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Politiszkos žinios.

Amerika.
Filipinieczių vadovę Aguinal- 

dę sugrįžę nuo Filipinų ameriko
nai perstatų visokiose parvose: 
randu partijos laikraszcziai ne 
randa užtektinai žodžių ant isz- 
niekinimo įtekmlngiausio ir 
svarbiausio amerikonų piieszo, 
kiti wėl labai auglztai jį stato, 
parodo kaipo kariautoję už liuo- 
sylię savo kraszto; paskutiniems 
pritaria ir gerai su sanlygoms 
ant Filipinų susipažinę svetimų 
krasztų rasztinįkai. Isz visko 
matyt, kad jeigu ir ne visai tei
singai apraszo Agtinaldę tie, ku 
rie jį stato ant lygaus laipsnio su 
W:uhingtonu, Hoferu ir kitais 
kariautojais už iiuosylię, tai vis
gi teisybė ne jo iszniekintojų pu- 
sėj. Rando szaliuįkai apraszo 
filipinieczių vadovę kaipo godų, 
tarnaujanti tiems, kurie jam,dau
giau* užmoka. Kad teip yra— 
Aguinaldo prieszai nurodo ant to. 
kad priesz karę sudszpanija.kada 
Aguinaldo būvu maisztę pakėlęs, 
paskui davėsi papirkti, gavęs pi 
nįgus, apleido maisztinįkus, pats 
su pinįgais iszdumė į Hongkon 
gę. Užtarėjai vėl Aguinaldo tę 
atsitikimę visai kitaip aiszkina. 
Tie sako, kad jis pamatę*, kad 
iszpanijonai ima vin-zų, nęgeis 
damas nevūsingų kraujo pralieji 

, mų, prikalbėjo pasikėlėlius su
tikti ant siūlomų iszlygų, pate gi 
gavęs pinįgus, iszkeiiavo į

leistas isz kalėjimo Dreyfus apsr 
givęs kokiame mažame mie 
stelyj pietinės Prancūzijos, idant 
apie jį užmirsztu užrubežiniai už 
tarėjai, kurie savo demonstraci
joms dauginus kenkia,negu pagel- 
bi. Keliamos uirubeiiuose de
monstracijos priesz Prancūziją 
ui paskutinį sūdo nusprendimu 
ne tikt Dreyfusui nieko ne pa
gelbėjo, bet vien uikenkė,paczioj 
Prancūzijoj sumaiino skaitlių jo 
uitarėjų. Mitingai Dreyfuso -ui 
tarėjų, reikalavimai idant ui ne 
teisingu sūdo nusprendimu Ame 
rika ne imtu daly wumo visosvie- 
tinėj parodoj Paryiiuj, prakauli
ui mus kelių prancuzų darbinįkų 
nuo darbo Amerikos fabrikuose 
pakėlė vien prancuzų piktumę 
priesz amerikonus.o Dreyfusui nįe 
ko gero ne atgabeno.Prancuziszki 
laikraszcz ai visokių pakraipų lie
pia amerikonams daboti savo 
sudų teisingumu, kurie, kaip ne 
nubausti lyncz<awimai svetimų ir 
savo pavaldinių, szaudymai į be 
gihklius darhinįkus parodo, dau
giau* užsipelno ant paniekinimo 
negu prancuziszkas sūdąs teisin
gai ar neteisingai nubaudę* Drey- 
fusę. Prancūzija ne laikė de
monstracijų, kada be jokios prie- 
iastės suszaudytieins svetimų 
krasztų pavaldiniams Amerika 
atsisakė iszmokėti kokį norsatly- 
ginimę. Dreyfuso pro v a esanti 
vidurinis Prancūzijos atsitikimas, 
o į tokį Amerika ne turi tiesos 
kisztiesi. * Jeigu Amerika atsisa
kys nuo dalyvavimo parodoj,

Ant salos San Domingo, atsi
sakius nuo urėdo Figuerao, mai- 
sztai pasiliovė. Užstojęs pas
kui tuomtsrpinis randas pritaria 
revoliucijonierių jenerolui Jitne- 
nez. Nieks ne abejoja jau, kad 
per ateinanezius prezidento rin
kimus Jimenes bus iszrinkias 
prezdentu.

k u-

Serbija.
Serb joj prasidėjo prova 

dovų progresistų partijos, 
riuos apkaltina'už sukaltų .priesz
karaliaus tėvę Milanę, kulį buk 
jie norėjo nužudyti, išsvyli kara
lių ir atiduoti wii-ę Serbiję pu 
valdžia Montenegru kunįgaik- 
szczio. VVienas isz sukalbinįkų, 
Kniaževicz, kalinyj nusižudė, 
bet kaip kiti sako, jis ant Milano 
prisakymo likosi užsmaugtas. 
Kili apkaltinti sude prie sukal- 
bio ne prisipažįsta,liet skundžiasi, 
kad rando tarnai, norėdami prie 

'prisipažinimo priversti, juos ka
linyj baisiai kankina. Patsai ka
raliaus tėvas Milan reikalavo 
sude, idant sukalbinįkai butų ant 
nužudymo nuspręsti. Kadangi 
vienok toksai nusprendimas pa
gimdytu Serbijoj atvirę revoliu
ciją, tai lygiai Austrijos, kaip ir 
Maskolijos pasiuntiniai persergė
jo Serbijos raudę ne tik priesz 
revoliuciję, bet pridūrė, kad jei 
gu ji užgimtu, Austrijos kariau
na užims Serbiję. Terp Austri
jos ir Maskolijos yra mat padary
tas toks sutarimas.

uždraudžia Amerikai risztiesi su 
kokia norą Earopos vieszpatys- 
te. Pirma patsai Hay buvo vie 
nu isz karszcziausių szalinįku su 
siriszimo Anglijos au Amerika.

Abidvi pietinės Afrikos repu- 
blikos, taigi lygiui Transvaalius, 
kaip ir Oranija rengiasi įkarę; 
kaip vienos, teip ir kitos kariau
na traukia prie rubežiaus. Tūli 
vienok luikraszcaiai pranaszauja, 
susipjuvus terp savęs pietinėj 
Afrikoj baltveidžiams, pasikėli
nį ę juodųjų. Kadangi paskuti
nių lygiai anose neprigulmingo- 
se republikose, kaip ir angliszku 
se valdybose yra 10 sykių dau
ginus negu tialtveidžių, tai jiems 
ne sunku bus suvisu 
ežius baltveidžiu* 
ežius ir angį i jonus 
pietinėj Afrikoj.

besipeszan- 
holandie- 

isznaikinti

Isz Lietuvos.
Žmonių rūmas.

Kauno Blai vystės komitetas 
stato mieste žmonių rumę, kuria
me patilps arbitnyczia, skaitiny- 
czia, pamokinančių skaitymų 
vieta, teiposgi teatras, koncertų 
salė ir viesznamis. Trioba yra 
ant trijų lubų. Jeigu blaivys- 
lės komitetui isztikro rupėtu 
žmonių apszvietimas ir stabdy* 
mas girtuoklystės. Ui jis isztikro 
vertas butų pagyrimo. Tęsyk 
vienok j*m priderėtu rengti žmo
nėms suprantamus lietuvisz 
kus pa mokina n ežiui skaitymus ir

Naujas Wilniaus moksli-| varstotų; isz jos dvarų dailuti
nio apskriczio užweize- 

tojas.
Naujas ii niaus mokslinio ap

skriczio užveizėtejas Popov, už
stojęs vieton pasitraukusio Ser- 
giejevskio, važiuodamas isz Ka- 
zaniaus į Peterburgę, užvažiavo 
į Wilnių; apžiurėjo savo gyve
nimu, apskriczio biurus ir iszke- 
liavo į Peterburgę. Czia, žino
ma, jį pamokys, kaip reikia to- 
liaus vesti Lietuvos maskolini- 
mę ir kvailimmę lietuvių.

yra surisi, sviestas,visoki namie- 
je padirbai gėrymai. Gražus yra 
sūriai ir kitoki iszdirbimai isz 
pieno SĮežinskio ir Butkevy- 
cziaus; rtidus Kalitps ir Zabloc
kio; Ve^ckuno puikus yra vynai 
padarytį j isz visokių girinių ir 
naminių v uogų. Ne prasti yra
iszdirbimĮai szokolados dirbtuvės 
neseniai parengtos Vilniuje, ku
rioje dirbt ne toli 200 darbinįkų. 
Dailus mebeiiai ant parodos atga
benti Vilniaus staliorisus Ivasz 
kevyczinps.

užgimė barnys,laike kurių vienas 
girtas veselnįkas reikalaujan- 
cziam pinįgų su peiliu darė į 
krutinę, kitas gi teiposgi su pei
liu pakuteno gerklę. Su perpjau
ta gerkle žydas puolė ant žemės 
ir neužilgio pasimirė: užtroszko 
mat nuo pritekėjusio į gerklę 
kraujo.

Wokietijos kanclerius at- 
wažiawo Į Werkus.

Wokietijos kancleri*, kunį- 
gaiksztis Hohenlūhe, atkako su 
daugeliu vokiszkų urėdnįkų į 
prigulintį jam dvarę Werkus, 
netoli Wilniaus, ant atilsio. Kaip 
ilgai ežia iszbus, nežinia. Kunį 
gaiksztis jieszko pirkėjo tu dva
ro, kadangi jam, Kaipo ne mas- 
koliszkam pavaldiniui, Lietuvoj 
ne valia turėti dvarų.

paėmė, tikt juos sudėjo į bankę 
.ant parengimo at*akancziame 
laike kito pasikėlimo ant iszliiio- 
savkno sawo kraszto. Dalis fili
pinieczių sudėtų pinįgų ant to
kių mierių buvo nugrimzdusi ne 
Aguinaldo, bet amerikoniszko 
konsuliaus kiszeniuje.

Kad Aguinaldo ne teip lengva 
papirkti, persitikrino ir preziden
to McKinleyo iszsiųsti ant'Filipi- 
nų komisoriai. Jie už nusilenki- 
mę priesz Ameriką, už priėmimu 
jos virazinįkystės pasiūlė Agui- 
naldui augszcziausię urėdę ir algę 
nuo Amerikos po 15000 ant me
tų. Na ir kę pasakyti: iszlygas 
tas, kurias gal ne vienas ameri
konas butų priėmęs, ansai už 
niekszę garsinamas filipinieczių 
vadovas atmetė su pasibjaurėji- 
mu,ir siūlantiems pinįgus pasakė, 
kad jis reikalauja visiszkos salų 
neprigulmystės. Tę patį sako ir 
kiti filipinieczių vadovai. Jie 
sako, kad Amerikos virszinįkys- 
tės priimti ne gali, katfangi ant 
jos rando pažadėjimų užsitikėti 
ne gali, buk jis ne kartę sulaužė 
filipiniecziams duotus pažadėji
mus. '

Jenerolas Otis mieste Manillej 
sutvėrė amerikoniszkę policiję. 
Ant Filipinų rengiasi dabar ke
liauti jenerolas Milės, kuris 
paims į savo rankas tolesnės ka
rės vedimę.

Ant salos Kubos Amerikos je- 
neral gubernatorius užsipelnė to
kį nekentimę visų, kad net kiti 
amerikoniszki jenerolai reikalau
ja,idant jis butų atszauktas.

versta ant naudos prancuziszkų 
fabrikantų. • Už boykotavimę 
parodos, prancuziszki laikrasz
cziai kalbina boykotuoti Ameri
kos mėsę ir javus, vieton isz jos, 
gabenti ant gyventojų reikalų 
mėsę ir javus isz pietinės Ameri
kos, Australijos ir Maskolijos. 
Už tas amerikonų demonstraci
jas teip Prancūzijoj pakilo neken- 
limas amerikonų,kad Nis^eoj ant 
ulyczių sumuszė kelis ameriko
nus. Demonstracijos # priesz 
Dreyfuso nusprendimę VVokieli 
joj, Anglijoj, Austrijoj pradeda 
nykti. Rtndai ne pritaria de
monstrantams ir nieks isz jų ne 
atsisakė ęuo jhdyvavimo paro
doj. ' ,t

Prancūzijos senate prasidėjo 
perkralinėjimas nusidėjimų De- 
rouledo ir jo draugų, kurie per 
revoliuciję norėjo Prancūzijoj re- 
publikę iszgriauti.

Pietini ir Widurini 
rika.

Sziaurini Amerika
pirkti didelius plotus že
mės nuo Bolivijos, kuriuos 
Brazilija laiko už jai prigu- 
linczius. Priesz tę pirkinį Bra
zilija pakėlė protestę, ameriko- 
niszkam kariazkam laivui, norin 
ežiam upėmis dasigauti į tuos 
krasztus, uždraudė savo rube- 
žiuoee plaukti. Priesz tę protes
tę, nenorėdamas per daug erzin- 
tieei su Brazilija, prezidentas 
McKinley nusilenkė.

Republikoj pietinės Amerikos 
Wenezuelėj pakėlęs revoliuciję 
priesz raudę jenerolas Cipriano 
Castro ima viražų; keliuose susi
tikimuose sumuszė jis rando 
priesz jį iszsiųstę kariaunę. Re- 
voliucijonieriams patenka vis di
desni ir didesni kraszto plotai, 
miestai viens po kitam 
da jenerolui Castro, 
prie katro prisiartina 
viai- Rando kariauna
stoti į atvirus muszius su pasikė- 
lėliais. Pasiuntiniai Suvienytų 
Wieszpatyszczių Sziaurinės, Ame
rikoj, Prancūzijos, Anglijos ir 
iVVokietijoe pareikalavo nuo 
savo randų kariszkų laivų aut 
apgynimo politiszkų reikalų ir tų 
krasztų pavaldinių Wenezue- 
lėj. ; I

Ame-

bandė

Prancūzija.
Dreyfuso nusprendimas Pran

cūzijoj didesnių nesutikimų ne 
pagimdė; vien tūluose miestuose 
pietinės Prancūzijos buvo mažos 
demonstracijos, bet demonstran
tus policija greitai Pavaikė. 
Sudžios pats ir prokuratorius po 
nusprendimui atsiliepė prie pre
zidento praszydami pasigailėji
mo ir jeigu jau ne paliuusavimo, 
tai bent kad nusidėjėlis antru 
kartu ne butų degraduotas. Rods 
prezidento paliuosavimas Drey- 
so dar ne pagarsintas, bet kaip 
laikraszcziai paduoda, po paliuo- 
savimo aktu jau pasiraszė. Pa-

pasiduo- 
kaip tikt 
jo karei* 
ne d rys ta

Pietini Afrika.
Transvaaliaus randas atmetė 

angliszku kolionijų minibterio rei- 
kalavimę. Anglija reikalavo ne 
tik pripažinimo jos pavaldi
niams Traiisvaaliuje visiszkų 
ukėsiszkų tiesų po penkių melų 
(paezioj Anglijoj ant to reikia 
iszbuti 7 metus) buvimo, lygių 

I su vietiniais gyventojais politisz- 
1 kų tiesų,idant parlamente ir urė
duose sulygintos butų tiesos an- 
gliszkoe ir holandiszkos kalbų, 
taigi idant angliszku ateivių 
kalba turėtu lygias tiesas su ho- 
landiszka kraszto kalba; apart 
to dar ministeris savo raiste rei
kalavo, idant Transvaalius pri
pažintu ant «avęs Anglijos vir- 
szinįkyslę. Ne žingeida jeigu 
tokius begėdiszkus reikalavimus 
Transvaaliaus randas, susitaręs 
su kaimyniezka Oran i jo s republi- 
ka, atmetė. Pripažįsta jis vie 
nok reikalę atiduoti užgimusius 
su Anglija nesutikimus ant nus
prendimo santaikos sūdo. Angli
ja vienok tokio terptautiszko sū
do bijosi, kadangi jį priimdama, 
pripažintu Transvaalių kaipo ne 
prigulmingę vieszpatystę, ko da
bar ne nori pripažinti, o tęsyk, 
pagal terptautiszksa tiesas, An
glija ne turėtu tiesos kisztiesi į 
vidurinius Transvaaliaus reika
lus, taigi ne į reikalus politiszkų 
tiesų pripažintų svetimiems atei
viams. Dabar Anglijai nieko 
daugiau* ne lieka, kaip paremti 
savo reikalavimns kareivių szu- 
viais. Angį isz k i laikraszcziai
lygiai iszeinanti Anglijoj, kaip ir 
aogliszkose valdybose pietinės 
Afrikos laiko karę už neiszven- 
giamę. Kalba, buk Amerikos 
prezidentas siūlosi nesutinkan- 
czioms pusėms į taikintojus.Tran
svaalius gal ir priimtu tokię tar- 
pinįkystę. bet vargiai ję pri
ims Anglija. Rodosi, kad terp 
Amerikos ir Anglijos užgimė 
koks ten savitarpinis nepasiti
kėjimas, kadangi Amerikos už- 
rubežinių dalykų ministeris Hay, 
kuris buvo pirma karsztu szali- 
nįku susirišai m o Amerikos su 
Anglija, dabar pats savo raszte 
užsigynė savo geismų, praueszė, 
kad terp Amerikos 
nėra ir negal būt nė 
szimo,* kadangi ėsę

benli lietuviszkas knįgas ir laik 
raaacziue.

