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Politiszkos žinios.
Amerika.

Pasiskundimas laikraszczių re
porterių ant sunkios cenzūros ant 
jų korėspendencijų nuo Filipinų 
salų ir nurodymas melagingu
mo raportų jenerold Otis, nois 
VVashingtono valdžios neva ne
pripažįsta, iszduoda savo vaisius. 
Isz VVashingtono tuojaus prane- 
szė jenerolui Otis apie apkaltini
mus jo per laikraszczių reporte
rius. Ant to jis tuojaus atsiuntė 
telegramą besiteisindamas, kad 
jis niekada ne stabdė iszsiuntinė- 
jimo teisingų žinių; savo rapor
tams pats vienok primeta, kad jie 
ėsę per daug“konservatyvi;zki”, 
bet neprisipažįsta, kad būt kada 
siuntęs melagingas žinias. Kę 
turi reiksztižodis“konservatyvisz 
ki”, jenerolas Otis to ne paaisz- 
kiną. Kad užmetinėjimai iaik- 
ra^zezių reporterių daromi Ame
rikos kariaunos virszinįkui kas' 
link slėpimo tikrų žinių apie pa- 
dėjimę amerikoniezkoe kariaunos, 
ypacz apie besiplatinanczias ligas, 
apie nepasekmingas operacijas 
ant karės lauko ne buvo be pa
mato— tę patvirtina atėję pas 
gimines kareivių laiszkai ir su
grįžę nuo Filipinų liuosnoriai 
ir jų oficierai. Net terp vyriau
sio kariszko daktaro irjenero- 
lo Otis dabar užgimė didesni ne
sutikimai: daktaras skundžiasi, 
kad jenerolas stabdo jo darbę 
kaipo gydytojaus.

Lygiai svetimų krasztų, - kaip 
ir Amerikos laikraszcziuose tan
kiai pasitaikydavo visokį apkal
tinimai karės ministerio Algero,' 
kurisai buk pavertęs kariaunę į 
paprasti įnagį politiszkų partijų, 
o apie tikrus kariaunos reikalus 
ne mokėjo prideraneziai rupintie- 
tiesi. Algerę apkaltino už ne 
gėrę pristatomę svetur kariau
nai maist|, už stok| vaistų ir 
kitokių neatbūtinai reikalingų 
daiktų. Apkaltinimai tie trau 
kėši ilgai; isz pradžių prezidentas 
ant to ne paisė, bet už dengimi 
ministerio kaltės, laikraszcziai 
pradėjo kaltinti prezident|. Tas 
privertė ant galo karės ministerį 
Algerę pasitraukti nuo urėdo. 
Prezidentas dimisiję ministerio 
priėmė; jo vietoj paskyrė Rootę. 
Ar tas geriaus ves kariaunos rei
kalus, pamatysime tikt vėliaus.

Amerikos admirolas Devey. su 
savo laivu lankosi dabar Trieste, 
Austrijos porte. ,

Už lynczavim| Floridoj sze- 
szių italijonų, terp Amerikos ir 
Italijos užgimė nesutikimai. Ita- 
liszki laikraszcziai smarkiai už
puola ant Amerikos ir reikalauja 
atlyginimo užmusztų szeimynoms;

randas bene per savo pasiuntinį į 
Washingtone bu tokiu reikalavi 
mu jau atsiezaukė į Amerikos 
randgu '<

Pasibaigė tarybos terp Ameri
kos ir Prancūzijos kaslink muitų 
ant abiejų krasztų tavorų.Tarybos 
nors ėjo sunkiai, bet visgi abiem 
pusėm pasisekė susitaikyti: Pran
cūzija numažino muitus ant tūlų 
amerikoniszkų tavorų, Amerika 
gi nuo prancuziezkų.

Garsus sudžia Chambers, kuri
sai, būdamas vyriausiu sudžia 
Amerikos paskirtu ant Simoa 
salų, pagimdė nereikalingus 
kraujo praliejimus ir be mažo ne 
pagimdė didesnių nesutikimų 
Amerikos su VVokietija, nors 
terptautiszka tirinėtojų komisija 
hzteisino jo darbus, bet Ameri
kos randas, ant užganėdinimo jo 
įžeistos "VVokietijos, atszaukia 
Chambersp nuo Samoa salų.

Prancūzija.
Dreyfuso pro va prasidės mies

te Rennes 7 d. rugpjucęio. Kaip 
paduoda, sude bus perk ratinėj a- 
mas tikt garsus rautas bordereau 
vadinamas, kaipo svarbiausias 
dokumentas, ant kurio pasirėmęs 
sūdąs nubaudė Dreyfusę. Kadan
gi kasacijos sūdąs jau pirma per- 
sitikrino, kad minėtas dokumen
tas yra ne Dreyfuso raszytas, bet 
jo prieszų padirbtas, tai dabar 
nieks ne abejoja, kad Dreyfus tu
rės būt iszteisintu.Ar su pasibai
gimu Dreyfuso provos pasibaigs 
tęs^nės ir apkaltinimai rando? 
Maža yra viltis ant nusiraminimo 
Prancūzijoj. Kadangi, jeigu 
Dreyfus ne kaltas, tai kiti turi 
būt kalti; jeigu dokumentai, ant 
kurių pasirėmęs sūdąs iszdavė 
savo pirmutinį nusprendimu ne
teisingi, kitų tyczia padirbti, tai 
reikia tuos tikruosius kaltinįkus, 
anuos dokumentų dirbėjus,suras 
ti, teiposgi susekti su keno žinia, 
ar gal ant keno paliepimo tie doku
mentai ant prapuldymo nekalto 
žmogaus likosi padirbti. Kaipo 
dalyvautojus tų visų szelmystų 
laikraszccziai pamini daug 
augsztas kariaunoj uiimanezių 
vietas ypatų, kaip antai, buvusį 
karės ministerį Marcierę, jenero- 
lę Gonge, buvusį kariszkę Pary
žiaus gubernatorių, o pirmiaus 
karės ministerį jenerolę Zurlinderę 
ir daugelį kitų oficierų, ir aris
tokratų. Kol tie ne 
bus nubaustais, jeigu pasirody
tu isz tikro kaltais, ne galima 
laukti nusiraminimo Prancūzijoj. 
T'kt Amerikoj ant visokių ap
kaltinimų mažai paiso, užiman- 
ežių augi-ztas vietas ne atiduoda 
po sudu; bet už tai ežia, per rin
kimus laimėjus kitai partijai, ap
kaltinami turi pasitraukti. Pran
cūzijoj urėdai, iszėmus ministe- 
rių, pastovesni, mažiaus suriszti 
su rinkimais. Todėl ten visuo 
menė reikalauja nubaudimo nusi
dėjusių nors augszcziausias vie 
tas užimanezių urėdnįkų. Dabar 
gi suradimas ir nubaudimas kal
tų ypacz augsztų oficierų 
reikalingas ant pakėlimo geros 
garbės prancuziszkos kariaunos. 
Tuom tarpu randas bijosi tų kal
tų jieszkoti, kadangi jie per di
delę įtekmę turi kariaunoj; taigi 
jie galėtu priesz randę kariaunę 
pakelti, o tęsyk tasai neturėtų 
ant ko remtiesi. Gal būt, kad 
toliaus visuomens balsas privers 
rsndę atmesti baimę ir griebtiesi 
ir tų kaltų nubaudimo, teip kaip 
jis privertė randę perkratinėti isz 
naujo Dreyfuso prowę; dabar 
vienok pats randas ne d rys ta tę 
daryti.

Wokietijo8 ciecorius stengiasi 
isznaudoti dabartinį prilankumę 
prancūzų ant didesnio susiartini
mo Prancūzijos su VVokietija ir 
jeigu bus galima, ant susiriszimo 
tų vieszpatyszczių. Laikraszcziai 
dabar praneša, buk Wokietijos 
ciecorius rengiasi atsilankyti su 
karLzka laivyne Prancūzijos 
porte Breste. Iszėmus patrijotų 
lygos laikraszczių. kiti tam pri
taria ir atvirai kalba apie naudę 
susiriszimo Prancūzijos su VVo
kietija, kadangi, kaip pasirodė iki 
sziol, Prancūzija, reikalui atsiti
kus,ne gali ant Maskolijos užeiti- 
kėti.

. Holandlja.
Sandaros kongresas caro su- 

suszauktas į Haag| baigia savo 
dienas. Jis neiszdavė tų vaisių, 
kokių nuo jo laukė caras, kurio 
mieris buvo: idant vieszpatystės 
sutiktu nors ant tūlo laiko ne 
dauginti kariaunos, kadangi 
apversdamas treczdalį surinkimų 
ant kariaunos reikalų, su likusiais 
pinįgais ne gali užganėdinti kitų- 
Maskolijos reikalų, o ežia dar lyg 
ant nelaimės per eiles metų tai 
vienoj, tai kitoj jos dalyj kanki
na gyventojus badas. Nieks ne 
tikėjo, idant kitų krasztų delega
tai važiuotu į Haag| ant užgyri- 
mo to, ko caras geidžia; Kongre
sas vienok neužgyrė nė to, ko 
nuo jo vardan žinoniszkume ci
vilizuota visuomenė turėjo ties| 
laukti. Wisuomonė turėjo ties| 
reikalauti, idant suvažiavę ant 
kongreso delcgitai nutartų pada
ryti karę žnioniszkesne, mažiaus 
panaszia į kov| draskanezių žvė
rių. Bet ir tas nepasisekė. Rods 
tnėtym| explioduoj-inczių mede- 
gų isz balionų uždrAudė, bet pa- 
kėl s kitų krasztų delegatams 
klau8yni| uždraudimo vartoti 
bombas pripildytas trosakinan- 
czių gazų ir anglijonų vartoja 
mų dabar ^ulkų “dum-duin” 
vadinamų, kurios ne tik sužei
džia, bet drasko kun|—pasiprie- 
szino angliszki ir amerikoniszki 
delegatai, taigi delegatai augsz- 
tai civilizuotų krasztų besigi- 
rianezių savo civilizacija. Dėl 
jų pasiprieszinimo net tos viesz- 
patystėe, kurios iki sziol tokių 
kulkų ne vartojo, priverstos bus 
jas įvesti. Rods užgyrė paren- 
gim| terptautiszkų sudų, bet 
kad pasidavimas nusprendimams 
tokių sudų nepriverstinas, tai, 
žinoma,ant praszalinimo karės jie 
galės vien kalbinti silpnesnę pu 
sę nusilenkti visame priesz reika- 
lavim| drūtesnės. Ne kas do 
nauda isz tokių sudų, kadangi jie 
ne galės būti teisybės apginėj-tia. 
Taigi visas kongresas nieko gero 
ne nuveikė.

Rytini Azija.
Draskymas Europos tautų vi

sokių Chinų krasztų pradeda ne 
patikti chiniecziatns. Kadangi 
hegėdisz kiausi ai prie to elgiasi 
Maskolija, tai priesz ję ir kreipia
si chiuieczių piktumas. Masko
lija t ji jauczia ir numano, kad jai 
greicziaus negu kitoms tautoms 
atseia ginti užgrėbtus krautus, 
bet savo begėdi sz k o pasielgimo 
ne perkeiczia, tikt rengia tvirty- 
nes, į jas gabena kariaunę ir gin
klus.

Chinų randas žino, kad ant ko
vos su Europos tautomis chinisz- 
ka kariauna ne tinka, todėl nors 
po japoniszkai karei bauginusi 
susiriszimo su Japonija, to dabar 
pats jieszko. Ciecorienė dabar 
iszsiuntė pasiuntinius su dovano
mis pas Japonijos ciecorių ir ke
lis szimtus jaunų chinieczių, ku 
riuos nori patalpinti ant mokini- 
mosi japoniškoje kariszkose 
mokslainėse. Praszo Japonijos 
ciecoriaus atsiųsti ataakanczius 
japoniszkus ofic erus ant organi 
žavimo ir mokinimo chimszkos 
kariaunos. Chinų randas dsvė 
teiposgi padirbti Wobietijos 
dirbtuvėse kelis naujus kariukus 
laivus. Jeigu jis butų seniai 
pasirūpinęs apie sudrulinimę ka- 
riszkų pajiegų, Europos vieszpa- 
tystės ne butų drysusios glemžti 
wisokius Chinų apekriozius.

Japonija užėmė mažas gulin
čias terp Japonijos ir Amerikos 
niekam neprigulinczias salutee, 
kadangi dažinojo, kad Amerika 
jas rengiasi užimti ir ežia pareng
ti savo laivynei staciję. Japoni
ja mat Amerikai užbėgo už akių.

Wokietija užėmė ant Sziauri- 
nių Ledinių jūrių gulinėsiąs, ne
toli Špicbergeno, ne apgyven* 
tas Meszkų salas, ant kurių sura
do turtingus akmeninių anglių 
plotus. Salos tos niekam ne pri
gulėjo. Dabar vienok Maskoli- 
ja ir Szvedija užprotestavo 
priesz tę uiėmimę, tikt nežinia, 
ar ^Vokietija dėl to protesto atsi
sakys tų waldybų, kurios, dėl anų 
anglių plotų, turi labai didelę 
vertę. _____________

Pietinėj Afrikoj dar karė ne 
praszalinta. Anglijonai prieši
nasi sumažinimui reikalavimų 
išreikštų gubernatoriaus an
gliukų valdybų Pietinės Afrikos 
Milnero ant susivažiavimo su 
Transvaaliaus prezidentu Krue- 
geriu. Reikalavimų tų ne priė
mė isz syk prezidentas Krueger, 
todėl nėra didelės vilties, kad 
juos priiimtu dabar. Taigi pieti
nėj Afrikoj dar gal užgimti karė, 
kuri nežinia kaip gal pasibaigti.

Isz Lietuvos.
Renka ankas ant Katari

nos paminklo.
Msakoliszkss caras, gal ant pa
rodymo savo prilankumo lietu
viams (ypatiszkas tas netikusio 
valdono tikrai žvėriszkas pri- 
lan kūmas), maloningai daleido 
rinkti po wfei| Maskolij| ir jo 
tikrai cariszkai numylėti Finlan- 
dij| aukas ant pastatymo Wil- 
niuje paminklo maskoliszkai pa
leistuvei, ciecorienei Katarinai 
II. Aukas pradėjo jau rinkti; 
Lietuvoj, žinoma, visokį numy
lėti caro paszlemėkai rinks jas 
ir nuo lietuvių su prievarta. Te
gul lietuviai ne duoda! Mes tu
rime svarbesnius reikalus negu 
statymas paminklų visokioms 
maskoiiszkoms paleistuvėms!

Vi ngiliai bažnyczioj. •
Wilniuje į bažnyežias szven- 

tomis dienomis susirenka ne ma
žai žmonių ant maldos. Isz to pa- 
sin udoja visokį vagiliai ant 
kraustymo besimeldžianczių ki- 
szenių. Sztai vieni tikt 6 d.liepos 
vien Szvento Jono bažnyczioj 
sugriebė tris vagilius bekraus
iant besimeldžianczių kiszenius, 
bet ne visi vagiliai likosi suimti, 
iszėjus isz bažnyczios masznelių 
pasigedo daugelis žmonių, o terp 
tų ukinįkės Lapskienės pavogė 
masznelę net su 60 rublių. Buvo 
tai visi minėtos ukinįkės užezė- 
dyti pinįgai.

Arklių paroda Želudkuose.
Berželio mėnesyj Zelud- 

kuose, Lydos pa v.,Wilniaus gub. 
atsibuvo ukmįkų arklių paroda. 
Aut dovanų paskirta 25 0 rubl. 
už geriausius eržilus ir kumeles 
gerų tinkanezių prie darbo veis
lių: už pirmutinius iszdalino 100 
rubl., už antrus 150 rubl. Ant 
parodos sugabeno apie 100 ark
lių, geriausi vienok buvo ukinį- 
kų ne VVilniaus, bet Slonimo pa
vieto Garteno gub.

Merga iszteke jo už mergos.
Maskoliszkas laikra»ztia“Pribal- 

tyjskyj Listok”pruneeza,kad viena 
gyvenanti Rygoj naszlė neseniai 
atsiszaukė į sudę praszydama, i- 
dant jai sugręžlntu jos mergiszkę 
vardę, kadangi ji, nors buvo isz- 
tekėjusi, mergystės nenustojo, 
vyras jos, su kuriuum išgyveno 
20 metų, buvo mat teiposgi 
moteris, tikt kad ję klaidžiai už 
vyriszkį į knįgas užraszė, ji ir 
rėdėsi vyriszkai. Sūdąs, isztyręs 
tę dalykę, persitikrino, kad minė
ta moterisskė teisybę sako. Pa 
klausta sudžios perdėtinio, ko
dėl ji teip ilgai tylėjo, atsakė, 
kad gėda jai buwo pirma prisi
pažinti, jog ji isztekėjo už mote
ries.

Pakvvaiszęs maskolpalai- 
kis.

