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Amerika.
Laikraszcziai praneša, 

naujai užstoję* Amerikos 
ministeris nusprendė atszaukti
nuo Filipinų jenerolą Ot's, ka 
dangi visas jo karės vedimo bū
das yra wien czfela eilė klaidų ir 
nepasisekimų ir tai 
per jenerolo kaltę. Sugtfį 
vyne liuo-noriai teiposgi 
minėtą jenerolą; isz ko 
kad jis ir terp kareivių 
meilės ir užsitikėjimo. 
tarpu karės vedimas apsistojo, 
kadangi kareiwiams ne galtma 
pereiti per vandenų apsemtus 
plotus. Teisybė, atsitinka kaip 
kur 4u>imuszimai bet maži, nieko 
ne sverianti ant tolesnio karės 
bėgio. Wleton jenerolo Otiso 
rengiasi ant Filipinų siųsti aug- 
>zcziausią Amerikos kariaunos 
virszinįką, jenerolą Milesą.

Admirolas Dewey greicziaus 
apleido Austrijos portą Triestą 
negu ketino. Kokia to priežas
tis, sunku įspėti. Wienrlaikraez- 
cziai sako, buk amerikoniszkas 
admirolas užpyko, kad Austrijos 
valdžios szaltai jį priėmė, be 
karsztų demonstracijų. Šanku 
vienok tam tikiti, kadangi ki
tuose krasztuose paprastai su de
monstracijoms priiminėja arba 
draugus, arba žmonijos gerėda- 
jus; tuom tarpu admirolas De
vey, nė Amerikos randas, atsisa
kydamas užmokėti atlyginimą be 
priežasties užmusztiems szerifo 
Martino Austrijos pavaldiniams 
ne rasirodė draugu Austrijos; 
admirolas Devey iki sziol ne pa
sirodė nė žmonijos geredėju: už
sipelnęs jis wien Amerikai, bet 
ne žmonijai. Todėl, turbut, jis 
pats ne laukė Austrijoj karszto, 
demonstraty viszko priėmimo. 
Kiti wėl laikraszcziai pranesza, 
buk ant sutrumpinimo svecziavi- 
mosi Austrijoj Deveyo atsiliepė 
jo kalba, kurioje buk iszsitarė, 
kad Amerika dabar arcziausią 
karę turėsianti su Wokietija, ku
rios Austrija yra draugu; sako, 
buk Austrija pareikalavusi atszau 
kimo to iszsitarimo, bet admiro
las Devey, vieton tą padaryti, 
su savo laivu iszpiaukė į Italijos 
portą Napolių. Ar Italijoj A- 
merikos admirolą szilcziaus pri
ma, nežinia. Terp Italijos ir 
Amerikos yra dar teiposgi nesu-

labiausiai 
•rįžę į tė- 

peikia 
matyt, 
ne turi 
Tuom 

tikimai už neseniai l>e priežasties 
lynczuotus Louisianoj 6 itabjo
nus.

Prancuziszki laikraszcziai pra
nesza, buk Amerika nepasiganė- 
dina užėmimu buvus ų iszpanisz- 
kų valdybų (nors Kuliai žadėjo 
priesz karę neprigulmystę, bet 
po karei nesirengia pasitiaukti, 
matomai ir ją rengiasi kaipo nau
ją kolioniją palaikyti), bet nori 
pasinaudoti isz laukiamos, įx> pa
laidojimui užmuszto prezidento 
kūno, revoliucijos ir užimti salą 
San Domingo (ant jos yra dvi 
neprigulmingoa republikos: Hay- 
ti ir San Domingo). Teisybė, 
yra Amerikoj partija kapitalistų 
tarnų stumianti prezidentą ant 
užėmimo vis naujų ir naujų val
dybų, liet ar prezidentas duosis 
nustumti, dar nepasibaigus ka- 
rėi ant Filipinų, į naujas avan- 
turas? Užėmimas San Domingo 
ne apsieis be karės. Ar Ame- 
ka įstengs ant syk keliose vie
tose vesti kares? Karė ant Fili 
pinų eina labai sunkiai.

Prancūzija.
Dreyfuso prova prasidėjo pe

reitą ularnįką. Suvažiavo į 
Ketines už liudinįkus daug aug- 
szcziausių jenerolų ir kitokių urė- 
dnįkų, terp tų yra buvęs karės 
ministeris Mercier ir daug kitų 
jenerolų, teiposgi buvęs Prancū
zijos prezidentas Casimir Perier. 
Wažiuojanczius per miestą jenero- 
lus minios jiems prilankių partijų 
sveikino su pritarimu, kiti gi 
szvilpdami. Didesnių sumiszimų 
vienok ne buvo. | miestą Ren- 
nes.kur atsibūva toje prowa, su
traukė daugiaus kariaunos, poli
cijos ir žandarų.

Prancūziškas užrubežinių daly
kų ministeris Delcasse lankosi da
bar Peterburge; iszbus ežia pen
kias dienas. Buvo jis užprašy
tas ant pietų pas carą, paskui ant 
jo garbės maskoliszkas užrubeži
nių dalykų ministeris Murkvjev 
iszkėlė pietus. Pranduziszki 
rando laikraszcziai ra*zo, buk at
silankymas prancuziszk» ministe- 
rio Peterburge ne turi nė jokių 
politiszkų siekių, buk Delcasse 
atlygina vien Muravjevui už 
jo atsilankymą Paryžiuj. Nepri- 
gulmingi vienok, ypacz gi an- 
gliszki laikraszcziai tam ne tiki, 
kadangi niekad ministeriai be 
reikalo ne važinėja su vizitoms į 
svetimus kraštus. Wieni an- 
gliszki laikraszcziai raszo, buk 
maskoliszkam carui nusibodo val
dymas Maskolijoj, kur jis nieko 
naudingo tautai ne gali padaryti 
dėl prieszinimoei artymiausių sa
vo tarnų ir todėl jis nori atiduoti 
valdž'ą broliui, o pats pasitraukti 
nuo sosto. Prancuziszkas minis
teris buk atkako į Maskoliją pra 
szyti caro, kad jis nesitrauktu 
nuo valdžios. Turbut vienok su 
svarbesniu reikalu keliavo į Ma
skoliją prancuziszkas užrubežinių 
dalykų ministeris, kadangi patsai 
caras mažai ežia gali sverti: pa
silikimas Mikalojaus ant sosto ar
ba pasitraukimas ne teip labai 
prancūzams gali rūpėti. * Kiti 
paduoda kitą tos kelionės prie
žastį; tie sako, kad Wokietijos 
kanclerius, besilankydamas Pa
ryžiuj, kaip vokiszko rando lai- 
kraszcziži buvo pagarsinę, neva 
ant pasirodavymo su dantų dak
taru, iszfikro užmezgė tarybas 
terp Prancūzijos ir VVokietijos 
ant susiriszimo ir patraukimo 
prie susiriszimo kitų didžiųjų Eu- 
pos kietžemio vieszpatyszczių 
priesz Angliją ir Suvienytas 
Wieszpatystes Sziaurinės Ameri
kos,teiposgi ant nedaleidimo An
glijai pradėti karę Pietinėj Afri- 
koj.Daoarbuk Delcasse atkako ant 
prikalbėjimo Maskolijos pristoti 
prie tokio susiriszimo. Dar treczia 
nuomonė kaslink priežaszczių tos 
kelionės esanti ta,kad lygiai Pran- 

euzija, Wokietijs ir Maskolija ti
kisi, kad pasimirus Austrijos cie- 
coriui, k u riša i jau labai sems, ne 
ėsant ten sosto įpėdinio, Austrija 
gali isznykti Wisai. Todėl mat 
likusios didė-ės kietžiemio wiesz- 
patystės dabar j iu tariasi, ką da 
ryti, kada Austrijoj užgims 
revoliucija. Tūli vokiszki lai
kraszcziai rodyja pasidalyti Au
striją kaimynams, kaip tai seiliaus 
padarė su Lenkija; Wokietija už
imtu vokiškas provincijas, u 
Prancūzijai sugražintu per karę 
paveržtas provincijas su viso
kiais pridėjimais ant atlyginimo.

Iszpanijn.
Iszpanija ne gali iszsiliuosuoti 

nuo vaisių nepasėkmangos karės. 
Ant uždengimo karės kasztų rei
kėjo uždėti didesnius mokesz- 
cziue, bet jie be mažo ne sukėlė 
revoliucijos. Ministeris turėjo 
savo reikalavimus diktai suma 
žinti ant nutildymo gyventojų.

Jenerolai Torai ir Poreja, ku
rie atidavė, turėdami dat amuni
cijos (apie tai, kad buvo kuom 
szaudyti, pagarsino ir ameriko
nai) miestą Santiago, likosi ati
duoti po sudu. Sūdąs wieuok 
rado juos ne kaltais, kadangi jie 
iszrodė, kad miestą atidavė ant 
paliepimo savo virszinįkų, Tai
gi turėtu būt po sudu atiduoti ir 
tie virszinįksi, bet tų, žinoma, 
po sudu ne atiduos, kadangi ant 
jų remiasi karaliaus sostas.

Nebaudimas tikrų kaltinįkų, 
kurie per eiles metų turėdami 
valdžią, savo netikusiais darbais 
be mažo ne nustūmė į prapultį 
vieszpatyatės, piktina gyvento
jus. Jų piktumas vienok labiau
siai kreipiasi priesz karalių. Isz 
to,-kada ate:8 laikas, mokės pasi 
naudoti visokį agitatoriai ant pa
kėlimo revoliucijos. Svetimų 
krasztų laikraszcziuose tankiai 
pasitaiko straipsniai ne prana
šaujanti ilgo už-ilaikymo monar
chijos Iszpanijoj. Didžiausią 
įtekmę ant gyventojų turi' repu 
b'ikonai. Jie geidžia, vieton 
netikusios monarchijos, sutverti 
Iszpanijoj tederu t y viszką repii- 
bliką ant pavidalo Suvienytų 
Wieszpatyszcsių Sziaurinės Ame 
rikos, praszalinti visai karalių ir 
jo motiną.

Pietine Amerika.
Kol Suvienytos VVieazpatys- 

tęs Sziaurinės Amerikos gyveno 
ramiai nesikesindamoe užimti ki
tiems prigulinczius kraštus, re
publikos pietinės Amerikos ap
gyventos iszpaniškos kėlmės gy
ventojų ne turėjo nepasitikėjimo 
didžiausiai ir turtingiausiai Sziau
rinės Amerikos republikai, ypacz 
kad toje už silpnesnes republikas 
užstodavo priesz pasikėsinimus 
Europos. Geismas platinimų 
valdybų ir paskutinė karė au 
Iszpanija atidarė akis repąbli- 
koms susitvėrusioms isz buvusių 
iszpanitzkų valdybų ir parodė 
pavojų nuo sziaurės kaimyno, 
kuris pradėjo ryt, kiek tikt gali, 
visus kaimyniškus krasztus, Ant 
atsigynimo nuo per daugsusidru- 
tinusių Suvienytų Wieszpatysz- 
czių Sziaurinės Amerikos, terp 
anų iszpaniszkų republikų ap
reiškė noras susiriszimo, idant 
vienybėj prieszintiesi pasikėsini
mams Sziaurinės Amerikos, jeigu 
tojė bandytu-praryti kokią nors 
isz anų silpnų iszpaniszkų pieti
nės Amerikos republikų. Susiri
esi mas ant atsigynimo tapo jau 
padarytas terp Argentinos ir 
Brazilijos, taigi terp didžiausių. 
Toliaus prie to gal prisidės kitos 
mažesnes republikos pietinės ir 
vidurinės Amerikos. Paskuti 
nėms pirmiausiai gresia pavojus, 
kadangi amerikonai rengiasi nu
kasti per Nicaraguos valdybas 
kanalą jungiantį Didyjį su Atlan- 

tiszku oceanus. Žinoma, ameri
konai norės kanalą turėti visai 
savo rankose, taigi jieszkos vien 
priežašezių ant susipykimo, idant 
galėtu visą Nikaraguoa republiką 
paimti kaipo savo valdybą. Mie- 
rį susiriszimo iszpmiszkų repub- 
Jikų parems Europos tautos, ka
dangi ir joms ne parankus per 
daug didelis eusidrutinimas Su 
vienytų Wieezpatyszczių Sziauri
nės Amerikos.

Pietini Afriką.
Nesutikimai Anglijos su Trans- 

vaaliumi dar nepasibaigė. Angli
ja stato vis naujus reikalavimus, 
liet nu ant wiaų sutinka Trans- 
vaaliaus prezidentą*. Anglija ga
bena kareivis ir ginklus į pietinę 
Afriką, nežinia ar ji isztikro 
geidžia karės, ar vien gazdinda- 
ma, nori sau prilankesniu padary
ti prezidentą Kruegerį. Anglija 
nekartą jau vedė kares su 
pietinės Afrikos repuhlikoms, 
bet joms ne gali per daug girtie 
si, ji neįstengė įveikti liuoaybę 
mylinezių tų republikų gyvento
jų. Teisybė, abidvi republikos 
gali į karę stumti ne daugiaus 
kaip 80000 gerai apginkluotų 
baltvėidžių kraszto apginėjų, ne 
skaitant kafrų, bet apginėjai tie 
ne daug ant svieto turi sau ly
gių; apie jų narsumą Anglija ne 
kartą turėjo progą persitikrinti. 
20 metų atgai 120 transvaališkų 
strielczių išmušė 1100 anglijonų 
ir tai stovinezių ant sudrutinto 
kalno, pats gi nužudė voe ke- 
lioliką savo žmonių. Laike Jame- 
sono užpuolimo jie paėmė,nenužu- 
dę nė vieno savo kareivio, visą 
to angliszko užpuoliko kariauną 
susidedanezią iš 800 žmonių. 
Ginklai trausvdaliecaių ne nie
kesni už angliškus. Anglija žino, 
kad kova bus sunki ir nežinia 
kaip gali pasibaigti. Todėl, tur
but, ji iš tikro nė negeidžia karės, 
bet vien tikisi per gazdinimus 
padaryti Transvaaliaus preziden
tą nuolankesniu^

Isz Lietuvos.

Isz Prūsų Lietuwos.
8 d. balandžio, kaip raszo 

“Konservatyvų Draugystės 
Laiszkas” Nr. 28, buvo susirinki
mas Lletuviszkos Konservatyvų 
skyrimo Draugystės”' Klaipėdos 
kreizo (pavieto) dėlei rinkimo 
vyriausybės. Ant susirinkimo bu
vo per 200 žmonių. Į pirmaė- 
džius išrinktas ūkininkas Kairi
nis iš Lūžių, į rasztininkus — 
Martynas Szernius iš Klaipėdos, 
į iždininkus — Martynas Bau
džia iš Bajor-Mitzo. Po išrinki
mui vyriausybės kiti iš susirin
kusiųjų laikė kalbas ir aškino 
sawo reikalus. P. Kaltinis savo 
kalboje papeikė pasielgimą tūlų 
draugšnarių, kurie buvo rūpi
nęsi apie išrinkimą į ciecorystės 
seimą grafo Waldersee. P. Lapi
nas isz Tilžės atkreipė akis susi
rinkusiųjų aut to, kad Prūsų lie
tuviai jau paliovė tarnavę 
vokiecziams ir iszsirinko savo 
pasiuntinį isz Tilžės, be to p. L. 
papeikė karalystės seimo pasiun
tinį p. Butkeraitį, kuris seime 
pranašavo lietuviams išmirimą 
ir prapultį.

