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juntos sąnariai Europoj to nepa 
tvirtina. Aguinaldui dabar nė 
ra reikalo pasiduoti, kadangi į jo 
laikomus salos vidurius ameriko
nai ne gali prisigriebti
Nev Yorko laikrasztis “Herald” 

paduoda, buk besilankantis dabar 
Trieste admirolas Devey, viena
me susirinkime iszsitaręs, buk 
Amerikai reikia dabar rengtiesi 
į karę su Wokietijk. Rods admi 
rotas užrigynė, kad to ne pasakė, 
bet neretai ir melagystės iszduo- 
da vaisius: erzinimai nors mela
gingi ' pasėja piktumę, o isz to 
tankiausiai užgeni a karės.
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8nwienytos wieszpatystės 
Sziaurin^s Amerikos.
Rinkimai liuo-norių ant iszsiun 

timo ant Filipinų salų eina^ pa- 
lengviaus negu tikėjo Amerikos 
randas. Iki sziol prtsiraszė isz 
wiso vos 7500 liuosnorių. Prita
rianti karei laikraszcziai garsina, 
kad kol ateis laikas siuntimo 
liuosnorių, susirinks jų dauginus 
negu reikia. Gal ir susirinks,l»et 
su didelių vargu. Turbūt randas 
isz syk ne-turėjo didelio pasitikėji
mo, idant terp amerikonų galė
tu susirinkti tiek kiek rėikia, ka
dangi verbavimo biurams prisa
kė priiminėti net randu szalinįkų 
apkaltinamus ir siundomus atei
vius, nors jie ne butų Amerikos 
ukėsais ir ne mokėtu angliszkai 
kalbėt'. Tas jau užtektinai paro
do, kad pradėta ant Filipinų karė 
terp paežių amerikonų ne turi di
delio pritarimo; terp apszvies- 
tesnių tautų ukėsų isz ateivių ka
rė ta dar mažiaus turi pritarėjų, 
kadangi tie bauginasi, idant įsi- 
kivinkliojus į kares, Amerika ne 
butų priversta laikyti didelės ka- 

' riaunos, su kurios pagolba, prie 
atsitikusios progos valdinįkai 
ir politikieriai galėtu panaikinti 
liuosybę paezioj Amerikoj ir pa
versti ję į tokį jau despoti^zkę 
krasztę, kokiu sziędien yra Mas
kolija.

Ant Filipinų, nežiūrint ant di
delių lytų, karė nesiliauja. Susi- 
muszimai atsitinka, bet, žinoma, 
vien pakrantėse, kur gali liuosai 
priplaukti laivyne. Dabar vėl 
amerikonai užėmė miestęCalamba, 
esantį 30 mylių į pietus nuo Ma 
nilles. Yra tai toliausia vieta į 
pietus, iki kur amerikonai dabar
tinėj karėj daėjo. Užėmimas to 
miestelio turinezio 12000 gyven
tojų ne daug s vers tolesnėj ko 
woj,

Jenerolas Otis ir pritarianti 
randui laikraszcziai vėl buvo pa
garsinę, buk filipiuieczių vado
vas Aguinaldo, turėdamas sude- 
moralizuotas pajiegas ir matyda
mas, kad ne gali pasekmingai 
ginti salų priesz amerikonus, nori 
vėl pradėti tarybas ir dabar su
tinka jau pasiduoti ant siūlomų 
jam iszlygų. Raportams vienok 
jenerolo Otis Amerikoj yra jau 
ne daug tikinczių; nė kitų krasz- 
tų laikrasz ziai, nė filipiuieczių

Prancūzija.
Artinasi laikus prasidėjimo gar

sios Dreyfuso provos mieste Reli
nes. Czia užgimė jau musstynės 
terp Dreyfuso szalinįkų ir jo prie- 
szų. Antisemitai arba žydų prie- 
sz«i bandė pakelti demonstraci
jas priesz gyvenimę Dreyfuso 
advokato, bet policija demon
strantus iszvaikė. Pirmutiniu 
liudininkų toj garsioj provoj bus 
buvęs Prancūzijos prezidentas 
Perier.

Pasirodo isztikro, kad tūli 
įtekmingisusi jeuerolai buvo su
sikalbėję ne dalcisti atnaujinimo 
Dreyfuso provos. Apie tai ran
das žinojo ir todėl buwo teip bai
lus; prie sukalbto prigulėjo jene- 
rolas Mercier, kurs atnaujinimo 
provos labiausiai bijo, kadangi 
už pirmutinį neteisingę sūdo 
nusprendimų ant jo didžiausia 
puola kaltė, Dėl to jenerolų su- 
kalbio, prie kurio prigulėjo ir ke
li buwę karės ministeriai, provos 
atnaujinti randas ne dryso. - Už
stoję) dabar karės ministeris, je 
nerolas Gallifet isz syk parodė 
tokię dręsę, kokios nuo seniai 
nieks isz prancuziszkų ministerių 
ne parodė. Jenerolus, kurie wieu- 
pusiszkai prieszinosi atnaujinimui 
provos, kurie stablė kokiu nors 
budu sūdo iszt irimus, dabart'nis ka 
rėš ministeris iszkėlė isz Paryžiaus 
į armiję ant provincijos. Įtekmin- 
giausias kariaunoj jenarolas Neg- 
rier, kurisai iszleido atsdiepimę į 
jenerolus ir oficierius nupeikda
mas rando padavadyjmus ir ps- 
gazdino randę pasitraukimu ant 
syk nuo tarnystos daugelio jeno- 
rplų, likosi ministerio Gallifeto 
praszalintas iaz komiteto kaisz- 
kos rodos. Kiti mažiaus 
įtekmingijenerolai ne dryso už
stoti užjenerolę Negrier,nieks i-z 
jų ir kitų augsztesnių ofi- 
cierų ne pasitraukė nuo vietos, 
kaip tai gazdino pirma jenerolas 
Negrier. Dabar ir jenerolų r u 
gojtmai ir gazdinimai nutilo. Ant 
suvaldymo jų reikėjo vien drę- 
sos, o tos dabartiniam* karės mi- 
nisteriui ne trūksta.

Laikraszcziai garsina, buk atsi
lankymas Wbkietijos ciecoriaus 
ant prancuziszzo kuriszko laivo 
“Iphigenia” atkakusio į Bergen, 
Norvegijoj, isztikro suartino 
Pruncuziję a i ^Vokietija. Cieco- 
sorius Wilhelmas dabar ne pralei
džia nė jokios progos ant rodymo 
savo prilankumo prancūzams. 
Wokiecziai ir visos valdžios su 
didelėms iszkilmėms priėmė 
praneuziezkus jurinįkus nuo kito 
kariszko laivo atkakusio į Ges- 
teminde. Ciecorius, grįždamas 
isz Norvegijos, rengiasi atlankyti 
prant’uziszkus portus Brest ir 
Cherbourg. Europos laikrasz
cziai paduoda, buk terp Prancū
zijos ir Wokietijo8, su pritarimu 
Maskolijos, prasidėjo tarybos kas 
link susiriezimo tų vieszpatysz- 
cių, taigi Wokietijos, Prancūzijos 
ir Maskolijos priesz Angliję ir 
jos draugus. Jeigu toksai susi- 
riszimas isztikro taptų padary
tas,’tos viesžpatystės galėtų vi
sam svietui prisakymus davinė
ti, kadangi jeigu ir kitos visos susi- 
risztu, visgi bus silpnesnės už 
susirrszusias Wokietiję, Prancu- 
z>ję ir Maskoliję.

Vokietija.
^Vokietija buvo užėmusi ant 

Sziaurinių Ledinių jūrių Meszaų 
salas. Salos tos neapgyventos, 
yra netoli Špicbergeno, jos nie
kam neprigulėjo; kadangi vokisz- 
ki tirinėlojai surado ežia turtin
gus anglių plotus, tai dėl tų an
glių ir vertė salų yra no maža. 
Kadangi guli jos prieszais Masko- 
lijos sziaurinius krantus, tai tojė 
pirmiausiai užprotestavo priesz 
užėmimę tų salų; toliaus tokį jau 
protestę pakėlė ir Norvegija. 
^Vokietija, nenorėdama pyktiesi 
su kaimynais, atsisakė nuo tų sa
lų. ant kurių norėjo parengti sta- 
ciję vokisskiems žvejams.

Wokietijos ciecorius buvo už
manęs szį metę susivažiav'tmę 
^Vokietijoj visų Europos didės 
niujų vieszpatyszczių valdonų. 
Ant to pradėjo vokiszkas raudas 
tarybas su Maskolija, kurios caras 
rengėsi szį metę atsilankyti savo 
muteries tėviszkėj. Susivažia- 
vę vieszpacziai butų apkalbė
ję savitarpinius poliliszkus Euro
pos reikalus, teiposgi ekonomisz- 
kus, ypacz gi reikalę apstabiymo 
Amerikos konkurencijos, su ku
ria Europai juo toliaus, juo suu- 
kiaus kovoti. Tarybos užmeg- 
stOvS su Maskolija ėjo gerai, bet 
jas apstabdė netikėta mirtis jos 
sosto ypedinio, kunįgaikszczio 
Jurgio. Wieszpaczių susivažia
vimas tapo atidėtas ant toliaus. 
Kaip dabar raszo laikraszcziai, 
jis atsibus szį rudenį. Lygiai 
vokiszki kaip ir prancuziszki lai
kraszcziai garsina, buk Wokieti- 
jos ciecorius pasireugęs ateinan- 
ežiuose metuose atkeliauti į Pary 
žiu ant visosvietiuės parodos. 
Tarybas kaslink to abudu kaimy- 
niszki krasztai jau dabar pradėjo.

liol and i j n.
Garsus caro suszauktas sanda

ros kongresas mieste Haagoj jau 
pu si baigė. Kaulink vaisių kon
greso, apie juos Inikraszczių nuo
monės padalytos :kooservaty vi.z- 
ki ir randų laikraszcziai sako, buk 
ant kongreso i»zriszta daug svar
bių klausymų, kurių vaisiai jeign 
ue dabar, tai ateitėj pasirodys. 
Atsibuvęs dabar Haagoj kongre
sas buvo tai pradžia, kaip sako 
randų laikraszcziai, ko jis dabar 
ne galėjo iszriszti, tę iszrisz. vė 
I aus suszaukti kongresai. Kaip 
dabar jau siko, ant ateinanezios 
v i sos vielinė-, parodos į Paryž ų 
savažiuos visokių kraszlų vie-z- 
picz ai ir jie galės ten nutarti 
dauginus tokių svirbių torptau- 
tiszkų saudaroe įeikalų, kokių ca
ro suszauktas į Haagę kongresas 
iszriszti ne galėjo. Už tai visi 
neprigulmingi progresyviszkų 
partijų laikraszcziai juokiasi isz 
wiso kongreso ir sako, kad jis 
nieko svarbesnio ne nuveikė. Ir 
iszlikro jis nieko tokio nenuvei
kė.

kandidato Jimanczo; tikt rytinėj 
dalyj yra szalinįkai apėmusio 
valdžię buvusio vice prezidento. 
Apart szitų dviejų kandidatų yra 
dar buvęs kubieczių vadovas 
Goniez, kurisai apleido Kubę ir 
sugrįžo į savo tėvynę. Sveti* 
mi kraszlai laukia ežia isztikro 
revoliucijos; ant apgynimo savo 
reikalų siunczia prie San Domin
go kariszkus laivus; Amerika 
siunczia ten du laivu.

Pietiui Afrika.
Pietinėj Afrikoj dar karė ne 

tapo praszalinta. Rods angliu
kas ministerių pirjmsėdis ne gei
džia,rodosi,karės, bet užtai kolio- 
nijų ministeris Chimberlain savo 
erzinimais tyczia į ję stumia-Savo 
erzinanezioms transvaalieczius kai- 
bomsdręsinaTransvaaliuj apsigy
venusius anglijonus, kurie pa- 
dręsinti, pats gali revoliuciję pa
kelti, o tęsyk, ant jų apgynimo, 
Anglija, nors labiausiai ne norė
tu, turėtu karę pradėti. Tę ge
rai numano Transvaaliaus randas 
ir ginkluojasi, kaip galėdamas. 
Wokiszki po raudo įtekme išmi
nanti laikraszcziai ne tiki, idant 
Anglija bandytu karę pradėti, 
kadangi ji butu ne lengva, o per 
tę laikę, kol ji kariautu pietinėj 
Afrikoj nors pasekmingai, kituo
se krasztuose Anglijos įtekmė su
mažėtu, iszstumtu jos įtekmę ki
tos tautos.

| Atėję isz Peterburgo į Szve- 
dijos aostapilę Sztokholmę laisz 
kai pranesza, buk maskoliszkas 
caras pasirengęs ant tūlo laiko 
pasitraukti ir wisf valdiię paves
ti kunįgaikszcziui Mikolai. Ca
ras mat serga ant smegenų spau
dimo, kas atsiliepia ir aut jo pro
to; todėl pasirengęs jis pasiduoti 
daktarų operacijai. O|>eracija to
kia labai pavojinga,gal pasibt'g- 

visiszku proto sumaiszymu.ti

Isz Lietuvos.

Widurine Amerika.
26 d. liepos likosi užmusztas 

prezidentas neprigulmingos re- 
publikos San Domingo, ant salos 
to paties vardo, vidurinėj Ame
rikoj,jeneralas Ulisses Henreaux. 
Užmuszėjas yra Roman Caceros. 
Iszsykjam pasisekė pabėgti, bet 
policija ne abejoja, jog jai pasi
seks žmogžudį suimtį. Waldžia 
perėjo į rankas vice prezidento 
Wenceslao Figuereo. Didesnių 
sumiszimų iki sziol ne buvo.

ftods po užmuszimui preziclen- 
to sumiszimų ne buvo, visi lau
kia, kada pasibaigs szermenys. 
Tikt aplinkinėse Moca, kur prezi
dentas likosi užmusztas, buvo su- 
miszimai. Svetimų krasztų konsu- 
liai vienok pranesza savo randams, 
kad po palaidojimui kūno užmu- 
szto prezidento užgims ant San 
Domingo revoliucija. VVisa va
karinė republikos dalis susideda 
isz szalinįkų revoliucijonieriszko

lini-

Gal dar ne greit Wilnius 
sulauks eiektriszkų sztrit- 

karių.
Belgiszka kompanija, kuriai 

priguli Waiszavoe fztrit kariai, 
atsirzaukė ne seniai į Wilniaus 
miesto rodę su užmanymu par
duoti arba parsamdyti jai 
VVilniaus sztritkarių
jas; minėta kompanija užmanė 
parengti kelias naujas linijas ir 
-vieton arklių, ant karų vary
mo įvesti elektrikę. Miestas ant 
to sutiko, tikt už naudojimę 
sztritkarių pareikalavo kas metę 
po 40000 rubl. Ant to tai tarybos 
užkliuvo. Dabartinė arklinių 
sztritkarių kompanija moka 
miestui tikt po 5000 rubl.; bel- 
gijonys siūlo 11000 rubl.,bet apie 
mokėjimę po 40000 rubl. kas me
ta na nori nė klausyti. Menka 
viltis, idant ant teip didelės su
mos nesutinkanezioe pusės galėtu 
susitatikyti.

Naujas sūdo rūmas Vil
niuje.

Wilniuje, ant priemieszczio 
Lukiszkių,likosi pastatytas augsz- 
cziausio sūdo visai Lietuvai rū
mas. Trioba jau pastatyta, daoar 
perkelia ežia visus rasztus. Ati
darymas ir paszventinimas atsi
bus pabaigoj rugpjuczio. Tilps 
czia."tiesdarių butas su civiliszka 
ir kriminaliszka dalimis,kancelia
rija prokuroro tiesdarių bujo, ap- 
skriezio sūdąs, kanceliarija tyres
niojo natarijuszo ir dar kelios į- 
taisos.

