražioje baltoje oelluloidoje, 
kvietkelės iszklotos sidabru ir perlu, su 
dviem celluloidinėmis kabutėmis. 
Prekė..................................................82.00.

da i*ip<udao*i tada ptaigp* 
ptitland, o m«i prUl«o*l- 
me tau kimia. Raižyk tuo- 
jau«, nes paskui v>k» pro
za neatsitik*. Jeiz* neso
ti būti agentu muau peFfu- 
mu. o tiktai Urnio ndri. tai 
meldžiame prtsiuaetl (1.00 ir gausi pulku (leda.

i Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

J eiga teip, tai pirk visus reikalingu* prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Fornitnre & Stove Co.,
3249 S. Morjran St.

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

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto,-nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak] 

Telelokas Yards 885.
Telpogi priima ligonius ofise po nr. 

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

Telefonas Canal 329.

Ji* ti*k* motlerim. ir wyr»tn« i 
>B 00. b*t ■.* nor*d*mi praplatlat

19 Warren St., Nev York, N. Y.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rgsite szalt.a alų, seniauses ariel- 

ikaa, vyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

■ 11 N. River Side St.,
Waterbnry, Conn.

J. LESZCZYNSK10
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
8316 S. Morgu St., Chicago, IB.

Turi geriause* gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europine* žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsissaukusiem* per iaiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prislunczia gydyklas per paeita arba 
per ezpresą.

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

Tel. Yards 709.
Dr. Statkieviczius gyieai ut Aplietos.

>inap«a< Irklu*.

No.6. Gražioje baltoje celluloidoje, 
išakijusiomis celluloidinėmis kvietkelė- 
mis, celiuloidinės dvi kabutė*. Pre-

81.50.

VVienatinia Waterburio
Lietnwiszkas galiūnas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežis i atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis ezyseziau 
sės ir teisingiauses lietuviszkas saliu' 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
768 Bank BU,

Conn.•92o.922.9oo.oo Haterbury.

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

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Naujas iszradlmas ant su 
' drutinimo plaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj iszpuolusių atauga nauji, isznaikina 
pleiskanos, padailina plaukų parvą ir 
stabdo gal vos skaudėj imą. Yra tai nauja 
ir geriausie gydykla ant sudrutinimo 
p#4ukų kaipo vyrams teip ir moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jo|e savo plaukų ^slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, jeigu tik nepersenas,at
auga nauji plaukai. Teipogi ant isssi- 
gyęlymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da* rodą dykai. Raszydami įdėkite mar- 
kę.ant atsakymo ir adresuokite teip:

Prof. J.M. BRUNDZA,
660 Wster St., Nev York, N. Y.

P. K. BBUCHAS.
užlaiko didelę

Krautuwe

Attorney Beckermanas,
ADW0KATAS.

Geriausei iszprovoja visokias prova* 
visokiuose guduose, kaipo clviliszkuose 
teip ir kriminaliazkuose. Perinėjusias 
ir užvilktas prowa* aljie*zko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. ząth St.,
CfciCAGo. . Illinois 1

Laikrodžių, Laikrodėlių.Žie 
dų, Špilkų ir tt.

Szliubiniu* Žiedus 
padaro ant orderio už pigiau 

se prekę.
954 33fd St., Chicago, III 
tar'NOTARIJV8ZAS. CLAIM aDJUSTER 

F.P.Bradchulis
Užsiima visokiomis provomi* ir Už

dirba visokius dokumentu*. Rodąs 
duoda viaokiuoM atsitikimuose.

Ataiszaukite pas savo viengenti:
954 33rd SL, CHICAGO.

Telefon: Yard* 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34*2 S. Halited St.

Nuima puikia* Fotogranja*-, už tuziną tiktai
$2.00 - \

Aut we*«illu ir kitokiu reikalu nuims'Fctozra 
fijs* kuoputkiausial.
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