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Politiszkos žinios,

Amerika.
Demokratai Amerikoj pradėjo 

jau darbuotiesi ir rengti dirvą 
ateinanezių metų rinkimams: jie 
stato kaipo programą: paliauti 
karę ant Filipinų, atsisakyti nuo 
daug kasztuojanczių platinimų 
Amerikos valdybų rubežių. Kat
rai isz partijų labiaus pritars gy
ventojai, pasirodys ateitėj; 
sziuom tarpu skaitlius McKinleyo 
prieszinįkų, rodosi, pasididino, 
prie to labiausiai prisideda nepa- 
sekmioga pradėta ant Filipinų 
karė. Kad ta be apsirokavimo 
pradėta karė, nors traukiasi gana 
ilgai, nė jokios Amerikai naudos 
ne atgabeno, tą mato visi net 
artymiausi prezidento szalinįkai.

Ant Filipinų užstojo jau isz 
tikro lytų laikas, visos Manilles 
aplinkinės teip vandens apsem
tos, kad iszrodo kaipi jūrių užta- 
ka. Wandenyj, kaip kiekvienas 
numano, ne galima laikyti ame- 
rikoniszkų kareivių, todėl juos 
reikėjo sutraukti vėl į Manillę ir 
visos salos atsirado vėl filipinie- 
czių rankose. { vidurius salos 
dabar ne gali dasigauti ne tikt 
kareiviai bet nė kariszki laivai, 
kadangi1 užtvinusios upės nesza 
didelę daugybę isz szaknų isz- 
rautų medžių ir kelmų. Tokiose 
sanlygose karė turėjo pasiliauti, 
kol lytų laikas ne pasibaigs. To
liaus nuo Manilles salos vidu
riuose stovi tik viena ameriko- 
niszkos kariaunos divizija, bet 
kad neiszpasakytai sunkus pa
vežimas į jos stovyklas maisto 
ir amunicijos, tai turbut ir toje 
kariaunos dalis turės grįžti į 
miestą ir beveik metai karės, ke
li tukstaneziai žmonių užmusztų 
ir pasimirusių nuėjo ant niekų.

Dabar Amerikos randas ant Fi 
lipinu rengiasi siųsti 13000 nau
jų kareivių, teu yra jų 23000, 
jenerolas Otis tikisi dar galėsęs 
isz norinezių pasilikti liuosnorių 
sutverti kelių tukstanezių kariau
nos dalį, kad isz viso butų ežia 
47000 kareivių. Ar to kariaunos 
skaitliaus užteks ant pergalėjimo 
filinieczių? Jenerolas Otis sako, 
kad to užteksę, bet Amerikoj pa
liovė tikėję jo raportams, kadan
gi jis net su ta kariauna, kokią 
turi, ne kartą žadėjo į trumpą 
laiką nenorinezius amerikoniszko 
jungo fibipinieczius galutinai su

valdyti, o tuom tarpu iki sziol 
nieko nenuveikė, tikt keli tuks- 
taneziai kareivių nustojo gyvas
ties. Dabar pranesza, buk terp 
amerikonų ant Fipinų užgimė gel
tonasis drugys. Svetimų krasztų 
specijalistai apskaito, kad ant su
valdymo tų salų reikia mažiau- 
šiai 150000 karei vių. Tuom Urt u 
prezidentas nori po ginklu su- 
szaukti tikt 13000 apart ėsapczių 
ant Filipinų 23000; terp paska
tų ant sugrįžimo į Ameriką liuos- 
norių jenerolas Otis ne randa 
daug norinezių ant ilginus pasi
likti. Kodėl prezidentas ne drys- 
ta isz syk suszaukti po ginklu 
tiek kareivių, kiek reikia ant 
suvaldymo tų salų? Ant to vie
ni sako, kad jis pats nepasitiki 
Amerikoj rasti tiek žmonių 
norinezių bereikalo kariauti su 
ginaneziais liuosybę tilipinie- 
eziais; kiti gi tvirtina, buk pre
zidentas tyczia nori užvilkti 
karę iki kitų prezidento rinkimų 
tikėdamas, kad amerikonai turės 
jį vėl iszrinkti ant pabaigimo jo 
pradėtos karės. Su tokioms 
viltims vienok gali apsirikti.

Prancuzija.
Terp prancūzų ir vokieczių isz 

paleugvo dyla seni nesutikimai 
ir piktumai. Wokietijos ciecorius, 
besilankydamas dabar Norvegi 
joj, iszsiųsto į Bergen praneuzisz- 
ko kariszko laivo kapitono likosi 
užprašytas atsilankyti ant laivo. 
Užpraszymą Wokietijos ciecorius 
priėmė, parengė paradą jurinį- 
kystės mokintinių, kuriuos pas
kui užkvietė pas savę aut pietų 
drauge su laivo oficierais. Fo
tam apsimainė telegramais su 
Prancūzijos prezidentu, kuriam 
iszreiszkė padėkavonę ir savo 
prilankumą. Minėtą laivą Pran
cūzijos randas tyczia iszsiuntė ant 
pasveikinimo Wokietijos cieco- 
riaus. Matomai Prancūzijos ran
das geidžia didesnio susiartinimo 
su ^Vokietija, kadangi, kaip pasi
rodo, isz susiriszimo su Maskobja 
ne daug prancūzai laimėjo. Isz 
tikro Wokietija isz savo pusės 
jau nuo seniai ne davė priežasz- 
czių piktumams: kur galėjo, rė
mė ji prancūzus jų kolionijose. 
Priesz dabartinį užkvietimą Vo
kietijos ciecoriaus atsilankyti ant 
prancuziszko kariszko laivo pro
testuoja vien patrijotų lygos 
laikraszcziai, kiti gi tam pritaria. 
Tą patį galima sakyti ir apie vo
kiškus laikraszczius.

Dreyfuso prova dar ne prasi
dėjo; jo prieszinįkai. stato visas 
savo pąjiegas ant darodymo, kad 
pirmutinis sūdo nusprendimas 
buvo teisingas, kad Dreyfus isz 
tikro yra kaltu. Prie tų smar
kiausių prieszinįkų priguli buvę 
kariszko sūdo sanariai, kurie isz- 
davė aną neteisingą nusprendi
mą ir tie visi oficierai, kurie prie 
to kaipo liudinįkai prisidėjo. Bu
vęs tąsyk karės ministeris, jene- 
las Mercier sako, kad jis sude 
pasakys visą teisybę, o tąsyk 
Dreyfuso kaltė bus visiems aiszki. 
Nėradyvu: juk jenerolas Mer
cier turės pat* teisintiesi, kadan
gi, jeigu Dreyfus yra ne kaltas, 
tai kaltas yra patsai jenerolas 
Mercier, kurisai pirmutinėje pro- 
voje buvo svarbiausiu liudinįku; 
tūli laikraszcziai dabar reikalau
ja, kad jeigu Dreyfusą sūdąs isz- 
teisintų, atiduoti po sudu 
jenerolą Mercier, kaip ir 
oficierus prisidėjusius prie 
singo sūdo nusprendimo, 
ilgio pamatysime, kaip pasibaigs 
garsi Dreyfuso prova. Dabarti
nis karės ministeris, jenerolas 
Gallifet sako, kad sūdąs bus vi
su bepusiszku ir jo nusprendimą, 
jeigu prireiks, jis apgysęs kad ir 
su kanuolėms.

Buvęs ministeris, o paskui 
Paryžiaus kariškas gubernato-

lygiai 
kitus 

netei- 
Neuž-

rius jenerolas Zurlinder, kurisai | ne pristojo. Tai kas gi gal užtik
rinti,' kad ji pasiduos kituose 
atsitikimuose? Kam reikalingi 
toki be vertės sūdai?

Maskolija.
Finlandiecziai atsiuntė prie ca

ro antrą deputaciją su praszymu 
palikti jiems liuosybę rėdytiesi 
saviszkai. Finlandieczius savo 
atriszaukimais į Maskolijos randą 
parėmė tūli vokiszki mokslin 
ežiai, kas carą, besigiriant į nuola- 
tai savo žmoniškumu, ne mažai 
sugėdino. Jis rods finnų deputa
cijos ne priėmė, liet iszdavė mani
festą su pažadėjimu ne naikinti 
vietinės Finlandijos autonomijos. 
Manifestas tas iszduotas wien ant 
muilinimo akių kitų krasztų Fin
landijos užtarėjų. Caras gal 
viską žadėti, bet Finlandijos* je- 
neral gubernatorius elgsis wi-ai 
priešingai negu caro pažadėta. 
Teip daro juk teiposgi Lietuvos, 
kaip Lenkijos jeneral-guberna 
toriai ir visi jų augsztesni ir ma 
žesni tarnai.

10 d. liepos ant Kaukazo, cie
coriaus palociuje Abas Taman 
pasimirė Maskolijos sosto įpėdinis 
brolis caro Mikalojaus, kunįgaik- 
sztis Jurgis. Mat caras vyrisz- 
kos lyties vaikų ne turi, tai sa
vo įpėdiniu buvo paskyręs 
vyresnyjį brolį Jurgį, džiovinį- 
ką. Gyveno jis ant Kaukazo 
dėl gydymosi. Pasimiręs kunį- 
gaikštis Jurgis gimęs 1871 m. 
Dabar į sosto įpėdinius turės būt 
paskirtas jaunesnysis caro brolis, 
kunįgaikštis Mikola, gimęs 1878 
m., kadangi caras iki šiol visgi 
ne sulaukė vyriškos lyties vai
kų.

teiposgi pasirodė Dreyfuso prie- 
szu, įkiszo į kalinį užtariantį už 
Dreyfusą pulkaunįką Picųuartą, 
ant padavadyjimo jenerolo Gal- 
lifet liekasi perkeltu isz Pary
žiaus į armiją, į Paryžiaus guber
natorius paskyrė jenerolą Bru- 
ger’ą. Užveizėtojas kalėjimo 
ant Welnio salos Daniel likosi 
visai nuo tarnystos praszalintas, 
kadangi pasirodė, kad jis, geis
damas ištraukti prisipažinimą, 
visaip kankino jo užžiurai pate
kusį Dreyfusą.

Balkanų pussalls.
Ant Balkanų pussalio kaip ka

tile verda. Serbijoj pasamdyti 
žmogžudžiai stengėsi nuszauti 
karaliauti tėvą, buvusį karalių 
Milanu; szuvis vienok ne pavo
jingai užgavo Milaną į ozoną ir 
pataikė į ranką jo adjutantui. 
Szovėjas likosi suaresztuotas. Jis 
iszdavė augsztas uiimanezius 
vietas urėdnįkus, kurie jį pasam
dė. Prasidėjo areštavimai. Su
ėmė buvusį ministerių pirmsėdį 
Pasiczą, stacziatikiszką arei vys* 
kūpą, ne matai kitų užimanezių 
augsztas vietas urėdnįkų. Prie 
sukalbto prigulėjo ir serbiszkas 
pasiuntinys Peterburge, kurį, ži
noma, tuojaus atšaukė isz Peter
burgo. Matomai tasai sukalbis 
buvo parengtas su prisidėjimu 
ir pritarimu maskoliszko rando, 
kurisai neužkenezia Milano kaipo 
Austrijos szalinįko.

Ant salos Kretos turkai su pa- 
gelba pakaso stengėsi iszgriauti 
su dinamitu kunįgaikšezio rūmą, 
bet pirm laiko tą susekė.

Azijatiszkoj Turkijoj teiposgi 
užgimė maisztai. Pulkai ginkluo
tų armenieczių perėjo isz Persi
jos iszdėgiuo, ir iszplėszė ne 
matai mahomeloniszkų kaimų. 
Pasikėlė priesz Turkijos valdžią 
kalnuose gyvenanti kurdai. Terp 
pasikėlėPų ir turkiszkos kariau
nos užgimė smarkus mušis, ku 
riame diktai žmonių isz abiejų 
pusių likosi užmusztų ir paszau- 
tų. Į maisztų apimtus krasztus 
Turkijos randas iszsiuntė dau
giaus kariaunos.'

Austrija.
Wiedniuje užgimė smarki ko

va terp liberalų, žydų, socijalistų 
ir prigulinezio prie jų prieszinįkų 
bulmistro Luegero. Katra toj 
kovoj pusė bus pergalėtoja, da- 
,bar nieks ne gali žinoti.

Kaip žinote, Austrija pareika
lavo nuo Amerikos rando atlygi
nimo szerifo Martino parengtų 
Ltfittimero skerdynių aukoms. Isz 
syk Amerika atsisakė mokėti kokį 
nors atlygimą, bet Austrija tuom 
ne pasiganėdino ir užmanė atiduo
ti tuos nesutikimus ant nusprendi
mo terptautiszko santaikos sūdo. 
Isz syk Amerikos randas tam ne 
pasiprieszino, vilko ilgai su at
sakymu ir ant galo praneazė, kad 
ne sutinka ant santaikos sūdo. 
Austrija tuom pasiganėdįs, 
galima žinoti. Jeigu ant to už
baigia nesutikimus, tai gerinus 
buvo reikalavimo visai ne kelti.

Amerikos atsisakymas nuo ati
davimo nesutikimų ant nuspren
dimo santaikos sūdo turės atsi
liepti ir ant priėmimo Haagoj 
amerikoniszkų delegatų pakelto 
užmanymo parengti nuolatinius 
terptautiszkus santaikos sudus, 
kurie stengtųsi taikyti nesutin- 
kanezias vieszpatystes. Užma
nymas tasai dar kongreso ne 
priimtas ir kasžin ar jį priims. 
Kokią vertę gali turėti terp- 
tautiszki santaikos sūdai, jei
gu jų labiausiai bauginasi pats 
užmanytojai amerikonai?
santalkas sūdo szaųkėsi priesz 
karę Iszpanija, o dabar juos už
manė Austrija nesutikimuose su 
Amerika, bet nė pirmame, nė an
trame atsitikime ant to Amerika

Ar 
ne

Prie

pre

Traansvaaiiui 
siunezia 
karabi- 
Anglį- 

kariau-

Pietini Afrika.
Nora lygiai Tran«vaaliaua 

zidentas tr angliezki ministe- 
riai garsina, kad abidvi pusės ne 
geidžia karės, bet užtai teip vie
na kaip ir kita pusė ginkluojasi 
kaip galėdamos, 
isz Wokietijos dabar 
15000 naujausių sistemų 
nų, 500 tonų amunicijos, 
ja siunezia vis daugiaus 
nos. Ji teiposgi gal ne geisti 
karės, bet siunezia kareivius 
vien ant gazdinimo Transvaaliaus 
rando,pasitikėdama tuom priver
sti prezidentą Kruegerą nusilenkti 
priesz Anglijos galybę. Galybė 
ta vienok isztikro ne didžiausia. 
Net Angliszki laikraszcziai pra
nesza, kad vien Transvaalius gali 
stumti į karę 30000 geriausių sis
temų turi nosių ginklus kraszto 
apginljų, prisidėjus prie to Ora- 
nijes re publikai, pajiegos tos pe
reis 50000 geriausių ant svieto 
saovėjų. Artilerija Transvaaliaus 
susideda isz 120 naujausių sis
temų kanuolių, Anglija gi pie
tinėj Afrikoj turi 40 kanuolių 
senesnių sistemų. Kadangi pra
dėjus karę, prietz Angliją gali 
pasikelti jos pacaios valdybose 
holandtszkos kilmės kolionistai, 
o tokių ežia daugiaus negu an- 
glijonų, tai jau kiekvienas gali 
numanyti, kad Anglija ne tvir- 
cziausiai pati laikosi pietinėj 
Afrikoj.

Transvaaliaus prezidentas Kru- 
eger ataiszaukė net į popiežių su 
pasiskundimu ant neteisingų An
glijos reikalavimų. Popiežius 
ant to atsakė parodydamas, 
iszvengimo karės, iszpildyti 
glijos reikalavimus.

ant
An-

Pabėgėlis isz Siberijos.
Wilniuje, Bandušo namuose 

policija suėmė nepažinstamą žy
dą, kurisai pasirodė pabėgusiu 
isz sunkių darbų Siberijoj Mende- 
liu Borkovycziu. Tasai žydelis 
dar jaunas, 29 m., paeina iš 
Dinaburgo, Witebsko gub. 1889 
Kauno apskriezio sūdo likeri nu- 

______ w _ spręstas, už plėszimus ir arkle- 
benzinoe; išneszant, nuo sudavi- vagystes ant iszsiuntimo į Siberi-

Isz Lietuvos.