Arklių aukcionas.
Maskoliszkas randas, atit 

lengvinimo geresnių veislių ark
lių pirkėjams ir savinįkams nu- 
sipirkimę ir pardavimę brau ges-

pa-

nių arklių, prie arklių auginimo į landos jis pasimirė. Dmovski 
_—t. ---- 8uaresztuatas ir pasodytas į kali

nį.
j t ai sos grafo Wladislovo Tiszke- 
vycziaus.Landvyravę, ^Vilniaus 
gub., parengia perijodiazkus ark
lių aukcionus (licitacijas).Pirmu- 
tinis toksai aukcijonas atsibus 1 d. 
rugsėjo szių metų,tai yra aut ryto
jaus po uždarymui Wilniaus žem- 
darbystės parodos. Noiinti par
duoti savoarklius arba nusipirkti, 
grįžtant nuo parodos, Lietuvos 
dvarponiai galės tę atlikti Lan* 
dvarave.

Žmogžudyste,
Lydos pavietyj, Dubiczų val- 

szcziuje, kaime Jachnovicziuose 
likosi papildyta bjauri žmogžu
dystė: užmuszė 23 m- bajorėlį 
Baranauskę. Užmutzėjumi pasi
rodė artymas užmuszto giminai
tis; jam padėjo prie to užmuszto 
pati. Užmuszėjas su kirviu 
sukapojo savo aukos galvę. Ku 
na paskui paguldė į vežimę ir 
iszvežė į girię. ir užkasė rusyj, 
Ant iszteisinimo, kodėl jo drabu
žiai kruvini, jis su tuom paežiu 
kirviu įkirto kelias žaizdas ar
kliui. Kaimynai, ne matydami 
užmuszto, o žinodami užmuszėjo 
prietikius su paezia užmuszto, 
praneszė į policiję, kuri žmogžu
dį ir netikusię moteriszkę suaresz- 
tavo. Jis isz dalies prisipažino, 
bet aiszkina, buk tę padaręs ne 
tyczia. Užmuszto pati ginasi, bet 
jai nieks ne tiki.

Isz balnius gal nusižudė 
gimnazijos mokintinis.
Liepojuje, szį metę sūnūs vie- 

no itz czianykszczių prekėjų, 12 
metų gimnazistas ne perėjo į 
augsztesnę kliai-ę. Dažinojęs apie 
tai, kada gimnazijos uiveizda 
iszdaliuo paliudyjimus, isz bai
mės, kad tėvai nebaustu, vaikas 
narvo u ne parėjo, bet slapta gele
žinkeliu iszdumė į Koszedarus, 
Wilniaus gub. Paskui vėl slapta 
sugrįžo į L ėpojų, kur matė jį 
ant ulyczios. Nuo to laiko jau 
virai prapuolė, nežinia, ar jis nu- 
s žudė, ar gal, bijodamas namon 
pareiti, valkiojasi po miesto ap
linkines.

Jawq prekes.
Pereitę sanvaitę-už lietuviez- 

ku* javus mokėjo Liepojuje: už 
pudę rugių 84j kap. Avižos pa
prastos 69—73 kap., geresnės 
74—78 kap., geriausios 79—82 
kap. Miežiai 70—71 kt\p., Gri- 
kai 92 kap.; grikų kruopus 141 
kap. Linų sėmens 124—127 kap., 
geriausi sausi 128—130 kap. Ka
napių sėmens 183 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 58 kap., viduti
nės 59—62 kap., stambios 63— 
66 kap.

Gaisrai,
Prūsų Lietuvoj, Welavos pa- 

vietyj, kaime Burgerdorf 
siautė didelis gaisras, kurisai isz- 
naikino 3J ūkių su visais gy
ventojų turtais.

Mieste Loetzen, Gumbinės ap- 
skrityj, užgimė gaisras, kurisai 
isznaikino rotuszę, o joje daug 
svarbių senovės rasztų.

Auka degtines.
Wilniuje, prieszais Zaluskio 

namus, kuriuose yra restauracija 
Malinovskio, susitiko du draugai 
krianeziai lenkai, Dmovski ir 
Wojcicki,abudu paeinanti isz Ra- 
domiaus gubernijos, pietinėj 
Lenkijoj. Paskutinis užmanė įeiti 
į restanraciję ir užgerti alaus ar
ba degtinės- Dmovski atsisakė ir 
užtai jo draugas kirto ne norin- 
cziam gerti“Dievo dovanos” per 
ausį; tas kirtį atidavė atgal ir 
isz to kilo musztynės, laike kurių 
Dmovski iszsitraukė peilį ir į- 
varė jį VVojc ckiui į krutinę. Su
žeistas paszoko, įbėgo ant kiemo

ne be

Naujos ugnagesių organi
zacijos.

Maskoliszkas randas, 
apsunkinimų, daleidžia tverti
liuosnoriszkas ugnagesiųdalis vi
sokiuose Maskolijos miestuose ;mi- 
nisteris maskolių apgyven
tų krasztų miestams greieziaus 
duoda daleidimus negu Lietuvoj, 
kurioj virszinįkais ugnagesiųgali 
būt titk maskoliszki valkatos. 
Paskutiniuose vienok laikuose ir 
Lietuvoj užtvirtino kelias liuos
norių ugnagesių draugystes, kaip 
antai VVilniaus gubernijoj daleido 
sutverti naujas ugnagesių drau
gystes :Dolgino ve, Wasiliszkiuose 
irSzczuczine; Kauno,nė Suvalkų 
gub. naujos tokios draugystės ne 
susitvėrė, dėl netikusio raudo 
stabdymu.

Isz Peterburgo.
Czionai atvežė isz Kalvarijos 

kelis lietuvius apkaltintus už 
platinimu lietuvystės. Terp jų‘ 
buvo ir kun. Bu'vietis, apsūdy
tas ant 6 mėnesių kalėjimo ir 1 
metų apsigyvenimo Maskolijoje. 
Ale mat kaip ‘ buvo angai nu
sprendimas padalytas, tai val
džia nežinojo, kad Bulvietis jau 
kunįgu tapo. Dabar dasižinojusi 
apie tai maskolių augsztesnė val
džia, kun. Bulvycziui korę “pa
lengvino,” dovanojo sėdėjimu 
kalėjime ir liepė tam kunįgui 
k rausly tiesi j patį Siberijos galę 
ant Kinų rubežiaus, į m i estę Bla- 
govieszczenskę net ant 2 metų.

Na, ar ne puiki maskolių malo
nė?- Kun. Bulviecziui jau buvo 
likę isz viso tik keli mėnesiai sė 
dėti, po tam butų persikėlęs isz 
Lietuvos ir Lenkijos rubežių ant 
vienų metų ir paskui butų galė
jęs grįžti atgal į savo tėviszkę 
Lietuvę. O dabar... kraustykis į 
tokię vietę, kur velniai vaikus 
peri; tik viena kelionė kelis mė
nesius trauksis. Gerai, jei tas ku
nigas turės už kę ten nuvažiuot, 
ale jeigu reiks “karaliszku” kasa
te keliaut, tai vargo matys kas 
neverta.

Reikia pripažinti, kad masko
liai moka savo pagautus prieszi- 
ninkus kankyti! ,

Kas galėjo būti per priežastis 
to padavadyjimo, nelabai gali
me suprasti, bet gana. Wiena die- 
nę vaikai,p arėję sakė,mokintojas 
liepė, kad kožnas ant rytojaus 
atnesztų ženklelį, tėvų paraszy- 
tę, juog jie visai negeidžia lietu- 
vitzko mokslo, bet nori, kad 
viskas pasiliktų kaipo buvo iki- 
tol. Keli ukinįkai paraszė geidžia- 
mę ženklę.

Po kelių dienų vaikai, parėję 
namon, verkė ir skundėsi, kadan
gi mokintojas uždavė iszmokti 
isz galvos veik visę katekizmę, 
be to ėsęs begalo piktas, nuolatai 
baręs ir sako, kad lietuviai ėsę 
tikri “Auerochsen” (jaueziai ar
ba stumbrai). Sztai da vienas pa
veikslas gražaus vaikų moki ni« 
mo Prūsuose. Į nekurį kiemę 
atvažiavę-) “szulinspekteris”,mo- 
kyklę peržiūrėjęs ir paklausęs 
terp kitko, kiek yra lietuvninkų 
kūdikių, kurių tėvai namieje lie
tu viszka’ kalba. Buvo trys ber- 
tainiai lietuvių. Kada “szulin- 
spekteris” iszvažiavo, mokin
tojas liepęs tiems vaikams atsi
stoti ir sakyti: “lietuvninkai yra 
pagonys, lietuvninkai yra pago
nys!” Teip turėję sakyti tolaik, 
kolaik ne pailsę. Szitę atsitikimę 
apraszė p. Streikys, ūkinį kas isz 
Jagstelių, Szilokarczemos kreizo 
“Naujoje Lietuv. Ceituogoje”, 
No, 27 8z. m. Ant mokintojaus 
buvęs paduotas skundas vyriau
sybei.

Tokię pat dvasię sėja mus ku
nigai. O tuom tarpu mokintojai 
mus ir kunįgai yra tankiausiai gi
mę lietuviai. Matote, kas pas mus 
dedasi. Ak, o kiek mes turime da 
kitokių apasztalų mus neva ge
rosios valdžios! Mes
laikyti wiskę, mokėti algas, ap
rūpinti mokyklę iki mažiausio 
szapalėlio.'o kada reikalaujame 
savo tiesų, tai jau ir nepripažįsta 
mus už žmonis.

(Isz Ūkininko).

turime ui*

Isz V ilniaus.
Jau kelis kartus buvo raszyta, 

kad musų mieste yra 
gal į 20 tukstanezių lietuvių 
ir jie iki sziol neturi lietuviszkos 
bažnyczios, nes vyskupas Zviero- 
viez jokiu budu nenori iszklausy- 
ti lietuvių meldimo. Dabar pra 
neszu, kad Žemaiczių vyskupas 
kun. Paliulionis irgi bandė pra- 
szyti savo draugo vyskupo 
Zvierovicziaus, idant teiktųsi 
iszpildyti lietuvių praszymus. 
Bet aut to Wilniaus vyskupas 
atsakė, kad Wilniaus lietuviai 
tai daugių daugiausiai socijalis- 
tai, revolucijonistai, anarchistai, 
demokratai, per tai jis negalys 
tokių praszymus iszklausyti ir 
iszpildyti. Apart to lietuvių rei
kalavimai jam vyskupui ėsę“NiE 
NA CZA8IE.”

Nesuprastihas to Zvierovi
cziaus užsispyrimas. Ar-gi jis no
ri, kad lietuviai patys užimtų 
kokię-nors Wilniaus bažnyczię ir 
be jo daleidimo padarytų ję lietu
vi szka.

Isz Krakių.
Administraty viszkai iszvežė 

du ukinįku: Demintę ir Ribilį 
ant dviejų metų; bet už kę, tai 
ir sziędien nežino. O, szventa 
Riti ja! Tokios aukos balsingai 
szauksis atmonyjimo! Ar tai juo
kai ępleisti savo krasztę žmogui, 
turineziam savo ūkę, savo vai
kus, nemokaneziam nė vienos 
svetimos kalbos?! Nuo savo 
valdžios, kurios priedermė yra 
— guosti nelaimingus, mes lig 
sziol gėrėme tik kartybės taurę, 
Buri toliaus, rodos, bus vis kar
tesnė. Riszkimėš tada vienybėn 1 
Matykit, kad žydai per savo 
vienybę vis-gi szį tę gali pada
ryti ir po ruskių valdžia. Platin
kime blaivystę; naikinkime gir
tuoklystę, kuri mus isztvarkina 
ir į niekszus, nevertus guodonės 
paverczia. Widurinė musų tvir
tybė bus neperlaužiamu muru ir 
dėl kitų neprietelių. Kaip a. a. 
vyskupas Motiejus mokino, sza- 
linkimės nuo sėbrų policijos ir ki
tų maskolių, nes jie nėkuomet 
nebus musų prieteliais. Butelka 
jiems patinka: prie jos yra mu* 
sų prieteliais, paveizdėk, ir bus 
ant jūsų, kę girdėjo, praneszę.

(Tėv. Sargas).

NAUJI 1SZRAD1MAI

ĮĮ Mieste Nevbury, ■ Anglijoj, 
darė neseniai žingeidžias banda- 
vones su pritaikymu eiektriszkų 
vilnių, liuosai per orę paleistų, 
nereikalaujant drato, ant padegi
mo isz tolo explioduojanczių me- 
degų. Bandavonės buvo pasek
mingos: tyczia parengtę mažę 
parako krautuvę, ne jungiant jos 
dratu, su pagelba eiektriszkų Vil
nių uždegė greitai noo 500 yar- 
dų. Bandytojai sako, kad tos 
vilnys galės būt laike karės pri
taikytos prie padegimo prieszų 
parako krautuvių, teiposgi kasty- 
nėse ir skaldinycziose prie pade
gimo dinamito patronų be prisi- 

iszpildėtmus teisingus praszymus. artini m o.

Is£ Prūsų Lietuwos.
SziLOKARCZEMOS KREIZAS, StUM- 
baro irai. Praėjusi aję sau v ai t ę 
iszgirdę vaikus besimokinant lie- 
tuviszjįai, labai nusistebėjom. 
Rodos, kad ežia ir nėra ko stebė- 
tiesi. Gana ilgai procevojomės, 
tai galiausiai valdžia teikėsi susi-

KClBtUS yBMUKUf ttliv •1.1 • ~ _..IJ. Sa,ir tuoj puolė ant žemės. Nugabeno milti, vszklause mus maldę ir
jj dar į ligonbutį, bet į pusę wa-
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Isz Amerikos
Daugpatys.

Connectikute suaresztavo itali- 
jonę Salvatore de Ch'ello už 
daugpatystę. Turėjo jis ne ma
žiaus kaip septynes paezias ir tai 
visokių tautų: dvi buvo italijo- 
nės, viena vokietka, dvi airės, 
viena prancūzė ir viena negrė. 
Daugpatys su pasigyrimu aiszki- 
no policijai, kad nė viena pati ne 
kasztavo jam daugiaus kaip 50c; 
kitas gavęi už nužemintę prekę, 
terp tų buvo tokios, kurias gavo 
už kvorterį. Iki sziol policija su
rado 3 paezias ir 11 vaikų; trūk
sta dar keturių, apie kurias dar 

* tikrai nežinia, kiek jos turi vai 
kų; apie tai nė pats tėvas neži
no.

Sztraikas dėl tabako porcijų.
Anamosa, Ia. 300 nusikaltėlių 

czianykszczio kalinio pakėlė 
sztraikę, atsisakė eiti į darbę, kol 
kalinio užveizda ne iszpildys jų 
reikalavimo. Priežastis sztraiko 
yra — sumažinimas percijos ta
bako nuo 4 ant 2 uncijų ant san
vaitės. Wieton tabako,kalinio už
veizda prie valgio nusprendė 
pridėti svieslę, bet kaliniai tuom 
nepasiganėdina, reikalauja 4 unci
jų tabako, kaip buvo pirma; atsi
sako visai nuo sviesto.

Paslkeliiuaa ludijonu
Gyvenanti Meksike indijonai 

Yaki giminės pasikėlė ir užpuldi
nėja ant baltveidžių farmerių. 
Iszsiųsta priesz pasikėlėlius mili
cija turėjo jau susitikimę, ku
riame, kaip kiekvienas gali nu* 
manyti, turinti geresnius ginklus 
milicija buvo pergalėtoja, 30 in- 
dijonų likosi užmusztų. Maisztų 
vienok ne galima laikyti už ga
lutinai pergalėtus. Indijonai nu
pjaustė telegrafų dratus, įsilei
do atsilįepimę rinktiesi visiems 
tinkantiems po giuklu.

Graži dovana.
Garsus Amerikoj plieno dirb

tuvių savinįkas Andrev Carne- 
gife pasiūlė miestui San Diego, 
Kalifornijoj, 150000 ant parengi
mo vieszo knįgyno, jeigu mies
tas parupįs pliacių ant pastatymo 
triobos ir jeigu apsiima toliaus 
užlaikyti knįgynę.

Lytus pataisė javus laukuose.
| Nebraskos farmeriai ouvo 

labai nusiminę, kadangi dėl sto
kos lytaus ir didelių karszczių 
javais užsėti laukai izzrodė labai 
prastai. Dabar vienok užstojo 
lytus ir viskę vėl pataisė. Tikt 
keliuose sztėto paviecziuose kvie- 
cziai prasti, kitur jie ne niekesni 
negu buvo pereituose metuose. 
Szį metę tikisi surinkti apie 300 
milijonu buszelių. Lytus pasie
kė ir sztetę Kansas ir czia pa
taisė auganezius javus.