Aut galo kalbėjo p. Smalakys, 
ciecorystės seimo pasiuntinys, ir 
pažadėjo “visada už tai užstoti, 
kas lietuvninkams ant naudos 
yra". Dviem adynoms praslinkus, 
užbaigė susiėjimą, pirmsėdie pa- 
dėkavojo atsilankiusiems ir pa 
graudino juos isztrivoti kovoje 
už lietuvystę. ,

Kad geriaus iszaškinti dvasią 
tautiszko krutėjimo Prūsų lietu-1 
vių,mes turime pridurti czion po
rą žodžių apie apsiėjimą p. Butke- 
raiezio. P. Butkeraitis, nors ir lie

tuvių Užrinktas, pasirodė išga
ma ėuąs. Jis skelbė karalystės 
seime, kad Szilokarczeinos krei- 
zas vokieczių apgyvėnts ėsąs 
nėsa jis ten niekad ne buvęs už- 
kalb:ntas lieuviszkai, norint žmo
nės žinoję jį lietuvninku ėdantį. 
Toliaus su didžiu pasigėiėjimu 
jis užtikrino, kad lietuvninkų 
judėjimas ne isz lietuvninkų 
szirdies kilęs, bet isz Hanoveriu 
parėjęs yra drsuge su Dr. Sauer- 
veinu. Ant pabaigos lietuvių 
“deputirtas" iszreiszkė pasitikė
jimą, kad neužilgo lietuviai ne
reikalautą to, ko jie dabar reika 
lauja. — Tokia kalb i p. Butkerai- 
czio daugeliui nepatiko ir dauge
lis dabar gailinusi iszrinkę tokį 
itzgamą.

— 10 d. balandžio Budvie- 
cziuose, Ragainės kreize, buvo į- 
kurta nauji šaka “Lietuviškos 
Konservatyvų Skyrimo Drau 
gystės". Ant susirinkimo buvo 
20 žmonių su viršum. Žandarui 
reikalaujant, p. Wanagaitis trum
pai iszaiszkino vokiškai mierius 
susirinkimo, vėliaus visi kalbėjo 
lietuviškai, o žandaras tuom 
tarpu žiopsojo, nieko nesuprasda
mas. Norint ant susirinkimo ir 
buvo garbinamas ciecorius ir vy
riausybė, bet dvasia susirinkimo 
degė karszta liepsna meilės tėvy
nės, o vokiecziai buvo pavadin
ti lietuvių priešininkais. Sz.

Cirkuliaras Direktoriaus 
Liaudinių mokyklų Kauno 

$ub.
Nuo 2 d. šauti o mėnesio 1899m. 

No. 19.
“ Perdėti am' vienos iš mokyk

lų, prigulinezių prie Kauno Di
rekcijos, užkvietė mokintinius 
katalikus 20 d. spalių mėnesio 
praėjusių metų eiti į pravoslauną 
cerkvę ant panichidos (ekzekvi- 
jų) už a. a. Wieszpatį Imperato
rių Aleksandrą III ir iškilmin
goje dienoje 21 to paties menesio 
ant molebnės (maldos) pabaigus 
meldimui katalikų bažnyczioje.

Pripažindamas panaszų pasiel
gimą valdytojų mokyklų, .links
tantį prie pritraukimo mokintinių 
katalikų į pravoslaunas cerk
ves, už visiszkai ne turintį pama
to, ir norėdamas, kad daugiau ne 
atsikartotų pinašus pasielgimai, 
patariant jo Prevosch. p. Wilniaus 
Mokslo Okrugo Popecziteliui nuo 
22 d. gruodžio N11528,uždedu ant 
valdytojų krikszczioniszkų mo
kyklų man pavestos Direkcijos 
neiszvengiamą priderystę (“ne- 
premiennujų obiazannost”), kad 
mokintiniai katalikai minėtų mo
kyklų NEI KOKIU BUDU NK BUTU 
TRAUKIAMI IN PRAVOSLAUNAS 
cerkves; prie šio paaiszkinu 
perdėliniams šiųjų mokyklų, 
kad traukimas mokintinių ka
talikų į pravoslaunas cerkves ne 
tik prieszinasi Augszcziausiai 
valiai, bet ir apskritai yra ne- 
keneziamas dėlto, kad dabar, ka
da mokintiniai svetimų tikėjimų 
yra iszliuosuoti nuo vaikszczioji- 
mo į musų cerkves iszkilmin- 
giausiose dienose, kiekvienas pa
kvietimas gimdys Mokintiniuose 
VIENą TIKTAI NEPASIKAKINIMą, jei 
ne daugiau ką, kas pažeidžia 
PBAVosLAViJą, ir isz antros pu
sės duos persisunkusiai viena 
neapykanta visoko rusko katali- 
kiszkai d vagiški jai Kauno gub. 
priekabę siųsti bepamatinius 
bkundus ir dejuoti dėlei persekio
jimo katalikų bažnyczios per 
mokslo įrėdnes."

Direktorius: Al. Lebedincev. 
Rasztininko viet.: Bohuss.

(Iš Ūkininko.)

Isz Komajų, 8zwent£nų 
paw., Wilnlaus gub.

Pradžioje liepos mėnesio žmo
neles pradėjo pjauti šieną. Orai 
gražus, bet szieno mažai. Apskri-

tai laukai szį metą užderėjo 
praszcziau negu pernai: rugiai 
labai reti, o kaip kur dirvos ir 
visai plikos; vasarojai teiposgi 
slaugo prastai, daugelyj vietų 
ptgadyti nuolatinių lytų. Nežiū
rint vienok ant matomo neuide- 
rėjimo, javų prekės nekyla, lai
kosi senoviszkos: už pūdą rugių, 
miežių ir a v žų moka po 65—70 
kap. Arkliai brangus. Už kiaules 
moka teiposgi gerai — szimtais
jas kas dieną superka perkupeziai 
ir varo į Dinaburgą, Wilnių, arba 
i fy’P?- Sodų vaisiai užderėjo ge 
ra^

Netoli Komajų ukinįkas, 'arda 
plėszinį, iszarė skarbą suside

dantį isz kelių szimtų senovės 
Rymo varinių pinįgų. Pinįgai tie 
tokio didumo, kaip maskoliszki 
skatikai, tikt daug plonesni. Su
dėti huvo į cilindriszką varinį 
katilą^ kuria vienok rudžių suės
tas; dalis pinįgų teiposgi rudžių 
suėsti. Nuo radusio žmogaus atė 
mė juos |>ol cija ir nusiuntė į Pe
terburgą. Wieta, kur tuos pinįgus 
rado, yra 7 viorstai nuo Komajų, 
toli nuo upių ir didelių kelių. 
Parašai ant pinįgų aplinkui lo
tyniški, bet sunku juos perskai
tyti. Kadangi vieta ta, kur pinį- 
gus rado, toli nuo senovės kelių, 
nuo upių, tai sunku įspėti, kaip 
tie Rymo pinįgai teip toli į Lie
tuvos vidurius pateko? Kad jie 
ilgai žemėj išgulėjo, rodo jau 
tas, kad daug ji) yra rudžių suės- 
tų- *;

Uždraudė kirsti medžius.
Wi|niaus girių ansaugojimo 

komitetas uždraudė kirsti me
džius giriose Adamaniszkių, Ly
dos pavietyj, Wiluiaus gub. pri- 
gulinceiose Emilijai Romanovy- 
czienel, kadangi, kaip komitetas 
persitikrino, ji į trumpą laiką 
butų su visu isznaikinusi jai pri- 
gulinczlas girias.

Maskėliiiimo darbai Lat
vijoj.

Maskoliszkas randas glosto su 
švo maskoliška ranka ne tikt 
lietuvius, lenkus, armenieczius, 
bet ne aplenkia ir Latvijos: ir 
ežia maskoliški u^ėdnįkai su ca
ro pritarimu iszduoda tokius pa- 
davadyjimus, šiokių civilizuo
tuose krasztuose randai niekaip 
ne drystu iszdavinėti. S z ta i da
bar visoj Latvijoj ir Estijoj vi
sai privatiszkoms institucijoms, 
teip vadinamiems berzės komite
tams uždraudė iszleidinėti atskai
tas, pagarsinimus, cirkuliorius 
vietinėse kalbose ir prisakė isz
leidinėti vien maskoliškoj kal
boj. Tuom tarpu berzės yra tai 
visai privatįszkos institucijos, į 
kurias,rodosi,randas ne galėtu tu
rėti tiesos kišti savo purvinus 
nagus. Ateis gal dar laikas, kad 
caro tarnai užsimanys uždrausti 
rašyti privatiszkus laiškus vi
soje ne mas'koliszkot-e kalbose.

Sziu metų užderčjimas 
Lietuwoj.

Maskoliška žemdarbystės mi
nisterija pagarsino žinias apie szių 
metų užderėjimą laukuose vi
sokiuose Maskolijos krasztuose. 
Pagal tas žinias, užderėjimas szį 
metą Lietuvoj ne geriausias.

Wilniaus gubernijoj žieminiai' 
javai visur prasti, vasarojai gi 
užganėdinanti. Lydos pavietyj 
tūluose krasztuose ledai nemažai 
blėdies pridirbo. Augimą pievų 
stabdė šaltas pavasaris ir šal
nos; žolės yra mažai.

Kauno gub. didesnėj dalyj žie
miniai javai prasti; vasarojai 
truputi geresni, bet ir jie ne visur 
užganėdinanti. Pievos sužėlė 
prastai.

Grodno gub. teip žieminiai ja
vai, kaip ir vasarojai užganė ii- 
nanti imant apskritai; Bielsko ir 

Slonimo paviecziuose vasarojai 
ne visur užganėdinanti. Bielos- 
toko ir Sokolkos paviecziuose 
daug užkenkė ledai, kurie iszmu- 
szė 2300 desiatinų dirvų javais 
užsėtų. Pievos sužėlė prastai.

Witebsko gub. žieminiai javai 
niekui, vasarojai Iresni, bet ir 
jie didesnėj pavieczių dalyj ne- 
užgąnėdinanti.

Minsko gub. lygiai žieminiai ja
vai kaip ir vasarojai užganėdi-
nanti, tikt Minsko pavietyj jie 
ne užganėdinanti.

Wienas szwiesos sloginto- 
jaV praszalIntas isz

' Lietuwos.
Garsus Lietuvoj szviesos šlo- 

gintojas, Wilniaus mokslinio ap- 
skriezio kuratorius Sergejevskyj 
prasišalina iš Lieta vos. Caras, 
už nuopelnus platinime maskolys- 
tės Lietuvoj ir stabdymą žmonių 
apszvietimo, kvailinimą lietu
viškų vaikų per maskoliškas 
mokslaines pakėlė Sergejevskį 
ant augszcziausios rangos tikro 
paslapto rodinįko (dieistvitelno 
taino sovietniko). Praszalintas 
isz Wįln:aus Sergejevskyj buvo 
vienas '•isz aršiausių prieszinįkų 
sugrąžinimo lietuviszkos spau
dos.

Dideli Gaisrai,
8 d. liepos iszdege miestelis Do- 

beikai, Kūno gub. Gaisras užgi
mė 2 vai. po pietų, kada daugu
mas gyventojų buvo lauke prie 
darbo. Kada parbėgo namon, 
daugumas jau ne galėjo į savo 
namus įeiti. Į trumpą laiką išde
gė 44 namai, ne skaitant negy
venamų triobų; 350 žmonių liko 
be pastogės ir turtų. Sudegė prie 
to ir 6 metų žydukas, kurisai, isz- 
bėgęs isz deganezių savo tėvo 
namų, nubėgo pas tetą ir ten pa
sislėpė kelnorėj. Ugnis vienok ir 

I tenai prisigriebė, vaikas neįsten- 
I gė pabėgti ir sudegė. Gaisras pir
miausiai užgimė duonkepinyczioj 
žydo Emano.

• 3 ęl. pjutės, mieste Gartene 
(Grodne) siautė didelis gaisras, 
kurisai išnaikino visą vakarinę 
miesto dalį. Kareiviškas ligon- 
butis, daugybė miesto, rando ir 
privatiszkų namų likosi pavers
tų į pelenus. Blėdys ugnies pa
darytos labai didelės; pražiuvo 
prie to daug gyventojų turtų.

Audra.
3 d. Liepos ties miešti Balt

stoge (Beloetoku), Grodno gub-, 
prie smarkaus vėjo užkilo audra 
su ledais. Neišpasakytai didelis 
lytus traukėsi vos pusę valandos, 
bet to užteko ant pągimdymo 
mieste tvano. Wanduo užliejo u- 
lyežias ir namų kelnores, iszgrio- 
vė bruką ir trotuarus, kaip kur 
vanduo didelius ulyczių plotus 
viši nuplovė. Wėjas nuneszė 
ne mažai stogųpšlautė daug me
džių soduose. Miesto aplinkinė
se ledai užkenkė javams.

Czigonams rengiasi už
drausti wažinčti ant 

jomarkų.
Wakarinės Maskolijos, taigi 

Lietuvos, Lenkijos ir Mažrusijos 
arklių gydytojai arba veterino- 
riai atsiliepė į randą reikalauda
mi,idant jis iszduotu padavadyji- 
mą uždraudžiantį czigonams ar
klių pardavinėtojams važinėti 
ant jomarkų. Mat minėti arklių 
gydytojai persitikrino, kad czigo- 
nai atveda ant jomarkų visokių 
ligų užkrėstus arklius, todėl jie 
gali prisidėti prie platimosi pa
vojingų arklių ligų. Prusnose 
rods czigonams neuždrausta at
kakti ant jomarko, bet 
jiems yra ten paskirtos vietos, 
kur jie gal bu savo arkliais apsi
stoti. Tokias vietas daboja ar
klių gydytojaj ir tuojaus užtėmy- 

I ja, jeigu atveda sergantį ark



Raupuotų namai.
Porą motų atgal, nežinia ko

kiu budu į Prūsų Lietuvę prisi
griebė raupai matomai isa Latvi
jos, kur tos ligos maskoliszkam 
randui nepasiseka isznaikinti. 
Prosuose apsirgo iki sziol vien 
lietuviai. Randas, ant atskyrimo 
raupuotų nuo sveikų, ant užkir
timo kelio besiplatinimui ligos, 
Klaipėdoj parengė specijaliszkus 
namus ant patalpinimo raupais sėr- 
ganczių. Tokių yra dabar ira viso 
11. Pas ligonius patalpintus tuo
se namuose, apart d iktarų, dvie
jų ligonių dabotojų isz Karalisu- 
cziaus, nieks negali prieiti, lanky
tojų visai neleidžia. ,

Atilsys Wilniaus pardawi 
nyczių pagelbiuįkų.

VVilniaus miesto rodą dar per
nai užgyrė, idant szventoms 
dienoms visokių pardavinyczių 
pagelbinįkai, teipesgi tarnaujanti 
pramoniszkosb įtaisose turėtu 
atilsį. Nusprendimę miesto rodos 
gubernatorius užtvirtino. Miesto 
pardavinyczių savinįkai nud per
nai szventomis dienomis privers
tinai turi uždaryti pardaviny- 
czias. Dabar vienok policija, ku
riai prisakyta daboti, idant tas 
miesto rodos padavadyjimas bu
tų pildomas, persitikrino, kad tū
li pardavinyczių savinįkai, y- 
pacz turinti krautuves ant antrų 
lubų arba ant kiemo, ne pildo to 
padavadyjimo, bet po senovei ir 
szventoms dienoms slapta ver- 
czia prie darbo savo pagelbinįkus. 
Miesto policijos virszinįkas pri
sakė dabar policijantams gerai 
daboti visas pardavinyczias ir 
jeigu pasirodytu, kad kas isz jų 
saviuįkų nepildo miesto rodos 
padavadyjimo, ant tokių uždėti 
dideles bausmes. Tas gal dus ge
riausiu ginklu priversti ypacz 
žydus pardavinyczių savinįkus 
paiiųosuoti nuo darbo szventoms 
dienoms savo pagelbinįkus.

3 d.

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

ku* javus mokėjo Wilniuje: už 
pudę kvieczių 95 kap., avižų 75 
—-‘80 kap., grikų 79—82 kap. 
Pūdas szviežio nesūdyto sviesto 
9 rubl.—9 rubl. 50 kap., sūdyto 
8 rubl. 80 kap.—9 rubl. Pūdas 
szieno 28—30 kap., sziaudų 22 
—23 kap.

Isz Amerikos
Nauji aukso plotai

Netoli Boi«e, szteto Idaho, 
prie upės Boise, surado naujus 
aukso plotus, kur pradėjo jau 
traukti aukso jieszkotojai. Kad 
tik jie teip neapsiriktų, kaip sa
vo laike Alaskoj.