Jawų prekes.
Pereit} sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: už 
pudę rugių 80 kap., miežių 80 
k»p., grikų 80—85 kap., pūdas 
szieno 37 kap., sziaudų 21 kap. 
Pūdas sviesto 10 rubl.

Liepojuje mokėjoi už pudę ru
gių 79 kap.. Avižos paprastos 66 
—70 kap., geriausios 71—74 kap. 
Miežiai 69—74 kap. Grikai 80 
kap. Linų sėmens paprasti 135— 
140 kap-, geriausi 141—142 kao. 
Kvietinės klynės smulkios 57 
kap., vidutinės 58—60 kap., 
stambios 62—65 kap.

Nauju moteriszka gimna
zija Lietnwiszkanie Min

ske.
Maskoliszkas caras, ant persta

tymo apszvietimo in i n isterijos, 
daleido parengti mieste Lietu- 
viszkame Minske nauję moterisz- 
kę giinnsziję; szitoji todėl bus 
czia jau antra. Taigi mat Min
skas bus tai vienaitinis Lietuvos 
miestas turintis dvi moteriszkas 
gimnazijas.

Sargyba maNkoliszkam 
carui.

Maskoliszkas caras szį metę ke
tina atsilankyti ant medžioklės 
pas VVokielijos cieconų RomIn
tuose, Prūsų Lietuvoj. Kaipo sar 
gyba carui pasisiūlė 500 jaunų 
lietuviszkų merginų, tikt jos rei
kalauja, kad caras kitokios sargy
bos neturėtu, o jos pasižada jį 
nuo visų prieszų apginti. Tutbut 
caras, skriaudžiantis pu jo val
džia ėsanezius lietuvius, baugysis 
lietuviszkų merginų ir jų už savo 
sargus nepriims.

MaNkolĮna jairir mahome 
toąiszkus muilas.

Lietuvoj yra terp kitų tikėji
mų ir i^zpažintojai mahometo- 
fiįszko tikėjimo, paeinanti nuo 
IVitauto j paimtų totoriszkų ne- 
laisvių. (Mahometonys turi savo 
parapijasiir kunįgus mullomis va
dinamus, Iki sziol į mahometonų 
bažnytines reikalus maskoliszkas 
randas n^pikiszo, dabar jau vie
nok griebiasi ir muilų. Maskolisz
ka vidurių ministerija dabar isz- 
davė peidavadyjimę, kad mul- 
lom* prie- inahometoniszkų bažny
czių gali būt tikt gerai mokanti 
maskolis^kai. Isz maskoliszkos 
kalbos jid turės laikyti examinus 
moksliszkoee rodose, muilų vietas 
galės užimti tikt turinti ataakan- 
czius paji^idyjimus.

Nauja auka ant baduojan- 
cZių maskolių.

Vilniaus katalikiaakss vysku
pas Zvi«Įowfčz vėl nnsiuhfė je- 
neral-guhernatoriui Trockini 
2612 rubl^ 93 kap., surinktus nuo 
katatalikų bažnycziose Vilniaus 
vyskupystės ant naudos baduo- 
janezių maskolių. Iki sziol Lietu
vos bažnyczių perdėtiniai rinko 
vien aulras ant naudos maskolių; 
laikas but|| suszelpti ir savuosius. 
Kad tai tnusų tėvynės vyskupai 
surinktu nors deszimtę dalį to, 
kę surinkę ant maskolių naudos, 
jeigu ne ajnt rengiamos spaudos 
parodos, (ai nors ant naudos susi
tvėrusios;
pimo bedimokinanezios jaunuo
menės, tę»yk jie užsipelnytu ir 
priesz sako brolius lietuvius. 
Maskoliai
pelnų nepripažys juk nė jokių!

dabar draugystės szel-

ir Anglijos 
jokio susiri- 
konstitucija

Priesz szliubą nusiszowe.
Kaip isz Tilžei raszo, eskadro

no szefas ten stovinczio lietu- 
wiszko dragūnų regimento, gra
fas Rittberg, paskutinį vakarę 
priesz szliubę pabūgo savo sužie*. 
duoti n ės ir nenorėdamas eiti į 
szliubę, nusiszovė.

tiydiiiyczla betureziams.
Garteno gub. mieste Baltsto 

gėj (Belostoke), kur yra daugiau
siai fabrikų ir neturtingų darbi* 
nįkų, rengia dabar isz pnvatisz- 
kę aukų gydinyczię neturtin
giems, kurioje už gydymę nieko 
ne -reiks mokėti. Reikalingus 
ant to pinįgus renka po visę gu
berniją. Ant to mierio 21 d.pjutės 
Gartene (Grodne) parengė fai- 
rę, kuriasi davė 2500 rublių pel
no.

Ttrioba Chemiszkal-tech- 
niszkos mokslainės.

Kaip žinote, maskoliszka. iždo 
ministerija paskyrė jau pinįgus 
reikalingus ant parengimo Vil
niuje vidutinės Chemiszkai-tech- 
niszkos mokslainės. Kol nebus 
pastatyta specijaliszka trioba, iss- 
pradžių mokslainė patilps priva- 
tiszkuose ant to mierio pasamdy
tuose namuose. Plianai epecija- 
liszkos triobos jau likosi padirbti 
architektoriaus Pinajevo. Ka- 
sztuos ji 250000 rublių.

Mokslas wldutinCse mok- 
slainCse jau prasidėjo.
Wisose gimnazijose, progim

nazijose ir kitoee vidutinėse 
mokslainėse Wilniaus mokslinio 
apskriczio mokslas prasidėjo vi
sur nuo l d. rugsėjo. Priesz pra
sidėjimu mokslo atsibuvo visur 
stacziatikiszka molebnė. Neiinia, 
ar joje turėjo dalyvauti katalikai 
mokintiniai? Kaip sako, szį metę 
lietuvių ukinįkų vaikų į gimna
zijas mažiaus priėmė.

Knn(g* Bieliakewyczfų 
iszsiuntė Į Archangelsko 

guberniją.
Peterburgo laikraszcziai pa

duoda, buk pagarsėję* Kauno 
kunįgas Bieliakevyczius, Peter
burgo apskriczio sūdo nuspręstas 
už laikymę bažnyczios skiepe pri
verstinai ant pataisymo visokių 
paleistuviaujanczių moterų,likosi 
iszsiųstas ne į Si beriję, bet į Ar
changelsko guberniją (prie Szisū
rinių Ledinių jūrių) ant apsigy
venimo.

Muzikos mokslainė Wil- 
niuje. •

Pereitę metę susitvėrusi Wil- 
niuje dalis Ciecoriazkos Muzika- 
liszkos Draugystės parengė czia 
specijuliszkus kursus ant pasimo
kinimo muzikos, kurie, jeigu 
Draugystė augs, su laiku galės 
persikeisti į pilnę muzikaliszkę 
konservatoriję užlaikomę minė
tos Draugystės, teip kaip tai yra 
Peterburge ir Maskvoj. Norin- 
czius prisiraszyti ezzaminuoja 
pradedant nuo 6 d. rugsėjo.

Nuo Wilniaus parodos.
Ant parengtos szį metę Wil- 

niuje žemdarbystėe ir naminės 
ūkės parodos sugabeno daugiau
siai arklių; kitokių naminių gy
vulių yra ne daug. įsa naminių 
issdirbimų reikia paminėti audi
mus mokslainės specijaliszkai aut 
mokinimo austi ukinįkų dukteris 
parengtos dvare J uoao Montvilos, 
^Vilkmergės pav., Kauno gub. 
Ne niekesni 'audimai panaszių ant 
pasimokinimo ukinįkaips parengtų 
kunįgaiksztienės Wasilczikovo(

musų vyskupams nuo-

Sodnunfkystes ir žemdar- 
bysUs mokslainės žy

dams.t*
Netoli Lietuviszko Minsko 

rengia sodaunįkystės ir daržinį- 
kystės mokslainė ■ specijaliszkai 
paskirtę ant mokioimosi žydams. 
Netoli Vitebsko ketina parengti 
jiems žemdarbystės mokslainę su 
praktiszka farma ant pasimokini-, 
mo žemdarbystės. Ant užlaikymo 
minėtų mokslainių žydai prideda 
nuo savęs didesnę dalį rėikalingų 
pinįgų.

Iszdegš miestelis Anyksz- 
cziai.

Kauno* gubernijoj iszdegė mie
stelis Anykszcziai, kurio szilelį 
teip puikiai eilėmis apraszė da
bartinis Seinų vyskupas Bara
nauskas. Sudegė 175 namai; 
ugnyje pražuvo ir 5 žmogystos. 
2000 žtųonių ne teko pastogės ir 
gyvena ant gryno lauko.

Papjowe žyd*.
27 d. pjutėa, Panevėžyj, vidu

ryj dienos ant ulyczios pulko gir
tuoklių likosi papjautas žydas 
pardavinėjantis alų.Mat ant prie- 
miesezio atsibuvo vestuvės. We- 
selnįkai norėjo pigiai turėti alų ir 
kitus gėrymus. Todėl jie pareika
lavo nuo minėto žydo, kad jis 
atvežtų, bet terp savęs sutarė 
ne mokėti nieko. Kada žydas at
vežė pareikalaut} alų ir veselnį* 

-atsisakė užmo- 
prigulinczįus pinįgus. Isz to

NAUJI 1SZRAD1MAL
: U Prancūzas Mouchot iszradcr 
prietnisę ant sukoncentravimo 
saulės spindulių ir sunaudojimo 
jų ant varymo visokių maszinų 
vieton garo, elektrikus ir kitokių 
pajiegų. Techniszki laikraszcziai 
tvirtina,kad su pagelbato iszradi- 
tno galima bus paversti didelius 
tirų plotus į vaisingus, žmonių 
Ipgyventus krasztus, kadangi 

ajiega saulės spindulių kas arte- 
zijaniszkus szulinius ant suteiki-< 
mo. vandens iszdžiuvusiems ti
rams, saulės spinduliai varys 
maszinas fabrikuose, virs valgį 
ir tL Saulės spinduliai nuo 0’8 
ketvirtainio metro duoda pajie- 
gę vieno garinio arklio, tai, su? 
koncentravus spindulius nuo 
vieno ketvirtainio kyliometro 
afrikoniszkų tirų, apturėtume pa- 
jiegę 1250000 arklių, ko usztektų 
ant uivaisimo Sacharos tirų. Su- 
tiisztintas oras ir sukoncentruoti 
saulės spinduliaj suteiks žmo
nijai nauję pajiegę varymui ma
szinų ir szildymui.nors anglys že
mėj su visu pasibaigtų.

£ Italijonas inžinierius Russ 
D’Azar isz r ado telefonę be d rato 
ir drauge prietaisę persergėjimui 
taikia tirsztos miglos plaukian- 
czių laivų juos saugojanezię nuo 
sustmuszimo. Nauja prietaisa nu
leista į vandenį ant 6 mylių per- 
sergsti laivę apie prieszais at
plaukiantį kitę ir tokiu budu kaip 
wienę, teip ir ki>ę saugoja nuo 
susidaužymo. To neužtenka; ka
pitonai abiejų prieszais plaukian- 
czių laivų, nors jie jr nesujungti 
dratais, lengvai gali susikalbėti, 
jeigu turi Morses telegrafo apa- 
ratę.

Į-1 Inžinierius Niels pritaikė 
gazę aoetylenę ant pakėlimo nuu 
jūrių dugno paskendusių laivų. 
Pritaiso jis atsakantį skaitlių re- 
zervoarų, į kuriuos įdeda cal- 
ciumcirbidę. Ta medega, susidu- 
rusi su vandeniu, padaro tuojaus 
gazę acetylenę, daug lengvesnį 
už vandenį. Jeigu tokių rezer- 
vparų bus daug, tai jie padirbs 
tiek acetyleno i-ezei voaruoee,kad 
jis padarys visę paskendus į lai
vę lengvesniu ir vanduo išs
kels jį į pavirazių. Attiktos 
bandavonės buvo su visu pa
sekmingos.

| Inžinierių* VVesoloveki iaz 
W.arszavos, ant dengimo stogų 
dirba nedeganezię medegę t orin
es i ę akmens ypatybes, bet už ak
menį daug lengvesnę ir pigesnę. 
Medega tojė padirbta isz medžio 
druožlių atlikusių nuo lentų 
pjovimo. Ji ne perleidžia szilu- 
inos, todėl žiemos laike su ta ma
ga dengtos triobos daug aailtee- 
nes, o vasara vėsesnės.

| Garsus amerikoniazkas išra
dėjas Edison padirbo nauję elek- 
triszkę maszinę ant isztraukimo 
aukso isz pieskoe, nereikalaujant 
visai jos plauti ant atskyrimo

S

U kai jį priėmė — 
g| kėli priguli nczįui

kso. Prie plovimo aukso smul- 
trupinėliai su vandeniu nu 

iszplautoj. pieskoj jo dar 
pasinaudojant gi isz dabar 
os masziuos elektriką visę 

ka, pieskoj nė trupuezio jo 
ne lieka. /



Isz Amerikos
Musais terp Meksikonn ir Terašo 

piemenų.
Ant rubežiaus terp Meksiko ir 

Tesaso užgimė kruvinas musais 
terp Texaso bandų ganytojų ir 
meksikonišzkų rubežiaus sargų. 
Sargai mat suėmė vieny ameri- 
konę gabenantį kontrubandy. 50 
piemenų užsimanė jį iszliuosuoti, 
todėl su ginklais užpuolė ant 
meksikoniszkų rubežiaus sargų; 
prasidėjo isz abiejų pusių sraudy- 
uės, kuriose vienas isz piemenų 
ir vienas meksikoniszkas sargas 
likosi užmubzti, kiti gi išvaiky
ti. Iszliuosuotas vienok kontra- 
bandnįkas , atsisakė grįžti 
atgal per rubežių, kadangi mat 
jis yra Texaso valdžių jteszkomas 
už žmogžudystę. Subėgus dau
giaus rubežiaus targų, Texaso pie
mens likosi isz Meksiko iszvyti.
Italija nepaaiganedlna vien pinl- 

giszku atlyginimu.
Pory mėnesių atgal, mieste 

Tallulah, La. likosi an.crikonų 
lyneziuoti be jokios teisingos prie
žasties 6 italijona*. Italijos ran
das, per savo konsulį ištyrė tę 
atsitikimę ir atradęs minių sūdo 
užmuštus italijonus ne kaltais, 
pareikalavo nuo Amerikos at
lyginimo užmuštų szeimynoms, 
iszsiteisinimo ir perpraszymo 
Italijos. Wash’iigtono valdžios 
paskyrė $5600 kaipo atlyginimy 
užmusztų szeimynotns, bet kaip 
dabar oficijaliszkai pagarsino, 
Italija tuom nepasiganėdina, 
bet rekalauja, kad Amerikos ran
das oficjaliszkai perpraszytu per 
lyneziavimę įžeisty Italijos 
tauty.