Pagimdė 7 vaikus.
Moteris negro George Hackett, 

darbinįko anglių kastynių, 26 d. 
liepos pagimdė 7 vaikų—6 mer
gaites ir vienę vaikę.3 mergaitės 
pasimirė į porę valandų po užgi
mimui, kitos trys ant rytojaus, 
vaikas gi dar gyvas, Tojė teip 
nepaprastai vaisinga moteriszkė 
dar jauna, turi tikt 32 m.

Sumusze inžinierių.
Į czianyksztes“GarfieldGrause” 

kastynes 26 d. liepos atėjo 20 su 
uždengtoms burnoms vyriszkių ir 
iszvedė inžinierių Doyle-Užpuoli- 
kai liepė pasitraukti dirbantiems 
kalviams ir įėję, pagriebė inži
nierių, iszvedė laukan ir baisiai 
su ryksztėms ir lazdoms sumu- 
szę, paleido. Kas buvo užpuoli
kai, nežinia; sumusztas inžinie
rius tvirtina, kad jų visai ne pa
žįsta.

Iszspjove kulką. i
Peoria, III. Policistas Donim, 

begaudydamas plėszikus, likosi 
jų į kaklę paszautas. Paszaukti 
daktarai apžiurėjo paszautę, su
rado ir kulkę kakle,bet nutarė jos 
ne imli, kadangi ir su ja gali mi
nėtas policistas gyventi ant svie
to, o operacija ėmimo kulkos bu
tų pavojinga. Daktarams teip 
betariant, ligonis kostelėjo ir su 
tuom iszspjovė ir kulkę, kurios 
daktarai ne dryso iszimti.

Sudegė pasažiennU garlaivys.
Mieste Quebec, Kanadoj, ant 

Szvento Jono ažero, dirbtuvių 
stovyklose su visu sudegė naujai 
padirbtas pasažierinis garlaivys 
•‘Mistossini”. Blėdis per tai pa
darytas skaito aut poros milijo
nų doiiarų. Liekanos minėto gar
laivio paskendo.

ii

LIETUVA

Trys itaUonai gaus atlyginimą.
Kaip paduoda isz Washingto- 

uo, szeimynoa trijų lyncznotų 
mieste Tallulah, La.,italjonų gaus 
nuo Amerikos rando atlyginimę, 
kadangi jie yra Italijos pavaldi
niai. Lattimero aukos užmusztos 
szerifo Martino be jokios priežas- 
sties nė jokio atlyginimo negavo. 
Mat ne su visais Amerikos ran
das elgiasi lygiai teisingai. Gal 
būt, kad ne visų krasztų randai 
užstoja lygiai dręsiai už svetur 
nuskriaustus savo pavaldinius.

Kuna fngersoiro sudegino.
Pereitąmė “Lietuvos” numeryj 

praneszėme apie staigę pasimiri- 
mę garsaus Amerikoj priesztikėji- 
miszko rasztinįko pulkaunįko Ro
berto G. Ingersoll. Kunę jo pa
prastame juodame grabe pervežė 
į Fresh Pond, L.J., kur yraįtaisos 
numirėlių kūnų deginimo. Czia 
kunę sudegino ir pelenus pasida
lino giminės ir draugai velionio.

Itaupies.
Frankfurt, Ky. Smarkiai siau- 

czia szitame mieste ir jo aplinki
nėse rauplės, nuo kurių ne mažai 
žmonių mirszta. Miesto rodą, 
ant užkirtimo kelio besiplatini- 
mui ligos, ant reikalavimo svei
katos užveizdos, nusprendė už
daryti ant tūlo laiko visas bažny- 
czias, teatrus ir kitokius žmonių 
susirinkimus, kadangi per susėji- 
mus vienoje vietoj žmonių, terp 
kurių yra sveiki ir ne sveiki, la
biausiai platinasi limpanczios li
gos.

Nelaimes ant geleiinkeliu
Pittsburg, Pa. Prie Herrs sta

tion, ant W. Fennsylvania geležin
kelio, tavorinis trūkis užbėgo ant 
palhžierinio ir sudaužė kelis pil
nus pasažierių vagonus pasažieri- 
nio trūkio,prie ko apie 20 žmonių 
likosi apkultų. Nors terp sužeis
tų ne mažai yra sunkiai sužeistų, 
bet, kaip daktarai sprendžia, nė 
vienas isz jų ne mirs.

Columbus, Oh. Ant Balti- 
more & Ohio geležinkelio linijos, 
netoli Cambridge, įgriuvo tune
lis. Atsitiko tas į 20 minutų po 
perbėgimui pasažierinio trūkio. 
Ant laimės tę susekė dar į laikę, 
sustabdė bėgantį į tunelį specija- 
liszkę trūkį ir tokiu budu apsau
gojo jį nuo nelaiipės. Tunelis ta
sai turi 700 pėdų ilgia Wisi 
trukiai dabar turi bėgti į Ohio 
per Clevelandę.

Port Jersis, N. Y. 29 d. lie
pos, dėl paplauto kelio pylimo 
iszszoko isz rėlių Lackavana, 
Erie geležinkelio pasažierinis 
trūkis. Wagonai susidaužė ir jų 
griuvėsiai užsidegė. Prie to du 
geležinkelio tarnai nustojo gy
vasties, o apie 20 žmonių likosi 
apkultų, terp kurių yra teiposgi 
sunkiai ir pavojingai apkulti.

SteubenvilLe, Oh. Netoli czia 
susimuszė du darbinįkiszki tru
kiai. Wiename trukyj vežė dar- 
binįkus. Prie susimuszimo dides
nė dalis paskutinio trūkio likosi 
sudaužyta, prie to mažiausiai 100 
darbinįkų likosi apkultų; mirti
nai apkultų vienok terp jų nėra.

Bjauriai atkerszyjo
Carmi, III. 16 metų mergina, 

Ivy Čraletree, be tėvų žinios isz- 
tekėjo už savo numylėtinio ir 
sulaukė vaiko. Tėvas ir moeze- 
ka vienok ant to nesutiko, atėmė 
dukterį ir uždraudė jai lankyti 
vyrę ir pas jį ėsantį vaikę. Duk
tė užtai sumislyjo atkerszyti gi
minėms: ji pribėrė nuodų arseniko 
į valgį, nuo ko visa jos tėvų 
szeimyna apsirgo, o vienas brolis 
pasimirė. Ivy isz syk užsigynė, 
bet paskui prisipažino; gailėjo jai 
vien pasimirusio brolio, kadangi 
ji norėjusi nunuodinti vien tėvę 
ir moezekę.

po nr. 
didelis 
blėdies

Gaisrai.
New York. Siautė ežia 

55—59 North Marre st. 
gaisras, kurisai pridirbo
ant $200000. Prie gesinimo 12 
ugnagesių likosi apkultų ir ap
degintų.

Wiea biznesinė dalis miesto 
Donaldson, netoli Stephen, Min., 
su visu iazdegė. Blėdį ugnies pa- 
darytę skaito ant daugelio szimtų 
tukstanezių doliarų.

Pereitas laikraszczio 
numeris klaidžiai buwo 
paženklintas: wieton Nr. 
20, turėjo būt Nr. 30.

Isz darbo lauko,
5 Cahaha, Ala. Leeds distrik- 

te atidaro naujas anglių kastynee.
7Į Des Moines, Ia. Saylor kas- 

tynėse, kurios iki sziol stovėjo, 
pradėjo wėl dirbti.

5 Milvaukee, Wib. Darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse sziuom 
kartu eina gerai.

*] Dubois, Pa. Pasibaigė ežia 
kalnakasių sztraikas. Darbinįkai 
iszkariavo tę, ko reikalavo.

7] Dunbar, Pa. Dunbar Fire 
Brick Co. isz gero noro pakėlė 
ant 10% uždarbį 100 savo dorbi- 
nįkų.

5 Ashtabula, Oh. Sztraikas 
Hannos frachlų iszkrovėjų pasi
baigė. Darbinįkai sugrįžo prie 
darbo.

sztraikę. 
valandų

Užgimė

Jie 
ant

ežia

•Į Youngstovn, Oh. Darbinį
kams czianykszczių liejinyczių 
pakėlė uždarbį po 25c. ant die
nos.

•į Fraser, Ia. Czianykszcziai 
kalnakasiai pakėlė 
reikalauja 8 darbo 
dienos.

•j Nev York.
vėl siuvėjų sztraikai. Siuvėjai 
reikalauja didesnio už savo dar
bę užmokesnio.

Wheeling, W.Va, Laugbli 
no geležies dirbtuvėse pakėlė dar
binįkų uždarbį aut 5%. Dirba 
czia su virszum 100 darbinįkų.

•į Granite, III. Darbai eina 
czia gerai, visos dirbtuvės dirba 
pilnę' laikę. Ir isž kitur atkaku
siems ne sunku czia gauti darbę.

r Scranton, Pa. Darbai ap
linkinėse kastynėse eina pusėtinai. 
D. L. & W. kastynėse dirba pil- 
nę laikę.

5 Mc Keesport, Pa. Nacional 
plieno liejinycziose pakėlė ant 
15% užmokesnį darbinįkų dir- 
banezių nuo tonos.

r Kooma, Ind. Greentcrvn 
stiklo dirbtuvės likosi uždarytos 
ant neaprubeiiuoto laiko. Per tai 
300 darbinįkų neteko darbo.

•j Jackson, Oh. Stoc Furuace 
dirbtuvės likosi uždarytos ant 
atlikimo visokių pertaisymų. 
Kaip ilgai jos stovės, dar nežinia.

1 Denver, Col. Pittsburgo 
kapitalistai rengia czia didelę 
automobilių (vežimų be arklių) 
dirbtuvę, kuri kasztuos 
11000000.

5 Alexandria, Ind. Kompa
nijos ulyczinių karų Alexandrioj, 
Anderson, Muncie, Marion, ir 
Fairmont pakėlė savo tarnų už
mokesnį nuo 8—15%.

* Chicago, III. Pakėlė czia 
sztraikę 2000 plytnyczių darbi
nįkų ir keli szimtai darbinįkų 
triobų statymui akmenų 
vių.

Vancouver, B. C. 
czianykszcziai murinįkai
sztraikę. Jie reikalauja p raižai i ni 
mo nuo darbo kontraktorių pri
imtų chinieczių.

•Į Big Soldier, Pa. Traukiasi 
czia jau nuo 6 sanvaiezių kalna
kasių sztraikas. Nesutikimai už
gimė už neteisingę svėrimę isz- 
kastų anglių.

Bay City, Mich. Kalnaka
siai Bay į pavieczio kastynių 
gauna dabar po 75c. nuo tonos 
iszkastų anglių; Saginav pa- 
vietyj uždirba po 70c. nuo tonos.

1 Nev York. Czianykszcziai 
telegramų isznesziotojai pakėlė 
sztraikę; jie stengiasi ne dalelsti 
kitų vaikų prie užėmimo jų vie
tų telegrafų biuruose.

5 Cincinnati, Oh.
sztraikę czianykszcziai laiknasz- 
czių isznesziotojai: jie reikalauja 
didesnio nuleidimo prekės jų par
duodamų laikraszczių.

T PrrrsBURG, Pa. * Bongheriai 
Joneso ir Langhlino liejinycziose 
buvo pakėlę sztraikę reikalauda
mi didesnio užmokesnio; kadangi 
darbdaviai ant to sutiko, tai dar
binįkai sugrįžo prie darbo.

T Connei-Lsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame apskri- 
tyj eina gerai: pereitę sanvaitę 
degė czia 18062 pecziai, taigi 
daugiaus negu kada nors pir- 
miaua.

T Ironvood, Mich. 2000 
darbinįkų czianykszczių

geležies

nių pareikalavo pakėlimo uhno- 
kesnio ant 20%; jeigu bus jiems 
atsakyta, pasirengę jie mesti dar- 
bę.

5 Milvaukee, Wis. VVisiems 
darbinįkams “Milvaukee Street 
Railvay” ir“Electric Light Com- 
pany”, tarnavusiems 5 metus, 
pakėlė užmokesnį po vienę centę 
už darbo valandę, taigi iszpuola 
po 75c dauginus ant sanvaitės.

T PhilaPelfhia, Pa. 150 vai
kų telegramų isznesziotojų Wes- 
tern Union Telegraph Co. pakė
lė sztraikę. Jie reikalauja po 3c. 
už kiekvieną telegramę dienos 
laike, o didesnio užmokesnio už 
nakties darbę.

Pittsburg, Pa. Pagarsėjęs 
kitę kart alkstanczių darbinįkų 
vadovas Coxey, Millvalej, ne 
toli Piltsburgo, nupirko stovin- 
czias nuo seniai plieno dirbtuves, 
kuriose žada pradėti darbus. Pa- 
tilps ežia 300 darbinįkų.

* Pietvakariniuose Amerikos 
krasztuose fabrikantai ir kasty- 
nių savinįkai skundžiasi ant sto
kos darbinįkų; skundžiasi ir far- 
meriai negaudami užtektinai dar
binįkų ant surinkimo laukų vai
sių-

‘ i
•į Anderson, Ind. Darbinįkai 

cinkavimo departamento czia- 
nykszczių “Tin Plate Works” 
sztraikę laimėjo: trustas pripaži
no 8 darbo valandas ant dienos 
prie sęno užmokesnio. Darbinįkai 
kitų dirbtuvių “Tin Plate Trust" 
reikalauja dabar to paties.

* Evansville, Ind. Traukiasi 
ežia dar wis unijonistų kalnaka
sių sztraikai. Wieton sztraikuo- 
janezių unijonistų, kastynių savi
nįkai partraukė negrus. Susimu- 
szimai teq> sztraikuojanczių ir 
negrų beveik kas dienę atsitinka. 
Skabsai negrai neszioja visada 
revolverius.

Darbai pereitę sanvaitę ėjo 
visur geriausnegu kada nors.'per 
pa si baigi m ę sztraikų tūlose Pen- 
nsylvanijos kastynėse ir sueitai ky- 
mę su darbiu į kais baltos blėtos 
dirbtuvių 600000 žmonių gavo 
darbę. Tūlos geležies dirbtuvės 
tiek turi reikalavimų, kad visų 
nespėja atlikti į paskirtę laikę.

T Kvieczių augintojai sziaur- 
vakarinių žemdarbiszkų Ameri
kos krasztų' atsiszaukė į geležin
kelių kompanijas su praszymu 
prisidėti prie parupinimo darbinį- 
kų ant surinkimo nuo lauko ja
vų, kadangi ant vietos farmeriai 
ne gauna reikalingų darbinįkų. 
Jeigu kompanijos atsisakytu, tai 
aut lauko daug nesurinktų javų 
turėtų pražūti. Nors farmeriai ža
da mokėti darbinįkams po $2. 
50—3 ant dienos prie pilno užlai
kymo, bet ant vietos ne 
jų tiek, kiek reikia.

gauna

dirbtu*

Wisi 
pakėlė

ISZ
Lietuwiszkū dirwu.

dirba laikrasztystėj, kad prie to
kių darbų atianda progę kitam 
ui kailio užlysti,wisaip iszkolioti, 
iszuiekinti smu nepatinkamu ypa* 
tf. Kodėl tę daro mnsų tūli laik- 
rasztinįkaų to pats neiino; prie 
tokio darbo a erczia juos vien ne 
tikę-*, nesutaikus būdas. Europoj 
tokius ant asabiszkų koliojimų ui-, 
gimusius laikraszcziua vadina rę- 
volvėriniais, bet kad ten žmonių 
protas augszcziaus pakilęs jie ii 
gai neužsiluiko, kadangi ten nėra 
skaitytojų mėgstanczių asabisz- 
kas pliovones.

