
----- -----------------------1______ .________________ CHICAGO, ILL., PETNYCZIA, 18 Rugpjuczio (Augusi) 1899 m. Metas VII
______________________L___ EkTERED AT THE CHICAGO, IlI. P08T OFFICE A8 8KCOND CU88 MATTEB.

eL The Lithuanian Weekly

FLIETUVA”
jĘPublisheti at Chicago, III., everyl 
Si Friday
<£>Eiecut«« idl kind of Job Printlng and1 
{P 1 tranalaUn<in Lithaanlan, Poluh < 

and Engliih languagea.

.Subscription 12.00 per year.i

įf Ali oomnanieations mest b, addreMed:

% A. OLSZEVV8KI,
&K924 33rd St., Chicago, III.
g Sub-Sta. No. 60.

Nedėlinis Laikrasztis

"LIETUVA”
Iszeina kss Pelnyčiu Chicago,III.

' Kasztuoja ant metų:
'Amerikoje.................... $2.0
Į Ųžmark.................;. $3.
r'Lietuvoa" spaustuw« spausdina 
į wisokes Knįgas. Konstitucijas 

ir wisokius kitus drukus 
lietuwiazkai, lenkiss-

• kai ir anglisz.kai.
» Darba atlieka
į gražiai, greitai ir pigiai! ■

Lietav|" ir prisian-

>tai* rvikalaia, w*»*da reik uždėti eilioki

, A. OLSZEWSKIS, 
924 33rd St, Chicago, III. 

' Sub-Sta. No. 60.

Politiszkos žinios.

kaimynus ne galėtu nejokių karėj 
reikalingų daiktų gauti, viskę 
atseitu gabenti isz Amerikos. 
Chinai jau bandė daryti tokius 
apsunkinimus: amerikonai pirko 
Chinuose arklius reikalingus ka
rėj ant Filipinų; kada atėjo lai
kas juos iszgabenti į paskirtę vie- 
tę, Chinų 
iszgabenimę 
ne iszleido. 
pavidėjimu 
Filipinų; ji j

randas uždraudė 
. ir nupirktų arklių 

Japonija teiposgi su 
žiuri ant karės ant 

greieziau negu Euro
pos tautos gali filipinieczius 
pripažinti už kariaujanezię pusę. 
Aguinaldo savo atsiszaukime į 
Filipinų gyventojus liapia turėti 
dar kelis mėnesius kantrybę ir 
sako, buk paskui visos Europos 
tautos pripažįs tas salas už ne- 
prigulminga«. Nuo Iszpanijos už 
paliuosavimę nelaisvių jis tiesiog 
tokio pripažinimo pareikalavo.

joj republikos ir jos vietoj val
džię norėjo atiduoti monarchis- 
tams, ant sosto pasodyti karalių 
isz Orleanu giminės. Laukė jie 
wien pabaigimo Merciero liudyji- 
m o, o jenerolas Roger buvo pas
kirtas ant pakėlimo revoliucijos. 
Tas nepasisekė ir kaip prancūzai 
pats tiki,nepasiseks teip ilgai,kol 
jenerolas Gallifet bus karės minis 
teriu; jis moka mat suvaldyti 
jieszkanczius asabiszkosrekliamos 
jenerolus.

Uirubiiinių dalykų ministeris 
Delcasse sugrįžo caro orderiais 
apdovanotas isz Peterburgo, bet 
kę ten nutarė, iki sziol nežinia.

ghja prie susiriszimo formalisskal 
ir ne pristotų, ji rems priesz Mas- 
koliję susiriszusias rytinės Azijos 
vieszpatystes. Pagazdinimas ca
ro susiraukimu, turbut, neiszar- 
dys jau užmegsto rytinės Azijos 
vieszpatyszczių susiriszimo. Chi- 
nai,būdami vieni,turėjo klausyti 
Maskolijos paliepimų, turint gi 
Japoniję už apginėja, gali jau 
kaip kada pasipriessvti.

Chinų ciecorienė,bijodama, kad 
jos nenunuodintų, pra^zalino vi
sus virėjus, o jų 
wienę isztikimę. 
kada paperka 
krasztuose, ypacz
zuotuose žmogžudžius ant nunuo- 
dinimo sau ne prilaukiu valdonų. 
Gal būt, kad atsargumas Chinų 
ciecorienės nėra be pamato.

wietoj priėmė 
Maskoliai kaip 
ir svetimuose 
ne wisai civili-

pusės paskyria 7795 rubl., ant 
1901 m. 17252 rubl., ant 1902 m. 
—• 21704 rubl., ant 1903 m.—23 
695 rubl., o nuo 1904 m. po 24 
807 rubl. kas mėty. Apart to, ant 
parengimo mokslainės, pastatymo 
trioboi, apart sudėtų Lietuvos* 
dvarponių aukų ir 100000 rubl. 
miesto dovanos, randas ant atei- 
nanezių metų paskyrė nuo savęs 
75000 rubl. Caras tę jau užtvir 
tino. Taigi toliaus jau prie paren
gimo seniai laukiamos mokslainės 
nė jokių trukdymų ne bus.

linkinėse beveik jau nėra,pavirto inimo rado czielę kruwę auksinių 
jie į maskolius, arba į lenkus. '‘:u—.- j

Pabaigoj sėjos ir pradžioj lie
pos kas dienę būdavo lytus, ku
rie stabdė azienavymę. 8 d. lie
pos užstojo smarkus lytus su de
besų praplyszimu, laukai teip už
tvino, kad iszrodė kaipi jūrės su 
salų tema kaimų vietose; van
dens iszardė kelius, nuplovė dir
vas. Pievas užneszė dumblu. Ly
tus vienok pataisė auganezius 
ant kalvų vasarojus. Tvanuose 
prigėrė daug avių ir kitokių na
minių gyvulių.

Amerika.
Karė ant Filipinų traukiasi su i 

mažoms pertraukoms: kaip ka
da, kada lytus mažesnis, ameriko
nai traukia pryszakin ir užima 
kokius mažesnės vertės mieste
lius, kurių didesni dalis pirma 
buwo amerikonų rankose, bet ka- ■ 
da, užstojus lytums, isz jų pasit
raukė amerikoniszka kariauna, jie 
wėl pateko filipiniecziams. Už-- 
stejus smarkesniems lytums, ant 
tokių miestelių užpuola filipinie- 
cziai. Mat amerikonams trūksta 
Kariaunos ant palaikymo sykį už 
imtų miestų, todėl jie priversti 
teip vesti karę, kad iki sziol,gali
ma sakytiniems priguli daug ma
žesni salų plotai, negu prigulėjo 
iszpanjonams atiduodant Ameri
kai tas salas.

Paskirtas ant iszsiuntimo ant 
Filipinų naujų liuoenorių skait
liui ant tvėrimo naujų regimen- 
tų jau beveik susirinko. S ųsti 
jų ant karės lauko dar ne galima, 
reikia pirma juos sziek tiek isz 
mokyti. Iki spalių mėnesiui 
mokinimas bus užbaigtas ir isz- 
siųs juos ant Filipinų. Naujas 
Amerikos karės ministeris nu
sprendė su visoms pajiegoms nuo 
spalių mėnesio pradėti karę, tikt 
klausymas ar tų naujų pajiegų 
užteks ant visiszko suvaldymo 
salų? Jenerolo Otis jis nesirengia 
atszaukti. 50000 kareivių ant 
nesveiko oro greitai pasimažįs 
einant į vidurius: ant palaikymo 
užimtų miestų ir svarbesnių kai
mų reiks palikti garnizonus ir 
tokiu budu einant į salos vidu
rius, kariaujanezios pajiegoe eis 
mažyn; filipiniecziai gi, traukda
miesi, rinksis vi® į didesnius pul
kus. IVėliau gal pasirodys, kad 
iszsiųstų pajiegų neužtenka ir 
reiks szauktiesi vėl prie naujų 
liuosnorių, bet Amerikos gyven
tojai jau atszalo ir juo toliaus, juo 
mažiaus atsiras liuosnorių norin- 
czių ant Amerikai nereikalingų 
salų kariauti.

Aguinaldo visiems svetimų 
kraaztų konsuliams esantiems ant 
Filipinų atsiuntė prokliamacijas 
su praszymu, idant Europos tau
tos pripažinto filipiniecziams ne 
prigulmystę ir juos apgarsintų už 
kariaujanezię pusę. Jeigu tas 
pasisektų, amerikonai niekur pas

Prancūzija.
Isz visų politiszkų atsitikimų, 

labiausiai dabar visę svietę už 
ima Dreyfuso prova Prancūzijoj. 
Pereitos subatos dienę buvo isz- 
klausytas kaipo liudinįkas buvęs 
Prancūzijos prezidentas Casimir 
Perier ir paskui buvęs karės mi
nisteris jenerolas Mereier. Jis 
apkaltino toliau Dreyfusę, ant ko 
paskutinis sude jam atkirto:“ine- 
luoji, tu uieksze”. Toliaus Mer- 
cier kaltino ir buvusį prezidentę 
Perierę, buk tas turėjo kokį ten 
susiriszimę su turtingais Dreyfuso 
užtarėjais ir giminėms, todėl buk 
stengiasi jį teisinti- - Ant to Pe
rier paszoko ir pareikalavo nuo 
sūdo, idant tasai dar kartę jį isz- 
k(ausytu drauge su Mercieru. Bet 
kad peikratinėjimas ir teip per 
ilgai nusitęsi, sūdo perdėtinis 
pertraukė tolesnį klausinėjimę iki 
panedėlio dienai. Susirinkę sude 
žmonės pakėlė' riksmę, butu gal 
Mercierę sumuszę, bet žandarai 
įsispraudė į tarpę, jenerolas pri
verstas buvo bėgti per szalines 
cfuns. Dreyfuso advokatas La- 
bori buvo pasirengęs, apsireisz- 
kus priesztaraujantiems liudyji- 
mams Merciero ir Periero, parei
kalauti suaresztavimo kreivai 
prisiekusio liudinįko, už kokį lai
kė Mercierę, Gal būt, ^kad tas 
isztikro ne buvo be kaltės, ka
dangi advokatas Labo r i dviejų 
pasamdytų žmogžudžių likosi ant 
ulyczios mieste Rennes užpultas 
ir perszautas. 
ant ulyczios. 
paszovimę, 
kulka įlindo 
perėjo į pilvę; jie ne turi dide
lės vilties, idant tasai vienas isz 
geriausių Paryžiaus advokatų 
galėtu iszgyti. Matyt, kad yra 
Prancūzijoj toki, kurie labai bi
josi atnaujimo Dreyfuso pro vos, 
prie kurios turi iszeiti į aiksztę 
kaltė tūlų kariaunos virszinįkų. 
Jie labiausiai ' bijojo perszauto 
dabar advokato Labori, todėl 
per pasamdytus žmogžudžius pa 
sistengė jį praszalinti isz savo 
kelio. Tas, aut nelaimėsjiems ir 
pasisekė. Bet ar per Ui jie lai
mės kę? Apie tai reikia abejoti: 
dabar ir abejojanti jau ne tikės, 
kad Dreyfus yra kaltu; reiks 
jieezkoti kitų kaltinįkų, kurte 
Prancūzijoj visę tę maiszatį sukė
lė.

Randas, rodosi, isztikro prade
da jau dabar jieezkoti tų tikrų 
kaltinįkų, kurie keldami rnatsza- 
tis, tikėjosi po jų uždanga pakelti 
revoliuciję ir paimti valdžię į 
savo rankas. Pereitos sanvai- 
tės subatoj Paryžiuj suareeztavo 
garsų vadovę patrijotų lygos 
Derouledę, kurį jau sykį sūdąs 
susidedantis isz jo szalinįkų bu
vo paliuosavę*; apart to suaresz- 
tavo vadovus antisemitų lygo"* 

1 ir ne mažai monarchistų. Pasiro- 
1 do, kad jie isztikro buvo padaę 
» sukalbį ant iszvertimo Prancuzi.

Advokatas puolė 
Daktarai, isztyrę 

persitikrino, kad 
į szonę, paskui gi

Widurini ir Pietini Ame
rika.

Ant atsigynimo nuo sziaurinės 
Amerikos, republikos pietinės 
isztikro rengiasi susiriszti. Prie 
susiriszimo tokio, kaip garsina 
atėję isz Brazilijos sostapilės te
legramai, pristojo jau Brazilija, 
Argentina, Urugvay ir Chili. 
Argentenos prezidentę su laivy
ne besilankantį dabar Brazilijoj, 
ten labai karsztai ir nepaprastai 
iszkilmingai priima. Sziaurini 
Amerika per savo laikraszczius 
gazdina, kad už tokį susiriszi- 
mę apsunkys atgabeniinę tų 
krasztų produktų į Sziaurinę A 
merikę. Kadangi vienok isz, 
pietiuės Amerikos svetur gabe
na vien žalius produktus, tai jie 
ras gana pirkėjų Europoj; isz 
sziaurinės gi eina į pietinę 
daugiau® fabrikų iszdirbim'ų, tai 
jeigu sziaurinė Ameiika bandytu 
iszpildyti pažadėjimę, pietų 
kaimynai skaudžiau gali jai atly
ginti. Ir dabar pietini Amerika 
daugiau® turi su Europa reikalų 
negu.su sziauriniu kaimynu. Jei
gu tas apsunkys isz pietinės Ame
rikos atgal^enimę žalių produktų, 
tai pragaiszys ne mažai dirbtu
vių užsiimanezių iszdirbimu to
kių produktų sziaurinėj Ameri
koj, o anų neužsitikinezių kaimy
nų ne nubaus. Europos vieszpa- 
tystės kalbina pietinės A- 
merikoe republikas prie tokio su
siriszimo visas, bet ar jos pris
tos, paeis nuo ano sziaurinio kai
myno: jeigu jis pradės erzintie- 
si ar tai su silpnoms vidurinės 
Amerikos republikoms, arba su 
San Domingo norėdamas atrasti 
progę paimti sau reikalingus 
plotus po savo globa—nėra abė- 
jonės, kad visoms iszpaniszkoms 
republikoms ant užlaikymo savo 
neprigulmystės atseis susiriszti. -

M a isz tai ant salos San Domin
go isztikro jau prasidėjo. Szali- 
nįkai Jimenezo turi į 3000 gerai 
apsiginklavusių kareivių. Wa- 
karinėse provincijose jie paima 
virszų ant rando, laiko apstoję 
miestus. Katra pusė galutinai 
bus pergalėtoja, nežinia dar; tiek 
galima pasakyti, kad isz pradžių 
revoliucijoniertai pasirodė geg 
riaus pasirengę negu užstoję* vie
toj užmuszto prezidento buvęs 
vice-prezidentas Figuereo.

Meksike randas iki sziol ne 
suvaldė pasikėlusių indijonų So- 
nora provincijoj.

Pietiul Afrika.
Wisi beveik angį i szki laikrasz- 

cziai, iszėmus kelių liberaliszkų, 
stumia į karę su Transvaaliumi. 
Isz Indijų gabena 12000 kareivių 
į Natalių, ant Tranavaaliaus ru- 
Itežiaus. Wokiszki po rando į- 
tekme iszeinanti laikrasscziai, 
kurie pirma ue tikėjo, idant isz 
tikro karė galėtu užgimti, dabar 
jau perkeitė savo nuomuonę ir 
sako, kad maža yra viltis, idant 
be karės apseitu, kadangi Anglija 
stengiasi vii-ę pietinę Afrikę pa
imti po savo "apgloha. Bet tie 
laikraazcziai persergsti Angliję ir 
tvirtina, kad prasidėjus karei 
Afrikoj, reiks Anglijai rupintiesi 
ir apie apgynimę Indijų rubežių. 
Matomai ^Vokietijoj tikš, kad 
Maskolija stengsis isz įsikivin- 
kliojimo Anglijos į karę pasinau
doti ir bandys savo valdybas isa- 
platinti iki Indijų rubežių arba 
dar toliaus, per kę Anglija daug 
daugiau* žudytu negu jeigu jai 
pasisektu abidvi neprigulmingas 
pietinės Afrikos republikas užim
ti. Priartinus rubežius savo 
valdybų prie Indijų, Maskolija 
isz jų,su pagelba vietinių gyven
tojų,lengvai galės anglijonus vi
sai isz Indijų užstumti.

| Konstantinopoliuj susekė su
kalbi jenerolų ir oficierų prieaz 
Turkijos sultonę, kurie norėjo jį 
nužudyti, arba iazweiti kur nors, 
o valdžię paimti į savo rankas. 
Sukalbį vienok pirm laiko suse
kė, kaltus oficierus suėmė. Kelis 
generolus ir 20 oficierų užsiuvo į 
scurinius maiszus ir paskandino 
jūrėse.