Gaisrai
Tupper Lake, N. Y.

czia didelis gaisras, kurisai isz- 
naikino dalį miestelio, 300 szei- 
mynų ne teko pastogės, 
ugnies padarytą skaito 
$300000.

Siautė

Blėdį 
ant

Aplinkinėse 
baisi audra 
distriktuose

Espiiozlja
Netoli Big Prairie, Michigane, 

prie kvieczių pjovimo ezplioda- 
wo garinis katilas maszinos, ku
rio iszlakszcziusių szukių 6 dar- 
binįkai likosi užmuszti ir du mir
tinai sužeisti.

Ledai
. Hamilton, N. D. 
raito miesto siautė 
su ledais. Tūluose
ledai su visu iramuszė laukų 
vaisius. Blėdį jų padarytę lau
kams skaito ant 300000 dol.

Wel mato.
Winneconne, Wie. Gyvena 

mietely j Paygons 86 metų senelis 
Martinas Maker, kurisai penki 
metai atgal apjako ir su visu ne 
matė;' dabar jis vėl netikėtai 
praregėjo. Priežastys to netikėto 
praregėjimo su visu nežinomos.

Rado kunus 6 kūdikiu.
St. Joseph, Mich. Keluorėse 

National Kotelio raitame mieste 
rado kunus szeszių kę tik užgi
musių kūdikių, matomai tyczia 
nužudytų. Bet kas tuos kunus 
czia sugabeno, nežinia. VValdžioe 
tinnėja tą dalyką, bet iki sziol 
nieko nesusekė.

Amerikos iždo stovis.
Liepos mėnesyj Suvienytų 

Wieszpatyazczių iždas turėjo isz 
viso surinkimų $48054259. Isz- 
davimų buvo isz viso $56 
573000; karė ant Filipiuų kasz-

tavo $19300000. Taigi pasirodo 
nepriteklius už vienę mėnesį $8 
518741. Pjutė* mėnesyj laukra 
dar didesnio nepritekli tus, kadan
gi atseis uždengti kuszlusme tikt 
paszaukimo po ginklu daugiaus 
kareivų, liet teiposgi pargabe
nimo nuo Filipinų atitarna
vusių liuosnorių ir jų vieton izi 
siuntimo ant karės lauko naujų 
liuosnorių.

Pertrauktas pasilinksminimas
East Liverpool, Oh. Ant pa

rengtų szokių miestelyj yVellsvil- 
ley, ant kurių į salę susirinko ne 
mažai žmonių, sunkenybės neisz- 
laikė grindys, jos įgriūvi ir 200 
žmonių supuolė į keluorę. Nema
žai pasilinksmintojų likosi prie 
to sunkiaj sumankytų.

Wetros.
Smarkios vėtros siautė

pjutės Floridos pakrantėse, ku 
rios ne mažai blėdies pridirbo. 
Miesteliai Carrabelle, Ashmore, 
Mc Ityre ir Curtis Mills likosi su 
visu iszgriauti; miesteliuose gi 
Lanork, Sh Teresa ir Panacea 
Springs pridirbo teiposgi daug 
blėdies. Pasakoja teiposgi, kad 
laike tų vėtrų susidaužė garlai- 
vys “Crescent City”. Mieste St. 
Marko daug žmonių prigėrė.

Elizabeth, N. J. 3 d. pjutės 
siautė smarki vėtra ir teiposgi 
ne mažai blėdies pridirbo. Wėtra 
sugriovė boksztus pirmos ir an 
tros presuiterijonų bažnyczių, 
baptistų gi bažnyczios nuplėszė 
stogę, teiposgi ir Lyceum teatras 
ne teko stogo. Ant laimės žmo
nių užmusztų nėra, bet apkultų 
užtai yra ne mažai, o terp tų yra 
ir sunkiai apkulti.

20 žmonių prigėrė.
Bar Harbor, Me. Atsitiko ežia 

didelė nelaimė, prie ko 20 žmonių 
prigėrė. Belipant į garlaivį pasi- 
važinėtojams, su lūžo pliatforma 
terp kranto ir laivo, ant 
kurios buvo apie 100 žmo
nių. Wisi jie supuolė į vandenį. 
Didesnę dalį supuolusių užgriebė 
isz vandens dar gyvus, 20 gi 
isztraukė jau prigėrusių. ,Spren
džia vienok, kad tai nevisi; pri
gėrusių skaito mažiausiai į 30 
žmonių.

Dideli karszcziai
Pabaigoj pereitos sanvaitės 

ra te tuose Iliinojuje ir Ohio buvo 
neirapasakytai dideli karszcziai. 
3 d.pjutės Springfielde buvo kar
szczio 102° pagal Fahrenh>nto 
termometrą, Peorijoj gi buvo dar 
karszcziau: vidurdienyj termo
metras rodė 102° karszczio. Cin 
cinnatyj, Oh. buvo 100° karsz
czio; tokio karszczio per paskuti
nius 12 metų ežia dar nebuvo.

Auka girtuokliavimo.
Netoli Racine Junction, Wis., 

ant kelio rado 68 metų pasigėru
sį valkiozę ir nugabeno į ligon- 
butį. Czia jis, iszsi pagirioję s pa
pasakojo, kad drauge su garsiais 
Amerikos admirolais Devey ir 
Schleyjis baigė Annopoliae jūrinį- 
kystės akademiją. Laike nami
nės karės buvo inžinieriumi ant 
svarbiausio Amerikos kariszko 
laivo; vėliaus buvo inžinieriumi 
ant laivo expedicijos Greeley’o 
iszsiųsto ant tirinėjimo sziaurinių 
krasztų; buvo jia teiposgi inži
nieriumi ant garlaivio ”Paris“lai- 
ke jo pirmutinės kelionės |»er 
oceanę. Girtuoklystė vienok isz 
žmogaus galinezio augsztai pasi
kelti padarė ant galo trampę.Pra- 
varde jo John Bruns-Turi jis vi
sas popieras tę patvirtinanezias.

Geltonasis drugys.
Senų kareivių prieglaudos na

muose Hamptone, teiposgi Forte 
Monroe, Va. pasirodė geltonasis , 
drugys. Buvo czia jau kelios 
deszimtys apsirgimų ir kelios mir
tys. Stovinczius kareivius i«z < 
czia perkėlė į Bittery Point, Del. 1 
Geltonasis drugys apsireiszkė jau 1 
ir terp teip gyventoji! Norfolke 
ir kituose miesteliuse. Kas tikt 
gali, stengiasi isz czia iszbėgti ki- 1 
tur. . 1
Dinamitas maskoliaus daiktuose.

Ne v Yorke, Central Parke, ne 
seniai nusiszovė maskolius E. 
Noro v. Gyveno jia pas mote- 
riszkę Jacksonienę, nieks pas jį 
nesilankydavo iszėmus seno žilo 
maskoliaus, kurisai vienok palio- 
wi Norovę lankęs. Tas papasa
kojo, buk jo žilasis draugas nu- 
szoko nuo Brooklyno tilto ir už- 
simuszė.bet policija tam pasakoji
mui ne tiki. Potam prapuolė

isz namų ir patsai Noro v; nuė
ję* į Central Parkę, ten uusiszo 
vė. Peržiūrint jo daiktus, kupa- 
rėlyj rado 70 svarų dinamito ir 
gilzas ant dirbimo bombų. Ansai 
maskolius pasakoj» savo gaspa- 
dinei, buk Maskolijoj buvo jis au
džia, l»et ar tai teisybė, ne žinia. 
Ant ko buvo paskirtas rastas jo 
daiktuose dinamitas, to dar nieks 
ne žino.

Nelaimes ant gelei i u keliu
Spring City, Pa, Karas virvi, 

uio Montgomery & Chester lini
jos geležinkelio, irabėgęs isz 
Phoenixville,aut kelio užsisukimo 
iszbėgo isz rėlių, su dideliu smar
kumu sudavė įsienęszile stovin
ėsiu namų ir isz dalies sudaužė. 
Buvojime 72 pasažieriai, kurie 
iszlakstė isz karo į visas puses. 
Apkultų pasužierų yra apie 30, 
bet ant laimės, mirtinai apkultų, 
rodosi, nėra.

Boome, Iowa. Netoli nuo ežia 
iszszoko isz rėlių pacztinis 
Northvestern geležinkelio trūkis. 
Prie to keturi geležinkelio tarnai 
likosi užmuszli, 7 gi sunkiai ap
kulti.

Bridgeport, Conn. Karas vir
vinio geležinkelio, pilnas važiuo- 
janezių, * bėgiojantis, terp. 
Bridgeport ir Shelton, netoli 
Stratford, užbėgęs ant Oronoųue 
tilto, įlūžo, karas su visais paša 
žieriais nupuolė į upę nuo 60 pė
dų augraezio. Prie to 23 žmonės 
likosi užmuszti, 20 gi sunkiai ap
kulti. Tikt dvi žmogystos iszli- 
ko neužgautos.

Isz darbo lauko.
Moveaqua, III. Maszinistai 

czianykszczių anglių kastynių pa
kėlė sztraikę.

St. Louis, Mo. Dirbtuvėse 
Republic Co. pakėlė 100 darbinį- 
kų uždarbį ant 10%.

5 Durham, Ga. Darbam Coal 
& Coke Co. rengia czia szimtą 
naujų kokso peczių.

5 Ashtabula, Oh. Dokuose 
Marko Kanuos šatrai kas rudo: 
krovėjų pasibaigė.

r Younostovn, Oh. Molde- 
riams czianykszczių geležies dirb
tuvių pakėlė uždarbį ant 25%.

51 Racine, VVis. Socor Trunk 
Co. pakėlė savo su virraum 100 
darbinįkų uždarbį ant 10%.

51 Readino, Pa. Hancocko va
rio kautynėse, kurios iszstovėjo 
15 metų, pradėjo vėl dirbti.

5 Readino, Pa. Reading Iron 
Co. pakė.ė savo dirbtuvių 
pudlerių uždrabį iki $4 nuo to
nos.

1 Elvood, Ind. Czianyksztė 
baltos blėtos dirbtuvė pradėjo 
dirbti ir 2000 darbinįkų gavo 
darbą.

< Pittsburo, Pa. Dirbtuvės 
Phillips Mine Suply Co. bus pa
didintos ir paskui priims prie 
darbo daugiaus darbinįkų.

•j Harrbburo, Pa. Pudle- 
riams czianykszczių geležies dirb
tuvių pakėlė uždarbį iki $4 nuo 
tonos.

51 Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina dar vis 
gerai. Pereitą sanvaitę degė czia 
18146 pecziai.

1 Elkhorn, W. Va. Penkios 
kastynių kompanijos szito miesto 
aplinkinėse pakėlė ant 15c. nuo 
tonos darbinįkų uždarbį.

•j Huntinoton, W. Va. Czia 
nyksztė American Car & Foundry 
Co. pakėlė ant 20% kalvių už
darbį, o jų pagelbinįkų ant 10%.

Pittsburo, Pa. Consolida
ted Ice Co. rengia dvi naujas le
do dirbtuves: vieną Wilkins- 
burge, kitę gi South Side Pitts- 
burge.

5 Sprinofield, III. Tventy 
Tvo Inch Mill Republican Iron 
and Steel Co., kurisai per isztisus 
metus iszstovėjo, pradėjo dirbti. 
200 darbinįkų gavo czia darbą.

51 Brooklyn, N. Y. Sztraikas 
czianykszczių ir Nev Yorko 
sztrilkarių • tarnų pasibaigė. 
Kompanijos priims 3000 tarnų at
gal prie darbo.

5J Nev York. Sztraikas czia- 
Bykeaczių siuvėjų pasibaigė: di
džiuma kontraktorių sutiko dir
bantiems prie maszinų mokėti po 
18 dol. ant aanvaitės, rankų siu
vėjams $15 dol.; užbaigėjams$10 
prie 10 darbo valandų ant die
nos.

gauna

Pakėlė 
kalua- 
Alaba-'

Marai* 
Grand 
pakėlė 
wedė-

Nev Bedford, Mas. Darbai 
czianykszcziosemedvilnės dirbtu
vėse eina dabar gerai; uždarbiai 
ne įhiekiausi. Isz kitur atkakę 
darbraįkai greitai 
darbą.

T Elkhorn, VV. Va. 
czia uždarbį 9000 
kasių ant 15c. nuo tonos.
m<»* kautynėse 7000 kalnakasių 
teiposgi padidino uždarbį.

51 P1TT-BURO, Pa. Darbai czia- 
nykszczio«e geležes ir plieno 
dirbtuvėse eina lubii gerai. Sta
to czia naujas dirbtuves, kitas 
didina. Allegeuyje skundžiasi aut 
stokos darbinįkų.

5į IViLKEiBARRE, Ra. Darbinį- 
kai penkių aplinkinių anglių kus- 
tynių, hz viso 2500 žmonių, pa
kelė sztraikę. Nesutikimai užgi
mė už užmokesnį ui darbą.

1 Otbego, Mich. Pradėjo <«ii 
statyti naują popieros dirbtuvę, 
kurios pastatymas ir įrengimas 
kasztuos $200000. Prasidėjus dar
bams, ras.czia uždarbį kelį szim- 
lai darbinįkų.

Philadelphia, Pa. 300 czia- 
nykszczių telegrafų iszneszioto- 
jų pakėlė sztraikę. Jie reikalau
ja po 3c. vieton 2c. už kiekvienę 
telegramą dienos laike ir didesnio 
užmokesuio už nakties darbą.

1 Port Huron, Mich. 
uų dirbėjai dirbtuvėse 
Trunk geležinkelio 
sztraikę todėl, kad darbo
jas priėmė prie darbo kelis nepri- 
gulinczius į uniję darbinįkus.

•J Nev IIaven, Con. 800 tele
grafistų Nev York, NevHavend 
Harford geležinkelio nutarė 
sztraikę pakelti, kadangi kitaip 
geležinkelio kompanija ne nori nė 
klausyti apie kokius nors darbinį- 
kų reikalavimus,

k *j Pittsburo, Pa.Reprezentan
tai organizuotų stiklo dirbtu 
vių darbinįkų, ant susirinkimo 
atlikto su dirbtuvių savinįkais, 
susitaikė. Darbinįkaį iszderėjo 
ant pusės valandos aut dienos su
trumpinimą darbo laiko prie seno 
užmokesnio.

Dowson City, Alaska. Dar
bai czia eina labai prastai, žmo 
nių privažiavo tiek, kad daugu
mas jų niekaip ne gali gauti dar- 
bę.Tukslancziai iszblyazkusių dar
binįkų vaikszczioja be darbo; 
Daugelį rnndo kasztais reikia gra
žinti, kadangi jie pats kelionės 
karatų ne gali užmokėti. Toki 
mat vaisiai melagingų laikrasz
czių rekliamų iragirianezių uždar
bius Alaskoj, ant parupinimo 
kompanijoms kasanezioms auksą 
pigių darbinįkų. \

1 Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystė»e Siaurinės A- 
merikos buvo isz viso 184 nusi- 
bankrutinimai; pereitę metą tę 
paczię sanvaitę buvo jų ant 16 
daugiaus. Iszvežimas Amerikos 
tavorų į svetimus kraratus, ne
žiūrint ant pasikėlusių prekių, di
dinasi smarkiai. Prekės kvie 
ežių nupuolė, bet iszvežimas jų 
į svetimus krasztus pereitę san
vaitę buvo didesnis negu per tą 
patį laiką peteitų metų; isave- 
žtinaa kornų dar žymiaus pasidi
dino.

5| Darbai Colorado H z te te eina 
labai prastai, vargas tęrp darbi- 
nįkų labai didelis. Yra czia 
daug darb uįkų ne galinėsiu gau
ti darbo; ne vienam trūksta ant 
nusipirkimo duonos. Daug žmo
nių. lenkų, anglijonų ir kitokių 
važinėja dirbti ant geležinkelio, 
bet ir ten, nors uždarbis ne ge 
ritualas, ne visi gali patilpti. 
Kas tikt turi dar kiek pinįgų ant 
iszkeliavimo kitur, kraustosi isz 
czia sząlyn, bet daug yra tokių, 
kurie nė 10c. ne turi kiszeniuj. 
Tie, ne galėdami iszkeliauti, ant 
vietos kenezia badą ir vargę.