Pažiūrėkime į musų laikrasz- 
czius, kokių pakraipų mes ne tu 
rime! Yra klerikaliszki, klerika- 
liszkai-lenkiszkas, klerikaliszkai- 
maskoliszkas, tolinus liberaliszki 
ir bepartijaliszki, yra dar asabisz- 
kss. Rodosi wietos yra visiems ir 
darbo, bet vieton dirbti, mes 
ttrp savęs ėdamėsi su didesniu 
įuirszimu negu szuues prie lovio. 
Tegul liberalai pakels kokį nors 
svarbiausiu užmanymę, tai kleri
kaliszki laikraszcziai tylės, bet 
užtai per savo pagelbinįkus įsi
vilkusių* į lenkiszkę, maskolisz 
kę ir asabiszkę keno nors kailį 
pakels tokį liarumę, kokio kitur 
niekur nepatiksi,iszniekinantį už
manymu. Užpulti, žinoma, pri 
versti atsikirsti. Ir kyla vaidai 
ne tikt terp paežių laikraszczių, 
bet ir terp jų skaitytojų, vaidai 
tie užima vietę laikraszcziuose 
naudingesniems rasztams. Tokiose 
sanlygose ir geriausi užmanymai 
nueina ant niekų. Argi todėl ne 
laikas isztarti: vaikai, paliaukite, 
nes ne gražiai siaueziate! Jums 
yra tai siausmas, bet tautai tuom 
Kenkiate!

plianę iszpildyti: iszrinko ant 
priiminėfimo aukų ant Paryžiaus 
parodos reikalų ir ant L’etuvos 
kankytinių p. Pranę Balcziuuę, 
draugystės kasierių, kurisai sto
vi po gera kaucija — todėl paau
kauti pinįgai ne gali pražūti.

Todėl, kas tikt prijauezia savo 
broliams kankytiniairis neteisin
gų maskoiiszkų valdžių, kas 
nori prisidėti prie atgavimo Lie
tuvoj musų prigimtoj • kalboj 
spaudos, tegul siunčia aukas ant 
rankų p. Bulcziuno, kurisai pri
duos surinktas aukas į laikrasz- 
ųzių redakcijas. Wardai aukauto
jų ir jų paaukauta suma bus per 
laikraszczius pagarsinta ir pa- 
kvitavota.

Necigėdinkit broliai ne galinti 
<|aug aukauti pasirodyti su ma
doms aukoms, kadangi isz daugė
jo mažų pasidaro viena dideli. 
Tegul kiekvienas-aukauja pagal 
Uzgalę: ar kas duos doliarę, ar 
10c. arba 5c.į vardai aukautojų 
bus lygiai laikraszcziuose pakvi- 
tavoti. Ne visi juk turi lygų isz- 
teklių: ne vienam juk sunkiaus 
paaukauti 10 arba 5c. kaip kitam 
doliarę ar daugiaus. Nesigailėkime 
tikt aukų ant tėvynės aukuro, 
ųdaug galėsime nuveikti, jeigu 
tikt visi aukaus pagal savo isz- 
galę. W iri aukautojai teiksis su
dėti savo aukas ir priduoti 
aug.-eziaus paminėtam sekreto
riui. Neklausykite atkalbinėjimų 
lenkiszkų, maskoliszkų tarnų ar
ba kitų, dėl asabiszkų priežasz- 
Czių stabdanezių tę svarbų užma- 
nyraę, kadangi tiems ne rupi ge
rovė ir pasikėlimas musų tau
tos!

Draugystės prez. J. Balczunas, 
Sekretrius J. Ed u kailis,

Isz Seatonville, III.
Czianykszcziose Coal Co. kas

tynėse pradėjo dirbti geriaus: 
dirGa dabar po 4 dienas ant san
vaitės.

Lietuvių yra ežia mažai. Wisi 
gyvena sutikime, gražiai, kaip 
pridera vaikams vienos tnotinos 
Lietuvos. Jeigu elgsis jie ir to- 
liaus teip gražiai, tai užsi pelnys 
ant geresnės negu kitų vietų lie
tuviai garbės. Terp musų mieste
lio lietuvių ne trūksta mėgstan- 
ežių skaityti laikraszczius ir knį- 
gas, troksztanczių, mokslo ir 
ezviesos. VVenslovas.

Reikia pasiskubinti su isz- 
rinkimu komiteto.

Didesnė dalis vietų ant iszsta- 
tymo daiktų ant Paryžiaus paro
dos yra jau^ užimta. Maskolijos 
komisoriai jau visai nepriima 
naujų atsiszaukimų, kadangi 
maskoliams paskirtas ruimas jau 
su visu užimtas seniaus užsira- 
szusių. Kitų knisztų skyriuose 
yra dar vietų, bet teiposgi ne 
daug. Reikia todėl pasiskubinti 
su rinkimu komiteto, kurio pri- 
derystė butų pasirūpinti apie 
vietę musų spaudos parodai. 
Welkant dar ilgiaus, gal būt jau 
per vėlu.

Isz wisur.
Sostapilėj kunįgaiksztystės 

Monaco, jtaieste to paties vardo, 
sugriuvo naujai statomi namai. 
Prie to trys darbinįkai likosi ant 
vietos užmuszti ir 11 sunkiai su
žeisti.

i

B Mieste Liverpool, Anglijoj, 
sudegė padaryta ant laivo “Cla 
rence” katalikiszkų vaikų patai
symo įtaisu. Laivas su visu su
degė, bet vaikus pasisekė isz- 
vesti.

isz Mt Carinei, Pa.
Matydami,* kaip kitų vietų lie- 

- tuviai sujudo, rinkdami aukas 
1 ant reikalų musų spaudos dalies 

ant ateinanezios vieosvietinėę 
, parodos Paryžiuj, mes, sanariai 
. “Naujos Žvaigždės Liuosybės” 

draugystės nutarėme teiposgi 
prisidėti su savo aukoms ant to 
reikalo; ant susirinkimo atlikto 
20 d. gegužio tikėjomės! surinkti 
kiek pinįgų 1* nusiųsti į redakci
ją

Ant įneszimo nekuriu sąnarių 
likosi nutarta suszaukti visuome- 
niszkę susirinkimę. Paėmėme sa
lę ir per iszmėtytus užkvietimus 
suszaukėme susirinkimę ant 28 d. 
gegužio. Žmonių susirinko diktai. 
Apsvarstant parodos reikalę, 
tūli parRpijonai jau tuom nepasi- 
ganėdino, bet užmanė su 
tuom klausymu nusiduoti pas ku- 
nįgę ir praszyti, idant jis, turėda
mas ant žmonių įtekmę, padėtu 
kuo geriausiai tę svarbų reikalę 
nuveikti. Tas įneszimas likosi 
priimtu. Tapo iszriuktas komite
tas, į kurį pateko: Petras Bie
liauskas, ir Wincas Kizis; 7. d. 
berželio jie nusidavė pas kun. 
Martiszių praszyti,idant užsakytu 
visuomeniszkę mitingę bažnyti
nėj salėj ant 18 d. berželio. Kunį- 
gas, iszgirdęs praszymę ir dasiži- 
nojęs ant ko mes szaukiame mi
tingę, nusiminė ir teisinosi, kad 
iki parodai yra dar gana laiko, 
(labai mažai. Red.), kad apie tai 
rupintiesi dar per anksti. Kadan
gi vienok komitetas nesidavė 
perkalbėti, kunįgas pažadėjo ant 
15 d. berželio, 7 vai. vakare, už
sakyti mitingę. Kada 11 d. ber
želio atėjo laikas iszpildyti paža
dėjimu, iszgirdome, kaip kunįgas 
ant 3 vai. po pietų užsakė mitin
gę dviejų draugyszczių. Teip 
mat iszpildė komiteto praszymę: 
vieton 7 vai. vakare,užsakė ant 
3 vai. po pietų, vieton vieuome- 
niszko, užsakė mitingę dviejų 
bažnytinių dVaugyszczių.

Kodėl kunįgas teip padarė — 
mes tikrai nežinome; gal būt, 
kad kunįgas neprilankus musų 
spaudos parodai todėl, kad tę už- 
manymę pakėlė ne kunįgai, bet 
svietiszki inteligentai, terp ku
rių. žinoma, nestokuoja ir valna- 
manių,teiposgigal irtas dar prisi
dėjo, kad visuomeniszko mitingo 
praūžė komitetas iszsiųstas per 
prisidėjitnę ne bažnytinės drau
gystės. Mat draugystė “Nauja 
Žvaigždė Liuosybės” turi liuosę, 
neprigulmingę nuo 
konstituciję, nors į ję 
giai katalikai kaip ir 
niai.

Kadangi, dėl neprilankumo 
kunįgo, musų noras suszaukti vi- 
suomeniszkę mitingę nepasisekė, 
draugystė nusprendė kitaip savo

Isz Wllmerding, Pa.
Naujai susitvėrusi sekcija dar- 

binįkiazkai politiszka laikys pirmę 
didelį susirinkimę, 6 dienę rug- 
pjuczio, 2 valandę po pietų,sve
tainėj prie Station Giat. Kalbėto
jai yra užpraszyti isz Homsted, 
P. Naujokaitis; Allegenės — P. 
Dominaitis; isz S. S. Pittsburg 
P. Lorantas su lietuviszkoms kai- 
boms.Teippatbus ir angliszki kal
bėtojai.

- Meldžiame susirinkti kuo 
skaitlingiausiai isz aplinkinių 
miestelių, kaip tai isz Braddook, 
Mc Kesport, East Pittsburg, Pa. 
Kiekvienas gerai velijantis dar- 
binįkas lietuvys privalo daly
vauti darbinįkiszkam judėjime, 
nes jame yra ateitis kiekvieno 
darbinįko. Laikas ir mums lietu
viams prisidėti prie' iszriszimo 
politiszko darbinįkiszko klausy
mo, nes tada galėsime pageryti 
savo būvį, kada suprasim aisz- 
kiai savo tiesas.

Wardan komiteto,
A. Miszkinis

u Londone, Court hotelyj, 20 
sveczių sunkiai apsirgo nuo ame 
rikoniszkų vaisių sudarytų bloki
nėse. Du amerikonai svecziaį nuo 
tų amerikoniszkų vaisių numirė; 
kiti dar serga.

| Rytinėse Indi jose, visame 
apskrity] Bombay, kuriame siau- 
czia dabar azijatiszkas maras, dėl 
stokos lytaus iszdegė nuo saulės 
visi laukų v ai šiai. Jeigu neužeis 
lytus, visai ne bus kę rinkti.

| Mieste Poona, Indi jose, vėl 
smarkiaus pradėjo siausti azija
tiszkas maras. Wien pereitos 
sanvaitės seredoj buvo ežia 251 
naujas apsirgimas, 121 gi pasimi
rė nuo maro.

| Saksų karalystėj, Zvikau 
apskrityj, kaimuose Saupersdorf 
ir Burkersdorf su viena diena 
apsirgo su viražam 100 žmonių. 
Paszaukti daktarai ne gali įspėti, 
kas tai do liga ir nuo ko ji paei
na.

Isz Brooklyno, N. Y.
Užstojęs naujas musų lietu- 

Viszkos parapijos prabaszczius, 
kun. Milu kas, laimi rūpinasi isz 
vien su parapijouais 'apie pride
rantį isztaisymę musų bažnytėlės. 
Sttai dabar, ant surinkimo rei
kalingų pinįgų, kun. Milukas ir 
parapijos komitetas parengė pa- 
sivažinėjimę ant jūrių, ant ko 
nusamdė puikų garlaivį. Po ke
lionės ant jūrių, pasivėžintojams 
bus duota porę valandų ant pa
silinksminimo Roton Point par
kuose.

Isz surinktų nuo to pinįgų,dalis 
eis ant bažnyczios reikalų, kita 
gi dalis ant tautiezkų. Tikimės, 
kad Brooklyno ir aplinkinių 
miestelių lietuviai nepasigailės 
centų ant nusipirkimo tikietų. 
Praleis linksmai laikę ir nejaug
dami, prisidės kaipi su aukoms 
prie įtaisymo bažnyczios ir prie 
tautiszkų reikalų. Prekės tikieto 
ir laikas, kada bus tasai pasi
linksminimas, paduotos szitame 
jau “Lietuvos” numeryj apgarsi- 
me ant pask$Kinio puelapio.

Reikaluose komiteto Pa
ryžiaus parodai.

Asz, kaipo aukavęs ant Pary
žiaus parodos reikalų ir pripažin
damas už teisingas priežastis atsi
sakymo nuo kandidatūros 
Szerno ir Olszevskto, kadangi jų 
ypatos butų stabdžiusios aukų 
rinkimę (apie tai pats persitikri
nau), asz perstatau szituos kan
didatus :

Ant piezidento — D-rę Szliu- 
pę isz Scranton, Pa.;

“ apdirbėjų reikalų — V. Sta- 
garę ir kun. Milukę ;

“ knįgiaus— kun. Žilinskę;
“ kasieriaus — J. J. Pauksztį 

po kaucija $5000.
D-rę Basanavyczių ant dele

gato į Paryžių.

Musų wienybe tautiszkuo- 
se darbuose.

Jeigu pažiūrėsime į pasielgimę 
vadovų kitų tautų ir į jų dar
bus, tai užtėmyjame ir ten viso
kias nuomones, smarkię kovę už 
nuomones ir principus, bet svar
biuose, apeinaneziuose visę tautę 
reikaluose reprezentantai parti

jų užmirszta asabiszkų* piktumus, 
nesutikimus dėl nuomonių, ne 
retai susijungia visi ant nuvei
kime svarbių reikalų. Net terp la
biausiai nesutinkadezių lenkų kaip 
kada būva toki atsitikimai, kad 
iszpažintojai visokių principų 
ir nuomonių užmirszta ant tūlo 
laiko apie nesutikimus, paka
vo ja asabiszkus nesikentimus

ir prisi susivienyja ant nuveiki- 
mo svarbių reikalų. Pas mus dar, 
turbut, niekada ne atsitiko, kad 
butume dirbę vienybėj, net ant 
atlikimo svarbiausių tautiszkų 
reikalų mes ne galime sueiti į 
vienybę, ne galime užmirszti 
asabiszkų piktumų, nesikentimų 
ir pavydėjimų. Jeigu jau atvirai 
ir ne visada pakeliame balsę 
priesz kitų užmanymus, tai jiems 
nemokame pritarti, ne norime 
paremti, jeigu jie ne musų 8zafi- 
nįkų pakelti. Estiesi, pjautiesi, 
koliotiesi karezemoj vartojamais 
žodžias visada mokame, bet dar
bas sujungtoms visų pajiegoms 
mums visai ne suprantamas. Ne 
trūksta juk terp mus net tokių 

kasty- darbinįkų, kurie tikt todėl neva

Pakėlė ;inio put lupiu.

| Saksų karalystėj, Wokietijoj, 
mieste Loebtau pasibaisėtinai 
siauczia sziltinės. Dabar jos pri
sigriebė jau to kraszto sostapilės, 
miesto Dresdeno. Į vienę sanvai
tę atsitiko paskutiniame mieste 
120 apsirgimų, isz apsirgusių 12 
pasimirė.

8 Mieste Hamburge, Wokieti- 
joj, teip dideli karszcziai, kad 
kas d:enę nuo jų mirszta po kelis 
žmonis. Miesto bulmistras Vers- 
man, užgautas saulės spindulių, 
likosi daktarų pripažintas už nu
mirusį, bet į 22 valandas jis ne
tikėtai atsigavo.

* Netoli Niznenovgorodo, Ma- 
skolijoj, ant upės Wolgossusimu- 
szė tavorinis garlaivys su pasa- 
žieriniu. Paskutinis paskendo, o 
su juom prigėrė 155 pisažieriai. 
Kapitonas tavorinio garlaivio 
likosi suaresztuotas, kadangi, 
kaip pasirodė, per jo kaltę susi- 
muszimas atsitiko.

Norris

bsinyczios 
priguli ly- 
valnama-

8 Tassalijoj, ant rubežiaua 
Turkijos ir Grekijos siautė bai
sus gaisrai, kurie isznaikino ne 
tikt kaimus, bet visus laukų 
vaisius ant ploto 10 ketvirtai
nių geografiszkų mylių. Ant vi
so to ploto buvo 4 miestai ir keli 
dideli kaimai; isz jų iszliko vos 
12 triobų. ^Skaitlių sudegusių 
žmonių paduoda ant 60. Blėdį 

_ tę skaito ant 
Sijonų drachmų.