Rytini Azija.
Maskoliszkaa pasiuntinys pra- 

neszė Chinų randui; kad jeigu 
Chinai padarytų susiriszimę su 
Japonija ant atsigynimo ar ant ki
tokių mierių, tai toksai susinszi- 
mas labai nepatiksęs maskolisz- 
kam carui. Kad jis isztikro la
biausiai nepatiks niekada nepa 
soty ta m carui, apie tai ir be pa
siuntinio pasakymo gerai žinojo 
Chinų randas; jeigu gi jis padarė 
susiriszimę,Ui ne ant patikimo ar 
nepatikimo carui, bet todėl, kad 
toksai susiriszimas neatbūtinai 
abiem vieszpatystėm reikalingas 
ant apstabdymo Maskolijos beso 
tystės, kuri žino, kad nors An-

Isz Lietuvos.

Markių dirbėjas.
8 d. liepos mieste Dinaburge 

likosi suareszt uotas žydas ūkės 
savinįkas Zarasų pavieczio, 
Kauno'gub., Hiraza Deicz už par- 
davinėįimę netikrų savo paties 
padirbtų pacztinių markių. Pada
rė jo namuose kratę ir rado 2000 
tokių netikrų markių pų 7 kap. 
Suimtas žydas pasakoja, kad į 
Dinaburgę atkako jis neseniai isz 
Londono; minėtas markes buk 
pirko Wokietijoj. Markės tos 
teip gerai padirbtos, kad la
bai sunku jas nuo tikrų atskirti.

Žmogžudystė.
Kaime Biantanuose, Zižmarių 

valszcziuje, Wilniaus gub., laike 
vestuvių likoei papildyta žmogžu
dystė. Ant vestuvių atėjo du 
auni vaikinai: Gralevyczius ir 
Banenis, kurie jau nuo seniai ne- 
bikentė. Abudu buvo jau gerai 
užsidrožę. Susitikę ant kiemo, 
pradėjo viens kitę iszjuokti. Ba- 
nenis pirmiausiai drožė Gralevy- 
cziui per ausį. Tas, nieko nesa
kęs, pasitraukė, nuėjo už kluono, 
pagriebė kuolę ir su juom atėjęs 
atgal, drožė savo prieszui į gal- 
wę. Tas puolė be žado ant žemėn, 
o rytmetyj pasimirė. Prie pjausty
mo kūno pasirodė, kad nuo sudė
vimo kaukoles keliose vie»oee 
suskilo. Gralevyczius likosi su- 
aresztuotas ir nugabeno jį į Wil- 
niaus kalinį.

Tikras nieksiąs žmogžu
dys.

Netoli Pilavos, Pru*ų Lietu
voj, merginos kaimo Alt Piliau 
iszsirengė į girię pasivaikszczio- 
ti; t»rp jų buvo ir 12 metų duk
tė geležinkelio sargo. {Grįžtant 
namon, merginos persiskyrė, ano- 
jė 12 metų mergaitė ėjo viena į 
tėvų gyvenimę prie geleižinke- 
lio, kitos gi nutraukė į kaimę. 
Einant mergaitei pro krumynę, 
isz jo iszlindo gerai apsirėdęs wy- 
r isz k iš ir pasiūlė 6 markes, jeigu 
ji pasiduos to niekszo norams. 
Kadangi mergaitė ne sutiko, 
niekszas pagriebė ję už kaklo, 
parmuszė aut žemės, užkimszo 
su žole burnę. Kadangi mergaitė' 

Į dar vaitojo, niekszas isz kisze- 
i niaus iszsitraukė peilį ir su juom 
dviejose vietose perdūrė kaklę. 
Einanti pro szalį darbiuįkai, iez- 
girdę vaitojimę, atbėgo į pagel- 
bę. Tęsyk tikt niekszas apleido 
sawo aukę, ant žemės paliko net 
skrybėlę ir pasislėpė krūmuose. 
Supjaustytę mergaitę darhinįkai 
nuneszė į tėvų gyvenimę • ir pa- 
azaukė daktarę, kurisai ję atgai
vino, bet maža yra viltis aut isz- 
gijimo. Mergaitė rankose turėjo 
iszpesztę pluosztę barzdos savo 
užpuoliko. Praneszė apie tę bjau
rų užpuolimę į ■ policiję, atėję į 
krumynę policijantai gerai isz- 
jieszkojo, bet nieko nerado; poli
cija vienok ne nustojo vilties, ji 
tikisi, kad jai pasiseks anę niek- 
szę surasti ir pažinti ant iszpesz 
tos barzdos.

Chemlszkai techniazka 
mokslainė Wllninje.

Masaolijoe iždo ministerija ant 
galo apszvietimo ministerijai pa
skyrė pinįgus reikalingus ant pa
rengimo ant ateinanezių mokslo 
metų chemiszkai-techoiszkoe 
mokslainės Wllniuje. Ant 1900

Nesutikimai žydiszkoj 
szeimynoj.

Wiluiuje, ant priemieszczio 
Naujamiestis vienuose namuose, 
bet atskirtuose gyvenimuose, gy
vena žydas Zelinon Szulman ir 
;o vuoszvis. Neseniai Szulman 
susipyko už kę ten su paezia ir 
pradėjo jai kailį pert į; tojė nuo 
smūgių paeis'ėpė pas tėvę.Neužil- 
gio atėjo ežia ir Szulman ir norė
jo toliaus muszti savo paczię. Tė
vas baudė ginti dukterį, bet žen
tas kirto jęin per ausį. Isz to ki
lo musztynės, laike kuriu Szul
man iszsitraukė peilį ir su juom 
perpjovė vuoszvio pilvę teip, 
kad žarnos iszlindo. Nugabeno jį 
į ligonbutį, bet jis ten pasimirė. 
Netikusį žentę suaresztavo.

Žemdarbystes inokslainė.
Miestelyj Joniszkėliųose, Pa

nevėžio pavietyj, nuo pradžios 
szių mokslo metų atidaro pirmu
tinę Kauno gubernijoj vidutinę 
žemdarbystės mokslainę. Reika
lingus ant to pinįgus užraszė 
dvarponis Karp. Mokslaiuė susi
deda isz 3 kursų visokių žmogui 
reikalingų mokslų ir isz tnjų 
specijaliszkai žemdarbiszkų klia- 
sų. Prie mokslainės, ant praktisz- 
ko iszlavinimo mokintinių, yra 
didelis sodas ir palivarkėlis. 
Apart žemdarbystės, mokys ežia 
gyvulių auginimo, sodaunįkystėe 
ir kitokių žemės savinįkui reika
lingų mokslų.

Wilnluje wėl gazu žibina 
ant ulyczių.

Seniaus jau mes pagarsinome, 
kad musų tėvynės sostapilės mie
sto rodą, susiprovojusi su ap- 
szw ieczianczia ulyczias vokiszka 
gazo kompanija, atsisakė nuo 
naudojimosi isz gazo ir ant uly
czių, kadangi elektriszki žiburiai 
dar ne parengti. įtaisė kerosini- 
nes likternas ir su joms apszvietė 
naktimis ulyczias. Įsikiszo vie
nok į tarpę gubernatorius, kūrinai 
uždraudė viduramžinį budę uly
czių apszvietimę su kerosinu ir 
privertė miesto rodę susilaikyti 
vėl su vokiszka gazo kompanija. 
Darbar miesto Silyczios apšvies
tos vėl gazu. Pinįgai iszleisti 
ant parengimo kerosininių žiburių 
tokiu budu likosi kaipi į balę 
įmesti.

Isz Naumiestėlio pawie- 
czio.

laikrodėlių, visokių žiedų ir 
kitokių graznų, teiposgi ne mažai 
deimantų. Wagilius tėdi dabar 
Wilniaus kalinyj.

Žuwių auginimo draugys- 
. te.

Tūli Lietuvos dvarponiai ir 
žuvių augintojai ateiazaukė į 
maskoliszkę žemdarbystės minis- 
teriję su praszymu da leisti uždėti 
Wilniuje szakę ciecoriszkos žu
vių auginimo draugystės, kurios 
užduotė butų, terp kitko,fiffveij 
sti žuvių upėse ir ežeruose, isz 
kurių per neiszmintingę žvejonę 
; os likosi iszgaudytos. > Kauno, 
VVilniaus ir Garteno gubernijose 
^aug yra upių ir ažerų, buvusiu 
kitę kart labai žuvingoms, da
bar gi geresnių žuvių veislių 
visai-netekusių. Wėžiai teiposgi 
jau nyksta Lietuvos vandenyse. 
Į tuos vandenis draugystė pri
veistų vėl brangių žuvių ir vė
žių.

Audros.
Po ilgai beaitraukianezių kar- 

szczių, kada prasidėjo szienavy- 
mas- ir rugių pjovimas tankiai 
užkyla smarkus lytus ir audroe 
Lietuvoj. 20 d. liepos ties Wil- 
niumi užėjo labai smarki audra 
ir lytus, mieste visos ulyczios ui?- 
tvino. Perkūnas trenkė į stogę 
žydiszko mekintojų instituto, 
perlindo per stogę, uždegė mo
kintojų drabužius, pramuszė lu
bas, perėjo į apatinius kambarius, 
sutarpino dūdas gazo traukimui. 
Užgimė ugnis, bet ję paszaukti 
ugnasargiai greitai užgesino.

Stipendija mokintojų 
Kauno gimnazijos.

Ant paminėjimo vieszpatavy- 
mo Maskolijoj caro Mikalojaus 
I., 1896 m. tarnaujauti Kauno 
vyriszkoj gimnazijoj mokintojai 
ir urėdnįkai paaukavo po kiek 
pinįgų; suma ta, draugia su pa
saulinėms aukoms, padarė 900 
rubl. Aukautojai isz nuoszimczių 
nuo tos sumos nusprendė paskir
ti stipendiję vienam isz besimoki- 
nanezių Kaunogimnazijo. Stipen
diję tę caras užtvirtino. Kadangi 
pasidariusi ji isz aukų maskolių 
sudėtų ir kadangi paskyrimas jos 
paeina nuo užveizdos Kauno 
gimnazijos, tai turbut'isz jos lietu
viai negalės naudotiesi. Nėra 
mums nė reikalo pageidauti labai 
tos maskolių dovanos, tegul 
tikt musiszkių ne vagia!

jie

Jawų prekės.
Pereit p sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: už 
pudę rugių po 73—75 kap., avi
žų 80 kap., kvieczių 95 kap., 
grikų 85 kap. Pūdas sūdyto 
sviesto 9 rubl. 25 kap.—9 rubl. 
50 kap., szviežio nesūdyto 10 
rubl. 25 kap.—>10 rubl. 50 kap. 
Pūdas szieno 27—30 kap., sziau- 
dų 19—21 kap.

Isz Aszmėnų.
. 22 d. Liepos siautė ežia smarki 
audra. Netoli miesto, kaime Nau- 
jad variuose perkūnas užmuszė 
14 mėtų vaikę, kurisai nuo ly
taus pasislėpęs buvo į butę. Ki
tame kaime netoli Aszmenų per
kūnas trenkė į kluonę vieno 
ukinįko ir jį uždegė. Kluonas su 
visu sudegė, o jame daug ežių 
metinių dobilų;

/Sugauti vagiliai.
Lietuvys darbiu įkas, Prancisz- 

kus Gasiulis, szveisdamas 
grindis gyvenime prekėjo Jaro- 
szinskio, ant Szvento Jurgio ui., 
namuose Burhardto, Wtlniujc, 
pasinaudojęs isz progos, paszla- 
vė auksinį laikrodėlį, sidabrinį 
szauksztukę ir cigarnyczię vėrtės 
65 rubl. Gasiulio gyvenime pa
darė kratę ir visus tuos daiktus 
atrado. VVagilius likosi suaresz 
tuotas.

Teiposgi Wilniuje, ' vienoj ka
vos pardavinyczioje, 23 d. lie
pos likosi suareaztuotas svarbes
nis vagilius, persi jonas Abdul 
Chaszczien, kurisai gyvendamas 
Odesoj, daug vagystų papildė. 
Nors vagilius su revolveriu

Naumiestėlis, Minsko gub., yra bandė gintiesi, bet nuo tūlo lai- 
senovės Lietuvos kunįgaikszczio ko dabojanti jį perairėdę polici

ni. iždas ant to mierio isz savo Į Mindaugo aostapilė. Lietuvių ap- jautai greitai suvaldė. Jo gyve-

Nenori pirkti musų linų.
Wokiszki ir prancuziszki linų 

verpinyczių savinįkai jau kelis 
kartus kreipėsi prie maskoliszko 
rando su pasiskundimu, kad jų 
perkami isz Maskolijos linai atei
na pagadyti; jie praszė masko- 
liszko rando, idant jis uždraustų 
neteisingiems linų prekėjams, aut 
padidinimo svarbumo, szlapinti 
linus, kadangi tas pagadina va- 
laknas- Maskoliszkas raudas tei
sybė tę padarė, bet nesaužiniazki 
prekėjai szlapina kaip ir pirma. 
Dabar vokiszki ir prancuziszki 
verpinyczių savinįkai atsisakė vi
sai ant toliaus 
Maskolijos.

pirkinėti linus isz

liudinįkai.
laikraszcziai meta

buk

Pirkti
Maskoliszki 

ant lietuvių apksltnimę, 
terp jų daugtau«iai yra tokių
niekszų, kurie už pinįgus samdo
si už liudinįkus besiprovojan- 
ežioms pusėms. Suduose tan
kiausiai liudinįkus pritaikina po
pai, katalikai tokię prisiegę laiko 
už nelurinczię vertės ir paskui 
meluoja, kiek tįk gali. Tokių 
neteisingų liudinįkų buk priviso 
visose v i etose, kur lik yra sū
dai ; ne trūksta ypatų, kurios isz

negu.su
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tokio neteisingo liudyjimo pada
rė sau biznį ir isz to gyvena. 
Toki nesidrovi ir prieis savo ti
kėjimo dvasiszkęjį kreivai pri
siekti. Tokių neteisingų liudmįkų 
daugiausiai, teisybė, ėsę žydų, 
bet netrūksta jų ir terp lietuvių 
katalikų. Pasitaikė mums maty
ti, kad net tūli kunįgai kaip ka- 

< da po prisiega suduose meluoja. 
1 Argi galima reikalauti, kad pras

ti žmonelės kitaip elgtųsi! Juk 
žmonės doros mokinasi nuo savo 
mokintojų.

Nemokantis labiaus ken
kia, negu pagelbi.

Pas praktikuojantį Žižmariuo- 
se gydytoję atvažiavo ukinįkas 
kaimo Eginiszkių ir praszė va 
žiuoti tuojaus draugia ant gel
bėjimo gimdanezios moteriazkėe. 
Atvažiavęs ant vietos, daktaras 
rado giindanczię paguldytę į lo- 
vę, o. aplink ję tupinėjanezias 
kaimo bobas. Daktaras tuojaus 
isztyrė, kad motinos viduriuose 
jau ne gyvas vaikas guli skersai; 
viena ranka buwo visai nutrauk
ta, krūtinė sutrupinta, szonkauliai 
sulaužyti. Pasirodė, kad isz pra
džių į pagelbę vyras anos mote- 
riszkės, vieton paszaukti dakta
rę, pakvietė kaimo bobę. Tojė 
tai, besistengdama iszimti vaikę, 
nutraukė jam raukę, sutrupino 
krutinę. Kada vaikas buvo jau 
ne gyvas, liepė daktarę 
parvežti. Nežinia, ar neiszmin- 
tingos bobos sumankyta moteriaz- 
kė galės iszgyti. Kaimiecziams 
priderėtu jau suprasti, kad neisz- 
mintingas gelbėtojas dauginus 
gali užkenkti negu pagelbėti, to
dėl ir kiekvienoj ligoj reikia 
kreiptieji prie iszmananczio dak
taro, o ne prie nieko neiszmanan- 
czių kaimo bobų.