* M a to kas.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Kokia musų wienyb© tau- 
tiszkuose reikaluose.• f

Szauksmę prie vienybė* raię- 
dien girdime lygiai bažnyczioae, 
privatirakuose susirinkimuose, 
patinkame tę patį ir laikraszczių 
skiltyse; prie vienybės ragina 
lygiai valnamaniai, kaip ir kon- 
servatistai ir klerikalai- Bet vie
nybę kiekvienas kitaip supranta:

vienam ji reikalinga kaipo įnagis 
ant nutildymo prieszų ir rujoji
mų, kitam ji reikalinga ant pa
kėlimo įtekmės: tie reikalauja, 
kad vardan vienybės visi pnesz 
jų norus ir asabiszkus reikalus 
galvą lenktu,kad nisks ne drystu 
nupeik t, nors bjauriausiai be
sielgiantį. skriaudžiantį visuo
menę jų partijos sanarį, kad visi 
tylėtu apie skraudas ir bjaurius 
pasielgi irus tūlų vadinanezių sa
vę dvasirakais vadovais. Kas 
tikt ne nori tokiems reikalavi
mams pasiduoti, būva visaip isz- 
niekinamas; ant to tūliems vado
vams ir jų tarnams nereikia pa
mato, tie ne supranta reikalo tei
sybės, po prisiega gali užsiginti 
nuo to, kę vakar už teisybę laikė, 
kę vakar visų ukyse pasakojo.

Stabdymai tūlų musų vadovų 
tautai naudingų užmanymų kuo 
aiszkiausiai pasirodė prie rinkimo 
aukų ant reikalų Paryžiaus paro
dos ir ant szelpimo kankintinių. 
Wieni musų laikraszcziai nesigai
lėjo truso ant raginimo prie au
kų, prie tų priguli: “Lituva”, 
“Vienybė” ir “Viltis”; isz kunį- 
gų iraleidžiamų laikraszczių 
“Garass” atsiliepė vos per pusę 
lupų; ant apgynimo? kunįgo 
Kravczuno mėszlyno ir jo vien 
prižiuromų aukų ent bažnyczios 
reikalų sudėtų uždėtas “Katali
kas” užmanytojus parodos (jais 
yra Europos inteligentai, isz ku
rių ne vienas ant lietuvių labo 
darbuojasi seniaus negu musų tu
rinti pelų pripiltas galvas vado
vai iramoko kiaules ganyti, kada 
apie Kravczunirakę parapijos pi
nįgų prižiūrėjimą dar suprati
mo ne tuzėjo) dryata niekinti 
vadindamas “ypatoms su supelė
jusiais smegenims". Tę patį juk 
teiposgi daro kunįgų tarnų laik- 
raszcziai “Saulė” ir “Bažnyczios 
Tarnas”. To kunįgai užginti juk 
negali? Už darbus savo 
tarnų, už jų žodžius atseina 
atsakyti visiems knnįgams. Asz 
turiu ažtektiAai davadų ant da- 
rodymo, kad tūli musų kunįgai 
ne jau atkalbinėja, bet tiesiog 

I draudžia žmonis skaityti gėrės 
nius laikraszczius, kaip antai: 
“Vienybę”, “Varpą” ir “Lietu
vą” sakydami, buk tie latkrasz- 
cziai naikina žmonių pasitikėji
mą kunigams. Mums rodosi, kad 
pasitikėjimą knnįgams
naikina ne paminėti czia laikrasz- 
cziai. nė ne valnamaniai, bet pa
tys kunįgai visu savo pasielgi
mu, savo paslaptim**: vienas ne
teisingas, lupikas, menko proto 
kunįgas padirbs daugiaus neužsi- 
tikinezių kunįgams negu agitacija 
raimto valnamanių; vienas tok
sai niekszas kunįgas labiau* už
kenks raimtui gerųjų negu visi 
valnamaniai draugi* paimti.

Ne valnamaniai ir ne jų laikrasz- 
ežiai yra užpuolikais, bet kunįgai 
ir jų menkos iazminties tarnai; ne 
vajnamaniai yra naikintojais ti
kėjimo. bet labiaus tę daro tie 
kunįgai, kurių visas pasielgimas^ 
ne sutinka su doros principais. 
Ne valnamaniai ir ne jų iszlei- 
džiami laikraszcziai siundo žmo
nis ant kunįgų, bet prieszingai, 
daro tą kuli kunįgai ir tai ne tikt 
per savo įszleidžiamus ir prote
guojamus laikraszczius, ne 
retai ant pjudymo pasinaudoja 
bažnyczių sakiuyczioms, o kaip 
kada net spaviednycziomie. Arne 
teip yra — tegul ant to atsaku 
musų dvasiszki vadovai. Argi 
prie tokio darbo galima kalbėti 
apie vienybę? Ne, tokiose sa n ly
gose turime pjautiesi ir pjauna
mės!, bet už tuos nesutikimus ne 
valnamanius reikia kaltinti, , 
tikt jų spangus prieszlnįkus, to | 
ne suprantanezius kunįgua ir jų 
tarnus. Dar mes isztikro per ma
žai pjaunamės:;jeigu valnamaniai 
teip elgtųsi kaip tūli musų kuuį- 
gai ir jų meukos doros apginėjai 
ir pagelbinįkai, tai reiktu mum* 
pjautiesi prie kiekvienos progos, 
net ant ulyczių.

• Biznierius.

Isz Philadelphijos, Pa.
ūžduotėlaikraszczioyra padali

nė Ii visada teisingas žinias,kadan
gi talpinantis melagystes laikrass- 
tisne gali turėti nžsitikėjimo.Ko- 
respondentai turinti ant ko pik
tumu, jeigu ant pažeminimo ypa- 
tos, pasinaudodami,kad toli ėsan- 
czių laikraraczių redakcijos ne 
gali tikros teisybės žinoti, jeigu 
garsina ant melagystės paremtus 
apkaltinimus, labiausiai užkenkia

laikraszcziui, kurisai, pasitikėda
mas korespondentui, talpina ją 
atsiųstas melagingas žinias- Ko
respondentai gal sau turėti pik
tumus, to nieks jiems ne drau
džia, tikt nieks ne turi tiesos isz 
piktumo, pasinaudodamas isz 
laikraszczių redakcijų pasitikėji
mo, platinti melagystes apie 
nepatinkanczię kam ypatą.

Sztai neseniai Philadelph'jos 
kore*]K>ndentas, per sivo ‘‘Lietu
voje” patilpusią korespondenciją 
ne teisingai apkaltino musų ku- 
nįgę. Matyt, kad koresponden
tas bažnyczioj ne buwo ir ne gir
dėję < kunįgo pamokslo, pats jį 
padirbo, kadangi jeigu būt gir
dėjęs ir jeigu tai žmogus sauži 
niszkas, ne butų drysęs melą į 
svietą per iaikrasztį paleisti. Ko
respondentas sako, buk kunįgas 
isz sakyklos liepė atleisti Jo
ciui kaltes ir ne skųsti joj sūdą; 
tuom tirpu kunįgas visai kę kitę 
sakė: liepė eteiti tiems, kurie per 
Jocį pirko szifkortes, o jis atjiesz- 
kosęs užmokėt is pinįgus. Ir isz- 
tikro, kas atsiszaukė,tiems atjiesa- 
kojo.

Kaslink aukų ant Paryžiaus 
parodos reikalų, tai koresponden
tas teiposgi pamelavo: kunįgas 
nė per pamokėlę, nė teip nuo jų 
ne draudė; mes nepažįstame to
kių, kurie butų draudimę girdėję, 
ar tai bažnyczioj, ar teip kur; per 
pamokėlę iki sziol apie aukas ne 
kalbėjo. Ant mitingo gi, ne tikt 
nuo aukų ne draudė, bet ragino 
užmanydamas iszrinkti kolekto
rius, kurie pereitų per visus lie
tuvių gyvenimus rinadami au
kas ant reikalų musų spaudos pa
rodos. Pats gi musų kunįgas 
bene tikt bus ant to mierio pir
miau* ir daugiaus aukavęs negu 
ansai “teip teisybę mylintis“ 
“Lietuvos” korespondentas. Tik
ri dywai, kaip tai gražiai jis pa
melavo ir dagi apie pamokėlę, 
kurio, turbut, visai ne girdėjo.

Philadelphuos lietuviai.
Jeigu minėtoj koresponden

cijoj isztikro buvo melagingi ku
nįgo apkaltinimai, mes už netei
singas žinias ne galime būt de 
kingi korespondentui ir jo pagir
ti ne galime. Laikrasztis ne gal 
būt kaipo mazgotė platinimui me
lagystės ir įnagiu keno nors ant 
įžeidimo nepatinkanczių ypatų, 
bet turi būt platintoju teisybės ir 
tai vien grynos ne tendentiszkos 
teisybės- Redakcija.

Isz Cteveland, Oh.
Kunįgas Maszotas 14 d. liepos 

iszsikraustė isz musų miesto su 
visais savo rakandais, bet kur 
nusidavė, mes nežinome. Nors 
sykį nusikratė musų lietuviai nuo 
to dvasiszko vadovo, kurisai 
tefp mus tokię jau maiszatį pakė
lė kaip ir Chicagos lietuvių ne
va dvasiszkas vadovas, Dabar, 
nors ardytojas sutikimo jau iszsi 
kraustė, net jo pasėti nesutikimai 
dar neiszdilo, dar ir dabar renka
me Vaisius kunįgo pasėtos sėk
los. Kunįgas, žinoma, turėjo sa
vo parapijos komitetę susidedan 
tį isz ypatų ne mokanezių rarato 
perskaityti; prie iszvijimo kuuį- 
go parapija ištrinko kitę komite
tę isz apszviestesnių parapijonų. 
Pasitraukus kunįgui,dabar abudu 
komitetai nereikalingi, bet jie pa
silikę terp savęs nesutinka. Pa
skutinę dienę liepos susirinkę sa- 
liūne, kaip girdėjau, gerai ausi- 
stumdė. Sąnariai kun. Mašioto 
komiteto laiko sawę už dievuo- 
tus, sąnarius priešaingo komiteto 
laiko už bedievius, kadangi tie, 
ne guododami kun. Maszoto, ne 
norėjo pas jį atlikti irapažinties, 
bet reikalavo nuo vyskupo kito 
doresnio kunįgo,o negalėdami su 
laukti, priėjo pas svetimtauezius. 
Wy skapas dabar liepė užsakyti, 
kad 30 d. liepos į Szvento Petro 
bažnyczę atvažiuos kunįgas ir 
bus misijos ir pas jį visi ne norė
ję pas Maszotę iszpažinties atlik 
ti, galės prieiti. Maszotinis ko
mitetas ne nori apsileisti, garsin
damas savę katalikiszku, giriasi, 
kad jo priderystė ir kitus tikrais 
katalikais padaryti. Isz to ir ky
la visi nesutikimai.

Brangus Dieve, kada ateis su
pratimas terp lietuvių! Dabar 
pjaujasi už tuszczius daiktus, bet 
ant tautos labo musų miesto lie
tuviai nieko ne nuveikė. Wieni, 
sekdami paveikslę kitų miestų 
lietuvių, užsimanė rinkti aukas 
ant Paryžiau! parodos, ant per-

statymo ten musų ra-zl,Wf>t 
Ant to mierio Maszotinis, 
dantis ira katalikų (teip ji9 
vadina) 
tikt 
kawo, bet dar iszkoliojo reniu J 
ežius aukas kolektorius. Tai tJ 
ir katalikai, tai tau katalikiszlrj 
jų supratimas! Reikia vienok tJ 
rėti kantrybę, gal ate's laikJ 
kad ir tie atžagari katalikai suJ 
•pras ir pradės darbuotieji jJ 
vien su kitais ant musų tautoj 
labo! Parapijonas.

komitetas
nieko. ne

Isz Traverse City, Pa.*) 
> Nr. 30 “Lietuvos”, korėjoj 
de nei joj isz musų miestelio DJ 
teisingai buvo apraraytas patsj 
aukų rinkimas ant reikalų pj 
ryžiaus parodos, kaip ir ueteisin. 
gai iezniekinti “Saulės” skaitytoj 
jai, buk jie reikalavo atgal puJ 
kautų pirmiaus pinįgų. AukJ 
rinkimu užsiėmė ne Jurgis Gagi 
bas, bet su tuom buvo sziteipd 
vienę kartę pas Petrę Rudį smiJ 
rinko diktai lietuvių; tūli mJ 
geriau* suprantanezių padiJ 
pradžią paaukaudami, kiek kj 
galėjo, kurių gi czia ne buaoj 
per tų gyvenimus perėjo PetrJ 
Budis, Susivienyjimo kuopoj 
sekretorius ir surinko $3,00. PiJ 
m i aus sudėtų pas Gaubę buvo 
$2.50>tai isz viso susirinko 
50.

Daugumu balsų likosi nutarti 
tas aukas nusiųsti “Susivienyji 
mo” karsierui ir Jurgis GaubJ 
apsiėmė tę padaryti; todėl J 
Petras Rudi** savo surinktas aJ 
kas pridėjo ant nusiuntimo sykiJ 
“Susivienyjimo” kasieriui. Pisįl 
gai vienok tapo nusiųsti ne ted 
kur buvo nutarta, bet į “Lietai 
vos" redakciją; taigi siuntėjai 
sulaužė pažadėjimą. Tas, 
rodosi, nė pagal “Saulės”, nė paJ 
gal “Lietuvos” mokslą ne gal 
būt pagirtas. Tę mes ir davėsi 
suprasti, kad negerai padantal 
bet nereikalavome sugręžiniml 
aukų, tikt nutarėme paduoti] 
laikrasžtį, praneszdami apie toki 
sulaužymą padaryto nutarimą I

Todėl, vardan teisybės, |roteJ 
tuoj ame priesz neteisingą m u?J 
apkaltinimą išreikalaujame, kadi 
visiems erzinimams sykį padan-l 
tas butų galas,kadangi jie kenkiu 
mums visiems, sėja nesutikimus! 
Rods mes ne daugiausiai paauk«-| 
wome, bet su noru galime pi i-i-l 
dėti su aukoms ant visokių U>| 
tiszkų reikalų nesidairydami ant] 
kokių nors mokslų, ar tai “Sw-| 
lės” arba ir “Lietuvos”, erzinimai 
gi vien nuo aukų gal atgrasinu!

Mes, septyni aukautojai: Juo! 
z»8 Rudis, Juozas Mockunas, Pel 
tras Rudis, Petronė Rudienėj 
Jurgis Rudis ir Jonas Antis i>er-l 
statome sekanezius kandidatai 
į Paryžiaus parodas komitetą: I 

D-rę Szliupą ir kun. A. Milui 
ką — apdirbėjais reikalų.

P. Mikolainį — rasztinįku. 
Kun. Žilinską —■ knįgium.
J. J. Pauksztį — kasieriual 

po kaucija $5000.
D-rę Baeanavyczių — delegsl 

tu ant Paryžiaus parodos.

W.rdu w«ų___ _____  ” Į Petras Rudis, I 
•) Korespondencija no p. Gaubė atsiyl

Kadangi korespondencija is> 
Traverse City gimdo vien nesu
tikimus ir begalinius protestu 
tai vienos, tai kitos pusės, kai 
jokios naudos ne gal atga’> 
redakcija gi, negalėdama teisinga 
žinoti katrcį pusėj teisybė, pr-j 
versta atsisikyti nors ant tūlo lai! 
ko nuo talpinimo koresponieciji 
paeinanczių isz to miesto, yp«a 
jeigu jose bus koki nors iszniekinn 
mai- . . Redakcija-

Komitetas Paryžiaus pa
rodai.

Kadangi jau seniai laika* p" 
baigti rinkimus sąnarių KomW 
to Paryžiaus parodai, “Vienybėj 
surinko iki sziol laikraszcz u 
pagarsintus balsus ir isz tų is»1 
puola, kad likosi ištrinktais:

Ant prezidento — kun. *J- ZH 
linskas, isz Plymouth, P*J 
su 18 balsų;

„ rasztiuįko — P. Mikolai n tfJ 
isz Plymouth, Pa. su 17 baH 
•ii

,, kasieriaus — J. J. Pauk-ztiJ 
isz Plymouth, Pa. su 24 
sais.

