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sz'oliszkoj karėj amerikoniszki 
jenerolai ant Filipinų ne galėjo 
nieko svarbesnio nuveikti neži
nia per keno kaltę. Isz visko 
matyt, kad jeneralas Otis neužsi 
pelnė ant meilės ir pasitikėjimo 
ne tikt eilinių kareivių, bet ir 
augsztesnių ir žemesnių oficierų. 
Ar naujas karės ministeris nori 
ar ne, jis bus priverstas atszauk- 
ti nuo Filipinų jenerolę Otis, ka
dangi kariaunos nekencziamas 
virszinįkas negalės nieko nu
veikti.

Prancūzija.
Pereitos sanvaitės nedėlioj Pa

ryžiuj užgimė maisztai. Socija- 
listai ir anarchistai, užstodami už 
Dreyfusę, protestuodami priesz 
susikalbėjusius jenerolus ant isz- 
griovimo republikos, uė tikt 
daužė langus gyvenimų jenerolų, 
bet teiposgi bažnyczių, protesta
vo priesz kunigus kaipo tarnus 
anų jenerolų. Wisas pulkas įsi
veržė į bažnyczię szvento Juoza
po, sudaužė altorius, brangius 
abrozdus supjaustė, isz altoriaus 
iszųįetė kielikę su komunikantais 
ir monstranciję, hostiję ir komu- 
nikantus sumyniojo. Ant szven- 
toriaus sukurė ugnį ir cziajau su
degino isz bažnyczios isznesztę 
kryžių ir stovylę Motinos Szven- 
cziausios. Subėgusius policijau- 
tuS patiko su peiliais ir revolve
rių szuviais, jais policijantus isz 
szventoriaus iszvijo. Į pageltę 
policijai atsiuntė tautiszkę gvar
diją, kuri po- smarkiam musziui 
ant galo maisztinįkus isz ezven- 
toriaus iszvijo ir iszskyretė į du 
pulku. Eidami pro namus, kur 
užsirakinęs laikosi ir ginasi nuo 
suaresztavimo jau antra sanvaitę 
antisemitų vadovas Guerin, mai- 
sztinikai iszdaužė langus. Ant ga
lo tautiszkai gvardijai pasisekė 
maisztinįkus iszvaikyti; Daug 
policijantų ir kareivių likosi ak
menimis, su peiliais ir szuviais 
sužeistų. I-z viso sužei
stų skaito 380 žmonių; suaresz- 
tuotųyra 160.Su demonstracijoms 
ir pųr maisztus, kokius pakėlė 
anarchistai neva užtardami už 
melagingai tūlų jonerolų apkalti- 
namę sude Dreyfusę, ne geriau
siai jam patarnavo neiszmintin- 
gi užtarėjai. Per tuos maisztus 
Dreyfnso prieazai atras vien 
daugiaus pritarėjų, ypacz terp 
katalikų, kadangi maisztinįkai, 
naikindami kaipo Dreyfuso užta
rėjai katalikų szventinybes, žino
ma, pakels visus katalikus priesz 
DreyAtsę.nors jis butu nekalbiau
siu; terp dvasiszkujų jis ir teip 
draugų ne turėjo—-popiežius net 
buvo priverstas įsikiszti ir už
drausti Prancūzijos kunįgams sėti 
tyczia neprilankumę Dreyfusui.

Prova Dreyfuso mieste Rennes 
traukiasi toliaus. Iki sziol isz- 
klausė žymesnius kariaunos vir- 
szinįkus, kurie, iszėmus vien Pic- 
quartę, liudyjo priesz Dreyfusę. 
Nors nėjokių darodymų kaltės 
neįstengė iszrodyti, tai nors žo
džiais tvirtino, kad jie yra persi
tikrinę, jog Dreyfus yra kaltu. 
Labori jau ant tiek pasitaisė, kad 
tikisi dar szię sanvaitę atkakti 
pats į sudę ir pasistengs iszderėti 
nuo sūdo, idant jam dar kartę 
duoti butų ant iszklausinėjimo 
smarkiausiai priesz Dreyfusę liu- 
dyję jenerolai: Mercier.Chenoine, 
Roget, Gonse ir tt 
' Prancūzija užėmė p j savo val
džia mažas salutee prigulėjusias 
Chinams, gulinczias prieszais an- 
gliszkę valdybę Hongkong. Tas, 
žinoma, anglijonams ne patinka, 
bet jie priesz prancūzus iki sziol 
ne protestavo.