Waisiai neiszmintingos 
sztukos.

12d. berželio, mieste Lydoj, isz 
kromo Michalevyczio, ėsanezio 
ant rinkos, iszgabeno didelę stik
linę, kurioje buvo apie du pūdai

mo į duris, stiklinė truko ir skys 
timas piadėjo tekėti. Tarnaitė 
pastatė stiklinę ant trepu, o pati 
sugrįžo į k roti! ą jieszkoti kito 
stotko. Tuom tarpu isz stiklinės 
benzinas tekėjo ir jo pribėgo 
eziela bala. Pamatė tą koksai 
praeivys, kurio gaila, kad ne 
suėmė, uždegė briežiuką ir metė 
jį į benzinus patekėjusią balą. 
Benzinas tuojaus užsidegė, stikli
nė expliodavo ir visas benzinas 
ant syk užsidegė, liepsna apėmė 
trepus ir griebėsi į kromą. Tuom 
tarpu vienas isz ugnasargių per 
bėgo per liepsną, uždarė kromo 
duris,kad sulaikyti ugnį ir pradė
jo lieti deganezią benziną ir mė
ti į ugnį, ką tikt sugriebė. Tuom 
tarpu koksai beprotis pagriebė 
ant lazdos deganti, benzinoj isz- 
mirkintą maišią ir jį užmetė ant 
galvos gesinaneziam liepsną ug- 
nagesiui, kūrinai, žinoma, nuo to 
baisiai apdegė. 

Kapitalas ant parengimo 
stipendijų.

VVilniaus apskriezio sūdąs 1897 
m. užtvirtino užraszą bajoro 
Kleofaso Gervatovskio, kurisai 
pavedė 40000 rublių ant paren
gimo isz nuoszimcztų stipendijų 
besimokinantiems VVilniaus ap
skriezio mokslainėse, reikalauda
mas, kad 17000 rubl. tuojaus butų 
ant to sunaudoti, pasilikę gi— 
pasimirus Gervatovskio naszlei. 
Kapitalą tą Gervatovski pavedė 
priežiūrai VVilniaus Labdaringus 
Draugystė!, jai pavedė ir dalini
mą stipendijų. Minėta vienok 
draugystė nuo to atsisakė. To
dėl palaikėjai Gervatovskio at- 
siszaukė tiesiog į užveizdą Wil- 
niaus mokslinio apskriezio užma
nydami jam priimti užraszą po 
savo globa. Maskoliszka ap- 
szvietimo ministerija ant to suti
ko ir paliepė Wilmaus kuratoriui 
priimti Gervatovskio užraszą. 
Kad tikt tasai isz jo nepasinaudo
tų ant szelpimo vien maskolių 
mokintinių. Užraszė Gervatov
skio, rodosi, nė jokių pasargų 
nėra.

Suaresztuoti.
Wilniuje žandarai vėl pradėjo 

savo szuniszkus darbus. Užpuolė 
naktyj ant namų sziauczius Jenu- 
lewyczius,gy venanezio ant Popla- 
vų ulyczios, suaresztavo jį ir isz- 
vežė į kalinį; paskui suėmė kelis 
darbinįkus ir darbinįkes, teipos- 
gi tris ypatas isz inteligencijos 
už jų bandymą mokyti neap- 
szviestus darbinįkus. Tuom ne- 
pasiganėdino maskoliszki žanda
rai: toliaus - suėmė sziauczių 
Pietraškevyezių, staliorių Ado- 
mavyczių, dvi siuvėjas, univer
siteto studentą Gulbiną, urėdnįką 
Barakevyczių, daktarą Domasze- 
vyczių, banko urėdnįką Dov- 
montą ir veterinorių Nonevy- 
czių. Wisų suaresztuotų namuose 
padarė kratas ir teip viską isz- 
jieszkojo, kad iszardė grindis, 
nuo sienų n u pi ės zė popieras, ku
rioms jos buvo iszklijuotos. Ko 
jieszkojo ir už ką minėtas ypatas 
suarpszlavo — nežinia. Kadangi 
suaresztuoti, rodosi, visi lenkai, 
tai pas juos, turbut, ne jieszkojo 
lietuviszkų knįgų ir 
laikraszczių: lenkai tokiais daly
kais neužsiima, bet greieziaus ta
me lietuvių darbą stabdo. Taigi 
visi ežia paminėti negalėjo būt 
suaresztuoti už lietuvystę.

ją. Isz ten parėjo atgal, bet 
neturėdamas pinįgų ant kelionės 
iki Tinaburgui, apsistojo Wil- 
nije ii 
gus.’

ežia pateko j poliejos na-

Laiškai siuntiniuose isz 
iižru bezių.

Maskoliszka iždo ministerija 
iszdavė dabar naujus padavady- 
jimus j muitinyczioms kaslink 
laiszki įdėtų į siuntinius 
atėjusjus isz užrubežių. Jeigu 
muitiiiyczios, prie peržiūrėjimo 
siuntinių ras juose įdėtą užlipin
tą lliszką, turi tokį laiszką 
skyritąn, ne su siutiniu, atiduoti 
ant papzto, kurisai tikt tąsyk jį 
gali atpduoti adresantai, jeigu ta
sai užmokės vieną rublį nuo luto 
bausmes už nedaleistą siuntinėji
mą laipzkų siuntiniuose su kito
kiais (jaiktais. Neuždaryti laiš
kai, rdkundos gali būt siuntinėja
mos isp 'užrubežių ir siuntiniuose 
su kitokiais daiktais.

Prieinimas daiktų ant Pa
ryžiaus parodos.

Nud 27 d. Berželio atsidarė jau 
Maskąlijoj ka n tora i ant priėmimo 
visokių daiktų paskirtų ant atei- 
nanczfes Paryžians parodos. Kan- 
torai tjoki likosi parengti: Rygoj, 
Liepoiuj, Warszavoj, Odesoj ir 
mieste Poti ant Kaukazo. Nuo 
tokių daiktų už nusiuntimą į Pa
ryžių Ima tikt pusę pervežimo 
prekėj. Lietuviai galėtu siųsti 
savo į naminius iszdirbimus, y- 
pacz gi garsius kitą kart audi
mus. Knįgų, žinoma, ant persiun
timo i-Paryžių maskoliszki kanto
nai nmiriims.

! Mergų pre k ėjai.
Wilniuje policija vėl sugriebė 

mergų prekėją Sorą Rechel, už- 
lai kandžią paslėptą paleistuvys
tės namą, į kurį visokiais budais 
viliojo miesto merginas ateiti ant 
pasilinksminimo. Parengė ji neva 
tarnaitėms rekomendacijos biurą, 
bet bięras tas isztikro buvo ta' 
paleistuvystės namai. Netikusi 
žydeikk likosi atiduota po sudu, 
tikt tąs ją ne per skaudžiausiai 
nubaudė, uždėdamas bausmę 50 
rubl.; jeigu užsimokėti ne galėtu, 
tai anųdviejų sanvaiezių aresz- 
to. Tgme neva rekomendacijos 
biure r>do kelias užkrėstas bjau
rioms į ligoms merginas; anoje 
žydei ką pristatydavo naują ta- 
vorą kitiems VVilniuje esantiems 
paleistu vystės namams.

s ta-
Caro paliepimai.

Carais paliepė-Suvalkuose 
tyti naujas kuriaunai kazarmes. 
Kadangi randui nėra ežia prigulin- 
czių pliacių,tai caras paliepė paimti 
nuo gyventojų jiems prigulin- 
czios žitnės 5. desiatinas, už ją už- 
mokėtijižemės savinįkams pagal 
rando ipekaitymą.

Teippsgi caras paliepė dirbdin- 
ti pliaųtą nuo Balstogės per Wol- 
kovyską į Slonimą, Garteno gub. 
Reikalingą ant to žemę paimti 
nuo ukįnįkų, per kurių laukus 
bėgs mitija^ pi ia n tas ir jos vertę 
išmokėti savinįkams pagal ran
do apskaitymą.

Naujos dirbtnwės Wil- 
niuje.

Grafas Antanas Tiszkevyczius, 
aut ploto jam prigulinezio gari
nio makno ant Szvento Stepono 
ulyczioą rengia dvi nau
jas dirbtuves: dirbtuvę pavilki
me geležinės blėtos stogams 
dengti cinko plėve ir garinę 
lentų pjovinyczią. Miestas isz sa
vo pusės davė jau ant parengi- 
mo tų dirbtuvių savo daleidimą.

J
Pasodino Į kalin|.

Wilnjuje, Sienkevycziaus na
muose, tarnaitės Malk aus ky te ir 
Kozak . pasigedo daugelio savo

Metas VII

daiktų, apie ką pasiskundė j po
liciją ir pasakė, kad vagystoj 
nužiūri virėją Mikloszevycziutę. 
Policija padarė kratą pas jos jau
nikį Stanislovą Stokalį, gy ve- 
nantį Paszkevycziaus namuose ir 
isz tikro užtiko ežia dauge pa
vogtų daiktų. Lygiai Miklasze- 
vycziute, kaip ir jos jauniais Sto- 
kalis likosi suaresztuoti ir paso- 
dyti į kalin į.

N uola ta i lyja.
Kaip rąszo isz VVilniaus, orai 

Lietuvoj netikę. Pirma buvo ne- 
iszpasakytai szalta, sziltis trau
kėsi beveik per visą berželio 
mėnesį, paskui užstojo lytus, kokį 
beveik kas dieną pasitaiko. To
kios netikusios vasaros kaip szį 
metą, nė seneliai ne atmena. Tas, 
žinoma, atsiliepia ant užderėji- 
mo szių metų: lygiai pievos kaip 
ir dirvos ne geriausiai iszrodo,au
gimą stabdė szalcziai. Tikros szi- 
lumos ir dabar nėra.

Dažai ir ligas ginidanezios 
bakterijos.

Žinote, kad visas svarbesnes 
ligas gimdo visokios bakterijos 
arba neužtomos liuosoms akimis 
ligų sėklos; vienos isz tų sėklų 
yra mažutėliai gyvuolėliai, kitos 
gi augmeniszko paėjimo, taigi 
smulkus, neužmatomi grybeliai. 
Ss n lygos kokiose gali veistiesi 
tos lygų sėklos arba bakterijos, 
žinoma, bus nesveikesnės,tokiose 
vietose taukiaus ir smarkiaus 
siaus visokios ligos; ten gi kur 
bus stabdomas' jų veisimasi, li
gos pasitaikys recziaus, žmones 
bus sveikesni. Bakterijas nai
kina saulės spinduliai, teiposgi 
ozonas arba oxygenas,kuriam žai
bas suteikia naujas naikinanezias 
bakterijas ypatybes. Taigi saulės 
spinduliai ir perkūnijos yra svar
biausiais ligų sėklų naikintojais. 
Bet saulės spinduliai ne visur 
prisigriebia, žaibai ir perkūnijos 
teiposgi ne visur visada būva, , 
todėl ne visur ir ne visada gali 
atlikti savo saugojanezią nuo 
ligų užduotę. Antai kambariuo
se su mažais langeliais saulė ne 
ilgai išbūva, ant sienų liuosai 
veisiasi bakterijos, todėl ir to
kiuose gyvenimuose ligos tau
kiaus atsitinka negu kitokiuose. 
Greifsvaldo universiteto profe
sorius Dras Heimes neseniai per
sitikrino, kad ant bakterijų turi 
įtekmę ir dažai, kokiais nudažy
tos sienos kambarių. Jis paėmė 
szmotus aržuolo, popelio ir eglės 
medžio, toliaus geležies ir cemen
to plytas ir nudažė aliejiniuose 
dažuose, isztepė su kalkėms, 
emalijos dažais, amfiboliaus da- * 
žais vieno Hamburgo fabriko 
ir Zonka parva vieno Wuerz- 
burgo fabriko. Kada tie szmo- 
tai iszdžiuvo, užtepė juos su 
tyczia auginamoms visokių 
ligų bakterijoms, kaip antai: 
diphterito, sziltinių, choleros, 
džiovos ir tt. Tą padaręs, sudė
jo visus szmotus į tyczia ant 
moksliszkų tirinėjimų parengtą 
peczių ir laikė paprastoj kamba
rio temperatūroj, laikas nuo lai
ko peržiūrėdamas, kokią (tėkmę 
turi tie dažai ant veisimos! bak
terijų. Persitikrino,kad ant szmo- 
telio isztepto su zonka parvos 
dažais ir su aliejiniais bakterijos 
greieziausiai isznyko; amphiboli- 
nė gi parva mažesnę turėjo 
įtekmę ant vėisimosi bak
terijų, bet visgi stabdė; dar 
mažiaus stabdė veisimasi jų 
emalijos parva, o jau visai netu
rėjo atabdanezios įtekmės kalkės, 
su kuom paprastai Lietuvoj tan
kiausiai kambarių sienas baltina; 
už kalkes niekesni dar buvo kli- 
lijiniąi dažai. Ibz savo tirinėjimų 
profesorius Heimes persitikrino, 
kad kambariai, kurių sienos isz- 
teptos su aliejiniais ir zonkapar- 
vos dažais yra sveikiausi,nesvei- 
kiausi gi yra baltinti kalkėmis ir 
klijiniais dažais.



Isz Amerikos draugių valgė saldumynus ir 
tuojaus apsirgo. Pasirodė, kad jie 
uinuodinti su arseniku. Paszauk- 
tas daktaras isagelbėjo vienok 
nuo mirties užsinuodinusias. Kas 
siuntė tuos užnuodintus saldumy
nus, to nieks dar nežino.

Aukot* 4 Liepos.
Nev York. Pagal atėjusius 

ežia isz visokių Amerikos miestų 
telegramus, per apvaikszcziojimą 
4 Liepos 4 žmonės likosi užmusz 
ti, o net 1074 sužeisti. Nuo fejer
verkų užgimę gaisrai pridirbo 
blėdies ant 1150000, Lz ko vien 
ant Nev Yorko iszpuola 1100000. 
Europoj seniai ir kaip kur, kaip 
antai Prūsuose, karaliaus gimimo 
dienoj būdavo teiposgi tokios 
jau szaudynės kaip 4 d. 
Amerikoj; bet dabar ten 
draudė. B tų laikas tą ir 
koj padaryti.

Dugsta gyvuliai.
Champaign, III. Partneriai 

Tovnship Station skundžiasi, 
kad pradeda dūkti jų naminiai 
gyvuliai. 22 d. Gegužio atbėgo 
padūkęs szunytis ant fanuos So- 
merso, sukandžiojo 5 kales, kar
ves, 15 kiaulių. Į devynias 
dienas vėliaus pradėjo dūkti vi
sokį naminiai gyvuliai, szunųpas

Numirėlis parėjo namon
Philadelphia, Pa. Gyvenan

tis czia, po nr. 4105 Girard av. 
Benjamin Grayson, pereitos san
vaitės subatoj iszėjo į darbą į 
Baldvino lokomotyvų dirbtuvę 
ir nesugrįžo namon. Moteris jo 
davė žinią į policiją, praszydama 
jieszkoti pr a puolusio jos vyro. 
Nedėlioj isztraukė isz upės prigė- 
rėlio kūną, apie ką praneszė pra 
puolusio vyro paežiai. Tojė, atė
jusi į numirėlių sukrovimo vietą, 
pripažino negyvėlį už savo vy
rą. Sugrįžusi namon, pradėjo 
rengti szermenis. Kada sugrįžo 
namod boardingeriai ir mote- 
riszkė papasakojo apie savo ne
laimę, vienas isz jų atsiliepė, 
kad tai negalimas daiktas, kadan
gi jis ką tikt patiko prapuolus) 
vyrą. Tuom tarpu atsidarė durys 
ir įėjo laikomas už numirėlį vy
ras. Moteriszkė isz syk persi
gando, bet kada vyras paėmė ją 

• už rankos ir tojė persitikrino, 
kad tasai turi kūną, atgavo drą
są ir puolė teip netikėtai atgiju
siam vyrui į glėbį. Prapuolėlis 
paskui papasakojo savo paežiai, 
kad jisai Norris aplinkinėse jiesz- 
kojo geresnio sau darbo ir todėl ^farmerius padūko net keliolikas. 
namon neparėjo, apie pasiskandi- 
nimą neužėjo jam nė ant mislies. 
AtkerszyfouA nedavimą vietos,

Muskegon, Mich. Czianyksztis 
miesto majoras, James Balbiorne 
likosi perszautas kokio ten Johno 
W. Tayer. Užpuolikas szovė į- 
majorą, kada tasai darė duris sa
vo pardavinyczios ir ėjo nuo 
ulyczios į .vidų ir pataikė į kai
riąją krutinės dalį. Paszautas 
bandė trepais bėgti į savo gyve
nimą, bet nespėjo įbėgti, puolė 
ant trepu ir į bertainį valandos 
buvo jau ne gyvas. Užpuolikas 
tuojaus po ozuviui iszgėrė stikli
nę karbolinės rugszties ir paleido 
ir sau szuvį į krutinę. Dar gyvą 
nugabeno į policijos biurą, kur 
jis neužilgio pasimirė. Tayer bu
vo pirmiaus direktoriumi betur- 
czių priežiūros, bet užstojus da
bar užmusz t a m majorui, neteko 
vietos. Meldė vietos numirėlių 
laidotojaus, bet ne gavo. Užtai 
mat jis ir atkerszyjo miesto ma
jorui.