AYisuose tuose atsitikimuose ug
nelė pridirbo blėdies ant 26785 
rubl.

• 23 d. liepos, mieste Pruža- 
noj, Garteno gub., siautė didelis 
gaisras, iszdegė miesto vidurys. 
Sudegė policijos ir sandaros su- 
džios biurai ir 300 namų. Blėdį 
skaito ant milijono rublių. Pade
gėliai kenczia didelį vargę. Susi
tvėrė szelpimo komitetai, kurie 
užsima rinkimu aukų ant suszel- 
pimo padegėlių.

• Kauno gubernijoj iszdegė 
miesteliai Dobeikai ir Paszventė. 
Sudegė su viražu m 100 namų. 
Pražuvo prie to. ir 7 žmonės. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
pasantro szimto tukstanczių rub
lių.Isz Amerikos

Žemės valdymas Lietu
voj, Baltgudijoj ir Maž- 

rusijoj.
Maskoliszka vidurių ministe

rija pagarsino jos surinktas žinias 
apie valdymę žomės 9 vakarinė
se Ma«kolijos gubernijose, taigi 
Lietuvoj, Baltgudijoj ir Mažru- 
sijoj. Privatiszka žemės sa
vastis minėtose gubernijose da
linasi sziteip: maskoliams prigu 
Ii dabar isz viso 41,8% visos 
pri vatiszkos žemės, lenkams 
51,2%, vokiecziams 6,4%, žy
dams 0,4%. 1865m. 82,6% visos 
privatiszkos žemės prigulėjo len
kams, taigi pasimažino beveik 
ant treczdalio. 1865m. masko
liams prigulėjo isz viso 15%, 
dabar gi jiems priguli 41,8%, 
taigi pasidaugino daugiaus negu 
dvigubai.

Lietuvos girių wuogos.
Lietuvos giriose szį metę yra 

daug vuogų ir jos musų tėvynės 
gyventojams suteikia visgi szio- 
kį tokį uždarbį ir pelnę. Wuo
gas, kaip antai žemvuoges, mėly 
nes, avietes superka žydai per- 
kupcziai ir czielais vagonais ga
bena į Peterburgą, į Rygą ir į 
Warszavę. Priderėtu musų uki- 
nįkams susirišzti į draugystę ir 
patiems paimti į savo rankas 
vuogų prekystę; kam tę pelnę 
atidavinėti žydams!

Gaisrai.
Wilniau8 gub., Žižrfiarių 

valszcziuje iszdegė su visu kai
mas Reczanai. Ugnį užkrėtė bė
gantis pro kaimę greitasis gele 
žinkelio trūkis, nors teip spėja, 
kadangi tuojaus po perbėgimui 
trūkio užsidegė stogas vienų art: 
geležinkelio pastatytų namų. 
Smarkus vėjas teip greitai pla
tino ugnį, kad parbėgus isz 
lauko žmonėms, ne galima buvo 
į kaimę įeiti ir kę nors iszneszti 
isz deganezių triobų; atbėgę gele*- 
žinkelio sargai su czirszkynėms 
jau ir nieko padaryti negalėjo 
ypacz, kad geainimę stabdė stoka 
vandens. Į porę valandų isz di
delio kaimo, susidedanezio isz 38 
ūkių, neliko nieko, nė vienos 
czielos trioboa, sudegė visi gy
ventojų turtai, 40 szeimynų ne
teko pastogės, nė maisto.

T Antroje pusėje birželio mė
nesio VV’ilniaus gub. buvo isz vi
so 17 gaisrų. Isz tų gaisrų už
gimė: 3 nuo neatsargumo paežių 
padegėlių; 2 nuo nevalytų šuo- i 
džių kaminuose; 3 nuo padegi- i 
mo; 1 nuo perkūno įtrenkimo ir < 
8 nuo uežinomų priežaszczių. i

> Didelis reikalavimas
1 Advokatas James Hamilton 
1 Levis, vardu amerikoniszkų 

aukso jieszkotajų, atsiszaukė į
■ VVaszingtono randę reikalauda- 
i mas, idant butų pareikalauta nuo 

Kanados iszmokėjimo ame- 
• rikoniszkiems aukso jieszkoto- 
’ jams ne daug, tikt 25 milijonus 
' doliarų. Advokatai- sako, kad 

minėti aukso jieszkotojai Britisz- 
koj Kolumbijoj surado turtingus 
aukbo plotus ir kaip Kanados tie
sos reikalauja, inkorporavo tuos 
plotus ir parengė kastynes. Pas
kui vienok likosi iszd lotos nau-

1 jos tiesos ir Kanados valdžios 
isz v i jo amerikonus ir per tai 
bus jie nužudė 25 milijonus do
liarų, kurių dabar reikalauja mi
nėtas advokatas. Maža viltie, 
kad jie nuo Anglijos gautu 
ko reikalauja.

Pensijos.
Pensijų komisija pagarsino 

vo atskaitą už ežiuos metus, 
tų žinių matyt, kad skaitlius 
gaunanezių pensijas Amerikos 
veteranų (senų kareivių) siekia 
991519, kuriems užmokėta 
$138253923, Reikalaujanczių pen- 
sijif invalidų nuo karės su Iszpa- 
nija atsiszaukė 16986, bet likt 
mAŽai dalelei jos likosi pripažin
tos. Nežinsretdu todėl, jeigu ka
rėj ant Filipinų Amerikos val
džios priima ateivius svetimų 
krssztų, ne Amerikos ukėsus, 
kadangi nuo mokėjimo tokiems 
pensijų randas galės atsisakyti, 
padaryti teip su tikrais ameriko
nais juk negalėtu, o tęsyk visus 
rando surinkimus atseitu ant 
galo apversti vien ant mokėjimo 
pensijų tikriems ir netikriems in
validams.

Exkomuuikuota parapija.
$r. Lotas, Mo. Airiszka 

katalikiszka szvento Petro para
pija East St. Louis, III., atsisakė 
priimti vyskupo atsiųstą parapi
jai prabaszczių kun. Clude todėl, 
kad jis vokielys, o parapija yra 
airiszka; praszė vyskupo duoti 
airį kunįgę. Tas vienok praszy- 
mo ne tikt ue iszklauaė, bet ex- 
komunikavo visę parapiję, kol 
parapijonai ne pasiduos jo rei ka- 
lavimui. Parapijonai ant savo 
susirinkimo vienok nusprendė 
nepasiduoti vyskupo reikalavi
mui, bet reikalauti toliaus airio 
kunįgo. Nesutikimai terp vys
kupo ir airių parapijonų užgimė 
jau gana seniai. Nežinia dar, 
katra pusė aut galo turės 
lenkti.

t?.

sa-
Isz

nusi-

Iszskerde meksikoniszkuM 
_ . wius.

Atkakęs į Austin, Te.v., 
dijonų Yaki giminės. apgyventų 
spskriczių Meksike aukso jieszko- 
tojas Arnold pranesza, kad prie»z 
jo iszbėgimę isz maiszto apimto 
kraszto, dalis meksikoniszkos ka
riaunos susidedanti isz kelių 
szimtų kareivių, likosi siauroje 
terpkalnėj pasikėlusių indijonų 
užpulta ir beveik su visu isz- 
muszta. Indi jonai stovėjo ant 
virszaus kalno ir kaip tikt karei
viai įėjo į anksztą su stacziais 
krantais terpkalnę, paleido ant 
jų nuo virszaus didelius uolų 
szmotus. Kas nuo to užsiliko, 
tuos, stovėdami už uolų, isz- 
szaudė.

karei-

isz in-

Girtuokliu gydymo namai 
nyksta.

Neseniai Amerikoj likosi pa
rengtos kelios girtuoklių gydy
mo į tai sos, kur gydė pagal Ke- 
eleyo iszrastę budę. Kadangi A- 
merikoj girtuokliaujanczių yra.

pagal apskaitymą blai vystės 
draugyszcrių, į 5 milijonus žmo
nių, o namų uždėtojai nesigailėjo 
pinįgų ant rekliamos, tai minė
toms gydinyczioms iez syk ne tru
ko pacijentų. Dabar vienok jos 
nupuolė, paskutines atseina aze- 
rifui parduoti. Nežinia, ar Ke- 
eleyo gydymo būdas buvo nekam 
tikęs ar gal girtuokliai ne nori 
būt iszgydytais?

Nejauni Jaunavedžiai.
Santa Barbara, Cal. 4 d. 

pjutės atsibuvo czia nepaprastos 
vestuvės: apsivedė placziai czia 
pažinstamas Dovydas Davis su 
Lucy Bennet. Jaunavedys iszgy- 
venęs ant szios aszarų pakalnės 
92 m. nuotaka gi 86. Abudu pri
guli prie spiritistų (tikinezių į 
tarpinįkystę dvasių terp gyvų 
ir pasimirusių). Rodosi ne ilgai 
galės poroj iszgyventi tie jau
navedžiai, kadangi, kaip pnežo 
dis sako: jaunas gali paaimirti, o 
senas turi tę daryti.

Nelaime ant geležihkeioi
9 d. pjutės, ant Montreal & 

Atlantic geležinkelio, Kanadoj, 
atsitiko nelaimė netoli stacijos 
Colean Junclion. Kada greitasis 
trūkis bėgo su dideliu greitumu, 
iszszoko isz rėlių lokomotyvą, 
bagažinis ir pasažierinis vagonas 
antros kliasos ir isz dalies susi
daužė. Prie to 7 žmogystos liko
si ant vietos ui muši to t. Apart 
užmusztų, daug žmonių likosi 
sužeistų, bet ant laimės, terp jų 
mirtinai sužeistų nėra.

Miiiinu kaulai.
Los Angelos,Cal.Daktaras Colc 

sugrįžo isz savo kelionės ant at- 
lankymo ir tinnėjimo griuvėsių 
seuovės indijoniszkų miestų Colo 
radoj ir Naujame Meksike. Netoli 
Santa Fe upės jis užtiko ueiszpa- 
sakyto didumo griuvėsius; rado 
czia vienę triobę susidedanezię 
isz 1600 kambarių, kurioje, pa
gal jo apskaitymą, yra palaidotų 
į 6000 numirėlių, Terp jų yr» 
milžinai turinti 7 j pėdos augsz- 
czio.

Audra su Įeitais.
FvnV, N. D. Cas ir pietinėj 

dalyj Frail pavieczių siautė baisi 
audra su ledais, kuri daug blė
dies pridirbo laukams: ledai isk- 
muszė laukus aut ploto 60000 
akrų. Audra perėjo į Minnesotą 
ir Norman pavietyj iszmuszė ke-

Isz darbo lauko.

lis tukstaezius akrų javais užsė- ““j*4 hastynee. 
tų laukų. Wėlra iszgriovė ne 
mažai farmų.

Sibiriazkas maras
Ashland, Wis.

dienose ežia keturi vynazkiai ap
sirgo am siberiszko maro, 
ta Azijoj siauezia

Quita, Abk. Czia neužilgio 
bus atidarytos naujos kastynės.

Fraser, Ia. Kalnakasiai 
czianykezczių anglių kastynių 
sztraikuoja.

Atlanta. Ind. Wisose czia- 
nyUx ėse geležies dirbtuvėse 
dii ba pdnę laikę.

1 Allegheny, Pa. Penna Cas- 
ting & Machiue Co. stato naujas 
dirbtuvių dalis.

Martins Febby, Oh. Lsngb 
lino geležies dirbtuvėse pakėlė 
daromįkų uždarbį ant 5%.

Wa8Hinoto», Pa. Susitvėrė 
czia kompanija, kuri parengs 
naujas blėtos dirbtuves.

Altoona, Pa. Fragulity 
Coal <£ Coke Col pakėlė ant 2 jc. 
nuo tonos darbinįkų uždai bį.

• Brjebfield, Ala. Susitvėrė 
czia draugystė, kuri ketina pa
rengti kastynes.

< We8t Nevton, Pa. Czia- 
nyksztės blėtoe dirbtuvės bus 
perkeltos į South Connellsville.

Cherakee, Kans. Rengia 
czia 300 kokso peczių. Rax czia 
darbę 9u virszum 100 darbinįkų.

5 Mc Keenport, Pa. Dewees 
VVood Co. pakėlė ant 10% savo 
300 darbinįkų uždarbį.

•J Max Meadovs, Va. 
uykszczios tarpinyczios, 
stovėjo per ilgesnį laikę, 
vėl dirbti.

J o liet, III. Czianyksztė Illi
nois Steel Co. rengiasi praszalin- 
ti visus uemokanezius anglisakai 
darbinįkus.

• Dvnbab, Pa. Dunbar Fur- 
nace Co. didina savo dirbtuves; 
paskui priima prie darbo dau
ginus darbinįkų.

• Pittsbibo, Pa. Susitvėrusi 
ežia nauja kompanija pastatys 
mieste Cuyahsga Falls nauję dra- 
to dirbtuvę.

Bbookvood, Ala. Sztraikas 
czianykazczių kalnakasių dar vis 
traukiasi. Ant Pearson jau pasi
baigė. «

Ibvin, Pa. Czianyksztė 
kompanija pirko 1000 akrų že
mės su anglių sluogsmais ir rengia

Czia- 
kurios 
pradės

1 Plymouth, Pa. Darbinį- 
kams Delavare & Hudson anglių 

Į kastynių pakėlė užmokesnį nuo 
Paskutinėse >‘ 75 aBl 1190 Bnt d,euO4-

* Weik, Kas. Czia ir aplinki-
Liga Į nėse darbinįkai sztraikuoja. Te- 

vien terp i gul todėl nieks neina czia darbo 
galvijų. Czia turėjo ateiti isz In jieszkoli.
dijų su skaroms pastipusių nuo 
maro galvijų: nuo jų ir užsikrė
tė minėti vyriazkiai.

Gaisrai.
Jackson, La. Ant Kovanec 

plantacijos užsidegė trioba P®* ežios geležies dirbtuvės bus pa-

Middle-boko, Ky. 150 an- 
glekasių Mingo kastynių pakėlė 

i az t raikę. Jie reikalauja tuojau pa
kėlimo už darbę užmokesnio.

• Wauke-»ha, VViš. Czianyksz-

statyta gyvenimui negrų "darbi- 
nįkų r tai tęsyk, kada suaugę 
negrai buvo į bažnyczię iazėję, 
o namieje pasiliko tikt vaikai, 
kurie turbut pats ugnį užkrėtė. 
Sudegė penki vaikai.

ParkesbcRo, W. Va. 
pjutės, laike smarkios 
trenkė perkūnas į Smith 
vare Co. triobas ir jas uždegė. 
Į bertainį valandos su visu su
degė ne tikt minėtos kompanijos 
triobos, bet ir kelios kaimynisz- 
kos.

Omaha, Nebk Sudegė czia j- 
taisos “Mecer Chemical Co. ant 
Svering ęl. Prie gesinimo keturi 
ugnagesiai, prisiglaudę neatsar
giai prie elektruzko d ra to, likosi 
elektrikos užrtfuTszti. •

Mariom, Va. Netoli nuo czia, 
miestelyj Graseer, VVhite pavie- 
tyj, naktyj užsidegė Martino na
mai. Ugnyj pražuvo patsai Mar
tin ir trejetas jo vaikų.

Dallas, Tex. Siautė czia 11d. 
pjutės didelis gaisras, kurisai isz- 
naikino Gaildo triobę ant Elm st 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
$250000.