Suareaztuotaa kunigas.
Guthrie, O. T. Suarsztavo 

ežia kunįgę Henry T. Horker, 
kurisai ypatiszku budu prigavo 
daug fermerių. Wažinėjo mat jis 
po farmas ir davinėjo szliubus 
norintiems apsivesti. Jaunave
džiams prie to liepdavo pasi- 
raszyti newa po szliubo aktu, bet 
vėliaus pasirodydavo, kad tasai 
neva szliubo aktas yra vekselis 
ant kelių šimtų doliarų. Su ja:s 

. paskui jau per sudy pajieszkoda- 
vo pinįgų nuo pasiraszusių ’ 
suvineziavotų jaunavedžių.

Ui 4 milijonus doliaru pavogė 
taworu.

Nev Yorko policija pagarsino 
žinias apie vagystes papildytas 
visokiose miesto pardavinyczio- 
se per paskutinius 18 mėnesių. 
Isz tų žinių' matyt, kad per ty 
laikę New Yorko pardavinyczio- 
se pavogė tavorų tikt už 4 mili
jonus doliarų. Tūli laikraszcziai, 
raszydami apie tas vagystes, nuo 
švęs prideda, kad per ty laikę 
miesto politikieriai daug dau
giaus pinįgų pavogė negu tikri

Ohio 50000, Californijoj, Mary- 
lande ir Missouryje po 35000 žy 
dų.

Pasimirė milijonierius
Pereitę sanvaitę Nev Yorke 

pasimirė milijonierius Vander- 
bild, kurisai paliko turty vertės 
$150 milijonų. Vanderbild bu
vo sūnūs neturtingo fermerio; 
turtus, kokius paliko, pats surin
ko. Ar jie suriukli doru, ar ne 

. doru budu, apie tai žinojo vien 
pats dabar pasimiręs.

Nelaimes aut geleilukeiiu
Red Bud, III. Prieszais stacijy 

Bryden susidaužė tavorinis trū
kis Mobile & Ohio geležinkelio. 
Prie to keli slapta važiuojanti 
pasažieriai likosi užmuszti.

Prieszais Oxford, la., ant Chi
cago, Rock Island <& Pacific gele
žinkelio susimušė du į prieszin- 
gas puses bėganti trukiai. Prie to 
4 žmonės likosi užmUszti ir 6 
sunkiai sužeisti.

| FresnO, Col. Prieszais For
mose, 80 mylių nuo Fresno, ant 
Southern geležinkelio susimušė 
pasažierinis trūkis su tavdtiniu. 
Prie to 4 moteriszkės likosi ant 
vietos užmusztos ir du geležin
kelio tarnai sunkiai apkulti.

Pirmutinių sniegas.
Marquette, III. 13 d. rugsė

jo ežia iraplinkinėse buvo pirmu
tinis szį mėty sniegas. Puolė jo 
ne daug ir tuojas nupuolęs sutir
po, bet nuo jo oras atszalo; ryt
mety j buvo pirmutinė szį metę 
azalna.

Exporto paroda 4
. 14 d. rugsėjo Philadelphijoj li

kosi atidaryta exporto paroda. 
Atidarė jy prezidentas McKinley 
per telegrafy. Sveczių suvažia
vo daug. Giedojo choras iš 
600 giesmininkų. Atidarymo kan- 
taty grajijo jurinįkų kapeli j a.

Geltonasis drugys.
Geltonasis drugys siauezia gana 
smarkiai miestuose Key West ir 
Nev Orleane, La. Kas dienę pa
sitaiko po kelias dešimtis naujų 
apsirgimų. Iš apsirgusių pa
prastai didesni pusė miršta.

Szalnoa.
Plainfield, Wi8. Paskutinės 

šalnos daugiaus užkenkė lau- 
kame, negu tikėjo. Szalnos už- 
kenkė kornams, vėlyboms bul
vėms, teiposgi vašriniems ir dar 
nenunokuaiem* kviecziams.

praszalintų nuo darbo irisus ne- 
prigulinczius j uniję darbinįkua 
Kontraktoriai ant to ne sutinka.

San Francuco, Cal. Kati- 
lioiiai prie rengimo kariszkų lai
vų pakėlė š’raikę. Jie reika
lauja 8 darbo valanda ir $4 ui 

1 virsz 
czianyksrėzio Ilaiko reikalauja dvigubo už-

. Konsidiai pnuzalinti nuo vieta. 
■' Amerikoniukas konsulius ir 
vice konsulius Bremene pasi
traukia nuo savo vietų ir grįžta 
į Ameriky. Konsulius mat yra isz 
leistojumi vokiszko laikraszczio 
iszeinanczio Chicagcj “Die Rund
schau”; kadangi laikrasztis tas 
priesztarauja užmanytam pre
zidento platinimui Amerikos val
dybų, tai mat McKinley pasi
stengė priversti konsulius pasi
traukti nuo urėdų.
Kruvinos musztynes terp negru 

ir baltveldžiu
Carterville, III. 17 rugsėjo 

užgimė ežia kruvinas muszie 
baltveidžių darbinįkų su kom
panijų partrauktais negrais. Mu- 
szyje ketnYi negrai likosi ant 
vietos užmuszti, vienas mirtinai 
paszautas, du gi paszauti leng- 
viaus. Gubernatorius atsiuntė 
milicijy ant nedaleidimo tolesnių 
musztynių.

Daktarai pinigu dirbėjai
St. Louis, Mo. Suaresztavo 

ežia du miesto gydytoju: D-rę 
Dovidy S. Reese ir D-rę L. S- 
Goodnerę. Nužiūri jucs už dirbi- 
mę netikrų pinįgų. Pas juos pa
darė kraty ir rado visokias prie
taisas reikalingas prie pinįgų dir
bimo. D-ras Reese teisinasi, kad 
jo draugas Goodner jį užhipno
tizavęs, privertė dirbti pinįgus.

Žydu skaitlius.
Pagal American Jevish Year 

Book iszpuola Suvienytose 
Wieszpatystė8e isz viso 1043800 
žydų. Daugiausiai jų yra sztete 
Nev York, nes 400000, IIlinojuje 
95000, Peonsylvanijuj tiek jau, 1

Prairiju gaisrai.
Panhandle distrikte, Wirezuti- 

nio Texaso kraštuose, siauezia 
prairiju gaisrai. Apėmė jie jau 
plotę daugelio ketvirtainių mylių, 
ant kurio išnaikino ne mažai 
farmų.

Gaisrai
Norfolk, Nebr. Siautė czia di

delis gaisras,kuriasi pridirbo blė - 
dies netoli ant milijono doliarų. 
Ugnis pirmiausiai pasirodė vieno
je pBrdavinyczioj, besiplatindama 
*į visas puses, išnaikino masonų 
žinyczię, metodistų bažayczię ir 
kelis privatiškus namus-

Išdegė beveif su visu mies
telis Northvood N. D. Ugnis už
gimė nuo neatsargumo prie nai
kinimo blakių su gazoliną, ku- 
rię mat per neatsargumę uždegė.

Isz darbo lauko.
5 Hazelton, Pa. Darbai 

ir aplinkinėse pasigerino, 
miaus ėjo jie prastai.

•} Youngstovn, Oh. Sztrekų 
darbinįkams pakėlė už darbę už- 
mokesnį ant 10%.

Montgomert, W. Va. 600 
kalnakasių Kana v ha distrikto 
pristojo prie sztraiko.

Hinston, W. Va. Aplinki
nėse kautynėse sztraikuoja 3000 
kalnakasių.

St. Joseph, Mich. Sudegė 
ežia valczių dirbtuvės ir per tai 
250 darbinįkų ne teko darbo.

5 Carbondo, Wa8H. Darbai 
eiųa ežia gerai, darbinįkų be dar
bo nėra, visi dirba pilny laikę.

1 Alexandria, Ind. 
binįkų Mc Cloy La m p 
Works Elvoode pakėlė

1 Milvaukee, Wis. 
didžiausios ozianykszczios plyt- 
nyczios pakėlė 500 darbinįkų už
darbį ant 10%.

5 Springfield, III. Sztrai- 
kuojanti kalnakasiai Chicago &

ežia 
pir-

300 dar- 
Chimney

Penkios

Alton distrikto nusprendė už
baigti šatrai ky ir grįžti prie dar
bo.

Jeddo, Pa. Kompanija G. 
B. Marble 4, Co. pakėlė kalnaka
sių uždarbį nno $1.25 ant $1.65 
ant dienos.

Lhpemino, Mich. Savinįkai |dienos darbę; už dirbimę 
rudos kastynių* t___ _____
apskriezio nutarė pakelti 4000 nBokeBD'°’ 
darbinįkų uždarbį po 10c. ant Connellsville. Pa. Darbai 
dienos. prie kokso peczių eina vis gerai.

5 Philadelphia, Pa. 32 kom sanvailę degė isz viso
panijos pripažino kalilioriams ir 1809$ pecziai. \\ isur dirbo j»o 6 
laivų dirbėjams 8 darbo valan- j diena^o kaip kur net po 7. Ko
das ant dienos prie 
mokesnio.

Andebson, Ind. 
pradės dirbti naujai 
rengtą langams stiklo 
Ras joje darbę keli szimlai darbi- Į reikalaudami 8 darbo vshndų ir 
nįkų. P° 35c. už darbo valandę, te i-

1 Auglių la.tyi.te. szlelų |w*i k*d P*1’ <,*rbo ,ie
Miaouri, I»di.o T.rrilory ir In- “ but'1 ir
danu d.r wi. ,.tr.i- k,d ■»”k-«">M "• >>"‘1 <>•-
kucU Lgaf todėl nieks n.io. k*ip P° w1m» ”nt 5 d*rbi- 
czia darbo jieszkoti. ”

Phtsburg, Pa. Wisos kas- sug*
tynės šito distrikto perėjo po . , • l J*
viena užveizda, todėl gal ir už- LietuwiszEū dirwu. 
darbę užmokesnis bus vienodas, _
tik ar visur geresnis, nežinia. DrAllgystė NZelpllIiO besl- 

5 Decatur, III. 400 kainaka- mokinanezios jaunuome- 
sių Decatur Coal Co. pakėlė n^N.
sztraikę. Jie reikalauja 8 darbo Gauname žinię, kad Draugystė 
valandų ir po 56c. nuo tonos iš- Szelpimo Besimokinanezios Jau- 
kastų anglių. nuomenės iš tikro jau susitvėrė.

Sharon, Pa. Susitvėrė czia Penki sanariai, kaip užmanytojai 
Sharon Steel Co. su 3 milijonais reikalavo, jau pristojo ir sudėjo 
doliarų kapitalo. Ji parengs nau- p58 P° dol.įstojimo mokes-
ję dirbtuvę, kurioje ras darbę ries ir dirba dabar projektę kons- 
2000 darbinįkų. titucijos. Szveicarijos jaunuome-

• V inrtAA J U- • n6 8awo atūliepime kvieczia 1 Nev York, 10000 darbinį- ..... ... . . .. ... ... . . szelpti besimokinanczius užrube-kų dirbanczių prie tn/bų statymo .. . . . , . .. ... . 7 t- l i , . žiuose aug-zcziausių mokslų, bet pakėlė š t raikę. Jie reikalauja 4 S - , , . -j . a j- . . • ,- i • mums rodosi, kad užsimezgusi dol. už dienos darbę ir huoso lai- ....... . . , . . Draugystė neprivalo teip siaurinta subatomis po pietų. *• . . , ..■ . ti savo programę ir ateiškyti
Oveų Sund, Ontario, Ka- nuo szelpimo lietuvių besimoki- 

nadoj, pakėlė štraikę 150 frach- uaūcxių Maskolijos moksli- 
tų iškrovėjų Kanados Pacific nftje įtaisoee; žinoma, reikia prie 
geležinkelio. Jie reikalauja už topripažinti pirmutinystę besimo- 
švo darbę didesnio užmokesnio. | kinanliems tokių mokslų, koki 

1 SpRiNGFiELD,lLL.Czianykš- bai«U8iem'’ iuoe neteikia i» 
ežiai farmeriai atsiliepė prie gu- P®*00- Besimokinanczių dak- 
bernatoriaus reikalaudami pagel- tety’tas.tteBų ne truks,nors tokių 
bos, kadangi jie ne gali gauti!ir ne sze,Ptu alsi m šgusi dabar 
darbinįkų ant surinkimo szluotoms l draugystė, jų iš tikro ir dabar 
šiaudų. ne taukšta, bet daugumas, baigę

„ , mok si y, ne Lietuvai, bet Masko-
AToON, . a. ar al lijaj tarnauja. Užtai neturime wi- 

«m. c... genu. Nau SI d. rugpR k,,b
c. io p.k«U darbiiųkų akd.rbi po mok,|ų mMikoių tepliorys 
Sfc. nuo k.ro. Ir »> kitur .tk.k, ,ku|pturo., „chiuk.uroe.
d. rbin|k.i g.lStų e... g.ut> d.r- T,yU ,tow,u |ygiMe

su kitoms šnlygose, turi ir to- 
Chicago, III. Darbinįkai kius turėti. Arvhitektoriai galėtu 

dirbanti prie statymo šteto ru- Lietuvoj greitai rasti gėry 
mo pakėlė sztraiky už tai, kad duonę, jeigu kunįgai ar tai prie 
kontraktorius ima reikalingus statymo bažnyežių arba prie jų tai- 
akmenis ne unijų darbinįkų isz- syrno kreiptųsi prie savųjų,bet jie 
dirbtus.

5 Brtdgeton, N. Y. Cumber- 
land Glass Co. pripažino uniję 
stiklo putėjų ir pažadėjo pakelti 
jiems ir užmokesnį už darbę. 
Sztraikas todėl pasibaigė ir putė- 
jai sugrįžo prie darbo.

•[ Detroit, Mich. Detroit 
Glass Co., kuri užėmė czianyksz- 
czias Legget Glass & Boltle 
Works dirbtuves, jas atnaujino 
ir neužilgio pradės cįirbti. 
Ras jose darbę 400 darbinįkų.

seno už- dosi, kad prie dirbimo" kokso 
darbai neis niekyn, kadangi ant 

« ... jo yra ne mažai reikalavimų. Neužilgio
czia pa- 1 Philadelphia, Pa. 1500 

dirbtuvė, triobų tepliorių pakėlė štraikę

tės isz Europos, reikia europio- 
ežiams suteikti daugiaus preroga
tyvų. Mums rodosi, kad jeigu 
bus kam kalbinti, nuo draugystės 
uesiszalys europiccziai; kunįgai 
aanariai tegul kalbina prie prisira- 
szymo savo draugus tėvynės ku 
nįgU8,o nekunįgai tegul ty daro su 
nekunįgais, o draugystė augs kaip 
ant mielių. Apszviestesniėjie su
pras naudę naujai užsimezgusios 
draugystės.

Ant iszvengimo vaidų ir ap 
kaltinimų, apdirbėjams įstatų 
draugystės nepriderėtu juos ap
dirbus primesti už nepermainomę 
tie*y norintiems pristoti sąna
riams, bet projektę perleisti per 
wisų laikraszczių kritikę ir, 
priėmus kritikos ^nurodymus, už
tvirtinti..

“Vienybė” užmano, kad szelpi- 
mu besimok>nanczios jaunuome
nė* užsiimtu Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė. Mums tas rodosi ne- 
praktiszku, kadangi sujungus 
dvi teip placzias užduotes, drau
gystė neįstengtu nė vienos pri
derančiai nuveikti.