Į VVilniaus puliciję atėjo kapi
tonas Peczenkin ir papasakojo, 
kad atėjęs į gyvenimę savo 
szvogerio, augsztėsnio urėdnįko 
Fedeikino.jis jį apkapojo su kar
du, bet nežino, ar ansai likosi gy
vas, kadangi apkapojęs jį, Pe
czenkin pats irabėgo. Policijos 
virszinįkas nusiuntė persitikrinti, 
ar besiskundžiantis ne meluoja; 
bet pasirodė, kad tai teisybė: pa- 
pasirodė, kad Fedeilkin turi nu
kirsti vienę ausį, veidę ir gilius 
įkirtimus į kaklę. Nesutikimų 
terp jų ne buvo, Peczenkin 
užpuolė ant Fedeilkino įgavęs 
nuo girtuokliavimo proto sumai- 
szymę.

Jawų prekės.
Pereitu sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuje: už 
pudp rugių 80—84 kap. Avižos 
paprastos 69—74 kap*, geros 
75—79 kap., geriausios 80—82 
kaip. Miežiai 69—70 kap. Gri
kši 90 kap.; grikų kruopos 142 
kap. Pupos 80—81 kap. Linų 
sėmens sausi po 125—130 kap.; 
drėgni pigiaus. Kanapių Sėmena 
179 kap. Kvietinės klynės smul
kios 56 kap., vidutinės 57—59 
kap., stambios 60—62 kap.

"VVilniuje mokėjo: už pudp ru
gių 73—75 kap., avižų 75—80 
kap., grikų 76—68 kap. Pūdas 
szviežio nesūdyto sviesto 9 rubl. 
25 kap.—9 rubl. 50 kap.

Prižiūru mokintinių wa- 
Naroslaike.

Maskoliszkas apszvietimo mi- 
nisteris iszdavė naujp padavady- 
jim|, pagal kurį prižiūra mokin
tinių laike ferijų pavesta visiems 
tarnaujantiems mnistenjoj. Tokių 
budu kaimų mokintojai turi tiesę 
daboti ir perserginėti, teiposgi 
denuncijuoti daug už juos ap- 
szviestesnius gimnazijų mokinti
nius. Pasirodo, kad ir ministeris 
Bogolepov, nors buvo universi
teto profsoriumi, bet elgiasi teip 
kaip paprastas menkai iaztnanan- 
tis policistas.

Pirkimas liudinįkų.
Lietuviai lygai Amerikoj kaip 

ir tėvynėj papratę prie taeymosi 
po sudus, nors ant to ne butų nė 
jokio pamato. Isz to netikusio 
lietuvių palinkimo pasinaudoja 
visoki menkos doros niekszai: 
antai VVileikos pavietyj kiek
vienoj vietoj, kur tikt yra sūdai, 
priviso gana tokių, kurie už pinį- 
gus puisisamdo už liudieįkus. 
Nors nieko nežinotų apie beai- 
provojanezių tiesas ir kaltes, to
ki niekszai už pinįgus, kreivai 
prislėgdami, samdosi į liudinįkus 
tai vienos, tai kitos pusės.

Zemiszkos j taisos Lietu** 
woj.

Maskoliszki laikraszcziai vėl 
pranesza, buk vieszpatystės rodą 
dabar perkratinėja užmanymę 
vidurinių reikalų ministerio į- 
vesti žemiszkas įtaisas Lietuvoj. 
Pirmutiniai įstatai likosi permai
nyti,pritaikinti prie sanlygų Lie
tuvoj. Pagal ministerio užmany
mu Lietuvoj ne butų liuosų rin
kimų, bet sąnarius žemi-*zkų įtai. 
bu paskirtų patsai randas, žinoma, 
vien isz maskolių. Užmanymas 
tasai, kaip sako, tapo užtvirtin
tu. Ne didelę atgabęs naudę lietu
viams ta nauja maskoliszka szni- 
pinyczia!

- Zemdurbystės paroda.
Rygoj kę tikt atsibuvo žem- 

darby^tėe ir naminės ūkės,teipos
gi visokių žemdarbiszkų maszinų 
paroda. Paroda traukėsi 10 
dienų, likosi uždaryta 4 d. liepos. 
Ant parodos szį metę suvežė dau- 
?iau8 daiktų negu kitais metais. 
Kasztus parengimo visai užden
gė surinkimai už vietę ir nuo 
lankytojų už įėjimo bilietus.

Kanalizacija VVilniuje.
Musų tėvynės eoatapilėj, mies

te VVilniuje iki sziol nėra nė van
dens traukimo ir pervalymo įtai
sų, uė kanalizacijos. Kaulink ka
nalizacijos, Peterburgo kompani
ja Koppel <ft Co. atsiliepė į mies
to rodę su užmanymu parengti ka- 
nalizaciję, kas, žinoma, padarytu 
miestę daug sveikesniu. Atsilie
pimas kompanijos privertė miesto 
rodę perkratinėti tę k I ausy m ę, 
bet ji iki sziol nieko ne nuspren
dė.*
Prižiūra nusidėjėlių pa

bėgusių | Ameriką.
Iki sziol maskoliezki sudžios 

tirinėtojai ir prokuratoriai atsi- 
szaukdavo .tiesiog į konsulius A- 
merikoj su reikalavimu sujiesz- 
koti, parengti paslaptę dabojimę, 
arba reikalaudami suaresztavimo 
pabėgusių isz Maskolijos į A nite- 
rikę nusidėjėlių. Dabar vienok 
maekohazkas randas paaiszkido, 
kad su tokiais reikalavimais ne 
gali prie konsulių kreipti esi nė 
sudžios tirinėtojai, nė prokurateė- 
riai, tokię tiesę turi vien tieeda- 
rystoa ministeris. Susineezinėti su 
užrubežiuose ėsaneziai konsuliais 
nė sudžios tirinėtojai, ne sanda
ros sudžios ne turi tiesos.

Balsas lletuwiszko8 jau
nuomenės beslmokinan- 

czios užrubežyje Į A- 
merikos lietuwiu8.

Iki neseniai apie lietuviszkę 
jaunuomenę besimokinanezię nž 
rubežyje nieko ne buvo girdėt. 
Tiesa, buvo ne mažai paeinanezių 
isz Lietuvos, ir net tikrų lietu
vių, bfet prigulint jiems prie len- 
kiszkųbei maskoliszkų studentiez- 
kų drajugyszczių, jie niekuom kai
po likTuviai neiszsiduodavo. Tik 
paskutiniuose metuose atsirado lie 
tuviaiikurie prie kiekvienos pro 
gos pabodo savo lietuviszkę taa-

i Mergų prekysta.
Italiszkas laikrasztis “Italie** 

pagarsino žinias apie kelius mer
gų prekystes, kurię veda godus 
ant pelno visoki besaužiniszki 
niekszai. Žinias pagarsintas minė
tas laikrasztis gavo nuo atsibu- 
vanezio dabar Londone terptau- 
tisžko kongreso ant apstabdymo 
tos bjaurios prekystes. Isz jų isz- 
puola, kad Leipcige, laike di
džiojo knįtrų jomarko atsibūva 
teiposgi paslėptas mergų jomar- 
kas. Czia siunezia vlspki agentai 
lygiai krikszczionys kaip ir žy
dai savo suviliotas visokiuose 
krasztuose merginas. Czia supirk
tas gabena į miestę Jassy, Ru
munijoj. Isz czia dalis ta voro ei
na į Maskoliję, kita į Turkiję. 
Merginas ( paskirtas Maskolijos 
paleistuvystės namams gabena 
į Wilnių ir į Rygę, kur suva
žiuoja pavieni tokių namų už
laikytoje! ir turtingi mergų pre- 
kėjai pristatanti taworę visiems 
Maskolijos miestams ir Siberijai. 
Mat musų tėvynės sostapilėj, ga 
Įima sakyti, nėra pramonės ir 
pragystos gerais tavorais, bet už
tai , bjaurioj mergų prekystoj 
VVilnius yra vienu isz centrų.

La|wių moterys pradėjo 
karę su karezemoms.
Ifcz Latvijos raszo, kad latvės 

ir estės, kurioms nusibodo nak
timis laukti grįžtanezių isz kar-. 
ezetnų girtų ' vyrų (Lat
vijoj ir Estijoj, kaip žinote, dar 
nėra monopoliaus nė rando deg
tinės pardavinyczių), atsiezaukė 
tiesLg į gubernatorių reikalau- 
dairios uždarymo nors tų kareze- 
mų,: kuriose tankiausiai terp gir
tuoklių pasitaiko musztynės. Gu- 
bernatorius paklausė pasiraszu- 
sių no reikalavimu kelių szimtų 
moterų ir jų nurodytas karezemas 
uždarė. Žinoma, užtai ne vienas 
vyrį^, netekęs numylėtos pasi 
linOnrinimo vietos, gerai apdau
žė prisidėjusias prie uždarymo 
moteris, bet tos ant to ne paiso. 
Pr.i4ž>ę kovos su karezemoms 
padarė estės, dabar jų pėdoms 
eina jau ir latvės. Kad (ai ir lie
tuvės to pabandytų. \

Zemdarbiszki pamoki* 
nimai.

Maskoliszkos žemdarbystės ir 
vieszpatyslės turtų ministerijos 
rengiasi, laike visų žemdarbyslės 
parodų parengti atsakanezius pa
mokinimus ir lekcijas visokių 
žemdarbystės skyrių. Užmanymas 
gerai, tikt žinoma, maskoliezki 
miniėteriai rengs tokius pamoki
nimui ir lekcijas vien maskolisz 
koj kalboj, o kad ję mažai lietu 
vių ųkinįkų supranta, tai lietu
viams tie pamokinimai ne daug 
atgabęs naudos.

Iszmetė walką isz gele
žinkelio trūkio.

Ant geležinkelio, ant stacijos 
Gattenfeld, Prūsų Lietuvoj, žan 
darai euaresztavodvi moteriszkes 
ir vienę vyriszkį ir nugabeno į 
Karaliauczių, kur pasodino į ka
linį iki provai'. Minėtas ypatas 
apkaltina, kad važiuodami, 
iszmetė per langę isz bėgančio trū
kio keturių mėnesių vaikę. Trūkį 
tuojaus sulaikė ir gana jieszkojo 
iszmeęto vaiko, bet jau jo nera
do. Minėtos ypatos keliavo į 
Mask^liazkę Lietuvę; į Prusus 
atkeliavo iaz Amerikos. Kas jie 
teki yra isztikro, gal vėliaus su 
seks. |

tiszkę kilmę ir nepasiduoda nė 
joaioms draugų (lenkų ir masko
lių) įtekmėms kas link tautiszkų 
dalykų.

Toks užsilaikymas musų brolių, 
nežiūrint ant to, kad jie nepapilj 
dė nė jokios drsugiszkame su 
lenkais ir maskoliais gyvenime 
netolerancijos, prieszingai, sten
gėsi visados būti su jais sutikime, 
užtraukė studentiszkose sferose 
ignoranciję, kaip kada ir 

visiszkai aiszkię, .^kas ypatingai 
patėmytinas medegiszkame terp 
draugų padėjime. Ir teip, stu
dentai lietuviai ir lietuvaitės, už 
meilę savo žmonių ir tėvynės, 
užsipelno nuo studentų lenkų ir 
maskolių paniekinimę. Bet musų 
szirdyse dega ugnis, kurię kursto 
vaidelotė—sęžinė tiesų žmonijos.

Imdami už pavizdį studentus 
mažų tautų, kaip armėnus, bul
garus, serbus ir tt. kurie, mokin- 
damiesi svetimose szalyse, tve
ria isz paskutinių spėkų savo 
atskiras tautiszkas draugystes 
ir darbuojasi ant labo savo žmj- 
nių, ir mes lietuviai, viens kitę 
susiradę, pradėjome rūpintasi 
apie tokias draugystes, kad pa
rodyti Europai, kur ir kaip ga
lima, jog Lietuva, lenkų bei 
maskolių garsinama už pirmuti
nių bei antrųjų provinciję, turi 
savo ypatiszkę tautę ir tokię pat 
tiesę ant savo -neprigulmystėa 
kaip ir kitos tautos.

Tokiu budu praėjusiuose me
tuose 1898 Gruodžio mėnesyj 
susitvėrė “Draugystė Lietuvos 
Jaunuomeuės”Zueriche, o 7 dienę 
Gegužio mėnesio'szių metų drau
gystė lietuviszkos jauMomenės 
“Rūta” Freiburge (Szvj^niijbj). 
Nors tos pirmutinės lietuviszkoe 
studentiszkos draugystės nedidelį 
turi sąnarių skaitlių, kadangi 
ir lietuvių beaimokinanezių užru
bežyje dar ne daug, vienok yra vil
tis, jog jos ateitėj atgabęs vaisius.

Žmonija gerai susiprato, jog 
“mokslas tai galybė”, už tai kiek
viena kylanti isz miego tautelė, 
ant greitesnio nuo savęs nusime
timo vergiszko jungo, užkrauto 
kitų civilizuotų tautų, kurios 
visaip rūpinasi pavergtus gaiva
lus migdyti kad tikt nepraoustų, 
stovinti po, jų “priegloba” turi 
už pirmutinę ir svarbiausię savo 
pareigę trustiesi aut apsiszvieti-. 
mo ir prasimokiuimOfturi atkreipti 
atidę ant savo jaunuomenės, nes 
tik ji yra priimėja jaunos dvasios 
ir atemanezios gentkariės auklėto
ja. Kokia jaunuomenė tautos— 
tokia jos ir gentkartė, tokia jos 
ateitis.

Tautos, velkanczios nasztę 
kryžiaus, kaip tai: lenkai, rusi
nai ir kitos tam panaszios, turi 
jau nuo seniai visokias paszdpos 
draugystes ir stipendijas netur
tingai savo jaunuomenei, kuri, 
apturėdama per kruvinę prakąitę 
savo viengenezių apszvietimę, 
ne gali jau vien pagal savo šan
kinę ne darbuotiesi ant savo tau
tos labo.

O kas su musų szventa Lietu
va?

Jau ne begalima nė prisipažin
ti, juog musų tėvynės rubežiai, 
kuriais per kelis amžius ji buvo 
suvaržinta, sutrupėjo, bet ant 
Lietuvos gėdos ir nelaimės ji iki 
sziol nesirūpino apie savo apaszta- 
lus szviesos. Didesnė dalis lie
tu v iszkos jaunuomenės—tai vai
kai ukinįkų ir dažniausiai netur
tingų. Kiek sveikatos ir dvasios 
turi ji padėti iki pabaigia augsz- 
tesnes mokyklas, tai tik ji viena 
teatjauezia, nes kitaip lietuviszka 
visuomenė nebūtų teip nejausti 
medegiszkame tų apasztalų czel- 
pime. Lietuviszka akademiszka 
jaunuomenė Lenkijoje bei Masko- 
lijoje szeip teip dar pasistumia 
užsiimdama korepeticijomis, per- 
raszymais e te., o atvažiavęs į 
užrubežį, kuom užsipelnysi, ne 
mokėdamas gerai prancuziszkos 
arba vokiszkos kalbos? Nauda 
gi apsiszvietimo užrubežyje, ypa
tingai Prancūzijoje ir Szveicari- 
joje, kur žmogus ant tūlo 
laiko isztrukęs isz po nagų sziau
ri nės meszkos, atsirandi liuosu 
kaip pauksztelis, yra Lietuvos 
vaikams, o podrauge ir jai pa-
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ežiai milžiniszka. Užtat traukia 
į azviesos krasztua musų jaunuo- 

, menė pilna karužių geismų mok
slo ir energijos ne paisydama ant 
nė jokių medegiszkų kliuezių, 
tuomi užsiganėdindama, jog tai 
mokinasi ant savo motinos Lie
tuvos naudos.

Argi ne atėjo laikas lietu- 
viszkai visuomenei ant tų savo 
vabalėlių atsižvelgti? O 
jeigu ji ant' to nebesidairo, lai 
mes, menki jo* akyse vabalėliai 
szaukiame: •‘seniai, jau seniai 
laikas!”

Amerikiecziai! Į Jūsų pusę at
sigrįžę, szaukiame su vilczia, jog 
Jus, dabartiniai kelvedžiai lietu
vių, iszgirdę musų balsę, nepa- 
siliksit kurcziaisl Žinome gerai, 
jog Jus turite daugelį savo rei
kalų, bet ant gero brangios Tė 
vynės nepasigailėsite rupeszczių, 
ir darbo sekaneziame teip svar
biame tautiszkame dalyke.

Ar ne galėtu tarpe Amerikos 
lietuvių susilvėrti paszelpos 
draugystė lietuviszkai neturtin
gai jaunuumenei, besimokinan- 
cziai užrubežyje, ypatingai to
kiems neturtingiems studentams 

* bei studentėms, kurie už tautisz- 
kus reikalus yra priversti apleisti 
savo tėvynę? Įkūnyti tokiai 
draugystes nėra ne galimu, isz 
pradžių tik reikia kelių tvirtų 
tėvinainių, kurie užsiimtu isz- 
aiszkinimu vietiniams tautie- 
bziams reikalingumo ir naudin
gumo szelpimo savo akademisz 
kos jaunuomenės,nurodytų vaisius 
kokius apturir nuo to kitos vargs- 
tanezios po svetimu jungu tau
tos.

Butų labai geistina, idant vi- , 
sos lietuvi-zkos draugystės Ame
rikoje teiktųsi sziame darbe, ne 
veizint ant skirtumo uuomonių 
ir mietų, prisidėti medegiszkai, ' 
pastodamos sąnariais tokios drau- ' 
gyalės.