11 d. 
audros 
Hard-

Redakcijos atsakymai.
P. Eidukaicziui isz Mt Car

inei, Pa. Užbaiga koresponden
cijos, kad aukas sunesztų iki 25 
rugpjuczio apleista tycaia, kadan
gi toks trumpas laikas atsilieptu 
ant aukų rinkinio; pasivėlinę 
visai nieko ne aukautų.

didintos, paskui priims prie dar
bo 300 uaujų darbinįkų.

1 Canton.Oh.Naujai statomos 
Canton Roti & Machine Co. dirb
tuvės neužilgio bus gatavos. Dar
bai prasidės nuo pradžios rugsėjo.

5 Duluth, Min. Prie dirbimo 
naujo gele4inkelo‘*£astern Minne
sota” reikalauja darbinįkų. Kon- 
traktoriai moka po $2.25 ant die
nos.

5 Moveauca, 111. Darbinįkai 
cziany kazczių auglių kastynių susi
taikė su darbdaviais. Todėl szlrai 
k.» pasibaigė, darbinįkai nugrįžo 
prie darbą

5 La Salle, III. Darbai czia- 
nykszcziosė kastynėse eina gerai, 
tikt uždarbiai maži: darbiu įkas 
ne gali uždirbti daugiaus, kaip 
$1.50 ant dienos.

Almore, Mo, Traukiasi ežia 
kalnakasių šatrai kas. Kompanija 
gabena seabsos darbinįkus net isz 
Virgiuijos. Tegul ežia nieks da
bar nekeliauja darbę jieaakoti.

1 West Bay City, Mich. 
Michigan Coal & Mining Co. 
garsina, kad reikalauja kalnaka
sių; isz kitur atkakę ežia keli 
darbinįkai galėtų gauti darbą.

5 Shunoiud, III. Szitame 
apskrity j kalnakasiai sztraikuoja 
szitose kastynė^e: Pana, Du Bois, 
Corlinville, Breeds, Harrisbnrg, 
De goto, Witt, Carleaville, Nil- 
vood,' Chatham, Hollydaysooro, 
Auburn, Virden ir Gįrard.

5i PrrriTON, Pa. Darbinįkai 
Stevinsono anglių kastynių pa
kėlė sztraikę, kadangi kastynių 
savinįk&i ne nori sutikti ant pa
kėlimo uždarbio. Isz viso sztrai-

i kuoja czia 600 darbinįkų.
Cobning, Oh. Kautynės 

Masilon apskrityj stovi, bet ne
užilgio ketina pradėti dirbti. Cor
ning kastynėse pradėjo jau dirb
ti ; Wheeling Creek kastynėse 
dirba po 5 dienas ant sanvaitės.

Columbia, Oh- Darbinįkai 
Susquehanna Iron & Steel Co. 
dirbtuvių pakėlė sztraikę. Reika
lauja jie pakėlimo už savo darbę 
užmokesnio. Sztraikę ima daty- 
vumę 1500 darbinįkų.

I
( Connellsville, Pa. 

prie kokso peczių eina 
Pereitę sanvaitę isz viso 
liaus 1869\ neezių, degė 
Fricko kompanija pastatys 100 
naujų peczių.

Aj Bbazil, Ind. Csianykazcziose 
geležies dirbtuvėse dirba pilnę lai
kę; reikalavimų yra tiek, kad ne 
galima visų atlikti ant paskirto 
laiko. Todėl dirbtuvių savinįkai 
priversti priimti prie darbo dau- 
giaus darbinįkų.

•, Rice Lake, Wib. 200 darbi- 
nįkų czianykazczių lentų pjovi- 
nyczių “Rice Lake Lumber Co,” 
pakėlė sztraikę. Darbinįkai reika-i 
lauja vieton 11 vai. 10 valandų 
darbo aut dienos, kom^ąnij i vie
nok aut to Besutinka.

5 Spkinofield, III. Ant dar
binįkų reikalavimo, Reischo a- 
laus leidinyczios pakėlė uždarbį: 
maazinistams iki $2.40, peczku- 
riams iki $1.75 už 8 darbo valan
das ant dienos. Iki rzi<4 dirbo po: 
12 valandų už mažesnį uždarbį.

< Middlesbobo, Ky. Sztraikas 
darbinįkų augsztų peczių Virgi- 
nia Coal, Coke & Iron Company 
pasibaigė. Kompanija priversta 
buvo sutikti aut darbinįkų reika* 
lavimo ir pakelti jų uždarbį ant 
15%. Darbinįkai sugrįžo jau prie 
darbo.

H Tlllca, III. Devlin Coal 
Co. kastynėse darbai eiua gerai; 
uždirba darbinįkai po >1.50 ant 
dienos. Darbinįkai dirbauti prie 
kirtimo girių po nauju geležiu- 
keliu gauna teipoagi po $L50 ant 
dienos. Darbę czia nesunau gauti.

W. B.
® Denvkb, Col. Darbinįkai 

“American Smelting & Kefi iing 
Co.” dirbtuvių, ant busirinkimo 
nusprendė traukti sztraikę teip 
ilgai, kol kompanija ne sutiks 
ant to užmokesnio, koks darbi n į- 
katns pripažintas santaikos sūdo. 
Dvi didelės dirbtuvės PuebLej ir 
dvi Denvere likosi uždarytos.

dirbantis ant musų 
Argi musų kunįgai 
j kowę su tokiais, 
kunįgų draugsana-

Darbai 
gerai, 
skait- 
18146.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

K&s kaltas?
“Garsas” Nr. 30, atsakydamas 

“Lietuvai”, nupeikia mus už tal- 
( pinimę Biznierio strai|Mnių. Ra- 

szėjas sako:
“Negerai pasielgianczius kunį- 

gus nupeikia ir mu»ų laiknsztis 
(Garsas), “Tėvynės Sargas” ir 
net “Katalikai” (to jame ne
patikome.) jūsų "prieszinįkas. 
Tai kaip gi galima turėti drę«a 
ra styti, jog viskam tikt kunįgai 
kalti, o klenkaliszki laikraszcziai 
yra pastatyti tiktai ant to, kad 
kunįgus ginti? Gyvenu ne vie
nus metus Amerikoj, turėjau lai- 

■>kę prisižiūrėti daugeliui prietikių 
terp musų ir priėjau prie persi
tikrinimo, jog viskam, kas terp 
musų yra ne gerai, kalti dauginus 
liberalai negu kunįgai- Istorija 
patvirtįs mano žodžius.”

Už talpinimę straipnių B znie- 
rio mes imame atsakymę. Apkalti
nimai kunįgų jo korespondencijose 
buvo patvirtinti faktais su var
dais, kuriuos mes apleidome. Kad 
kunįgai ne drysta stoti į kovę su 
piktai daraneziais, skriaudžiau- 
ežiais visuomenę draugsanariais, 
bet jeigu gali, stengiasi už to
kį užstoti, ant to yra gana faktų 
ir mums jų užtektinai prisiun- 
czia, tikt ne visada mes naudoja
mės. “Tėvynės Sargas” nupeikia, 
teisybė, negerus kunįgus, stoja 1 
už tūlų kunįgų skriaudžiamę lie- 
tuviszkę visuomenę, bet argi 
musų aponentas drystų prily
ginti “Tėvynės Sargę” prie A- 1 
merikoj iszeinanczių kunįgų ir i 
' ; tarnų taikraszczių jh

tan klarnetu r i nezių nė jokio do- 
riszko pamato? “Kataliko” mes 
nė ne laikome už savo prieszę ; 
“■Lietuvos” redakcija mažai paiso 
ant jo erzinimų. Jeigu kas yra 
visuomenės ckriaudėjumi, lupa 
uuo jos pinįgus ir kemsza į savo 
kiszenių, jeigu kas siundo ir pju
do broliui su broliais, jeigu kas, 
vieton stegtieai apszviesti lietu
vius, per parengtą už lietuvių 
pinįgus lenkiszkę mokslainę sten
giasi vien isztautinti lietuvių vai- 
kaus, juk toks yra skriaudėjumi 
visuomenės, 
prapulties I 
drysta stoti 
jeigu jie yra
riais? Tūli net bažnycziose už
takius stengiami užtarti (žiūrėk 
nors paskutinį “Vienybės” nu
merį)! Juk priderystė kiekvieno 
lietuvio apsaugoti savo brolius 
nuo skriaudėjų, su tokiais kovo
ti vis tiek, kuom jie ne butų. Ar
gi tę daro musų kunįgai ir jų 
laikraszcziai,nors jiems prisidėjus, 
«kriaudėjss turėtu būt pergalėtu. 
R<>ds sykį kun. žindžius “Garse” 
aiszkino, kad kiti kunįgai ne 
gali į kovę Chicagos lietuvių su 
kunįgu Kravczunu kisztiesi, bet 
tę daryti tai priderystė kiekvie- 

-no teisybę ir savuosius mylio- 
czio lietuvio. Dabar, kaip “Vie
nybė” paduoda, tas pats kunįgas 
per pamokėlę bažnycziojabarė vi
sus, kurie dryso protestuoti priesz 
skriaudžiantį lietuvius (apie asa 
biszkus musų nesutikimus su 
Kravczunu asz ne kalbu) Chica- 
gos dvasiszkę vadovę. Raszėjas 
gal atsakys, kad rytinių sztetu 
kunįgai negal žinoti teisybės apie 
nesutikimus Chicagoj. Tegul tas 
ir teip bus. Bet jeigu jie myli sa 
wo brolius ir jeigu tie broliai gal 
būt skriaudžiami,tai jų priderystė 
isztirti teisybę ir užstoti u£ skriau
džiamę pusę. Jeigu tos priderys- 
tės nepildo, tai kaip gi drysta sa- 
vę vadinti lietuvių geradėjaie ir 
vadovais? Kokię tiesę turi rei
kalauti garbės ir užsitikėjimo? '

Už nesutikimus ant musų 
kiemo-raszėjas meta kaltę ant li
beralų it sako, kad tę istorija pa
tvirtįs. Mums rodosi, kad ge- 

■riaus butu istorijos ne szaukti į 
pagelbę: ji jau seniai nusprendė, 
katroj pusėj daugiaus kaltės ir 
įtai ne tikt kaslink katalikiszkų 
bet ir visokių stabmeldiszkų ku- 
pįsrų. Tegul oponentas perverto 
geresnes istorijas, žinoma, ne 
Apologijas kunįgijoe paežių kunį
gų ir jų tarnų raszyU, bet 
betendentiszkas ant dokumentų 
t įremtas. Waisius kataliaiszkos 

unįgijos kaltės matome juk įr 
Sziędien ^Vokietijoj, Anglijoj, 
Šzvedijoj ir tt; gal tikt per ku- 
• įgų kaltę krasztai tie atpuolė 
įuo katalikystės ir pastojo pro- 
testoniszkais; isz kunįgų kaitės 
ir Amerikoj naudojasi neprigul- 
įpingi vyskupai Kozlovskį, Ho- 
dur, Kaminskijngersollo szalioį- 
Uai ir tt Sziędien turi jie daugiau
siai pasekėjų terp lenkų,kurių ku- 
įlįgai isztikro nepriguli prie ge
riausių; bet tegul tikt atsiras dar 
daugiausKravczunų,Gricių,Pėžų, 
Maszotų ir jiems panaszių.tas 
t irės apsireikszti ir terp lietu
sių. Užtai vienok ne ant valna- 
namų ir kitų kunįgų prieszų 
sprando reikia krauti kaltę, bet 
atet paežių kunįgų ir ui ne tikt 
aijt anų žeminanezių savo pasi
elgimais kunįgo paszaukimę, bet 
ir*ant tų, kurie ne drysta tokias 
piktžoles isz savo tarpo įsirau
ti į kurie ne drysta su netikusiais, 
žeįninaneziais visus savo sandrau- 
gais stoti į kovę, bet už juos už
stoja.

Užmanymas.
Komitetas Paryžiaus parodai ro

dosi jau iszrinktas. Pinįgų iki sziol 
8uaukauta nedaug. Argi nebū
tu gerui, jeigu iszrinkUs komite-’ 
tas bandytu paskirti vienę dienę 
kaipo “Patnjotiszkę lietuvių 
dienę“. Ui yra: kad paskirtoje 
dienoje kiekvienas lietuvys be 
skirtumo dirbtų ant tėvynės la
bo ir visę tos dienos uždarbį 
pavestu ant to mierio. Žinoma, 
atsirastu gana tokių, kurie ir 
nieko neduotu, arba da tycua, 
vieni nuėję į karezemę, pragertu 
tos dienos uždarbį, kiti, sugniau
žę rankoje laikytu, rodydami sa
vo prieszingumę. Nėra vienok 
kę ant tokių pykti nė iuos pra
vardžiuoti; juk jie nekulti, jie 
nesupranta reikalų savo tėvy
nės! Toliau praazvis ir jų akys 
ir praregėję apgailės, žiūrėdami

atgal į savo praeitės kla I 
Niekindami ir pravardžiuodama 
juos, dauginus nieko nelaimėsij 
apart nupuldymo savo iszgiriJ 
mos garbės. Juk aiazkiai matd 
me isz praktikos kunįgiszkų J 
krasztutinių valnamaniszkų laikd 
raszczių, ar toli jie nužengė sa*J 
girdami, o kitus vien niekindami! 
Liko tik tas, kad per iszgyrimJ 
kunįgiszkų laikraszczių nupuolė 
kunigijos įtekmė. “Rytas“ gd 
na kaisziodavo priežodį: dvi«J 
azunims už kaulę beaipeszam, trJ 
ežias atbėga ir kaulę pagriebia. 
Mat ir HRytai” besi peš z a i t J 
“Kardu” ir “Nauja Gidyne” J 
jam paežiam kaulas ne teko, ui 
kę peezėsi, tę pražudė, sawo plio- 
vones turėjo mesti i szaszlawyną,

|oba. I 
Ant I

įaczonl 
'ieną 11 
i ■' ' ' I
Susirl 

inkų ]|
I

uvo ui 
Dėkai

lems,
& tojam!

Įsi 
| Stovi 
lad mu 
tori, ne

o tiesą palikti teisybei, tai yra Sr- ’ H
teisingiems iaikraszcziam-. Bet
nėra kę jieszkoti senų szasz!«wy. BU ’ ■ B
ne palaidotų giesmių! Welyfc i 1
lauksiu, ar iszrinktas komitetas -n H
nepaekirs tokię“Patrijotiszkę die ® kr- |
nelę?” Tai rods einant dirbti jau Bį . ■ B
ir skrandą palikeziau namieje,ties -'*»u isz <B
žinoeziau, kad tai ant tėvynės • 1 K t ■
labo dirbu. Surinktų pinįgų ne '<1

bus per daug, kas atliks nuo pa- j<- k-
rodos, galima sunaudoti ant ko iszmil

kito. Reikalų turime be galo. ji

Vargdienis. 'U-’ 1
.1

Reikaluose komiteto Pa Hįi ■ • r > • ' 1

ryžiaus parodos. Blaikui -1

Asz jau ėsu aukavęs kiek ant
Paryžiaus parodos reikalų, ir bu •■jautru k i

vau perstatą? hz savo pusės
kandidatus komiteto. Isz mano
perstatytų kandidatų pp. Szernu Bd i'v iin

ir Olszevskis, dėl nesutikimų su ^Kint

kunjgu Kravczunu, kurie galėtų BĮt:. .11-)

dėl jų ypatų stabdyt, visą užma E” i ;

nymą, atsisakė nuo kandidatūros. Bk\<>

Tai tėmytinas daiktas! Musų tau kuki.

tai ne tiek kenkia paszaliniai kiek ^i.ii .

naminiai musų paežių ūzgamoe.
O kas akyviausia, kad musų na
miniais prieszais pasirodo da tie.
katrie save drysta vadinti neiu ^L-ius

vadovais.
Dabar asz isz savo pusės per-

statau sziuos naujus kandidatus. 
Ant prezidento—Dr. Szliupę; 
Ant kasieriaus — J. J. Paukš

tį “Vienybės” iszleistoję.
Raszlinįku — P. Mikolainį 

“Vienybės” redaktorių.
Apdirbėju reikalų — kun. Mi- 

lukę.
Kuįgiumi — W. Stagarą, 

“Vilties” redaktorių.
A. Kauna.-.