Klausymę, ant kokių išlygų 
draugystė dalys savo paszelpy, 
reikia aiszkiai pastatyti: ar 
paszelpa bus dalinama kaipo do
vana be jokio atlygininimo, ar 
bus tai paskolinimas, kurį gavę 
paszelpę galėtu atlyginti pinįgais 
arba atsakaneziais lietuviškoj 
kalboj rasztais. Teisybė, ne visi 
gavę paszelpę paskui norėtu 
draugystei atlyginti, liet tegul 
jie nors jaus moraliszkę priderys- 
tę atsilyginimo draugystei re- 
prezentuojaneziai tautos reikalus.• •

1892m. asz, kn. Burba, Pauk
štis ir keletas kitų, buvome 
Plymouthe įsteigę pagalbinę dėl 
besimokinanezios jaunuomenės 
draugystę, kuri butu iktuolaik 
daug vaisių atnešti galėju, 
si. Bet keblumai kilo, ir kn. 
Burba su kitais atsitraukė, o J. 
Pauksztia atidavinėjo priguli n- 
tiems sąnariams pinįgus—nėe jia 
buvo kasierius—ir tokiu budu 
pairo geras užmanymas. Kadan
gi ko. Burba ty draugystę paar
dė, tai man smagu, kad šiędien 
bet. kunįgai tę mano seny pro
jektę isz numirusių prikelti žada, 
ir tndėl asz pats vėl mielai prie 
tokios draugystės prisidėti noriu, 
ir remsiu ję, pagal savo išgalę.

J. Szliufas.

daug daugiaus negu mus, nors 
Chicagoj ne trūksta gerų darbi- 
nįkų besidarbuojanezių ant musų 
tautos labo, nors ežia yra laik- 
rasztie szaukianlis lietuvius pa
busti isz miego. Kodėl .broliai 
chicagiecziai balso to ne klauso 
ir miega? Ui 1ę miegę at
sako Chicagos lietuvių dvasiš
kas vadovas. Jis per savo ui 
lietuvių pinjgus parengty lenki
kę mokslainę jau baigia ryti lie 
tuvių vaikui*. Mieli broliai! kada 
tasai netikęs vadovas suvarys 
jūsų vaikelius į lenkišky pilvę, 
sugrumuliuos. ir jus paežius 
rengdamas kepsnį ui jūsų paežių 
pinjgus. Kas iš jus bus kunigė
liui szvelnus, tam rydama duos 
atsikvėpti, bet kas dryso reika
lauti iszsirokavimo isz paau
kautų ant bainyczios pinigų, ta
kiems ne bus nė jokios mielaszir- 
dystės, tų mėsa pasidalys su Pri
žada alkanais, niekada nepasoty- 
tais kaip jis pats lenkiszkais ku 
nįgais. Saugokitės nuo tokių ge- 
radėjų, kurie jus praryti nori, 
kurie yra vien ant tusztinimo jūsų 
kišenių, kurie ui jūsų sudėtas 
aukas jums neatlyginamoms 
skriaudoms atsimoka. Toki gei
dėjai katp iki sziol nieko mums 
gero nepadarė, nepadarys ir tp- 
liaus. •

draugai, Red.) Kas dienę 
jis atsiunezia savo advokatę pas 
Putszku ant prikalbėjimo, kad 
susilaikytu ir paliuosuotų kunį- 
gaiksztį. Tegul tam žmogui, ku
rį nuskriaudė, atiduoda jo pinį- 
gus, o tysyk galės kalbėti apie su
sitaikymu; “kunįgaikštis” vie
nok to padaryti negal, kadangi pi
nigus seniai išleido, o jo užtarėjų 
sudėtų ant atsiteisimo ęe užtenka.

W.

Philadelphietia.

Isz Canton, Mass.
Netoli nuo ežia, ant geležinke- 

lio likosi suvažinėtas lietuvys 
Petras VValentukevyczius Ėjo 
jis mat iszilgai geležinkelio vjš 
Stoughton į Canton darbo jiesz- 
koti. Netoli Springbill sutiko 
treinę; pasitrauks ant kitų Slė
nių norėdamas treinę praleisti; 
tuom tarpu isz kitos pusės atbė
go kitas ir pagriebė jį isz užpa- 
kalio, parmuazė po ratais, kurie 
nupjowė abidvi.kojas aug-težinu 
kelių. Tas pats treinas paėmė jj 
ir gabeno į Bostonu ant patalpinu 
mo ligonbutyj, bet bevežant pa
simirė. Norėjo palaidoti miesto 
kasztais, bet tuom užsiėnaė szwo-

tankiai su kaimo dailidėms darko 
gražiausias kitysyk bažnyczias prie 
jų taisymo. Ty patį galima pau- 
kvti apie mokytus muzikus ir 
tepliorius.Ant nelaimės daugumas 

I kunįgų reikalo remti švuosius 
nesupranta: net turtingos pa
rapijos, išėmus Wilniaus, lygiai 
Lietuvoj kaip ir Amerikoj užlai
ko paprastus dudoriuajr juos lai
ko kaipi už savo tarnus; ant to
kių iszlygų, žinoma, ne sutiks 
neretai inteligentesnis už kunį- 
gy mokintas muzikas. Jeigu pra-

5 Charleston, W. Va. Wiš-ĮbaBZCXiai Lietuvos daugiaus turė- 
me Nev River apskrityj f anglių tu supratimo, o mažiaus godumo, 
kastynių paliovė dirbę, kadangi De vienas mokintas muzikas 

.darbinįkai pakėlė štraikus. Dar- atrastų viety prie turtin- 
binįkai reikalauja ant 5c. nuo to- gų parapijų; -musų tautiszkos 
nos didesnio užmokesnio. I melodijos galėtu būt geriau* ap-

1 Ducktovn, W. Va. Aplin- dirbtos ir žmonės jas pamylėtu, 
kinių vario kastynių darbinįkai šalyn svetimas dainas ir 
pakėlė sztraikus. Sztraikieriai bažoyczioee mažiaus butų to- 
užsilaiko ne ramiai. Szerifas pa- kty chorų, prieš kokius reikia 
ėmė 10 ginkluotų pagelbinįkų ir au8’8 užsikimszti.
40 yargų ant saugojimo kasty- Apart to, reiktu patraukti prie 
nių. mokslo mu^ų moteris, kurios da-

Wilminoton, Del. Czia- bar kenezia, joms ro-
nykszczios geležies dirbtuvės do8’’ kftd “®r?i»ai užtenka rupin- 
tiek turi darbo, kad ne gali atlik- tieB’ aPie '“takėjimy, o paskui 
ti ant paskirto laiku visų reika- wisu9 n*peszczius sukrauti 
lavimų. Darbo czia užteks ant aDt wyro P60“'*' U®ngwinant 
ilgo laiko. Škurų dirbtuvėse moterimssusipažinimy su mokslu, 
darbai eina ne geriausiai. I *“ P*lengwo jų nuomonės persi-

I keistų ir lietuvės pamylėtu mok-
1 SrAKBo, Abk. W~l.rn A- ,, tei j,u jj lėJo , 

tbracite CoalCo. priSmė dislrlkto de|koi> w„k].tft(,
uimoke.nio per Ui nu.. pr.„cu^, ,rb. ,mw,konM Prie 
k.i puib.ige ir darbiaįkai ~grj- „Muniai, rnoUtiaakai
to prie darbo. Yra rriltia, kad ir m<,kioimaei y.

pacz Europoj, todėl moterims 
turėtu naujai užsimezgusi drau
gystė suteikti atškaucziš pri
vilegijas.

Ant patraukimo kuo daugiau- 
giaueiai sąnarių prie tos draugys-

kitos kompanijos ant to sutiks ir 
sztraikai visur pasibaigs.

1 Houohton, Mich. Czia- 
nykszcziai prigulinti į unijy 'dokų 
darbinįkai pakėlė aztraiky. Jie 
reikalauja, idant kontraktoriai

Isz Philadelphios, Pa.
Neretai laikraszcziuose patinki 

apkaltinimus mūrų miesto lietu
vių, kad jie neprisideda prie vi
suomenei naudingų darbų. Darbų 
berods ne daug ėsame nuveikę, 
bet isz kitos pusės svarbių nu
veiktų darbų ne matyt ir pas 
musų apkaltintojus. Kaip kada 
korespondentai bando krauti ir 
svetimas kaltes ant mus visų 
sprando visai nepasiklausę, ar 
mes tas užmestas kaltes galime 
ar ne priimti ant savęs. Mes tiek 
galime pasakyti, kad nors svar
bių darbų ir ne nuveikėme, bet 
kaslink aukų ant visuomenės la
bo Philadelphios lietuviai ne 
paskutinę užėmė viety. Paimki
me štai nors musų rengiamę 
spaudos dalj ant vieosvietinės 
Paryžiaus parodos. Ant to mierio 
paaukavo isz musų miesto: 
Gedimino Kliubas $10, Neprigul- 
minga® Kliubas $10, Szvento Jur
gio Draugystė $10, Szvento An
tano Draugystė $10, Szvento 
Juozapo Draugystė $10, Petro 
Armino Dr. $5, Algirdo karei
vių Dr. $5, Kun. Kaulakis $25, 
Tautietis per “Vienybę” 25c., 
Alex. Jocis per “Vienybę” $1.00, 
isz Chiltenham per “Lietuvy” 
25c., aukų rinkėjo (pagarsintos 
aukos “Lietuvoj”) $4.75; 
taigi isz viso $91.25c. Nors antai 
Chicagoj lietuvių yra gal 10 kar
tų dauginus, bet isz ten ne matyt 
tiek aukų ant visuomeniškų rei
kalų kaip isz musų miesto.

3 d. szio mėnesio atsibuvo pa
rapijos mitingas. Likosi iszrinkti 
3 vyrai, kuriems likosi duotos 
knįgutės su parapijos peczėczin, 
kunįgo patvirtintos. Jie pereis 
per viso miesto lietuvių gyveni
mus rinkdami aukas (ant ko? 
Red.). Kur atsilankys tie kolek 
toriai, nepasigailėkite broliai ke
lių centų. Musų Susivienyjimo 
kuopa teiposgi gal pasirodys su 
savo aukoms.

Taigi mes,isz palengvo dirbda-

pasimirusio kuny palaidojo. A. a. 
Walentukevyczius turėjo 35 m., 
antru kartu pribuvęs į Ameriky; 
paėjo ji» iš Wilniaus gub., Trakų 
pavieczio, Merkinės valszcziau-, 
Kapiaiškių sodžiaus. Tėvynėj pa
liko pacziy su dviem vaikais, 
Amerikoj yra jo giminės. Atka
kęs antru kartu į Ameriky, dirbo 
jis du mėnesiu, o dabar buvo i>e 
darbo. Mes norime kelektuoti ant 
suszelpimo pasilikusios tėvynėj 
paezios ir mažų vaikelių. Jeigu 
kas teiktųsi ky paaukauti, tegul 
aukas siunezia ant antraszo:

Jokūbo Walentukevycziaus,
- Box 178. Stoughton, Mass.

Isz WIndber, Pa.
Czianykszcziai lietuviai ne ge- 

riausiy turi garbę. Svarbiausi jų 
užsiėmimai yra: girtuokliavimai, 
kazyros isz pinįgų, muštynės, 
kuriose neretai peiliai ir revol
veriai būva darbe. Apšvieczian- 
czių proty knįgųarba laikraszczių 
bijosi labiaus negu šėtonas švęs
to vandens. Neseniai trys gigti 
lietuviai užstojo keliy važiuojan- 
cziam namon fermeriui. Tas vos 
atsiprašė, kad jam nieko pikto 
ne darytu. Fermeris gailisi, kad 
ne turėjo revolverio, o su juom 
butų apszvietęs anų girtuoklių 
proty. Windbere yra iš ' wiso 
apie 20 lietuvių, 11 ar 12 yra 
apsivedusių. Terp tų yra vos 15 
gerų, bet tie ne nori visai užsi
dėti su anais peštukais ir girtuo- 
kliais.

23 d. pereito mėnesio prabaš- 
czius P it ta burgu lietuviškds 
Szv. Kazimieio parapijos, Kun- 
Sutkaitis užsakė draugystėms 
susirinkti ant mitingo ant apkal
bėjimo -Paryžiaus parodos reikalų 
ir reikalo szolpimo kankintinių 
iszvežtų maskoliško rando į 
tolimus Maskolijos krasztus. 
Kalbino visus, kiek kas iszgal, 
dėt aukas ant tų teip svarbių 
reikalų. Už raginimy prie aukų 
ant/ visuomenės labo kunįgas 
Sutkaitis vertas yra pagyrimo 
visų gerai mislijanezių lietuvių.

Tėvinainis.

Isz Wilmington, Del.
Lietuviai czia gyvena sutiki

me, apie musztynes ne girdėt, 
Lietuviškas pseudo kunįzaikš- 

,______________ tis Antanas Jocis dar vis sėd
mi, dar toliaus užpakalyj paliksi- Nev Oastle kalinyj (“Saulė” pra 

..... ................. k nešė, buk jį išpirko jau jyme Chicagos lietuvius, kūnų yra

Priedas prie mano strai pa
nto, tilpnsio 35 nr.

“Lietuvos”.
“Katalike” yra užklausta, ko

kiu būdų lietuviszki kunįgai dry
so reikalauti nuo kun. Kravczu- 
no parapijos rokundų? Atsakome 
bziteip: niekas isz kunįgų nerei
kalavo nuo kunįgo Kravczuuo 
rokundų, tik po keletę kartų rei
kalavo Išsiteisinimo ir tai ne 
priesz kunįsrę tik priesz visuo
menę. O turėjo ant to tiesę, ka
dangi musų priešai nuodėmes 
vieno kunįgo stengiasi užmesti 
ant visų kunįgų.

Kun. Kravczunas pats negal 
norėti to, kad visi lietuviszki 
kunįgai už jį vieny, nebenorintį 
teisintis, turėtu nukentėti per 
laikraszczius visokius apšmeiži
mus, kurie tai apszmeižimai 
terštu ir ateitėje terš vardę vi 
su kunįgų! Jeigu tai butu buvę- 
koks mažmož'S, tuszcziajo: bet 
tegu) kunįgas Kravczunas atme 
na, kad jį kaltina už tukstanczius 
ir už tokį neszvankų darbę, kaip 
lenkinimas lietuviazkų vaikų 
Amerikoj! Ir tegul atmena, kad 
tas apkaltinimas yra žinomas ne 
tik Amerikoj, bet ir visoj Euro, 
pos Lietuvoj ir yra įtrauktas į 
laikraszczių kronikas. Jeigu pats 
kun. Kravczunas neatboja apie sa
vo vardy, tai jis negali norėti, 
kad kili lietuvisski kunįgai 
neatbotu, ypatingai už jo kaltes.

Taigi, raštas patilpęs 35 nr. 
“Lietuvos” nebuvo paraszytas 
ant kun. Kravczuno apeztneiži- 
mo, tik dėl parodymo visuome
nei, ky kiti lietuviszki kunįgai 
apie Chicagos vaidus misltna, 
kad lietuviai nesakytu, jog kunį
gai ir nedorybes viens kito ap
gina. Kam mums jas slėpt arba 
ginti, kad paU kun. Kravczunas 
jų negina! ‘

Gerai da, kad kun. Kravczu
nas ir jo draugai nors suprato, 
kad kunįgas yra ankaltinamas, 
ba “Lietuva”, apkaltinimų, ku
rie priesz jy tame straipsnyje bu
vo raszyti, suvis nė suprasti ne 
norėjo. “Lietuva” tegul atmeua, 
kad ne vien lietuviszki kunįgai, 
bet ir visuomenė lietuviszka isz 
priežasties Chicagos vaidų ję 
kaltina lygiai su kun. Kravczu- 
nu. “Lietuva”, dėl vieno kun. 
Kravczuno, kursto žmones abel- 
nai priesz visy kunįgiję ir indi- 
rectc priesz tikėjimy ir tai ne 
vien Chicagoj, bet ir visoj Ame
rikoj. “Lietuva” stengėsi, kiek 
galint, savo asabiszkus(?)vaidus 
su kun. Kravczunu sujungti *u 
vieszais reikalais lietuviszkos vi
suomenės. 1) Labiausiai lietuvius, 
ant kiek žinau, užgavo aukos 
renkame^ ant provos laikrasz- ' 
ežiuose ir anoji knįga gyvato 
kn. Kravczuno! 2) Paskutiniame 
laike “L etuva” norėjo savo in- 
sultacijomis varu priversti 
lietuviszkus kunįgus, kad stotu 
su ja kariauti priesz kun. 
Kravczuny. Tai aszkiai matyt ir 
isz paskutinio 36 jos numerio, 
kur szslia savo patėmyjimų tal
pina straipsnį “Reikaluose lie- 
TUVI8ZKU PARAPIJŲ AmERIKO.1". Ir

Ugi vienykitės, sako, lietu
viszki kunįgai, lietuviszkos pa
rapijos į vieny didelę lietuviszkę 
vyskupystę(?)! Wisuomenė, vie
toj vyskupo, aprinks komitetę, 
teip kaip rinko ant Paryžiaus 
parodos: D ry Szliupę isz kart 
į prezidentus, p. Szemy su p. Ol- 
szevskiu į apdirbėjus reikalų (da
bar jau neatsisakytu.) (Kas raszė- 
jui pasakė,kad neitsisakytųPRed.) 
p. Mikolainį į rasztinįkus, na ir 
jie ty lietuviszky dijecezijy rėdys- , 
Paskirs kunįgams alga*, siųs ant 
misijų, mainys kunįgų vietas. 
Tada, kunįge Kravczune, jau 
dabokis! Mažai su tavim bėdos, 
isz syk lieki be vietos ir pabaig
tas kriukis!