200 žmonių prigėrė.
Houston, Tex. Nuo ilgai besi- 

traukianczių lytų upė Brazos 
pasikėlė ir pagimdė baisiiA tva
nus: vandens užliejo turtkfgiau- 
sią ir vaisingiausią szteto Texas 
dalį, isznaikiro viską ant ploto il
gio 500 mylių ir 50 mylių ploczio, 
nuneszė didelį plieninį geležinke
lio tiltą.Wanduo sugriovė triobas, 
laukus javais nžsėtus, medvilnės 
plantacijas su visu isznaikino, 
iszardė geležinkelius. Tva
nuose prigėrė neiszpasakyta dau
gybė naminių galvijų, arklių, 
avių. Tikro prigėrusio žmonių 
skaitliaus nežino dar, bet paduo
da jų mažiausiai ant 200. Nuslū
gus vandenims, nuo puvau- 
czių kūnų turės užgimti ligos, 
kas ir teip jau ne mažą nelaimę 
dar labiaus padidįs. Wandens 
czia teip pakilę, kad nė telegrafų 
stulpų ne matyt. Blėdį tvanų pa
darytą skaito ant 20 milijonų 
doliarų, 100000 žmonių neteko 
turtų ir reikalauja paszelpos.

Jauna vagllka ir padegėja.
- La Crosse, Wis. 14 metų Ma

rė Melczarėk praneszė i policiją, 
kad į jos tėvų gyvenimą įsi
kraustė vagiliai, paėmė 100 dol. 
pinįgų prigulinezių vienai len- 
kiszkai bažnytinei draugystei, 
kurios ji buvo kasierė ir ant su
painiojimo pėdų, padegė namus. 
Policija paėmė mergaitę ant 
klausinėjimo ir persitikrino, kad 
ji pati tuos 100 dol. ant savo 
reikalų iszleido ir ant paslėpimo 
vagysioe, namus padegė ir iszmis- 
lyjo istoriją apie atsilankymą va
gilių. Czia kalta ir minėta baž
nytinė draugystė už tai, kad ji 
vaikus ren^a ant savo kasierių.

Uinuodinti saldumynai.
San Francisco, Cal. Gyve

nanti czia po nr. 610 Ellis st. Eli- 
se Scheib gavo pakelį isz paczto, 
kuriame buvo saldymynų kelios 
dėžės ir prie to siuntinio buvo du 
laiazkai. Minėta moteriszkė turi 
motoriszkų drabužių dirbtuvę,ku
rioje dirba keliolikas siuvėjų. No
rėjo ji saldumynais apdalinti dir- 
banezias merginas,bet tos atsisakė 
imti. Scheibieni ir viena isz joe

Liepos 
jas ui- 
Ameri-

Ant Somerso farmos pirmiaus su
kandžiota karvė ir kelios kiaulės 
teiposgi .padūko ir jas teikėjo už 
muszti.
Nupuolė nuo 2OO pėdu augsz<*zio.

Lake Viev, Ino. Lakiotojas 
ant Oro Ward, prie daugelio su
sirinkusių žiūrėtojų pasikėlė ant 
baliono ir iszkilęs ant 200 pėdų, 
iszszoko su puolimo prielaisa. 
Toje vienok neatsidarė ir žmo
gus su dideliu smarkumu puolė 

i ant žemės. Prie to nusilaužė kojas, 
rankas, bet, kaip daktarai spren
džia, nuo tų apsikulimų ne mirs 
ir galima bus jį iszgydyti.
Liūdnai pasibaigęs pasilinksmi

nimas.
PrrrsBLRG, Pa. Shonley parke 

susirinko isz kelių szimtų žmonių 
susidedanti negrų draugystė ant 
pasilinksminimo. Einant skersai 
geležinkelio szėnių, užbėgo 
ant einanezių lokomotyvą ir du 
žmonis ant vietos užmuszė, tris 
gi moteriszkes mirtinai sumankė.

Uodai apstabde darbus.
Menominee, Mich. Szito mies

to aplinkinėse tiek priviso ame- 
rikoniszkų uodų arba moskitų, 
kad wisoki darbai ant lauko turė
ję pasiliauti, giriose, dėl daugy
bės uodų, visai ne galima dirbti. 
Mieste Nadean, dėl tos paezios 
priežasties 
mokslainių. 
kaip nno tų 
apsisaugoti.

Tvanai ir audros.
Hlmbold, Kans. Nuo besitrau- 

kiąnczių per 20 valandų lytų už
gimė tvanai, kurie užliejo visą 
Neosho klonį ant 6 pėdų giliai. 
Kviecziais užsėtos dirvos, tei
posgi komų laukai su visų isz- 
naikyti. Wienas farmerys, besi
stengdamas gelbėti skęslancsius 
galvijus, prigėrė. Gyvulių czia 
ne mažai pražuvo. ,

Expliozija.
Indianopolu, Ind. Mediniuose 

namuose, kuriuose telpa Weisso 
aptieka ir Whites skalbinyczia, 
atsitiko baisi expliozija, kurios 
visi namai likosi sugriauti. Prie 
to 6 žmogystos likosi apkultos, 
o isz jų dvi mirtinai. Ezpliozija, 
kaip spėja, užgimė nuo priėjusio 
gazo.

Sugriuvo cirkas.
Minneapolis, Min. Į miestą 

Brookston atkako Ringlingo čir-, 
kas. Laike parodymo sugriuvo 
pastatyta būda. Ant laimės į cir- 
aę susirinko ne per daugiausiai 
žmonių, bet vis gi isz jų 3 nusi
laužė prie to kojas; lengvinus 
apkultų yra apie 50 žmonių.

Ciklonas.
Ainsvorth, Nebr. Aplinkinė

se szito miestelio siautė ciklonas, 
kurisai ne mažai triobų iszgriovė. 
Iki sziol žino tikt apie vienę už- 
musztę moteriszkę, bet gal pasi
rodys tokių daugiaus. Wėjas ne 
tikt nesziojo triobas, bet nuueszė 
ne mažai tiltų. Pražuvo prie to 
diktai naminių gyvulių. Kas 
spėjo į laikę pasislėpti į kelnorę, 
apsisaugojo nuo pavojaus.

Gaisrai.
Nev York. Sudegė dirbtuvės 

Beacon Light Lamp Co. Nev

paleido"* vaikus isz 
Gyventojai nežino, 

nepraszytų sveczių

Brunivicke, N. Y. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant 1150000.

Ottava, Ont. Į netoli nuo szi
to miesto stovinėsią lentų pjo viny- 

1 ežią Couroy Brothers trenkė per
kūnas ir uždegė triobę, kuri su 
visu sudegė. Blėdį per tai pada
rytą skaito ant 1150003.

1 Chattanoooa, Ien. Netoli 
nuo czia ėsantis miestelis Paris 
beveik su visu iszdegė. Smarkus 
vėjas platino ugnį su neiszpasa- 
kytu greitumu teip, kad liusno* 
riai ugnagesiai neįstengė ugnies, 
suvaldyti.

Stockton, Pa. 7 d. L’epos, 
naktyj, su wisu iszdegė turintis 

t apie 1000 gyventojų miestelis 
Couterville, Mariposa pavietyj. 
Isz viso miestelio iszliko tikt 
dvi atkampiai stovinezios krau
tuvės. BĮ ėdy s ugnies padarytos 
yra labai didelės.

Memphis, Tenn. Siautė czia 
didelis gaisras, kurisai isznaikino 
krautuves Memphis Paper Co., 
Gayoso hotelį ir Blumenthalo 
spirito pardavinyczią. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant pusės 
milijono doliarų. Prie to vienas 
praeivys likosi griuvanezių sienų 
ant vietos užmusztas, 
ypata mirtinai sužeista, dvi 
sužeistos nors sunkiai, bet 
mirtinai.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Akron, Oh. Ant Akron, Bed 

ford ACIeveland elektriszko gele
žinkelio szėnių susimuszė du į prie- 
sziugas puses bėganti karai.” Prie 
to motormano sunu* likosi ant 
vietos užmusztas, dvi žmogyst <s 
mirtinai apkultos ir apie 12 
lengviaus apkulti.

Bluefield, W. Va. Ant Clinch 
Valley alkūnės Norfolk & 
Western geležinkelio, ties Tip 
Top ant lokomoty vos bėganezio 
trūkio expliodavo garinis katilas. 
Jo szukių likosi užmuszti: maszi- 
n iš tas, peczkurys ir vagonų stab 
dėjęs.

Kansas City, Mo. Ant Bur
lington geležinaelio, netoli 
IValdron, Mo. atsitiko nelaimė: 
ant vandens paplauto kelio bė
gantis ^ssažierinis trūkis iszszo- 
ko isz rėlių ir isz dalies susidau
žė. Prie to trūkio peczkurys liko
si ant vietos užmusztas: sužeistų 
pasažierių yra apie 20. Wiai su- 
žeistiejie keliavo ant parodos į 
Omahą.

Ledai.
Tūluose krahztuose Wiskonsi- 

no ir Sziaurinės Dakotos pabai
goj pereitos sanvaitės siautė 
smarkios vėtros ir audros su le
dais. Wėtros ant farmų sugriovė 
diktai triobų, nuo .daugelio far
mų nuneszė stogus; ledai gi ant 
didelių plotų iszmuszė augan- 
czius javus.

Ainsvorth, Nebr. Wisas szito 
miesto aplinkines atlankė smarkus 
ledai, kurie neiszpasakytai daug 
blėdies pridirbo. Ledai buvo 
visztos kiauszinio didumo; isz* 
daužė jie didelius auganezių javų 
plotus, daržoves, nudaužė nuo 
medžių vaisius, iszmuszė visus 
langus nuo rytinio triobų szono; 
užmuszė ne mažai naminių gy
vulių.

viena 
g'1 
ne

Isz darbo lanko.
5 Perry, Mo. Netoli saito 

m i ei to atidarys neužilgio naują 
anglių kastynių oją.

5 Dalton, Oh. ' Ant Irvino 
farmos rado naujus anglių plo
tus, ant kurių ketina parengti 
kastyues.

•Į Pueblo, Col. Darbai szitu 
apskriezio kautynėse tuom tarpu 
eina gerai.

5 Kastynėse Szteto Ohio dar
bai eina prastai; ne trūksta prie 
jų ir ne turinezių darbo darbinį- 
kų.

J irs e y City, N. J. Susitarė* 
rė ežia nauja kompanija, kuri už- 
siims rengimu anglių kastynių 
Alabamoj.

Minere, Tex. Kompanija 
Rio Grande anglių kastynių dar 
szį metą ketina parengti ežia ke
lias naujas kastynes.

West Pdcville, Ky. Darbai 
czianykszcziose kastynėse tuom 
tarpu eina gerai. Wisi kalnakasiai 
priguli prie unijos.

Bkaddock, Pa. Czianyksz- 1 
tės Griswold Wire Co. dirbtuvės 
sudegė, o pertai visi darbinįkai i 
ant tūlo laiko ne teko darbo.

i 5[ Sharpsville, Pa. 'Czia
nykszcziose tarpinyczioM 800 
darbinįkų pakėlė sztraikę.,

5 MEYZRSDALe, Pa. Darbai 
eina czia prastai, visi darbinįkai 
skundžiasi ant mažo užmokesnio.

1 Nkv Kensinoton, Pa. Tin 
Plate Co. dirbtuvėse pradėjo 
dirbti; darbinįkams pakėlė už- 
darbą užmokesnį.

1 Pueblo, Cųi- Wienoje isz 
1 prigulinezių prie trusto tarplny* 

ežių pradėjo dirbti, bet dirba tikt 
pusė darbinįkų.

'< 1 Mt Plėasant, Mich. Netoli
szito miesto rudo naujus anglių 
plotus, ant kurių neužilgio pa
rengt naujas kautynes.

Younostovn, Oh. Mabo- 
ning Valley Mill VVorks dirba 
gerai pilną laikę ir rodosi, kad 
teip bus per ilgesnį laikę.

Wheelino, W. Va. Darbai 
eina ežia gerai. Apskrityj Fiat 
Top Elkhorn skundžiasi ant sto
kos iszlavintų kalnakasių.

Sharpsburo, Pa. Darbinįkai 
Morehead Co. dirbtuvių pakėlė 
sztiaikę reikalaudami pripažini
mo unijos, bet kompanija uždarė 
savo dirbtuves.

Montao Minės. W. Va. 
Darbai sziuum tarpu eina ne blo
giausiai. Nuo vagono moka po 
70c., o nuo kokso pecziaua po 
35c.

Black vood, Pa. Darbai 
York Farm ir Blackvęod anglių 
kautynėse jai^ne apsimoka, todėl 
gal jas su visu uždarys.

CONELLBVILLE, Pa. 
prie kokso peczių eina 
gerai. Pereitą sanvaitę 
453 pecziai, stovėjo gi tikt 1211.

West Visgini a. Rengia ežia 
daugelyj vietų naujus kokso pe- 
czins;dirbanczių peczių darbinįkai 
nesiskundžia.

5 Guernsey, Oh. Susitvėrė 
czia nauja kompanija, kuri pirko 
700 akrų žemės su anglių sluogs- 
niais ir neužilgio atidarys ant jų 
kelias kastynes.

4 M t Plėasant, Pa. Southern 
Fayette Coal Co. pardavė 
Thompsonui 1200 akrų žemės su 
angljų sluogsniais, o tasai neužil
gio parengs czia kastynes.

Monnessen, Pa. Mounessen 
Steel Co. etato czia naujas dirb
tuves, kurios neužilgio bus gata
vos ir už poros sanvaiesių pra
dės dirbti. Gaus czia darbą apie 
1000 darbinįkų.

Menqminee, Mich. Susitvė
rė czia kompanija, kuri ketina už 
4 milijonus doliarų 
naują plieno dirbtuvę. Kada isz 
tikro bus ji parengta, ras darbą 
6000 daibinįkų*

1 Nev York. Czianykszcsiai 
siuvėjai (kriaueziai) rengia vėl 
didelį sztraikę, jeigu darbdaviai 
ne sutiks jiems mokėti po tiek, 
po kiek mokėjo 1897 m. Sztraikę 
ims daly vumę 25000 siuvėjų.

Nkv Salado, Nev Mex. Į 
cziaoyksztes anglių kastynes su
važiuoja isz kitur datįg darbinį
kų. Mainos tos, kaip sako, ne nie
kiausios, bet kasžin ar galės pa
rūpinti visiems atkakusiems dar
bą.

1 Nev York.Rengiasi czia susi
tverti Centraliszka darbinįkiszka 
organizacija, į kurią pristos 
500000 darbinįkų. Ta orgamzaci- 
a butų larpinįku prie visokių 

užgimusių nesutikimų terp darb
davių ir darbinįkų.

Obhkosh, Wi8. Neužilgio 
pradės darbus prie vedimo nau 
os gelėžinkelio linijos nuo Osh- 
kosh į Stevens Point. Nauja 
linija turės 70 mylių ilgio. Kaip 
garsina, darbai prasidės už poros 
sanvaiezių.