Aukautojai isz East St Louis, 
III.: Kaz. Ra ubą J. S pu ris, J. J. 
Kazokas ir kiti paskiria szituo; 
kandidatus:

Ant prezidento—kun. J. Zi- 
linskę isz Plymouth, Pa.

“ rasztinįko —'P. Mikolainį 
isz Plymouth, Pa.

“ kasieriaua — J. J. Pauksr i 
tį isz Plymouth, Pa.

“ knįgiaus — Dr. J. Szliupj 
isz Scranton, Pa.

Apdirbėjais reikalų: Dr. Szliu- 
pę ir kun. A. Miluką.

Delegatu ant parodos — D-rj 
Basa na vy ežių isz Bulgarijos.

Isz Wilmerding, Pa.
6 d. rugpjuczio Polituzka 

Darbinikiszka Sekcija laikė dide
lį susirinkimą. Sveczių susirin
ko pusėtinas būrelis. Susirinki
mę atidarė A. Kivieras; paaiss- 
kino susirinkimo mierius ir per
statė kalbėtojus. Pirmiausiai 
kalbėjo P. Loranta. Ilgoj * 
aiszkioj kalboj iszreiszkė socija 
lizmo mierius, aiszkino netikusį 
szios dienos kapitalistiszkę drau
gijos surėdymą, netikusius poli
tikierių darbus ypacz per pasku
tinius rinkimus: vieni žadėjo 
pridirbti sidabro be mieros, kiti 
gi auksę bruko iszgirdami, kad 
jis gražesnis. Kalbėtojas ragino 
darbinįkus neduoti balsų už tuos, 
kurie gražiai meldžia, nė už tuos, 
kurie siūlo auksę arba sidabrą, 
bet balsuoti už t sos, kurie žada 
duonę ir geresnį būvį darbinį- 
kams; atėjus balsavimams, tegul 
darbinįkai balsuoja ne už auksę 
arba sidabrą, bet už duonę ir g®- 
resnį savo būvį.

Antras kalbėtojas, p. S. Domi* 
naitis aiszkino neteisingus ui me
tinėj i mus socijalizmui 
kapitalistų ir jų tarnų, 
susirinkusiems jungtinei 
darbinįkiszkę kuopę.

P. Naujokaitis isz Homestead, 
nors buvo pažadėjęs, ant zusirin- 
kimo ne pribuvo.

Angliszkai kalbėjo p. B. I
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kurie galėtų | 

, vis? užma- I 
andidaturos. I 
s! Musų tau- I 
szaliniai kiek ] 
ų iszgamos. 1 
ad musų na- I 
i rodo da tie, 1 
vadinti neva I

i pusės per- I 
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Dr. Szliup?; 1 
L J. Pauksz- I 
toj?. j

Mikolainį I 
■S- j
— kun. Mi- I

Stagaru, j

■Adams nurodydamas kaip nemie-
■ j-zirdingai kapitalistai spaudžia 
Iawo aukas, kurios patenka po jų 
■ri<\ba.
Kl Ant užbaigos prakalbėjo M. 
■Maczonis: linkėjo'matyti kiek- 
■vien? lietuvį stovintį po darbi- 
■nįkiszka vėlava.
I Nusirinkę užsilaikė gražiai, 

■rankų plojimais dėkavojo kalbė- 
BtojHms už kalbas, isz kurių visi 
Hbuwo užganėdinti.
g Dėkawojame visiems atsilanku- 
l-ieins, ypacz gi Pittsburgo kal- 
■bėtojams. A. Miszkinis

Isz Brocton, Muss.
Stovis musų parapijos parodo,

■ kad musų broliams, jeigu tikt 
įnori, ne trūksta pajiegų, moka 
■jie darbuotis ant nuveikimo pra- 
Idėto darbą Musų pradėt? sta- 
11vti bažnytėlę tikimės ne užilgio 
I pabaigti. Ne per didelis skait- 
I liūs mus ežia yra, bet matot bro- 
I liai, k?, dirbant vienybėj, galima 
I nuveikti! Einant visiems su no- 
Iru isz vien, visk? galima nu- 
I veikti. Aukautojų ir gerų dar- 
I binįkų mums ne trūksta. Į para- 
I pijos komitet? iszrinkome dorus 
I ir iszmintiugus vyrus, per tai 
I viskas gerai eina. 4 d. rugsėjo 
f buvome paskyrę ant paszventi- 
I nimo musų bažnytėlės, bet dabar 
I ne galime užtikrinti, ar iki tam
■ laikui suspėsime; apie dien? 
I paszventinimo musų bažnytėlės 
I antru kartu bus pagarsinta laik- 
I raszcziuose. Komitetas atsilan- 
I kė pas archivyskup? ant pasiro- 
[ davimo kaslink paszventinimo 
I ant tos dienos, kaip buvo pir- 
I miau-i pagarsinta. Archivysku- 
I pas pagyrė parapijonus, davė sa- 
I wo palai minim? ir žadėjo pirma 
I atkakti ant persitikrinimo ant 
I parapijos susirikimo ir liepė ant 
I 20 dienos szio mėnesio suszaukti 
I didelį lietuvių susirinkim?. To- 
I dėl mes užpraszom visus lietu
sius ir lietuvaites lygiai isz 
I Brocktono kaip ir isz visųaplinki- 
I uių miestų ant 20 rugpjuczio szių
■ metų. Mitingas prasidės 2 vai.
■ po pietų bažnytinėj salėj ant 
IAmės str. Broliai,nepatingėkite 
I ant tos dienos susirinkti! Jeigu 
larehi vyskupas atsiųs savo dele- 
Igat? ant persitikrinimo kaslink 
■musų parapijos, tai mes turime 
■nusirinkti visi.

Parapijos komitetas.

. Kaunas.
t St. Louis, i 
spurii, J. J. I 
iria szituos 1

Isz wisur.
Pru-

kun. J. Zi- 
louth, Pa. 
’. Mikolainį 
Pa.
J. Pauksz* 

i, Pa.
, J. Szliup?

li Mieste Branderburg, 
suose, nuo bėnzinos expliozijos 
sudegė bicyklių dirbtuvė. Ugnyje 
pražuvo trys ugnagesiai.

Ant salos Korsikos (priguli 
Prancūzijai) siautė smarkus že
mės drebėjimai. Corse ne mažai 
triobų likosi pagadytų.

Dr. Szliu-

os — D-r? 
arijos-

Ii Mieste Braunschweige, ^Vo
kietijoj, aut syk apsirgo lyg nuo 
nuodų keli szimtai wokiszkų ka
reivių. Nuo ko jie užsinuodino, 
to iki sziol neįstengė susektu

& Pa- 
Politiszka 
aikė dide- 
ių susirin- 
Susirinki- 

$; paaisz- 
us ir per- 
irmiausiai

Ilgoj ir 
kė socija 

> netikusį 
zk? drau- 
ius poli- 
sr paska
li žadėjo 
eros, kiti 
imi, kad 
Įas ragino 
4 ui tuos, 
i ui tuos, 

sidabr?, 
jrie iada 
į darbing
as, tegul 
ui auk4? 
i? ir ge

E Naminis popiežiaus gydyto
jas, D-ras Lapponi, garsina, kad 
sveikata szwento tėvo teip pasi
taisė, jog galima jį laikyti už su 
visu sveik?.

U Ant augszcziausių mokslų 
kursų moterims parengtų Peter
burge szį met? priims 300 naujų 
moterų studenczių baigusių gim
nazijas. Ant pastojimo ant kur
sų szį met? egzaminų ne bus.

|j Miestelyj Klein, netoli Ben- 
tovo, Pomeranijoj, Prusnose, 
siautė didelis gaisras. Sudegė 
ežia 17 namų ir daug negyvena
mų tnqbų. Sudegė ir katalikisz 
ka bažeyczia; varpai su visų su- 

'tirpo. »

kijoj, prieezais m i ėst? Lias? apei- 
reiszkė smarkus jūrių (ne žemės) 
drebėjimas. Wilnys pasikėlė ir su 
visu užliejo rink? miesto Coinisa. 
Kada paskui vanduo vėl pasi
traukė, ant rinkos pasiliko dau
gybė žuvių.

| Peržiūrėdami rokundas ir 
czekius KijevA' vieszpatystės 
banko persitikrino, kad, per ne 
apeižiurėjim? banko kasieriaus, 
ant netikro czekio bankas iszmo- 
kėjo 160940 rublių. Czekį,kaip ro
dosi, padirbo maskoliazkas urėdnį- 
kas Berdiczevo pavieczio kasos, 
kurisai pabėgo. Gal būt, kad jam 
pateko didesni dalis Kijevo ban
ko iszmokėtų pinįgfj. Wargo jis 
nekęs, jeigu iszdumė į užrubežį.

U Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Chili siautė pereit? sanvaitę 
baisios vėtros, kurios neiszpasa
kyta i daug ’blėdies pridirbo. 
Miest? Valdi via užliejo visai vėjo 
iszmestoa jūrių vilnys. Sziauri- 
niuose republikos apskrieziuose 
iszgriovė daug kaimų ir miestų. 
Kiek prie to žmonių pražuvo, 
apie tai teisingos žinios dar nesu
rinktos; blėdį žmonių turtams 
vėtrų padaryt? skaito jau deszim 
timis milijonų pesetų.

| Wirtemberge, vakarinėj Wo 
kietijoj, audros ir ledai neiszpa- 
sakytai daug blėdies pridirbo. 
Perkūnas iszdegino labai daug 
triobų; skaitlių jo užmusztų žmo
nių paduoda ant kelių deszimczių; 
užmusztus naminius pyvulius 
skaito jau szimtais. Ledai ne ma
žai blėdies pridirbo javais užsė
tiems laukams ir vynyczioms. 
Santgai apskrityj dviejuose 
valscziuose ledai isznaikino 80% 
laukų vaisių.

| Chiniszki jutių plėszikai, į- 
takoj Cautono upės užpuolė ant 
angliszko tavorinio laivo ir jį 
iszplėszė, paėmė visokių ta vorų 
už $75000. Angliszkas kariszkas 
laivas “Sand Pipes” norėjo plė- 
szikus pagauti, bet jie ant savo 
greitų valtelių isztruko. Laivo 
kapitonas nuo chiniszkų vietinių 
valdžių pareikalavo iszdavimo 
plėszikų, bet kad jos atsisakė t? 
padaryti, anglijonai isz kanuoliių 
sugriovė kelis.netoli kranto gu- 
linczius chiniszkus kaimus.

| 9 d. pjutės, po neiszpasaky- 
tai karsztai dienai, Ryme užstojo 
tokia audra, kokios ežia seniai ne 
buvot Telefonų ir telegrafų dra- 
tus sutraukė ir sutarpino žaibai; 
nukentė nuo tų perkūnijų ir elek- 
triszki sztritkariai. Bėgant karui, 
perkūnas trenkė į ranken?, kuri? 
laikė motormanas ir j? sutarpino. 
Stulpai ir dratai telefonų, daugy
bė medžių tapo žaibo pagadytų ir 
ir sutraukytų. Nemažai žmonių li
kosi perkūno užgautų.

| Ant salų ^Vakarinių Indijų, 
Meksikoniszkoj užtakoj, siautė 9 
d. pjutės baisus buraganas (vė
tra), kuris neiszpasakytai daug 
pikto ir nelaimių pridirbo. Ant 
prigulinezios Danijai salos Szv. 
Tamosziaus, mieste St. Kitts ir 
jo aplinkinėse sugriovė 200 na- 
mų, isznaikino cukraus ir kavos 
pliantacijas. Ant salos Antigua 
pliantacijos teiposgi isznaikintos. 
Teisybė, yra užmuszti ir apkulti 
žmonės,bet jų ežia yra ne daug. Ant 
salos Sz*ento Kryžiaus huraga- 
nas daugiaus blėdies pridir
bo, Sugriovė daug triobų, isz
naikino pliantacijas? Kiek iki sziol 
žino, ežia mažiausiai 11 žmonių 
tapo užmusztų. Skaitlius pražu
vusių naminių gyvulių yra labai 
didelis.

S. Domi- 
a užme- 
darotnus 

Ragino 
į wieo?

I Pietihėj Maskolijoj, Besara
bijoj, kenczianti bad? kaimiecziai 
buvo maisztus pakėlę. Ant jų 
{suvaldymo atsiuntė kariaun?. 
{Susitikime ne mažai beginklių 
kaimieczių likosi užmusztų, o dar 
daugiaus sužeistų.

neetead,
, susirin-

{ Laikraszczi&i pranesza, buk 
mieste Oporto, Portugalijoj, ap- 
sireiszkė indiszkas maras, nuo 
kurio pasimirė 12 žmogystų. 
Baimė apėmė jau kitus Europos 
krasztus, kad pas juos liga ne bu
tų kokiu nors budu atvilkta.

p. B-
I Pradžioj sz.o mėnesio, Gre-

H Isz pagarsintos Anglijos be- 
proezių užveizdos komiteto at
skaitos už sziuos metus matyt, 
kad Anglijoj skaitlius beproezių 
didinasi kas met? ir tai nepa
prastai. Pereituose metuose vien 
Anglijoj ir Walise skaitlius be
proezių pasididino ant 3114. 1859 
tuose abiejuose krasztuose buvo 
jų isz viso 36616, pereituose gi 
metuose skaitlius jų buvo 105 
056. Pagal nuomonę komiteto, 
nereikia ilgai laukti, o Anglijoj 
ir Walise iszpuls vienas bepro
tis ant kiekvieno 1000 gyvento
jų. Skaitlius beproezių didinasi 
teiposgi ant Europos kietžemio, 
ypacz gi Prancūzijoj ir Wokieti- 
joj. Tas pats duodasi užtėmyti ir 
sziaurinėj Amerikoj.

| Amerikoniszki jenerolai ant 
jų valdžiai atiduotos salos Ku
bos elgiasi dar bjauriaus su laik- 
raszczių issleistojais negu isspa- 
niszkas labiausiai savo žvėriaz- 
kumu pagarsėjęs jenerolas Wey- 
ler. Iszleistojas laikraazczio. “Re 
concentrado", iszeiuanczio Hava
noj, kurisai dryso nupeikti pada- 
vadyjimus amerikoniszko jeneral 
gubernatoriaus, likosi suaresztuo- 
tas ir nusiųstas s ui d <rho į akmenų 
skaldiuyczias. Ypaliszk? Ii uosybę 
pritaiko mat amerikoniszki admi
nistratoriai: jų valdžiai pateku
siuose krasztuose elgiasi visai pa- 
nasziai kaip ir despotiszka Masko 
lija, o ne teip, kaip kiti civilizuoti 
Europos krasztai. Nežingeidu jei
gu nuo tokios atžagarios liuosybėa 
kaip galėdami ginasi filipiniecziai!

| Angliszko rando kanuolių 
dirbtuvėse mieste VVoolviche at
sitiko nelaimė: vienas darbinįkas 
per nealsargum? įpuolė į tarpi- 
nimo peczių, kuriame buvo 12 
tonų sutarpinto m etai i aus. Kol
atbėgo su pagelba, kūnas nelai 
m ingo žmogsua su visu sudegė 
ir susimaiszė su metaiiumi. An 
glijouai, dėl tikėjimiszkų pne- 
žaszczių ant iszdirbimų ne varto
ja metaliaus, kuriame ptažuvo 
žmogus. Dirbtuvių užveizda to
dėl nusprendė palaidoti to žmo
gaus kun?, bet kad jo jau ne bu
vo, tai nutarė palaidoti vis? 12 
tonų metaliaus, kuriame pražuvo 
įpuolusio žmogaus kūnas. Iszkasė 
gili? grabę, suleido į j? inetalių, 
uždėjo žemėms kaip kap? ir ant 
jo pastatė paminki?.