Lietuviai Amerikonai! Argi ' 
ne insteigsite savo“Mocziutės”?! ! 
Te mato svetimtaueziai, jog ir 1 ie ( 
tuviai supranta-užduotę žmonijos!

begyvuoja lietuwiazka jauuuo- 
nė! <

Te žengia szvieaa pryszakyn!
“Mokslas-tai galybė”. ,
Wardan Lietuviszkos jaunuo ] 

menės užrubežyj. ' ,
F. S. Meldžiame visus lietu- i 

viszkus laikraszczius atkartoti i 
szį atsiszaukimę. i

Isz Amerikos
Ardo su dinamitu srtritkariu Hni-

Brooklyne užgimė tarnaujan- 
czių ant sztritkarių sz t taika s; 
pereitos sanvaitės seredoj užgi
mė sumiszimai ir musztynės, da
lis kybanczio geležinkelio likosi 
su dinamtu iszardyda, prie ko 
keli žmonės likosi sužeisti. Kas 
dinamitu padėjo, to nieks nežino, 
bet mena, kad tai sztraikierių 
arba jų draugų darbas. Keli 
sztraikieriai likosi suaresztuoti. 
Užgimė daugelyj vietų susimu- 
szimai terp sztraikudjanczių ir jų 
vietas užėmusių sztritkarių 
tarnų. Musztynėse diktai žmonių 
likosi sužeistų, jų skaitlių dar 
padidino policija vaikydama su- 
stmuszusius. Terp sunkiai su- 
musztų patinkam vienę, rodosi 
lietuviszkę pravardę, 9 m. Men
kų, kuriam policistas su savo 
lazda apdaužė galvę.

Moszis saerifo su pleszikais.
Cim arkom, Nev. Mex. Netoli 

szito miestelio szerifas su savo 
žmonėms prisivijo plėszikus, ku
rie neseniai iszplėszė, netoli Fol- 
son expre8inį, Southern geležin
kelio trūkį. Szerifa? norėjo pjė- 
szikus suimti, bet tie nepasida
vė. Užgimė smarkus muszis, ku
riame vienas isz ptėszikų likosi 
perszautas, bet užtai ir patsai 
szerifas ir jo pagalbininkai tapo 
gana sunkiai paszauti. Per tai 
gaudyipas plėszikų turėjo, apsi
stoti, jie nutraukė toliaus ir pa
sislėpė kalnuose.

namon, ant susibėgimo ulyczių 
norėjo nuo bėganezio karo nu- 
szokti, bet nuszoko teip nelaimin
gai, kad smarkiai puolė ant že
mės ir su galva sudavė į trotua
ro a>fallę. Nors odos ne prakir
to, bet kunįgas jautė baisų skau- 
dėjimę. Nugabeno jį į jo bažny- 
czię, kur jis apmirė ir nors pa- 
szauktas daktaras viskę iszbandė, 
kunįgas ne atgavo jau žado ir į 
porę valandų pasimirė.

- Ingersoll ne gyvas.
Pagarsėję} Amerikoj prieezti- 

kėjimiszkas rasztinįkas Bob In- 
gersoll, savo vasariniame gywe 
nime netoli Nev
Yorko, pereitos pėtnyczios dienę 
pasimirė staiga nuo apopleksijos, 
lugersoll gimęs 1833 m.

6 itulijonai lynezuoti
Tallulah, La. Czia likosi 

žmonių minios suimti 6 italijonai 
nužiūrėti kaipo užmuszėjai pažįs
tamo ežia daktaro. Minėtus ita- 
lijonus priraisziojo prie medžių ir 
suszaudė. Gal būt, kad jie buvo 
visai ne kalti.

Lengva Amerikos otieieru 
pastoti.

Kadangi mažai atsiszaukia 
liuosnorių norinezių su filipinie 
ežiais kariauti, tai Vfashingtono 
randas nusprendė į kariaunę pri 
iminėti ir nemokafhcziu? anglisz- 
kai ateivius, nors jie ir ne butų 
Amerikos ukėsais. Kiekvienas, 
kuris atves verbavimo biurams 
po 40 liuosnorių, bus į oficierus 
paskirtas. Nors teip prižada val
džios.

Uisinuodinę plkniklnlnkai 
Lene, III. Jaunas vaikinas, 

szvedas Anderson, kurisai ėmė 
dalyvumę mokslainių piknįke, 
pasimirė nuo nuodų, kurie neži
nia kokiu budu pateko į valgį.ku- 
rį piknįkinįkai valgė; po valgy 
mui, apart Andersono, apsirgo 
tuojausdar!7 žmonių; tie nors 
sunkiai serga, bet dar gyvi.

Gaisrai
Milvauree, Wis. 18 d. liepos 

užsidegė ežia Grace hotelis. ant 
kertės Keed ir Park st. Ugnis 
platinosi su neiszpasakylu greitu
mu. Subėgę ugnagesįai pradėjo 
savo darbę, bet užgriuvusių sie
nų 12 sargų likosi sunkiai ap
kultų, isz kurių 4 apkulti mirti
nai.

H Toledo, Oh. Sudegė ežia di
delės C, H. & D. javų krautuvės 
su keliais paimtais tukstanczių 
buszelių visokių javų. Blėdį 
ugnies padarytu skaito ant mili
jono doliarų.

Mount Vernon, Ind. Sudegė 
ežia dideli Peeleso javų malūnai 
ir prie jų ėsanczioe javų krautu
vės. • Blėdj ugnies padaryty 
skaito ant & 150000.

Saratoga, N.Y. Sudegė ežia 
didelės bicyklių krautuvės Le- 
getto. Blėdį ugnie* padarytę 
skaito ant 1120000.

Nev York. South Brooklyne 
sudegė didelės javų krautuvės, o 
jose 300000 buszelių visokių- ja
vų, teiposgi dvi krautuvės At
lantic dokų, Blėdį ugnies pada
ryty skaito ant 1200000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Columbus, On. Netoli Haver- 

hill, ant Norfolk ir Western gele
žinkelio, susimuszė pasažierinis 
geležinkelio trūkis su prieszais 
bėganeziu tavoriniu. Prie to trys 
geležinkelio tarnai: maszinislas 
tavorinio trūkio, peczkurys pasa- 
žierinio ir dar vienas geležinke
lio tarnas likosi užmuszti. Pasa- 
žieriniame trukyj ne mažai pasa- 
ž i erių likosi apkultų, terp kurių 
yra ir pavojingai apkulti.

Scottsville, K y. Ant Chesa 
peake & Nashville geležinkelio, 
nupuolė nuo tilto pasažierinis 
trūkis ir beveik su wisu sudegė. 
Prie to sudegė vienas pasažierius, 
apdegusių ir apkultų yra apie 
20.

Isz darbo lanko,

Geleži n-

Statistika nelaimiu ant geležin
keliu. i

Likosi pagarsinta statistika ne
laimių ant geležinkelių. Isz jos 
matyt, kad pereity metę ant gele
žinkelių 47741 žmonis pasiekė 
nelaimės, iez ko 5869 likosi už
muszti, 40882 sužeisti,
kelio tarnų 1958 tapo užmušti, 

.o 31761 sužeistas. ' Baeažierių 
užmusztų buvo 221, o 2975 su
žeisti. Slapta važiuojanczių 
trampų užmuszė 4680, sužeidė gi 
6176. Taigi vienas užmusztas 
pasažierius iszpuola ant ant 2267 
270, vienas gi sužeistas ant 170 
141 keliavusių. Terp geležinke
lio tarnų iszpuola vienas užmusz
tas ant 449, o sužeistas ant 28 
tarnų.

UŽHimuaze kunigas.
Philadelphia, Pa. VVikariju 

szas czianykszczios Szvento Juo
zapo katalikiszkos bažny ežios, 
kunįgas Jordao, važiuodamas 
nuo vieno isz savo parapijonų

Tvanai.
Albuquerque, Nev Mex. Nuo 

didelių lytų užgimė ežia didėli 
tvanai, kurie užliejo ir daugelyj 
vietų iszardė Santa Fe geležin- 
kelį.

Pranesza teiposgi isz Texaso 
apie naujus tvanus, kuriuos pa- 
gimdė isz naujo daugelyj vietų 
atsitikę debesų praplyszimai.

Nelaime kastynese.
, PrrrsBURG, Ba. Kastynėse Red- 
stone Coal Oil & Gas Co. Grind- 
stone atsitiko dujų expliozija, ku
ri iszardė kastynių olę. Brie to 70 
kalnakasių likosi užbertų. Iki 
sziol isztraukė 8 sunkiai sumanky
tus. Kas atsitiko su kit lis, dar 
ne žinia.

Ledai.
j Wisconsine, Campbello porto 
aplinkinėse siautė baisi audra su 
ledais ir debesų praplyšti m a i 8, 
nuo ko užgimė tvanai, kurie už
liejo didelius dirvų plotus ir už- 
neszė juos p iešką. Ko neiszuaiki 
no tvanai, tę iszmuszė ledai.

•Į Viole, III. Rado ežia nau 
jus anglių plotus, ant kurių žada 
neužilgio parengti kastynes.

Nrvburgh, N. J. “Colvell 
Witoux Co.” pakėlė ant 10% už
darbį visų savo darbinįkų.

Kotzebue apskrityj, 'Alas- 
koj, 1000 aukso jieszkotojų ken- 
czia didelį vargę, nuo kurio ap- 
sireiszkė terp jų skorbutas.

Marchel, Wis. Czianyksz- 
ežiai kapitalistai rengiasi dirb- 
diuti elektriszko geležinkelio li
nijas į Nev Carlisle ir į La Bor
te.

5 Lisbon, Oh. Darbinįkai 
czianykszczių cinu dirbtuvių rei
kalauja, idant jų unija būtpri
pažinta.

Allegheny, Ba. Wood Ru- 
ne, aut Preble ui., Bennsylvania 
Cartiug and Machine Co. rengia 
nauję dirbtuvę. **

Bellefonte, Pa. “ Rengia 
ežia nauję porcelėno dirbtuvę. 
Kada ežia prasidės darbai, pa- 
tilps su virszum 100 darbinįkų.

1 Elvood, Ind. Czianyksztės 
blėtas dirbtuvės pradėjo dirbti; 
2000 darbinįkų gavo jose darbę. 
Wisi darbinįkai gauna p&didinty 
užmokemį.

1 Springfield, III. į“Tventy 
Tvo luch Mill” dirbtuvės, kurios 
iszstovėjo per kelia metus, pradė
jo dirbti ir 200 žmonių gavo 
darbę.

5 Bittsbl'rg, Ba. Atsibūva 
ežia kastynių savinįkų ir kalna- 
ka-ių. konvencija ant tarybų kas^ 
link užbaigimo visų terp vienų ir 
kitų užgimusių nesutikimų.

•; Wheelixg, W. Va. Darbai 
eina.ežia ne niekiausiai; kaip ki
tų kastynių savinįkai skundžiasi 
ant stokos darbinįkų. Daugelyj 
vietų rengia naujas kastynes. -

< Bittburg, Pa. Ant South 
Side, ant Josephina ir 27 ui. ne
užilgio bus parengta nauja dirb
tuvė; rengia ję Iron City Metai 
Ceiling Co.

Sharp?burg, Pa. Darbinįkai 
czianykszczių 6 augsztų peczių, 
kurie buvo sztraikę pakėlę, su
grįžo prie darbo; pakėlė jų už
darbį ant 20%.

•[ Si i akom, Pa. Darbinįkai 
czianykszczių augsztų peczių, ku
rie buvo sztraikę pakėlę, gavę 
reikalaujamę pakėlimę užmokes- 
nio, sugrįžo prie darbo.

Pottsvillb. Pa. Dirbtuvės 
Pottsville Iron & Steel Co., ku
rios per ilgę laiaę iszstovėjo, ne
užilgio pradės vėl dirbti. Patilps 
ežia 1000 darbinįkų.

De Lamut, Pa. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių pasibai
gė: kompanija priversta likosi 
pripažinti uniję ir pakelti darbi- 
nįkų uždarbį.

•J Kalifornijos vyno ir sodų 
augintojai garsina per laikrasz
czius, kad reikalauja darbinįkų 
prie rinkimo vynvuogių ir so
dų vaisių.

5 Clevrland, Oh. Sztraikai 
czianykszczių sztritkarių tarnų 
užgimė isz naujo, kadangi kom
panija savo pirmiaus duotų paža
dėjimų ne iszpildė.

5 Mahanoy City, Pa. Prim- 
roee kastynėse neužilgio prasidės 
darbai. Kastynės tos likosi užda
rytos ant atlikimo visokių reika
lingų pertaisymų.

•; Hartshorne, Ind. 
Sztraikas czianykszczių kalnaka
sių, kurisai prasidėjo 9 d. vasa
rio, dar nepasibaigė; darbinįkai 
vienok tiki, kad jiems pasiseka jį 
laimėti.

Lisbon, Oh. Shieds nupirko 
1400 akrų žemės su naujai suras
tais anglių sluogsniais terp Con- 
field ir Lisbon. Ant tų plotų pa
rengs kastynes, kuriose dar szį 
metę ketina pradėti darbus.

5 Elk Lick, Pa. Sztraikuojan- 
ti czianykszczių kastynių darbi- 
hįkai sugrįžo prie darbo už senę 
užmokesnį, tikt vieton kas mėne
sį, turės užmokėti uždarbį kas 
14 dienų.

5 Toluca, III. Darbai eina 
ežia labai gerai; ir isz kitur at
važiavę darbinįkai galėtu gaut 
greitai darhę, kadangi kompanija 
nori p įrengti daugiaus szsftų, 
tikt ant vietos nėra tiek darbinį
kų, kiek reikia. K. S.

1 Clkveland, Oh. Sztraikas 
czianykszczių sztritkarių tarnų 
traukiasi su sumiazimais: keliose 
vietose straikieriai po bėgan 
ežiais karais pametė dinamitę. 
Miesto majoras poreikalavo nuo 
gubernatoriaus milicijos.
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N®v York. Atsibūva ežia 

konvencija darbioįkisekų organi
zacijų miesto Nev Yorko. Isz 
svarbesnių iki sziol nutarimų 
reikia paminėti nusprendimę už
dėjimo atsakanezio fondo ant 
szelpimo pakėlusių sztraikę orga 
nizuotų darbinįkų.

•] Bluefield Countt, Pa. 
Sztraikas czianykszczių kalnaka
sių pasibaigė. Darbinįsai sugrįžo 
prie darbą Gaus jie dabar po 
45c. nuo tonos iszkaslų anglių, 
dirbanti gi prie maszinų po 22|c. 
nuo tonos. ,

5 Evansville, Ind. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių bai
giasi: 9 kompanijos jau sutiko 
mokėti pagal užgirty Chictgoj 
užmokesčio tabelę, 8 dar nesubn 
ka, bet nieks ne abejoja, 
kad ir jos turės sutikti ant to, ant 
ko dauguma sutiko.

Huntinoton, Pa. Prairie 
Creek Coal Co., viena isz di-. 
džiausiu szitatne satele, sutiko, 
teip kaip darbinįkai reikalavo, 
ant 8 darbo valandų ir ant už- 
mokesnio po $2.12| ant dienos 
aiba po 55c. nuo tonos nevalytų 
anglių.

5 Mahanoy Plans, Pa. Kas- 
tynėse Lsvreuce Coal Co. pasi 
liovė darbai ir per tai 350 žino 
nių neteko darbo. Priežastis yra 
ta, kad pagedo anglių kėlime 
prietaiso*. Kastynės tos teip ilgai 
stovės, kol ne atliks reikalingų 
pataisymų.

•j Joliet, III. Dvi czianyksz- 
czios geležinių sztaugų dirbtuvės 
• Federal Steel Co.” pradėjo 
dirbti nuo pereitos sanvaitės se 
rėdos, treczioji gi nuo ketvėrgo. 
Gjvo darkę 700 darbinįkų. D.rb- 
tuvės “Seat! Sheet Plant” tei
posgi pradėjo jau dirbti.

Evansvillr, Ind. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių traukiasi 
toliaus, sztraikuojauti darbinįkai 
stengiasi jų vietoje dubsneziue 
seabsus prikalbėti mesti darbę, 
bet Kastynių savinįkai pastatė 
ginkluotę sargybę, Kuri nieko 
prie kastynių neprileidžia.

• Denver, Col. American 
Smelting & Reti m n g Co. per sa
vo reprezeutauty pagarsino, kad 
neprasidės jos dirbtuvėse darbai, 
kol darbinįkai reikalaus pripažini
mo unijos. Unijos yra tai darbinį
kų, o ne kompanijų reikalai; ko- 
kię tiesę, rodosi, gali kompanijos 
turėti kiszliesi į privatuzkus 
darbinįkų reikalus!

5 Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina gerai, pa
pratę prie to darbo darbinįkai grei
tai gali gauti darbę. Darbinįkai 
prie Kokso peczių uždirba 46—69 
dol. ant mėnesio, mainieriai gi 
gali uždirbti po 12.25 aut dienos. 
Eayete ir Westmoreland Couuly 
stato dabar daugiaus kokso pe
czių. .______________
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Lietuwiszku dirwn.

Ter.