5 Homkstead, Pa. Darbai eina 
czia pusėtinai. Neseniai dalis slo
vakų ir anglijonų pareikalavo 
didesnio už darbą užmokesnio, 
bet kad terp darbinįkų ne buvo 
vienybės — Jtuos darbdaviai su 
visu praszalino nuo darbo.

•j Assumption, III. Anglių 
szaftas dirba pusę dienos kas die
ną. Sztraikieriai nieko nelaimėjo. 
Moka czia kalnakasiams po 52|c. 
nuo tonos. It>z 
priguli į uniją.

Darbai 
ežia vis 
degė 17

parengti

lietuvių tikt 3

. Koloski.
Driggs SeaburyNev York.

Gun & Anamunition Company ga
vo nuo Maskolijos reikalavimą 
padirbti kanuolių už 120000000; 
kitos Amerikos kanuolių dirbtu
vės dirbdi^a Maskolijai kanuolių 
nž 160000000. Teip tai mat caras 
supranta sumažinimą ginklavimo
si, ko reikalauja per savo su- 
azauktę į Haagę sandaros kon-

•Į Pittsburg, Pa* Delegatai 
Amalgamated Society ir Ameri
can Tin plate Co. suvažiavo į 
Chicago ant tarybų kaslink už 
mokesnio už darbą baltos blėtos 
dirbtuvių darbinįkų. Darbinį
kai reikalauja pakėlimo už darbą

■

užmokesnio ant 20%. Jie tiki, 
kad kompanija ant tų iszlygų 
sutiks ir prie Chicagoj padary
tos sutarties turės taikytiesi vi
sos Amerikoj ėtanezios 
dirbtuvės ir tokiu budu 
kas bus nereikalingas.

blėtos 
sztrai*.
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Lietuwiszkn dirwu.

Reikalai Paryžiaus spau
dos parodos ir nauji m ii7 

sų užmanymai.
į “Vienybė” praneszė pereitame 

numeryj, kad “Lietuvisz 
kos spaudos parodę” parankiausiai 

. bus parengti etnogrsfiszkoj dalyj. 
, Ta) ir mums rodosi bus paran

kiausiu, kadangi, pagal ikiszio* 
I isz ką budę, kokio nors kraszto 

i parodų dlyj gali būt iszdirbi- 
- mai, taigi ir kuįgos, tikt tame 

kraszte iszdirbti: Amerikoj iszė- 
jusios knįgos galėtu tilpti ameri- 

1 koniszkoj dalyj, bet jau prūsinės 
' ežia patilpti negalėtu; etnogrs- 

tiszkoj dalyj gali tilpti visų tau
tų dHiktai aiszkinauti tautos gy
veninę surinkti isz visų svieto 
krasžtų. Tokiose moksliszkose 

, dalyse už vietę isz tikro nereikia
> nieko mokėti. Czia vienok vie

nų knįgų neužteks, bet reikia dar
| kitokių daiktų turinezių susiri- 
! szimę su lietuvių gyvenimu.

Apie tai vienok reiktu pasirū
pinti jau tėvynėj gyvenantiems 
betuviams. Modelius lietuviszkų

> staklių, vindelius verpimui, tei- 
posgi lietuviszkų mergų iszaus- 
tus andarokus, žiurstus ir tt gy
venantiems Lietuvoj ne sunku 
būt parūpinti. Tegul jie tuom 
užsiima, nes jau laikas*

‘Garsas” vėl pakelia naujus 
užmanymus arba jau pakeltus ir 
neįkunytus. Terp tokių, lupomis 
kun. Miluko stalo: lietuviszkę 
gimnaziją, emigrantų namę isz 
naujo. Susimildami, duokite pir
ma nors vienę nuveikti, kadan
gi keliant vis naujus ir naujus 
mes niekada neįstengsime nieko 
nuveikti. Sapnuoti apie lietu
viszkę gimnaziją dar, mums ro
dosi, per anksti, kadangi ant jos 
uždėjimo ne tikt neturime reika
lingų pinįgų, bet nė musų žmo
nės joe reikalo dar nejauezia. 
Pirm gimnazijos, ko padaryti 
neįstengsime, rengkime nors ię, 
ką nuveikti galime net prie wrę- 
dieninių sanlygų, o kas dar rei
kalingesnis už gimnaziją. Asz 
kalbu czia apie kam nors tinkamą 
elementariszkę inokslaįnę, nes 
dabar ėsanezių pne parapijų už- 
tokias laikyti ne galima. Gimna
zijos net 10 kartų skaillingesni 
lenkai Amerikoj ne turi, ėsanezių 
neva kolegijų už gimnazijas lai
kyti ne galima.

Emigrantų namas reikalingas, 
teisybė, bet klausymas parengi
mo, sykį pakeltas, neiszdavė nė 
szeazėlio to, kas ant to mierio 
reikalinga. Keldami tą klausymą 
seniai, mes tikėjome, kad jeigu 
lietuviai įstengė pastatyti net 
keliolikę bažnyczių ir prie jų už
laikyti kunįgus,isz kurių kaip kiti 
net per greitai ptalobo, tai gal 
įstengsime užlaikyti vieną tikt 
emigrantų namą. Pasirodė, kad 
tame klydome: ant emigrantų 
namo susirinko mažiaus pinįgų 
negu dabar ant Paryžiaus paro
dos fondo. Pasirodo, kad iki lai
kui mee galime vien mislyti apie 
dauginimą bažnyczių, bet apie 
kitus ne mažiaus reikaiingus 
daiktus dar per anksti mislyti.

Isz Mahanoy City, Pa.
Linksma yra žiūrėti į musų 

jauną genkartę, kadangi matyt, 
kad per rūpestingumu musų mo
kintojų kur kas grafitus pasirodo 
musų maži vaikeliai ui suaugu
sius. Musiszkiai vyrai daugiau* 
šiai rūpinasi, kad galėtu pasiger
ti ir viens kitam antakius atskal- 
dyti. Bode dabar ne daug yra to
kių, o ir tuos paežius piktadėjus 
iszmiutinge9niejie rengiasi pra- 
szalyti isz savo tarpo. Isctikro 
butų tai geras darbas.

Teko mant atsilankyti Sheuan- 
doah, Pa. 28 Berželio buvo ten 
užbaigimas lietuviszkos mokslai- 
nės paroda. Prasidėjo 8 valandą 
vakare,ir traukėsi perstatymas iki 
11 valandai nakties. Wiskas buvo 
parengta pono Žemai ežio, w lėti
nio vargamistros ir mokintojaus.

Klausytojai buvo užganėdinti; 
kas gražiausia, kad toki maži 
vaikeliai užgėdina daugelį su-• i

ąuguaių savo gražioms eilėms ir 
Rainomis. Grajyjo bažnytinė or
kestrą gražias meliodijas, toliaus 
orkestrą susidedanti isz mažų 
m t ■rgaiesių, kurios grajyjo ant 
E' ripkų, mandolinų ir gitarų.

ietinis choras dainavo 3 dai- 
s: “Užaugau pas tėvelius”, 

♦‘Wai iikkie sveika brangi Lie
tuva” ir “Gana broliai mums mie- 
l^oti ant kapo motinos”.

Dainos labai gražios, dainavo 
jas ant keturių balsų. Užtai garbė 
$henandoah giedoriams. Žodžiu 
Sakant, visi susirinkę džiaugėsi 
isz tokių gražių dainų, pasakų, 
dekliamacijų. Gaila, kad terp te
gailimų lietuvių mažai yra su- 
prantanezių, ką parodo aiszkiai 
tas, kad mažai ant akto susirinko 
klausytojų.
i žiūrint į musų mažutėlius teip 

ąiszkiai kalbanczins eiles budi- 
nanezias kiekvieną lietuvį, ragi- 
nanezias prie susipratimo ir pa- 
ijiylėjimo savo nuvargintos tė
vynės Lietuvos, aszaros veržiasi 
ifez akių. Toki maži kūdikėliai 
geriaus supranta tėvyniszkę mei
lę negu daugelis suaugusių.

Klausant tokių rengimų, reikia 
{Įamislyti ir apie suspaustą musų 
tėvynę Lietuvą. Jeigu musų tė
vynėj butu liuosa spauda, tai be 
abejonės dar gražiaus butu pa
bengtos mokslainių vaikų paro
dos ir dainos ;szimtą kartų labiaus 
ažiaugtusi szirdis, žiūrint į musų 
mažutėlius, savo kalboj puikiai 
išmokytus.

Amerikoj turim kelias deszim- 
tas draugyszcąių, turim “Susivie- 
byjimę”, “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystę” (gaila, kad ne norim 
prie tų organizacijų prigu
lėti); žodžiu sakant, turim savo 
giedorius gražiai dainuojauezius, 
tarime savo muzikantus. Kodosi, 
kad nieko ne trūksta tiktai su
pratimo (oj trūksta' daugelio 
daiktų. Red). Jeigu mes turėtume 
sbpratimę, tai ir sugrįžę | Lietuvą 
teiposgi viską kitaip įtaisytume, 
kitaip aprūpintume musų reikalus 
it būt miela tėvynėj apsigyventi.

Terp Amerikos lietuvių ne vi
si juk stovi ant vienokio supra
timo laipsnio, yra ir czia daugiaus 
suprantanezių. Todėl dalykimės 
su tais, kurie dar ne turi nė ma
žiausio supratimo.

Mabanojietis..

. Isz Gerardville, Pa.
' Girdėdami ir skaitydami laik- 

raszcziuose, kaip visų krasztų 
lietuviai deda aukas ant reikalų 
pkrengimo lietuvisakos spaudos 
parodos Paryžiuj, kas gal susku
binti atgavimą carų iszplėsztos 
mums spaudos, kurią net czia, 
linosoj Amerikoj, stengiasi nu- 
puldyti tūli netikę neva dvasiaz- 
ki vadovai (mes ne kaltiname 
visų, bet ne galime užtylėti apie 
tuos, kurie ant nupeikimo užsi- 
pelno)ir mes czia gyvenanti lietu 
vjai, ne norėdami pasilikti užpa
kalyj, 28 d. pereito mėnesio susi
rinkome ant mitingo. Kada tapo 
isĖaiszkintas mioris suszaukto mi
tingo, tai dalis susirinkusių pa
kelė r i kerną, žadėjo net sumuszti 
aukų rinkėjus, užmanytojus ap- 
saaukė bedieviais, szliuptarniais 
ir j kitokiais vardais. Žinoma, 
smarkiausiai pfiesztaravolenkber- 
nini ue norinti atgavimo lietuvisz- 
kos spaudos, kadangi tas ga
lėta Lietuvoj užkirsti kelią pla
tinimui lenkystės. Sunku su to
kiais ką nors padaryti, kurie ar
ba nesupranta, arba tiesiog ne 
mįri ant tėvynės labo nieko 
aękauti, aut atsisakymo vien 
priežaszczių jieszko*

Iszgirdę, kad tyli lenkberniai 
isz tikro rengiasi sumuszti aukų 
rinkėjus, jeigu toki pas juos atsi
lankytu, mes kolektorių nė ne 
skyrėme, bet tiesiog pats sudėjo
me kiek galėdami. Aukautojų at- 
si (ado 13, kurie paaukavo po 
21įc., taigi isz viso $3 25. Pinį- 
gai tie nusiųsti į “Lietuvos” re
dakciją, bet ne ant provos "“Lie
tuvos” iszleistojui ir redaktoriui 
sų Chicagos kunįgu, kaip tūli 
mulkiai sako, bet ant parengimo 
mįisų spaudos dalies ant ateinan- 
czlos visosvietinės parodos Pary
žių* A. G.

Isz Kankakee, III.
■Parsitraukiau asz keletą mok- 

^liszko6 įtalpos lietuviszkų knį- 
gų.kaip antai:Geografiją, Mokslą 
apie žemę ir Kitus Svietus, Lie- t 
tu^Nos Istoriją ir norėjau duoti 
taą knįgas ir kitiems czia gy ve-

n autiems broliams ant pasis
kaitymo, bet beveik vi
si jie prieszingi skaitymui: bu
vo net toki, kurie už prilaikymu 
moksliszkų knįgų liepė man pasi
karti. Kili szaukia, kad asz 
pasiutesniE net už “Lietuvos” isz- 
leistoję, kurisai užsipuola ant 
Chicagos kunįgėlio pasmirdusio* 
teisybės jieszkodamas. Man rodos, 
kad teisybė negal būt pasmirdu
si, bet greieziaus tie, kurie ją 
mynioja, kurie savo netikusiais 
darbais skriaudžia kitus, vis tiek, 
kas jais ne butų — kunįgas, die- 
vuotas ar bedievis.

VVieną nedeldienį, kada susi
rinko daugiaus žmonių, pradėjau 
skaityti apie saulę, mėnulį ir 
žvaigždes. Kada iszgirdo, kad 
saulė, žvaigždės daug už žemę 
didesnės, tai net manę už beprotį 
palaikė, kadangi, girdi, visi ma
to, kad saulė yra tokio jau didu
mo kaip ir mėnulis, o žvaigždės 
daug mažesnės. ( Argi galimi tą 
prie žemės lyginti I

Tokio mat prisilaiko mokslo 
tūli musų miestelio lietuviai! 
Nežingeidu: juk wisę apszvieti- 
mę ir mokslą tie visi rėksniai se
mia stovėdami prie azinkoriaus 
baro. Laikas, rodosi, jau kitur jo 
jieszkoti!

Skaitytojas.

Auka girtuokliavimo.
« Mieste Assumption III., lietu- 

vys Jonas Tamulevyczius, gerai 
užsitraukę*, klipytavo miesto 
ulyežioms, kol nepatiko polici- 
janto, kuris jį norėjo suaresztuo- 
ti. Tamulevyczius nesidavė; už 
tai policijantas su savo lazda 
pradėjo skambinti į galvą ir tai 
teip, kad girtasis apmirė. Nuga
beno jį namon ir ten paliko. Sir 
go žmogus dar porą dienų, tre- 
czią gi dieną pasimirė. Daktarai 
pripažino, kad Tamulevyczius 
numirė nuo sutrenkimo smegenų. 
Ansai policijantas, kurisai teip 
nežmoniszkai elgėsi su girtu, li
kosi suaresztuotas, bet pastaczius 
kauciją |5000, likosi paleistas. A. 
a. Tamulevyczius paėjo isz Kau
no gub., Panevėžio pav. Lietu
voj paliko paczię ir dvejetą ma-

myjimų.
Pereitos sanvaitės “Garse” 

patilpo straipsnis p. a. “Patėmy- 
jimai”, kaipo atsakymas ant se
iliaus patilpusio“Lietuvoj” raszto 
p. Biznieriaus. Nors ne su vi
soms autoriaus to straipsnio nuo
monėms galima sutikti, nors ne 
visi argumentai teisingi, bet 
straipsnis paraižytas tokioj for
moj, kad galima, ne nužeminant 
savą, jį perkratinėti; matomai 
tąsai raszta8 ne paezioj “Garso” 
redakcijoj padirbtas.

Autorius “Patėmyjimų” isztei- 
sina kunįgus, už visus nesutiki
mus meta kaltę ant liberalų; 
kunįgai, girdi, priversti gintiesi, 
jeigu ant jų užpuola. Toliaus 
autorius sako:

“Dalykai dabar teip stovi: 
katalikai teip sako: “jus libera
lai darykite ką norite, tikt musų 
ne kabinkite”, o liberalai nori, 
kad visi dirbtų ne teip kaip kas 
nori, tikt kaip jie prisako. Pro- 
gresistai kitokios vienybės nesu
pranta, kaip kad visi butų to
kiais, kaip jie. Argi tada gali 
būt terp lietuvių sutikimas?

“Akyveizdoje te nupuola pa
tarimas p. Biznieriaus, būtent 
kunįgai privalo mokinti žmones 
krikszczioniszkos doros, meilės 
broliszkos, raginti visus prie 
darbo ant visuomenės labo, prie 
vienybės. Gražiai skamba Ve 
žodžiai, bet po jais slepiasi mis- 
lis, kad kunįgai daro priešai ngai 
—platina ne dorybes, ardo vie
nybę ir tt., o tas yra neteisybė. 
Kunįgai nori, kad žmonės butų 
dori, ir laikytasi vienybėj, bet, 
man rodosi, nepaklysiu, jeigu 
pasakysiu, kad liberalai tuos no
rus paverezia į niekus”.