LIETUVA
j ^Vulkanas Mauna Loa, ant 

Havai salų, smarkiai pradėjo 
mesti ugnį ir degantį ekystimę. 
Iki sziol jau to deganezio skysti
mo upės, tekanezios isz kratero į 
wisas pu-es pridirbo blėdies ant 
$50000, bet jos teka toliaus, 
nSkindamos whkę, kę ^nt kelio 
patinka — laukus ir triobas, gy
vulius,jeigu ne spėja į laikę pasi
traukti.

tu su dideliais kasztais parengtų 
tvirtyuių. Kariauna stovi po 
ginklu, bet nedrysta nieko dary
ti, kol nesulauks pastiprinimo, 
kadangi 6-anczios Gibraltare pa- 
jiegos mažos, prilyginant jas prie 
iszpaniszkų darbinįkų skaitliaus.

Kaime Losran, Alzatijoj,pa
simirė 86 metų murinįkas. Atka
ko sūdąs ant suraszymo palaikų. 
J ieškodami kelnorėj, už senų ra
kandų užtiko dvi blekines pilnas 
pinįsų, kurių buvo isz viso 1700 
000 markių. Nieks isz giminių, 
net velionio duktė, netikėjo, i- 
dant senis tiek pinįgų galėtu tu
rėti. Žinoma, paFaikėjai užtai ne 
pyksta.

Netoli miesto Heidenheim, 
^Vokietijoj, geležinkelio trūkis 
užliėgo ant skersai kelio važiuo- 
janezio vežimo su piknįkinįkais ir 
jį sudaužė. Keturi piknįkinįkai 

' likosi užmuszti, o apie 12 sunkiai 
sužeisti. Kaltė tos nelaimės puo
la ant geležinkelio sargo, kurisai 
nuo kaiszczio pasislėpė pavėsyj ir 
užmigo, priesz atbėgantį trūkį ne 
užleido buomo.

I Ant garlaivio “Pontianak” 
kaipo keleivis prisigriebė vienas 
chinietis prigulintis prie piratų 
(jūrių plėszikų) ir užsimanė lai
vę iszplėszti. Atlikti tę vienok 
Buvo ne lengva, kadangi laivo 
tarnų, jurinįkų ir pasažierių buvo 
daug. Reikėjo todėl skaitlių prie- 
szų sumažinti. Laukė jis, kada 
pasažierai ir didesnė laivo tarnų 
ir jurinįkų dalis sum igo: paėmė pei 
I] ir vienę po kitam papjovė pen
kis pasažierius chinieczius, 14 gi 
mirtinai sužeidė. Ant riksmų 
pjaunamų atbėgo kapitonas ir 
perszovė žmogžudį.

Dabar jie 
ciwilizuotų 
potam ateis 
lotyniszkų

iszleidžia jau mieste Tokio japo- 
niszkoj kalboj laikraeztį spaadi- 
namę lotyniszkoms literoms. 
Ateis laikas, kad lotyniszkas lite 
ras priims ir maskoliai, nors jie 
visame progreso keliu žengia už 
pakalyj kitų tautų, 
rengiasi įvesti 
krasztų kalendorių; 
kaleina priėmimo ir
literų kaipo svarbiausio civili- 
zac jos ženklo. Dabar caras ir jo 
tarnai nedaleidžia lietuviams 
spaudinti laikraszczių ir knįgų 
lotyniszkoms literoms, bet ateis 
laikas, kad ir Maskolija masko- 
liszkiems rasztams turės priimti 
lotyniszkas kaipo parankiausias 
ir sveikiausias. Civilizuoti 
krasztai juk nepriims maskolisz- 
kų, kadangi maskoliszka tauta 
žengia užpakaly] kitų, todėl ne 
augszcziaus pakilusioms tautoms 
atseis taikytieji prie maskolių, 
bet atbulai.

diditurczio

nuo nedė- 
namus rink-

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchinsoną.

Kaime Kozieglovka, neto
li miestelio Ziviercie, Lenkijoj, 
laike sumos trenkė perkūnas į 
vargonus bažnyczioj. 3 žmogys
tos, kurios stovėjo netoli vargo
nų, likosi užmusztos, 6 gi, o ta
me ir vargamistra, apsvaigintos, 
bet tie visi atsigavo. Susigrūdi
me terpduryj 25 žmonės tapo 
sunkiai sumynioti.

H Wakarinių Prūsų provinci
joj, senoviszkoj kryžiokų sosta- 
pilėj, mieste Marienburge, siautė 
baisus gaisras, kuristi neiszpasa- 
kytai daug blėdies pridirbo. Ant 
apstabdymo ugnies pajiegų vie
tinių ugnagesių neužteko, reikėjo 
praszyti pagelbos isz Gedanijos 
(Dancigo) ir Elbingo. Iszviso su
degė 50 triobų, terp tų gimnazi
ja, mergaiczių mokykla, rotuszė 
ir 17 puikių namų ant rinkos. 
Didelės vertės istoriszki rasztai, 
senoviszkas kryžiokų archyvas 
likosi iszgelbėti. Kryžiokų zamko, 
ne seniai su dideliais kasztais isz- 
taisyto, ugnis ne užgriebė.

Wietines Žinios.

Mieste Schrim, Poznaniaus 
provincijoj, beturczių namuose 
400 beturczių, daugume lenkai, 
pakėlėsumiszimę. Su lazdoms-ir 
peiliais užpuolė ant tarnų ir urėd- 
nįkų; tų paežių ginklų griebėsi 
ir priesz policiję. Po ilgų imty
nių pasisekė policijai suimti va
dovus maiszto; potam ir kiti nu
siramino. Imtynėse daug maisz- 
tiuįkų likosi sužeistų.

graszių,

|; Pereituose metuose popiežius 
isz visokių szaltinių, o tame ir 
isz Szwento Petro 
turėjo surinkimų 7 milijonus
frankų. Ant užlaikymo pasiunti 
mų svetimuose krasztuose iszleido 
500000 frankų. Užlaikymas po
piežiaus dvaro, paszelpa bažny- 
czioms ir ypatoms kasztavo 2 
500000 fankų. Užlaikymas mok- 
slaioių ir misijų kasztavo 1 
500000 frankų. Sulyginant 
surinkimais, ant mokslainių 
duota ne per daugiausiai, 
mažiaus negu ketvirtę dalį 
rinkimų.

|| Pereitos senvaitės pabaigoj 
daugelyj Europos krasztų siautė 
baisios audros su ledais. Daugiau 
šiai blėdies pridirbo jos \Vokieti- 
joj ir Sziaurinėj Prancūzijoj. Wo- 
kietijoj, provincijose: Silezijoj, 
Honovere ir Saksuose ledai ir 
vėtros neiszpaaakytai daug blė 
dies pridirbo. Mieste Jessen, 
Merserburgo apskrity],vėtros su
griovė ant garbės užmusztų 
prancuziszkoj karėj kareivių pa
statytą paminklę; Arto klonyj 
su visu isznaikino vynyczias. 
Sziaurinėj ir sziaurrytinėj Prancū
zijoj ledai iszmmzė nieszpasaky- 
tai didelius laukų plotus. De
partamentuose Mamos ir Aube, 
kur szį metę rodėsi puikus užde- 
rėjimas, ledai, galima sakyti, su 
visu isznaikino laukų vaisius. 
Laike tų vėtrų perkūnas uždegė 
diktai triobų ir bažnyczių.

su 
isz
nes
su-

i Tiroliu], Pietinėj Austrijoj, 
netoli džicwinįhų gydymosi sta 
cijos Meran, wiena draugystė už
simanė ant tyczia parengto vir
vinio karo prisigriebti sniego už
klotos kalno virszunės.Kada karas 
buvo jau netoli kalno virszunės, 

• wirwėjtruko ir karas su keleiviais 
smarkiai nuo kalno atgal bėgda
mas, susidaužė. Isz buvusių kare 
12 žmonių vienas, profesorius 
Windobonos muzikaliszkos kon
servatorijos Herbet likosi- ant 
vietos užmusztas, 6 ypatos mir- 
nai apkultos, kiti gi apkulti ne
pavojingai.

§ Pradžioj rugsėjo arba pra
džioj spalių mėnesio atsibus Pe
terburge susivažiavimas visos 
Maskolijos rasztinįkų ir laikrasz 
tinįkų ant apkalbėjimo spaudos 
reikalų Maskolijoj. Ant susiva
žiavimo galės imti dalyvumę: 
sanariai unijos, literariszkos 
draugystės, mylėtojų maskoli&z- 
kos literatūras, delegatai mok- 
ęliszkų, dramatiszkų, muzikalisz- 
kų draugyszczių, laikraszczių re
prezentantai po 2 nuo kiekvieno 
laikraszczio. Ant susivažiavimo 
bus perkratinėjami terp kitko ir 
laikrasztystės reikalai. Mes seniai 
žinome, koki svarbiausi reikalai 
lietuviszkos spaudos (Maskolijoj, 
taigi, kad randas ne draustu 
mums spaudinimo knįgų ir laik
raszczių musų prigimtoj kalboj. 
To praszome ir reikalaujame per 
ilgas metų eiles, bet kodėl malo
ningiausias caras musų praszymų 
ne klauso?

Ii Net maskoliszkas randas gar
sina, kad szį metę vaisingiausiu 
Maskolijos dalį atlankė nėužaugi- 
nias. Dėl nuolatinių lytų ir szalto 
oro,kaip garsina Kijevo jenaral- 
gubernatorius, daug javų pražu
vo: Skviros, Lipoviczų, Kijevo 
ir Czerkasų paviecziuose,Kijevo 
gub., teiposgi daugelyj vietų 
Wolyniaus ir Podoliaus guberni
jų. Javų prekės smarkiai kyla. 
Szį metę nieks ne laukia ežia di
delių surinkimų; atlikusių nuo 
kitų metų grudų yra labai mažai. 
Gyventojai su baime žiuri į atei
tį ir laukia bado.

II Išzpaniszki darbinį kai, dir
banti prie drutinimo prigulin- 
czios anglijonams Gibraltaro 
tvirtynėe, pakėlė sztraikę. 
Sztraikieriai neužailaiko rami si 
Augtijonus, kuriems priguli m 
bmltaro tvirtynės, apėmė baimė, 
kad iszpaniazki darbi n į kai nepri
sigriebtu prie parako ir dinamito 
?ukrowimo ir kad jie ne iszgriau,

P Wokiecziai dar vis vartoja 
senos formos gotiszkas literas 
savo rasztuose, bet rodosi, kad 
gotiszkos,kaipo be sveikos akims, 
ne ilgai užsiliks, jau dabar kas 
metę vis dauginus ir daugiaus 
^Vokietijoj iszleidžia vokiszkoj 
kalboj rasztų spaudintų lotynisz- 
koms literoms, toms literoms 
spaudina visas svarbesnes mok
ei iszkas knįgas ir laikraszczius. 
Terp visų iszleistų rasztų vo
kiszkoj kalboj, spaudintų loty- 
niszkoms literoms 1860 m. buvo 
tikt 21, 76%; 1870 m. jų buvo 
jau 25, 34% ; 1880 m. 34, 92% ; 
1890 m. 38, 56%, 1898 m. 40, 
40%. Isz viso vokiszkoj kalboj 
pereituose metuose įsileido 10328 
raszlus gotiazkoms literoms ir 
7003 lotyniszkoms. Ateis laikas, 
kad ir kitos tautos vartojanczios 
kitokias savo rasztuose literas 
priims parankiausias ir sveikiau
sias akims lotyniszkas. Antai Ja
ponijoj jaunuomenė jau suprato 
naudingumę lotyniszkų literų: ji

— Pereitos subatos dienę, dar- 
binįkas F ra n k Zatera, betraukda
mas javų miiszuB elevatoriuj 
ant kertės 22 ui. ir Grove st., 
įsipainiojo į virves maiszų trau
kimui teip, kad kilpa užkrito ant 
kaklo ir prietaha žmogų pakorė. 
Kol, užtėmyję nelaimę,kiti darbi- 
nįkai atbėgo į pagelbę ir prie'ai- 
sę sustabdė, jau Zatera buvo ne 
gyvas.

— Nuo 1 dienos pjutės, pagal 
užgyrimę ■ szteto legislaturos, 
Ch cagoj likosi parengti trys biu 
rai parupinimo darbo be darbo 
esantiems darbinįkam*. Už viso 
kius nurodymus darbinįkams ne 
reiks nieko mokėti, kadangi tuos 
biurus užlaikys sztetas sa<okąsz 
tais. Biurai toki likosi parengti: 
vakarinėj miesto dalyj-po nr. 28 
Ogden av.; sziaurinėj-ant kertės 
Chicago ir La Sdle av.; jiielinėj- 
po nr. 44 Congress et.

— Garsus žmogžudys, mėsinį 
kas Luetgert, kurisai savo laike 
isz kūno paezios pridirbo deszrų 
ir už tę bjaurų darbę likoai ant 
viso amžiaus kalėjimo sūdo nu
spręstas, dabar {kalėjimo vietoj 
staiga pasimirė. Nuo ko jis pasi
mirė, tikrai nežinia: vieni sako, 
kad nuo szirdies ligos, kiti gi 
spėja, kad turėjo nusinuodinti. 
Pereito panedėlio dienę palaido 
jo kunę; ant kapo kalbėjo buvęs 
Luetgerto advokatas Harmon ir 
pastorius Braun.

— Po nr. 192 Forųuer st., pe
reitos nedėlios dienę italijonas 
Giovanui Chellino paleido ketu
ris szuvius į savo paczię, o pa
skui ir sau į galwę. Kaimynai,ias- 
girdę szuvius, iszmuszė duris ir 
įsiveržė į vidų, bet buvo jau 
per vėlu: lygiai auka, kaip ir 
žmogžudys gulėjo be žado ant 
grindų, moteriazkė į pėrę minutų 
pasimirė, jos gi vyrę nuvežė į 
ligonbutį, bet nėra didelės vil
ties ant iszgijimo. Netikęs vyras 
užmuszė savo paczię todėl, kad 
ji negalėjo jam duoti ant pasi
linksminimo tiek pinįgų, kiek jis 
norėjo: su dideliu vargu įstengė 
pas kaimynus pasiskolinti vos 
vienę doliarę, o to vyrui buvo 
per mažai.

KORESPONDENCIJA.
Guodotina “Lietuvos” Redakcija!

Gal busite malonus patalpinti į 
“Lietuvę” szį straipsnelį.

Nedelioje, 30 Liepos, turėjau 
laimę iszgirsti guod. kn. Krav
czuno pamokėlę sz. Jurgio baž- 
czioj ant Bridgeporto. Tankiai 
girdėt rugones, buk kn. Krav
czunas nemoka sakyti pamokslų, 
bet kaip szię nedėlię asz girdėjau, 
jis pasakė gana teisingę pamok- 
slę. Terp kitko jis privedė vienę 
gana teisingę prilyginimę sakyda
mas: “Sunkiau bus verbliudui 
perlysti per adatos skylutę, negu 
didžtureziui įeiti į dangaus kara
lystę”. Gal nesūriems szis ku. 
Kravczuno iszaitarimas pasirodys 
melagingu, vienok asz pripažys- 
tu jam teisybę, ir tikiu, kad ir di
džiuma klausytojų su jo teorija 
sutinka: juk kiekvienas gali su
prasti, kad toks didelis žvėris 
kaip.verbliudas jokiu budu per 
adatos skylutę ueperly.% o didž
turtis, turėdamas užtektinai pinį 
gų, užpirks keliasdeszimtis sz. 
miežių, su kurių galybe kuningai 
įves jį į dangaus karalystę. Ku
nįgas Kravczunas vienok moki-

na, kad tai neteisybė. Dėltogl 
broliai nerugokite ant guod. kn. 
Kravczuuo pamokslų, tiktai klau
sykite jų su atyda, o suprasite, 
kad jis kaip kada, nors isz nety- 
cziu, pasako teisybę. ,

Po pamokslui guod. kn, Krav- 
czunas kalbėjo priėdę apie kolek- 
tawimę pinįgų. Priedas, žinoma, 
prie Dievo žodžių nepriguli, tai
gi ežia jau mažiau ir kunįgas tei
sybės laikėsi. Priede jis pasakė, 
jog yra matęs lenkų bažnyczio- 
se ant kolektų duodanezius: ni
kelius, deszimtukus ir kvorterius, 
o mus bažnyczioje mato tik cen
tus. Czia jis užmirszo apie žo
džius evangelijos sz., kad uaszlės 
duotas skatikas (centas) buwa 
Dievui mielesnis už 
doliarę.