Isz Springvalley, III.
Muaų prabaszczius, kun. Rėža, 

> atsisakė nuo prabaszczystos. 
Priežastis atsisakymo yra ta, kad 
kaip tai yra kitur ir pas mus kunį
gas norėjo valdyti ne tikt tikėji- 
luiszkę bet ir lurtiszkę musų baž- 
nycziusdalį.Atkakęs pas mus,rado 
pliacių bažuycziai nupirkty, o ant 
rėdymo materijaiiszkų parapijos 
reikalų buvoakomitetas isz 9 sąna
rių. Kunįgui tas nepatiko, kadan
gi prižiūrėtojų ėeę perdaug; pre
zidentu galys būt likt jis pats,jei
gu parapija ant to ne sutiksianti, 
tai jis uždaryeęs bažnyczię. Buvo 
suszauktas milingas, bet parapi- 
jonai aut kuuįgo užmanymo ne 
suliko, nusprendė, idant kunįgas 
valdytu vien altorių. Isz to kilo 
visi nesutikimai terp kunįgo ir 
komiteto, tas daėjo iki vyskupui. 
25 d. berželio 3 isz komiteto nu
sidavė pas vysk upę. VVyskupas 
užklausė jų, kodėl jie nepriima 
kuuįgo už parapijos prezidentę? 
Komitetas iszaiszkino priežastis, 
terp kurių svarbiausia buvo ta, 
kad kunįgas daro prie visokių 
darbų didesnes bilas, negu atlik
tas darbas gali kasztuoti, origi- 
naliskkų bilų niekam nerodo. Tas 
aiszkiai pasirodė prie dirbimo 
peczėties draugystės szvento An
tano. Todėl aut mitingo parapi- 
jouai nutarė, kad geriaus visai 
be kunįgo pasilikti negu ‘ kunįgę 
Rėžę priimti.už parapijos prezi
dentę. Tokį uutarimę komitetas 
ir perstatė vyskupui. Wyskupas 
liepė parapijouams pasijieszkoti, 
teip kaip jie nori, kitę kunįgę, 
kadangi pats diecezijoj ne turys 
mokauezio lietaviszkai kuuįgu: 
visoj diecezijoj luiys tikt du lie- 
tuviszku kunįgu: Rėkę ir Maszo- 
lę, bet aut paskutinio tų rys per
daug skundų. Baskui pas vysku- 
pę atkeliavo patsai kun. Rėža ir 
atoisąaė nuo parapijos. Po tam 
vieuok, tiuo vyskupo pargrįžęs, 
dar suszuukė parapijos m įtingę 
neva aut apsirokovimo ir prie 
to bandė su parapijonais 
t susitaikyti, bet tas ant 
niekų nuėjo: ant ta mitingo dar 
labiau* su parapijonais susibarė, i 
Bnderanczio apsirokavimo ir ne
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buvo padaryta. Dabar parapijh 
tikrai nežino, ar be jos žinios kd- 
nįgas nepridirbo skolų, už kuria^ 
reiks paskui parapijai užmokė 
ti ir tai daugiaus negu isztikrp 
kuuįgo padirbdinti daiktai gafi 
kaeztuoti. Pa ra pi jonai.

Reikaluose Paryžiaus pal 
rodos komiteto. į 

Į musų redakoiję atėjo szitie 
nauji balsai ant sąnarių į komi tė
tę Paryžiaus parodos:

P. Ambrozevyczius isz Phila- 
delphios, Pa., kadangi Szernas 
atsisako nuo prezidehtystos, jo 
vietoj perstata:

Ant prezidento D-rę Szliupę;
Ant kasieriaus —- J. J. Pauksz-i 
isz Plymonlho, Pa.;
Rasztinįkę — P. Mtkolainį isz 

Piymoutho, Pa.;
Apdirbėju reikalų — kun. Mi-I 

lukę;
Knįginįkaia: kun. ŽUinskę isz 

Plymoulho, Pa., ir V. Stagarę isz 
Shenandoah, Pa., (reikalingas bu 
tų vienas, kadangi ėsant dviem, 
bereikalo darbas trukdysi?).

5 lietuviai aukautojai iaz 
Ihorp, Wia., perstato szituos 
kandidatus:

Ant prezidento — kun. Ž linskę. 
„ rasztinįko — P. Mikolainį. 
„ kasieriaus — J. J. Pauksztį. 
„ knįgiaus — V. Stagarę. 
Jeigu kunįgas Žilinskas atsisa 

kytu nu<> prezidentystes, tai jo 
vietoj perstato D-rę Szliupę, 

Aukautojai , isz Carbon Hill, 
UI., perstato sziuos kandidatus:

Prezidentu — kun. Zilinskę isz 
Plymouth, Pa.;

Apdirbėjais reikalų — D-rę 
Szliupę ir kun. Milukę isz Brook- 
Ijmo.

Kasieriumi — J. J. Pauksztį 
isz Plymouth, Pa.

Raaztinįku — P. Mikolainį isz 
Plymoutho, Pa.

Knįginįku — kun. Zilinbkę 
(turbut ežia klaida, kadangi kun. 
Žilinskas perstatytas pirma ant 
prezidento? Red.)

ti

Traverse City, Mieli.
20 nr. “Lietuvos” musų mies

telio lietuviai, protestuodami 
priesz P. R. Gaubo rasztę patil- 
pusį “Vienybėj”, pasigyrė visi 
supranty tautiszkus reikalus. 
Dabar vienok pasirodo, kad ne 
visi supranta.

Tuojaus po protestui, P. Geo. 
Gaubas perėjo per lietuvius 
rinkdamas aukas ant Paryžiaus 
parodos reikalų; kožnas aukavo 
gėdydamas! atsisakyt, arba norė
damas pasirodyti suprantaneziu 
tautiszkus reikalus. Neilgai tru
kus vienok “Saulės” skaitytojai 
pareikalavo nuo P. G. Gaubo 
paaukautų pinįgų: girdi Bacz- 
kauskas liepė neduot ant saito 
reikalą Gaubas aiszkino, kad 
tik vien “Saulė", musų tautai ne 
norėdama nieko gero daryt, ne
renka aukų, ir kitus atkalbinėja, 
visos iszmintingesnės redakcijos 
priiminėja aukas ir savo skaity
tojus prie jų ragina. Ta? aiszkini- 
mas “Saulės” skaitytojų ne per
tikrino, jie vis reikalavo nuo to 
“bedievio” Olszevskio, kuris ku 
nigėlį baigia isz svieto varyti, 
atimti piuįgtu ir arba atgal ati
duot,arba nusiųsti į kitę redakci
ją

Iszmintingai padarė pp. 01- 
szevskis ir Szernss atsisakydami 
nuo komiteto, nes isztikro, kaip 
matote, jų prigulėjimas trukdytų 
‘tolesnį aukų rinkimę. Neiszmin- 
Itingi žmonelės vis mislytų, kad 
jų aukas Ohzevskis apvers ant 
[irevos su kun. M. Kravczunu; 
lokię nuomonę platintu visi ku- 
lįgo bernai ir jo draugai.

Matote, kokipe vaisius atgabe
na mu8ų netikusių vadovų mo- 
1 tinimai. Wieni mokina doros, 
i lengiasi žmonis apszviesti, kiti 
pykina ir szaukia: nesimokykite 
nieko, nes mums nuo nemokan- 
čzių lengviaus vilnę kirpti!

S. Karalius.

Isz Wwtville8, III.
Pas mus užgimė nesutikimai 

terp kunįgo ir parapijonų. Nebe- 
reikalo mat musų prabąaztėlis be 
klierikaudamas prisilaikė pas 
Chcagos prabaszczių: f nuo 
Chicagos mokintojaus iszmoko 
dalyti jį užlaikanczius parapijo
mis į visokius skyrius: salavei- 
szių, bedievių, suvalkieczių, 
pennsylvanieczių. Kaip Chicagoj, 
teip ir ežia sėja nesutikimus 
terp žemaiezių ir suvalkieczių; 
visus nepntarianczius despotisz- 
kam parapijos ir jos kasos val
dymui vadina bedieviais. Ant 
parapijos mitingų su policijos pa- 
gelba mėto laukan visus, kas 
tikt drysta prieez jo deepotizmę 
atsiliepti. Ar ne per greit, kuni
gėli, pradedi Kravczuniszkai 
elgtieai? Svetis.

Arklewagysta.
Netoli Clinton, Maea, tarnau

jantis ant farmų vaikinas lietu
vy?, pasipraszę? nuo fsrmerio 
arklį, nuvažiavo į Clinton at
lankyti pažįstamus. Atkakęs 
ant vietos, pririszo arklį, o pats 
įėjo į vidų. Isz to ir pasinaudojo 
arkliavagys,kurisai, įsėdęs į veži
mėlį, nupleszkėjo. Anam vaiki
nui neteko nieko daugiau s, kaip 
pasiskųsti į poličiję. Toje greitai 
vagilių suėmė; juom pasirodė 
lietuvys paeinantis isz Sziaulių 
pavieto. Sūdąs nusprendė jį ant 
vieno mėnesio i kalinį. Gėda tu
rėtu būti svetimuose krasztuose 
vagystėms terszti lietuvių vardę!

Isz So. Omaha, Neb.
Girdint apie sanlygas lie

tuvių gyvenimo kituose mies
tuose, ne bus pro szalį daneszti 
szį bei ty ir apie musų miesto 
lietuvius.

Miestelis S. Omaha skaito apie 
20 tukstanczių gyventojų, lietu
vių isz viso galima surinkti į 
100 ypatų, o apsivedusių galima 
skaityti per 20 szeimynų, isz ku
rių didesnė dalis apsivedę su 
lenkėmis. Lietuviai ežia gyve
nanti dirba vien pjovinycziose, 
lietuviszkų vertelgų neturime, 
iszskyrus vienę karczemnįkę. 
San lygos gyvenimo ežia ne blo
giausios, kadangi už darbo va
landą moka po 17$ cento ir dar
bai eina pusėtinai ir norineziam 
dirbti jų ne atakuoja.

Lietuvių apszvietimas ir su
pratimas ežia teip kaip ir kitose 
vietose, stovi ne augszcziausiai, 
mažai yra tikrų tėvinainių my- 
linczių savo motinę Lietuvę ir 
dirbanezių ant jos labo; vieni 
paskendę lenkiszkoje dvasioje, 
kiti, nors skaitosi lietuviais^ bet 
reikalų lietuvystės nenori supras
ti.

16 d. berželio A. Uriszauskes 
ir J. Philips pasiryžo aplankyti 
lietuvius rinkdami aukas ant 
Paryžiaus parodos fondo, bet tas 
neapsiėjo be kliuezių. Tik
riems lietuviams nereikėjo 
daugsznekėti: kaip tik dažinojo 
su kokiu reikalu atsilankėm, tuoj 
davė, kas kiek galėjo; kiti prie- 
szingai, kritikavo kožnas pagal 
savo nuomonę: vieni sakė, kad 
ant Dievo garbės ar ant kitokio 
gero darbo tai duotų, kiti, per-' 
sergėdami sakė,kad koks kytruo- 
lis, surinkęs tuoe pinįgus, nueis 
savo, keliu ir visai 
Paryžiaus nematys; dar kitų ku
riems reikėtų rodosi reikalus mu 
sų tautos gerai suprasti ir kurie 
laiko sawę už apszviestus, atkir
to staeziai sakydami: vienas po 
Paryžių gers ir valgys, o mes ant 
jo pinįgus dėsime I

Teip tai musų broliai gelbsti 
nelaimingę savo molinę Lietuvę 
po caro jungu vaitojanezię. Man 
rodosi, kad jeigu lietuviai tik 
vienę dienę apleistu alaus negė
rę, o tuoe centus,kę turi pragerti, 
kad paaukautu ant torių reikalų 
kaip Paryžiaus paroda, Ui ant 
parengimo ant jos lietuviszko , 
skyriaus užtektų pinįgų. ,

Buvo ežia susitvėrusi pagelbi- | 
nė draugystė po vardu Sz. 8ta- ,

Isz Indlaiu)polis, Ind.
i Indianopolise yra keli lietu
siai iszsiakirstę terp svetimtau- 

cfcių. Skaitymu knįgų ir laikrasz- 
czių neužsiima. Kalbinant man 
prie iszsiraszymo laikrkszczių, 
vienas atsakė, kad seniau? tu
rėjęs “Vienybę”, bet dabar apsi- 
elnęs be skaitymo; kitas atsakė, 
kad isz pradžių skaitęs malda- 
klngę, o paskui paliovė ir visai 
skaityti užmirszo (nužengė mat 
vėžio žingsniu atgal). Daugumas 
teisinasi, kad be laikraszczio gal 
apsieiti, kadangi ir be jo žino 
krautuves, kur gali reikalingus 
dęiktus nusipirkti, žino saliunua, 
kuriuose yra dideli stiklai.

Bavieni lietuviai gyvena ežia 
pas avetimtauezius, kadangi 
nėra atsakanezių lietuviszkų szei
mynų; v ena rods, norėdama isz 
boardingierių gyventi, tyczia 
isfc kitur atsikraustė, bet pas tuos 
v|entaucziu8 boardingieriai ne 
gitli iszgyventi, velyja persikel
ti įpas svetimtauezius.

Szei butas.

Isz Thorp, Wis.
Musiszkių ežia yra mažiausiai su 

lyginant bu kitų vietų lietuviais, 
bet mes jau davėm ne mažiausiai 
pagal musų skaitlių: aut Pary
žiaus parodos ir kaukintinių su
dėjome jau 14.50; toliaus užsi
dirbę ir vėl duosime isz naujo, 
kiek iszsigalėdami.

Vietinis.

i

Isz wisur.
Londone sudegė pajiegos 

stacija “Western Electric Cable 
Co. B ėdį ugnies padaryty skai
to ant 11250000.

[ Mieste Binar dėl Rio, ant 
Kubos, terp amerikouiszkų ka
reivių apsireiszkė geltonasis dru- 
gy®-

| Azijaliszkas marus isz Indi
gų iszsiplatino jau ir ant Afrikos 
salų: ant prigulinezių Anglijai 
salus Mauritius ir prancūzą ms 
salos Reuniun.

I Europoj užstojo dabar dideli 
karszcziai. Londone pasimirė 
daug žmonių nuo karazezio. Pa
ryžiuj, Berlyne, Windobonoj, 
Ryme taipgi neiszpasakyli karsz- 
cziai.

| Maskolijoj, Wolyniaus gu
bernijoj, beveiz su wisu iszdegė 
miestelis Dobieczin. Brie ta pra
žuvo ir 7 žmonės. Ugnyje pra
žuvo visi gyventojų turtai.

| Indi jose maras apima vis di
desnį apskritį, Dabar jis apsi- 
reiszkė jau mieste Boona, kur 
vidutiniszkai kas dienę pasitai
ko po 100 naujų apsirgimų. Isz 
apsirgusių didesnė pusė mirszta.

| Mieste Baku, ant Kaukazo, 
sudegė kerosiuo rezervatai 
Rilskio; sudegė 600000 pūdų ke
rosi no vertės 15U0U00 rublių. 
Batsai milijonierius Rilski, pa
tintas į kalinį, nusinuodino.

| Ant stovinezio Bortsmoutho 
porte, Anglijoj, angliszko karisz- 
ko torpedų naiki n tojaus ‘'Ball- 
fiuch” atsitiko garinio katilo ex- 
pliozija, kurios 7 kareiviai tapo 
užmuszti ir 11 sunkiai sužeisti.

Isz Piereefleld Falls, N. J* 
Lygiai ežia', kaip ir Pennsylvam 
joj daugiasiui lietuvių dirba arba 
anglių kastynėse arba geležies 
dirbtuvėse; kaip koks uždirba, 
sulyginant su uždarbiais senoj 
tėvynėj, pusėtinai: uždirba 
paprastai nuo Zl.50—2.25; kaip 
kiti uždirba ir po 5 dol. ant die
nok. Bet kaip uždirba, teip ir 
praleidžia be jokios sau ir savo 
tautai naudos. Svarbiausi musų 
miestelio lietuvių darbai — yra 
tai girtukliavimai, be lo dau
guma musų brolių ne gali apsiei
ti. Paklausk katro, ar skaito kokį 
laikraaztį arba knįgutę? Kur tau! 
Reįkalo skaitymu musų broliai 
daf ne supranta; Pagal pasielgi- 
mę ir vaisiai: per girtuokliavi- 
mus proto ne gali įgauti, todėl 
ir musų lietuviai, besibaugydami 
apszvietimo, labai žemai stovi.

L.
Lietuwiszki ateiwlni.

Iez generaliszko ateivių užveiz- 
dos komisoriaus Povderly’o surin
ktų žinių apie skaitlių visokių tau
tų ateivių matyt, kad per vi- 
sę laikę,nuo 1d.liepos pereitų metų 
iki tokiam jau laikui szių metų, 
atkako į Amerikę lietuvių isz 
viso 6858, kuriame tai akaitliuje 
nuvo 5291 vyriszkis ir 1567 
moterys. Daugiausiai atkako ita- 
lijoiįų, nes 78725; žydų atkako: 
21133 vyriszkiai ir 16262 mote
rys, lenkų 18191 vyriazkis ir 10 
275 moterys, maskolių 1261 vy- 
riszkis ir 513 moterų. Mažiaus 
negu ' lietuvių atkako: ho- 
landieczių, finlandieczių, greko- 
nių, ja^ouieczių, portugalieczių, 

australlėczių, chinieczių ir viso
kių smulkesnių tautų.

mslovo, het, dėl ne tikusio jos prancūzų, rumunų, iszpanijonų 
HiirAdvmn tnrAin tyrintu ___ •______________________ • • Jsurėdymo, turėjo griūti.