| Szaudymus isz kanuolių ant 
iszskirstymo ledinių debesų va
saros laike Italijoj pradėjo siste- 
matiszkai vartoti ir tai su pasek
me. Aplinkinėse miesto Udino 
terp 4—6 liepos siautė smarkios 
audros, užkilo lediniai debesys, 
kuriuos vienok su pagelba ka
nuolių szuvių pasisekė su visu 
iszskirslyti. Užkilus debesims, 
ant paduoto ženklo isz tyczin pa 
rengtų iszkskirstymui pavojingų 
debesų stacijų pradėjo szaudyti. 
Mieste Feleton ir jo aplinkinėse 
isz 34 lokių stacijų paleido 90 
szuvių, isz viso gi visame .ap
skrityj szovė 1100 kartų. Isz 40 
stacijų Collaltoj, Mandre, Bareo 
ir kitur paleido teiposgi ne ma
žai szuvių. Nors debesys buvo 
pilni ledų, bet ant žemės ne nu
puolė nė vienas. Szuviai debesis 
iszardė ir isz jų, vieton ledų, nu
puolė vien smarku* lytus.

| Garsų maskoliszk? rasztinįk? 
ir užtarėj? rando skriaudžiamų 
duchoborų, graf? Leon? 
Tolstoj?, iszleistojai iszei
nanezio Nev Yorke mė
nesinio laikraazczio “Cosmopoli- 
tan” apskundė į su d? pajieszkoda- 
mi 200000 rub). už sulaužym? 
padarytos sutarties. Minėtas 
laikrasztis pirko ties? iazleisti 
angliszk? vertina? paskutinio Tei
stojo raszto “Prisikėlimas”. A- 
merikoniszki iszleistojai vertim? 
perdirbo, iszbraukė daug vietų, 
kurios jiems nepatiko. Pamatęs 
t? Tolstoj, prisakė savo agentui 
pertraukti tolesnį spaudim? savo 
darbo ir atsisakė pristatyti toles
nį vertim?. Už t? Nev Yorko 
laikrasztis apskundė rasztinįk? | 
sud?. Europoj nėjokiatne su d e 
minėti amerikoniszki iszleistojai 
ne laimės provos. Ten rssztinį- 
kai turi ties? ne dalciati isaleisto- 
jams perdirbinėti ra—S«- 
laužusiu sutartį uitame alMtihi- 
me yra ne irrsfa- be*
Amerikos iszleistojai poaMtyiltaę 
perdirbinėti svėriau) rasa^H d* 
bus pagal savo faatas )?

| Baisios vMrne aaovbMtr 
reit? sanvaitę ne Hadai > 
ir nelaimių pridirbo Ir Mt ou 
konų nuo lupautjoa pavergi 
salos Purto Kiro, ypora g> tat 
pietinių salos pakraocaių. Mis 
sto San Juan porte prigėrė T 
žmonės, vėtra sugriovė 00 na
mų. Mieste Ponce sugriovė visos 
medinius namus.Czia skaitlių žmo
nių pražuvusių paduoda į 2000. 
Miestas Albomito visai sugriau
tas, ežia neiszliko nė viena trio- 
ba; keturi cziabuviai likosi už
muszti ir 3 amerikoniszki karei
viai mirtinai apkulti. Mieste 
ElCoyey vėtra nuszlavė 200 na
mų. Du 'amerikoniszki pėkszti- 
nįkai likosi mirtinai apkulti, o 
daug raitelių tapo užmusztų. Bu- 
yamone didesnė namų dalis su
griauta, pasilikę iszmesto isz jū
rių vandens užlieti. 200 nami
nių galvijų pražuvo. Kaim? 
Carolina vėtra kaip szluote nu
szlavė. Mieste Cagras 4-žmonės 
tapo užmuszti. Humakao su vi

su įszgriautas; isz jūrių iki sziol 
iszgriebė 46 neg}'vėlius; dar dau
giaus jų ynC po triobų griuvė
siais. Kavos pliantacijos isznai- 
kytos; vien ant jų padaryt? blėr 
dį skaito milijonais.

Ant prigulinezios Anglijai sa
los Monserat vėtros teiposgi ne 
mažai blėdies ir nelaimių pridir
bo; skaitlių užmusztų žmonių pa
duoda ant 175. Wisos triobos, 
bažnyczios,kaimai likosi išgriau
ti.

NAUJI 18ZRADIMAI.
į Wokiezkas chemikas Monta- 

go isz Mannheimo iszrado bud? 
padirbimo anglių; savo bud? jis 
užpatentavo 18 vieszpatyaz- 
czių. 92% sudėtinių jis paima 
tiesiog isz žemėj, likusius gi isz 
tūlų chemiszkų susijungimų. Teip 
padirbtos anglys ne užduoda 
smalkių, todėl jos geresnės už 
iszkasamas isz žemės, o kaip sa
ko iszradėjas, nebusianezioa bran
gesnės už iszkastas isz žemės.

| Wienas vokiszkas oficieras 
iszrado prie tais? ant apszvietimo 
nakties laike didelių plotų. Prie- 
tais? lengvai nesza vienas žmo
gus. Iszmesta apszvieczia kaip 
dien? 100 yardų į visas pusės 
teip, kad visk? ant to ploto gali
ma matyti. Ta prielaida galės būt 
sunaudota karės laike ne tikt ant 
jieszkojimo paszaulų ant muszio 
lauko, bet ir ant apsaugojime ka
riaunos stovyklų naktyj nuo už
puolimų.

| Užveizda atsibuvanezios da
bar Philadelphioj experto paro
dos gavo atsiliepim? nuo garsaus 
iszradėjo telegrafo be drato, itali- 
jono Marconio, su užmanymu 
parengti ant minėtos pa
rodos geležinį stulp? 1000 
pėdų augszczio, ant iszbandymo 
nuo ėsanezio Paryžiuj augszcziau- 
sio ant svieto Eiffelio bokszto tu- 
rinezio 1000 pėdų augszczio, siun
tinėjimo telegramų iiz Paryžiaus 
į Philadelphi?, taigi nuo 3000 su 
virszum angliszkų mylių tolu
mos, nereikalaujant jungti wlbtų 
d ratais.

Wietines Žinios.
— Pereit? nedeli? kunigėlis 

bažnyczioje užsaaė, kad 27 d. 
szio mėnesio prasidės fairas tokiu 
jau budu kaip kitais metais. Rei- 
szkia: su alum ir visais kitais 
karezeminiais gėrymais ir kito
kiais gražiais priedais pareng
tais ant Dievo garbės.

— Ant kertės 24 ir Butler av. 
susiliko du seni pažįstami ir 
draugai: Samuel Kingston ir 
James O’Neil gyvenantis po nr. 
122 20 ui. Už k? jie ten susibarė 
ir paskui susipeszė. Laike tų 
pesztynių Kingston iszėmė isz 
kiszeniaus revolverį ir perszovė 
savo priesz?. Dar gy v? jį nuga
beno į Mercy ligonbutį.kur į por? 
valandų pasimirė. Užmuszėjas li
kosi szuaresztuotas.

— Pereitos nedėlios dien? sa
lėj Szvento Bonifacijaus bažny- 
czios, ant kertės Noble ir Cornell, 
vokiszkos katalikiszkoa draugys
tės turėjo susirinkim? ir nutarė 
pakelti protest? priesz ameriko
nų karės vedimo ant Filpinų bu- 
k?. kur kareiviai gnauja ir plė
šais katalikiškas bažnyežias, isz- 
pltaztu* indus ir rubus siunezia į 
Aaank? ant pardavinėjimo. Isz- 
ib—s savo protesto nutarė nu- 

į Waabmgton? kongreso sa-

I- -• |%ass*M aMivaitės pėtuy- 
F eeharėj. Chieagoj siautė

■suirs; psritunaa užmuazė 
tnrfenih*' vėjM gi daug

• psgvdino. žmonėt prane- 
nsn. Imb pnrknaaaa trankė į lietu- 
srvnn? hUten.j? ir numusaė per 
kniMnrgj. Argi tai butų Dievo 
(HMvsrgėjiNMs musų praiiastcziui? 
Ja stsMitrnUs per pamoksi? kaipo 
paliadyjimolooet rivedė.“Vieny
bė” savo laike praneezė, buk jis 
Waukegane per pamokai? pasi
naudojo net isz melagingo paliu- 
dyjimo kalbėdamas: “gana sakėi, 
niėik į liudinįkus priesz szventu 
bafnycziu, nes kreivai prisieksi! 
Bet Žemaitis neklausė ir užtai jo 
vaikas numirė” (tas paliudyjimas 
melagingas: Žemai.czio ■ buvusio 
“Lietuvos” pusėj už liudinįk? 
vaikas nenumirė). Kunįgo.liūdi- 
nįkus didesnės nelaimės pasiekia, 
o dabar per perkūno trenksm? 
Dievas net patį boa? persergėjo, 
o asistentas to už paliudyjim? 
neima. Kodėl? Minėta andra su
griovė statom? naujai ant South- 
port av. lenkiszk? bažnyczi?.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Huichinsoną.

(T«į8a.)
1. Apvaleng^re^ žuvy* arba Cyclostamata 

turi kremzlinį skeletą, galva jų neatidalyta 
nuo nugarkaulio, ne turi jos ne šalinių, nė 
nugarinių plėvių, kūnas panašus į kūną 
ungurių. Narnai apvalus su dantimis ap
linkui. Prie tos grupos priguli iš šiądieni- 
nių visiems pažįstamos nėgės arba devyna- 
kės.

2. Sker*ana#re* arba Plagiaztomi teip 
pramintos todėl, kad nasrus turi skersai. ir 
prie apačios galvos. Kaulai tos grupos žu
vių pasilieka per visą jų amžį kremzliniais. 
Kaukalis gerai išaugęs, bet susideda kai pi iš 
kremzlinės dėžės, kurioje nėra atskirų kaulų. 
Nugarkaulis susideda iš atskirų dalių, kurio 
vidurys kaip kur sukaulėjęs. Tūlos atmai
nos šitos grupos turi uodegą truputį į viršųuž- 
riestą, apatinė plėvė uodegos užbaigos platesnė 
negu viršutinė. Žvynai jų panašus į atskirus 
grumulius, rumbus ir akstinus išmėtytus vi
sokiose vietose ant gana tvirtos odos. Prie 
tos veislės priguli jūrėse gyvenanti Tekinai, 
ėdanti žmonis, jeigu tikt gali sugriebti.

3. Chimoerovlei iš dalies panašios į Teki
nus. Jų skeletas visas yra kremzlinis. Nu
garkaulis susideda iš siaurų žiedų Prie ši
tos grupos priguli Edaphodonai randami 
kreidiniuose žetnės sluogsniuose.

4- Dvejopai kv«puojanczio* arba Dipnoi 
turi nugarkaulį kremzlinį. Kvėpuoja jos 
oriniais krepšeliais, kurie atsako augštes- 
nių veislių sutvėrimų plaučiams ir apart to 
plėvėms, kaip ir kitos žuvys. Todėl tai jos 
tūlą laiką, įsikasusios į dumblą, gali išbūti 
be vandens, sustingusios. Žuvys tos pagal 
savo pavidalą užima vidurį terp žuvių ir 
driežų. Iš šiądien gyvuojančių tos žuvių 
veislės galima paminėti Lepidosirenu* gyve
nančius Amazonkoj, Brazilijoj ir Ceratodu* 
šiaurinės Australijos,

5- Ganoidiszko* {Ganoidei}. Žuvys šito 
skyriaus turi kai pi emaliruotus žvynus ir 
galvos uždangą. Senose gadynėse buvo jų 
daugiaus atmainų, dabar liko jau ne daug, 
užsilikusios dar gyvena tūluose ažeruose ir 
upėse, kaip antai gyvenantis Niliuje (Egip
te) Polypteru* ir Lapidorteus šiaurinėsvAmeri- 
kos. Skeletas jų būva arba kremzlinis arba 
kaulinis; gal būt teiposgi maišytas.

Uodega šiądien gyvenančių žuvių skiria
si nuo išnykusių atmainų. Daugumo šią- 
dieninių žuvių atmainų nugarkaulis pasibai: 
gia trikampis užbaiga, prie kurios pritvirtin
tos uodegos plėvės, jos būva arba rundino 
pavidalo arba jiadalytos į dvi lygi dali. Ga- 
noidiškų gi žuvių nugarkaulis traukiasi iki 
uodegos užbaigos, iš kraštų yra išaugusios 
uodegos plėvės, jų viršutinė dalis, kaip antai 
pas rekinus,yra siauresni negu ajiatini.

Kauline* (Teleoetei) užima augščiausią 
žuvių skyrių. Mažos žuvytes ką tikt užgimu
sios turi uodegą smaliią kaip ir žemiausio 
skyriaus žuvių, augant ji užsiriečia į viršų 
kaip tai yra jmls žuvis jau aukštesnio skyriaus 
ir ant galo jiersikeičia į simetrišką. Tas 
mums aiškiai parodo, kad kaulinės, šiądien 
stovinčios ant augščiauslo laipsnio,persikeitė 
iš žemesnių, ką rodo persikeitimas nuo laip
snio ant laipsnio mažų to skyriaus žuvyčių, 
kol jos ant galo pasidaro tokiomis kaip kitos 
suagusios to skyriaus.

Apart šitų skyrių, yra dar Amphiosus, 
neprigulintis nė į vieną iš čia paminėtų, žu
vių. Jį laiko už stovintį ant žemiausio' žuvių 
veislės laipsnio,

Mokslinčiai, tirinėdami liekanas gy vuo- 
lių žemės sluogsniuose persitikrina, kad juo 
senesni sluogsniai, juo žemesnių laipsnių gy- 
vuolių liekanas juose užtinka. Giliausiuose 
sluogsniuose randa vien liekanas bekaulinių 
gyvuolių, taigi vabalų, moliuskų, sliekų; iš 
kaulinių pirmiausiai randa žuvis, kurios nors 
stovi ant žemiausio laipsnio kaulinių sutvė
rimų, bet visgi jau kur kas ant augštesnio ne
gu pirm atsiradimo žuvių viešpatavę bekauli- 
niai sutvėrimai. Kambriškuose sluogsniuo- 
sė,ant kiek jie ištirti,nors randa daug liekanų 
visokių bekaulinių sutvėrimų, liekanų žuvių 
niekur ne rado; taigi tuose laikuose, kada tie 
sluogsniai tvėrėsi, nors ant žemės paviršiaus 
buvo gana vandenų, net daugiaus negu da
bar, bet nė jūrėse, nė ažeruose, nė upėse tų 
laikų žuvių ne buvo, kadangi kitaip turėtu 
rasti palaidotus tuose sluogsniuose -jų kunus 
arba nors kaulų dalis, kaip randa liekanas 
moliuškų arba vabalų; tuom tarpu to nėra.