Kas isz tokių straipsnių, kurių 
paskutiniame laike “Lietuvoj” ne
trūksta? Raszėjas žino, kad tokie 
mieriai niekadoe negali įvykti,



raszytz straipsnius teip kaip ant 
juoko, o sawo blogas pasekmes 
padarė dideles.

Abelnai aut tų, teip wadins 
mų Chicagos waidų lietuwiszkoji 
Amerikos ^visuomenė(?) žiuri jau 
nuobodžiai ir malonėtu, kad jie 
karta užsibaigtu. Kaslink pas k u 

’tinio wėl “Lietuvos” 36 nr., 
kuriame lietowiszki kunjgai yra 
ukwatyjami. kad siektu garbės 
svaini k? a. h. kun. Burbos, tai 
abejoju,ar kuris atsiras. Jei kaslink 
lenkiszkos mokslainės prie lietu 
wi$zkos Chicagoj parapijos, apie 
tai mes vienas ar kitas prie pro- 
•jos resykį d< gal atsiszauksime, 
teip kaip jau ne sykį atsiszaukė- 
me. Bet apie, kaip sakote, pra
puolusius tukstanczius parapijos 
kasoj, ne musų yra dalykas, to 
wien turi tiesę žiūrėti tie, kurie 
tuos tukstanczius sudėjo, Chica 
gos lietuviai.

Wienas isz kunįgų.
1) "Lietuvos” redakcija nesiszaukS 

prie aukų ant prowos su kun. Kravczu- 
nu. ne rinko nė aukų nuo visuome
nes ant iszdawimo kun. Kravcsuno gy- 
wato. bet apgarsino prennmeratę. Wien 
tūli "Garso” ir "Vilties” korespondentai 
[terkreipč ir matomai su redakcijų pri
tarimu parėmėtę ant visumenės aukų.

21 Reikalai mokslainės ir nudėjimas 
nežinia kur ant parapijos ir bažnyczioa 
reikalų sudėtų wieszų pinįgų, girdymas 
žmonių per parapijinius fairus, tai ne 
"Lietuvos” agabiszki reikalai, bet reika
lai visuomenės.

Straipsnis teip labai nepa
tikęs raszėjui ne redakcijos pa
dirbtas bet atsiųstas nuo wieno 
isz lietuviszkos visuomenės. To
kius rasatus gimdo labiausiai tas, 
kad kitiems kunįgams ne rupi 

‘teisingumas rokundų isz'parapijų 
kasų stovio. Nieko neatsitinka 
be priežasties. ^Visuomenė mat 
jieszko kelio,kaip apsaugoti para

pijos kasę nuo neteisingo jos pinį 
gų sunaudojimo. Kunįgams tas 
ne rupi, bet visuomenei mat ru
pi, kad jos pinįgai ne butų kunį
gų mėtomi ant asabiszkų reikalų.

Patsai užmanymas Senelio, pa- 
tilpęs 36 nr. “Lietuvos”, jeįgu 
raszėjas bandytų labinus į jį įsi
gilinti, nėra teip labai beprotisz- 
ku, kaip rodosi isz pirmo pažvil 
gio: Senelis visai ne tveria ko
kios ten vyskupystės su Szliupu, 
Szernu, Olszevskiu ir Mikolainiu 
(Wienas isz kunįgų pamirszo apie 
kasierių. Ant to urėdo geriausiai 
tiktu kunįgas Kravczunas arba 
kun. Pėia), bet nurodo vien, 
kaip parankiausiai palengvinti 
iszekirstytiems lietuviams atliki
mu tikėjimiszkų pareigų, kaip 
apsaugoti tokius lietuvius nuo per 
daug bėgėdiszko lupinio (lupiniai 
toki pasitaiko; apie kunįgus bė- 
gėdiszkai lupanczius galime pa
sakyti į ausį musų mokintojui, 
privesdami gana faktų) tūlų ku
nigų-

Mums rodosį, kad kol kiti ku
nigai nesirupįsapie iszvalymę sa
vo luomos nuo netikusių putų,kol 
nesikisz į reikalus kitų parap'jų, 
nors parapijonai butų .labiausiai 
kun. skriaudžiami,nepasiliaus vi
sokį nepatinkanti kunįgams žmo
nių užmanymai. Užmanymus to
kius gimdo juk ne kas kitas kaip 
ne normaiiszkaslietuviszkų ir len 
kiszkų parapijų surėdymas ir per 
daugdidelisnuoszimtisnepaveiks- 
lingai besielgenczių dvasiszkų wa- 
dovų.Tie nors kaip kada nelogisz- 
ki užmanymai rodo,kad visuome
nės neužganėdina musų parapi
jų surėdymas. Apie tai priderėtų 
žinoti ir musų kunįgams. Žmo
nės juk ne kvaili, kaip kiti moka 
jau atskirti grudę nuo pelų, 
auksę nuo žalvario. Europoj nie
kur nepasirodys toki užmanymai 
kaip Amerikoj bažnytiniuose da
lykuose todėl, kad ten ir bažny- 
czios kitaip surėdytos ir kunįgai 
priversti taikytieji prie kitokių 
doriszkų principų, ten nieks ne 
diystu dengti kunįgo nusidėjimų 
priesz kraszto tiekas.

Isz wisnr.
I Mieste Asumption, republ. 

Paragvay, pietinėj Amerikoj, ap- 
sireiszkė azijatiszkas maras.

| Laikraszcziai pranesza vėl 
apie nupuolimę sveikatos popie
žiaus; sako buk jis peroiszaldė.

[ Netoli Gmunden, Austrijoj, 
įgriuvo taisomas geležinis tiltas 
į užtvinusię upę Traun. Prie to 
j.9 darbinįkų prigėrė, iszsigelbė- 
jo tik vienas. i

| Mieste Dundee, Szkotijoj, 
uždarė ant syk daug fabrikų. Per 
tai 35000 darbinįkų ne teko dar 
bo.

P les Greppiuo ir Senos Jes- 
nicoa, Merseburgo apskrity j, Prū
sų valdžios iazvijo 55 lenkisz- 
kus darbinįkus.

H Anglių kastynėse Rėdau, 
Prūsuose, atsitiko smarki dujų 
expliozija, kurios 11 darbinįkų 
likosi užmusztų.

H Mezopotamijoj, Turkiszkose 
valdybose Azijoj, pei rupestin- 
gumę 2 zokonįkų,80000nestorijo- 
nų perėjo į katalikiszkę tikėjimę.

Ii Azijatiszkas maras apsireisz- 
kė portugaliszkose kolionijose 
Delagoa užtakos. Pietinėj Afri
koj, Transvaaliaus parubežiuose.

|| Mieste Nin Shvang, Chinuo
šė, smarkiai siauezia azijatiszkas 
maras; iki sziol nuo jo pasimirė 
jau 2000 žmonių.

Mieste Pouta Ma halo, Indi jose, 
užgimė sumiszimai, prie vaikymo 
kelianczių* sumiszimus anglijonai 
daug cziabuvių užmuszė, o dar 
daugiaus jų sužeidė.

{ Prancuziszka expedic‘ųa ma
joro Lamy ir Foureau, isztraukuoi 
į vidurius Sacharos tirų,likosi gy- 
venanczių tiruose tuaregų užpul
ta ir iszskersta iki paskutiniam 
žmogui-

| Laike vokiszkos kariszkos 
laidynės manevrų ant Baltiszkų 
jūrių, ant laivo“ Wachl”ex plioda- 
vo garinis katilas, kurio isz- 
lakszcziusių szukių 6 jurinįkai li
kosi užmuszti ir 4 sunkiai sužeis^- 
ti.

| Sugrįžęs nuo Feroer salų da- 
niszkas žvejų laivas“Laura”pasa
koja, jog niekada tuose krasztuo- 
se ne buvo teip daug didžžuvių 
kaip szįmet: nuo 7—10 d. pjutės 
minėtas laivas užmuszė 1800 
didžžuvių.

I Londono porte ant syk su- 
sztraikavo jurinįkai ant 17 pas
kirtų ant iszplaukimo laivų, rei
kalaudami už savo darbę dides
nio užmokesnio. Kapitonams ne
liko nieko daugiaus, kaip sutikti 
ant jurinįkų reikalavimo.

| Mieste Kalisze, VVakarinėj 
Lenkijoj,susirinkus žydams į sina- 
gogę,parpuolė deganti tampa, isz 
jos įsiliejęs degantis keroeinas 
uždegė sėdynes. Persigandę žy
dai pradėjo veržtiesi laukan. Su
sigrūdime terpduryj ir nuo du
rnų 32 žydai arba užtroezko, ar
ba tapo visai sumynioti.

d Dėl smarkių lytų Wirszuti- 
nėj Austrijoj upės Ems, Salzach 
ir Traun iszsiliejo ir pagimdė 
tvanus. Wanden8 užliejo gele
žinkelius ir kitokius kelius. Tva
nai užgimė Iszlo aplinkinėse, už
liejo daug kaimų. Tas pats yra 
Szlezijoj ir kalnuotoj Bavarijos 
dalyj. Prigėrusių skaito į 50 žmo
nių.

| Warszavoj ir jos aplinkinėse 
užgimė daroinįkų sztraikai, ku
riuose ima dalyvumę 25000 dar
binįkų. Wietiniems laikrasz- 
cziams uždrausta kę norą apie 
sztraikus raszyti. Nors darbinį- 
kai užsilaiko ramiai, bet policija 
suaresztavo 600 įtekmingiausių 
ir laiko kalinyj.*

| Mieste Paungon, Tibete, mi
nios žmonių užpuolė ant anglisz- 
kų misijų ir jas sugriovė ir sude
gino; misijonieriai vos spėjo pa
bėgti. Aplinkinėse Ishang ir 
Chuan King atkakę czigonai pa
vogė kelis cziabuvių budistų 
vaikus. Tie nužiūrėjo katalikus 
ir susirinkę į kruvę, nutraukė 
ant katalikų apgyventų kaimų; 
kaimus iszdegiuo ir nemažai czia
buvių apverstų į katalikystę iaz- 
pjovė.

| Mieste Manillėj likosi ant sd- 
szaudymo nusūdyti trys ameriko- 
niszki kareiviai už užpuldinėji- 
mę ant cziabuvių moterų. Jene- 
rolas Otis reikalauja užtvirtini
mo sūdo nusprendimo ir doleidi 
mo suszaudyti kaltus vieezai prie 
visų akių, idant tojė tikrai už.

pelnyta bausmė atimtu norę ki
tiems kareiviams elgtiesi pana- 
sziai su cziabuvių moterims.

| VVengrijoj, ant laukų kaimo 
Czernovoda, ant didelės lankos 
prie upės Dunojaus užgimė smar
kus muszis terp didelio suside 
danczio isz kelių tukstanczių g*r 
nių pulko ir tokio jau erelių pul
ko. Muszis traukėsi tris dienas. 
Jam pasibaigus, aut žemės volio
josi 120 negyvų paukszczių ir di
delės plunksnų krūvos. Kai- 
mieczius apėmė baimė: jie sako, 
kad turėsianti užgimti dideli ka
rė. Ant jos atitolinimo užpirko 
miazias.

,| 13 rugsėjo ant salų Bermou- 
dos siautė smarki viesulą 
per visę naktį. Prie lo ne mažai 
triobų likosi sugriautų, o dar 
daugiaus pagadytų. Samerset ap
skrity} vėtra iszvartė daugybę 
medžių, nuneszii jo triobų stogus. 
Apie užmusztus žmones rods ži
nių nėra, bet užtai blėdį žmonių 
turtams padarytę skaito ant 
100000 svarų sterlingų arba pu
sės milijonodoliarų.Skinerseto už- 
takoj stovinti laiveliai visi likosi 
sudaužyti arba ant kranto isz- 
mesti.

. | Kaime Weigelsdorf, netoli 
Reichenbach, Szlezijoj, Prūsuose, 
laike vestuvių 60 žmonių užsi- 
nuodino nuo ne sveikų deszrų. 
Daktarai ne turi vilties visus ap
sirgusius iszgydyti, kaip spren 
džia, dalis apsirgusių turės nu
mirti. Paprastai vokiszki laik
raszcziai skundžiasi, kad ne svei- 
kę mėt-ę ir deszras atgabena į 
AVokietiję isz Amerikos; szitame 
vienok atsitikime deszros buvo 
ne isz Amerikos atgabentos, bet 
ant vietos vokiszkų mėsinįkų 
padirbtos.

Nauji rasztai.
Dog-matas Apie Pravarą, isz 

alszklntan faktais,lažinitais isz 
veninio szventiąju, teip ir istori
jon Mvietiszkos. Surinko kun. J. 
Kaulakis. Shenandoah, Pa, V, J. 
Stagaro spaustuvėje,IKirii m.

Telpa ežia trumpi pasakojimai 
atrakinanti ėsybę pragare. Terp 
tų pasakojimų telpa viaoki: 
yra terp jų iatorisski ir tokie, 
apie kurių teisingumę galima 
abejoti, teiposgi toki, kurie nepa
remia užvadinimo. Paimkime 
sztai szitę u^vndinimę: “atsibu
dimas bedievio pragare". Ant 
paaiszkinimo to yra: apraszymas 
apie įgriuvimę į jūres teatro ir 
apie paskendimę pasažierinio lai
vo “Atlantic"! Kas isz tęsyk 
prigėrusių buvo bedievis, katras 
isz jų atsirado pragare — to 
mums knįgutės autorius neparodo. 
Gal būt, kad visi tuose atsitiki
muose prigėrę buvo dievuoti ir 
nė vienas isz jų nereikalavo atsi
busti pragare. Pasakojimai vienok 
ar jie teisingi ar nė,gana užimanti 
ir suprantamai aprausyti. Prie 
silpnybių knįgutės reikia priskai
tyti dar vartojimę ant pertikri- 
nimo trivijaliszkų žodžių, ka
dangi tokiais argumentais negali
ma uetikinezių perti krinti.Paimki- 
me sztai nors užvadinimę ant 20 
puslap.; autorius sako: “užginti 
ėsybę pragaro yra tai kvailas 
apjakimas". Mums rodosi, kad 
netikinezių tas argumentas neper- 
tikrįs, nors jiems reiktu kvailais 
pasilikti. Toki trivijaliszki žo
džiai dar iszteisinami laikrasz- 
cziuose polemiszkuose straipsniuo
se, liet ne knįgoj. Rsszant knįgę, 
autorius visada turi užtektinai 
laiko atauszyti karsztę k ra u j ę. 
Prie silpnybių reikia pridėti ir 
daugybę įsiskverbusių |>oloniz- 
mų.

Žemlapls Latviu Šlamės. Spau
di n tas kasztals Jurgio Szalnos ir 
D-ro Jono Szliupo, Hcranton, Pa. 
1809 m.