Mums rodosi, kad ne visada 
liberalai yra užpuolikais, bet tau
kiaus ant jų užpuola geriau? susi
organizavę, tvireziaus susiriszę 
solidariazkumo rysziu klerikalai. 
Ne siekiu priežaszczių nesutiki
mų kn. Burbos su Szliupu, kadan
gi tų priežaszczių gerai nežino
dama, negal ėeziau būti bepusiszku 
audžia. P. Saliu pas ant lietu
viszkos dirvos darbavosi pir
miau?, negu užgimė tie ežia pir-
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miaus paminėti nesutikimai: nė 
jo rėdomoj “Auszroj” Tilžėj, nė 
paskui po jo įtekme ir redakcija 
Amerikoj iszeinanczioj “Unijoj”, 
nė toliaus “Lietuviszkame Balse” 
ne’ buvo isz pradžių bedievys
tės; jeigu kunįgai ir apskritai 
klerikalai norėjo darbuotiesi 
isz wien ant pakėlimo savo bro
lių, galėjo dirbti isz vien ir su 
Szliupu. Jeigu jis kovojo “Lie
tuviszkame Balse” su kokiu ku- 
nįgu, tai ne kaipo su kunigu, bet 
kaipo su lenkintoju lietuvių. Ar 
dirbo vienok kunįgai su juom 
ant musų tautos labo vienybėj? 
Ne Szliupas pradėjo kovę, bet 
kunįgai su juom per užgimurius 
ir iszeinanczius po jų įtekme 
laikiaszczius pagadytoj lietu
vi szkoj kalboj “Saulę” ir tų laikų 
“Vienybę”. Szliupas buvo pri
verstas į si maiszyti į kovę ir tai 
ne kovojo dar su tikėjimu, bet 
arba su kunįgais lenkinapcziais 
lietuvius arba su skriaudžian- 
cziais lietuvius parapijonus. Ar 
to neatmena “Patėmyjimų” auto
rius? Savo nuolatiniais užpul
dinėjimais ir tai ne ant apgynimo 
tikėjimo, kurio isz pradžių nieks 
neužkabinėjo, bet apgynime (Ai- 
vatiezkų kunįgų reikalų priver- 

ftė Szliupę pastoti tuom, kuom 
jis dabar yra. Tikėjimas užpuo
likams buvo czia vien įnagiu ant 
apgynimo visai kitokių reikalų. 
Prie tų &ulygų, kokiose mes at
siradome, kitokio rizėjimo ne bu
vo, turėjome pasidalinti į dvi 
prieazingas terp savęs besiėdan- 
rzias partijas, besistengianezias 
kenkti viena kitai. Fanatiszka 
vienpusystė vienos pusės, turėjo 
pagimdyti tokię jau vienpusystę 
kitos.

“Patėmyjimų” autorius sako, 
buk kunįgai sziędien prisilaiko 
principo: “jus liberalai dirb
kite, kaip sau norite, bet 
musų neužkabinkite”. Kad kle
rikalai ant praktikos neprisi
laiko tos nuomonės, mes ir isz 
savo datyrimo galėtume szį tę 
pasakyti: nors mes ir ne bando
me platinti bedievystės arba už
kabinėti kada nors tikėjimo dog- 
matus (czia neminėsime musų ne 
sutikimų su kun. Kravczunu, 
nors ir jie, teisingai paimti, ne 
kaitinanezių mus klerikalų argu
mentas paremia), bet bandymų 
užkabinėti mus, niekinti asa- 
taškai — ne truko klerikalisz- 
kuose laikraazeziuose. Pasirodo, 
kad nieks isz musų darbinįkų nė 
gali lygsvarystoj užsilaikyti,.teip 
dirbant, kaip mes dirbame, gali 
būt vien klerikalai besistengianti 
viskę į savo rankas paimti ir 
jų prieszai reikalaujanti ir sau 
prigulinezių tiesų. Bereikalo to
dėl ir neteisingai “Patėmyjimų” 
autorius visę kaltę meta ant libe
ralų, kadangi tos kaltės kad tikt 
ne būt daugiaus klerikalų pusėj. 
Nesakome, kad visi kunigai butų 
lygiai kalti, bet jie privalo neuž- 
mirszti, kad solidoriszkai susiri- 
szusiose organizacijose už kal
tes pavienių sąnarių visada atsei 
na atsakyti visai organizacijai, 
ypacz, jeigu, kaip tai yra teq> 
musų susiorganizavusių ant ap
gynimo savo įgautų prerogaty
vų kunįgų, jų organizacija ne 
drysta nupeikti piktai daranezių 
pavienių sąnarių, ne drysta ko
voti, nors tas ant labo musų 
tautos butų reikalingu, priesz 
skriaudžiantį visuomenę organi
zacijos sanarį. Jeigu liberalams 
reikia atsakyti už savo partijos 
laikraszczius, nuo tokio jau atsa
kymo ne gali atsiganyti ir kleri
kalai. Todėl tegul “Patėmyjimų” 
autorius peržiūri gerai vienus ir 
kitus (“Saulę” reikia prisksityti 
prie klerikaiiszkų, kadangi kaip 
dabar ji yra tikt tęsę kun. Krav- 
ccuno iszleidžiamo “Kataliko”) 
ir tikrai teisingai' atsako, katroj 
pusėj yra daugiaus erzinimų ir 
niekinimų, melagingų apkaltini
mų?

Už mu?ų žmonių apszvietimę 
teiposgi didesnė kaltė puola aut 
klerikalų, kadangi jų rankose yra 
už visuomenės pinįgus užlaiko1 
mos inokslainės. Neatsakytu jie 
už jas vien tęsyk, jeigu jas pa
vestu vieszai užžiurai: tuom tar
pu musų kunįgai ne tikt to ne 
daro, bet su didžiausiu įnirszimu 
gina savo monopolių kaslink 
žmonių apszvietimo; pats neį
stengia mokslainių pastatyti ant 
tokio laipsnio, kad jas isztikro 
galima būt mekslainėms vadinti,

o kitiems nė iszsižioti nedaleidžia 
apie jų netikumę arba reikalę 
pagerinimų. Užtenka iszsitarti 
apie silpnas puses kunįgų veda
mų mokslainių ant užsipelnymo 
bedievio, griautojaus bažnyczios 
vardo. Ar apie tai niekada au
torius “Patėmyjimų” ne girdėjo? 
Apie geismę vienybės ir prikalbi
nėjimu prie jos, ypacz Chicagoj 
isz klerikalų pusės mes teiposgi 
ne mažai galėtume pasakyti, bet 
apie tai ne kalbėsime. Ant ap
kaltinimų Patėmyjimuoee tiek 
galima pasakyti: tegul klerikalai 
suvaldo savuosius, tegul juos 
iszmokina žmoniszkiaus elgtiesi, 
su liberalais jau bus daug 
žiaus vargo.

Isz wisur.

tna-

Mieste St. Inhert, Pietinėj 
Wokietijoj, nuo nesveikos mėsos 
net 50 žmonių pasimirė. Terp 
pasimirusių yra ir miesto bulmis- 
tras. ,

i

|l Netoli Odesos, pietinėj Mas- 
kolijoj, ėsancsiose kastynėse atsi
tiko dinamito patronų espliozija, 
kurios 44 žmonės likosi užmusz- 
ti, o 20 sužeisti.

B Miestuose Florencijoj ir Pi- 
zoj, Italijoj, ir jų aplinkinėse bu
vo gana smarkus žemės drebėji
mai, bet nelaimių su žmonėms, 
rodosi, ne buvo.

| Miestuose Iloujrhong ir Sin- 
gapore (angliszkose pietinės Azi
jos kolionijose) ir Saigone (prau- 
cuziszkoj) smarkiai siauczia azi- 
jatiszkas maras. Pereitę sanvaitę 
buwo į 150 apsirgimų, isz ko 143 
pasimirė.

0 Naszlė Alek-andro III, Mas- 
kolijos ciecorienė paaukavo isz 
savo turtų 300000 rabi, ant pa
didinimo kapitalų draugystės 
Aprūpinimo Nebylių. Kasžin nuo 
ko ji savo turtus surinko? Mums 
rodosi, nuo tų paežių žmonių be 
jokių isz savo pusės nuopelnų, 
ant kurių dabar mažę dalelę au
kauja.

| Mieste Seoul, Korėjos sosta- 
pilėj, parengė elektriszkua sztrit- 
karius. Paleisti karai taojaus 
suvažinėjo ne mažai papratusių 
rinktiesi ant ulyczių vaikų-. Tas 
pagimdė tokj įnirszimę terp gy
ventojo, kad jie užpuolė ant bė- 
giojanczių karų, kelis sudaužė, 
wienp gi karę sudegino. Užtai 20 
žmonių nubirto galvas.

| Ant salos Kubos, mieste San
tjago, kur atsitiko pirmutiniai 
amerikonų su iszpanijonais 
muszimai, smarkiai siauczia gel
tonasis drugys. Berželio mėne
syj buvo 150 apsirgimų, isz ko 
treczdalys numirė^ dabar liga 
pradeda siausti smarkiau?. Hava
noj atsitiko teiposgi keli apsir- 
gimai.

L

mus į kitas miesto dalie, kiti gi 
iszkeliawo isz miesto; dalis nak
voja parke. Waldiios prie kiau- 
tuwių pastatė tvirtesnę sargybę.

|| Italijonas Mereghi, lakiotojas 
ant oro, mieste Graz, Pietinėj 
A.ustrijoj, iszlėkė ant savo orlai
vio. Kada orlaivys iszlėkė ant 
1000 pėdų, balionas krustelėjo 
ir pakabinta valtelė su Mere
ghi’u nusikabino ir smarkiai puo
lė žemyn. Joje sėdintis vienok 
užlaikė pratę iki gului ir kada 
valtis buvo ant 40 pėdų nuo že
mės, isz jos iszszoko. Rado jį pas
kui su nulaužta koja apmirusį ir 
nugabeno į ligonbutį. Rodosi, kad 
iszgis.

| Mieste Fleissheime, Lotarin
gijoj, prie tikėjimo mokinimo 
mokslainėj, kun. Gonst teip »u- 
muszė su lazda 10 metų mokintinį, 
Juozę Bariset, kad tasai nuo tų 
sumuszimų pasimirė. Waikasdvi 
dieni priesz mirtį su visu apjako. 
Wisaip bandė tę atsitikimu kaip 
norint užslėpti, bet terp tėvų ir 
kunįgo įsikiszo sūdąs, kurisai pa 
liepė ię atsitikimu isztirti. Tėvai 
atsisakė nuo sumuszimo pasimi- 
rusį vaikę palaidoti, kol apie jo 
mirtį sūdąs ne jsztirs. Teip smar
kiai mokinantis tikėjimo kunįgas 
pateko dabar po sudu.

| Rumunijoj, isz kur paprastai 
daug milijonų buszelių kvieczių 
iszgabendavo kas metę į tirszlai 
apgyventus Europos krasztus, 
szį metę yra toks neuiaugimas, 
kad randas, ant apsaugojimo gy
ventojų nuo bado, uždraudė isz- 
gabenimę javų į kitus krasztus. 
Javai aut plotų Didėsės Wala- 
chijos nuo stokos lytaus visai 
iszdegė teip, kad ne reiks jų nė 
pjauti; Mažojoj Walachijoj stovi 
biskutį genaus, bet ir ežia surin 
kimo neužteks ant iszmaitinimo 
vietinių gyventojų.

musų laikraszczrai daro), likosi 
terp raupuotų patalpintas ant 
Brothers Island. Raupai yra ne- 
iszgydoma liga, todėl apsirgusių 
ne gydo, bet juos atskiria nuo 
sveikų, kad tokių neužkrėstu; 
teip ir Sidney likosi atskirtas ir 
patalpintas ant Brothers Island, 
kur yra vien raupuoti. Tuom 
tarpu daktarai persitikrino, kad 
jis, gyvendamas terp serganezių 
ir pats jau įpuolęs į ligę, su visu 
iszgijo. Sidney sako, kad jis isz- 
b i gydė nuo tos baisids, tankiai 
Raszte Szventame minavojamos 
ligos, kokioms t-m indiszkoms žo 
lėms. Jis žada savo paslaptį ap- 
reikszti daktarams ant naudos 
kenezianezios žmonijos.

| Anglijoj, Alderschote, atliko 
bandavones su pritaikymu elek 
triszkų Vilnių liuosai per orę ei- 
nauezių, kurias jau pritaikė itali
jonas Marconi prie savo telegra
fo be drato, prie padegimo isz 
balionų toli ėsanezių explioduo- 
janezių medegų. Kadangi minė
ti elektriszki spinduliai eina kuo
sai per tvireziausias sienas, tai 
su jų pagelba, laike karės galima 
nuo balionų isz tolo padegti pa
rako krautuves, bombų, patronų 
ir torpedų sukrovimus ar tai ant 
žemės tvirtynėse, ar ant karisz- 
kų laivų. Bandavonės buvo 
gana pasekmingos: explioduo- 
janezias medegas nuo baliono 
galima buvo padegti nuo trijų 
mylių. Angliszki Isikraszcziai 
jau dabar sako, kad Marco- 
nio telegrafę laike karės atseis 
sunaudoti ne tik ant susineszi- 
mo atskiltoms kariaunos dalims, 
bet ir ant isznaikinimo prie- 
szų amunicijos, ir kaiiszkų laivų 
teip, kad visai, dėl stokos amu
nicijos prieszas ne galėtų kariau
ti.

Wietines Žinios.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchinsoną.

, | Augsztutinėj Austrijoj, ties
i miestu Linz siautė smarki audra 
, su debesų perplyszimais, kurie 

neiszpasakytai daug blėdiee pri
dirbo. Wanduo užliejo visę 
Enzo klonį ir. visas joje dirvas 
ir pievas pavertė į tirus. .Prie 
to pražuvo ir ne mažai žmonių, 
bet tikro pražuvusių skaitliaus 
dar nieks ne žino. Wanduo nu- 
neszė daug namų, o terp tų ir di
delę muilo dirbtuvę miestelyj 
Lausa.

Debesų perplyszimai teiposgi 
atsitiko Meseritsch apskrityj, Mo
ravijoj. Czia uitvinę vandens 
teiposgi ne mažai blėdies pridir
bo: ąuneszė tiltus, istgriovė 
tezielus kaimus, nuneszė ir sugrio
vė daug namų. Javais užsėtus 
laukus su visu iszuaikino, užne- 
ssč juos pieska ir dumblo."Prie 
to vleu mieste Meseritsch prigė
rė trys žmonės; kiek jų pražuvo 
aplinkinėse, ta dar nežinia.

| Kaip paduoda laikrasztis 
“Wiener Extrablatt”, gyvenan
tis Paryžiuj garsus pamokslinį- 
kas, katalikiszkas kunįgas Bauer, 
kurisai viszpataujant Prancūzijoj 
Napoleonui III, buvo, dėl savo 
iszkalbumo, isz rink tas į spavie- 
dotojus Napoledno moteries Eu
genijos, dabar apsivedė su baleto 
szokėja Paryžiaus didėsės Operos 
teatro. Jaunavedys turi jau su 
virszum 60 metų, jaunamartė gi 
dar ne sena.

I Bėgimas finlandieczių 
maskoliazko caro malonių 
liauja; bėga ypacz jauni vaikinai 
nenorėdami tarnauti maskolisz- 
koj kariaunoj. Kas sanvaitę po 
600 jaunų finlandieczių keliauja 
į Szvediję, į Norvegiję; vieti
niai laivai ne įstengia visų per
vežti, kur reikia. Daugumas jų 
pasilieka Szvedijoj ir Norvegi
joj, likusiejie gi kraustosi į 
Suvienytas Wieszpatystes Sziau- 
rinės Amerikos ir į Kanadę.

nuo 
nesi-

| Mieste Duenkirchen, Sziaur- 
vakarinėj Prancūzijoj, kas ten pa
leido paskalę, buk koki ten pikta
dariai rengiasi padegti czia ėsan- 
czias kariszkos laivynės parako 
krautuves. Žinia ta teip iszgsz- 
dino gyventojus, kad visi gyve
nanti toj miesto dalyj, kur yra tos 
krautuvės, apleido savo namus 
ir persikraustė pas pažįsta-

NAUJI ISZRAD1MAI.