„ knįgiaus — kun. J. Žilinskai 
isz Plymouth.Pa.su 13 balsų

Plymouth.Pa.su


! Apdirbėjais reikalų: D-ras 
(zliupas isz Scrauton, Pa. su 23 
alsais ir kunįgas A. Mi’ukas su 
9 balsų.
/Ant delegato ant Paryžiaus 
uirodos, kiek tikt buwo bilsuo- 
snezių, wisi padawė sawo balsus 
nt D-ro Basanavvycziaus isz Bul- 
farijo®- k

Je.ęu atsiras daugiaus balsuo
tų, tas nepermainys rezultato, 
.adangi, kaip matyt, daugumas 
al-uojanczių renka tas paezias 
•patas. Todėl mums rodosi, lai- 
.;is jau linkimus užbaigti. Tegul 
trinkti kandidatai užima sawo 
rietas ir atlieka paskirtą darbą, 
užrinktam komitetui reikia da- 
ai 'pasiskubinti su parengimu 
vietos mu?ų spaudos parodai, 
adang. welkant ilgiaus, wisoe 
rietos gal tapti užimtos. Kasliuk 
szrinkto delegato ant parodo*, 
i reikia praszyti, kad jis tę 
rėdą priimtu.

Neiaimigas atsitikimas.
Wil-on, Conn. 31 d. liepos, 

zianykazesiose plytnycziose wie- 
ę lietuwj darbinįką, J. Zelwį pa- 
iekė nelaimė. Įpuolė jis į roles, 
ur leidžia molį ir maszina nu
raukė jam pusę kojos. Nugabeno 
elaimingę žmogų į ligonbutį. 
’zia žinoma, ue greitai pasweiks. 
lelwvs paeina isz Kauno gub., 
iziaulių paw., Papilės parapijos, 
onaiezių sodžiaus. Lietuwoj turi 
aižią ir 3 waikų.

Eidintą.

Isz wisnr.
Indiszkas maras apsireiszkė 

nu sostapilėj augliszkų waldybų 
lytinių Indijų, mieste Kalku- 
oj.

Paryžiuj neiszpasakyti karsz- 
ziai. Sziluma 105-3 pagal Fah- 
enheito termometru. Daug imo* 
ių likosi saulės spindulių užgau-

Akmenų skaldinycziose Ciney, 
e toli Namur, Belgijoj, atsitiko 
marki expliozija, kuries 6 darbi- 
įkai likosi užmuszti ir 4 sunkiai 
užeisti. ’

un- 
len- 
yra

Betraukiant - isz Limerik į 
'hurles, Airijoj, 2 regimentui 
Ihėster kariaunos regimentui, 
renkė perkūnas į trąukianczius 
ateivius, sunkiai užgavo 2 
stoficieru ir 7 kareivius; 
wiais užgautų kareivių 
aug.

Netoli Juvisy, ant geležinke- 
o linijos terp Paryžiaus ir Qrle- 
10, Prancūzijoj, susimuszė amar
ai du j prieszingas puses bė- 
ioti geležinkelio trukiai ir isz 
įlies susidaužė. Prie to 17 imo 
ų likosi ant wietoe užmusztų ir 
$ sunkiai sužeisti.

| Londone atsibuvo susiva- 
avimas turtingų aogliszkų ir 
nerikoniszkų žydų. Susirinkę 
įkalbėjo reikalą nupirkti nuo 
nghjos salę Cyprą ir ant jos 
ngti žydiszkaa kolionijas, * isz 
) su laiku susitvėrtu žydiazka 
ieszpatystė.

H Pietinėj Prancūzijoj, Alpų 
apartamente, 1 d. pjutėe siautė 
asi audra. Užgimė tvanai, ku- 
J išgriovė butelius, nuneszė 
tus, isznaikino laukų vaisius 
t labai didelio ploto.' Prie to 
i gėrė daug naminių gyvulių, 
i nepražuvo ir kiek žmonių, 
r iki sziol nežinia.

ii Maskolijoj, Peozos guberni- 
1, ties miestu Nikolajevskoje 
kilo baisus sūkurys, kurisai* ne 
ižai triobų susti o vė. Isz po 
mų griuvėsių isztraukė 16 ne 
vėlių ir 33 žmonis sunkiai su 
mkytus. Blėdys žmonių tur
us sūkurio padirbtos yra labai 
lėlės.

II Mieste Odesoj, pietinėj Mąs
li joj, sugriuwo naujai atatoma 
icziatikiszka cerkwė. Sugriu- 
»ji naktyj, kada darbinjkai ne 
‘bo, todėl apsiėjo be imoniszkų 
:ų. Ne gražiai mat statė cer- 
ę maąkoliszki darbo priiiurėto- 
jeigu ji, nė ne pabaigta statyti, 
riuwo.

: Pietinėj Chili, Pietinėj Ame- 
sj, miestą Couception 3 d. 
tės atlankė smarku* žemės 

drebėjimai. Daug triobų likosi 
drucziai pagadytų, per tai ir ne 
mažai gyventojų ue teko pašto 
£ės. Nesen’ai tę miestą atlankė 
tvanai: iszsiliejusi upė Biobio 
beveik visai bavo jį užliejusi ir 
teiposgi ne mažai blėdies pridir
bo.

|] Specijitliazkose augszczi ausiu 
mokslų įtaigose Peterburge ant 
ateinanczių metų priims naujų 
studentų: į technologiszkę insti
tutą Ciecoriaus Mikalojaus 260: 
į institutą civiliszkų inžinierių 
— ant pirmo kurso 40, ant antro 
gi 10; į kalauakasystoe institutą 
80; į inžinierių kelių institutą 
ant pirmo kurso 100, aut antro 
10 ir aut treczio 5; į elektrolech- 
mazkę institutą 60.

U M arszavoj, kasierius Prekė- 
jų banko užmirszo dorožko'j 
portfelį su 18000 rublių. .Kasie
rius laikįė pinįgus už prapuolu
sius, bet kaip gi nusidžiugo ant 
rytojaus, kada vežėjas portfelį 
neatidarytą su visais pmį- 
gais atneszė į banką. Bankas da
vė jam radybų 100 rubl. Rodosi, 
kad pagal Maskolijos tiesas, jam 
prigulėjo dauginus negu 100 
rubl. radybų.

| Mieste Christianoj, Norve
gijos sostapilėj, likosi atidaryta 
ne parlamentariszka,ue urėdiszka 
sandaros konferencija; atidarė ją 
Norvegijos ministerių pirmsėdis. 
Szita aonferencija, žinoma, galės 
padaryti daug svarbių nutarimų, 
tikt kas isz tų nutarimų, jeigu 
jų randai ne klausys. Aut tos 
konferencijos galima pakelti ir 
tokius klausymus, kokių bijosi 
randai. Czia galėtu ir lietuviai 
pasiskųsti ant savo skriaudėjų, 
tikt žinoma, konferencijos nuta
rimų ne pildys Maskuiija, nors 
ant jos atvažiuos ne vienas įtek
mingas maskolius. .

| Japonijos pakrantėse perei
tu sanvaitę siautė baisus taifūnas, 
kurisai ne mažai blėdies pridirbo 
ir daug nelaimių atgabeno. Mies
telis Otia likosi visai nunesztas 
su 100 namų. Wanduo isz 
isz jūrių tapo ant kranto iszmes- 
tas; prie to 120 žmonių likosi 
vilnių pagriebtų ir prigėrė. Mies
te Asha Jumuru'sugriuvo 70 na
mų ir 50 žmonų likosi užmusztų, 
30 gi dar ue rado, su tais nežinia, 
kas atsitiko. Wėjas isz rėlių isz- 
metė pasažierinį trūkį Vanago & 
Sangora^geležinkelio, prie ko 10 
žmonių likosi užmmztų. Ant jū
rių susidaužė daug laivų. Wienas 
laivas paskendo ant kelio nuo 
Kantono į Foung Hu; prie to 60 
pasažierių prigėrė.

| Miestelyj Ghemlok, netoli 
Brusos, Turkijoj, gyvena vie
na bulgariszka szeimyna suside
danti isz keturių ypatų, terp ku
rių buvo ne sveikas 16 metų 
jaunikaitis. Waistai daktarų už- 
raszyti ne daug gelbėjo. Ne
seniai motina nusidavė pas kokį 
nepaszauktę daktarę. Tas davė 
kokių ten vaistų, liepė su jais 
serganczio kūną isztrintį ir laiky
ti jį dideliame karsztyj. Ta rodą 
buvo tikrai iszpildyta. Giminės 
su vaistu isztrynė vaikino kunę, 
sukurė du laužu, nuo kurių kar- 
szczio gal'tna būt jautį iszkepti ir 
į tarpę pasodino nuogę vaikinę. 
^Vaikinas nuo karszczio rėkė, 
kaip galėdamas, bet tas negelbė
jo, gimiuės ne davė jam isz tos 
peklos pasitraukti. Balsas pasi
skundimo ėjo vis slpnyn ir ant 
galo visai nutilo. Tąsyk tikt gi
minės kėdę su pririsztu ligonių 
isztrkukė ir nuneszė namon, bet 
atgaivinti ne buvo galima, ka
dangi nelaimingas vaikinas su 
visu iszkepė.

| Australijoj prisiveis; neisz- 
pasakytai triusziai (kralikai) la
bai daug blėdies pridirba žemdar- 
biarus iszkasdami užsėtas dirvas. 
Randas paskyrė dovanas tam isz 
mokslinczių, kuris iszras kaip 
tuos neiszpasakytai prisiveisusius 
triuszius isznaikinti. Pradėjo pa
gautiems skiepyti bakterijas wisz- 
tų choleros. Tas rodą tūluose 
apskricziuose daug jų ieznaikino, 
bet visiszkai isznaikinti pasirodė 
ir su tuom ne galima ypacz, kad 
isznaikinimo geidžia wien žemdar- 
biai, turinti gi isz triuszių pelną 
medincziai stengiasi juos nuo 
isznaikinimo apsaugoti. laztikro

triusziai nėra teip ne naudingi: Teip jie puikano, kaipo ašiai pu- 
jeigu šemdarbiams jie ir kenkia, 
tai užtai medėjams, pramoninį 
kams ne mažai duoda pelno. 
Australijoj yra fabrikai dirbanti 
isz triuszių plaukų materacus, 
iszdirbauti kailius ir skurę aut 
pirsztiuių ir ctenerykų. Suszal- 
dytę triuszių mėsę siuuczia laiwais 
net į Europą; wien nuo salos 
Naujos Zelandijos per pirmutinį 
pusmejį szių metą Lzgabeuo į 
Londoną 3 milijonus tuszaldyių 
triuszių,

Wietines Žinios.

— Saliuue po nr. 735 ant Mil- 
vaukee av., ąnt reikalavimo 
kaimynų, pereitos nedėlios dienę 
policija suaresztavo net 15 mergi
nų. Negražiai mat daro merginos 
besilankydamos ant mėtymo kilpų 
ant jaunų vyriszkių saliunuoee.

— Terp Chicagos ir Wauke- 
gan pradėjo bėgioti elektriszki 
kai ai. Karai bėgioja nuo Evans- 
ton per Wilmette, Keuilvorth, 
Wjnnetka, Laksidė, Glencoe, 
Highland Park, Hikvood, Fort 
Sheiidan, Lake Foreat, B luti', 
North Chicago į VVaukegan. Wi- 
sa kelionė į vienę pu-ę kasztuoja 
likt 35c.

— Chicagos policijai praneszė, 
kad prabaszczius slovakų bažny- 
czios po nr. 4920 ant Paulina ui., 
kun. Damkala,paėmęs 1500 sudėtų 
ant statymo bažnyczioa ir pridir
bęs nemažai skolų, iszdumė. Ku- 
nįgų vienok laikraszcziai paduo
da, kad yra ne teip: jie sako, 
kad minėta parapija neįstengė' 
užlaikyti kunįgo, todėl kun. 
Damkala pats atsisakė ir iszva
žiavo kitur, bet nepabėgo. Ka
troj pusėj teisybė, mes to nežino 
me; nežinome ir kas yra su pioį- 
gais.

— Policijantas Juozas O’Lea- 
ry, pereito panedėlio naktyj, už 
tėmyjęs tris vagilius besi kraustau t 
į bicyklių szopę Jameeo Sveidos, 
po nr. 1027 S. Albany av., norėjo 
'juos sulaikyti. Du plėszik <i turė
jo karabinus, vienas gi revolve 
rį Pamatę policijantę, leidosi 
bėgti ;tas szaukdsmas,kad sustotu, 
vijosi paskui, bet kad bėganti ue 
klausė, jis iszsitraukė revolverį 
ir szovė paskui bėganczius. Tę- 
syk vienas isz plėszikų atsisuko 
ir szovė kelis kartus į policistę. 
Tas puolė ant žemės. Paskui va
giliai pabėgo. Paszautę policistą 
nugabeno į ligonbutį. Paszovimus 
daktarai pripažino už miltinus.

Chicagieczio rauda apie 
Lietu wystę.

Lietuwa brangi, tu manotevrynė, 
Kur tie galiūnai,kurie tawę gynė? 
Kur Gedeminas, Witautas, Keis- 

[tūtas. 
Kurie krutinės, kaip isz geliies 

[drūtas 
Kar&e statė? tano prieszus trė- 

[mė. 
Lobius plėszė, ant jų wirszų ėmė! 
Dėl tawęs krauju praliet negailė- 

Do 
Ant tano labo mirt neeidronėjo. 
Brolius silpnus prie meilės tėny- 

[oės
Ragino, traukė isz n i sos kratinės, 
Ir sutikimas tarpe jų žydėjo, 
Nes Iietuwiszkai nuolatai kalbėjo. 
Kryžiokams baisus buno jųjų kar- 

[das, 
Drebėjo baimėj, kad lietunio nar- 

[das
Paminėta tapo terp draugų nety- 

[czia; 
Jautė ne Kaipo szirdyje nilyczię. 
Kaimynai baimę priesz juosiuos 

[turėjo:
Rusai, totorai ir lenkai drebėjo.
Regint lietunį, kiek galėdama 

[traukė, 
Nes tę žinojo, koks likime jį lau 

[kė.
Teip musų bocziai labai garsus 

[buno, 
Wienybė tarpe jų niekad nežuno, 
Iszardų, barnių nišai nežinojo: 
Didis ir mažas niens kitę godojo. 
Teip amžiai plaukė per amžius 

[saldybėj;
Nors nis kariano, nis jautės liuo- 

sybėj. 
Bet sztai Jagaiiius padarė bend

rystę 
Ir su lenkeliais sutar’ bicziulystę, 
Sziejie jau wertė “co, czego” kal- 

[bėti, 
O lietuniazkai t4milcz chamie” ty- 

[lėtl

[lės, 
Kol neprarado mus ir sano ūkės. 
O kad į nagus maskolių pakliu

vo, 
Podraug ir mumis toks pats li- 

[kims buno. 
Ruskis tad garsus, jau iszsigalė

D*
O nuo lietunių ne maž’ nukentė 

ūęs.
Stengės prispausti, nišai iaznai- 

[kinti: 
Aprink’ už mierį spaudę mums 

[užginti, 
Idant tamsybėj, be raszto palikę. 
Garbintum carę ir jojo knailystę. 
Tad musų broliai, jausdami sun 

[kybės, 
Žemėj walnybės jieszkojo liuosy- 

[bės. 
Kur jie tikėjos liuosai atsidusti, 
Isz'prispaudimo gi, miego pabusti 
Ir liuosę ake aplink apsigręžti, 
Pažint pats sanę,jog lietuniais es- 

[Ii.
Bet nenidonaa koks isz kur isz 

[smukęs, 
Lenkbernio dnasios pilnai priai- 

[brukęs, 
Partrauk lenkmerges, aniuolais 

[nadina, 
“Polskai” lietunaiczius cziulbėt 

[mokiną;
Nagus iszplėtęs, kaip aitnaraslak- 

[sto, 
Isz szirdžių draugams sutikimą 

[drasko. 
Pats prisigėręs ir kilus pratina. 
Salėj bažnyczios girtybėn ragi- 

[na.
Broliai, jau laikas, laiksmums pa 

[busti, 
Tę nenidonę Sibyron iszkriuszti: 
Tegul su ruskiais tenai geria, 

[plyszta. 
Ten tegul būna, kur pipirai dyg- 

• [sla.
Papilys.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Huichinsoną.