Darbas tas atliktas . dailiai, 
žemlapis didelio formato. Gaila, 
kad iki sziol ne turime tokio jsu 
žemlapio mnsų tėvynės. Kasztai 
padirbimo Lietuvos žemlapib ne 
butų didesni. Galima už 
mesti, kod dabar iszleistas Latvi
jos žemlapis neapima vien Lat
vių žemę, bet ir Estiję, taigi yra 
tai žemlapis Priebaltiszkų Masko 
lijos gubernijų. Sziaurinėj Livlan- 
dijos dalyj teiposgi Estlandijoe 
gubernijoj latvių visai nėra, 
bet užtai yra jų daug vakarinėj 
dalyj Witebsko ir Pskovo gub. 
Palanga, nors administratyvisz- 
kai priskaityta prie Kurszės, bet 

jos apskritys nepriguli prie lat
vių apgyventų krasztų. Rube- 
žiai latvių apgyventų krasztų 
ne pažymėti ant žemlapio, bet 
pažymėti gubernijų rubežiai, nors 
gubernijos ežia ne daug kę reisz- 
kia. Prekė žemlapio yra tik 35c.

^Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios d'enę Chi

cagoj atsibuvo paszventini 
mas naujos czekiszkos bailės am 
vitybkių susirink'mų. Jie turi 
kelias tokias susirinkimų, koncer
tų, pamokinimų bailes. Mes gi iki 
sziol apie parengimę ko nors pa 
naszaus nė sapnuoti ne galime.

— Chicago atsibuvo konferen
cija trustų reikaluose, bet ji nieko 
ne nuveikė. Rods terp atvažia
vusių buvo puikus kalbėtojai, 
kurie pertikrinaneziai aiazkino 
trustų vodingumę. liet suvažia
vę nė jokių nutarimų nepadarė. 
Bus viskas, kaip iki sziol buvo, 
tversią nauji trustai, kaip tvėrė
si iki sziol.

— Ant kertės Emerson ir 
Wood ui. vaikai vienoje senoje 
pasziurėje, tuszcziame nuo muilo 
bakse rado skarbę susidedantį isz 
sidabrinių ir auksinių pinįgų, isz 
viso apie 1000 dol. Kaip tikt 
apie tai dagirdo kaimynai, subė
go į pasziurę ir sėmė pinįgus, 
kas kiek gauti galėjo. Kada atėjo 
ežia policijantai, pinįgai buvojau 
iazsemti, susirinkę ardė pasziurę. 
tikėdami dar daugiaus kę rasti. 
Minėta pasziurė ir namai priguli 
senam szyksztuoliui.kurisai iki ne
seniai ežia gyveno. Kada jis apsir
go, jo giminaitis iszvežė j) į Nev 
Yorkę. Policija stengėsi nors dalį 
pmįgų atgauti, bet tas jai ne pa
sisekė.

— Musų lietuviszkoj bažny- 
czioj, ypač z kada4)ataai prabasz- 
czius sako pamokėlę, galima isz- 
girsti žingeidžius pimokinimus, 
kokių nerasi nė jokiuose katali- 
k i sakuose Katechizmuose,prisaky
mus niekam nežinomus. Pereitę 
sanvaitę teikėsi apreikszti, kad 
miesto gyventojai gauaę nuo sū
do prisakymus ne laikyti pas sa 
vę žmonių su nupuolusia garbe 
(ar tokių kaip musų prabasztė 
lis?). Jeigu kas tokio prisakymo 
nepaklausys. Ui jeigu kas ap- 
•iiirtų, į tokio gyvenimę kunį 
gH8 neis; eiięs vien tęsyk, jeigu 
jj nuves didelis policijantų pul
kas. Tol i aus ketino isz bažnyczioa 
iszmesti tuos isz atėjusių, kurie 
vien jo puikių pamokslų ateina 
klausyti. Mums rodosi, kad 
bažnycziayra tai viesza vieta, kur 
kiekvienas turi tiesę ateiti, ypacz 
jeigu gali iszgirsti teip puikius ir 
pamokinanezius pamokslus, ko
kių daugiaus niekur neiszgirs. Ar 
tik nesimai«zo protas musų doros 
mokintojau*? Koki pamokinimai, 
toks ir žmonių supratimas!

Tę paczię nedėlios dienę per 
savo pamokstę kunįgas barė žmo
nis už gėrymęalaus nedėliotos. La
bai gerai. Bet kodėl pats prie 
szais užgyrimųa Biltiraorės konci- 
lium, ant parengto parapijos 
fairo daloidžia nedėliotus bažny
tinėj salėj pardavinėjimę svai- 
ginanezių gėrymų? Už kę bara per 
pamokėlę, prie to traukia per sa
vo parengtus begalinius fairus. 
Dailus musų dvasiszko va
dovo pamokinimai per pamokslę, 
o dar dailesni praztiazkai iszpil- 
domi ant parapijos fairo! Mat,pa
gal musų d»asi8zlco vadovo 
principus.ant Dievo garbės žmo
nės privalo girtuokliauti.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
mes kūnų liekanos, buvo daug daugiaus ne
gu dabar.

Iš liekanų krokodilių veislės sutvėrimų

Pagal Hutchinsoną.

(Tiįaa.)
plačiais ir kietais žvynais ir jie sudėti teip, 
kad tveria krutantį serdokij uždengiantį gy- 
vuolio kūną; ant tų žvynų buvo gilios grabės. 
Apskritai imant, Teleosaurai buvo baisesni 
negu Mos dienos gavialai; kojos geriaus bu
vo pritaikintos prie plaukinčjimo ant van
dens negu prie bėgiojimo ant žemės; pryša- 
kinės kojos buvo daug mažesnės už užpaka
linės. Matyt, kad jie vandenyj plaukinėjo 
greitai, užtai patekę ant sausžemio, buvo ne
rangus. Teleosaurai Ohapmani turėjo 140 
dantų, Mos dienos jam giminingi gavialai 
turi tikt 120 dantų. 1824m. lejaso sluog- 
sniuose iškasė Telesauro skeletą, kurisai tu
rėjo 18 pėdų ilgio. Dantų turėjo 140, visi 
buvo laibi ir aštrus. Kojų . pirštai užbaigti 
ilgais ir aštriais nagais. -"Nugarkaulis iš 64 
sąnarių dvejopai įgaubtų; didžiausias toksai 
sąnarys turi 3 colius ilgio. Liekanas Teleo- 
saurų randa apatiniuose Juriškuose sluogs- 
niuose Anglijoj, teiposgi Normandijoj(Pran- 
euzijoj). Oxfordo molio sluogsniuose rado 
kitą atmainą tos veislės, kurią mokslinčiai 
priminė vardu StenoMurus, bet šita atmaina 
matomai neilgai gyveno, ji ne pereina augš- 
čiaus kimmeridiško molio sluogsnių.

Pelagosaurus (iš grekiško: pelagoi reiškia 
jūres: tauru* reiškia driežą) giminingas pir- 
miaus aprašytam, susideda iš dviejų atmai
nų. Liekanų Pelagosaurus typus, nedidelio, 
randa daug lejaso sluogsniuose Normandi
joj (vakarinėj Prancūzijoj) ;tuli iš jų teip ge
rai užsilikę, kad vienoj vietoj pasitaiko ne 
kartą čieli jų skeletai.

PeUffOtturus. Teieoeaurus.

randamų žemej matyt, kad jų netruko seno
se gadynėse teip Europoj, kaip ir kitose 
svieto dalyse. Bet tie sutvėrimai, laikui bė
gant, keitėsi, taikėsi prie besikeičiančių gf- 
venimo’sanlygų, kėlėsi ant augštesnio laip 
snio kaip ir visi kiti gyvi sutvėrimai. Lai 
kuose trečiaeilinio perijodo krokodilių nu
garkaulis bu,vp ne vienodas, daugumas jų tu
rėjo sąnarius įdubusius iš pryšakio, o iš
pustos iš užpakalio. Taigi tie prigulėjo prie 
teip vadinamo procoelae skyriaus. 
Ant galvos buvo liežuvėliai, kurie uždengė 
visas skyles panėrus krokodiliui po vande
niu teip, kad vanduo negalėjo prisigriebti į 
vidurius. Persikeitus nugarkaulio sąna
riams į įdubusius iš vienos pusės, o išpustus 
iš kitos pusėd' visas nugarkaulis pasidarė 
tvirtesniu, peį“ tai sutvėrimas galėjo gyventi 
jau ne tik vandenyj, bet teiposgi išrėplioti 
ant sausos žemės. Vėlesnių laikų krokodi
liai ne turėjo įjau. sunkių serdoku uždengian
čių visą jų kūną, retai kas iš vėlesnių laikų 
krokodilių turėjo kokias nors kietas uždan
gas ant papilvės. Kaip • senesnėse teip 
ir vėlesnėse gadynėse snukis ir žandai vienų 
atmainų buvo ilgi, kitų gi trumpi.

Plioceno Isluogsniose Si vali ko kalnuose 
Indijose iškasė neišpasakyto didumo prieš
tvaninio krokodiliaus kūną; tą veislę moks
linčiai praminė Rhamphotuchut. Galva jo 
buvo dideli, siji tvirtais ir aštriais dantimis; 
viso kūno ilgis buvo 60 pėdų. Taigi jis bu
vo dvigubai didesnis už šios dienos krokodi- 
lius.

Senose gadynėse, kada ant žemės oras 
buvo daug šiltesnis, ne truko krokodilių vi
durinėj Europoj, kaip Anglijoj, Prancūzijoj 
arba Vokietijoj, turėjo jie būti ir mUsų tėvy
nėj Lietuvoj, šiądien gi likučiai jų esanti 
dar ant žemės persikėlė jau toliaus nuo musų 
tėvynės ant 1000 mylių, į šiltesnius kraštus 
Afrikos, Azijos, Australijos arba Amerikos; 
Europoj krokodilių šiądien jau niekur nėra.

Ichtyosaurai arba žuwy8-driežai.
Sutvėrimai šito skyriaus, susidedanti kai 

pi iš dviejų šios dienos guvuolių, taigi iš žu
vių ir driežų,gyveno jūrėse seniai praėjusių 
laikų, kada dar ne buvo ant žemės žmogaus, 
nė kitų šiltakraujų žindančių sutvėrimų. 
Ichtyosaurai buvo tai dideli nerangus sutvė
rimai. Randa jų kūnų liekanas lejaso že
mės žievės sluogsniuose. Iš pradžių, kada 
jų liekanas iškasė, tūli mokslinčiai pavadino 
tuos sutvėrimus Jūrių Smakais, bet vėliaus 
davė jiems tikresnį ichtyosaurų vardą, ka
dangi jie, nors panašus iš pirmo pažvilgio į 
driežus, iš kaulų sudėjimo stovi arčiaus žu
vių negu driežų.

Senovės Babilionijos mokslinčius Bėros 
pažinojo tokius maišytus visokių skyrių sut
vėrimus. Jis sako: “kada visas svietas susi
dėjo iš tamsos ir vandens, jame tvėrėsi gy- 
vuoliai žingeidaus pavidalo. Buvo žalčiai 
su ypatybėmis kitų gyvų sutvėrimų. Paveik
slai jų buvo Belo žinyčioj mieste Babilone.”

Garsus prancūziškas mokslinčius Cuvier 
laiko ichtyosaurus už žingeidžiausius sutvė
rimus seniai praėjusių laikų, kokių šiądien 
ant žemės jau niekur nė mažiausių likučių 
ne užsiliko. Cuvier sako, kad snukis tų sut
vėrimų yra toks, kaip šios dienos delfinų, 
galvos ir krutinės kaulai toki kaip pas drie
žus, nugarkaulis toks jau kaip pas žuvis. 
Taigi mat tie išnykę ichtyosaurai yra miši
nys visokių gyvų sutvėrimų gyvenusių tuo
se jau laikuose, kada jie buvo ant žemės.

i

Atganys isz Tėwiszkes.
Ak, kaip graži yr’ Lietuva, 
Kaip meilioa jot lankeles;
Kaip linksmas ass, kad man likta 
Būt, kur tek Nemunėli*.
Ant svieto wietoa n«r antro*. 
Kur man patikt galėtu;
Praatot kvietkelS* Lieluvo* 
Nieks man ne perkalbėtu.
Jei ant tolybių nužvelgiu. 
Tai turiu nusigąsti;
Nors ten paiaimf vi* girdžiu. 
Jos ne galiu suprasti.
Man puasynSliai tėvisskS*
Žaliuoj per mier meilingai;
Linksmai saulelė tek per juos 
Ir leidžia* maloningai.
Niek* ne gal jos versme* skaityt
Kryatalo vandenėlių,
Neigi gal skaitlių pasakyt. 
Kiek žyd gražių kvietkelių.
Ir kiek pauksstelių giestanesių
Neliautinai esiulbauja,
Tų milionai *u džiaugsmu— 
Jį Issdabint ne liauja.
O jei girias Jos apivalgau,
Randu ja* mandagiausias. 
Tom* n«r lygaus sviete—žinau 
Noturoj jas gražiausias.
Grožybėms vaisių daržuose 
Turiu nusistebėti.
Ak Lietuva—gražiausioji!
Tavę žadu mylėti.
Sziatn sviete vietos nėr kitos. 
Kur jausoaiaus teip laiminga* 
Kaip terp girelių Lietuvoa, 
Kur kvietkoa žyd’ meilingos!

M ik aus Pmarns.

Kadangi lejaso ir Oolito slugsniuoee 
randa daug liekanų uždengtų kietu serdoku 
krokodilių, tai iš to matyt, kad laike tvėry- 
mosi tų sluogsnių, Europos klampynėse, 
upių įtakose iražeruoee gyveno labai daug tų 
sutvėrimų; maitinosi jie žuvimis, v kurių ne 
truko tų laikų vandenyse. Šios ' die-> 
dos krokodiliai, alligatoriai, gavialai ne pa
kenčia šalčio, mėgsta jie šiltą vandenį ir 
šiądien gyvena tikt karštuose musų žemės 
kraštuose; kadangi liekanas išnykusių kroko
dilių randa kraštuose daug šaltesniuose, tai 
tas mums parodo, kad kada tie išnykę sutvė
rimai gyveno, oras tų kraštų, kur šiądien že
mės gilumose randa jų kūnų liekanas, tąsyk 
turėjo teiposgi karštą orą. Tą patvirtina ne 
tikt gy vuolių ir augmenų liekanos, bet ir 
daug kitų dalykų. ?

Metriorhynchus prigulinti? prie tos jau 
veislės, iškastas iš kimmeridiško molio Nor
mandijoj. Kūnas jo ne turi serdoko iš kau
linių žvynų kaip tai yra pas kitus krokodi- 
liūs. Ant akių jo buvo sklerotikališki kau
liniai šmoteliai. To ne patinka pas kitus 
sutvėrimus lygiai išnykusius kaip ir dar gy
vuojančius turinčius žvynus ant kunp.

Geosaurus iškastas Anglijos kimmeri
diško molio sluogsniuose, turėjo teiposgi 
sklerotikališkasakių uždangas;dantys jo buvo 
dideli ir truputį užriesti; nugarkaulio sąna
riai dvejopai įdubę. Ilgis jo buvo 10—15 
pėdų.

Vėlesniuose kreidiniuose sluogsniuose 
randa liekanas krokodilių giminės kitokio 
tipo. Goniopholis turėjo lygius cilindriškus 
dantis prie apačios, užsmailintus į viršų. 
Šitos giminės randa kaulus visokio didumo: 
vieni iš jų turėjo 10 pėdų ilgio, kiti gi buvo 
dvigubai didesni. Teip vieni, kaip ir kiti 
prigulėjo prie draskančių. Teip kaip šios 
dienos krokodiliai ir gavialai gyveno upėse, 
ažeruose ir klampynėse tų laikų; ant sausže
mio tuose laikuose gyveno dideli slankiojan
ti, kaip antai Iguanodonai, kurių da«g lieka
nų randa Veldiškuose sluogsniuose Vokieti
jos, Prancūzijos ir Anglijos.

Skel«M* Goniopholi* simu*.
Panašius sutvėrimus bet jau kitos veis

lės mokslinčiai praminė Bemissartia. Sutvė
rimai šitos veislės turėjo lygiai nugarą kaip 
ir papilvę uždengtą kietu serdoku iš kaulinių 
stambių žvynų. Nugarkaulio sanariai, teip 
kaip ir žuvių. įdubę iš abiejų kraštų.