• Žuvys turėjo persikeisti iš anų bekauli
nių, bet kaip išrodė tas tipas, iš kurio susi
tvėrė žuvys, nuo kokių anų bekaulinių gy- 
vuolių paeina turinčios kaulus žuvys, tas 
atsakymas iki šid! neišrištas. Nežinia, ar žu
vys paeiua nuo kokios kirmėlės, ar nuo mu
sų aprašyto Pterygoto, ar nuo kokio kito 
sutvėrimo. Gal būt, kad ateinančių laikų 
mokslinčiams pasiseks tą klausymą išrišti, 
iki šiol jis vienok neišrištas, gal ateitėj pasi
seks žemės sluogsniuose surasti pratėvį visų 
šiądien gyvenančių kaulinių sutvėrimu: iki 
šiol jo dar niekur ne patiko. Jeigu vienok 
tasai žuvių protėvis ne turėjo kietų kūno da
lių, tai maža yra viltis suradimo žemės sluog
sniuose užtenkančių ant nusprendimo lieka
nų. Juk ir šios dienos visiems pažįstamos 
žuvys devynake* arba nege*, stovinčios ant že
mesnio žuvių veislių laipsnio, ne turi kietų 
kūno dalių, išėmus jų raginių dantų. Kam
briškuose, ;siliuriškuose ir devoniškuose 
slnogsniuose Maskolijoj randa smulkius šmo
telius, kuriuos vadina konodontaie, panašius

labai į dantis devynakių arba nėgių, tikt jie 
susideda ne iš raginės medegos, bet iš fosfori
nių kalkių. Ar ištikto tie šmoteliai yra tai 
senų gadynių žemesnių veislių žuvių dantys, 
mokslinčiai tame ne gali susitaikyti: vieni 
laiko juos už žuvių dantis, kiti laiko už nas
rus kirmėlių. Kadangi ant nusprendimo ar 
tie randami senuose žemės sluogsniuose gru
mulėliai yra žuvių liekanoms, ar ne ir terp 
mokslinčių nėra vienokios nuomonės, tai apie 
tas liekanas ne kalbėsime. Tikra ir seniau
sia žuvies liekana surasta žemės sluogsniuo- 
se yra tai galva žuvies Scaphaepi* ludeneis 
surasta Anglijoj. Ta iškasta liekana priguli 
ganoidiškoms žuvims. Truputį augščiaus, 
tuose jau kraštuose randa diktai liekanų žu
vių panašių į šios dienos rekinus, prigulinčių 
prie skyriaus skersanasrių. Viso vienok pa
vidalo žuvies iš iškasamų liekanų ne pasise
kė sudėti, kadangi liekanos tos labai tra
pios teip, kad prie bandymo iškasti kaulai 
visai sutrupėjo ir išliko tikt akstinai, grumu
lėliai skuros ir tt. Matyt, kad laike tvėry- 
mosi siliuriškų slugsnių Anglijoj gyveno žu
vis iš rekinų veislės, bet kaip jos išrodė, 
ne galima apie tai nieko pasakyti.

•Gal būt, kad jos buvo panašios į šios dienos 
rekinus gyvenančius Australijos pakrantėse, 
mokslinčių vadinamus Ceetracion Philippi. 
Tiek žinia, kad jos maitinosi jūrių sliekais, 
ką parodo jų ekskrementai (šūdai) randami 
tose jau vietose. Dantys anų australiškų re
kinų panašus į randomus senuose žemės 
sluogsniuose Anglijoj. Nors teip šiądien 
gyvenanti apie Portį Jacksoną Australijoj 
rekinai, teip ir anie išnykę seniausių gady
nių ir priguli prie tų pačių pavojingų žmo
nis ėdančių rekinų, koki gyvena oceanuose 
šiltesnių kraštų, bet jie ne pavojingi. 
Cestracion Philippi turi daug visokio pavida
lo ir didumo dantų. Pryšakiniai aštrus tin
kanti ant gaudymo mažesnių gyvuolių, už
pakaliniai gi buki, paskirti ant trupinimo 
jūrių moliuškų dėžių, kurioms tos veislės žu
vys maitinasi.

Dantys ir akstinai senų gadynių rekinų.

Akstinai tų žuvių,teip kaip katės nagai, 
gali iiasikelti ir įsitraukti, jie yra tai ginklas 
ant atsigynimo nuo drūtesnių priešų, teipos
gi ant pastiprinimo nugarinių plėvių. To
kius tų žuvių akstinus randa ne tikt senuose 
žemės sluogsniuose Anglijoj, bet ir, vėles
niuose; vadina juos ichtiodorulitai*.

Re kinas Cestracion Philippi.
Iš visų sutvėrimų, kokių liekanas rado 

sluogsniuose seno raudonojo pieskinio ak
mens, žingeidžiausia žuvis—tai Pterichty* ar
ba sparnuota žuvis, užimanti kaipi vidurį 
tarp želvių ir žuvių, labiaus panaši į vėžį, bet 
ji visu savo pavidalu skiriasi nuo visų pažį
stamų teip jau išnykusių, kaip ir dar gyve
nančių dabar žuvių. Galva ir pryšakinė kū
ną dalis buvo uždaryta kauliniu serdoku, 
aiškiai, kaipi per kaklą atskirta nuo likusios 
kūno dalies. Prie galvos buvo dvi išaugos 
kaipi rankos arba sparnai susidedančios iš 
dviejų sunarių kiekviena.

Pterichthys MiUėri.

(Toliaus bus.)

Kaip matyt ant pa
veikslėlių, turėjo jis 
dvi akis, terp kurių 
ra tarpas, o jame 

trečioji bet sunykusi 
akutė. Knnas už
dengtas kietu kevalu 
kaipi serdoku, pasi
baigia uždengta žvy
nais uodega. Kaslink 
paskyrimo anų dvie 
jų kaipi sparnų išau
gų, angliškas mok
slinčius Woodworth 
tiki,kad jos paskirtos 
buvo ant slankiojimo 
ant dugno nusekus 
vandeniui. Dvi pa- 
siirimus plėvės, viena 

uodegos, kita gi 
mt šono parodo, kad ‘ 

»ip ir kitos, plaukinei1
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Ar werta duoti musų ku
nigams pinigus?

Pereitą nedėlią kn. Steponavy- 
czins apreinzkė, kad eis kolektuo- 
ti į South Chicagą piuįgų ant 
bažnyczior; prie to pridūrė: 
“aaią sanvaitę eisiu į South Chi
cagą kolektuoti ant bažnyczios. 
Žiūrėkit, kad man atėjus, ne
reiktu vienuose namuose po a- 
dyną Movėti ir lankti, kas ką 
duos. Duokit arba atsakykite. 
Prabaszczius ketino szįmet baigti 
Matymą bažnyczios, o kad iszėjus 
kolektuoti, niekas pinįrų neduo
da, tai isz ko ją baigti? Bedie-

vogė tukstanezius parapijos pinį 
gų. jeigu prabaszczius butų 
tukstanesios turėjęs, tai butų 
bažnyczią pabaigęs. Nieks pra- 
baszcciut tukstanezių nedavė ir 
jis nieko nepavogė, o bažnycz»os 
pabaigti negali.”

Asz rodycziau kunigui, kad jis 
nitą pasaką papasakotu mažiems 
vaikams, o ne suaugusiems imo 
nėms. Prabaszczius pats parodė 
savo roknndose, kad laike trijų 
metų surinko nuo parapijos 
>76.000,00; ir kur tie pinįgai 
dingo, jeigu prabaszczius jų netu
ri? Bažnycsios skiepą pastatė ne 
prabaszczius,' \ bet Milvaukes
hanka už |15.Q00. Kur gėda 
musų kunįgelių, kad teip į akis 
meluoja? Kiek žmonės iki sziol 
ant prara.<zcziaus rankų pioįgų 
dėjo, tai jau butu galima puikiau 
šią ir didžiausią bažnyczią pasta
tyti, vienok jis neįstengė nė jo 
kios pastatyti: reikėjo statyti, 

.tai paėmė $15.000 isz Milvau- 
Aes banko? ir už tuos pastatė 
$10-000 vertą bažuyežios skiepą. 
Kur parapijonų per tiek metų 
dedami pinįgai dingo, tai tik 
prabaszczius gal žino, jeigu apie 
tą kn. Steponavyczius nieko ne
žino. Parapijonas.

• Atitaisymai klaidų.
“Lietuvoj” nuo 31 d. liepos, 

korespondencijoj iss Mt. Carmel, 
P*. įsiskverbė klaida: vietoj ku
nigas pažadėjo sussaukti mitingą 
ant 25 d. birželio, paduota 15 
d. birželio. W i etoj saneszti 
aukas ka«ieriui, patalpinta sekre
toriui. Sekretorius aukų priimi
nėti ne turi tiesoe.

— Pereitame numeryj, korės 
pdndencijoj isz Traversa City, 
redakcijos paaiszkinime yra klai
da: turi būt: “minėta korespon- 
cija ne Gaubo atsiųsta”, paduota 
gi no. Klaidą tą kiekvienas isz 
syk gali suprasti, kandangi lietu
vi s zk o žodžio no nėra, bet yra tik 
nuo: mat vietoje e likosi įspraus-

Draugyscziu Reikalai.

Pirmutinė Amerikos Lie
tuvių tautiszkai bažnyti
nė ekskursija mariomis

Bus 20 d. rugpjnczio (August). 
Brooklyn’o parapija nusamdė už 
$300 didelį garlaivį vardu “t*n- 
bėl”, talpinantį 800 ypatų 
(aeabų). Garlaivy# tas plauks į 
Boton Point (Connec»icut’o ezte- 
te), 40 mylių nuo Nev York’o.

Ant laivo yra įtaisyta labai 
gera salė szokiams, teipoegi re&- 
tauracija ir visokios vigados dėl 
800 ypatų. Po pusketvirtos sdy 
nos plaukimo jutėmia, bus duota 
žmonėms kelios adynos atilsėti 
Boton Pointo paikuose (ten yra 
visokios žaistės randamos pr>e 
mariniuose raisteliuose, kaip antai 
sūpynės, maudyklės irtt.). Ant 
laivograjys lietuviszka muzikan
tų draugystė ir dainuos t autirakas 
dainas Ifetuviszkas parapijos 
koras. Adyna iszplaukimo ir vie
ta pažymėta ant tikietų. Ttekie- 
tas (už kelionę, ir'įženga ant 
koncertų ir ezokių salės) 50ct. 
auagusiems, vaikams iki 15 me
tų 25ct..

Dalis pelno eis an tautiszkų 
reikalų.

' New York’o ir Nev Jentey’s 
lietuviai neprivalo apleisti szi- 
tos progos pasirodyti priesz swe- 
timtaiM'zius.kad ir jie k“I> įsteig
ti ek^rrijas ir pasitx>vyti pa- 
trijotiszkai ir inteligentiszkai.

Brooklyn’o parapijos klebonas
. ir komitetą*.

Ant Ifraucystea naudos
Melroae Park. Iii. Dr-te 8z. Juozu po 

teleidžia ant lioaų ant mvo naudo* 
Nauja Phooographąlkzoekamą mauinu- 
ką) subaloj. 28 (palių Šilingo lalėję ker> 
U Lake atr. ir 19 avė., Melrcve Park. Ti- 
kietaa po 15 e. Tfkietai gaunami pa* 
Juos.O*epo*kį, Melroee Park. (R. 18,8.20^

Metinis Baliu*.
Ckicago, Dr-te Dbvido Karaliau* turt* 

mvo metinį balių nedėiioj, 20 Rugpju 
cxio, 1899, Erei bei t Turner Salėje. 3417 
B. Halaied St.. terp 34-w* ir 35,Ui* ui., 1

graži ir didelė, kurioje galinta k negra
žiausiai pasilinksminu, dėlto visus Ne

kaa draugyste* (širdingai uspraszo atai- 
’ankyti. te guodone.

Gilbertam. Pa. Czionykucsiai lietu
viai rengia lauttazką iszkilmingą psk-

draugystė* ir du lietuviszki betuu. Ti
tai visus lietuviu* ir lietu vaite* szirdin-

Pajieszkojimai.
Konstantina vienų. Klimas gyveno
DsaviBe. N. H . o Stepu kur aplink

sodžiau* Margtonių. Jie pety* ar

35 Arthur ar..

Pajieszkau - savo brolio Juozo Galbo- 
gio, Kauno gub.. Raseinių pav, kaimo 
Skirsnemumo. Gyveno Chicagoj. Jis

Antena* Galbogis,

Pajieszkau savo brolio Klimo Akstino.
Vilniaus gub.. Trekų pav . kaimo Rud-

Bok 178. Sioughtoo, Mas*.

Skirdžemių. SartinįKų wol. ir Simo Pipi
ro. Kaltinėnų vvl. abu Kauno gub , Ra 
šeinių pav. Jie patys ar kaa kita* teiksis 
duoti žinią ant adreso:

Bok 130 WeMville, UI.

Eženkio. kur* seniau gyveno Sprtngva- 
lley, III. Jis pata ar kaa kita* teiksi* 
duot žinią art adreso:

Jom* Eženkit.
Bok 177, Sprtngralley. UI. ‘

Pajieakau savo vyra. Jurgio 8odai- 
ezio. Wilninua gub. Trakų gmina. Jeano 
psrap. Amerikoj jau 8 metai. J t* pnu 
ar kas kita* teiksi* duot man žinią ant 
adreso:

Mr*. Agmeaka Sodaitieoė. 
273 Metropolitan Mr. Brooklys, N. T.

Aukos ant Paryžiaus 
parodos.

Kl. Mottejutis Chicago......................25c
Dr-tėTeisybė* Mylėtoju,Chicago. ..85 00 
A. Szpera, Cbeltenham, Pa 
J; Tamuliunas,Serantor “■ 
Ig. Angucziunu. “ 
Ur. Augoeziunieoh “ 
Ant. Augszcziunu “ 
Baltr. Skrinaku “ 
Juoz. Kūprina viržius " 
M. Klimuzauska* “ 
Kaz. Dzenktt*

,15c
.15c 
.10c

Ant Lietuvon kankitiniu.

Winc*M Kudarauckae, -‘Lietuvon'* 
keliaujanti* agente*, atlankys lietuvi**

prenumeratą ir parduodamas knigas. 
Tenykazcziai lietuviai gali pu Jį gauti 
visokių k n yru ir laikmatį "Lietuvą” ui- 
siruzyti.

Pigi*! ant pardavimo 6 ruimų nameli* 
su lotu po nr. 3300 Ulinoji* Court, 
32ro* ui.

kertė

Grand Openinę!
Atidarę naują aaliuoą. ant su bato*. 

Rugpjuczio. datom balių Jo įkurtuvių, 
ant kurio parūpinsime gerą muziką ir 
visus sveczius kuogražiausei priimsime. 
Deltogi užpruzome visus aplinkinius ir 
pažįstamus kuo skaitlingiauaei susirink
ti. Su guokooe.

Petru ir Juozas Warnagiriai.
718 S. Canal 8t.. Chicago,

(!«-•)

19

Ui.

Pirma* Lietuwb«zkax Koncertas.
Cbicago, substoj. 2 d. Rugsėjo, salėje 

Pulsakio, 800 S. Ashland avė. terp 17tos 
ir 18to* ui. busatgrsjyta* pirma lietu- 
vitzku koncertą ant 10 Koncertinų ir 
daugelio kitokių įstramentų ir bus kele
tu gražių perstatymų per lietuvį C.Žile- 
vlczių. Po koncertui bus balius. Pra
sidės 8 valandą vakare. Salė atsidarys 
7 valandą. Įnženg* nuo yp*lo*po35c 
vaikams nuo 6 iki 12metų po 15c.Wisus 
lietuviu* ir lietuvaites užpraszo atsi
lankyti. v # c. ŽILEWJCZ1U8.

DEL LIDOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus kenezist pasekmes jaunys

tės iudykimo (onanizmo). tai turite jiesz-, 
kot urnai pageli**, ne* gamta jus neia- 
gydy*. Symptomai jų* ligoą yra: nemi
ga, poliurija nakties laike ar nuaiazlapi- 
nant, lytiszkų dalių ir nervų susilpnėji
mas, skaudėjimą* galvos, nugaros ir tt. 
Ilgu* metu* kentėdama su bandžiau 
daugybę vaistų, kurie vienok man nepa
gelbėjo; gabaus asz pats iszradau vaistą, 
kuri* į trumpą laiką padare manę kito
kiu žmogum, ir jei atraaysi man groms- 
tą įdėdam* markę atsakymui, asz pri
siųsiu tau jižpeczėtyjoj gromatoj pilną 
spraazymą, kaip iszsigydyti. Rauyk pas:

FRED W1I^ON, ’
Box 386.

(25-8)

Tėmykite Mezgėjos.
Pirkite mezginiam Mulus ir gUas 

— PAS —

9
3431 S. HilstM St., ' Cbicago.
VVokiszki stulai po..............1®C Skein’aa,

4*kem'ai už.......... 0O centų.
Fleisher* siūlai po..............21c Skein'u,

4 skeia'ai ui............83 centu.
Sezsohteki siūlai po..........Ac Skein'aa

■

APGARSINIMAS.
Kzs norite, kad L^z^iųsti į 

krajų piuįjrai gerai ir greitai ••- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greiezizu- 
siai suwaikszczios. Užgreilumą ir _________
teisingumą kasdien apturime sann- Į Amount of Capital stock jvid 
tus padėkawonių nuo lietuvių i«z į uPiB ca*h- ................... 8200,060,00
visų Amerikos kraratų.teiposgi ir j LEI>GER A88ET8 
už gerumą azifkorczių pas mus įsa- j 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekė* mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
•‘Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant azifkorczių ar 
aut iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. Olszevskjs, 
Sub Statioo Nn, 60. Chtcago, III.