Tolinus sakė, kad 
lioa siųs per lietuvių
ti pinįgų klerikę Ambutę ir ki- 
tę kokį kuuįgę; sako, kas jiems 
duos pinįgus, tai vis tiek kaip ir 
man paežiam atne.-ztų, Cziajau 
yra melagystė. Man teko būti 
sude ant provos kn. Kravczuno 
su “Lietuvos” iszleistuve ir gir
dėjau, kaip sude liudinįkai skun
dėsi, kad viens davė 15.00,o kn. < 
Kravczunas jam pakvitavojo tik 
25c, kitas davė $10.00, o kunįgo 
rado pakvitavota tik $5,00; sū
dąs klausė, kam tuos pinįgus mo
kėjo, ar kn. KravczunuiP liudinį- 
kas atsakė: viena sykį daviau pa
ežiam kn. Kravczunui $5.00 kle
bonijoje, kitu sykiu buvo j > siųs
tas klerikas kolektuoti ant baž 
nyczios; tam daviau $3.00, o tre- 
cziu sykiu,imdamas velykinę kor
telę, daviau vargamistrai $2.00, 
dabar randu pakvitavota tik 
$5.00. Budas pasakė: kę daviai 
klerikui ar vargamistrai, tai kas 
kunįgui gal woj,jis apie tę gal nieko 
nežmo-Toliaus paklausė kn.Krav
czuno, ar jis priėmė nuo kokio 
kleriko ar vargamistros to žmo
gaus duotus pinįgus? kunįgas už
sigynė, kad ne. Dar užklausė sū
dąs ano liudinįko, ar gawo kvitę 
uuo duotų pinįgų? liudinįkas 
atsakė,jog ne gavo ir ne praszė.

Ant to sūdąs atsakė:tai ko nuo 
kunįgo nori? Jis nieko apie tavo 
duotus pinįgus nežino.

Dėltogi,jeigu sykį apeigavome, 
ant toliau bukime iszmintingesni. 
ir žinokime, kam savo pinįgus 
duodame. Parapuonas.

Weseln|kų atsiliepimas.
Nr. 20 “Lietuvos”, Wietinėse 

Žiniose, nežinomas raszėjas melą 
gingai apraszė apie vestuves at
sibuvusias 24 d. liepos Litu- 
danskio salėj, ant kertės 33 ir S. 
Morgan ui. Ant minėtų vestu
vių ne buvo nė jokių musztynių, 
nė girtuokliavimų, bet veselnį- 
kai gražiai užsilaikė; policija ne
paėmė viso rulko veselnįkų. 
Wiskas kas ten atsitiko, buvo 
tas, kad vienas grinorius, turė
dama piktumę ant vieno isz 
muzikantų, iszpirko varantį At
važiavo policija ir paėmė ne 
veselnįkų pulkę, tikt tuodu du. 
Protestuojame mes priesz netei
singu musų apjuodinimę, kadan
gi mes visi ėsame blaivais, visi 
gražiai linksminomės, ant vestu
vių gražiai užsilaikėme; vaidų 
terp mus ne buvo, nereikėjo ir 
ant policijos nakvoti. Už wienę, 
juk ne gal būt apkaltinti visi!

Wienas isz veselnįkų.-
Su noru, vardan teisybės, tal

piname szitę atszaukimę. Broliai, 
kurie teip užstoja už savo garbę, 
ne tersz jos ne tikt ant vestu
vių, bet ir kitokiuose atsitiki
muose. ' Redakcija.

“Kataliko” .redaktoriui.
Teisybė, “szuns balsas neina į 

dangą”. Galite judu su sawo bo
su,nors įsilipę į wienę ambonę,lo
ti,kiek tik norite, galite kas dien 
szaukti, kad pas Ohzew8kį žmo
nės neitų, meluokite, kaip tik ga
lite, nieks jus neklausys. Turais- 
tos bosas jau antras metas kaip 
tę agitaciję waro spawiednyczio- 
se ir ambonose, ne tik Chicagoje, 
l>et ir kituose miesteliuose, ir kas 
jo klauso? O.kę tu pasamdytas 
zaunyji“Katalrke”,žmonės nė tiek 
neklausys. Meluok,kiek tik nori, 
nes tai tawo darbas yra, tau bo
sas už tai tik ir algę moka! Zau
nyk, kiek paįiegi, man tavo zau
nos nieko nekenks, nes “szuns 
balsas į dangų neina”!

A. Olszewsus.

(Tąsa.)
Kreidiniuose sluoganiose ne truko dar 

didelių baisybių, bet šaltakraujai sausže- 
mių sutvėrimai tų laikų, randami žemėj, yra. 
jau mažesni. Dinosaurai tų laikų turėjo* 27 
pėdas augščio ir 60 pėdų ilgio; hypselosaurai 
gi buvo dar didesni. Tuose jau laikuose gy
veno neišpasakyto didumo lakiojaiiti turinti 
aštrius dantis driežai, pratėviai musų šiądie- 
ninių paukščių, arnithochirai, kurie, išskėtę 
sparnus, turėjo 20 pėdų pločio.

Laikuose trečiaeilinio perijodo pasirodo 
jau šiltakraujai sutvėrimai, bet užtai išnyko 
daug šaltakraujų baisybių, kurių vietoj atsi
rado jau mažesni, bet užtai stovinti ant aug- 
štesnio laipsnio. Pradžioj tvėrymosi sluogs- 
nių to perijodo pasirodė paukščiai, iš kurių 
Gastornis ir Brontomis buvo daug didesni 
už šiądėn kur nortf’esančius ant žemės. Pir
mutiniai žindanti sutvėrimai buvo ne dideli, 
bet jie, laikui bėgant, ėjo vis didyn. Lignito 
sluogsniuose randa liekanas korifoddnų, ku
rie turėjo 7 j>ėdas ilgio; vėlesniuose sluogs- 
niuose randa titanoterus, kurie turėjo 12 
pėdų ilgio. Didžiausi vienok žvėrys gyveno 
laike tvėrymosi myoceno sluogsnių: dinoce- 
rai turėjo 16 pėdų augščio ir 20 pėdų ilgio.

Plioceno laikuose šiltakraujai žvėrys 
rods dar vis didesni negu šiądieniniai, bet 
jie jau mažesni negu buvo myoceno laikuose: 
Elephas meridionalis tų laikų turėjo 20 pėdų 
ilgio ir du sieksniu augščio. Pradžioj ketvir- 
taeilinio perijodo gyveno dar dideli mamu
tai turinti 12 pėdų augščio.

Kaslink didumo praėjusių amžių sutvė
rimų, tai anų praėjusių gadynių žemės sluog- 
sniuose nėra didesnių už šios dienos didžžu- 
vius, kurių ne vienas turi 150 pėdų ir dau
giaus ilgio.

Ajiskritai imant, praėjusių gadynių gyvi 
sutvėrimai geriaus buvo ajisaugoti, ypač sil- 
pnesniejie, nuo išnaikinimo, negu dabarti
niai, nes daugumas jų turėjo kietą uždangą 
arba aštrius akstinus ant nugaros ant atsigy-1 
nimo. Mažiaus anų senų gadynių laikuose 
buvo ir priešų, todėl ir kova už būvį buvo 
daug lengvesnė nėgų dabar. Mėsėdžių dras- 
kančiij sutvėrimų buvo kur kas mažiaus negu 
dabar. Teisybė, tūli, iš anų šaltakraujų bai
sių driežų, kaip rodb jų dantys, prigulėjo 
prie mėsėdžių draskančių, bet kaip prancūziš
kas mokslinčius Gaudry, betirinėdamas pilvus 
tų baisybių persitikrino iš rastų mazgų, tos bai
sybės ėdė mažai, ant pervirinimo ]>atekusio į 
pilvą maisto reikėjo joms ilgo laiko, todėl 
joms ne daug reikėjo naikinti silpnesnių su
tvėrimų. Visos tos praėjusių amžių baisybės 
ne buvo teip baisios, kaip galėjo rodytiesi iš 
jų didumo.

Toliaus tas pats mokslinčius, iš sudėjimo 
kojų rastų liekanų senų gadynių gyvų 
sutvėrimų,persitikrino, kad jie buvo ne ran
gus, krutėjo Įialengva, greitumas Jų buvo 
mažas ir jis didinosi persi keičiant gyvuoliams 
į augštesnes veisles ir tų veislių sutvėrimai, 
juo vėliaus atsirado, juo buvo greitesniais. 
Tikra kova už būvį terp gyvuolių, kęva nai
kinanti vienas netinkančias į kovą veisles ga
lėjo užgimti tikt artesnėse musų laikų gady
nėse, kada atsirado brūzgus ir greiti draskan
ti žvėrys, žuvys ir tt.

Ar daug buvo praėjusiose gadynėse gy
vų sutvėrimų atmainų ir veislių, apie tai ne 
galima dabar spręsti, kadangi ne visos veis
les užsiliko eiliniuose žemės sluogsniose ir tie 
pats sluogsniai dar ne visur mokslinčių ištir
ti. Iš iki šioliškų vienok tirinėjimų matyt, 
kad senesniuose žemės sluogsniuose mažiaus 
yra gyvuolių veislių ir atmainų, juo arčiaus 
šiądieninių laikų, juo liekanų ir pačių atmai 
nų ir veislių gyvuolių užtinka daugiaus. Tai
gi jau iš to išpuola, kad senose gadynėse 
turėjo būt veislų ir jų atmainų mažiaus, lai
kui bėgant gi jos vis dauginosi ir dauginosi. 
Žmogaus liekanas randa tikt sluogsniuose pa
baigos trečiaeilinio perijodo, giliaus niekur 
jų neužtiko: gilesniuose sluogsniuose randa 
tikt beždžionių kaulus.

Kokio laiko reikėjo ant persikeitimo, 
ant pasidarjmo iš senų veislių ir atmainų ki
tokių—sunku įspėti, kadangi toki persikeiti
mai paeina nuo daugelio aplinkybių;tiek šią
dien ištirta, kad sykį išnykusi atmaina arba 
visa giminė, jau antru kartu niekada neatsi
randa, jeigu išnyksta,tai išnyksta ant visados, 
toliaus auga ir veisiasi jau vien tos, kurios per
sikeitė iš anų išnykusių.Teip yra su visokiais 
gyvuoliais, kaip ir su augmenims. Kad po 
įtekme visokių aplinkybių atmainos persikei
čia kaip kada greičiaus, parodo tą ir šios die
nos atsitikimai: antai žąsys, iš Europos par
gabentos į Pietinę Ameriką,greitai persikeitė 
ir sutvėrė naują atmainą. Tą jiatį galima pa
sakyti apie tulus kalnų augmenis auginamus 
ant žemumų: augmenys toki žemumose grei
tai persikeičia ir sutveria kitą atmaįuą; at
maina auganti ant kalnų, žemumuope visai 
ne auga.

gyvuolių veisles. Tūli iš jų, kaip antai Ptery
gotus, buvo apie 6 pėdų ilgio. Jie prigulėjo 
prie žemesnių veislių gyvų sutvėrimų, netu
rinčiu kaulų.

Jiems panašių nėra terp šiądien gyve
nančių sutvėrimų. Nors jie ne panašus į šios 
dienos jūrėse gyvenančius krabus, bet jie sto
vi artymoj giminystoj su paskutiniais, nuo jų 
paeina krabai įtaigi tie išnykę jurių skorpijo
nai yra tai protėviai šiądieninių krabų, kiti 
mokslinčiai laiko juos už protėvius šios die
nos skorpijonų gyvenančių šiltesniuose kran
tuose, kurių, dėl nuodingumo, teip bauginasi 
žmonės.

Tie senovės jūrių skorpijonai išrodė ši- 
teip: kojos jų susidėjo iš žiedų arba segmen
tų, Taigi juos reikia priskirti prie sky
riaus gyvuolių mokslinčių vadinamų Articu- 
lata, prie kokių priguli krabai, omarai, vo
rai ir vabalai. Visų šito skyriaus gyvuolių, 
taigi teip išnykusių, J<aip ir dabar gyvuojan
čių, kūnas susideda iŠ žiedų, kaip tai geriau
siai matote ant širšių, prie tokių žiedų pri
tvirtinta po porą kojų susidedančių taipgi iš 
žiedų, vienų ilgesnių kitų trumjiesnių. Tur
būt toksai kūno sudėjimas parankiausias, pa
lengvina tų veislių sutvėrimams kovą už būvį 
ir prisitaikymą prie visokių sanlygų, kadan
gi ir šiądien to skyriaus sutvėrimai yra skait
lingiausiais ant žemės; juos patinkame visur: 
jurėso, upėse ir ažeruose; ant lauko ir girio
se; žemės gilumose, visokiuose žemės ply
šiuose; lakiojančius ant oro, net kūne kito
kių gyvuolių; kaip kiti iš to skyriaus šiądien 
pažįstami sutvėrimai, kaip antai, skruzdėlės, 
bitys arba širšes net protiškai gana augštai 
pasikėlę.

To skyriaus sutvėrimai ne tikt kad šiądien 
tveria labai išsiplatinusią gyvuolių grupą, 
bet jie priguli prie labai seniai ant žemės at
siradusių gyvuolių, kadangi jau seniausių 
perijodų Waliso slanco sluogsniuose randa 
liekanas kūnų to skyriaus sutvėrimų trilobi
tais vadinamų. Didžiausias iš tb skyriaus 
gyvų sutvėrimų, kokių liekanas jiasisekė 
šidl surasti žemės sluogsniuose, buvo 
paveikslėlio parodytas Pterygotus.

iki 
ant

Pterygotus anglicuN

Jurių skorpijonai.
Šitie išnykę nuo žemės paviršiaus gyvi 

sutvėrimai gyveno labai senose gadynėse 
jurių vandenyse. Taip kaip šiądien gyvenan
ti jūrėse krabai ir omarai,turėjo kūną suside
dantį ii žiedų, uždengtą kietu serdoku; kojos 
paskirtos buvo ant slankiojimo, plaukinėj i- 
mo vandenyj ir ant gaudymo ant maisto silp
nesnių gyvuolių. Savo laike prigulėjo jie 
prie didžiausių sutvėrimų; tūlos atmainos bu
vo didesnės už giminingas jiems šios dienos

1. Viršutine pusę 2. Apatine pusė. '
Rado jį eilėse raudonojo pieskinio ak

mens Anglijoj, ištyrė gi mokslinčius Hugo 
Miller. Darbinįkai akmenų skaldinyčių iš
kasa daug liekanų tų sutvėrimų; kietas žie
duotas seniokas turi ant paviršiaus daug ne
lygumų, kokias darbinįkai vadina cherubinu 
sparnais. Toki atspaudimai, jianašus į spar
nus, yra ant apatinės kūno dalies, aĮiačioj 
nasrų. Jie susideda iš eilių didelių rumbų, iš 
kurių du ištikro panašus į sparnus.-

Iš surastų liekanų, mokslinčius Miller 
sudėjo visą to sutvėrimo paveikslą. Suau
gęs jis turėjo apie 6 pėdas ilgio ir daugiaue 
negu pėdą diametro storiausioj kūno vietoj. 
Tokiu budu jis prigulėjo prie milžinų vėžiams 
panašių sutvėrimų; tokių didelių to skyriaus 
gyvuolių šiądien ant žemės nėra.