Ichtyosaurus Cotnmuni*. Ichtyosaurus tenuiroBlri*.
Ichtyosaurai prigulėjo prie didelių, drū

tų praėjusių gadynių sutvėrimų mintančių 
kitais vandenyj gyvenančiais. Ypač drūti 
su aštriais ir baisiais dantimis buvo jų žan
dai. Vandenyj plaukinėjo jie greitai. 
Smarkiausiu pasiirimo įnagiu buvo jų uode
ga. teiposgi kraštinės plėvės.

Liekanos šito skyriaus sutvėrimų iškas
tos likosi Europos mokslinčių jau 200 metų 
atgal. Ir šiądien randa jų diktai lejaso že
mės žievės sluogsniuose Anglijoj, Prancūzi
joj ir Vokietijoj; gyveno jie dar ir vėlesniuo
se kreidiniuose laikuose, bet tuose laikuose 
buvo jų jau mažiaus, daug atmainų išnyko; 
lejoso laikuose buvo jų ant žemės daugiau
siai, teiposgi ir kaslink atmainų didelis bu
vo y vairumas.

Visokių veislių ir atmainų krokodilių 
buvo daug ant žemes per visą laiką mesozoiš- 
kos ir antraeilinės ėros. Tuose laikuose ant 
žemės viešpatavo reptilijos,prie kurių priguli 
krokodilių giminė. Tuose laikuose to sky
riaus sutvėrimų, kaip rodo iškasamos iš že-

Ichtyosauru* inlertnediu*.
Kūnas ichtyosaurų buvo ilgas, užsismai 

linęs į galus, kaip tai dabar matome pai 
didlžuvius. Rodosi, kad jie ne turėjo žy 
maus kaklo., Ilga uodega buvo svarbiausia 
paaiirimo organu; apart to turėjo jie dar p< 
dvi poras pasiirimo plėvių: dvi poros buv< 
pry šakinė j kūno dalyj, dvi gi kitos užpakali 
nėj.

(Tolinus bus.)



Draugyseziu Reikalai,
Teatras “Genovaite”

Chicago, amatoriai draugystė šv. 
Martino atgrajys lenkiszkoje kalboje te 
atrą "Genavaitė” nedelioj, 24 Rugsėjo, 
1800, Baleje Pulukio, 800 8. Ashland 
avė., te r p 17 tos ir 18tos ui., Prasidės 7 
vai. vakare, salė atsidarys 5| vai. Po 
teatrui bus lietuviškas balius, ant ku
rio grajys pirmos kliasos kapeli j a. Ti
kintai ant pirmų sedinių 35c., ant visų 
kitų 25c. Visus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užpraszo atsilankyti.

<1 ir 22 8.) Komitetu
Pirmas Metinis Balius

Chicagoj, Muzikantai Dr-tės Dovido 
Karaliaus turės sawo pirmą metinį balių 
nedėlioj, 8 Spalių, 1899, Freiheit Turner 
salėje, 3417 S. Halsted str. arti 34tos ui. 
Prasidės 3| vul. po pietų, Įženga vyro 
su motere 25c. Visus lietuvius ir lietu
vaites užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.
Padekawone

Draugystė Teisybės Mylėtojų isztaria 
szirdingiausią aezių visiems lietuviams 
ir lietuvaitėms, kurie atsilankė ant mu
sų baliaus ir parodydami mums savo 

■ prielankumą gražiai užsilaikė ir rėmė 
mus medegiszkai, iš ko m ūsų draugystė 
turėjo džiaugsmą ir gerą pelną.

Dr-tė T.‘M.
Chicago, Subatoj, 23 Rugsėjo, Lietu- 

viszkas Republikoniszkas-Kliubas 10-tos 
Wardos laikys savo mitingą salėje Ka- 
recko, 1193 S. Oakley avė., ant apsvars
tymo svarbių reikalų. Todėl užprasz^ 
visus tos vardos lietuvius susirinkti.

KOMITETAS.

“Lietuvos” Agentai:
MT CARMEL, PA.
Petru Bieliauskas.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczys, 445 W Line St.

. BROOKLYN, N. Y
Jonu Naujoku, 95 Metropolitan avė.

WATERBURY, CONN.
M. J. Damijonaitis, 65 N. Leonard st.

8CRANTON, PA.
Juozu Petrykfs, 1814 NayAug Avė.
Szitų miestų lietuviai, norėdami ap- 

sisteliuoti “Lietuvą”,gali kreiptiesi prie 
;virsz parodytų agentų, kurie noriai 
išpildys jų reikalu*.
WincaH KudarauckaN, “Lietuvos” 
keliaujantis airentu, atlankys lietuvius 
Lavrence ir Worceater priiminėdamu 
prenumeratą ir parduodamas knįgas. 
Tenykszcziai lietuviai gali pu jį gauti 
visokių knįgu ir laikruztį "Lietuvą” už- 
siruzyti. ________________

So. Boston, Mass. 24 d. rugsėjo, 2 vai. 
po pietų, salėje po nr. 339 Bmadvay Tė
vynės Mylėtojų Dr-tė laikys s»wo susi
rinkimą ant knrio bus prakalbos ir ap- 
s varsto m i kiti svarbus reikalai. Dėlto 
visus lietuvius ir lietuvaites užpraszo 
susirinkti. Komitetas.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad įasaiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai au- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
šiai su waikszcztos. Ui greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime užim
tus pad6kawonių nuo lietuvių isz 
wi*ų Amerikoskrasztų.teiposgi ir 
ui gerumu szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
|>er marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinjgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo j krajų, visada 
uždėkite szitokį adresp:

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

Mexfco................................  49,865,15
Balance......... 61,153,263,08

INCOMK 
Premiums received during 

the year.......................  61,300,661,01
Interest, renta and dividend* 

recived during the year... .104,838,57 
Profits from ule or maturity of 

ledger usets over book value 887,50 
Totai income... 61,406,387.08

EXPEND1TURES. 
lAjaaes paid during the year 6779,682,30 
Dividendą paid duringtne year 50,000,00 
Commissions and ularie* paid 

during the year............. 377,705.31
Rents paid during the year.... 5,800,00 
Tazes paid during the year (in- 

cluding fees, e te., of Insur
ance departments)............... 37,101.90

Los* on ules, or maturity of 
ledger assets.................n. 20,443,80

AmountofaH other ezpedittts"
es............. . ..........................  76,762,10

Totai ezpenditures, 11,^4^,495,41 
MISCELLAN EOU8. 

Totai risk* taken during the
year In Illinois........ 6. .7,816,625.00 

Totai premiums received
during the year in lll’s. 6 .^.80,368,00 

Totai losses ineurred dur
ing theyear in Illinois. 6 .,. .63,504,05 

Totai amount of outstand- 
t ingrisk*.........................6161,958,466,00

CHAS B. WHITING, Pres. 
JAMES U. TAINTOR, Sec t. 

Subscribed and sworn to before 
this 19th day of January 1899. 

CHAS. A. DODD. 
Notary Public.

m e

(Seal. )

Aukos ant Paryžiaus 
parodos.

wiao.../.63,05

Prisiųstos per tg Lapinską, isz Mahanov 
City, Pa.

Vladas Rinkeviczia............... ...... 50c
Jokūbas Drobne...................... ..........25c
Antanas Kundrotą.................. .......... 15c
Franas Abramawicze............. ..........25c
Juozas Kasparuviezia............. .......... 10c
Jurgis Szaukeviczius............. ..........25c
Jonas Budrewiezia................... ..........25c
Jonu Staniukvnas.................. ..........25c
Adomas Bagdanaviczia......... .......... 30c
Adolfu Kazakeviezia............. ..........25c
Frauas Tamoszaius................ .......... 10c
Adomas Kliczinskas............... .......... 10c
J. J. Tautietis.......................... ....... 25c
Juozas Žerdeckas... ................ ........... 15c

Ant kankintinių;-
t J. J. Tautietis.......................................25<

viso.
Isz Vilson, Conn.

W. F. A. Eidintas................ . .
S. Kaktaviezia.........................
J. Urban* viezia........................
Z. Zemezis.............................
I. Rimkus...................................
F. Žeimis...................................

•3.30

25c
25c
25c

I. Si rus.... 
Z. S tąsi u lis

15c 
10c 

6.2.00 
J. Cvirka Manchester, Conn............30c
A. Cvirka "  30c
P. Grigaliūnu “  40c
A. Ivanauskas S.Manchester, Conn. 25c 
X Nikžentas "
W.Joga 
M. Ancziukaitis Chicago 
J. Slitskas B*ldwiusvi)le.Mass.. 
Ona Slickiene "

Ant Kankytiniu. 
J. Cvirka Manchester, Conn.. 
A. Cvirka
P. Grigaliūnas "
J. Slieku Baldwinsville, Mass. 
Ona Slickiene "

,50c 
,10c 
2.88 
• 15c 
,10c

Pajieszkojiniai.
Pajieszkau Juozapo Gransczio, Kauno 

gub., Telszių paw...Gargždų vol., kaimo 
Azalėzių. Jis pats'ar kas kitas teiksis 
duot žinią ant adresb;

'Antanas Rudgalvis,
4601 5th Avė.. Chicago, Dl.

Pajieszkau uvo dėdės Wi'nco Marazo. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duot žinią 
ant adreso:

P. Miknievicz,
115 Main St., Litlle Rock, Ark.

Pajieszkau Jono Zelboa, Kauno gub., 
Rasseinių pav., Kražių vol., kaimo Pa- 
plėksniu. Jis pats ar ku kitu teiksis 
duot žinią ant adreso:

Joseph Miszeikis,
1241 W. EdvardsSt.. Springfield, Iii.

(29-9)
Paj ieškau uvo pusbrolio Czeslovo 

Žilevicziaus, Kauno gub., Telszių pav,, 
kaimo Galkonczių. Jis pats arkų kitu 
teiksi* duot žinią ant adreso:

B. liambrauskis,
20 Kirby St., Marlboro, Mass.
□Pajieszkau Antano Arnuziaus, Kauno 
gub., Rasseinių pav., Laukstenų kaimo. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duot žinią 
ant adreso:

Petru Mauric,
635 S. Canal 8t., Chicago, III.

DEL LIGOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus keneziat pasekmes jau

nystės išdykimo (onanizmo), tai turite 
j ieškot ūmai pagelbos. nes gamta jus 

«iszgydys. Symptomai jus jigos yra: 
baiga, poliucija naktie* laike ar nusi

šlapinant, lytiškų dalių ir nervų susil
pnėjimas, skaudėjimai galvos, nugaros, 
irtt. Ilgus metus kentėdamas asz ban
džiau daugybę vaistų, kurie vienbk 
man nepagelbėjo; gabaus asz pats išra
dau vaistą, kurs į trumpą laiką padarė 
mane kitokiu žmogum, ir jei atrašysi 
man gromatą, i deda m.s markę atsaky
mui, asz prisiųsiu tau užpaezėtytoj gro- 
matoj pilną apraszymą kaip išsigydy
ti. Rašyk pas:

FRED WIL8ON,
Box 386, E. Kenoeha, Wis.

(13—10)

Grand Opening
Atidaręs naują saliuną, ant Subatos ir 

Nedėlios,23 ir 24 Rugsėjo, rengiu balių jo 
įkurtuvių, ant kurio grajys gera muzika 
ir bus smagus pasilinksminimu. Ba
lius prasidės 7 vai. Subatos vakare. Dėl
to visus pažystamus ir aplinkinius 
dingai užprašau atsilankyti.

Saguodone, 
Franciszkus Geczas.

650 8. Ganai 8t., Chicago.

šir-

(including fees and ete , 
of Insurance departmėnts) 

Lou on ules, or maturity 
of ledger assests.............

AmountofaH otherezpend- 
tures.................... .......... ......................

Totai ezpenditures... 6067.115.37
M L8CELLANEOU8.

Totai risk* taken during the
year in Illinois........... . 616.513 226 00

Totai premiums receįyed 
during the year in Illi
nois.............................

Totai losses ineurred dur
ing the year in Illinois^ 61.408.30 

Totai amount of outstand^
ing risk*........................6920.922.900.00

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

Subscribed and svorn to before me

34.608.56

254.20

52.381.74

107.802.88

Subscribed and svorn to before 
this 19 day of January 1899. 

FRANCIS BLOODG<MžD 
Commissioner for Illinois 
Millvaukee, Wi*consin.

(Seal)

in

M. Goodmon Keal Estate, 
Koom ftOli, Ilff Dearltom Hz., 
(Takfoš. Mala 4M6* CHICAGO. ILL.

Perk*, parduoda ir iszmaino lotus, na
mu* ir visokes properte* Chicagoje. Jei
gu nori pirkti, parduoti ar iszmainvtl sa
vo properte*, auiszauk pš mane. Szne- 
ku lietuviškai.

Dr. Leonard Landės,
Lietumiszkfis Daktaras.

134 E. 24 UI., ■ Nev York.
Garsingas gydytojas vyriukų ir mo

teriškų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karališkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port G radusi e 
Hospital College ir t.t.

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszku ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviškų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimu žarnų, išdžiūvi
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
klų, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iš
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszku ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

W. SUMINSIU, !
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL. §

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant KonciURzkos Paro
dos už rūpestinga, tei-

tujom 
1664

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

tuviszkos bažnyczios, lotai puikiausi 
ant viso Bridgeporto po 6675. Pigesnių 
loty ,r geresnės vietos negalite r*sli ant 
viso Bridgeporto. Atsisuukite į “Lietu
vos ” redakciją.

Temykite!
Praneszu visoms Suvienytoms Vals

tijoms, kad iszėjo isz po spaudos labai 
gražio* kompozitiszkos popieros gromatų 
rašymui, kokių dar nebuvo: su Vytau
to paveikslu ir dailiais aprašymais. Ant 
tokios popieros privalo kiekvienu lietu- 
vys pu lietuvį ruzytie gromatų Pri- 
siusk uvo adresą įdėdams už 2c markę, 
o prisiusime porą laksztų ant pažiūros.

W. J. Petkon,
305 N. Main St-, Brockton, Mass 

(22-9)
Pigiai aut par<tawiino arba ant 

iszmainymo ant farmos lotas su dviem 
namais po nr. 3309 S. Morgan St.; teip- 
gi 2 lotai prie S. Morgan str. ir 34 Cc. ir 
2 lotai prie 52ros ir Robey. ui., ir 3-pent- 
ru mūrinis namu ant kertės 29tos ir 
Throop ui. Atsišaukite po nr. 2935 S. 
ThroopSt. (13—10)

Ant pardavimo pigiai gera RESTAU
RACIJA. 442 S. Clark St., Chicago, III.

Ant par<lawimo pigiai 8 ruimų šlu
belė ant numofavimo. Atsisuukite:

3236 Illinois Court, Chicago.
(22—9)

.474.105.-28 
. .41,008,64 
1515,113.92 
....... 933.08 
4514,180, M

17,367.00
.1,650.00

UŽ $5. IN EUROPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo; 

kiekviena norinti už65.00parkeliaudami 
į Lietuva. luti vai išplauki* utarnykais 
ir subatoms. Agentu:

Henry J. Jaeobn,
38 Canal st., New York, N. Y.

(15—12)

Lietuviais Hotelis V. Italo,
7 VVaHhington St, New York, N. Y.

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės prie manęs su agent»zk*is 
reikalais. Teipgi užlaikau nakvvnes Ir 
valgius pigiau kaip visam New Yorke. 
Parleidžiu į Europą už darbą ant laivo. 
Teip-gi galite gaut'darbą isz mano offiso. 
Tėmykite ant mano Kotelio yra lietu- 
viszkas paraszš.

Su guodone, Vincą* Rozuka* 
_________ __________________(15-12)

Ofllcial Publication.

Otririil Publiration.
Annual atatenient of the Norvale 

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

CAPITAL.
Amount of Capital stock ;>aid- 

upin cuh..........................6200,060,00
LEDGER AS8ETS.

Book value of bonds and 
stock s............................