J. P.

I Ant torpedinio laivo “Ad- 
ler”, priguliu ežio prie Austrijos 
kariszkos laivynės, stovmczio 
Pola porte exuliudavo garinis 
katilas. Prie to vienas of.cieras 
ir keturi juriuįkai likosi užmusz- 
ti.

I Fagal paskutinį žmonių su- 
skaitymę atliktę pereituose metuo
se, Szvedijoj yra 506291H gyvento
jų. terp kurių yra 2466638 vy- 
nązkiai ir 2596280 moterų. Szve- 
dijos soetapilėj, mieste Sztok- 
holme yra 295789 gyv.

I Charlotenburge, netoli Berly
no, laike lenkiszkų draugyi-zczių 
piknįko trenkė perkūnas į vėlia
vos sztangę, nuo jos perėjo ant 
žmonių susirinkusių ant platfor
mos. 100 žmonių likosi žaibo už
gautų, isz tų 3 užmuszti, 16 
sunkiai sužeisti i r 25 lengviau 
sužeisti.

■ &:: —-•y-



LIET U V A
II Mieste Gmunden, laike paro

dymo teatre, į kurį susirinko 
daug žmonių, užkilo vėtra, kuri 
SU didele baladone uuneszė teatro 
stoęrę. Susirinkę persigando ir 
ant syk pradėjo veržtiesi laukan; 
susigrūdime ne mažai žmonių li
kosi pavojingai sumankytų.

i; Rugsėjo mėnesyj szių^metų 
atsibus Peterburge (Maskolijoj) 
pieninįkystės paroda, ant kurios, 
drauge su kitoms vieszpalystėm* 
uipraszyta ir Amerika. Wisoki 
produktai isz pieno ant parodos 
bus daleisti tikt isz Maskolijos, 
niaszinos gi,reikalingos ant apdir 
bimo.galės būt isz friso svieto.

• ___________ —______

Szvedijoj, ant salos Goth- 
land, ant Baltiškų jūrių terp 
naminių gyvuolių užgimė 
kokia ten iki sziol nepažįstama 
liga, nuo kurios daug gyvulių 
pastipo. Dabar liga užgriebė jau 
ir žmonis, ligonbueziai pilni ser- 
ganezių. Daktarai pats iki sziol 
nežino, kas tai hutų do liga.

i, Pietinėj /Amerikoj, republi- 
koj Chili, 20 d. lieros siautė 
baisios vėtros, kurios ypacz mies
to Santiago de Chili aplinkinėse 
neišpasakytai daug pikto pri
dirbi. Blėdys vien geležinke
liam- padirbtos siekia 6 milijonų 
pesetų, ne skaitant sugriautų 
triobų. Kaip sako, visi laukų 
vaisiai likosi isznsikyti. 
prie to pražuvo žmonių, 
žinia. 

4 ---------------------
j Ant salos S ei lijo s, 

Italijoj, vulkanas Etna ] 
smarkiai isz sawo vidurių mėtyti 
ugnį; prie to buvo ir žemės dre
bėjimai, kurie pasiekė nėr Rymę. 
Ryme žemės drebėjimai ne daug 
blėdies pridirbo, liet aplinkinėse 

■ jie buvo daug smarkesni. Kaime 
Rocca di Papu sugriovė daug 
triobų; miestelyj gi Castel Gan- 
dolrfi sugriovė terp kitko ir ka- 
talikiszkę bažnyezię.

Kiek 
dar ue-

pietinėj 
pradėjo

u Maskoliszki laikraszcziai pa
duoda, buk atėję telegramai 
isz Rymo pranesza, kad Warsza- 
wos archi vyskupas Popiet bus 
pakeltas į kardinalus. Archiwys- 
kupas Popiel yra maskolių szali- 
njku; Warszawoj jo wi*i lenkai 
ne kenczia iszėmus aristokratų, 
kurių daugumas yra teiposgi 'sza- 
linjkais susitaikymo lenkų 
maskoliais.

8U

P Maskoliszkas randas 
degtinę surinko perėitę metę 
gryno pelno 260453000 rublių, 
taigi iszpuola po 2 rubliu ant 
kiekvieno gyventojau*, skaitant 
moteris ir vaikus. Kiek tai žmo
nės turėjo iszgerti to pasmirdusio 
raugalo, jeigu randas tiek gryno 
pelno galėjo surinkti! 1897 m. 
(įeinąs buvo dar didesnis, nes 
pasiekė 284990000 rublių, o 
1896 m. 294300000 rublių.

ui

|| Maiidžurijoj maskoliai 
pradeda saviszkai elgtiesi. 
Dajnr antai jie privertė chinisz- 

- kus urėdnįkus paliauti dirburczia 
ėsaneziose aukso kastynėse, kur 
turėjo darbę 2000 chinieczių, ka
dangi mat tas kastynes nori raas- 
kolpalaikiai paimti į savo rankas, 
į sziaurius nuo miesto Mugdeu 
maskoliai atėmė nuo chinieczių 
anglių ir geležies kastynes ir už 
tai no užmokėjo ęjnniszkiems 
savinįkams nė cento.

|l Peterburge pasibaigė piowa 
dwiejų jenerolų, Slowanskio ir 
Koroczenkowo, apskųstų ui pri- 
sisawinimę rando ant kariaunos 
reikalų paskirtų pinįgų. Sūdąs 
rado minėtus jenerolus kaltais 
ir nusprendė ant 12 metų į Sibe- 
rję. Kiti apskustiejie, pulkaunį- 
kai: Slezarow, Popow, Lewa- 
szew ir daugelis ciwiliszkų 
urėdnikų teiposgi nuspręsti j Si- 
beriję. Minėti cajo lamai pasisa
vin o isz wi*o 247000 rublių ran 
do pinjgų.

|| Laikrasztis “Freedom” gar
sina dvasiszkų waldiių surinktas 
žinias apie skaitlių katalikų gy- 
venanczių ant Filipinų salų. Isz 
tų žinių iszpuola, kad Manilles 
archidijecezijoj yra 1820000 ka
talikų, dijecezijoj Cebu 1750000, 
JaroJ31u000, Vigan 1000000 ir 
Comanues 900000;taigi i*z wiso 
6780000 katalikų. Katalikiszkų 
zokunįksj yra: Pranciszkouų 155, 
Dominikonų 108, Augustijonų 
228, Kekolektorių 224, Jėzuitų 
186, Kapucinų 16, Benediktinų 
16, Paulinų 675. Svietiszki ku- 
nįgai czta nepriskaityci.

kino. Iszrado jis, kad {geriausiu 
vaistu bus sėsti į skrjuzdėlynę, 
kadangi žinojo, jog daktarai ant 
gydymo reumatizmo f. vartoja 
skruzdėlinę rugsztį. Ant dręsos 
iszgėrė gerai degtinės,> užsirakė 
pypkę ir radęs skruzdėlynę, į jį 
įlipo iszbandyti ypatiszkę vaistę. 
Besidarbuojant skruzdelėms, jis 
užmigo, deganti pypkė iszpuolė, 
nuo jos užsidegė suvilktos į 
skruzdėlynę sausos spyglės, nuo 
jų gi sargo drabužiai. Tikt tę- 
syk jis atsigavęs iszszoko isz tos 
ypatiszkos gydinyczios, bet nuo 
apdegimų apalpo. R^do jį 
apmirusį praeiviai ir nugabeno į 
ligonbutį. „ •

| I tai isz k a* mokslinczius, gar
sus Medijolauo profesorius Lam- 
broso, laikrasztyj “North Ameri
can Reviev” patalpino savo su
rinktas žinias apie palinkimę prie 
žmogžudysezių visokių Europos 
tautų. 1^ #«ių matyt, kad 
daugiausiai žmbgža^yszczių pasi
taiko Italijoj, nes 96^tfiC10U000 
gyventojų; toliaus eina Wengri- 
ja su 75, Iszpanija su 53, Portu
galija 25, Austrija 25, Prancūzi
ja ir Belgija 18; Szvedijoj ir 
Norvegijoj iszpuola jau tikt 13, 
^Vokietijoj gi ir Anglijoj 5. 
Isz Lambroso surinktų žinių mą 
tyt.kad žmogžudyszczių daugiau* 
pasitaiko katalikiszkuose negu 
prutestoni*zkuose krasztuose ir 
isz katalikiszkų krasztų daugiaus 
jų pasitaiko ten, kur apszvieti- 
mao stovi žemiaus, kaip tai paro
do: Italija, Iszpanija, Portugali
ja ir ^Vengrija.

| Nors caro ministeriai visaip 
stengėsi nepnleisti prie caro fit>- 
landiecziųdeputacijos,kuri atkako 
į Peterburgę nuo visų Finlandijos 
gyventojų su praszymu ne naikinti 
tos kunįgaiksztystės patvaldystės, 
bet visgi jai pasisekė praszytnę ca- 
lui priduoti. Caras ant jo vienok 
pakreveziojo ežiuos žodžiu*: 
‘‘praszymę palieku be pasekmės, 
meldimu* randu-ne ant vietos, 
kadangi manifestas riszasi visos 
vieszpatyetės, o ne vietinių tie
sų”! Ojojoj, kaip tai keli milijo
nai fiuiandieczių turėjo nusigąsti 
susiraukusio veido mažai iszma- 
nanezio valdono! Nereikia jiems 
vienok per daug nusiminti, nė 
laukti malonių nuo despotų. Pri- 
gulinczias tautoms tiesas milijonai 
žmonių, visada eidami isz vien, 
lengviau* gali iszkariauti negu 
menko proto valdonam* palaiky
ti ant žmonių savo despotižmę. 
Ar caras sutiks pats ar ne — jų 
despotiszka valdžia turės griūti 
ankszcziaus ar vėliaus. Suskubinti 
tę laikę gali pati tauta.

| Lvove isze'nanti lenkisz- 
ki laikraszcziai garsina apie ste- 
buklę atsitikusį namuose kokio 
ten Kulczyckio Jis mat tarėjo na
muose paveiks’ę užmusztos Aus 
trijos ciecorienės Elzbietos. Da
bar užtėmyjo, kad kybantis ant 
sienos abrozdasyra kruvinas. Pa 
szaukė jis unitų kunįgę Szucho- 
wyczių isz Krasovo, kmisai su 
daugelių žmonių atėjo į Kulczyc 
kio namus ir nukabinęs minėtę 
abrozdę teiposgi pats, kaip ir vi
si su juom atėję persitikrino, kad 
po stiklu kybantis ahrėzdas isztik- 
ro kruvinas; nuszluost? krauję, 
liet pp valandai jis vėl isz abtoz- 
do pradėjo tekėti. Kunįgas paė 
mė stebuklingę abrozdę, nuneszė 
į bažnyezię ir joje pakabino. Ne 
žinia vienok, ar ir ežiu isz jo bė- 
go kraujas. Nereikia vienok už 
mirsziti, kad ypacz lenkiszki Ga
licijoj iszeinati laikraszcziai, ant 
užganėdinimo tikinezių į visokius 
stebuklus skaitytojų, talpina ty
czia žinias apie ne ėsanezius ste
buklus, kaip amerikoniszki laik-' 
raszcziai rekliamuoja ne ėsan- 
ežius visokius amerikonų iszra- 
dimus.

caro satrapai 
prisideda prie 

apszvietimo. Ga

kolių apgyventuose krasztuose 
netikusio 
labiausiai 
stabdymo
ras visada pritaria ne teisybei, 
bet savo sudemoralizuotiems *a* 
trapams. Ko galima laukti nuo 
tokių netikusių valdonų!

| Mieste Urach,Wuertemberge, 
dabar atsibuvo paszventinimas 
katalikiszkos bažtiyčaios; pa- 
szventinime ėmė dalyvumę tei
posgi prolestoniszka dvasiszkija. 
Qzia iki sziol ue buvo katalikisz- 
Kos bažnyczios, savo diev- 
maldystę katalikai laiky
davo prolestoniszkose, ant 
ko protestonai noriai katalikams 
savasis* pavesdavo. Katulikisz- 
kas vyskupas užtai lygiai [ rotes- 
tonams kaip ir jų dvasiszkijai 
isztarė savo szirdingę padėkavo- 
nę laikydamas kalbę laike atsibu
vusio dabar paszventinimo kata- 
likiazkos bažnyczios. 
yra tokios pagirtinos 
kad tikėjimiszkuose 
protestonai paremia 
tie gi protestonu4.
nėto ežia protestoniszko miesto 
Urach, yra kitas Weil, katalikų 
apgyventas. Czia protestonai 
ne turi savo bažnyczios, bet 
jiems katalikui noriai dsleidžia 
laikyti savo bažnycziose protes- 
toniszkę dievmaldystę. Wuer- 
temberge ne retai galima patikti 
pusiau perdarytas bažnyczia*, 
kuriose viena pusė yra protesto- 
niszka kita gi katalikiszka, o 
vargonai vieni, jie tarnauja kaip 
pratestonų teip ir katalikų diev- 
maldystai. "* 
sutikimas 
kur nėra, teip kaip antai pas 
mus, fanatiszkų kunįgų: tūli mu- 
siszkiai ir Wuertemberge tuojau* 
pagimdytu inuaztyne* terp kata
likų ir protestonų.

Ošia mat 
sanlygos. 

dalykuose 
katalikus.

Netoli pami

Toksai pagirtinas 
gali būti, tikt ten.

NAUJI 1SZRAD1MAL

li Girios sargas isz Falkenburg, 
Slezijoj, užsimanė ypa 
tiszkai iazsigydyti nuo 
reumatizmo, kuris jį, kaip ir 
daugelį girių sargų, smarkiai kan-

U Maskoliszkas randas niekaip 
ne gali apsieiti be persekiojimo 
ne maskoliszkų gaivalų, perse
kiojimas toksai carui ir jo netiku
siems tarnams teip reikalingas, 
kaip žuvims vanduo. Ne pasiga- 
nėdina'jie persekiojimu lietuvių, 
latvių, vokieczių, fiulandieczių, 
szvedų, mažru6ų, bet dabar jau 
griebiasi Kaukazo armenieczių. 
Kaukazo Jeneral-gubernatorius 
isz-iuntė į Maskoliję kelis armė- 
niszkus kunigus, o terp tų ir se
kretorių perdėtinio visų arme- 
biszkų bažuyczių Katolikoso, už
darė 320 armeniszkų parapijinių 
mokslainių ir žada uždaryti ir 
kitas, o vieton armcniszkų da- 
leisti rengimę vien maskoiiszkų. 
Uždraudė iszlmdinėjimę kelių 

i geriausių armeniszkų laikraszczių, 
> ant dar iszeinanczių uždėjo sawo 
' cėnzurę. Mat'kaip Lietuvoj arba 
- Lenkijoj, teip ir kituose ne mas-

| Schaefer isz Budapešto, 
Wengiijoj, teip'pagerino Marco- 
nio teiegrafę be drato, kad isz 
naujo budo pasinaudojant, be jo
kių kitokių prietaisų galima 
siuntinėti telegramų* ant 38 my
lių. Iszradėjas tikisi dar labiau* 
pagerinti sawo teiegrafę teip, 
kad ant telegrafavimo nors to
liausiai, wi»ai nereiks statyti aug- 
sztų boksztų.

| Angliszki daktarai,ant apsau
gojimo nuo drugio, pradėjo var
toti savo i-zrastę skiepyjimo 
budę teip kaip ir nuo rauplių. 
Siuncziamiem* dabar į pietinę 
Afrikę visiems angliszkiems ka
reiviams, ant apsaugojimo nuo 
siauczianczio tuose krasztuose 
drugio, skiepyja tę nauję vaistę.

į Daktaras Braun, direktorius 
Strasburgo universiteto fiziszko 
instituto, iszrado nauję teiegrafę 
be drato, kurislai toli užpakalyj 
palieka tokį jau teiegrafę Marco 
n i o. Brauno telegrafas paremtas 
ant kitokių negu Marconio pama
tų, Isz atliktų bandavonių persi- 
tikrino, kad einanczius per drę 
Brauno telegramus ne teip 
lengva perimti, kaip tai yra su 
Marconio ir pasinaudojant isz 
Brauno iszrasto, galima susine-z- 
ti nuo didelių tolumų, ant ko 
Marconio telegrafas ne tinka.

| Geležinių pinįginių kasų fa
brikantas Egger isz ^Hamburgo 
padirbo vieaę tokię ant-apsaugo 
jimo nuo vagilių iszplčszimo su
dėtų pinjgų kasę, kurios ne tikt 
nė joas vagilius, nors žinotų vi
sas užrakto paslaptis, atidaryti 
ne gali, bet net patsai kasos sa- 
vinįkas gali ję atidaryti tikt art 
to paskirtose valandose. Kasos 
tokios tinka batikoms, kadangi 
net pata bankieriai galės jss ati
daryti tikt tę«yk, kada susirenka 
visi banke tarnauj mti. Uždarius 
gi bankę, nė pats jų savinįkai ir 
virszinįkai ne galės kasos atida
ryti. Taigi be žinios banko urėd
nikų ir jų savinįkai ne galės su 
žmonių sudėtais pinįgais uždum
ti,

| Wisų civilizuotų krasztų, o 
tame ir Amirikos nuo laiko pa
skutinės karės, prie kariaunos 
vartoja bedūmi nį parakę. Susiti
kus prieszingų pusių ka
riaunoms, pasislėpę slnelcziai 
pradeda szaudyti, kareiviai puo 
la užmuszti, bet kad prieszų szu- 
wiai nepalieka durnų, tai negali
ma žinoti, kur stnelcziai pasislė
pę, isz kur szaudo. Naktyj,bet tada 
musziai retai pasitaiko, rodą po 
szuviui matyt liepaitę, bet dienę 
to ne matyt. Dabar vienas ameri
konas iszrado atsakantį žiuronę 
tyczia ant suradimo pasislėpusios 
kariaunos szaudanezios be durnų. 
Per tę žiurouę liepsna nuo szu- 
vlų ir dienę duodasi teip gerai 
užtėmyti kaip ir naktyj. Iszradi- 
mas tasai |yra savaszczia ameri- 
koniszko rando, kuriasi pamatus 
iszradimo laiko paslapty).