0 Wokietys Kittel isz Windo- 
bonos, mieste Charlottenburge, 
netoli Berlyno, darė bandavones 
su neseniai jo iszrastu skystimu 
ugnies gesinimui, kurį praminė 
“Pyrosbest”. Užtenka to skysti
mo su czirszkyne užezirksti ant 
kad ir didžiausios ugnies, o ji 
tuojaus užgesta. Galima nesibi
jant nudegimo, gesinti ugnį net 
su rankoms pavilgytoms tame 
skystime. Bandavonės buvo’au 
visu pasekmingos ir visi pripaži
no didelę svarbę iszradimui prie 
gesinimo gaisrų.

| Kaip paduoda Londono laik- 
rasztis “Inventors Reviev”, vie 
nas angliszkas issfadėjas padirbo 
muziliszkę prietaisę tinkanezię 
ant gydymo ligonių, kadangi, 
kaip jau isztirta, muzikaliszki 
tonai turi didelę įtekmę ant ligo
nių ir gydo nerviszkas ligas. 
Tojė muzikaliszka prietaise pa
skirta ant gydymo ligonių likosi 
iszradėjo praminta “Vibrato
rium”. Pnetaisa yra tai ketur
kampi skrynia nupinta isz leng
vų sztangelių, aplink ję yra 
vargonų dūdos. Ligonį pasodina 
į skrynię ir paleidžia dūdas, ku
rių balsai atsiliepia kaipo vai»- 
tas jeigu ne ant visų, tai bent 
ant tūlų nerviszkų ligonių.

| Isz Ne v Yorko raszo, kad 
czia, negras Philip Sidney, kaipo 
apsirgęs raupais (raupų ne reikia 
maiszyti su rauplėmis, kę net tūli

— -Pagal naujai iszduotę adre
sų koįgę ant szių metų, Chicagoj 
isz viso yra 2020000 gyvento
jų. Pereitę metę buvo jų tikt 
1883000, taigi per vienus metus 
pribuvo 147000 gyventojų,

— Ant kertės 46 ui. ir Ash
land av., bėgantį į pietus virvi
ni karę užgavo bėgantis į sziau- 
rius elektriszkas Ashland linijos 
karas ir stovinezius ant pliatfor- 
mos virvinio karo sažeidė ketu 
ris pasažierius.

10 d. Liepos paskirta buvo ant 
perkratinėjimo provos Simano 
Daukanto Draugystės su kun. 
Kravczunu už užgrėbimę be pa
mato draugystės bibliotekos. Į 
sudę kunįgas pats ne atėjo, vien jo 
advokatas, kurisai pasistengė 
provę ant toliaus atidėti.

— Pereitos sanvaitės ketver
ge, ant Superior ulyczios siautė 
didelis gaisras. Užsidegė rytinė 
dalis dirbtuvių Illinois Can Co. 
Kada užgimė gaisras, buvo czia 
prie darbo apie 700 darbinįkų, 
bet visiems į laikę pasisekė iszsi- 
gelbėti. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 1150000.

— Iszleistojas lenkiszko laik- 
raszczio “Reforma”, pagarsėjęs 
savo provomis su lenkiazkais ku
nigais, teiposgi su kun. »Pėža, 
Karvovski, apjaao ant vienos 
ak ies. Darė jam operaei ję, bet ir 
toje nieko ne gelbėjo. Kita akis 
teiposgi labai susilpnėjusi.

— Degėsiai sudegusios pereitę 
sanvaitę ant Indiana ulyczios po- 
pieros dirbtuvės, kur kaip 
pereitame “Lietuvos” numeryj 
praneazėme, pražuvo 4 darbi- 
n|kai, dar vis prideraneziai 
neiszjieszkoti. Darbo užvelzėto- 
jas, lietu vys Špoke vy ežius be abe
jonės turėjo sudegti, kadangi iki 
sziol namon neparėjo, bet kūno 
;o isz po degėsių dar ne iszėmė. 
Pasiliko jo ketvertas nemeczių

— Chicagoj atidarė verbavi
mo biurę ant sutvėrimo vieno 
naujo liuoenorių regimento ant 
iszsiuntimo ant Filipinų. Pristo- 
jauti turi pažadėti tarnauti ka
riaunoj du metu. Mieris rando 
yra priiminėti vien nevedusius 
(kad ne reiktu naszlėms pensijų 
mokėti) ir jau tarnavusiems; bet 
kad tokių gal ne būti, kiek rei
kia, tai priiminės ir kitokius. No
rinti į kariaunę įstoti, turi būt 
sveiki.

mus bu kitoms medegoms; čia mat gamta 
atliko tokį jau darbą, kokį mes atliekame 
degindami pečiuj malkas, iš kurių išdegina
me anglis, kurios didesnėj dalyj susideda 
iš tų pačių sudėtinių kaip ir iškasamos iš 
žemės akmeninės. Akmeninės anglys, kurioms 
mes kūriname pečių, pasidarusios yra iš aug
menų ir kiekviena akmeninių anglių eilė 
žemėj yra tai palaidotos labai seniai čia au- 
gusios girios, iš kurių ir yra dabartinės an
glių kastynės, visi anglių sluogsniai.

Dabar jau jus suprantate, kodėl uolose: 
pieskinėse, žvyrinėse arba gravijinėse, kon- 
glomeratinėse ne daug yra iškasamų kūnų, o 
eilėse molio, šifro, slanco, kalkių tokių kūnų 
yra ne mažai; tas paeina nuo to, kad pasku
tinės yra pasidarusios iš neperleidžiančio 
vandens dumblo, kurisai uždengė nugrimzdu
sius kunus vabalų, sliekų, jūrių ežių, žuvių, 
ir kitokių vandeninių gyvuolių. Jeigu gi ku
nus uždengė pieska, tai per ją lengvai persi
sunkiantis vanduo su esančiu jame oru sutar- 
pino koralius, dėžės ir viską, kas buvo iš kal
kių, kadangi tos medegos lengvai tirpsta 
vandenyj.

Sluogsniuose t pasidavusiuose jauniau
siuose geologiškuose perijoduose randame 
mažiausiai persi keitusius kunus; nors per 
ilgus amžius* viskas persikeičia, bet šitameB1 
atsitikime mat nuo pasidarymo tų sluog- 
snių perėjo per mažai laiko ant didesnio per
keitimo juose palaidotų gyvuolių kūnų. 
Prisigriebę į sluogsnius senesnių perijodų, 
ilgiaus išbuvusių po įtekmę visokių aplinky
bių, kaip antai po įtekmė didelio spaudimo 
viršutinių sluogsnių, persisunkiančio vandens 
su visokioms minerališkoms medegoms, kurį 
šildo karštis žemės vidurio, tai, žinoma, to
kiose eilėse turime patikti ir gyvuolių kunus 
labiaus Įiersikeitusius, suakmenėjusius, pa
virtusius į akmenį. Teip antai jūrių sliekų 
dėžės, kurios susideda paprastai iŠ kalkių, 
didelėse žemės gilumose būva randamos tan
kiai persikeitusioms į titnagą. Kiekvienas 
gal matė Nemuno pakrantėse randamus suak
menėjusius belemnitui, kuriuos žmonės vadi
na kankepeniaii arba perkūno kulkomis. Be
lemnitai tie, visiems pažįstami ir Lietuvoj, 
yra tai suakmenėję kūnai senų gadynių gy
venusių ant žemes gyvuolių.

Anglijoj ypač ne mažai randa žemėj lie
kanų senų gadynių sutvėrimų. Cambridge 
apskrityj yra vos pėdą turintis storio sluog- 
sni8;x jame tai randa tankiai kaulus ir 
dantis žuvių ir driežų senų gadynių, bet 
visi tie kaulai persikeitę, pavirtę į fosfo- 
riškas kalkes.. Yra čia neišpasakyta daugy- 
bė tokių pavirtusių į fosforiszkas kalkes lie
kanų senų gadynių sutvėrimų, kuriuos gy
ventojai renka ir, atsakančiai perdirbę, var
toja vietoj mėšlo ant užmėžimo laukų. Toki 
sluogsniai yra teiposgi Maskolijoj Kursko ir 
Orlovo gubernijose, teipogi sziaurinėj Ame
rikoj.

Minkštos gyvuolių kūno dalys, kaip an
tai mėsos, negali teip be persikeitimo užsilai
kyti per tūkstančius metų, bet užtai ne retai 
atranda uolose tokių dalių aiškius atspaudi- 
mus, iš kurių kiekvienas mato, kaip išrodė 
ir tos išnykusio gyvuolio dalys; kitų gyvuo
lių vėl uolose pasitaiko atspaustos pėdos nuo 
laikų, kada tos uolos tvėrė dar minkštą dum
blą. Jam sukietėjus, tie palikti ženklai už
siliko be permainų per amžių amžius. Bava
rijoj, netoli Solenhofeno yra litografiško 
akmens skaldynės, ant tų akmenų randa 
atspaustų prieš amžių amžius gyvenusių tuo
se k ra sz tuose visokių gyvų sutvėrimų žen
klus; šiądien akmens tie kieti, bet ženklai 
atspausti dar tąsyk, kada jie buvo minkšta
me dumblo pavidale. Viename čia iškasta
me akmenyj rado atspaustą visą paveikslą 
paukščio seniausių gadynių, teiposgi jo kau
lus, net plunksnos buvo kuo aiškiausiai atsi- 
spaudusi os.

Atspausti ženklai pėdų paukščių, drie
žų tankiai pasitaiko senų gadynių uolose. 
Ženklai toki turi didelę vertę, kadangi isz jų 
mokslinčiai gali nuspręsti, kokiems gyvuo
tiems jie priguli, taigi iš jų jie sprendžia iš 
dalies koki gyvuoliai senose gadynėse gyve
no tuose kraštuose, kur tokius atsispaudu- 
sius ženklus užtinka.

Ant geresnio supratimo, kaip užsiliko 
žemės sluogsniaose kūnai seniai išnykusių 
sutvėrimų, trumpai paaiškinsime, kaip pasi
darė uolos, kuriose palaidoti tie kūnai.

Įėję į akmenų skaldinyčią, kur dirba 
žmonės prie išėmimo akmenų, jus iš syk už- 
tėmyjate, kad akmens čia sudėti kaipi eilė
mis. Tas ištikro teip yra su visoms akmenų 
veislėmis vandenų padirbtoms, o prie tokių 
priguli daugumas akmenų skaldiayčių. Bet 
čia kaip ir visur, yra išėmimai. Granito ir 
bazalto kastynėse jus neužtemyjate eilių, bet 
tuose sluogsniuose nėra nė iškasamų gyvuo
lių ir augmenų liekanų. Granitai ir bazaltai 
pasidarę nuo didelio karščio ir likosi išstumti 
iš žemės vidurių. Išstumtas iš vidurio žemės 
sutirpęs skystimas, aušdamas teip persikeitė, 
kad jo minerališkos dalys kristalizavosi, tai
gi padirbo kristalus, kurie mums ir išaišzki- 
na paėjimą tųr akmenų ir būdą jų pasidaryt 
mo, taigi, kad jie turėjo pasidaryti iš pirma 
sutirpusios medegos. Apie tokius akmenis 
h* uolas kaip granitai ir bazaltai sako, kad 
jos yra ugnies padirbtos. Visas kitas vadi
na vandens padirbtoms, kadangi jas eilėms 
suklojo ant jūrių dugno tekanti vandens, 
kurvandenų sunešta medega sukietėjo ir per
sikeitė į kietą akmenį. Tokios uolos, kaip 
numanote, darosi ir dabąr.

Jeigu stovite ant jūrių kranto, tai 
tote, kaip vandens -griauja krantą ir mede 
toliaus kloja ant dugno; tekančios upes 
neša pieską ir žvyrą arba gravi jų. Stove

(Toliaus bus.)

Tose 
daugolose geologas Bay Dovkinson , __ o

liekanų visokių gyvų sutvėrimų, daugumas 
tų liekanų prigulėjo jau nuo žemės paviršiaus 
išnykusioms atmainoms, kiti gyvena dar ir 
dabar Anglijoj. Rasti olose kūnai priguli 
prie ne per seniausių praėjusių laikų, bet 
visgi jau prie senų, kada liūtai, tigrai, uoli
nės meškos, vilkai, hijenos, elniai ir kiti 
žvėrys gyveno dar Anglijoj. Kaip,kada 
olos musų kraštų kalkinių uolų btlvo vie
tomis apsigyvenimo hijenų ir kitokių dras
kančių žvėrių, kurie čia gabeno pagautus ant 
maisto mažesnius žvėris, kur juos liuosai 
ėsdavo; ant rastų olose kaulų dar ir dabar 
znaimus yra ženklai nuo dantų drąskančių 
žvėrių. Kituose atsitikimuose khulus į 
tokias olas sugabeno šiądien išnykę ‘ tekanti 
vandens. Visuose tuose atsitikimudse suga
benti kaulai užsilaikę gerai, be permainų, 
vien ant paviršiaus uždengti rūdims matomai 
vandenų atneštoms iš visokių geležį jturinčių 
uolų. Kaip kada juos uždengia stora dum
blo, eilė arba teip vadinama “olųržemė”;i 
prie kitų atsitikimų tuos senų gadynių kau
lus uždengia stalogmitai pasidarę iš vande
nų sugabentų kalkių, kuriais išklotos olų 
sienos ir apačia: mat, išgaravus .vandeniui, 
pasilieka jų sugabentos kalkės ir iš jų tai 
darosi anie paminėti stalogmitai.

Oras ir vanduo, nors neatbūtinai reika
lingi gyviems organiškiems kūnams, taigi gy- 
vuoliams ir augmenims ant palaikyrųo gyvy
bės, smarkiausiai juos naikina išnykup jų gy
vybei, taigi pasimirus. Nupuolę ant žemės 
rudenyj medžių lapai greitai persikeičia, ant 
galo supuva ir pasidalina į tas medegas, isz 
kurių pasidarę. Tokiu budu ir viepki gy
vuoliai, kaip antai pauksztis arba žvėris, jeigu 
pastimpa atidaryto) vietoj ant žemėą pavir
šiaus. tai po įtekme lytaus ir teip drėgnumo 
ir vėjo, mėsos persikeičia, pasidalina į jų su
dėtinius teip, kad pasilieka vien kaiįri nuva
lyti ranka sausi kaulai. Esantis ipat ore 
gazas oiygenas teip reikalingas gyviems orga
nizmams ant palaikymo gyvybės, ant numi
rusių turi teiposgi ne mažą įtekmę, jis gimdo 
Išnašų apsireiškimą, kokį matome degant 
žvaikei; prie to kūno mėsos pasidalina į tuos 
sudėtinius, iš kurių jos pasidarusios: persi
keičia į vandens garus ir į gazą anglerugštį. 
Tokiu budu matote, kad ox y genas ne tiktai 
palaiko gyvybę gyvų sutvėrimų, bet pasimi
rusių kunus Į>adalina į tas medegas, iš kurių 
tie kūnai pasidarę, išvalo orą buo yodingų 
pūvančių medegų, daro jį geresniu, tyresniu. 
Su laiku net kaulai žvėrių, nors jie daug il
giaus gali iiasipriešinti naikinančįai oro 
arba teisingiaus sakant, vieno iš jo sudėtinių 
oiygeno pajiegai, sutrupa, pavirsta įjdulkes, 
kurios eina ant užtrešimo žemės, kuri Beniaus 
maitino tuos sutvėrimus, kuriems kaulai 
priguli. it -

Jeigu gi prie palaidotų kūnų neprisi
griebia ora's ir vanduo, tai kūnai tie gali iš
būti neišpasakytai ilgai be persikeitimo, net 
greičiausiai gendanti daiktai tokiose vietose 
išbūva neišpasakytai ilgą laiką be pagedimo: 
kur ne gal prisigriebti padalinantis organiš
kas medegas į jų sudėtinius oxygenas, ten 
pastipusių žvėrių kaulai užsilaiko ilgai čiely- 
bėje.