(Tąsa)
Šią- 

dleniniams krabams,gyvenantiems jūrėse, to
kios išaugos arba ūsai yra ant orijentavimo- 
si, taigi ant apčiupinėjimo, Pterygotams gi 
Jie buvo lygiai įnagiu ant gaudymo mažesnių 
gyvuolių ir ant pasiirimo pryšakin vandenyj.

Iš savo pavidalo tasai milžiniškas Pte- 
rygotus panašus labai į mažutėlius vėžiukus 
prėskų stovinčių vandenų, vos užmatomus 
liuosomis akimis vadinamus ciklopais. Žiū
rint į visą kūno sudėjimą Pterygotus ir kitų 
tos pačios veislės iki šiol žinomų, kaip antai 
Eurypterus, Slimouia, Stylonurus ir tt. jie 
turėjo būt gana brūzgus, greitai pasispirda- 
mi savo į irklus panašioms išaugoms, plauki
nėj© greitai senų gadynių jūrėse.

Eurypterus ir Stylonurus, prigulinti prie 
tos pačios giminės, kaip matote ant žemiaus 
padėto paveikslėlio, turėjo ilgą, smailesnę 
negu Pterygotus uodegą, su kuria, kaip ro
dosi, gyvuolys įsikasdavo į pieską ant jurų 
dugno ir joje išbūdavo per dieną, ant me
džioklės išeidavo naktimis. Šitie jau daug 
mažesni už Pterygotus, iš jų didžiausi ne pe
reina dviejų pėdų ilgio. Keturios poros ko
jų, kaip matote ant paveikslėlio, buvo su
naudojamos ue tikt apt pasiirimo, bet teipos
gi ant kramtymo pagautų mažesnių gyvuo
lių. Jeigu pažiūrėsite gerai į pamatą pana
šių į irklus kojų su jų dantuotoms briau
noms, tai dasipratesite, kad dantuotos išau
gos buvo kaipi dantys, kuriais prie atsakan
čio krutėjimo gyvuolys trupino pagautą mais
tą, laikydamas jį ilgesnėms išaugoms arba 
kojoms.

Atsiliepimas.
Daug girdėt rugojimų ant Chi

cagos Szvrento Jurgio lietuwisz- 
kos parapijos prabaszcziaus, kun. 
Krawczuno, kurisai su jį užlai- 
kancziais ir penincziais parapijo- 
nais elgiasi kaip su sawo wergais. 
Kad tie žmonių rugojimai turi 
pamatą, atsėjo ir man persitikrin

i ••
Suhatoj, 5 d. pjutės, kaipo už- 

praszytam, atsėjo man ateiti į Sz. 
Jurgio bažnyczię aut szliubo. Kaip 
tikt kunįgas Krawczunas pabaigė 
miszias, paszaukė manę į zokris- 
tiję. Asz, nieko pikto nejaus- 
dama*, nuėjau paklausti, ko rei
kalauja. Kunįgas tuojaus su dide
liu piktumu pradėjo manę egza
minuoti szokinėdamas lyg kad 
turėtu, czebatus špilkų prikaiszio- 
tus: ar asz ėsu katalikas, ar at- 
buwau isz pa ši n t į? Asz atsakiau, 
kad ėsu katalikus ir kaip pridera, 
iazpašmtį atlikau. Nežiurit ant 
to, pradėjo dar smarkiaus szoki- 
nėti lyg durnaropių ušsiėdęs ir lie
pė man laukan isz bažnyczios isz- 
eiti,kadangi kitaip negaly* szliubo 
duoti. Žinoma, nenorėdamas baž* 
nyczioj Įtarumą kelti su szokinė- 
jancziu kunįgu, iszėjau.Žinau wie- 
nok gerai, kad kitose katalikisz 
koše bašnycziose, kur yra iszmin- 
tingesni kunigai, panaszių atsi
tikimų niekada ne bnwa, ten su
eina lygiai parapijonai kaip ir ne- 
psrapijouai, ateina ne retai pro- 
tėstonai ir žydai ir kunįgai bal
ny ežiose riksmo ir liarumo neke
lia, musų gi bažnyežioj daro tą 
tikt kun. Kravrczunaa. Jis Ameri
koj ne buwo, o asz ant tos liažny- 
czios dawiau jau pinįgus, Kraw- 
czunas gi apie sawę to pasakyti ne 
gali. Dabar jis, turėdamas asa- 
biszką piktumą (turbut užtai, 
kad jo prowoj sude papasakojau 
teisybę, ką žinojau apie negražius 
kunįgėlio pasielgimus.), waro 
laukan aukavusius ant bažny
czios pinįgus parap'jonus. Tegul 
Dievas apsaugos Szveuto Jurgio 
parapiją nuo lok>o netikusio ir 
menkai iszmananczio kunįgo!

Povilas Biuczas.i

ui

1. Stylonurua. 2. Eurvpterus.

Atsiszaukimas.
Asz Jonas Krivickas, kuria 

anglių darbo kontraktę patekau į 
VVilkea Barre, Pa. kalinį, atsi- 
szaukiu į savo darbinįkas, kurie 
prie manęs dirbo, kad jie teiktų
si manę paliuoauoti isz kalinio, o 
asz praszysiu kompanijos geres
nio darbo ir kam ėsu kaitąs, ati
duosiu. žinote broliai, kad asz 
ant to kontrakto nieko neuždir
bau, bet ir savo viskę patroty 
jau, dėltogi meldžiu jua, neskan- 
dykite manės, bet gelbėkite, isz- 
liuoauokite isz kalinio, o asz kaip 
galėdamas, atsiligysiu.

Jonas Krivickas 
LuzerneCounty Prisou, Cell N. 27

Wilkea Barte, Pa,

Kad šios dienos gy vėnanti jūrėse krabai 
paeina nuo anų išnykusių jūrių skorpijonų, 
pertikrina tas, kad jauni, ką tikt užgymę 
krabai turi pailgą kūną. Išnašų į kūną senų 
gadynių skorpijonų,su kieta galvos uždanga, 
po kuria yra tokios jau dantuotos kojos kaip 
ir jau išnykusių senų gadynių jūrių sfoorpi- 
jonu; toliaus eina keli kūno žiedai be tokių 
išaugų. Jų kūnas pasibaigia teiposgi smai
la uodega. Augant, krabo pavidalas persi
keičia, uodega užsiriečia ir jis, vieton bruz- 
giai plaukinėjančio gyvuolio persikeičia į« 
slankiojantį ant jūrių dugno; prie to visas 
kūnas susitrumpina, koks yra parankesniu 
ant slankiojimo ant Jūrių dugno. Omarai 
gi priešingai, plaukia lygiai greitai pryšakin 
kaip ir atgal. Iš to matote, kad šios dienos 
dešimtkojai panašus į vėžius vandenų gy- 
vuolia^ dalinasi į dvi grupas: ilgauodegių 
grupą, lengvai ir greitai plaukinėjančių van
denyj, kaip antai amarai ir visiems pažįstami 
upių vėžiai ir trunųiauodegių, kaip antai 
krabai, neplaukinėjanti, bet slankiojanti ant 
jūrių dugno. Teip ir senose gadynėse •bu
vo: Pterygotus ir Stylonurus buvo ilgauo
degiai greitai ir bruzgiai plaukinėjanti kaip 
visiems pažįstami vėžiai ir omarai; trilobitai 
gi buvo trumpauodegiai kaip šios dienos kra
bai. Išnykusios vienok formos prigulėjo 
prie visai kitos grupos negu šiądieniniai; se
nų formų išnykę to skyriaus sutvėrimai ne 
turėjo kojų paskirtų vien ant vaikščiojimo, 
bet jų kojos buvo drauge ir žandais ant tru
pinimo maisto; taigi tos senos išnykusios for
mos prigulėjo prie skyriaus vėžių kojažan- 
džių, mokslinčių vadinamų Merostomata\ ka
dangi visos jų kojos yra aplink nasrus ir 
kaip jau paminėjome, jos.buvo drauge žan
dais ant trupinimo maisto ir krutėjimo orga
nais.

Hugo Miller, drauge su liekanomis Pte
rygotus rado mažus apvalius grumulėlius; jis 
laiko tuos grumulėlius už kiaušinius to gy
vuolio.

Paminėti čia, išnykę nuo žemės pavir
šiaus, sutvėrimai gyveno ant žemės laikuose 
tvėrymosi siliuriškos ir senojo raudonojo pies
kinio sluogsnių. Kiek iki šiol žino, augščiaus 
akmeninių auglių sluogsnių jau jų niekur ne
patinka; taigi Jie išnyko nuo žemės pavir
šiaus laike darymosi akmeninių anglių 
sluogsnių.

Žawys seniai praėjusių laikų
Kaip jau paminėjome pirmiaus, žemės 

sluogsniai ypač eiliniai yra tai kapinės, ku
riuose palaidoti kūnai ir tų laikų sutvėrimų, 
kada ant žemės ne buvo dar žmogaus. Kaip 
numanote, minkštos kūno dalys ne galėjo 
per ilgas amžių eiles užsilikti be persikeiti
mų, bet kaulai ir kitokios kietos kūno dalys

lių, kurie gyveno ant žemės prieš amžių am
žius; mokslinčių darbas apvilkti surastus 
kaulus kunu ir parodyti, kaip išrodė gyvuo- 
liai. kuriems priguli iškasti iš žemės kaulai.

Kadangi didesni dalis žemės žievės sluog- 
snių, kaip tai jau žinote, darėsi ant jūrių, 
ežerių ir upių dugno, tai ir tuose vandenyse 
pasidarupiuose sluogsniuose turi atsirasti ne 
mažai liekanų praėjusių laikų žuvių; teipyra 
ištikro. Liekanų to skyriaus kaulinių su
tvėrimų ne trūksta, randa jų daug eiliniuose 
žemės žievės sluogsniuose, nors visgi žuvių 
liekanų randa mažiaus negu liekanų bekau- ' 
linių žemesnių veislių gyvuolių, kaip antai 
moluskų. Londono gamtos mokslų muzeju- 
je yra surinkta kolekcija 1250 atmainų išny
kusių nuo žemės paviršiaus žuvių veislių; ap
rašymas visų per daug mums vietos užimtų, 
todėl peržiūrėsime tikt svarbesnes. Dabar 
gyvenančių vandenyse ant viso žemės pavir
šiaus mokslinčių ištirtų žuvių atmainų skaito 
į 10000. Daugiausiai praėjusių amžių išny
kusių žuvių Ųekanų randa sluogsniuose rau
donojo pieskinio akmens. Daugumas tų iš
nykusių žuvių atmainų turi teipžingeidų pa
vidalą, kad net mokslinčiams sunku nuspręsti 
prie kokio gyvuolių skyriaus tūlas reika pri- 
skaityti; panašių sutvėrimų kaip tūlos atmai
nos tų seniai išnykusių žuvių šiądien nėra ant 
žemės. Terp jų yra panašios į valtis su ir
klais ir štyrais; žuvys uždengtos kietu kauli
nių serdoku lygiai iš apačios kaip ir iš vir
šaus; kitos jau, pagal savo pavidalą, pana
šesnės į šios dienos žuvis, tikt turi plėves ant 
Į>asiirimo uždengtas žvynais; kitos turi ant 
nugaros išaugusias kaip adatos aštrius aksti
nus; kitos vėl uždengtos kaip kevalu žvilgan
čia emali ja; net atmainos panašesnės į šios 
dienos žuvis turi uodegą ne lygiai išaugusią, 
platesnę apatinėj dalyj; nugarkaulis iš
nykusių žuvių veislių, nuolatai besimažinda- 
mas,traukiasi iki pat uodegos užbaigai. Lie
kanos žuvių randamos raudonojo pieskinio 
akmens sluogsniuose rodo, kad tos atmainos 
priguli prie labai senų gadynių,

Žuvys, kaip žinote, priguli prie žemes
nio skyriaus nugarkaulinių sutvėrimų. Kū
nas jų uždengtas žvynais;, kaip kitos žuvių 
giminės turi dar kaulinius ant kūno šmote
lius, kaip tai matote antai pas eršketus. Žvy
nai ir tie kauliniai ant kūno šmoteliai užden
gia kūną ir saugoja jį nuo sužeidimo ne tikt 
plaukinėjant vandenyj, bet ir kovoje su ki
tais vandenų gy vuoliais.

Ištirti praėjusių gadynių gyvuolius ne 
teip lengva, kadangi žemės sluogsniuose ne 
visada atranda Čielus išnykusių sutvėrimų ku- 
nus;todėl užsiimantiems tirinėjimais praėjusių 
gadinių gyvybės reikia pasiganėdinti tankiai 
dalimis ir iš jų sutverti visą gyvuolio pavida
lą; kaip kada reikia pasiganėdinti vien dan
timis, kadangi kitokių liekanų iki šiol ne su
rado. Dantų senovės draskančių žuvių, kaip 
kokiuose žemės sluogsniuose yra labai daug. 
Siliuriškuose ir akmeninių anglių sluogsniuo
se randa teiposgi ne mažai akstinų tų veislių 
žuvių; kitų žuvių turinčių apart žvynų dar 
anuos kaulinius lopus kūnai, dėl tos 
uždangos, užsilaikę geriaus žemės gilumose. 
Kreidiniuose sluogsniuose tankiai randa 
smailius dantis ir dalis nugarkaulio senų ga
dynių žuvių. Sluogsniuose kalkinio dumblo 
randa daug gerki užsilaikiusių žuvių kūnų 
ypač gi veislių turinčių kietą kūno uždangą. 
Moly j ir margely j trečiaeilinio peri jodo, krei
diniuose sluogsniuose Anglijoj, litograflš- 
kuose akmenyse Bavarijoj arba kalkėse Li
bano randa gerai užsilaikusias senų gadynių 
žuvių liekanas ir tai ne tik pavienių žuviiį, 
bet čielus jų pulkus su žvynais, plėvėms, 
galva, dantimis, net su akių grūdais.

Yra net toki sluogsniai, kuriuose galime 
surasti ne tik kaulus,žvynus, dantis, bet ir visą 
atsiustą kūno pavidalą, kurisai kuo aiškiau
siai, kaip skulptoriaus padirbta kvarma, paro
do kaip išrodė į tuossluogsnius patekę gyvuo- 
liai; tokiuose sluogsniuose gamta, teip kaip 
skulptorius, paliko abrozdus senų gadynių 
išnykusių nuo žemės paviršiaus žuvių.

Tūli sluogsniai juriškos formacijos kal
kių turi yĮiatišką galybę užlaikyti palaidotus 
jūrėse visokių gyvuolių kunus. Margely j 
pietinės Prancūzijos randa teip aiškius at- 
spaudimus mažų žuvyčių kūnų, kad išrodo 
kaipi kad jos ką tik butų patekusios į mink
štą dumblą. Kreidiniuose sluogsniuose 
randa teip gerai užsilaikusius atspaudimus, 
lyg kad kvarma gipse butų nuo gyvo sutvė
rimo geriausio skulptoriaus padirbta,

Šmotelyj akmeninių anglių ne toli Edin
burgo rado visai suakmenėjusius žuvies vidu
rius su likučiais maisto pilve ir šūdais; mok
slinčius Agassiz tuos vidurius pripažino už 
vidurius išnukusios nuo žemės paviršiaus žu
vies Megalichtys.. Selenhofo kalkiniuose 
sluogsniuose rauda panašius į kirmėlės ilgus 
suakmenėjusius kujius. Kūnai tie yra tai 
arba suakmenėję žuvių viduriai, arba tikt 
juose buvę likučiai maisto. Tuos kunus 
mokslinčiai praminė vardu Cololith^s.