Offical Pnhliration
Uias lascaaaca Comfąxt of Norvalk. 
in the State of Connečticut on the 
31M day of December. 1888; made to 
the lucuranee Superintendent of the 
Staleof Illinois, pursuaut to Lav 

CAPITAL.

474.105.28 
.41.00444 

Totai................ .. 8515,113.92
Deduct lerger 1 labili tie*.............. .983.08

Totai net ledger aaseu. 8514.180.M
NON-LEDGEK ASKEIR

Inlerest dne and aecrued.8.........5.354.22
Net amount of uneoilected

premtums..................;................15,400.76
Allother aaaets,....................................7. u

Totai Admitted Asset*.'...ŽSZAnu.'.tš
LIABILITIES.

6.2,956,00

suspense.

EUMATYZM
k MIHIIfCKICH 
K ruw įmanei,/ 
^K0TWICZNY’^ 
Ali EKPELLEI

tmACaJf-Y

LOTAI! LOTAI!
Ant 33ezioe nlyczio* pelenai duris lie

tuviuko* bužnyczioa, lotai puikiausi 
ant wiao Rridgeporto po 8875. Pigesnių

Totai aasount of
1.850.00

Uedi»ct rn-insurance 
dne or accraed.........1.570100

▼ūb” redakciją.

Naujas isz radi m ak ant $u- 
drutinimo plaukų.

Sulaiko si lūkimą galvos plaukų, vie
toj iszpuoluių atauga nauji, iunaikina

stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir genausie gydykla ant sudrutimmo

merginom* ir vaikinams. Kurie ui tęs i-

kitę, o įraukite pagelbą ant sulaikymo;

auga aaaji plaukai. Teipogi aat te*i- 
gydymo viaokių užsiaenėjusių ligų duo
da rodą dykhi. Raižydami (dėkite mar
kę ant atsakymo ir adresuokite teip:

Prvf. J.M. BBUNDZA,
880 W*ter 84., Nev York. N Y.

Saujas Lietuwisikas

Saliunas.
sveezių.

J. ElfertirM. Klimas,
B44) 8. CaiuUHt , ( bii-agv, IU.

Official Publfration
AnntuU SUstement of the Osibmt Im- 

scaaacz Comfaxt of Hartford ia the 
State of Conaectieul on the 3l*t day 
o( December, Itte made to the Intu r 
ance Supertntendent of the Stale o(

CAPITAL.

up in e**h......... ................. 8500,000 00
LEDGKB AS8ETK.

ed by the cumpany .

Book talueuf boods and 
stock*.. .............. ..

Agentą' debil bei a ores

M. 141.74

1,750.00

98,136.53

Net amount of unpaid kava... 83U.408.U0 
Totai unearned premiums, . .105.350 VI Reiuuranc.peemTumaT........ LM1.04

, Totai liabilitie*. .... .8128,564.1*5 
INCOME.

Piemium* received during 
tbeyeu^............................. 8148,339 50

Inlerest.and divideoda rece
ived durtng the year,...... .17,504.45

11.437.17
Totai lneomm??.S!.H 

EXPENDITURE8

—:---------------------------------
“Vienvbe Lietnvniku” 
iązeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
neraa svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsira rietimui rasztus. 
“Vienybė” ant meto kąra 
tuo ja $2,00 o ant pusės SI. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

.5.764,77

dl,ow*...........................................7.881.98
Totai •'Jtpeodilurea. 8141.7W.Xi

mihcellanbocb.
year in Illinois........... _8J.454.568.tJ0

Totai prem i urna rseelved ~

the year in lllinol* ... .C.. .g.745,21 
Totai amount of outataud-

ing riak. .9........................827.114.821.00
A. G. MciLVAINE Ja Pnu.

E. E. P1ARCE, Ssr'T.
Subscribed and a vora to before me 

t h it 23rd day of January, 1HMU

iSZAL> Commisaoner for Illinois

Offlcial Pnblication.
nnual Sulemeni of the Nomv- 
w ui ana Natsomzl List saik e Con-

CAPITAL
A mauni of Capital stock 

pnid-up iscaah. ............. 88DO OUOOO
LEIMšEK AHOt^TS

Mortgare Joana on re*! 
e* ta te.............

Book value of boods 1 326.388.54

79.824 59
Tetai...... Ž2.5I5.827.54

Deduct agente' credit bei- , 
ance* and all otber liabil- 

Hte................................... 4.382.81

Naudokite*; wisi ligoniai 
reikalaujanti sveikatos!

nuo visokių ligų, didelių ar mžų. mel 
džiame ataiszaukti į musų kompanija 
Garsingų Karsi išnešiau* D-rų rodų ir 
liekamvų. kur randui daugybė D-rų

dų. Si u neriame gydyklų pūga) geriau- 
siu* Receptus į wi*us kraaztus. kas tikt

ganėdiuame visus ku tikt prie mus atai 
naukia.Raszykite latazkua ir adresuok i t

EUKOPEAN DKIGSMED.OO., {
P. O. Bos 2361.Nzv Yoaa, N. Y.U..S. A.

J. WE1N8TEIX, 
pigiauaei panamdo karieta* ant veaei- 

lių. k n katinų ir pagrabų 
2AO W. 144A Street,

Telefoną* Canal 450.

NAUbOKlTES.
PUIKIAUSIUS ant svieto popieru* dėl 

grumstų raazymo *u puikiausiom* 
kvietkom*.*p*k*itimai* ir paviacziavo-

prisius 33c. paczti-

šių ant visos pauute pupierų «• kon- 
vertais; ku prisius 81 00 gaus5 tuzinus. 
Kasztus prisiuntiaso mes apmokame.

Perkupcziamaageutam* ir pedlioriams 
duodame didelį pelną Ant pareikalavi
mo iasaiuocziame į vims dalis Amen ko*.

Užstate] i uodam 1 popieru ir |>r i siųs
dami ant jų pinįgus visada uždekite
tai lok į adresą: " r

W. KUOARAUCKAS. A 00..
Bos 234, Lavkknce.Mas*.

non-leik?:r assests.
Inlerest aceroed.................. 812.388.92

f 810,000.00
Totai.......... 82.364.795 22 Į vTa,oe S’ -—.y-• • y «•«> *»

Deduct ledger liabilitie*... 1.826.69 j ‘ <’“,H ,,f u«col)ected
Totai net ledger assets........ 82.362.968 53 j

NON-LEDGEK ASSETS.
Interest and renta due and ac-

erued. ...»................................ 816.939.22
Mark et value of boods and

stock* over book value........  58,439 18
Net amount of uneoilected 

premiums................   78^88.33
*" Gros* assets........ 82.516,673.26

Lesa special depoait* to secure 
liabiliues ia Virgini*. Geor- 
gia,< >regon and NevMexico8l 18.240.00 '

Totai Admitted Assets 82,398,433.26 1
L1ABILITIES.

Totai Admtued Amata 82.837.188.SU 
LIABILIT1E8.

t 8.188.82

Totai smount ot eisim*

82.148.43
8 650 00

Deduct re-insurance
dueor sccrued... 14.104.08

Totai unearned premiums.. 1.194.531 83

1NCOME.
Premiums received during 

the year........................ 81.053.479.22
Interest aut diyidend* re

ceived during the year.. 8115.042.22 
Totai income...........81.188,521.44
EAPENDITCRES.

į Loues paid dūrinu the year 8432 405.55

or ia suapenae_____ 8208,819.49
Ixvses reaistad............   17.289.45
Totai amount of eisima

for losse*.....................8226.108.94
Deduct re-insurance

due or accrued...... 20,010 67
Net amount of uspaid I Dividendą paid d^ring'tte

9B3..66 64 year................................ .
50U 00 Commissiona ant aiariesReinsurance in Lloyda...........

Due for commiseions and 
bruk e rage Mlsrie*, rrn s, in- 
tarest, bilia ete...................

Totai liabiiitiea. .11,208,l?b~£< 
Lesa liabilitia* aecured by spė

tini depoait* in Virgin)*.
Georgia, Oregon and Nev
Mexico.. .............................. . 49.385.15

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

Premiums received during 
the year............................ 81.800.661.01

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

Profit* from sale or mslurity of
ledger assets over book value 887,50

Totai income... .81,406,387.08 
EKPENDITURES.

Loaaes paid during the year 8779.682,30 
Dividendą paid during the year 50,000,00 
Commissiou* and aalarie* paid 

during the year .............. 377,705.31
Reni* paid during the year.... 5.800,00 
Taze* paid during the year (In

cloding feas. ete.. of įmūr
ate deparlmentsji................37,101.90

Lra* on sales, or maturity of 
ledger *saets........................  20,443,80

Amountofali otber ezpeditur-
. ..................................................76,78X10

Totai expeodiiarv*. il.JU7.4U5.41 

M1SCELLANEOV8.
Totai risk* taken during the 

year In Illinois...... 8, .7.816,625.00
Totai premiums received 

during the year in Ui'*. 8... ,80,368,00 
Totai Josse* incurred dur^

ing the yesr in Illinola 8 ..., 63,504,05
Totai amount of ouUtantT

ingrieks. .........................8161,958.466,00
CHAS B. WHITING, Przs. 

JAMES U. TA1NTOR, Szc’r.
Subscribed and sworn to before me 

this 19th day of January 18P9.

(SZAL.)
CHAS. A. IX)DD.

Notary Public.

į®

72.000 00

paid during the year

(incloding fee* and ete , 
of Insurance departmėnu) 

Ixmit>n aales. or malurity 
of ledger a**e*ta...............

Amouniofall otherexpend-

WAŽIUOJU

Dulsevicdi.

383.592 23 
11.783.00

34.698.56

254.29

5’381.74
Totai ezpenditure*... 1987.115 37

MI8CELLANEOU8.
Totai riskstaken during the 

year in Illinois........ .^16.513.226.00
Totą) premiums received

during the year in Illi-
ĮK* ............................ 167.892 88

Tetai lovas* Incurred dur
ing the ysar in Ullnoia., 6Į 4O8 39 

Totai amount of outstand^
ing r lak*.......................... 8920 922 900.00

ALFRED JAMES Prea.
, WKLFORD M. PATTON Sec’y. 

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

FRANCIS BLtMJDGOOD 
Commiaaiooer for Illinois 
Milivaukee, Wisconsin. 

(Sbsl)

in

larNOTARUUZZA*. CLAIM ADJV8TE*.

Ff Bradchulis
Užsiima visokiomis pro vom ii ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodu 
duoda visokiuose atsitikimuoae.

Atsiszaukite pa* savo viengenti: 
954 33ni 8L, CHICAGO.

Telefon: Y arda 709.

HILLE’H FOTOGRAFAS,
34A2 8. Halated 8L

Sala* palkiaa Foto<r»fi>»; ■* tazlsą tikta 
: S2.oo

fi)u kvntHiiktauiaL

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, « CHICAGO, 1LL.

Mano Dirbtv^oe tapo
Apdowanota

R^TZ’lDIIElS MEDALIAIS

KARINU, SZARPŲ, 
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, 1ARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

užaiimdama iszdirbimais įgijau pjį fAj
geriausę praktiką ir dėl to galiu " H Įflį G SS
viską pndirbt pigiau ir geriau ne- Į^l U'-
gu kiti fabrikai. U

Su guodone ® i

W. SLOMIN8RA, 07 V MILW AUKEE A V., CHICAGO. 1LL.

C. W. DYNIEVVICZ & CO
BOS MILWAUKEE AVENUE,

CHICAGO. ILLS.

Li6iuwiszKa flPiicka,
1 y

257 Hanovcr St., Boston. Mass
Pilna visokiu aptiekoriaku tavorų czionykacziu ir užrubežin'u

Aptickq)e visada gulima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniam*

Aptiekoje galima susikalbėt: lenk įsakai, raškai, lietuviukai ir 
daugel y j kitokiu kalbų.

257...T!MYKriaa*T0MA.PARWA. MUS APTIEKOS ?~>7

LIETU AVIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szaultu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima in kiekvienos 

aptiek o*

11

9;

I

I

Geriausia proga pirtį gera laiirodelj -
..pas.. g

Patils Co-Operative Watch Co.|
sI

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

dėlių kaip viso? kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti ingiai gerą laikrodėlį, lenciūgėli, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį. siuvamą ma- 
rainą ir tt ateik arlta rara y k pas mus, o viską gau-

Wlenat Ini* Waterburi<>

LietuwiszkaN Saliunas.
Užlaiko gerą alų, aeniause* ir czvstu a- 
rteiku ir kvepeocsiua ctgarua Geriause 
užeiga dėl »k vieži*i atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis czvscziau 
se* ir te‘*inn*uaes lietuviukai žaliu 
nu mieste Katerbury.

.J. F. I)ANI8EWICZ1U», 
708 Bank SL, 

Hsterbury. €«nn.

O p. K. BRUI HA8, 
užlaiko didelę 

£aKrautuwe 
BBEyi [.Alk rodžių, l.si k rolė'iu. Ž:t 

wW <ių. Špilkų ir tt.

Szliubinlus Žiedu* 

padaro ant orderio ui pigiau

954 33fd St., Chicago, III

Attomey Beckermanas,
ADWOKATAS.

Geriauani iaprovoj* visokiu prosu 
visokiuose suduose, kaipo civiliakuose 
teip ir kriminaliakuose. Persenėjusias 
ir užvilktu provu atjieszko Ir davedh 
prie greitesnio termino.

397 W. i4th St., 
Chicago. Illinois

MERVITA «*«»<lyta wyr« 
IžBBlll

kr**)*; pridaod* *H«i*i raadoMV* 
ir ,*irr*M*a taiorul 81** 4

ūme pacttu vi 50- trnirli vi K M
A bax*Hua ir r**r**iuo>nae Uuydr- 
Iii ssrlte nintaua anarVaAiairi

OUnton A Jakas* Sta , Ch>c«go

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

PADL’S CO-OPERATIVE WATCH CO.
įsteigta. 1877 m.

3148 State SL, '' CHIC’AGO, 1LL.
Dėl geresnės informacijos rarayk pas raus:

■ 
£
i

Geo. M. Glaser. 31. D.
* 2 '

Metlietno* Itaktam' 
Gydo wi*oke* lig**, turi geri! 

ką liępąe moterių, vaikų

»«7 3±ml st. Chicago.

Ar Tbwo peczius 
reikalai pataisymo? 

Jeig* teip, tai pirk viau* reikalingus prie 
pecziaus daiktus pu 

Ontlet Furoitiire i Ston Co, 
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecztu dykai. Teirsri 
turime didelę daugybe viaokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike

Wisi wyrai pas

Baltrokoūy!
Rasite ezalta alų, seniauses ariel

kos, wyna net isz Europoe, o 
cigarus net tat Turkijos.

Atsilankykite po nr.
_ 11 N. River Side St., 

.> eono.>4 f iterbory,

OFISO B ALANDOS
Iki 8 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vsk!

Tklklo.nas Yamds 885

Taipogi priima ligonius ofise po nr. 
287® Ažvber Ar., keMe Bonfi< irt

Tki-kfoxxs Cagai. 329

J. LESZCZYNSKIO
• Lenkiszkai - Lietuwlszka

APTIEKI
3315 8. lorgtn St, Chicago. iii
ii2^Uri gydyklų nuo visokių

wi8f‘k« Europines žolelei 
Kobra mėm, rusku gyvu dielesirtt. 
Ataiszsukusiems per latakus ir apra 
szantiems savo ligų, duoda rodu 'J' 
prisjuncai* gydyklų per paczta arba 
P»‘r *xpresą. T

Aptiekoje visada randui keli dak- 
<*»»». taipogi per telefoną gali pt 
Maukti daktarą ku tik koki nori

Tel. Yard* 704).
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