Kaip praėjusiame amžyj prancūzas Cuvier 
padėjo pamatus mokslui sulyginančias ana
tomijos ir paleontologijos, kursai iš pavie
nių kaulų be apsirikimo galėjo nuspręsti, ko
kiam sutvėrimui priguli surasti kaulai, kaip 
tas sutvėrimas išrodė, kokius turėjo papro
čius, kaip gyveno ir mito; Įianašią pažintį 
kaslink žemesniij sutvėrimų .ir tuvių turėjo 
kitas garsus mokslinčius, Cuviero mokintinis 
šveicaras Agassiz.Jis iš surastų liekanų sudė
jo visą peveikslą išnykusių nuo žemės pavir
šiaus anų senovės gadynių jurių skorpijonų 
panašių į krabus ir vėžius, prie kurių priguli 
ir musų aprašomas Pterygotus.Pavadino jis jį 
omaru, nors ištikro, kada ant žemės gyveno 
Pterygotus, nė vėžių, nė tikrų skorpijonų dar 
ne buvo; randa juos vėlesniuose siliuriš- 
kuose sluogsniuose, Jeigu Pterygotai gyven
tų dabar ant žemės paviršiaus, tai nėra 
abejonės, kad mėsa jų butų parduodama už 
didelius pinįgus; žvejonė ant jų butų pavo
jinga, kadangi prie gyvos baisybės ne teip 
lengva būt žvejams prisiartinti ir tokį milžinu 
pagauti.

Pryšakinė kūno dalis jų buvo uždengta 
kietu serdoku, kuriame, ne toli nuo vidurio, 
buvo mažos akutes, bet rodosi, kad gy vuolis 
joms ne galėjo matyti, kampuose gi vėl buvo 
dvi kitos didelės akys susidedančios iš dau
gelio grumulėlių, panašios į akis žiogų. Tų 
viską galima matyti ant surastų liekanų, kur 
net akys gerai užsilaikusios. Toliaus prie 
galvos yra penkios poros išaugusių kaipi ko
jų. Toliaus eina tryliką žiedų arba segmen
tų, iš kurių jiaskutinis tvėrė uodegą, o prie 
dviejų yra plėvės ant kvėpavimo. Visi žie
dai, išėmus dviejų užpakalyj nasrų,teip turė
jo būt sujungti, idant gyvuolis galėtu luošai 
krutėti.

Pažiūrėkite į paskutinę porą anų išaugij 
panašių į kojas, kurių užbaiga panaši į irklą. 
Ta pora išaugų, kaip galite numanyti, turė
jo būt įnagiu ant pasiirimo vandenyj.

(Toliaus bus.)



Lengvvas būdas isznaikin- 
tl blakes. "

Blakės, kur jo? laikosi gyveni
muose, yra viena iez bjauriausių 
slogų. Blakės neduoda i tn ogu t 
ramiai miego loti ir *usidrutintl 
per naktį. Todėl jos įgrysta ir 
kiekvienas norėtu nuo jų iszsiliuo- 
suoti. Ch cagoj iszeinantis vokisz- 
kas laikraszlis “Abendpoet’’ pa
duoda lengvu būdą, kaip isznai- 
kinti blakes; kadangi būdas tas 
lengvai iszpildomas,gali jo grieb- 
tiesi kiekvienas lietuvy*.

Ant to reikia paimti gerai nu
sirpusių juodųjų bezdų (sambų' 
cus racenosa) v uogų, arba isz jų 
isz*pau*to skystimo sklėnycziy. 
įpilti į geležinį puodą, užpilti 
ant to kworty vandens ir virm-' 
ti per kokias 3 valandas; jeigu 
vanduo iszgarawo,piipiTti galima 
jo daugiau* ir virinti, kol isz 
visko nepasidarys kaipi tamsiai 
ruda teszla. Su ta teszla Užtepti 
lovas, sienas ir visas vietas, kur 
tikt laikosi blakės, arba kur jo-1 
turi savo lizdus ir veisiasi; su 
tuotn skystimų isztepli wi-ur ar 
tai sienose, grindyse ar mebliuose 
ėsanczius plysz.iue, kadangi to
kiuose plysziuose paprastai lai
kosi blakės. Galima, jeigu gal 
prireikti, tokio* teszlo* padaryti 
daugiaus, paimant ant syk dau
gi aus bezdų wuogų arba isz jų 
iszspausto skystimo ir ant jo už 
pilant daugiau* vandens. Paskui 
iszvirti lokiu jau budu tok'y jau 
teszly ir.tiek jos, kiek gal reikti 
ir pastaityti garuojantį verdantį 
puody tame kambaryj, isz kurio 
norimi blake* isznaikinti; žino
ma, reikia pirma sandariai užda
rinėti langus ir įneszu* puodą 
palikti jį ten, uždaryti dūri* ir 
neatidaryti per 24 valandas. Per 
visy tą laiką nieks ne gali į tą 
katubaiį įeiti. Garai nuo verdan
čių bezdų wuogų. jeigu jų buwo 
užtektinai, išnaikint ant vi
sada kambaryj ir labiausiai priai- 
weisusia* blakes. Kad garų butų 
užtektinai ant i*znaikinimo bla
kių, galima užvirinti kelis bezdų 
puodu* ir w i-u-> suueszti ant syk 
į kambarį. Kad vėliaus wėl 
neprisiveistų, gyvenimu reikia 
szvanai užlaikyti. Jeigu vienok 
blakės wėl atsirastų, galima ja* 
tokiu jau budu ir paskui iaznai- 
kinti. Bezdų wuogų garų bijosi ir 
bambadierai, todėl vienu žygiu 
ir juo* galima isznnikinti. Nerė 
kia užmirszti, kad l>ezdų kvietkų 
ir lapų kvapo ne kenczia ir blu
sos. Ženklu* nuo teszlos, su kuria 
isztepto* buwo sienos, grindys ir 
meteliai, galima lengvai numaz
goti su muilu ir sziltu vandeniu 
teip, kad nuo jos nelieka nė tul 
žiausio ženklo.

Mes ežia nurodyta blakių isz 
naikinimo budo pats ne bandė- 1 
mė, bet paduodame teip, kaip 
rodyja daryti minėtas woki.-zkas 
laikrasztis Kadangi būdas ta* ne 
brangus ir lengvai iszpildomas, 
pali lietuviai i^zbandyli, kadan 
gi jų gyvenimuose paprastai bla
kės mėgsta laikytiesi.

Temyklte Žetndarbiai.
Chicagoje ketina užsidėti “Farmerių 

Kliubaa". Pirmą ant to susirinkimą lai
kys subatoj, 5 Rugsėjo, 8 valandą vaka
re, salėje Pilsuckio, 1161 8o. Oakley avė., 
ant kurio visus lietuvius, tnislyjanciius 
apie farmerystą. užprasao ateiti ant pa
sikalbėjimo. * Komitetas.

Chicago, III. Draugystė Liuosybės lai
kys savo mėnesinį susirinkimą salė>L. 
Ažuko, 3301 Auburn Avė.,' nedėlioj, tuo
jau* po 12 valandai vidurdienio, 6 d. 
Pjutės, ant kurio bus apsvarstomi labai 
svarbus dalykai. Deltogi kiekviena* są
narys minėtos Dr-tė* privalo pribūti.

Naujiems sąnariams įstojimas dar 
•1.00. Dr-TE LtUOSYBRS.

už

Paįieszkojiniai.
Pajieazkau savo brolio 8elwe*tro 

meržuno, Suvalkų gub., Wilkawiszkio
pav. , VVaitkabaiių gm., kaimo Kregž
džių, 5 metai kaip Amerikoje, pirmiau 
gyveno Indian, Terr. Jis pats, ra kas 
kitas teiksis duot žinią ant adreso:

Mis*. Agota Kemeržuniutė, 
i South Fork, Pa-

Pajieszkau sawo giminaitės Agotos Pa- 
ezėsiutės (po vyrui Žilinskienės) ir Miko- 
lo Paczėsos, Suvalkų gub.. Marjampolė*
paw. , gm. Kwietiszkio, kaimo Pustelnį- 
kų. Jie pats, ar kas kitas, teiksis duot 
žinią ant aareso:

John Paczėsa,
Box 120 Luzerne Borough, Pa.

Pajieszkau savo draugo Antano Pa
tacko, Kauno gub., Sziaulių pav., 
miestelio Szadovos. Jis pats, ar kas ki
tas teiksis duot žinią ant adreso.

Jurgis Sellens.
IVhite Cross Hotel Harrison St., 

Johannesburg, Transvaall.
Kur būna Marijona Bataicziukė, Su

valkų gub., Wladislawawo paw., Zyplių 
wals., kaimo Puskepalių, ji pati ar kas 
kitas teiksis duot žinią ant adreso:

J. T u moša.
75 Regent st., Wilkes Barre, Pa.
Pajieszkau sawo pusbrolio Adolfo Rim- 

szos, Kauno gub.. Raseinių paw., Žalpių 
kaimo. Jis pats ar kas kitas teiksis duot 
žinia ant adreso;

John Dambrauskis
Box 70. Vandergrift, Pa

Ke-

Draugyscziu Reikalai.
Pirmutinė Amerikos Lie
tusių tautiszkai-bažny ti
nę ekskursija mariomis

L Bus 20 d. rugpjūčio (August). 
Brooklytt’o parapija nusamdė už 
$300 didelį garlaivį vardu “I*a- 
bėl”, talpinantį 800 ypatų 
{asibų). Garlaivy* tas plauks į 
žioton Point (Connec»icul’o szte- 
le), 40 mylių nuo New York’o.

Ant laivo yra paisyta labai 
gera salė szokiams, teiposgi res- 
tauracij t ir visokios vigados dėl 
800 ypatų. Po pusketvirtos ady- 
do* plaukimo juiėmis, bu* duota 
žmonėm* kelios adyno* atsilsėti 
Roton Pointo paikuose (ten yra 
visokios žaidė* randamos pr ę 
mariniuose raisteliuose, kaip antai 
sūpynės, maudyk ė* ir tt.). Ant 
laivograjys lietuviszka muzikan
tų draugystė ir dainuo* lautibzkas 
dainas lietuviszka* parapijos 
k o ra*. Adyna iszplaukimo ir vie
ta pažymėta ant tikietų. Tiekie- 
ta* (už kelionę, ir įženga ant 
koncertų ir szokių s«lės) 50ct. 
suarusiems, vaikam* iki 15 me
tų 25ct..

Dalis pelno eis an tautiszkų 
reikalų.

New York’o ir Nev Jersey’* 
lietuviai nepiivalo apleisti sai
tas progos pasirodyti priesz sve
timtaučius, kad ir j>e gali įsteig
ti ekskursija* ir pasioovyti pa- 
trijotiszkai ir inteligentiszkai.

Brooklyn’o parap jo* klebonas 
ir komitetas.

Reikalingas geras ir 
blaivus lietuvy* kunįga* už pro- 
baszczių į musų parapiją, Spring- 
valley, 14. Jeigu kur toksai ran
dasi, teiksis ji* pats ar kas kitas 
priduoti mum* jo adresę,o mes pa 
duosim iszlygas, ir jeigu ant jų 
sutiks, perstatysime jį vyskupui 
ant užtvirtinimo. Tegul nė vie
nas geras kunįgas neabejoja apie 
teisingumu szio pajieszkojimo, 
nes mes jieszkome kunįgo su žinia 
vyskupo. Wardan Sz. Onos pa
rapijos, Jonas Žurauskas, sekr. 
Box 426, Springvally, III.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

k ra jų pinįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greičiau
siai su waikazczios. Ui greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime atim
tus padėnawonių nuo lietuvių isz 
wi*ų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
ui gerumu szifkorczių pus mua įsi
pirktų, nea mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių j 8 die
nas perwaiiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervaiiuoti 
|>er marias, pirkite azifkortes 
“Lietuvos“ redakcijoj. Prisius 
dumi pinjgus aut szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo j krajų, visada 
uždėkite szitokj adresu:

A. Ol*ZF!W*KT*,
Sub Station No, 60, Cbtcago, III.

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czios ulycsioe prleszai duris iie- 

tuvlszko* bažnyczio*. lotai puikiausi 
ant viso Bridgeporto po •675. Pigesnių 
lotu ir geresnės vietos negalite rasti ant 
viso Bridgeporto. Atsiszaukite į "Lietu
vos" redakciją.

Naujas inzradimas ant 
drutinimoplaukų.

Sulaiko slinkimą galvos plaukų, 
toj iszpnolusių atauga nauji, isznaikina 
pleiskanes, padailina plaukų parwą ir 
stabdo galvosskaudėjimą. Yra tai nauja 
ir gėriausie gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir •moterims, 

S. Afrika. I merginom* ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jote savo plaukų rslinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, jeigu ttk nepersenas,at
auga nauji plaukai. Teipogi ant iszsi- 
gydymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. Raszydami įdėkite mar
ką ant atsakymo ir adresuokite teip;

Prof. J.M. BRUNDZA,
660 W»ter St., Nev York, N. Y.

811-

Officnl Publlcation.
Annual statement of the Norvale 

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

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid- 

up in cash.........................>200,060,00
LEDGER ASSETS.

Book value of bonds alki 
stoeks.......... ..................

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

Deduct lerger liabilities,..
Totai net ledger assets,

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

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

Totai Admitted Assets.. . 9534,944,95
LIABILITIES.

Losses, adjusted and
unpaid......................... 9.2,956,00

Losses, in process of ad- 
justment, or in 
suspense......................17.367,00

Losses resisted....................1,650.00
Totai amount of ~

Claims for losses. •.21,973,00
Deduct re-insurance 

due or accrued.
Net amount of unpaid losse*.. ,92v.403,00 
Totai udearned premiums,.. .105,350,91 
Re Insurance premiums.............. 2,811.04

Totai liabilities...........9128,564,95
> INCOME

Premiums received during 
the year...........................•148,339,50

Inlerest.and dividende rece
ived during the year..............17,504,45

Proflts from sale or maturity 1 
of ledger assets over book ' 
value............................   ....11.437,17

Totai incom>^TiTT?5TT7 
EXPENDITURE8.

Losses paid during the year, t. .79,8^84 
Comtnissions and saiaries 

paid during the year ....
Rent* paid during the year.
Tavęs paid during tha year

(including fee*. etc., of In
surance departments)....

Amount of all other expen- 
ditures,............... ....................7.861.96

Totai expenditures. >141,799.XI
MISC ELLAN EOL’8.

.474,105,28 
...41 008.64 
Ž515 113,92 
.......933.08 
•514J8U,M

..1.57000

46.989,91 
.1,369,85

.5,704,77

Parsiduoda pigiai Buczernt (mėai- 
nyezia) su visu įrengimu, arkliu ir važi
niu. Geras biznis, nes szita tikt viena
tinė mėsinyczia visoje Pittstonoaplinki- gwe€zįų 
nėję. Atsiszaukite pas: I - .

Thos Ž u ra us ką.
183 N. Main St., Pittston, Pa. Į

Naujas Lietuwiszkas

Saliunas.
Užlaiko szsltą alų, seniauses arielka* ir 

Į kvepeneziu* cigarus. Gera užeiga dėl 
w. Visus užpraszome jias mus at

silankyti ir musų gėrynių pabandyti.

J. Elfert Ir M. Klimas,
640 S. Cauai 8t., Chicago, III.

Totai risk* taken during the 
year in Illinois............ 9.2,456.568.00

Totai premiums received 
during theyear In Ill's, >... .25,798.20

Totai loaaes ineurred during 
the year in Illinois....* ------------

Totai amount of outstauil 
in« riBk........................>27.114.621,00

A. G. MclLVYAINE Jr. Pres.
E. E. PIARCE. Sec’v.

Subscribed and iworn to before
this 33rd day of January, 1899.

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

22.745.21

m e

M. J. Damijonaitis “Lietuvos" a- 
gentas IVaterbury, Conn. Tenykszcziai 
lietuviai gali pas jį gauti “Lietuvą" ir 
visokias knįgas už tą paczią preke kaip 
redakcijoje.

Pirma* Lietuviszka* Koncertą*.
Chicago, subatoj, 2 d. Rugsėjo, salėje 

Pulaskio, 800 S. Ashland avė. terp 17tos 
ir 18tos ui. bus atgrajytas pirmas lietu- 
wisxku koncertas ant 10 Koncertinų ir 
daugelio kitokių įstrumentų ir bus kele
tas gražių perstatymų per lietuvį C.Žile- 
wiczių. Po koncertui bu* balius. Pra
sidės 8 valandą vakare. Salė atsidarys 
7 valandą. Įnženga nuo y pa tos po 35c. 
vaikams puo 6 iki 12 metų po 15c. Wisus 
lietuvius ir lietuvaites užpraszo atsi
lankyti. c ŽILEIVICZIU8.