Žuvys teip anų senų gadynių išnykusios 
nuo žemės paviršiaus kaip ir dabar gyvenan
čios vandenyse, pagal ju kaulus, dalinasi į 
du skyrių: i kaulines žuvie ir į krenizlineš: 
vienų mėsos kybo ant kaulų, kitos gi vieton 
kaulų turi pusiau permatomas kremzles. 
Skirtumas kaulų vienos ir kitos grupos paei
na no stokos tūlų minerališkų medegų, kaip 
antai fosforo ir anglerugštinių kalkių. Iš 
visiems pažįstamų žuvių—lašiša, silkė, karo
sas priguli prie kaulinių. Prie kitos grupos 
priguli žuvys turinčios vieton kaulų krem
zles. kaip antai rekinai arba ir kiekvienam 
pažįstami eršketai. Apart to yra grupa žu- 

taigi tokių, kurių kauluose yra truputis kai 
kių, tikt ne daug.

(Toliaus bus.)

užsiliko tuose sluoggniuoee iki musų laikų. užimanti vidurį terp pirmutinių ir antrų.
Mokslinčių darbas ištirti tuos kaulus ir, ant 
kiek tai žmogaus protas daleidžia, iš tų kaulų 
sutverti paveikslus seniai išnykusių gyvuo-

&
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NAUJI 1SZRADIMAI jaus bus pakeltas pagal konstituciją. 
Dr-te L K. Zigmunto.

APGARSINIMAS.
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| Angliszki inžinieriai, kaip 
paduoda Londono laiknifztie 
“Eogineer”, užmanė ypatiszkp 
lampji ant apszvietimo oceano 
nakties laike ar tai ant apsaugoji- 
mo nuosubimuszimo tamsoj plau
kia nezių lėivų, ar ant sujioszkoji- 
mo skęstanezių nuo susidaužusių 
laivų. Prietaisa tojė susidėda 
i»s plieninio cilinderio pripildyto 
Calciumcarbidu, kurisai, suszlapęs 
padaro žinomu acityleno gtz^ 
duodantį labai szviesų žiburį, 
kurį padega elektriką. Kiekvie
na lampa gali duoti szviesoa 1000 
žvakių ir jos vanduo ne gali ui 
gesinti. Wisa lampa iszrodO lyg 
bomba,kurią isz kanuolės galima 
numesti ant dviejų angliszkų my
lių ant jūrių ir visą tokį ploląup. 
szviesti teip, kad ir tamsiausioje 
naktyj kaip dieną viską ant van
dens pavirsziaus galima būt ma
tyti. Ta pati lampa gali būt pri
taikyta ir katės laike ant apsau
gojimo krantų nuo netikėto nak
ties laike prieszų užpuolimo.

Draugysczin Reikalai,
Pirniutine Amerikos Lie- 
tuwių tautiszkai-bažnyti- 
ne ekskursija mariomis

Bus 20 d. rugpjuczio (August). 
Brooklyn’o parapija nusamdė už 
1300 didelį garlaivį vardu “Da- 
bėl”, talpinantį 800 -ypatų 
(Hsabų). Garlaivys tas plauks į 
Roton Point (Connec’icut’o este
te), 40 mylių nuo Nev York’o.

Ant laivo yra įtaisyta labai 
gera salė szokiams, teiposgi res
tauracija ir visokios vigados dėl 
800 ypatų. Po pusketvirtos ady- 
nos plaukimo juiėmis, bus duota 
žmonėms kelios adynos atilsėti 
Rotou Pointo paikuose (ten yra 
visokios žaislės randamos prie 
mariniuose mieteliuose, kaip antai 
sūpynės, maudyk ės ir tt.). Ant 
laivograjys lietuviszka muzikan
tų draugystė ir dainuos tau t i&z kas 
dainas lietuviszkas parapijos 
koras. Adyna iszplaukimo ir vie
ta pažymėta ant tikietų. Tiekie- 
tas (už kelionę, ir įženga ant 
koncertų ir ezokių salės) 50ęt. 
suarusiems, vaikams iki 15 me
tų 25ct..

Dalis pelno eis an tautiszkų 
reikalų.

Nev York’o ir Nev Jereey’s 
lietuviai nepiivalo apleisti sai
te* progos pasirodyti priesz sve- 
timtauezius,kad ir jie gali įsteig
ti ekskursijas ir pasibowyti pa- 
trijotiszkai ir inteligentiszkai.

Brooklyn’o parapijos klebonas 
ir komitetas.

Mt Carmel, Pa. Mes, dvi czia- 
nykszczios lietuviszkos draugys- 
l£a: Draugystė Szwento Petro ir 
Povilo ir draugystė Szvento Ka
zimiero Karalaiczio pajieszkome 
kunįgo Mikolo Pėios, kuris buvo 
pas mus keli metai atgal, isz ežia 
nusidavė j Scrantonj, Pa., o isz 
ežia j Springvalley II)., bet ir 

4 ežia likosi vyskupo nuo prabasz- 
czystos atstatytas. Jeigu kas ži
notu, kur minėtas kunįgas dabar 
yra, teiksis praueszti į MtCarmel, 
Pa. vienam isz žemiaus pasira- 
szusių.

Kuujgo Pėioe mes pajieszko- 
me dėl ezitų priešaszezių: kada 
kun. Pėža buvo pas mus ir kaip 
tai yra visose lietuviszkoee para 
pijoee Amerikoj, buvo pats para
pijos prezidentu ir valdė niekeno 
ne prišiuromas jos kasp, minėtos 
dvi draugystės įtaisė varpus j 
lietuviszkp bažnyczip; pinįgus 
ant to mierio sudėjome kun. Pė 
žai ir pavedėme jam uisteliavi 

varpų. Warpus, teisybė ga
vome ir tikėjome, kad kunįgas 
isz mus ant to mierio sudėtų pi- 
nįgų užmokėjo, kas priguli; pa
sirodė vienok visai kas kitas: 
sziądien fabrikas mus apskundė 
reikalaudama užmokėjimo už 
varpus; pinįgus mes vienok su
dėjome kun‘. Pėžai ne kaipo 
dovanu jam, tikt ant užmokėji
mo už musų įtaisytus varpus, ko 
jis nepadaiė; iezsikraustydamas, 
mums pinįgų teiposgi ne atida
vė. Mes nežinome, kaip tokį ku
nįgo pasielgimu pavadinti?

bzvento Petro Draugystės: 
Prez. Jonas Urbanavyczia, 
Sekr. Jurgis Miliauckas;

Szvento Kazimiero Draugystės: 
Prez. Jonas Paleckis, 
Skr. Jonas Zotkevyczia.

Chicago, Dr-tS Liet. Kun. Zigmanto, 
laikys mwo mėnesinį susirinkimą, ket
verge, 17 Rugpjuczio, 7 valandą vaka
re, aalėje L. Waitkewicziaus, 4600 5-1h 
avė., ant kurio užkvieczia visus sąna
rius susirinkti, nes jau yra gatava kons
titucija, taigi kiekvienas ją gana Teip- 
gi nžkviecziame ir visus kitus lietuvius 
ateiti ir prisiraszyti prie szios naujos 
draugy stė*, kurios yra liuosa konstituci
ja ir jau kasoje turi gerą sumą pinįgų, o 
įstojimas kuaztuoja dar tik Sl.OO. Pasi- 
akubinkit pakol įstojimas pigus, nes tuo-

Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinigai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim-

Offlcal Pnblication.
Annual atatement of the Norvale

Chicago, III. Dr-tė Teisybės Myjėtojų 
laikys savo mėnesinį susirinkimą salėjė 
L. Ažuko, 3301 Auburn avė., nedėlioj, 
tuojaus po 12 valandai vidurdienio, 13 
Rugpjucaio, ant kurio bus apswarsU?mi 
labai svarbus dalykai. Deltogi kiekvie-1 

nassąnarys minėtos draugystės privalo tll8 padėKawonių DUO lietuvių isz 
pribūti. Naujiems įstojimas dar už 81. wit-ų Amerikos krasztų,teiposgi ir

t Dr-tr T.M. už gerumą szifkorczių pas mus isz-
Metinis Balius. pirktų, nes mes laikome geriau-

Chicago, Dr-tė Dowido Karaliaus turės sias linijas, ant kurių į 8 die- 
savo metinį balių nedėlioj, 30 Rugpju, nas pervažiuoja per marias; 
ežio, 1899, Freiheit Turner Salėje, 3417 o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
S. Halsted St., terp 34-tos ir 35.toe ui., f---------- --------------- -------1 —-—a:--—•-
prasidės 3į vai. po pietų. įženga wyro su |^r marias, pirkite 
motore 25c., merginoms dykai. Salėyra ••Lietuvos’’ redakcijoj.
graži ir didelė, kurioje gglim* kuogra- dami pinįgu8 ant „įfkorczių ar 
itAiicriiai rrnuilHlVęminti dpltl) W)SL1S 11P- ® . ... .

.474,106,28 
...41,008.64 
•51.5.113.10 
....... 9X3.08
•514,lik), 64

REUMATYZM.
NEURALGIE 1 podoba. choroby, 

L vrrablaay n. įod»u»le *d**ych 
K NIEMICCKIOH A 

PRAW IFMCinCB,/<

R|«i*way or. richteraN^ 
E7,,kotwiczny”M 
PAIN EKPELLEK 
III VA MIC LKPSCTfiO! Pr*wdx)wy tyl 
om»,,KOTWlCE”*» m*r«» ochronn 
,Ad. Kicbt«r*Co-riP**'1 s‘>H,w *•*

w. SUMINSIU,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL 

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

DUBUS NEDALIAIS
ant Kosciuškos Paro-

(RIJOM 

us»

Kas norite laimingai pervažiuoti 
{>er marias, pirkite szifkortes 

Prisius-
žiausiai pasilinksminti, dėlto visus lie
tuvius ir lietuvaite, ir visas lietuvisz- ...... .. , .
kas draugystes .širdingai uspr»«o atsi- uždėk!te SX>tokį adresą:

ant iszsiuntimo į k rajų, visada

lankyti. Su guodone, 
Dr-tr Dowido Karau a va.

A. 0L8ZF.W3KI8,
Sub Station N n, 60, Cbicngo, UI

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czioa ulycaiųa prieazai duria lle-

Grand Opening!
Atidaręs naują uliuną rengiu balių jo 

įkurtuvių. Bailus bus aubatoj ir nedė- tuviazkos bažnyczioa. lotai puikiausi 
lioj, 12 ir 13 Rugpjuczio, ant kurio gra- »nt viso Bridgeporto po 8675. Pigesnių 
jis gera muzika, bus szokiai ir gražus ‘r geresnės wietot negalite rasti ant
pasiliritsmimmas. Dėlto visusaplinki- Bridgeporto. Atsmaukite į “Lietu-
niua ir pažįstamus užkvieeziu atailan- V(* redakciją.
kyli. Su guodone, 

A. Schlefendorf, \liUjHS iszradimas ant su-
649 8. Canal St.. Chicago. 111. drUtillilllOplaukų.

Atidarę naują saliuną. ant subatoa, 19 j Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie- 
Rugpjuczio, darom balių jo įkurtuvių, loj Įgjtpuoimjų atauga nauji, taznaikina 
ant kurio parūpinsime gerą muziką i r j pieiskanes, padailina plaukų parvą ir 
visus svecziu* kuogražiausei priimsime. staodo gal vos ak sudėjimą. Yra tai natlja 
Deltogi užprašome visus aplinkinius ir jr ^rjauaje gydykla ant sudrutinimo 
pažįstamus kuo skaitlingiausei susirink- u.,-----------------,-----------------,—
ti. Su guokone, 
' Petras ir Juozas Warnagiriai,
718 8. Canal St., Chicago, 111. Į

(18-8)

2Bot. 15Oot. Via«>«oipouo. 
l«k»r». -***

k »kt»<i6w »pt«o*n>’oh d»eh°wnl j
te t inae o«>bj

U-r*ACu.N
EjĮįĮįffilB DBA HICHTERA HE

Pa j iesz kojiniai

plaukų kaipo vyrams teip ir •moterims, 
' merginoms ir vaikinams. Kurie užtėmi- 
jote savo plaukų '•slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, jeigu tik nepersenas,at
auga nauji plaukai. Teipogi ant isssi- 
gydymo visokių užsisenėjusių ligų duo-

Pajieszkau savo draugų: Petro Ling- da rodą dykai. RaszydOni įdėkite mar- 
vino isz kaimo Girinįkų, Raseinių paw., ką ant atsakymo ir adresuokite teip: 
ir Mikolo Pauliko iss miestelio Garisbu- Prof. J.M. BRUNDZA, 
nų, Telšių pa v., abu Kauno gub. Jie 660 W*ter St., Nev York, N. Y. 
patys ar.kas kitus teiksis duot žinią am . . ...... ..... .............——
adreso:

Antanas Ilginis,
Box 242, Fairmount, III.

Izidorius Monkus, kuris gyveno Pitts- 
burg. Pa., teiksis priduoti man savo a- 
dresą. , Užlaiko azaltą alų. seniauses arielka* ir

kwepenczius cigaru*. Gera užeiga dėl
8.8. Pittaburg, Pa. *weczių. Visus užprašome pa* mua at- 

• " ~ silankyti ir musų gėrynių pabandyti.

J. Elfert ir M. Klimas,
640 S. Canal St., Chicago, III.

Naujas Lietuwiszkas

Saliunas.
Jonas Monkus,

1306 Murlle SL,

Pa j ieškau savo brolio Juozapo Pe- 
traiezio, Kauno gub., Raseinių pavoksi
mo Jokubaiczių. Atvaževes esu dabar 
isz Lietuvos ir neturiu kur dėtis. Jei 
kas pažįstą tnano brolį, teiksis priduoti 
man jo adresą už ką busiu labai dėkin-1 OfHciftl PllbliCRtiOD 
(rBS- - ---------

, AnlM“ Petraiti*. j Annual Statement <>f the Orient In-
1835 W. 47-th St., Chicago, UI. surakck Company of Hartford, in the

.... - — State of Connecticut on the 31at day
Of December, 1898; made tothelnaur- 
ance Superintendent of the'State of 
Illinois, pursuant to L*w:

Aukos ant Paryžiaus 
parodos.

Ei i žabe t h, N. J. 25c Į CAPITAL.
•5.00 Amount of Capital stočk paid- 

upinsuh..  8500,000.00
•1.00 Į LEDGER ASSETS.

25c Book value of real estateovn- 
ed by-the company.____ Z

Mortgage loans on real eatate 237,149.66 
Loans ot\oollatera) security 
Book value of tonds and 

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

v »111,(K«5 96
Specia) depoait in New Mcxico

•10,000.00 121.936 96
M. J. I>aniljon»iti« “Lietuvos” a- Totai .82 364 795 l"

genias Waterbūry, Conn. Tenykszcziai Deduct ledger llabilities... 1,826.69
lietuviai gali pu jį gauti ‘'Lietuvą” ir ToU1 Det ledger MMe|g........42.362.968.53
visokias knigas už ta paezia preke kaip ___
redakcijoje. NON-LEIH4ER AS3ETS.

------------------------------ Interest and renta due andac- 
------------------------------ erued...........................................816,939.22

Pirmas LletnviszkaH Koncertas.' Market value of tonds and
Chicago, subatoj, 2 d. Rugsėjo, salėje 

Pulukio, 800 8. Ashland avė. terp 17tos 
ir 18tos ui. busatgrajytu pirmas lietu- 
vi«zkas koncertas ant 10 Koncertinų ir 
daugelio kitokių įstrumentų ir bus kele
tas gražių perstatymų per lietuvį C.Žile- 
wiczių. Po koncertui bus balius. Pra
sidės 8 valandą vakare. Salė atsidarys 
7 valandą. Įnženga nuo, y palos po 35«. 
vaikams nuo 6 iki 12 metų po 15c.Wisus 
lietuvius ir lietuvaites užprašo atsi
lankyti. c Ž1LEWICZIU8.

Jos. Mataitis 
Dr-tė Liuosybės, Chicago

* J. Skiuderia sukoiektavo:
J. Leszczynskas Chicago
Jos. Žibąs
Ad. Mace j suskas

Ant Lietuvos kankyttnid.
Jos. Skinderis sukolektavo:

Jos. Leszczynskas Chicago
Jos. Žibu “■
Ad. Macejauskas

96.141.74

1,750.00

17,367,00 
.1,650,00

in the State of Connecticut on the 
31at 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............................ 8800,060,00
LEDGER ABSETH

Book value of tonds and 
stocka,............................