Cash on hand and in bank,
Totai.............

Deduct lerger Habilities...
Totai net ledger assets,

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

premiums,................ 15,400,76
Ali other asaet*................................... 7,13

Totai Admitted Assets. .. 6534.944.95
LIABILITIES.

Izieses, adjusted and
unpaid......................... 6.2,956.00

Losses, in procese of *d- 
justment, or in 
suspense..........

Losses resisted. ...
Totai amount of

claims.for *losses. 6.21,973,00 
Deduct re-insurance

due or accrued...........1,570,00
Nęt amount of unpaid losses.. .620,'
Totai unearned premiums,... 105.350,91 
Re Insurance premiums__ ____ 2,811,04

Totai liabililies. ..... .6128,564,95
INCOME

Premiums received during 
the year...........................6148,X»,50

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

Profits from ule or maturity
-of ledger assets over book 
value... j.................................11.437.17

Totai inconi<TiTT1!^rT?
EXPENDITURES.

Ix>aacs paid during the year. t. .79,812,84 
Commissions and salaries

paid during the year.............46,989,91
Rents pu>d during the year.......1,!K9,85
Tapęs paid during the year

(inclufling fees. ete., of In
surance departments). ........5,764,77

Amount of all other ezpen
ditures................................ 7,861,96

Totai ezpenditures. 6141 7uu,Xi
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during the 
year in-Ulinoi*. . ...... 6.2,456.568,00

Totai premiums received
during theyear in III’*, 6... .25.798,29

Totai losses ineurred during 
the year in Illinois....6... .22,745,21

Totai amount of outstand- 
ing risk.................x 627.114.621,00

A. G. McILtVAINE Jr. Prks
E. E. PIARCE. Sec t.

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

Charlis Eiki a r Mills, 
(Seal.) Commissoner for Illinois.

.403,00

Annual Statenientof the Orient In
surance Comfany of Hartford, i n the 
State of Connecticut on the 3lst day 
of December, 1808; made to the Insur
ance Superintendęnt of the State of 
Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
1 Amountof Capital stock paid- 

up in cuh.................. 6500,000.00
LEDGER A88ET8.

Book value of real eatateovn-
1 ed by the com peny.......

Mortgage loanson real estate 237,149.66
1 Loans on collateral security ‘ 

Book valueof bonds and 
stock*..........................

Cuh on hand and in bank.
Agentą’ deblt balance*

•111,936 96
Specia) deposit in Nev Mexico 

•10,000.00 121.936.96
Totai......... 62,364,795.22

Deduct ledger liatylitle*.. 1,826.69
Totai net ledger assets.... .62.362,968.53

NON-LEDGEK ASSETS.
Interest and rents due andac- 

erued.........j..................... 616,939.22
Market value of bonds and 

stock* over book value.... 58,439.18
Net amount of uncollected 

premiums.................   78,326.33
Gros* assets........62.5f6i.673.26

Leu special depoaits to secure 
liabilities in Virginia, Geor- 
gia,Oregon and NevMexico6118,240.00

Totai Admitted Assets 62,398,433.26
LIABILITIES.

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

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

for losses...............6226,108.04
Deduct re-insurance 

due or accrued...... 20,010 67
Net amount of unpaid losses 6206,098.27
Totai unearned premiums...
Reinsurance in Lloyds..........
Due for commissions and 

brokerage salaries, ren s, in
terest, bill* ete........... >... 2.763.32

Totai llabi]itles/il,Ml&Ž3
Leu Habilities secured by spe

cial depoaits in Virgiui*, 
Georgia, Oregon and Nev

96,141.74

1,750.00

1,809,680.33-
98,136.53

•03,766.64
500.00

Ofllcial Fiiblication.
Annual Statenient of the Nortr- 

vutern National Insurance Com- 
i famy of Milvaukee, in the State of 

Wisconsin on the 3l*t day of Decem
ber, 1898; made to the Insurance Sup- 
erintendent of the State of Illinois, 
pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock 

p*id-up in cash............... 6600 000 00
LEDGER ASSESTS.

Mortgsge loans on real
estate.................................6 974.856,67

Book Talue of bonds........... 1.326.388.54
Cuh on hand and in bank.. 134.757.74 
Agentą’ debit balance*  79.824.59

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

ances and all other liabil- 
i ties....... . ..................  6.382.81
Tot* net ledger assests 62.509.444.73
NON-LEDGER ASSESTS.

Interest accrued.................
Markei value of bonds oyer

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

premiums........... . .........
Totai Admitted Assėste 62.637.166.20

LIABILITIES.
Losses adjusted and an- 

paid..^..................... 6 9.168.82
Losses, i n procem of ad- 

justment or in susp-
* ense............................ 82.148.43
Losses resisted.......;. 8.650.00
- Totai amount of claitns

for losses...............699.967.25
Deduct re-in*drance

dueor accrued... 14.104.03
Net amount of unpaid losses 85.863.22 
Totai unearned premiums.. 1.194.531.83

Totai Habilities...61.280.396.05
INCOME.

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

Interest ant diyidends re
ceived during the year.. 6115.042.22 

Totai fncome......11.168.521.44
• EXPENDITURE8-

6432405.55

•12 388 92

54.611.46

60.711.00

Losses paid durtng theyear 
Diyidends paid during the 
„ year...................................
Comminiom ant ntariea 

paid during the year....
Renta paid during the year 
Taxes paid during the year

72.000.00

363.592.23
11.783.00

DYKAI!
Del ligoniu reikalaujant pagelboN

Kš norite trumpam laikia sveikatoa 
nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame at*iszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
)iekar*twų, kur randui daugybė IKrų 
iš Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncsiame gydykla* pagal geriau
siu* Receptu* į visu* kruztus, kas tikt 
pareikalauja. Nereikia turėt gėdos pasi
klausti rodos apie slepema ligas. Mes 
siuneziame sziais minėtas garsingas gy
duole* Dteai: nuo skaukėjimš galvos, 
gumbo, drugio, skaudėjimo dantų, o 
skaudėjimu į 3 minuta* nustoja ant vi
sados. Tik meldžiam ant kožnų gyduo
lių prisiusi už 20c. markių dėl prisiun- 
timo, o gausit per pacztą dykai. Szit* 
proga tikt dėl lietuvių yra: Mes velyjam 
pasiskubinti dabar ir siuneziam dykai 
visiems dėl persitikrinimo. Toji proga 
musų gykuolių suvis bus trumpa. Apie 
plaukų sudrutinimą galit pasiklaust ro
dos, o mes užgsnėdysim ir ant plikų gal
vų ataugysim naujus plaukus, vietoj 
išpuolusių, jeigu ne senu ir iš pamili- 
jos ne yra plikš, be abejonės yra pagel- 
ba. Ne vilkinkit, bet rašykit. Adresas;
The J.M.Bruiidza & Co.,

Box 2361, New York City.

Dr. Leonard Landės,
134E.24ih8t.,Cor.Lexlngton Av.

Offlsn w*lan<lna-l ■••• Fjrto. IIU 1 popiet timso valandos.' BBO&po pk.tlki gwakMO
NedellomicDuo 8 Iki waLryto;auo< Iki Irai, 
po plėk.

Kodak iwr Gromala* Dykai
Užpruzydami gydyklas prisiuskite 61.00

CjrJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraazyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

REUMATYZM.
. NEURALGIE 1 podobo® eboroby, 
k vynblany sa įxxl*uwle Sdatych j 

NIEMIICKICH
JK PKAW lEMCZIVCI, >4 
l^|«Uwn.T Dr.RICHTERA|n 

K\,kotwiczny”%S 
?AIN EKPELLERJ 
■IK HA Kir LEPŠEflO! Prawdslwy tyl-l 
ko m* „KOTWICE"munf ochronna 
f. Ai. Kiehtar ACo., SIS s*. v*rt., 
SI MEDALI ZLOTYCH i innych , 
1S am. Wtaana Gbryki sakta. i 
2SOT.16OOT. Vsaajasolpotooa: 1 

k aa)»t*waiej»i lakaraa, wtafa-iciel» M 
K. >kt»<l6«• aptreinvch ducboaul

i inn® luakomiu- onoby 
BPk. bieCMib'dv u F.A R

DBA H1CHTEBA HHEcJ 
V OTOMAKAL nsjl'praymTrod 
nl«atr*WBoa<!, eboroby

Ar Uvo penios reikalauja
PATAISIMO?

Jei teip, ataieznuk pas mane ar
ini paraszyk postalkorię, <> hi>z 
pasakysiu kiek jo pataisyniM 
kasztuoa.

Aš užlaikau utorą peczių ir visų 
reikalingų dalių ant pataisymo visokių 
pecziu koki tik yra daryti Amerikoje u 
Kanadoje. Perku staeziai nuo fabri
kantų ir per tai galiu parduoti ir patai
syti pigiau kaip visi.

FREI) C. EWEKT,
3108 8. Halsted 8t., Chicago.

Br~NOTARUV8ZAS. CLAIM ADJUSTER.

Ff Bradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir iš

dirba visokius dokumentu*. Rodu 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Alsisuukite pa* uvo viengenti:
B84 33rd 81., CHICAGO.

Telefoo: Ysrd*709.

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
34A2 8. Halsted 8t- 

Nalua paikiai PotogranjM; a* latlsf 
•2.00

tijaa kuosai k laaaiai

NUO NARKETO pas NESZIOTOJI.

5
laikrodėlio* bei (Mulaoda- 
■ajuos telp pigiai kad w 
P**»>l N««iaM pi H: t neda
li šm laikrodėliai yra 
_ ranka iMkw<etku»tl ir 
— g*arantuoti ant 20 me- 

. fa>. Padirbai tai dtrleja t liknn kai—.

Hkoniaako darbo Niekai

tais *Murlala.

amąualo Kai

♦Z.7S Ir laikrodėlis ta*o. 
ZJri nestdaboįs susraiiak

ar wl«n»m daugiau 
KUHtf <r baia 3 niekuda n<- 

X parduodame. laik
u—I rodnir kain. l-l n - gra 

iWE£Mrr M *U $2.00 lenciuge- 
ly |>ri<-l*ikr<.lrli<>at.iu>k

1, SOc. m*kra«mis *r 
—' piaiataii per lal.ika Tel

pataaayk k.>ki laikrodėli nori: myrlsa- 
ar motariaaka, dengta ar.ati-

C'ONSUMERS WATCH CO.
424 Main Ht.I>ep B.,Buftkio,N.Y

Wisi —

pus —

wyrai —

Rasite szaltp alų, seniauaes ariel- 
kas, wynj net isz Europos, o 

cigarus net i« Turkijos.
Atsilankykite po nr.

11 N. River Side 8t,
Saterborj, - Conn.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pu '

Oitlet Fornitiire t Stove Con
8249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 

su kaip fabrike.
i turime didelę daugybe 

ui pigiausią prekę, pigti

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt

Turiu už garbę apreikšti guo- 
dotiniem* Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad uz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiaasei, TelsingrianHei 
ir Gcriaugel, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirLimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to .galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone į,
W. SLOMIN8KA, 679 M1LWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

a®@®®®®®@^®®®®®®®®®®®@@®e 
C. W. DYN1EVVICZ & C0„ 4^

805 M1LWAUKEE AVENUE, 
Poml^diy We»t Divi»k>n 1 Cleaver ullcstnl.

CHICAGQ, ILLS. ■■HKi
KANTOR PIENIĘŽMY, REALNY I A8EKUKACYJNY

Wr*etka ptent*dzy do Europy, Spnedaž 
.X W Realnoėel, Karty Podrožne, Okr*io*e 1

Kolejowe do I c Kuropy, Wynbianie Pa- 
■flMMn plerow Legalnycb, &ciąganle S<hed, Ar»- 

knracTa Dom6w, Uranu Kolejoue na Far 
Wrpožyczaniė ptenlędry na Budo- 

Hana plenlędzy Zagnniecnych. Notarynace Poblicznl.

Li6iuwiszKa fliwa
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežmiu.

Aptiektoje visada galima raut DAKTARA, kurs duoda ligoniam* 
rodąs dykai.

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

“Vienybe Lietnvnikn” 
iszeina kas nereti a jau 13-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbia u bos ir teisin- 
giaueea tinas isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui raaztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuo ja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinigai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

LIETUVVIU DAKTARAS

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima iš kiekvieno* 

aptiekos.

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
. .pas..

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

' J. WEIN8TE1N, 
pigisusei paraamdo karietas ant veaei- 

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

Telefonas Canal 450.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 

gromatų rauyno su puikiausiom* 
kvietkom*,*pakaitim*i*ir pavinezi* vo- 
nemt parsiduoda po neišpasakytai nu
žeminta preke. Ku prisius 25c. peesti- 
nema markėm* gaus tuziną tų puikiau
sių ant viso* pasaulės popierų *u kon
certais; ku prisius 91.00 gaus5 tuzinus 
Kuztu* prisiuntimo mes apmokame.

Perkupcziams,agentams ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszsiuncziame į vims dalis Amerikos.

Užsisteliuodami popieru ir prisiųa- 
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
szitokįadresą:

W. KUDARAUCKAS, 4 00., 
Boz 234, Lavrence.M ass.

Dufseiicrii,

Lietu wi8zkA8 Saltunas.
Užlaiko gerą alų, Kniausės ir czystu a- 
rielkš ir kvepenezi u* cigarus. Geriause 
užeiga dėl šviežia i atvaževusiųį W*. 
terbury. Yra Ui vienatini*ezyseziau 
sės Ir teisingiause* lietuvišku saliu 
nu mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
708 B#nk 8t., 

Waterbury, Conn.

Mes parduodame lietuviams daugiau s laikro
dėlių kaip wiso8 kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerų laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasų, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamų ma- 
szina ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiskų gau
si. 1 į

Atsiųsk ant sutaisymo sawo laikrodėlį, o mes 
pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti.

PAUL’S CO-OPERATIYE WATCH CO.
įsteigta 1877 m,

3148 State St, CHICAGO, ILL.
Dėl geresnės informacijos raszyk pas mus:

t
 P. K. BRUt H AS,

užlaiko didelę 1 1

Krautuwe
Į Laikrodžių, Laikrodėlių,Ži< 

1 dų, Špilkų ir U.

SEliublniuN Žiedus
padaro ant orderio už pigiau 

se prekę.954 33rd St, Chicago, III
— ■■ : ’ Į
Attorney Beckermanas,

ADW0KATAS. ’
Geriausei iszprovoia visokiu provu 

visokiuose suduose, kaipo civiliškuose 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusiu 
ir užvilktu provu atjieszko Ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St,
Chicago. Illinois-

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

Gydo visokes ligas, turi geriause prakti

niszkose ligose.
887 32nd St., Chicago

v OFlbO WALANDO6;
Iki 9 ryto, nuo i2—2 po pietų ir po 6 vak 

Telelonas Yards 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr.

2876 Archer Av.. kerte Bonfleld
nuo 10—11 ryto.

Telefonas Canal 329

NERVITA SuirraAln. nukudyU wi 
— - itlprum. Ir draium.

Gydo impoteacli*. nabdo naktu 
poluclja Ir wi.a« h*., l,nuU> , 

MkVfl “^kam.arBe.t«rKuino SU-, 
vv _n 4ykl* ludr.tlD. narvu ir danei 
. Na JM» kraaja; priduoda veidui raudo*.

Ir iugraila. Smogui Jauayitia gi.
“T BOc bueli. o*

Ivirlim U KW.r.nluoJame i.igv, 
vti. arba pinigą. lugraAlnti.

Ollnton * Jakaen eta., Ohicago.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietnwi8zka

APTIEKA
8810 S. Morgu St, Chicigo, III.

Turi geriauses gydyklų nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėš, rusku gyvu dieles ir tt. 
Atsiszaukasiems per laiškus Ir apd
ažantiems uvo ligas, duoda rodu ir 
prisinnczia gydyklų per pacztą arbi 
per ezpresą.

Aptiekoje viuda randui keli dak
tarai, teipogi per telefoną gali ps* 
szaukti daktara ku tik koki nori.

koje.
Tel. Yards 709.
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