Atsiliepimas.
G uodo t i na* Redaktoriau!

Atkreipiu Tamistos atidę ant 
neteisingos žinios įsiskverbusios 
į jūsų laikrasztį. Nežinomas raszė- 
jas ar gal ir pati Redakcija,Nr. 28 
“Lietuvos”, skyriuje “Isz lietu- 
viszkų dirvų” skelbia, buk asz 
mėginęs atnaujinti senus užmany
mus,o terp tų ir LiETUviszKę oim 
NAzuę. Prie tos progos auto
rius straipsnio nori manę iszgy- 
dyti nuo sapnavimo apie lietu 
viszkes gimnazijas.

Turiu pasakyti, jog szitame da
lyke autorius tų žodžių neparodė 
teisingumo dėl manęs. Asz nekal
binau (savo kalboje Nevarke 3 d. 
Liepos) lietuvius, kad atnaujintų 
lietuviszkos gimnazijos klausymę, 
o ir isz “Garso” korespondencijos 
negalima to matyti. Priminiau sa
vo kalboje apie visokius iki sziol 
pakilusius terp musų klausymus 
“kaipo ’patvirtinimę, jog lietu- 
wiszka visuomenė vėl sujudėjo” 
ir jog galima tikėt s apstingu 
vaisių isz dabartinio musų judėji
mo.

Mano nuomonę apie lietuvisz- 
kę gimus liję galima rasti 1893m. 
“Vienybėje” Nr. 42 ant 505 pusi, 
straipsnyje “Susivien. reikaluose” 
(pa'irasziau ten Seimo delegatas): 
“kę dovanai sau galvas bedžio
viname apie lietuviszkas gimna
zija*, seminarijas, universitetus, 
rūpinkimės isz visų pajiegų apie 
savo nors parapijinių mokyklų 
įsteigimę ir tokį jų įiai- 
»ymę, kad tikrai atsakytų savo 
užduotai ir vertos butų savo pra
kilnaus vardo”. Teip rasziau pirm 
6 metų ir po tai dienai teip tnisly- 
dams, nereikalauju dogmaių nė 
prikaisziojamų raszėjo virszminė- 
to straipsnio “Lietuvoje”.

Kaslink Emigrantų namo, tai 
nors iki sziol mes jo neįsteigėme, 
ale galėtume įsteigti, jei mus pa
rapijos ir draugystės pradėtų rū
pinti* apie lai, pritariant visiems 
laikra*zcziam*. Neturėdama* lai 
ko, negaliu dabar savo plianę 
aszkinti per laikraszcziua, bet 
velycziau, kad tę padarytų tie, į 
kuriuos viet-zai apie tai kalbėjau 
(Nevarke ir paskui Brooklyne 
bažnyczioje).

loabai nesmagu, kad pas mus 
pakyla toki užmėtinėjimai be jo
kio pamato. Žmogus, norėdama* 
atsakyti ant tokių užpuldinėjimų 
ir perkraipymų savo žodžių, ne
galėtum nieko daugia* daryti, 
tik “korespondencijas ir protes
tus” beraezyti. Nr. 28 “Lietu
vos" gaunu pamokslę beveik 
mano paties žodžiais, raszytais 
pirm 6 metų; vėl “Vienybė” ne- 
sykį man užmėtiuėjo norę iszardyti 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystę”, 
nors po poteisybei.idėję tos drau 
gystės.p. Vėžio (V. Stagaro) pa- 
duotę, pirmiausiai asz parėmiau ir 
platinau (žiur nr. 35 “Vienyliės” 
1883ra ), o ir dabar ne teip seniai 
pasiūliau gaba žymię aukę knį 
gora* tos draugystės virsziniu- 
kams.

Pasitikėdams, jog szitų žodžių 
užteks “Lietuvos” redakcijai dėl 
iazaiszktniino įsiskverbusių klai
dų ir joget “Lietuva” neduos 
man progos pasiskų-ti ant netei
singumo, pa-ilieku su guodone. '

Kun. A. M. Milukas.

Aukos ant Paryžiaus 
parodos. 
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SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchinsoną.

(T%sa.)
nyks. Ant didesnės jūrių ir oceanų dugno 
dalies tas ne atsitinka, kaip tai patvirtina 
naujausi gelmių tiriųėjimai.

Apart to, nė mažesnėse senovės jūrių 
dalyse, kur tvėrėsi pieskos eiliniai sluogsniai 
ir kitokį lengvai perleidžianti vandenį, ne 
visada patekę kūnai galėjo suakmenėti, ka
dangi per tokius sluogsnius persisunkęs van
duo sutarpina dėžes, ir kaulus ir tokiu budu 
liekanos gyvų sutvėrimų išnyksta visai. To
kiuose perleidžiančiuose vandenį sluogsniuo- 
se paprastai ne daug yra iškasamų organiško 
paėjimo kūnų, sulyginant su eilėmis molio 
arba kalkių, per kurias ne teip lengvai per- 
sikošia vanduo. Visur eilėse raudonosios pies- 
kos ne daug randa liekanų senų gadynių su
tvėrimų, o eilėse molio ir kalkių lejaso for
macijos tokių liekanų yra labai daug. Net 
maži vabalai paliko juose žypiiai atsispaudu- 
sius sparnų ir viso kūno ženklus (Čielus va
balus ir jų dalis tankiai randa ir gentaro 
šmotuose). Dėžių, koralių, jūrių lelijų, 
žuvių dantų ir žvynų, kaulų didelių driežų 
randa tose eilėse labai daug.

Toliaus reikia dar pridurti, kad .ir van
denų padirbti eiliniai sluogsniai žinomi mok
slinčiams ne yra be pertraukų, pilni. Per
traukas tuose sluogsniuose vadina denudaci- 

jos pasidarusios szitokiu budu: kiekvie
nas iš tokių sluogsuių, besidarydamas ant 
Jūrių dugno palengva, jeigu pasikėlė augš- 
tyn ir atsirado ant sausžemio, tai toliaus ne 
tik ne galėjo t vertiesi, bet lytų ir tekančių 
vandenų, teiposgi jūrių vilnių likosi išardy
tas, nuplautas. Tokius pertrauktus sluog- 
snius mokslinčiai vadina deuuderuotaūi, taigi 
jie likosi su visu vandenų nuplauti, kurie 
tokiu budu atidengė po jais esančius senes
nius sluogsnius.

Patsai besidarymas eilinių sluogsuių vienoj 
ir toj pačioj vietoj ne gal tęštiesi be pertrū
kio, kadangi sanlygos ne visada ir ne visur 
vienokios. Sluogsniai tie darosi tokiose vie
tose, kur jūrių dugnas iš palengvo leidžiasi 
žemyn. Jeigu toksai leidimąsi žemyn apsi
stojo, arba jeigu pradėjo kilti ąugštyn, tai 
dalis jo su pirma vandenų suklotoms eilėms 
pavirsta į sausžemį ir tose vietose jau ue gal 
rinktiesi toliaus liekanos prieštvaninių su
tvėrimų, kadangi toliaus jau nesitveria tie 
sluogsniai, todėl ir kūnai gyvuolių pateku
sių ant iiaviršiaus, ne gal užsilikti, kaipo ne 
uždengti, jie sutrupa ir išnyksta. Tokiose 
vietose gal tvertiesi arba ištekėjusios iš vulka
nų lavos eile arlia pieskiniai diunai, bet kad 
tokių vietų yra ne daug ir juose nėra iškasa
mų senų gadynių gyvuolių liekanų, tai apie 
juos ir ne kalbėsime plačiaus.

Tokiu budu čia, kaip ir prie teip vadi
namos denudacijos, sluogsniuose su iškasa
moms organiškų kūnų liekanoms pasitaiko 
pertraukos, kaip kada apimančios labai dide
lius laiko perijodua. Tokių pertraukų yra 
visur; dėl tų pertraukų, laike kurių persikei
tė ir kietžemių paskirstymas, pasidarė ir 
daugiaus ant žemės permainų, eiliniai žemėš 
sluogsniai turėjo būt padalyti į gruppas, 
kurios apima atsakančius geologiškus peri- 
jodus. . Paimkime štai Angliję, kainozoiškae 
arba trečiaeilinis perijodas Tarnuos baseino 
atidalytas didelėms pertraukomis nuo 
senesnės kreidinės eilės. Laike tos 
ilgos • pertraukos, . nuo kurios trūksta 
sluogsniuose iškasamų gyvuolių kūnų, 
persikeitė ne mažai gyvi tų laikų sutvė
rimai, ant žemės pasirodė naujos jų atmai
nos, o tų, dėl pertraukų darymosi sluogsnių, 
nėra nė jokių liekanų.

Antra priežastis pertraukianti pilnumę 
gamtos sukrautų organiškų kūnų liekanų 
Įiaeina nuo permainų pasidarusių pa
čiuose eiliniuose žemės žievės sluogsniuose 
tankiai ant labai didelių plotų, paeinančių 
nuo didelio spaudimo ir karščio žemės vidu
rių, kurių dėl susidedančios iš minkštų, 
byrančių medegų žemės žievės eilės persikeitė 
arba perrMtamorfizavo į kietas, kristalizuotas 
vadinamas metamorfi^JoorM. Metaformiškos 
eilės ne tikt pačios persikeitė, bet nustojo ir 
Jose pakavotų liekanų organiškų kūnų, tai
gi liekanų gyvų sutvėrimų ir augmenų. 
Teip, jiaveikslan, Jeigu po įtekme gamtos pa
jiegų pieska žemės sluogsniuose persikeitė į 
kristalizuotę marmorę, kurisai yra pasidaręs 
įš pieskos, tai pieskoj buvusius liekanos 
gyvuolių, persikeičiant joms į mannorę, išny
ko. Teisybė, mannoras priguli pęie gilesnių 
taigi prie senesnių žemės žievės eilių. Nėra 
abejonės, kad daugelis liekanų senų gady
nių gyvų sutvėrimų, prie tokių žemės žievės 
sluogsnių persikeitimų su visu pražuvo ir 
mes ne galime žinoti koki tuose laikuose 
gyveno ant žemės sutvėrimai.

Reikia dar pridurti, kad iki šiol maža 
dalelė musų žemės paviršiaus kaslink anų 
praėjusių amžių sutvėrimų liekanų yra mok
slinčių ištirta. Nėra abejonės, kad mokslin
čiai su laiku labiaus papildys savo tirinėji- 
mais musų pažintį apie seniai praėjusių am
žių musų žemės gyvybę. Jau per .80 pasku
tinių metų tirinėtojai Europeiškose kolioni- 
jose, ir kitokiuose musų žemės kraštuose, 
kaip antai Afrikoj, ypacz gi Amerikoj prisi
dėjo prie pastumėjimo mokslo apie senų 
gadynių gyvybę ant žemės. Suvaįiko kal
nuose, Skiautinėse Indi jose atkasė, iki šiol 
ne pažįstamę mokslinčiams keturkojį su ne
išpasakytai dideliais ragais; teiposgi nepa
žįstamų sutvėrimų liekanas lado pietinėj

Amerikoj. Nieks ne abejoja, kad lygiai 
tuose krasztuose, kaip ir kitur žemės žievės 
sluogsniuose yra ir daugiaus nežinomų mok
slinčiams gyvuolių kūnų.

Apskritai imant, daugiaus liekanų saus- 
žemių sutvėrimų randa sluogsniuose pasida- 
rusiuose vietose senovės ažerų; gaila vien, 
kad tokių vietų yra ne per daugiausiai.

Ne mažai sunkina mokslinčių darbę 
tamsumas ir nesupratimas, žmonių? Darbi 
nįkai akmenų skaldinyčiose, prie dirbimo 
pylimų geležinkeliams, kasimo prūdų ir šu
linių, per savo nesupratimu sudaužo ir išnai
kina ne kartę labai svarbias liekanas jų iš
kastų senų gadynių gyvuolių, apie tokius 
radinius ne praneša mokslinčiams, ne leng
vina aniems darbų, bet sunkina per nesupra
to mę svarbumo ir vertės tokių atrastų žemėj 
liekanų. •
Skirtumas terp dabartinių ir senų gady

nių gyvų sutvėrimų.
Kol pradėsime aprašymę išnykusių nuo 

žemės paviršiaus iki šiol žemės sluogsniuose 
surastų ir mokslinčių ištirtų kūnų liekanų, J 
peržiūrėkime nors trumpai abelnę organišką 
svietę tų seniai praėjusių gadynių,nuo kurio 
paeina visi šios dienos augmenys ir sutvėri
mai. Senos formos išnyko, po įtekme persi- 
keitusių aplinkybių pagimdė naujas, tos vėl 
kitas, iki daėjo iki šios dienos augmenų ir 
gyvų sutvėrimų.

Pirmiausiai ant žemės paviršiaus turė
jo pasirodyti augmenys, bet ne toki kaip 
šiędien auganti laukose ir giriose, medžių 
iš syk ne buvo, kol jie pasirodė ant žemės 
paviršiaus, reikėjo ilgų amžių eilių; kaip pir
mutiniai gyvi sutvėrimai buvo praščiausių 
formų, tokiais jau galėjo būt ir pirmutiniai 
augmenys, jie turėjo atsakyti ir pirmuti- 
uiems gyviems sutvėrimams paskui atsiradu- 
siems, kuriems buvo maistu; kaip pirmuti
niai gyvuoliai buvo mažutėliai praščiausių 
formų susidedanti isz vienos celės arba gyvos 
kamaraitės, toki jau turėjo būti ir pirmutiniai 
augmenys, nors jų liekanų ne galima šię
dien surasti: teip tie pirmutiniai augmenys, 
kaip ir gyvuoliai ne paliko žemės sluogs- 
niuose liekanų.

Žinoma, augmenys ant žemės paviršiaus 
galėjo atsirasti tikt tęsyk, kada žemė ant 
tiek ataušo, kad ant jos galėjo užsilaikyti 
drėgnumas, taigi kada atsirado vanduo, ka
dangi be vandens ne gal būt organiškos gy
vybės. ,4..

Grafitai ir antracitai giliausių sluogsnių 
turbut bus pasidarę iš anų pirmutinių atsi? 
radusių ant žemės augmenų, kurie po įtekme 
karščio ir didelio spaudimo suakmenėjo ir 
teip persikeitė, kad isz jų pasidarusiuose 
mineraluose ne galima užtėmyti organiško 
jų paėjimo. Pirmutiniai tie augmenėliai 
galėjo susidėti iš pavienių organiškų celių, 
kaip ir pirmutiniai gyvuoliai, toki kaip teip 
vadinamas protoępcus dabar esantis, par
kuojantis raudonai drėgnus akmenis, sienas, 
tvoras ir tt.; pirmutiniai augmenys, kaip ir 
pirmutiniai gyvuoliai buvo ’ vandeniniai. 
Kambriškoj ir siliuriškoj formacijoj nėra dar 
kietžemių augmenų. Devono, permiškoj ir 
anglinėj formacijose atsiranda jau klampy
nių paparčiai ir kitoki augmenys; dar 
augštesniuose sluogsniuose atsiranda jau 
pirmutiniai spygliniai, kaip antai cisai 
ir tujos. Angliniuose sluogsniuose-pasirodo 
žįngedžios girios didelių medžių, ne turinčių 
lapų nė žalumo užimanti tarpę terp grybų 
ir žolių; pabaigoj juriškos formacijos atsi
randa jau pušys, eglės. Kreidiuėj formaci
joj randa jau liekanas paimu. Viršutinėse 
trijaso eilėse yra jau aržuolai, riešutai, mag
nolijos ir tt. tik žinoma, senuose sluogs- 
niuose atmainos tų medžių buvo kitokios, ne 
tokios jau, kokios šiędien auga: iš tų vėliaus 
atsirado jlu šiędieninės.