Cash on hand and In bank. 
Totai..............

Deduct lerger llabilitiea,,.
• Totai net ledger assets,

NON-LEDGEK A3SRTS.
Interest due and accrued.8.........5,356,22
Net amount of uacollected

premiums.......... . ........................15,400,76
Ali olher assets,..;.............. ................ 7,13

Tols! Admitted Assets.. . 8534,944,95
LIABILITIE8.

Loeses, adjusted and «
unpaid............................8.2,956,00

Ivosses, in procesu of ad- 
justtpent, or in 
suspense...........

Losses resisted, ...
Totai amount of

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

due or accruod.___________
Net amount of unpaid losites,. .820,403,00 
Totai unearned premiums,.. .105,350,91 
Re Insurancepremiums...............2,811.04

Totai liabilitiea..........  .8128,564.95
INCOME

Premiums received during
the year..................................8148,339,50

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

Profits from sale or muturity 
of ledger assets over book 
value....................  ....11,437.17

Totai income 8177,281,12
EKPENDITURES.

Izidės paid during the year, 8. .79,8^84 
ComnuMion* and salaries 

paM du: ng the year ....
Renta paid during the year. 
Tavęs paid during the year 

(including fee*. etc., of in-

1.570.00

46,989,91 
.1,359,85

.5,764,77
Amount of all other expen- 

dltures,....... ....................
Totai expenditures,

MISCELL AN EOUS.
Totai risks (aken during the 

year i n III i nois............. 8.2,456,568.00
Totai premiums received 

during the year in IH’a. 8... .25.798.29
Totai loaaea ineurred during 

the year in Illinois....8.,. .22,745,21
Totai amount of outstaud-

>nir risk.............................. 827,114.621,00
A. G. McILWAINE Jr. Pres.

E. E. PIARCE. Sst’T.
Subacribed and svorn to before 

thia 23rd day of January, 1899. 
Charijs Edgar Mills,

(Seal.) Commiaaoner for Illinois.

....7.861,96
•141.7V9.33

me

li. 00 
10c 
10c

Reikalingas iraikas nuo 12 iki 15 
metų mokintis zecerystos. Atsiszakti į 
"Lietuvos” redakciją.

DEL LIGOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus keneziat pasekmes jaunys

tės iszdykimo (onanizmo), tai turite jiesz- 
kot urnai pageltos, nes gamta jus neiš
gydys. Symptomai jus ligos yra: nemi
ga, poiiucija nakties laike ar nusiszlapi- 
nant, lytiškų dalių ir nervų susilpnėji
mas, skaudėjimu galvos, nugaros ir tt. 
Ilgus metus kentėdamas au bandžiau 
daugybę vaistų, kurie vienok man nepa
gelbėjo; galiaus uz pats išradau waista. 
kuris į trumpą laiką padarė manę kito
kiu žmogum, ir jei atruzysi man grums
tą įdėdama niaukę atsakymui, au pri
siųsiu tau užpeczėtytoj gromatoj pilną 
aprašymą, kaip iszsigydyti. Rašyk pu:

FRBDWHi8ON,
Box 386, E- Kenosha, Wu:

(25—3)

Preke pinįgų
Ruskas rublis po................
Prūsiškos markės po..........24}c

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų. •

53c

Tėmykite Mezgėjos. 
Pirkite mezginiam ainius ir gįjas 

— PAS —

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

4skein*ai ui...
Fleishers siūlai po....

4 skein’al ui. ..
Saxsohiszki siūlai po

Chicago.
. !«<• Rkein’aa, 
<M> centų.
21c Skein'as, 
82 centu.
. Ac Skein'as.

1,809.680X1
98,136.53

Oftlcial Pnblication.
Annual Statement of the North- 

vbstkrn National 1x*vrance Com- 
pamt of Milvaukee. in the State of 
H iacooain on the 31at day of Decem
ber, 1898; made to the Insurance Sup
erintendent of the Stale of .......
pursuant to Lav:

CAPITAL •
Amount of Capital atock 
. paid-up in cash...................8600.000.00

LEDGER ASSE8T8.
Mortgage loans on real 

eatate...
Book value of tonds..........
Cash on hand and in bank. 
Agentą’ debit balancea....

Totai..............
Deduct agenta’ credit bal- 

ances and all other liabil- 
itiea................................
Totą net ledger anksta 82 509.444 73
NON-LEDGER ASSFMTS.

812.398.92

Illinois,

• 974.856.67
. 1.326.388.54

184.757.74
79.824.59 

^2.515.827.54

6382.81

stocka over took value........ 58,439.18
Net amount of uncollected

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

Grosą aaaeta........ 82,516,673.26

993,766.64
500.00

2.763.32

liabilities in Virginia, Geor- 
gia,Oregon and NevMexico8118.240.00

Totai Admitted Aaaets 82,398,433.26
LIABILITIES.

Loaes, in proceaa ofadjustm't 
or in auspense.......8208,819.49

Ix>ssea resisted.......... .  17,289.45
Totai amount of claims 

for losses................8226,108.94’
Dęduct re-insųrance 

d ne or accrued....... 30,010 67
Net amount of unpaid loaaea 8206,098.27
Totai unearned premiums... 
Reinsuraneb in i Joj-d s...........
Due for commiMions and . 

brokerage salaries, rents, in 
terest, bills etc.... .............

Totai liabilities..81,203,128 23 
Less liabilities secured by spe- 

cial deposiu in Virginia, 
Georgla, Oregon and Nev 
Mexico...............................  49,865,15

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

Premiums received during 
the year................  81,300.661.01

Interest, rents and dividends
recived during the year... .104,838,57 

Profits from sale or maturity of
ledger assets over book va’lue 887,50

Totai income....81,406,387.08
ENPENDITURES.

Ix>sses paid during the year 8779,682,30 
Dividends paid during the year 50,000,00 
Commisaions 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.. o'f Insur

ance departmenta).. .................37,101,90
Lobs on sales, or maturity of

ledger assets,.........................  20,443.80
Amountofall olher expeditur-

es,.....................   76,76^,10
Totai ezpenditures. 81,347 495,41

MI8CELLANEOUS.
Totai risks taken during the 

year m Illinois......... 8, .7,816.625.00
Totai premiums received 

during the year in 111*8.1... .80,368,00
Totai losses ineurred dur-

Ing theyear in Illinois 8 .,, .63.5O4.q5
Totai atnount of outstaniū 

ing risks.........................8161,958,466,00
CHA8 B. VVHITING, Pres. 

JAMES D. TA1NTOR, Šjzc’t.
Subacribed and svorn to before me 

Ihis IDth day of January 1899.
CHA8. A. DODD, 

(Seal.) Notary Public.

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

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,

Naudokitės wisi ligoniai 
reikalaujanti sveikatos!
Kur norite trumpam taikia wweikatos, 

nuo wisokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaimucziaus D-rų rodų ir 
liekantwų, kuZrandasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklas pagal geriau
sius Receptus i • *— ’------ * — * — *“ *
pareikalauja. N< _
klausti rodos apieslepema ligas. Mes už
ganėdiname visus kas tikt prie mus atsi- 
szaukia.Raškykite laiszkus iradresuoklt 
teip.
EVKOPEAN DRLG8MED , CO.,
P. O. Box 2361,New York, N. Y.U.,8. A.

wlsus kriur.tus, kas tikt 
>rekia turtt gMos pagi

J. WEINSTE1N, 
pigiauaei parsamdo karieta* aut veaei- 

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

Telefonu Canal 450.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 

gromatų ruiymo au puikiausioms 
k vietkoms.apskaitimai* ir pavincaia vo- 
nems parsiduoda po neisspaukytai nu
žeminta preke. ' Ku prisius 25c. paczti- 
netni markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų au kon- 
vertaia; ku prisius •1.00 gaus5 tuzinus. 
Kuzius prialuntitno mes apmokame.

^erkupeziams.agentams ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo išsiuncaiame į visas dalis Amerikos.

Užsisteliuodami popieru ir prisiųs- 
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
ui tokį adresą:

W. KUDARAUCKA8, & CO., 
Box 284, Lavrenck.M au.

KARŪNŲ, SZARi’Ų, Jt
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, dS. Jt
PERLŲ, MARSZAL-%
KINIŲ LAZDŲ ir tt. ĮO- į Į ffį

Turiu už garbę apreikszti guo- f f J/

dotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad aat .dirbu wl- V r fl ^Ua^MįyteVk'' 
sus augszcziaus paminėtus daig-
tua Pi^lausei, Teisingiausei *✓*©
tr Gertausei, nes per 30 metų ffi| taį
užsiimdama iazdirtimais įgijau HM /L, . | ryj
geriausę praktiką ir dėl to galiu ” £| ĮylJįW W ■»
viską padirbi pigiau ir geriau ne- |Įj| ĮM
gu kiti fabrikai. ™ 11^

Su guodone • "
W. 8LOMIN8KA, ®79 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

3SSB®®®®®®®®®®®®®®®®®®® *■ 
C. W. DYNIEVVICZ & CO.. Jte 

805 MILWAUKEE AVENUE,
Potnlfldry We*t DMslon i Clesver olfcaml-

CHICAGO, ILLS. »________ MIHHMI

KANTOR PIENIĘŽNY. B.EALNY I ASEKURACYJNY
Kyeetka plentędzy do Europy, Spprdii

V RealnoPzt, Karty Podrožne, Oki^ki.v 
——Kol«"jowe do I * Europy. VyrabUt.

plerov Lngalnych, 6<-i*gai,i<

——my. Wypoiyczanie pieniędzy na Budo 
wanlr lub aaknpno Realnotci, Zm!*M plenkdzy Eacršnicznych. NoUryuzzf PnbHrzai

Li6i>uwiszKa flDileka,
257 Hanover St., Boston, Mass

Pi(na visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcsiu ir užrubežiniu

Aptiekoje wiaa<ia galima raat DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodao dykai.

Aptiekoje galima ausikalbėt: lenkiukai, ruakai, lietuviukai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

LIETU WIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima iaz kiekvien s 

aptiekoa.

Interest accrued..................
Market value of tonds over 

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

premiums............ . ..............
Totai Admitted Asaests 82.Ž37.166.20

LIAB1LIT1E8.
Ijosses adjusted and an- 

paid.............................8 9.168.82
Loaaea, in procesą of ad- 

justment or in suap- 
ense........................... 82.148.43

Losses resisted.......... . .. 8.650.00
Totai amount of eisim* 

for loaaea........899 967.25
Deduct re-inaurance 

due or accrued... 14 104 03
Net amount of unpaid loaaea 85.863.22
Totai unearned premiums. .1.194.531,83

Totai llabilitiea.. .8L 280.396?05
INCOME.

Premiums received during 
the year........................... 81.053.479.23

Interest ant dividendą re
ceived during the year.. 8115,042.22

Totai income..........81.168.531.44
ĘNPENDITUKES.

r 8432.405 55

54.611.46

60.711.09

Izmea paid during the year 
Dividendą paid during the 

year.... ;...........................
CommissGms ant salaries

paid during the year........
Renta paid during the year
Tavęs paid during the year 

(including f ees and etc, 
of Insurance departmėnts)

Lobs on sales, or maturity 
of ledger assest*...............

Amount of all otherezpend- 
tures..................................

Totai expenditures. 8967.115^37
MIHCELLAN EOUS.

Totai riakstaken during the
year in Illinois.............. 816 513.226.00

Totai premiums received 
during the year in Illi- , 
nois. v.... ?............. 167.892.88

Totai losses jocurred dur^
ing the year in Illinois.. 61.408.39

Totai amount of outatabd-
Ing risks.................. 8020.922.900.00

ALFRF.I) JAMES Pres.
WELFORD M. PATTON Sec’y. 

Subacribed and avorn to before me

72 000.00

36,3.592 23 
11.783.00

34.698.56

254.29

52.381.74

Hnbacribed and avorn to before 
thia 19 day of January 1899. 

Francis blimidgood 
CojnmiMioner for Illinois 
Millvaukee, Wisconain.

(Seal)
in

gr*ROTARUUSZAS. CLA1M ADJU8TER.

FfBradchulis
Užsiima visokiomis prowomis ir iss- 

dirba visokius dokumentus Rodu 
duoda visokiuose slalįikimuose.

Atsiazaukite pas savo viengenti:
W54 33rd 8L, CHICAGO.

Telefon: Yards709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

N'ulm* paikiai Fotografijų; ai tutio, tikt*

S2.00
tl)a» kanMlkiassial.

Dulseviczio,

VAŽIUOJU

Wienatlnia VVaterburio
Lietuwiszkiis Saliunas.

Užlaiko gerą alų, seniausee ir czyatu a- 
rielkaa ir k vepenezius cigarus. Geri a u se 
užeiga dėl nviežiai atvaževusiųį W*- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseaiau 
se* ir te'alngiauaea lietuviukas saliu* 
nu mieste Waterbury.

J. F. DANISEAVICZIUS, 
76S Bank 8L, 

Waterbury, Conn.

i
 P. K. BRUCHAS,

užlaiko didelę

>Krautuwe 
lLal k rodžių. Laikrodėlių,Ži< 

I dų, Špilkų Ir tt.

Hzliubinhifl Ž.icdiis 
padaro ant orderio už pigiau 

se prekę.

954 33fd St., Chicago, III

, Attorney Beckermanas,
ADWOKATAS.

Geriauaei isxprowoja visokias praves 
visokiuose suduosė, kaipo civlliszkuoee 
teip ir kriminaiiszkuose. Perse n ė jusiu 
ir užvilktu provu atjieazko ir daweda 
prie greitesnio termino. •

397 W. ląth St.,
Chicago, Illinois
NERVITA

Chlcago.

Geriaosia proga pirkt gera laikrodėly § 
i ••pas- a
Paul's Co-OperativeWatch Co ‘

3148 State St., CHICAGO,III.
Mes parduodame lietuviams daugiau e laikro

dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu, g 
Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėlį, lenciūgėlį. w 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuwamą ma- g 
sziną ir tt. ateik arba rasiyk pas mus, o wiską gau- « 
8’’ ’ ii

Atsiųsk ant sutaisymo sawo laikrodėlį, o mes g 
pataisysime geraijr pigiau kaip kiti. S

PAUL’S C0-0PERAT1VE WATCB CO.
Įsteigta 1877 m, S

3148 Stote St., CHICAGO, ILL. §
Dėl geresnės informacijos raszyk pas mug: §

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Furnitūra 4 Stove Co,.
, 3241) S. Morgan St.

o jie sutaisys ta vo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczin 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike!

Wisi wyrat pas

Baltrukony!
Rasite Malta alų, seniausia ariel

kos, wyna net isz Europos, o 
cigarus net fe* Turkijos.

Atsilankykite po nr.
U N. River 8ide St, 

COflD.-ĮWaterbwy,

Geo, M. Glaser, M. D.
Medicinos f lakta ras.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prasti 
ką ligose moterių, vaikų ircnr<> 

niazkoae ligose.
667 32nd St., Chicago.

OFISO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po6 wik 

Tkuclorab Y arus 885

Taipogi priima ligonius ofise po nr.

2876 Archer Av., kerte Bonti« i<i 
nuo 10—ij ryt0.

Telefon as Can al 329

J. LESZCZINSKIO
Lenkiszkai - Lietuviszka

APTIEKA
3316 S. Morgu St, Chicago. III.

Turi gęriausea gydyklas nuo v.so, :ij 
igų: užlaiko visokes Europines žoh- es- 

Bobro mėsa, rusk M gyvas dieles r tt- 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir n; 1 
esantiems savo liga8, duoda roda> ir 
pnsiunczia gydyklas per paczta 
per exprt»ą_ *

Aptiekoje. visada randasi kali <! ><:• 
teipogi per telefoną gali |'» 

ssaukti daktara kas tik koki nor
Tel. Y artis 700.

Dr. SUttieiiciiūs gyiena ut IptieU
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