i Edinburgo muzejuje senoviškų bdaiktų 
yra senas medinis bertainaitis užsilaikęs visai 
gerai, kuris išgulėjo durpinyčioj kels szimt- 
mečius: mat durpos turi galybę apsaugoti 
nuo pagedimo visokius lengvai pūvančius 
daiktus. Irlandijoj, kur yra daug dlirpiny- 
Čių, ne retai iškasa jose palaidąjį nu
mirėlių kunus, ant kurių net mėsos gerai 
užsilaikiusios, nors kaip drabužiai rodo, 
kūnai tie turėjo būt durpose palaidoti labai 
senose gadynėse. Žinote, kad mėsa gerai 
užlipintose blėkinese išbūva nepagedūsi per 
ilgą laiką ir ilgai tinka ant valgio. Tas 
paeina nuo to, kad į tokią užlipintą blėkinę 
sunkiai prisigriebia oras, kurisai naikina, 
dalina į jt| sudėtinius visokius organiszkus 
kunus. , *

Bet teip oras, kaip ir vanduo turi galybę 
prisigriebti visur, teip kad gamtoj jie yra be
veik visur ant musų žemės, tikt į vierias vie
tas prisigriebia lengviaus, į kitas sunk i aus. 
Vanduo iš palengvo persisunkia per kiečiau
sias uolas; kadangi gi jame yra ir pasileidęs, 
sutirpęs oras, tai vanduo labiausiai priside
da prie padalinimo į sudėtinius numirusių 
augmenų ir gyvuolių kūnų. Paimkime štai 
ant paveikslo nupuolusį nuo medžįo lapą 
vėjo nuneštą ant ažero paviršiaus. Lapas 
nuskęsta ant dugno, vanduo užneša jį dum
blu arba pieska. Užneštas pieska, minėtas 
lapas greičiaus bus padalytas į savo sudėti
nes medegas, greičiaus išnyks, kadangi, kaip 
žinote, per pieską vanduo greičiau persiko- 
Šia. Jeigu gi lapas nupuolė į dumblą ir 
jame likosi uždengtas, tai išbūva per ilgas 
amžių amžių eiles, užlaiko savo pavidalą. 
Su laiku apatinės eilės dumblo sukietės ir 
persikeis į. molį, kuriame atsispaus 'jgsas jo 
užkloto lapo pavidalas su visoms jo ?gysle- 
lėms; tokiose sanlygose tamsios lapo mede
gos užsiliks mažai persikeitusios net tūkstan
čius metų. Kaslink augmenų randamų akme
ninėse" anglyse (eilės augmenų perkeistos 
nuo karščio ir didelio spaudimo į anglis), tai 
skaitlių metų, kada tie augmenys čia pateko, 
paduoda ant szimtų arba net milijonų ^metų; 
chemiški procesai perkeitė lapus ir kamie
nus į grynas anglis ir visokius jų susijungi-

rado



. ■" .L'
LIETUVA

Dar apie priežastis musų 
nesutikimų su lenkais.
Ant musų straipsnio apie Len- 

kraBkai-lietuwi8zku8 prietikius 
lenkisskas laikrasstis “Zgoda” 
wėl atsiliepė aiszkindamas isz sa
vo pusės priežastis, kurių dėl 
lenkai nerodo didelės malonės 
lietuviams ir jų tautiszkam kru
tėjimui. Priežastis, ant kurių len
kai remia sawo neprilankumą, 
kaip “Zgoda” suko, peremia ir 
“Lietuvoj” patilpęs straipsnis, 
kuriame pasakyta, kad viena da
lis lietuvių isz pats pradžių rėmė 
ateitį lietuvystės aut susitaiky
mo su maskoliais. Atsakymą už 
lietuvių skriaudas praeitėj 
“Zgoda” krauja vien ant bajori
jos, sziądieninį gi neprilankumą 
lietuviams kaipo atskirai tautai 
meta ant lenkiszkos kunįgijos. 
Tame gal būt dalis teisybės, bet 
ne visa. Kas atsako už skriaudas 
lietuvių, kokias jie kentė nuo 
lenkų, apie tai nėra ką ginczytie- 
si, bet ne reikia užmirszti, kad 
kaip visame, teip ir lenkiszkai- 
lietuviszkuose prietikiuose pra- 
eitė ne gal būt užmirszta, ji visa 
da kaipo sunki naszta gula ant pa- 
laikėjų tos preitės. Ar lietu
vius skriaudė bajorija, ar kunį-. 
gija, bet skriaudėjai buwo repre
zentantais lenkų, jie skraiudė lie
tuvius vardu lenkiszkos tautos 
ir per tai visai tautai iszpuola 
sziądien neszti vaisius darbų sa
vo praeilės reprezentantų. 
Skriaudos gi, kokias lietuviams 
atsėjo neszti, buvo ne mažos, o 
kaip kokios isz jų yra dar atmin- 
tyj sziądien gyvenanczios gent- 
kartės, o jų, kaip tikimės ir 
“Zgoda” neužgįs.

Kaip sziądien elgiasi vokie- 
cziai Poznaniaus provincijoj su 
lenkiszku gaivalu, kolionizuoda- 
mi lenkų apgyventas apygardas 
vokiecziais, pavesdami urėdus, 
žinoma geresnius, vokiecziatns, tą 
patį darė juk ir lenkai Lietuvoj, 
nors toje ne buvo lenkų užka
riauta. Karaliai dalino žemes 
lenkiszkiems bajorams; net baž- 
nyczios valdžia juk lenkų buvo 
rankose. Sziądien, teisybė, Lietu
vos bajorija sulenkėjusi, bet ta
me miszinyj sunku pasakyti, kas 
isz jų yra lietuviszkos kilmės, o 
kas atėjūnai isz Lenkijos. Kas 
Lietuvoj norėjo pakilti ant 
augsztesnio laipsnio, neatbūtinai 
turėjo lenkiszkai kalbėti, lietu
viai namieje, pasidėkavojant 
lenkams, buvo tokiais jau belo
tais, jeigu ne daug varginges- 
niais, kaip sziądien yra lenkai 
Prūsuose arba Mnžrusijoj. Apie 
baudžiavą ne kalbėsime, nes ją 
kentė teip jau ir lenkai ukinįkai, 
bet užgriebsime vien tautiszką 
prispaudimą, nuo ko lenkai buvo 
liuoei.
' Pereikime dabar prie daugelio 
dar atmenamų laikų. Iki paskuti
niam lenkų pasikėlimui Lietu
voj mokslainės buvo po lenkų į- 
tekmę, bet jose lietuviszka kalba 
buvo labiau persekiojama negu 
sziądien lenk isz k a Prūsų arba 
Maskolijos mokslainėse. Ne ma
žai dar yra lietuvių, kurie lankė 
tas lenkiszkas moks lai n ės, kadan
gi kitokių ne buvo: jose už isz- 
tarimą lietuviszko žodžio mau
davo vaikams ant galvos * asilo 
kepurę”, kabindavo ant krutinės 
lentę su paraszu kaltės, arba 
klupdydavo ant pabertų žirnių. 
Argi teip daro sziędien su lenkų 
vaikais Prūsų arba nors Maskoli- 
jos mokintojai?

Kiekvienas juk gali suprasti, 
kad tokiais darbais nieks neužsi- 

•pelno ant meilės ir pasitikėjimo 
tų*,kuri uos per ilgus amžius skrau- 
dė! Argi todėl žingeidu, jeigu 
iszsiliuosavę nuo baudžiavos ir 
skriaudų dalis bundanczių lietu
vių rėmė ateitį ant susitaikymo 
su maskoliais? Sziędien ir tų nuo
monės persikeitė, nors isztikimų 
draugų iki sziol ne rado. Argi žin
geidu, jeigu ir sziędien lietuviai 
ne turi didelio užsitikėjimo aut 
savo praeitės ponų ir valdytojų? 
Rods ne visus lenkus užtai gali
me kaltinti, tų paežių ponų 
skriaudžiami lenkiszki ukinįkai 
lietuvių skriaudose ne dalyva
vo, bet kas gali užtikrinti, 
kad ir tie, sugriebę"valdžios val
džias, neis numintais senovės po
nų takais? Maskoliszki ukinįkai 
netikusių savo valdžių skriaudo
se juk teiposgi nė dalyvauja! 
Ant panaikinimo nepasitikėjimo, 
ant pagimdymo kurių reikėjo

czielų amžių skriaudų, reikia ilgų 
eilių teisingų darbų, bandymo 
atlyginti už praeitėu skriaudas, o 
to ir sziądien ne daug turime 
nuo lenkų. Lenkai mus apkaltina 
už bandymą vienos lietuvių da
lies, isz pradžių po Lzeiliuosavi- 
mui isz lenkų globos, susitaikyti 
su moskoliais. O argi “Zgoda” 
nežino apie programą ir tai jau 
dabar pakeltą vienos lenkų da
lies, kuri už paliuosavimus len
kams Kongresinėj Lenkijos dalyj, 
atiduoda maskoliams ant sumas- 
kolinimo wisą Lietuvą?

Terp lenkiszku rasztinįkų ir pu
blicistų ir sziądien net su žiburiu 
ne visada surandi tokius, kurie 
lietuviams Lietuvoj pilnai pri
pažintų tokias jau tautiszkas tie-( 
sas, kokių lenkai sau geidžia sa
vo tėvynėj. Sztai neseniai 
“Dziennik Cbicagoski”,korespon- 
dencijoi isz Szveicarijos.net nusi- 
džiugo.kad Szveiorijoj universi
teto studentai lietuviai laikosawę 
už atskirą tautą o ne už leukus. 
Teisybė, “Dziennik Cbicagoski” 
yra lenkiszku kunįgų lai k r asz t is, 
o tie apie tautiszkua reikalus ne 
daug iszmano: antai Lietuvoj,- 
kur daugumas kunįgų- perimti 
lenkiszkos dvasios, kur tikt yra 
100 lenkiszkai kalbanczių, neįsi
leidžia lietuviszkų giesmių į baž- 
nyczias, nors lietuvių parapijonų 
butų po kelis tukstanezius. Sztai 
Tilžės laikrasztis “Ukinįkas” pa
duoda, kad Žižmariuosė, kur prie 
parapijos priguli 15000 lietuvių, 
per25 metus kunigas nė vieną kar
tą ne sakė.lietuviazko pamokslo, 
reikalaujantiems liepia iszmokti 
lenkiszkai, o tąsyk pamokslus ga- 
lėsę suprasti. Tokių kunįgų pilna 
yra Lietuvoj; už jų fanatiszką 
neužkantą lietu viszkos kalbos 
atseina atsakyti ‘ visiems len
kams.

Net terp lietuviszkų ir lenkisz- 
kų socijalistų užgimė peruai ne 
sutikimai už atskirą lietuvių tau
tystę, o tiems jau nieks ne gal 
primesti nė bajoriszkos nė kunį- 
giszkos tendencijų.

Welyjame atvirai apie priežas
tis musų su lenkais nesutikimų 
kalbėti.Praszalinimas jų nepriguli 
nuo musų wien noro, ant to rei
kia, kad lenkai teiposgi perkeistu 
sawo pasielgimus. Jeigu musų su
sitaikymas reikalingas, tai tegul 
lenkiszki laikraszcziai kalbina 
pri<7to sawo skaitytojus, tegul 
stengiasi perkeisti jų nuomones.

Priežaszczių ne sutikimams len 
kų su lietuviais yra ir daugiaus: 
kiti yra už vaisius lenkų politi
kos Lięjvoj perėjusiuose amžiuo
se.
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AUKOS.

Ant Paryžiaus Parodos fondo

Isz Gerardville, Pa. paaukavo:
B. Marcinkevyczius
B

J.

Pauža....................
Senavailis...........
Bonislaucku....

J. Marcinkevyczius.
A. Glinskaa...............
F. T. Patculonia.... 
A. Antanaitis...........
A. Slavriocka*--------
Fr. Dailida........ 
J. Z o kai t iš......... .
A. Baltuszkewyczius 
J. Milaczinckas.........

Wiso labo $3.25c.

25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
Ž5c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c.

Draugyscziu Reikalai.
Pirmu Lietawi»zku Koncertu.

Ohicago, subatoj, 2 d. Rugsėjo, salėje 
Pulaskio, 800 8. Ashland aye. terp 17toe 
ir 18toa ui. bus atgrajytas pirmas lietu- 
viszkas koncertas ant 10 Koncertinų ir 
daugelio kitokių įstrumentų ir bus kele
tas gražių perstatymų per lietuvį C.Žiie- 
viezių. Po koncertui bus balius. Pra
sidės 8 valandą vakare. Salė atsidarys 
7 valandą. įnženga nuo ypatoe po 35c. 
vaikams nuo 6 iki 12 metų po 15c.Wisu* 
lietuviu* ir lietuvaites užpraszo atsi
lankyti. c 2ILEWICZIUB.

Mitingu.
Chicago.Ill. Draugystė Lietuvos Sū

nų laikys savo mėnesinį susirinkimą, 
salėj L. Ažuko, 3301 Auburn Aye., Ne
dalioj tuoj aus po 12 vai. .vidurdienio, 
16 Liepos, 99, ant. kurio bus apsvarstyti 
labai svarbus dalykai, dėlto kiekviena* 
sąnarys privalo pribūti.

Su guodone Dr-tb Likt Suku.

Didelis Piknįkas.
Nev York, Dr-tė Sz. Kazimiero turės 

savo deszimtmetinį Piknįkąsubatoj, 29 
Liepos, ’99, darže Washing?on G rovė, 
Nevton, L. I. Prasidės 3 vaL po pietų, 
[žengs 25c nuo ypatos. Isz ulyczių Grand 
ir Houston imkite karus Grand st., pas
kui Ne v ton, kurie davež net į daržą. 
Wi*us lietuvius ir lietuvaites širdin
gai uvpraszo atsilankyti.

, KOMITETAS.

Pajieszkojimai.
Pajieazkau Leouo Laurynsiczlo, Kau

no gub., Raseinių pav., kaimo Piekolė- 
Jis pats ar kaa kitas teiksis duot žiną 
ant adreso:

Stani* Graszinskis,
Box. 92 Somerville, Qona.

Pajieaskau savo draugo, Juozapo Sta- 
nevycziaus, isz Kauno gub., Reseinių 
pav7, Szilelio parap. Jis pats, ar kas ki
tas, teiksi* duot žinią ant adreao:
J. Waicziulis, box 58, Krebs, Ind.Ter.

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czios ulyczlos prieszai duris lie- 

tuvisakos bažnyczioa, lotai puikiausi 
ant viso Bridgeporto po 9675. Pigesnių 
lotų ir geresnė* vietos negalite rasti ant 
viso Bridgeporto. Atsiszaukite į "Lietu
vos” redakciją.

MiscELLANEous.
Totai risks taken during the 

year i n Illinois........ $..7,816,625,00
Totai premium* reoeived 

during the year.in IB’s, 9 ... .80,368,00
Totai losaes ineurred dur

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

Ingrisks.............. . .0161,958,466,00
CHA8 R WHITING, I*rks.

JAMES U. TAINTOR, Sbc’y.
Subacribed and sworn to before me 

this 19th day of January 1899. 
CHA8. A. DODD, 

(Sral.) Notary Public.

REUMATYZM.
N EUR ALGI E l podoboa cboroby, 

k vyrablany m podatevte dctaiych 
K NIKMItCKIOH J 

puw inncznrH,/4 
R|rt*wny Dr.RICHTERAln 
Er?KOTWICZNY,^a 

Fain ekpellek
HB BA MIC LKPSZBM! Pravdalvy tyl

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO, 1LL.

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszeiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
šiai suvaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumąkasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nea mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. OL8ZEW8KI8, 
Sub Station No, 60, Ghicago, III.