Reikalingas vaikas nuo 12 iki 15 
metų mokintis zecerystos. Atsiszakti į 
“Lietuvos” redakciją.

Offlcial Publlcation
Aminai Statement of the Orient In- 

suranck Compaky of Hartford, in the 
Stale of Connecticut on the 31st day 
of December, 1898; made to the Insur
ance Superintendent of the State of 
Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amoųąt of Capital stock paid- 

up in cash...................... •500,000.00
LEDGER ASSETS.

Book value of real estate own-
ed by thč company____ Z _______

Mortgage loanson real estate 237,149.66 
Loans on coli atarai security 
Book valueof bonds and

stoeks......... .......................
Cash on hand and in bank. 
Agents' debit bilances 

•111,936 96
Specia) depositin Nev Mexico

- *10,000.00
Totaf........

Deduct ledger liabilities..
Totai net ledger assets....

90.141.74

1,750.00

1,809,680 33
98,136.53

121 i»36 96
•2.364,795 22

. 1,826.69

■g

DRA RICHTERA
KOTWICZNV BTOMAKAL najleparytn 
Aiva n» kolkl nlMtrawao4d, choroby *ot^dk»

EUMATYZM.
NEURALGIE 1 podobne cboioby, 

vyrabUny n* pod*tawi* *ctatycb
niemikokioh

HAW 1EBYCZIYCH.
y Dr. RIOHTKRA 

K0TWICZNY’ 
PAIN EXPELLER

■IK MA MIC LEPUMO! Pravdslvy tyl 
m* ,.KOTWICE”**m«r«*

. Ad. Kiehtsr * Co., *1* P*vi *« , N~> Y
31 MEDALI ttOTICH 1 innych
1S SIU Ū’laane fibrykl ■**<*.

50 CT. Usaajago 
u«).!»wniej»i lek»r»», wta*cic*<>l« 
>*tad6* aptecznveh d»enowu» 

l in»« suakomlu oaoby.
SaMMgdtv a F. A R an.. V V

S. MflCK.

Lietuviszkas Agentas,
212-214 First St., 

EL1ZABETH. N. J.
Siunčia pioįgus į wisa* dalis 

svieto ir išimamo pinįgus wi*o 
kių žemių. Parduoda laivakor
tes (szifkortes) ant visų linijų 
ant geriausių ir drūčiausių lai
vų į wi*a* pu-es. Per mane sių
stu* pinįgu* gauna su 14 dienų. 
11 metų kaip vedu biznį su kiek
vienu teisingai.

Naudokitės wiai ligonia 
reikalaujanti sveikatos!
Kur norite trumpam Įniki* sveikatos, 

nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
liekantvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydykis pagal geriau
siu* Receptus į visus krasztus, kas tikt 
pareikalauja. Nerėkia turėt gėdps pasi
klausti rodo* apie (lepenta ligas. Mes už
ganėdiname visus kas tikt prie mus atsi
traukia. Raszykite laiszkus ir adresuokit 
teip;
EVROPEAN DRVGS MED., CO.,
P. O. Box. 2361.Nev York, N. Y.U.,S. A.

pigiausei parsamdo karietas ant wesei 
lių. kriksztinų ir pagrabų.

250 W. 1 -fili Street,

W. SLOMINSKA,
679 M(Iwaukee Avenue, CHICAG0ę ILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdawanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir arti*ti«zką i*z-

1194

KARŪNŲ, SZARi’Ų 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, j 
BERLŲ, MABSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbą apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausą praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau Ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMIN8KA, 67W MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

C. W. DYNIEVVICZ & CO„
805 MILWAUKEE AVENUE,
Poml<įdzy Weit DhlUou i Clearer olicaml.

CHICAGO, ILLS. _____
’ KANT0R PIENIĘŽNY. REALNY I ASEKUKACYJNY

Wy*»tka pieniodty do Europy, Sprzedaž 
Realno£ci, Karty Podrožne, Okrętowe i 
Kolejove do Ii Europy, WynManie Pa 
pterow Legalnycb, 6ci*g*nie Sched. A*e- 
kuracy* Dom6w, Gruntą Kolejowe na Far- 
my, Wypotjcaanie pienlędry na Budo-

wanie Inb zaknpno ReainoM, Zmiana pieniędzy Zagranicaaych. Nottrynaze Publicznl.

Li6iuwiszka flDtiGKa
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekąje wisa<la galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Telefoną* Canal 450. Aptiekoje galima su*jkalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuvisikai ir 
daugely] kitokiu kalbų.

257jr£MX5jgELT0>:.A..PARWA.xuSjįJ!lLĘ£OS 257
Offlcial Fiiblication.

Annual Statement of the Noiith- 
wkstekn National Insurance Com- 
pamy of Milvaukee, in the State of 
Wi*con*in on the 31 st day of Decem
ber. 1898; made to the Insurance Sup- 
erintendent of the State of .......
pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of capfta) stock 

paid-up in cash.
LEDGER ASSF»TS.

Mortgage loans on real
estate............... . ............

Book value of bonds...........
Cash on hand aud in bank.. 
Agents’ debit balances.......

Totai... .77"
Deduct agents’ credit bal 

ance* and all other liabiį- 
Itie*................................

Totą net ledger asaesu 92.509.444.73
NON-LEIMJER AS8E8TS.

Interest accrued..........
Market value of bonds over 

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

premiums......................
Totai Admitted Asseats 92.637.166.2U

LIABIL1TIFM.
taisscs adjusted and an-

pald............................. 9 9.168.82
Losses. i n procesą of ad- 

justment or i n susp- 
ense.:...................... 82.148.43

Losses resisted......... . . . 8.650.00
Totai amount of claims

for losses............... 999.967.25
Deduct re-insurance

due or accrued.., 14.104.03
Net amount of unpaid losses 85.863.22 
Totai unearned premiums..1.194.531.83

Totai liabilities. . .•1.280.3MŪ05
INCOME.

Premiums received during
ihe year............................. •1.053.479.22

Interest ant dividends re
ceived during the year.. •115.042.22 

Totai income..........91.168.521.44

Ulinei*,

.•000.000.00

• 974.856,67
1.326.388.54

434.757.74
79.824.59 

•2.515.827.54

6.382.81

• 12.398 92

54.811.46

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 

gromatų raszymo su puikiausioms 
k vietkom*,apskaitimai* ir pavinezi* vo- 
nem* parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 25c. paczti- 
nems markėm* gaus tuzibą tų putniau
sių ant visos pasaulės popierų «u kon
certai*; kas prisius 91.00,gau*5 tuzinus. 
Kasztus prisiunlimo mes apmokame.

Perkupcziam*.ageiiianąb ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszsiunczlame į visas dalis Amerikos.

Užsisteliuodami popiefa* ir prisius- 
darni ant jų pinįgū* visada uždekite 
szitokį adresą;

W. KUDARAUCKAS. A OO., 
Box 234, Lavrence,M aks.

WAŽIUOJL’

I
Kauno gub. Szauliu pavieto

Telefonas: Canal 78.
Tęlefonuot galima isz kiekvieno* 

a pliekos.

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

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
t i

J. K 
Danį seiicilū,

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
..pas..

PauTsCo-Operatife liteli Co.|
3148 State St., CHICAGO, III. §

60.711.09
•2.362.968.53

NON-LEDGER ASSETS.
Interest and rent* due and ac

crued....................  916.939.22
Market value of bonds and 

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

premiums...........................  78,326.33

Gros* assets........92,516,673.26
Les* special depositi to secure 

liabilities in Virginia, Geor- 
gia,Oregon and NevMexic<>>l 18,240.00

Totai Admitted Assets •2,398,433.26
LIABILITIES.

Loses, in process of adjusttn’t *
or in suspense.......... 9208,819.49

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

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

due or accrued
' Net amount of unpaid loaaes 9206,008.27
1 Totai'unearned premiums. 

Reinsurance i n Lloyds......
Due for commissions and 

brokeragesalaries, renta, in
terest, bills etc.................

Totai liabilities. •1,293,128 23 
Less liabilities secured by spe

cial deposits in Virginia, 
Georgia, Oregon and Nev 

Mezieo...........................  49,863,15
Balance......... >1,153,263,08

INCOME
Premiums received during 

the year........................  91,300,661,01
Interest, rents and dividends

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

ledger Msets over book value 887,50 
Totai income... .91,406,387.08

EX PENDITVRE8.
Ix>sses paid during the year 9779,682,30 
Dividends paid duringthe year 50,000,00 
Commissions and salaries paid 

during the year................377,705,31
Rents paid during the year.... 5,800,00 
Taxes paid during the year (in

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

Loas ot sales, or maturity of 
ledger assets,...,.............. 20,443,80

Amount of all other exped i tur
ės..................................... ,. 76,76^10

Totai e.vpenditures, ' $1,347,495,41
MISC ELLANEOUB.

Totai risks taken dnring the 
year In Illinois........ t. .7.816,625.00

Totai premiums received 
during the yefcr in Ill’s. 9 ,. . 80,368,00

Totai losses inctfrred dur
ing theyearTn Illinois. 9....63.504.05

Totai amount of outstand- 
ingrisks.............,....9161,958,466,00 '

CHA8 B. WHITING, Pres. 
JAMES U TAINTOR, Sec’y.

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

CHA8. A. DODD.
(Seal.) Notary Public.

5OC 
30c 
10c 
10c

Aukos ant Paryžiaus 
parodos. 

J. Pecziuli* Northampton. Mass. 
P. Walentukonis Canton “ .
A. Michailone Boston “ .
W. Novickas •• “ .
A. Novickiutė “ “ .
R. Novickiutė “ “ ..........5c
JievaSneider “ “ ......... 5c
A. Steponaicziukė " “ ...;..5c
J. Lužeckiutė “ “ ......... 5c
A. Melniką vieži us " " ....... 30c
W. Daugenis " v " ........30c
F. Andruli* Chicago, III..: ..............25c
S. Radzeviczius “  25c
J. Sziuipis Baggaley Pa.......................50c
J. Dambrauski* Vandergrift. Pa....

Ant Lietuvos kankytinid.
J- Szjuipi* Baggaley. Pa..................... 25c

20,010 oę EAPENDITVRES.

DEL LIGOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus kencziat pasekmes jaunys

tės iszdykimo (onanizmo), tai turite jiesz- 
kot urnai pagelbos, nes gamta jus neisz- 
gydys. Symptomai jus ligos yra: nemi
ga. poliurija nakties laike ar nusiszlapi- 
nant, iytiszkų dalių ir nervų susilpnėji
mas. skaudėjimas galvos, nugaros ir tt. 
Ilgus metus kentėdamas asz bandžiau 
daugybę vaistų, kurie vienok man nepa
gelbėjo; giliaus asz pats iszradau vaistą, 
kuris į trumpą laiką padarė, maną kito
kiu žmogum, ir jei atraszysi man groma- 
tą įdėdama marką atsakymui, asz pri
siųsiu tau užpeczėtytoj gromatoj pilną 
apraszymą, kaip iszsigydyti. Raszyk pas:

FRED WILSON.
Box 386, E. Kenosba, Wib:

(25—8)

Prekė plnįgų.
Ruskas rublis po..................... 53c
Prusi*zko* markės po...........24jc

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c nnt pacztokasz- 
tų.

Tėmyklte Mezgėjos.
Pirkite mezginiam siutu* ir gija* 

— PAS —

3431 S. Halsted St,
Wokiszki siūlai po....

4 skein'ai už...
Fleishers siūlai po....

4 skein'ai už...
Sazsohiszki siūlai po

Chicago. 
. lik' Skein'as, 
(iO centų. 
21c Skjin’aa, 
82 centu. 
. 5c Skein'as.

993,766 64
500.00

2.763.32

Izisees paid during the year 5432.405.55
Dividendą paid during the 

year................................
Commission* ant salariea , 

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

(includ)ng fees and ete , 
of Insurance deparnnėnts)

Losi on sales, or niaturity 
of ledger assest*.

Amount of all otberexpend-

72.000.00

363.592 23
11.783.00

34.698.56

254.29

52.381.74
Totai expenditures... 9967.115.37

MI8CELLANEOU8.
Totai risk* taken during the 

year in Illinois......... •16.513.226.00
Totai premiums received -

during the year in Illi
nois............................... ._ 167.802.88

Totai losses ineurred dur
ing thg year in Illinois..

Totai amount of outstand-
ing risk*........................•920.922.900.00

ALFRED JAMES Pre*. 
WELFORD M. PATTON Sec’y.

Subscribed and svorn to before me

61.408.39

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

FRANCIS BLOODG<X)D 
Commiaaioner for Illinois 
Millvaukee, Wisconsin.

(Seal)

in

|V~NOTABIJU8ZAS. CLAIM ALMU8TER.

FfBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir iš

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
W54 88rd 8L, CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

Nuima puikiai Fotografijai; u* tutiną tikta

$2.00
Ant tmielliu ir kitokiu reikalu nuima - t vingra 

fijai kunpolklaaalai.

Wienatini* Waterburio
Lietinviszkas Saliunas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir cxysta* a- 
rieikas ir kvepeneziu*cigaru*. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį IVa- 
terbury. Yra tai vienstinisezysezinu 
*e« ir te'singiause* iietuwitxk«s sa iu 
na* mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZ1US, 
768 Bąnk St., 

Waterbury, Conn.

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrodėlių,Žk 

dų, Špilkų ir tt. )

Szliubiniu.M Žiedu*
padaro ant orderio užpig|au 

se preką.
954 33rd St., Chicago, III

P. K. BRUC1IAS
užlaiko didelę

,Mes parduodame lietuviams daugiaus laikro- & 
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. S 
Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėlį, lenciūgėlį, g 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuwamą ma- S 

Isziną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiską gau- g

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

PAUL’S CO-OPERATIVE WATCH CO.
Įsteigta 1877 m, n

3148 State 8L, CHICAGO, ILL. g
Dėl geresnės informacijos raszyk [tas mus:

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

Gerinusei i*zprowoj* viaokias prowaa 
visokiuose auduoae, kaipo ciwtliaikuoee 
teip ir kriminalisxkuose. Persenejutiaa 
ir užvilktas provu atfie»xko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. lųth St., 
Chicago. Illinois

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, Ui pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas J

Oatlet Furnitnre & Stove Co,
3240 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelą daugybą visokių pecziu 
už pigiausią preką, pigiau kaip fabrike

Wisi wyral pas

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

Gydo visokes. ligas, turi geriausą prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchro- 

niszkoee ligose.
804 32nd St., Chicago.

OFIŠO VFALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 12—2popiet u ir po 6 vak ' 

Telelonab Yabd* 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr.

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

Telefonas Canal 329.

NERVITA SuKraiina nuSudyta wym 
_ atipruma Ir draauma

Gido im|>ot»0Ci)* » alxio naktini* 
nolu>-lj# ir taloi, li^ai inimuiaa p-r 
l-rdik'iiuaar nrataaruumo S/i H 
d»kla audrulloa neraaa Ir daugi-a 

ąį 'AM* kraują; priduoda veidui raudonam, 
k ir aucrailna dmo»oi Jaunyatia. »|«n

paeitu ui M>c buleli, u* (i M) 
l'ai—liu. ir k-w are u tuo jame Ulirtdj 

^•ir vi V,i arba piniaua angrailntl.

Cllnton * Jaksen Sts., - --------

Su . Cbleago. Apue^. eurą .r v.n.|Waterbury,
Ohlcago.

Baltrukony!
Risite «alta alų, seni*u*e* ariel- 

ka«, wyna net iro Europos, o 
t igarus net i-t Turkijos:

Ab-ilstikykite po nr, .
1N. River Side St., 
"‘‘j Codd.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3310 S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriause* gydyklas nuo visokių 
uzl»|ko wisokes Europines žoleles. 

Hobro mėsa, ruakas gyvas dieles ir tt. 
AUijąaukusiems per laiszkus ir apra 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunozia gulyklas per pacztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pa 
szaukti daktaru kas tik koki nęri.

Tel. Y arda 700.
Dr. Statileiiciius gyrm ant Aplietos.
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