Pirmutiniai gyvi sutvėrimai, kaip jau 
paminėjome, buvo smulkučiai, be kaulų susi
dedanti vien iš atskyrų gyvų celių, toki kaip 
matome vandenyje gyvenančias infuzorijas. 
Laikui bėgant, tos formos keitėsi vis į augš- 
tesnes, ėjo didyn ir didyn. Archeiško peri- 
jodo sluogsniuose randa vien mažyčius su
tvėrimus, net prigulinti prie tų pačių veislių 
mažesni už šiędien ant žemės esančius. Ne 
dideli gyvuoliai teiposgi kambriškos forma
cijos; bet užtai siliuriškoj kaip kiti jau di
desni už šiędien gyvenančius tų pačių veislių; 
ypač* moluskų dėžės tų laikų daug didesnės; 
randa tuose žemės sluogsniuose dėžes turin-. 
čias pusantro masto ilgio. Kauliniai sutvėri
mai atsirado tikt pabaigoj tvėrymosi siliuriš- • 
kosfonriacijos, pirmutiniai to skyriaus sutvė
rimai buvo žuvys, bet pirmutinės buvo ne di
delės, mažesnės už šiędien gyvenančias ant 
žemės paviršiaus.

Devoniškos formacijos sluogsniuose ran
da jau liekanas didesnių žuvių ir kitokių 
kaulinių sutvėrimų, teiposgi vąbalų tokio 
didumo, kokių šiędien nėra ant žemės. Ka
nadoj rado liekanas vabalo, kūrisai išskėtęs 
sparnus, turėjo pusę masto pločio. Akmeni- ,' 
nių anglių sluogsniuose randa jau vabalus 
Megoneura turinčius skersai sparnų į pusan
tro męsto ilgio. Žuvys tų sluogsnių, kaip 
antai Dinichtis ir Girgonich'tyf’ turi jau 20 
—30 pėtfų ilgio. Angliniuose sluogsniuose 
randa jau ir keturkojus kaulinius sutvėri
mus, kaip antai: Eryops ir Brithaps tų laikų 
turėjo 10—15 pėdų ilgio.

Triaso sluogsniuose randa liekanas ne
išpasakyto didumo mastodonosaurų, meto- 
piarų ir dinosaurų. Laike tvėrymosi juriš- 
kos formacijos jūrėse gyveno plesiosaurai, 
ichtiosaurai, turinti 30 ir daugiaus pėdų il
gio, Ant sausžemio gyveno neišpasakyto' di
dumo driežai, kaip antai brontosaurai turin
ti 70 pėdų, o atlantosaurai 100 pėdų ilgįo.-

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Wietines Žinios.

—> Pagarsėję žmogžudžiai, sū
do ant pakorimo nuspręsti, mėsi- 
nįkai Rolinger ir Becker bus nu
žudyti 13 d. spalių ežių metų. 
Advokatas Rollingero buvo atsi
liepęs į sudę su reikalavimu an
tros provos, bet sudžia reikalavi
mą atmetė. >

— Pažįstamo daugumui lietu- 
vių saliuninįao Ažuko 5 metų sū
nūs, iszsiųstas ant pasivieszėjimo 
pas gimines į Waukeegan,Ill. liko
si ten geležinkelio trūkio perva
žiuotas. Trūkio ratai nupjovė 
vaikui su visu kairėję ranką, nu- 
gramdė koją. Waiką tėvas par
gabeno į Chicagą ir patalpino Ii- 
gonbutyj. Yra viltis, kad jis isz- 
gis.

— Tik po trijų sanvaiczių po 
sudegimui “Western Paper Stock 
Co.” dirbtuvių isz po degėsių 

Mszėmė kūną darbo vedėjo, liotu- 
tuwio Skpokevycziaus. Kūnas 
buvo teip nuplikytas ir apdegęs, 
kad veido negalima buwo pažin
ti. Rado jį kelnorėse, kur ma
tomai su luboms įpuolė. Palaido
jimas kūno ant lenkiszkai-lie- 
tuvisskų kapinių atsibuvo perei
tos subatoj dieną.

— Pereito panedėlio dieną sa
lėj Laudanskio, ant kertės S. 
Morgan ir 33ul. atsibuvo vestu
vės. Weselnįkai, matomai gerai 
linksminosi, kadangi reikėjoszauk- 
ti net patrolės vežimą. Atkakę 
dėdės susodino į vežimą czielą 
veselnįkų pulką ir nugabeno ant 
iszsipagiriojimo ant policijos sta
cijos. Nakvynė ežia vienok dau- 
giaus kasztuoja negu verta. Argi 
ne gėda ant vestuvių kelti vai
dus? Ar jau isztikro negalima 
gražiaus linksmytiesi kaip vien 
girtuokliaujsut ir keliant muszty- 
nes?

kurie ant musų Dr-tės Liuosybėa piknį- 
ko, laikyto 9 d. Liepos, atsilankė ir rėmė 
mus savo centais, iss ko turėjome gausų 
uždarbį, kokio niekados nesitikėjome. 
Prie to dar ir gamta suteikė mumis tą 
dieną puikiausę pagadą, nors nemylinti 
tautiszkų ir laisvės draugyscziu meldė 
Dievo idant ta disna butų darganota, bet 
prieszingai, jų maldos nuėjo ant niekų ir 
tą dieną buvo puikiause pagada, koke 
labai retai apie Chicagą te pasitaiko. 
Žmonių buvo labai daug, viri grąžei 
linksminosi ir buvo užganėdinti musų pa- 
vaiszinimu. Deltogi mes visiems gero 
velijentiems, riuncziame szirdingiause 
šerių.

Uždarbį nuo piknįko mes teip pat ne
pasitiksime vien dėl Dr-tės labo, bet jo 
nuoszimtį atiduosime ant lietuviukų 
tautiszkų reikalų.
' Su guodone Dr-tė LIUOSYBES.

— Pereitos sanvaitės, prie su- 
diios Gary, atsibuvo prowa ne- 
prtgu iru ingo lenkiszko vyskupo 
Kozlovskio su redakcija kunįgų 
laikraszczio “Dziennik Chica 
g oe k i”, kurię vyskupas Kozlovs
kį buvo apskundęs už įžeidimę ir 
nuplėszimę garbės. Apskųstoji 
puse atsisakė nuo sūdo prisaiįtin
tųjų ir atsidavė ant nusprendimo 
wieno sudžios Gary. Tasai ap
skųstuose “Dzienniko Chicagos- 
ko”straipeniuose nerado nuplėszi- 
mo garbės, bet paprastus bažnyti 
nius .nesutikimus ir iszteisino 
apskųstos redakcijos sąnarius. Da
bar minėtas laikrasztis jau drę- 
siai pradeda atvirai Kozlovskį 
niekinti.

Grand Opening.
Atidarę nau'f saliunę darome 

jo įkurtuvių bąliųsubatoj,29 Lie
pos, 1899, ant 6 vai. vakaro, kur 
grajįs gera muzika ir bus smagus 
pasilinksminimas. Dėlto visus 
pažįstamus ir aplinkinius uipra- 
szome atsilankyti. Su guodone

J. Elfertas ir M Klimas, 
640 S. Canal S., ChicaffO, IU. 
Pirmas Lietuviszkas Koncertas.

Chicago, subatoj, 2 d. Rugsėjo, salėje 
Pulaskio, 800 8. Ashland avė. terp 17tos 
ir 18tos ui. busatgrajytu pirmas lietu- 
wiszku koncertu ant 10 Koncertinų ir 
daugelio kitokių įstrumentų ir bus kele
tu gražių perstatymų per lietuvį C.Žile- 
wiczių. Po koncertui bus balius. Pra
sidės 8 valandą vakare. Salė atsidarys 
7 valandą. Įnženga nuo ypatos po 35c. 
vaikams nuo 6 iki 12 metų po 15c. Wisus 
lietuvius ir lietuvaites užpraszo atsi
lankyti. c ŽILEWICZIUS.

Pasilinksminimo Balius.
Subatoj, 29 Liepos, darau pasilinks

minimo balių, ant kurio grajįs gera mu
šiką ir bus smagus pasilinksminimu. 
Dėlto visus aplinkinius ir pažystamus 
užpraszau atsilankyti, Su guodone

J. Januszauskas,
3253 S. Morgau st., . Chicago.

Pasilinksminimo Balius.
Subatoj, 29 Liepos, 6 valandą vakare 

darau pasilinksminimo balių, ant kurio 
grajys gera muzika, bus ssokiai ir gra
žus pasilinksminimas. Dėlto visus ap
linkinius ir pažystamusuirdingai užpra
szau atsilankyti. Su guodone

Kaz. Paiszis,
8737 Commercial avė., So. Chicago.

Balius pasilinksminimo,
Subatoj 29 Liepos 7 valanda vakare 

darau balių pasilinksminimo, ant kurio 
grajis gera muzika ir svecziai bus gra
žiai priimti, dėlto užpraszau visų atsi
lankyti. P. K A RĖČKAS,

1193 8. Oakley avė, ‘ Chicago, III.

Pajieszkojim&i.
Psjieszksu savo brolio Aleksandro Ju- 

revycziaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Warnių parap. 8 metai kaip gyvena A- 
merikoj, paskutiniam laike susirasziau 
su _ w __
ar kas kitas teiksis duot žinią ant adreso: 

Antanas Sz velny s,
2380 115 St., Kensington, III.

Pajieszkau savo tėvo Jono Kondroto, 
Kauno gub., Raseinių pav., Naumiesz- 
czio wdl., pirmiau gyveno Pittsburge. 
Jis pati ar kas kitas teiksis duot žinę 
ant adreso:

M i kolas Kondrotaa
Boz 242 Patton, Pa.

iuorn kaip buvo Brooklyne. Jis pats 
u kitas teiksis duot žinią ant adreso: 

Antanas Sz vėl nyk

Draugyscziu Reikalai.

Reikalingas geras ir 
blaivus b^rf^ys kunįgas už pro- 
baszczrtJimu^ų parapiją, Spring- 
▼alley, Iii. Jeigu kur toksai ran
dasi teiksis jis pats ar kas kitas 
priduoti mums jo adresą,o mes pa
duosi m iszlygas, ir jeigu ant jų 
sutiks, perstatysime jį vyskupui 
ant užtvirtinimo. Tegul nė vie
nas geras kunįgss neabejoja apie 
teisingumą szio pajieszkojimo, 
nes mes jieszkorne kunįgo su žinia 
vyskupo. W arda n Sz. Onos pa
rapijos, Jonas Žurauskas, sekr. 
Box 426, Springvally, III.

Del Iietuwiq liuteronų.
Kn. Keturakaitis laikys diev- 

maldystes dėl lietuvių liuteronų 
•ekanczioee vietose ir dienose:

30 Liepos Philadelphjoj, W»- 
shington Parke, Pasiuntinystės 
Szvebtė; 31 Liepps Braddock, 
Pa.; 1 Rugpjuczio Pittsburge, 
Pa. ir Allegheny, Pa.; 2 Rugpju
czio Dayton, Ohio. visur ant 8 
wal. vakaro; 6 Rugpjuczio Col- 
linsville, III. 1 vai. po pietų; 20 
Rugpjuczio Bndgeport, Conn. 1 
vai. po pietų; 27 ir 28 Philadel- 
phijoj, Pa. .

. Didelis Piknikas.
Nev York, Dr-lė Sz. Kazimiero turės 

mvo deszimtmetinį Piknįką subatoj, 29 
Liepos, 1899m. darže Washington Grove, 
Nevton. L. L Prasidės 3 vai. po pietų. 
Įženga25cnuoypato*. Iszalyczių Grand 
ir Houston imkite karus Grand st., pas
kui Nevton, kurie davež net į daržą. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites szirdin- 
gal užpraszo atsilankyti.

KOMITETAS.
Pirmas Lietuviszkas Piknikas.
Uties, N. Y. Draugystė Sz. Kazimiero 

turės pirmą savo piknįką subatoj, 5 die
ną Rugsėjo, 1899, darže Casina Įženga 
25c. Nauda eis ant parengimo Draugys
tės vėliavos. Wisus lietuvius ir lietu
vaites szirdingai užpraszo,

(28—7) KOMITETAS.
Padekavone.

Jausmingai dėkavojame visoms chica 
ginėms ir priemieszczių lietuviszkoms 
Draugystėms ir pavienioms ypatoms,

Reikalingas draiverys duonos iszva- 
žiojimui, te atsiszaukia toks, kurs jau tą 
darbą dirbės. L. Szczepkovski, 
3226 Mospratt st., Chicago.

Reikalingas vaiku nuo 12 iki 15 
metų mokintis zecerystos, atsiszakti į 
"Lietuvos” redakciją.

Preke pinfgų
Ruskas rublis po......... ..
Prusiszkos markės po....

Prie kiekvieno pinigu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų. ______________

. 53c
.24jc

Naujausios knįgos,
Pamokti*i IszminUe* ir Tetorbea UiRuldloetl 

Q*lwoeiiu wl*a *atiu. Cala yra patilpe IU 
cratioBjaokiUĮrM Ir iaiiBintiBKO* paaakalte* 
Kai nori tBreUirraBiB J nok Ings Ir pamoki- 
aanczlu (kaitimu tegul Butiparka »Ia kala- 
gvla. o gardžiai paaljuoka ir ImoBoa* tursa ka 
papaaakoti ir aat k iškaleno utkiaasimo mo’ 
kea duoti itzmiatiBgy atsakymą......... SOc

Popularitzka* Raakvedia Fystkoa. Paratze P.
Neris. Yra labai naadiags kaiagele wiao- 
kiema amataiakamt kaipo stoliorema, daily- 
dema. kalviams, maszlatotema ir tt. Kiek
vienas norintis koki nors gera darbe atlikti 
ar ką aanjo iaamtslyti privalo apeipaSiati su 
mokslu fyrikoa.kurs Jam visokius darbus ir 
lazmialus pa lengvi s Taigi szioje kningeleje 
yra iazgnidytos paslaptys fyalkoe Sodtikls ir 
paveikslais, kur Smogus perskaitei ingaus 
daug istmiaties prie visokiu isidirbys- 
ežiu........................................................................hc

Lietaviszkos Pasakos. Medega lletzvlsakat my- 
totogijal. Surinkto DtoJ. Basanavieziaas

raganos ir ragaalus; A p te Deives, Loutaa ir 
Laumes: Apie Dali; ApleOUUBe; Apie8zal- 
ną lr (Salti; Apie vėjus. Apii mllSiaas; Apie 
Žalėsius ir (Bakas; Ipie vUktakias arba 
vtlkalokas. Yra tai Juokingiausios pasa
kos girdėtos nuo seniausiu laiku in karos dar 
ir sziądien daagyba hstuvie tiki buk tol via 
bavas teisyba............................................. N.SOc

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbauero, sa 
trumpu apsakymu apie pargabemmą Dr-tos 
Atplrkejistu Įsa Italijos in žiemiu karalystes 
skersai kalnus Alpomis vadinamus, per
versto ant lietu viszko K n Petro Saurusalczlo. 
Kas nori turėti dvastsakn nauju paslskatlmu 
tegul nusiperka szą kningelg................. Ko

Parmazonas arba baisumas Dievo rūstybes Pa- 
. rasze Ssventmikts Apsakymai isz tikru atsi

tikimui iss Lietuvos lietu vlszku

“Lietuvos” redakcijoj yra gauna
ma knįgelė po vardu: “Svaras Jc»- 
ku” už.................................................. 25c;

“Lietuvos” redakcijoj yra gau
nama Latvijoa mapa, atspausta ant gra
žios baltos popieroa, vardai Vietų, upių 
marių ir tt. lietuviaakoje kalboje.

• Prekė...............................35c.

Naujas Lletuwi8xka8

Saliunas.
Užlaiko szaltą alų, seniauses arielku ir 

kvepeneziua cigarus. Gera užeiga dėl 
sveezjų. Visus užpruzoms pu mus at
silankyti ir musų gėrymų pabandyti.

J. Elfert ir M. Klimas,
640 8. Canal Bt , Chicago, m.

(«-•)

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad tszeiųsti į 

krajų piuįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziatį
siai suwaikszczio8. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime salin
tus padėkawonių nuo lietuvių iaz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
už gerumą szifkorczių pas mus įsi
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas*, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos’* redakcijoj. Prisiųs- 
dami pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

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

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czioą ulyczios prieszai duris lie- 

tuviukos bažnyczios, lotai puikiausi 
ant viso Bridgeporto po 6675. Pigesnių 
lotų ir geresnės vietos negalite rasti ant 
viso'Bridgeporto. Atsissaukite į '‘Lietu
vos” redakciją.

Pigus Lotai ant Soutb Skie 
(Bumside)

PtoczioM. yhrio 125 padu, Uk tiso, vau la
bai paranki d.l gavimo darbo, tik kati blokai

Illiaoii Central C«r8hop« bH Calumet Electric 
Station, kurtoM tai ei.toM dirba |>«r davynia 
tukaiaaaziue y pat.. Vlwj Chioagp) na salima 
ra»U plgeiBlb lotu ui tzltuoa J.l«a Li.tuv.1 
tapirks >0 lota, tai kompanija daoda ut dyka 
4 lotur^del pastatymo baiuyono. Turt.U-li. 
kiek piningu ir Borto 11 kad de piningai paaidvi- 
gubiola ar pa.itrigubtntu iu pora metu te poal- 
akubia ataiaaauktl paa teiaynga, gerai velijanti 
agento Frank O. Maaioai, ll« VV.ltoh M. Cbtoa-

Naujas iszradimas ant su- 
druthiimo plaukų.

Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie
toj iszpuolusių atauga nauji, isznaikina 
pleiskanų, padailina plaukų parvą ir 
stabdo galvos skaudėjimą Yra tai nauja 
ir geriausia gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir 'moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jote savd plaukų ^slinkimą, puiskubia- 
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, jeigu tik nepersenu,at- 
auga nauji plaukai. Teipoęi ant isui- 
gydymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. Rassydami įdėkite mar
kę ant atsakymo ir adresuokite teip:

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

Offlcial Publication
Annual Stateinent of the Orient Ik- 

buramcb Comfant of Hartford, in the 
State of Connecticul on the 31st day 
of December, 1898; m adė to the Insur
ance Superintendent of the State of 
Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amountof Capital stock paid- < 

up in cash...................... 6500,000.00
LEDGER ASSETS.

Book vaiue of real estale ovn- 
ed by the company___ 1 _____ _

Mortgage Ioans on real estate 237,149.66 
Loans on collatoral aeeurity * 
Book valueof bonds and 

atoeks.............................
Cash on hand and in bank. 
Agentą* debit balancea

•111,996.66
Special depoail in Nev Mexico 

610,000.00 121.936.96
Totai......... 62,364,795.22

Deduct ledger liabilities... 1,826.69
Totai net ledger assets....... 62,362,968.53

NON-LEDGER ASSETS.
Interest and renta due and ac

crued....................................616,939.22
Market vaiue of bonds and 

stoeks over book vaiue.... 58,439.18
Net atnount of uncoliected 

premiums........................... 78,326.33
Gross assets........62,516,673.26

Less special depoaits to secure 
liabilities in Virginia, Geor- 
gia»Oregon and NevMexioo6118,240.00

Totai Admitted Aaaete 62,398,433.26
LIABILITIES.

Loees, in procesu of adjustm’t 
or in suspense......6208,819.49

Izosses resisted......... .  17,280,45
Totai amount of claitns 

for losses...............6236,108.94
Deduct re-insursnce 

due or accrued...... 20,010 67
Net amount of unpaid lossea 6306,008.27
Totai unesrned premiums... 
Reinsurance in Lloyds..........
Due for commissions and 

brukerage salaries, renta, in
terest, bills etc.................

96,141.74

1,750.00

1,809,680%
98,136.53

903,766.64
500.00

2.763.32 
Totai liabililies. .61,203,128.23 

' LeMliabilitiea secured by spe-
1 etai depoaits in Virginia,

Geergia, Oregon and Ne v
1 Mexico................................  49,865,15

Balance,..,. .61,153,263,08
INCOME

Premiums received during 
the year........................  61,300,661,01

Inte ręst, retus and dividends
recived during the year.... 104,838,57 

Profita from sale or maturity of .
ledger assets over book vaiue 887,50 

Totai income... .61,406,387.08 
E.YPENDITURES.

Loaaes paid during the vear 6779,682,30 
Dividends paid duringthe year 50,000,00 
Commlsaicns and saiarle»p«id

during the year...................877,705,31
Renta piaid during the year.... 5,800,00
Taxes paid during the year (in- 

cluding.feea, e te., of Insur
ance departmenU)............... 87,101,90

Lobs on sales, or maturity of
ledger assets.......................... 20,443,80

Amountof all other expeditur-
es,...................................... ...76,70410

Totai expendi turės, 11,347,495,41
MI8CELLANEOV8.

Totai rieks taken during the 
year in Illinois........ 6,.7,816,625,00

Totai premiums received
during the year i n IH’s, 6 ... .80,368,00

Totai loaees ineurred dur
ing theyear in Illinois 6 ... .63,504,1)6 

Totai amount of outstand^
i ng rieks......................... 6161,958,406,00

CHAS B. WHITING, Prm.
JAMES U. TAINTOR, Szc’r.

SubMribed and svoto to before me 
thls 19*.h day of January 1899.

(Szal.)
CHAS. A. DODD, 

Notary Public.

Offlcal Publication.
Annual statement of the Norvalk 

Firk Irsurancb Comfknt of Nonralk, 
in the State of Connecticut on the 
31st day of December, 1898; made to 
thb Insurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursusnt to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock'paid- 

up in cash,.......... ..............6300,060,00
LKDGER A88ET8.

Book ralue of bonds and
atoeks..........H...J...............474,106,28

Ctsh on hand and in bank,... .41,008,64
Totai................  Ž515.11Š.92

Deduct lerger llabilities,...............933,08
Totai net ledger assets, Ž514,180.84

NON-LEIHJER ASSETS.
Interest due and accrued,6........5,356,22
Net amount of uncolleeted

premiums,............. . .................15,400,76
Ali other assets,...........'......................7.13

Totai AdmiUed Assets. . . .6534 944,95
LIABILITIE8.

Losses, adjusted and
unpaid......... .............6.2,956,00

justment, or in
suspense.............

Losses resisted,...
Totai amount of

eisima for losses, 6.21,973,00
Ded uct re-i nsurance 

dueor accrued,
Net amount of unpaidTosaes,..62Ū?403,00
Totai unearned premiums,.. .105,350,91
Re-insurance premiums..............2.811,04

Totai liabilities,.... .6128,564,95
INCOME

Premiums received during 
the year . ...j.......... .....6148,339,50

Interest.and dividends rece
ived during the year..............17,504,45

Profita from sale or maturity
of ledger assets over book
yalue................................. .■■■11.437.

Totai IneonoeTTnTSTTH 
EXPENDITURES.

T<osses paid during the year, t. ,79,8|h,84 
Commissions and salaries 

paid during the year....
Renis paid during the year,
Taxes paid during the year

(including fees. etc., of,in-
surance departtnents)... ■.

Amount of all other expen-
ditures,......... .............................7.861,96

Totai expenditurea. 6141,799,&8 
MISCELLAN EDUS.

.Totai rieks taken during the
year i n Illlboia............ .  .6.2,456.568,00

Totai premiums received
during theyear in Ill’s. 6... .25,798.29 

Totai loaaes ineurred during
the year in Illinois.... .6... ,22.745,21

Totai amount of outstaud-
Ųtg riek............................ 627,114.621,00

A. G. McIIAVAINE Jx. Pres.
E. E. PIARCE, Src't.

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

Cmari.is Edo ar Mills, , 
(Skal.) Coanmissoner for Illinois.

17,367.00
.1,650.00

1.570.00

46,989,91 
.1,369,85

me

Ofticial Publication.
Annual Statement of the North- 

vbstkrn National Insurance Com 
rAMT of Milvaukee. in the State of 
Visconsin on the 31st day of Decem
ber, 1898; mede to the Insurance Sup
erintendent of the State of ......
pursuant to Lav;

CAPITAL. •
Amount of Capital stock 

paid-up In cash............... 6600.000.00
LEDGER ASSESTS.

Mortgage ioans on real
estete..................................6 974.856,67

Book vaiue of bonds........... 1.326.388.54
Cash on hand and in bsnk.. 134.757.74 
Agentą' debit bala neės....... 79.824.59

Totai...... 62.515.827.54 
Deduct agente’ credit bal- 

ances and all other liabiV 
ities. ----- ;

Totą net ledger assests 62.509.444.73
NON-LEDGER ASSESTS.

Interest accrued.................
Markei vaiue of bonds over 

book vaiue.....................
Net amount of uncoliected 

premiums. .i............... ................ ,
Totai Admitted Asaesta 62.637.166.20

LIABILITIES.
Losses adjusted and an-

paid..............................6 9.168.82
Disses, in procesą of ad- 

justment or in susp- 
ense......................... 82.148.43

Losses resisted........... .  8 650.00
Totai amountof claims

forioeses...............699.967.25
Deduct re-insurance

due or aocfrued... 14.104.03
Net amount of unpaid losses 85.863.22 
Totai unesrned p remi umsl .1.194.531.83

Totai liabilities.TXl.280.395.03
INCOMK

Premiums received during
the year............................. 61.053.479.22

Interest ant dividends re
ceived during the year.. 6115.042.22 

Totai income..........61.168.521.44
EXPENDITLTRE8.

6432.405.55

Illinois,

6.382.81

•12.398.92

54.611.46

60.711.09

Ix>sses paid duYing the year
Dividends paid during the

year...................................
Commissions ant salaries

paid during the year.......
Renta paid during the year
Taxea patyduring the year 

(including fees and ete , 
of Insurance departmėnta)

Iajss on sales, or maturity 
of ledger assests..............

Amountofall otherexpend- 
turea.. ......... ................ .

Totai expenditurea... 6967.115.87
MISCELLANEOUS.

Totai rieke taken during the
year in Illinois........... .  616.513.226 00

Totai premiums received 
during the year in Illi- 
noia........................... 167.892.88

Totai lossea ineurred dur
ing the year in mtnoia., 61.408.39

Totai amount of outstand-
ing rieks........................6920.922.900.00

ALFRED JAMES Pres.
WELFORD M. PATTON Bec’y.

Subscrlbed and avorn to before 
this 19 day of January 1899.

FRANCIS BLOODGOOD
Commiseioner for Illinois 
Millvaukee, Wisconsin.

(Sbal)

72.000.0d

363.592.23
11.783.00

34.698.56

254.29

52.381.74

me

in

UmOTARIJVSZAB. CLAIM ADJU8TKR.

FaPBradchulis
Užsiima visokiomis provomls ir in- 

dirba visokius dokumentus. Bodu 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Aulsuukits pu savo viengenti*.
084 33rd 8L, CHICAGO.

Telefon: Ysrds709.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
8482 8. Halsted St.

S2.00 
Aat veMllls ir klvkis reikalą astma**ota«ra

REUMATYZM.
NEURALGIĘ 1 podoboa cboroby, 

k vyzabiasy as podatovte Sctaiyck j 
L, NIKMICCKICH Ji 

puw imcmcfl,/< 
Pt|Ktawny D r. RICHTERA |K 

ETkotwiczny”%S 
PAIN EXPELLERJ
III MA NIC LKPUMOt Pravdslvy tyl-

1 25OT. ISOOT. Usaajsfolpotoca: 1 
M najstevniejai tekarza, J**“*““? M 

»ki»'i6» aptecuiych liucliunm 
i mite auakomiu- <>«>by.

BMPk Sz«ciag<4v u F.A R
u-r»ACu.SY

U^H DRA RICHTERA H2a 
|XOTW1OZNY .TOMAKAL MjkRTBiroi 
Įktem na kolkl ni*ateavno44. ehoroby totądka.

S. MACK.
Lietuviszkas Agentas,

212-214 First St,
ELIZABETIL N. J,

Siunczia pinigus į wisas dalis 
svieto ir iszmaino pinįgus wiso 
kių žemių. Parduoda laivakor
tes (szifkortes) ant wisų linijų 
ant geriausių ir drucziausių lai
vų į visas puses. Per mane sių
stus pinigus gauna su 14 dienų. 
11 metų kaip wedu biznį su kiek
vienu teisingai.

Naudokitės wisi ligoniai 
reikalaujanti sweikatos!
Kur norite trumpam lalkia sveikatos, 

nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
liekarstwų, kur randui daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklų pagal geriau
sius Receptus į visus kruztus, kas tikt 
pareikalauja. Nerėkia turėt gėdos pasi
klausti rodos apieslepema ligas. Mes už
ganėdiname visus kas tikt prie mus alsi-; 
szaukia.Ruzykite laiszkus ir adresuokit 
teip.
EUROPEAN I)RŪGS MED ,CO.,
P. O. Boz 2361,Nrv York, N. Y.U.,8. A

J. WEIN8TEIN, 
pigiausiai paršam d o karietų ant vesei- 

lių, krikutinu ir pagrabų.
280 W. 14th Street,

Telefonu Canal 450.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto pbpieros dėl 

gromatų raszymo su puikiausioms 
k vietkoms.apskaitimais ir pavinezisvo- 
nemž parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Ku prisius 25c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių aat visos pasaulės popierų »u kon- 
vertais; ku prisius 61.00 gaus5 tuzinus. 
Kuzius prisiuntimo mes apmokame.

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

Užsisteliuodami popieru ir prisiū
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
szitokįadresą:

W. KUDARAUCKAS, & CO., J 
Bok 234, ■ Lavrknck.Mass.

ĮVAŽIUOJU

WienatiniH Waterburio 
Lietawi8zka8 Saliunas. 

Užlaiko gerą alų, seniauses ir esystu a- 
rielku ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl nviežia i atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisczyscziaą 
sės ir telsingiauses lietuviuku saliu 
nu mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIU8, 
768 Bąnk 81., 

Waterbury, Conn.

t
 P. K. BRUCHA8,

užlaiko didelę

,Krautuwe■ Laikrodžių, Laikrodėlių,Žie 
| dų. Špilkų ir tt.

' SzliubiniuR Žiedus
padaro ant orderio už piginta 

sepreką954 33rd St., Chicago, III

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

visokiuose soduose, kaipo civilisskuose 
teip Ir kriminAliazkuoee. Penenėjusiu 
Ir užvilktu provu stjiessko ir dsweda 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St.,
Chicago. Illinois
"EKVITA -r.

Ovdo impotencija, stabdo naktinis 
nolaci> ir visas ligas ingautes per 
Iszdykumasr neatsargumo. Szi'a gy- 
dykla audrattna nervas Ir daugina 

Wį kraują; priduoda valdai raudonumą 
ir sugramna Smogui Jaunystla. 8ien- 
oriame paežiu už Wo bazuii, Bd (S W 

bsreliną Ir icw»rantuo)«rar iszgydy- 
Vti arba pinigus sograAlntL
Danrita Maėlcal Co.,

Ollnton * Jakeon Rto., Ohicafo.

W. SLOMINSKA,
CHICAGO ILL.679 MUwaukee Avenue, 

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Koaciaszkoi Paro
da u* rupe.tinga.tei-

KARŪNŲ, 8ZABPŲ, 
KUKABDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MABSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę spreikszti guo- Įj / f >
dotinietns Kunįgatns ir guodotin. 1 ■.
Draugystėms, kad asz dirbu vi- l
sus sugszcziaus paminėtus daig- Įr-g^C
tus Pigiausei, Teiainglausei
ir Geriauttei, nes per 30 metų fifl ffl
užslimdama iszdirbimais įgijau fe] fUi
geriausę praktiką ir dėl to galiu " Įj\ ĮR jM jB U
viską padirbt pigiau ir geriau ne- Kj HEą&tf M!
gu kiti fabrikai. S ĘJ

Su guodone ■ ■___
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

C. W. DYNIEVVICZ & CO 
SOS MILWAUKEE AVENUE, 
Pomiodiv We»t Diviaion I Cleaver ollcami.

CHICAGO, ILLS. ______
KAKTOS PIENIĘŽNY, REALNY I A8EKURACYJNY.

Wyaetka pienigdzy do Europy, Sprzedaž
W Real noAcl. Karty Podrožne, Okr^tove i 

—r—^■gggegaa- — Koleiowe do 1 1 Europy. Wyr»bianie Pa-
E3>uuJ*ivf'' «ptennt lz-galnycb. <w S b-d. A-
*8WWW«'jL -?&>*.“ I‘•■b'1'1“• Grunte K • >. «- r. s F •

Wrpoiyczante pieulodzy na Budo- 
Ile lub zaknpno Rmdnofad, Zmiana pienl^dzy Zagranicznych. Notaryuaze Pobliczni 

Baffl®®®Bffi®ffl®BBa®a®ffi®®®®®E

Ll6UiwiszKa ADiioka,
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriazku tavprų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

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

257,,.T.ĘMXK.fiži<iai<A.PAB.w.A..MUS..APllEKe?..257

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima iu kiekvienos 

aptiekos.

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
.. pas..

Paul's Co-Operative Watch Co
3148 State St., CHICAGO, III.

į! Į Mes parduodame lietuviams daugiaas laikro
di dėlių kaip visos kitos kompanijos sudėjus sykiu, 
i į > Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėlį, lenciūgėlį, 
J:j kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma- 

j > 82iną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o viską gau-
Jij si. , ; .

• Atsiųsk ant sutaisymo savo laikrodėlį, o mes 
’ j ‘ pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti.

į PADL’S CO-OPERATIVE IATCB CO.
įS! (steigta 1877 m,

3148 StateSL, CHICAGO, ILL.
5 Dėl geresnės informacijos raszyk pas mus:

_ Ar Tawo pecziua 
f reikalai pataisymo?

tai pirk visus reikalingus prie 
pecsiaua daiktus pas

Ootlet Fmitnre A Stow Co.,
3249 S. Morgan St.

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

Wisi wyral pas

Baltrokony!
Rasite aaalta alų, seniauses ariel- 

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

Atsilankykite po nr.
11 N. Rirer SideSL,

Itlerbiiry, eono.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktarai.

Gydo visokes ligas, turi geriause prakti 
k} ligose moterių, waiku ir enro- 

niszkose ligose.
867 32nd St., Chicago.

OFISO WALAND0S: < 
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po ptetu ir po 6 wak ] 

Telklomas Yards 885.
Tetpogi priima ligonius ofise po nr. 

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

TelefokAS Canal 329.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgu St, Chicago, Dl.
AUi^au^ rUMkM g7w“ dieie*‘r“’ 
£?nt£ro* m*1Per >*»•**«• ir įprs- 

b<«. duoda rodu Ir 
per pacztą arba per expresj. •

Aptiekoje visada randui keli dak- 
telefoną gali pa 

•Mukti daktara ku tik koki nori.
Tel. Yardz 700.

Dr. SUthtsloiu pnu ut Aptilta.
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