Naujausios knjgos,
Panokti*! įsiminite* Ir Tateybe* liiriMlMU 

G*l*<x»iu wi»u imliu. C«ta yr» paUlp* IM 
urulio,.Juokingo, ir teiminlinico, p*Mk*it«,. 
K** nori tnrrlTgraliu juokingu ir pamoki
naneztu *k*Uiteu te**l Bariuark* uifknin- 
in-te. n itarditel pasijuok* ir sa*oa**« turv* k| 
papasakoti iraat ktek*teao utklaasuuo mo
ka* duoti issmintlasf sUakymf.. ...........5Oo

Populartnka* R*nkw*d|* Fjraika* Para*** P
Neri*. Yra labai naadiaira knianete viso
kiems smstaiakam* kaipo staliorem*. daily- 
dem*. kalviam*. ma*xiai*t*m* ir U Kiek
viena* norinti* koki nors *er* darba atlikti 
ar kf a*ujo i**mi*ljrli privalo apalnadinti *u 
mokslu ty*lko*.ker* jam viaokiu* dar*xi* ir 
isimiala* patenevi* Tal*i aciojekninveteje 
yra itzcuidytn* paslapty* fyziko* Soddial* ir 
paveikslai*, kur *mo«u» paraksite* innua 
daug utmintte* prie visokiu laidirbv*- 
■oriu....................................  ne

Lietuviszka* Pasako*. MaMeg* ltet«vl»»kal oy- 
tokvljai. Surinkta IteoJ. Hasaaavioaiau*

Offical Publication.
Annnal MŽatement of the Norvalk 

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

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid- - 

up in cash.............................9200,069,00
LEDGEK A8SETS

Book value of bonds and 
stoeks....................  474,105.28

Cash on hand and in b*nk,... .41,008,64
Totai.................   9515,113,92

Deduct lerger liabiiitiea,...... ..93:4,08 
Totai net ledger assets, $14,180,84 

NON-LEDGEH A88ETS.
Interest due and accrued,9...5,356,22 
Net amount of unodllectOd

premiuma,...,......................... 15,400,76
Ali other asaeta,. .................7,13

Totai Admitted Asaeta.. . 9534,944,95
L1ABILITIE8.

Losaes. adjuated and
unpaid,.......................... 9.2,956,00

Losaes, in procesą of ad- 
justment, or in 
suspense...................... 17,367,00

Losaes resisted,........ ......... 1,650,00
Totai amount of

dalins for loases, 9.21,973,00 
Deduct re-inaurance

y due or accrued........... 1,570,00
Net amount of unpaid losaes,. .920.403,00 
Totai unearned premiuma,.. .105,350,91 
Re-insurance premiuma.    2,811,04

Totai liabiiitiea..........  .9128,564,95
INCOME

Premiuma received during 
the yedr.......... . ................. 9148,339,50

Interešt.and dividendą rece
ived during the year, ....... 17,504.45 

Profil* frotn gale or maturity
of ledger agsets over book 
value............................................11<437,17

Totai incomeTTVTSn!

EXPENI>ITUKE8
Losaea paid dering the year, I. .79,812,84 
Commigsiou* and salaries 

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

(inciuding feea, etc., of in- 
gurance departments)........

Amount of all other expen- 
diturea,............................ .

Totai expendiuirea,

M1BC ELLANEOU8.
Totai risk* taken during the

year in Illinoi*................. 9.2,456.568,00
Totai premiumg received

during the year in IH’g. t... .25.798.29
Totai loases ineurred during

the year in Illinois. ....C...22.745,21

Totai amount of outstaud- 
ing risk.......................... 927,114,621,00

A. G. McILWAlNE J R- Pmks.
E. E. PIARCE, Src’t. ‘ 

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

Ch akli* Edo ar M uja.
(Sral.) Cernmissoner for Illinois

46,980,91 
.1,369,85

,5,764.77

,..•.7,861,96
•141,799.33

vrilkaloka*

iia karalyste.

Mb

“IJetuvoa” redakcijoj yra gauna
ma knįgelė po vardu: "Svaras Jo

bu” ui................................... 25c;

Offlcial Pnblication.
Annnal Statement of the Orikkt Im- 

surakcr Oompamy of Hartford, in the 
State of Connecticut on the 31st day 
of December, 1898. made to the Insur
ance Superintendent of the State o f 
Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amountof Capital atock paid- 

up in caah........................ 9500,000.00
LEDGEK A88ET8.

Book value of real eatateovn- 
ed by the company

M ortgage loana on real estate 237,149.66 
Loans on collateral security 
Book value of bonds and 

stock*................................
Cash on hand and in bank. 
Agentą* debit balances 

9111,936 96 
Specia) depoeit in Nev Mexico

910,000.00 121 936 96
Totai.......... 92,364.795 22

Deduct ledger liabiiitiea... 1,826.69
Totai net ledger assets........92,362,968.53

NON-LEDGEK AS8ET8.
Inte ręst and renta due and ac

crued.......................................916,939.22
Market value of bonds and 

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

premiuma........ .. 78,326.33

Grosą assets........ 92,516,673.26
Lesa specia) depoalts to secure 

liabiiitiea in Virrinia, Geor- 
gia,Oregon and NevMexico9118,240.00

Totai Admitted Assets 92,398,433.26

LIABILITIE8.
Loses, in procesą of adjustm’t 

or in suspense...... 9208,819.49
Loases resisted.......... .  17,289.45
Totai amount of claims 

for losses............... 9226,108.94
Deduot re-insurance 

due or accrued...... 20,010 67
Net amount of unpaid losaes 9206,098.27
Totai unearned premiuma.;. 993,766.64 
Reinsurance in Lloyds..........
Due for commissions and 

brokerage salariea, renta, in- 
terest, bills etc...... ............ 2,763.32

Totai liabiiitiea. .91,203,128 23 
Lesa liabiiitiea secured by spe- 

cial deposits in Virginla, 
Georgia, Oregon and Nev 
Mexico........ ...................?.. 49,865,15

Balance.......... 91,153,263,08
INCOME.

Premiuma received during 
the year........................... 91,300,661,01

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

Profits from sale or maturity of 
, ledger assets over book vaJue 887,50

Totai inoome... .91,406,387.08
EXPENDITURES.

Loases paid during the year 9779,682,30 
Dividendą paid duringthe year 50,000,00 
Commissions and salaries paid

during the year ..............,877,706.31
Renta paid during the year.... 5,800,00 
Taxes paid during the year (in

ciuding feea, etc., of insur- 
ahce departments).................37,101,90

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

Amountof Ali other expeditur- 
es,...................................... 76,762,10

Totai expenditures, $I,Ž4J,49.’>. + 1

96,141.74

1,750.00

1,809,680.33
98,136.53

500.00

to m» „KOTWICE,aMB»^« oohram 
f. Ai. RtehtorAOs.. n» toi s*., n.~ yw 
31 MEDEI ftOnCH I innch 
18 Slit Wi**t>* fabryU nu*.
SSOT. ISOor. ūasažagoipolna: 

k uajUavntej.l tekam, vtaącietete 
A >kted6w apteeinyeb duchuvui J 

i icne anakomite oaoby.■K SncMKČiv u b. A .Rioh- JįĮ 
Irrn.U'u.VV

DVIEMS MEDALIAIS
ant Koscituzkos Paro
dos nž rūpestinga, tei-

Ofliclal Publication.
Antinai Ntatement of the North- 

VBSTKRN N ATJOK AL blSURAKCB COM- 
pamt of Milvaukee, in the State of 
Wisconsin on the31*t day of Decem- 
ber, 1898; made to the Insurance Sup- 
erintendent of the State of Illinois,

CAPITAL.
Amount of Capital stock 

paid-up in cash.................9600.000.00
LEDGEK A88E8T8.

Mortgage loan* on reni
eslate.....................................• 974,856,67

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

Totai...... $2.515.827.54
Deduct agent*' credit bal- 

ances and all other liabil- 
ities................ ....................... ‘ 2*
Totą net ledger asaesta •2.509.444 73
NON-LEDGER A88EST8. __

Intereet accrued..................
Market value of bonds over 

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

premium*....................  •.

6.382.81

•12 398 92

54.611.46

premiuma............................ 60.711 09
Totai Admitted Atsėsta 82.637.16Ž.20

LIABILITIE8.
Losaes adjusted and an- 

paid................ I...8 9.168.82
Losaes. in procesą of ad- 

juattnent or in susp
ense............................ 82.148.43

Loases resisted.......... . . .. 8.650.00 .
Totai amount of clalma
■ for loases.................809.967.25

Deduct re-insurance 
due or accrued... 14.104.03 .

Net amount of unpaid loases 85.863.22
Totai unearned premiuma..1.194.531.83

Totai liabiiitiea...81.280.396.05
INCOME.

Premiuma rbeeived during 
the year............................81.053.479.22

Interest ant dividendą re
oeived during the year.. 8115.042.22

Totai income.......... $1.168.521.44

EXPEND1TURE8.
Loases paid during the year 9432.406.55
Dividends paid during the 

year................................... 72.000.00
Commissions ant salaries 

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

(inciuding feea and etc, 
of Insurance dcp»rtmėnts) 

Ix>ss on sales, os maturity 
of ledger assest*..............

Amount ofall other ezpend- 
t u ros..................................

Totai ezpendltures. .7*1964.įl$.f7

BJI8CELLANEOU8.
Totai risks taken during the

year in Illinois............ .  816.513.226.00
Totai premiuma received 

during the year in Illi
nois .7....... ... .....  167.892.88

Totai losaes ineurred dur
ing the year in Illinois,. 61.408.39

Totai amount of ontstand-
ing risks...........................•920.923.900.00

ALFRED JAMES Pro*. 
WELFORD M. PATTON Bec’y.

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

FRANCIS BLOODGOOD 
Commissioner for Illinois 
Millvaukee, Wi*couin. 

(Sral) ' •

363.502.23
11.783 00

34.008.56

254.20

52.381.74

me

tn

S.. MflCK.

Lietu viszkas Agentas,
212—314 First St.,

EL1ZABETIL_____ N. J.
Siunczia pinįgus į visas dalis 

svieto ir iszmaino pinįgus viso 
kių žemių. Parduoda laivakor
tes (szifkortes) ant visų linijų 
ant geriausių ir drueziausių lai
vų į visas puses. Per mane Biu
stus pinįgus gauna su 14 dienų. 
11 metų kaip wedu biznį su kiek
vienu teisingai.

Naudokitės wisi ligoniai 
reikalauja n ti sveikatos!
Kur norite trumam laikia vweikatoa, 

nuo wi#okių ligų, didelių ar mžų. mel
džiame auiizaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
liekaratwų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncsiame gydyklas |Mgal geriau
sius Receptu* į wisus kraaztus, kas tikt 
pareikalauja. Nerėkia turėt gėdos pasi
klausti rodos apieslepema ligas. Mes už
ganėdiname visus kas tikt prie mus atsi- 
ssaukia. Raszykite laisskus ir adresuokit 
teip.
ECKOPEAN DKUGNMED .CO.,
P. O. Box 2361.N«w York, N. Y.U.,8. A.

Ant pardavimo 25x1+4 prie- 
szakiu į pietus ant 33czios ui. 125 pėdos 
į vakarus nuo IllinoisCourt, ui9550. Atj 
siszankite pas Cooper A Burhaos, 115 
Dearborn st. (21-7)

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant vesei- 

lių, krikaztinų ir pagrabų.
260 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

Geriausia ir pigiausia maszinu- 
kė drukuoti

G romą tom 8 su didelėms ir ma
žoms literoms 13.75.

Su vienodoms literoms ir pra
stesnio darlio $1.75.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, j *
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, <į< 
BERLŲ, MARSZAL-2
KINIŲ LAZDŲ Ir tt. ■» Jgt Į SBfi.

Turid-už garbę apreikszti guo- /Jį įĮ
(lotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėm#, kad asz dirbu wi- v Jp^A/
Sus augtzcziaua paminėtus daig- 4 -
tus Piglausei, Telslngiausei
ir Gerlausei, nes per 30 metų Ra M X
užsiimdama iszdirbimais įgijau jin Pg* Z mj
geriausą praktiką ir dėl to galiu ▼ |į| jW ® U 
viską padirbi pigiau ir geriau ne* fn| aflmiŽr /M 

gu kiti fabrikai. IM Q
Su guodone ■ ■ «

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL.

C. W. DYN1EVV1CZ & CO.. A «
BOS MILVMUKEE AVENUE, '■
Pomi^diy We*t Diviakm i Cleaver ulicaml.

CHICAGO, ILLS.
KAKTOS PIENIĘŽNY, REALNY I A8EKURACYJ1Y. ffi

Wy»eIlUi pieniędzy do Buropy, Sprzedai fS-
KARTOK

**nle lub zakupno Realnoici, Zmiaa* pientedzy ZagnmiczBych. Notaryutze Publ

LiMiszka flDiiGka
257 Hanover St, Boston, Mass

Pilna wi*okiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir uirubetiniu.

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

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

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Saaulin pawietc

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

Telefonas: Canal 78. »
Telefonuot galima isz kiekvienos Z 

aptiekos.
___ _____________ %

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

Gydo visokes ligas, turi geriausą prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir enro- 

niazkoae ligose.
B67 32nd 8L, ChIcago.

Norėdami tokios maszinukės, 
prisiųakite pinįgus ant adreso:

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

(M#

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant aviete popieroa dėl 

gromatų raižymo *u puikiausioms

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingu* prie 
pecziatur daiktus pas

Ontlet Fnraiture & Stoie Co,
324B 8. Morgan 8L

o Jie sutaisys tavo pecziu dykai. Tteipgi 
turime didelą daugybą visokiu peczių 
už pigiausią preką, pigiau kaip fabrike.

OFISO WALANDO8: 
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 srak 

Tblelokab Yards 885.

Teipogi priima ligoniu* ofise po nr.- 
2876 Archer Av., kerte Bonfield 

nuo 10—11 ryta
Tblbfokas Carai. 329.

nems parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 25c. paczti- 
nems markėm* gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų «u kon- 
vertais: kas prisius 91.00 gnu*5 tuzinus. 
Kasztus prisfuntimo mes apmokame.

Perkdpcziams,agentams ir pedlioriam* 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszsiuncziame-į visas dalis Amerikos.

Uisisteliuodami popieras ir prisiųs- 
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
szitokįadresą:

W. KUDARAUCKA8. A OO., 
pox 234, LavrbncZ,Mas*.

___________________________________

Wisl wyrai pas

Baltrabny!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

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

Atsilankykite po nr.
ii N. River Side SL,

gaterbūry. Conn-

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKI
3316 S. Morgu St, Chicogo, III.

Turi geriauae* gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko viaokea Europine* žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiem* per laiszkus ir apra- 
szanUems savo ligas, duoda rodąs ir 
prtsiunezia gydyklas per pacztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali p* 
szaukti daktare kas tik koki nori.

Tel. Yards 7O».
Dr. SUtkleiicrins gyiena ut iptlekos.

Diūlseiicrio,

Wienatinis W a te r buri o
Lietuwiszkas Saliunas.

Užlaiko gerą alų, aeniauses ir czyitaa a- 
rlelkaa ir kvepeneziu* cigarui. Geriauae 
užeiga dėl »zvieži*! atvaževuiiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis ezyicziau 
•be ir* telsingiauaes lietuviukas ealiu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
768 Bank St., 

Waterbury,

Naujas iszradlmas ant su- 
drutinimo plaukų.

Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie
toj iazpuolusių atauga nauji, iizoaikina 
pleiikanes, padailina plaukų parvą ir 
stabdo galvos skaudėj imą. Yra tai nauja 
ir geriausio gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyram* teip ir moterims, 
merginoms ir vaikinams Kurie užtemi- 
jote savo plaukų ('slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, jeigu tik nepersenas,at
auga nauji plaukai. Teipogi ant isssi- 
gydytno visokių uisisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. Raižydami įdėkite mar
ką ant atsakymo ir adresuokite teip:

Prof. J.M. BRUNDZA, *
660 Water Su, Ne v York, N. Y.

P. K. BRUCHA8,
užlaiko didelą

Krautuwe
į Mffi»^|Laikr(Kižu;. Laikrodėlių / ■

K▼ H ir u~

Szliubinius Žiedus 
padaro ant orderio už pigiau 

1 ae preką.,
954 33rd St., Cbicago, III
BT-NOTARMUSZAS. CLAIM ADJU8TER

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
U64 33rd 8t~, CHICAGO.
' Telefon: Yards 700.ADW0KATA8.

. Geriausei iszprovoja visokias prowas 
visokiuose guduose, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuose. Pereenėjusiaa 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino. . \

397 W. ląth St., _____
T_ , I Ant we**ill* Ir kitokiu reikalo aalmft'Fotofr*
ILLINOIS- - fija* k«op»lki»»»i»t.

Conn. i ChIcago,

HILLE'S FOTOGRAFAS.
3462 3. Halsted St.

Kuisi* puiki** Fotogr*flj**; už tuzlsy tikt*

{ $2.00

Szveicarijos.net
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