Vokietija.
Rando reikalavimę sujungti ka

nalais upes Reinę, Elbę, Weserę 
ir Oderę Prūsų seimas prie an-

Politiszkos žinios.

Amerika.
Naujai užstojęs karės ministe

ris smarkiaus nori karę vesti su 
Filipinais negu priesz jj buvęs 
Alger. Dabartinis karės minis
teris, matydamas, kad paszauktų 
po ginklu naujų kareivių neužteks 
ant pergalėjimo fili pinieczių, 
pertikrino prezidentę paszaukti 
po ginklu dar 10 naujų regimen- 
tų liuosnorių. Prezidentas jau 
iszdavė tokį prisakymę. Seniaus 
sutvertiems regimentams prisakė 
kuo greicziausiai rinktiesi vakari
niuose portuose, isz kur laivai 
iszvež juos ant Filipinų. Dabar 
mat Amerikos randas subruzgo 
smarkiaus ir . norėtu kuo grei
cziausiai karę pabaigti. Tuom 
tarpu atsitinka tikt mali su- 
simuszimai, amerikonai užima vis 
neva naujus miestus, betneturin- 
czius vertės. Kaip paskutinės 
ateinanczios žinios paduoda, terp 
amerikoniszkų jenerolų nėra 
didelės sutarties. Tyczia dideli 
nesutikimai užgimė terp jenerolo 
Hale ir augszcziausio amerikonisz- 
ko, kariaunos virszinįko, jenerolo 
Otis. Jenerolas Hale buvo isz- 
traukęs priesz pasikėlėlius, bet 
vos spėjo kareiviai prisiartinti 
prie filipinieczių stovyklų,jcnero- 
las O lis liepė pas save atkakti je- 
nerolui Hale. Kada las atkako, 
jenerolas Otis darė jam iszmeti- 
nėjimus, kad be jo žinios parengia 
expedicijas. Terp jenerolų už
gimė harnys, jenerolas Otis pa- 
gazdino suaresztavimu jenerolo 
Hale. Tas apkaltino savo per- 
dėtinį už nerangumę ir, iszsitrau- 
kęs isz kiszeniaus instrukcijas,pa
rodė, kad kiekvienas oficieras tu
ri tiesę suaresztuoti nerangų, ne
tinkanti perdėtinį. Žinoma, kad 
prie tokių sanlygų sunku ant ka
rės lauko kę nors nuveikti: ir ge
riausias kariaunos virszinįkas 
nieko ne galės nuveikti, jeigu 
žemesniejie jo prisakymų ne 
klausys ir jeigu kiekvienas že
mesnis jenerolas rengs, be žinios 
virszinįko,expedicijas, kurios ga
li ardyti planus augszcziausio 
virszinįko; isz kitos vėl pusės 
žemesnįejie ir klausanti prisaky
mų sawo virszinįko nieko ne nu
veiks, jeigu tasai virszinįkas 
bup ne rangus, neiszmanantis 
apie karės vedimę. Wfeoj iki-

tro ir prie treczio skaitymo atme 
tė. Dabai reikia visę užmanymę 
laikyti už suvisu parszavotę. 
Randas vienok ne nori pasiduoti, 
jis sako, kad nors seimas atmetė 
užmanymę, kanalai busę. Ko
kiu budu tas atsitiks, nežinia. 
Iszkasimas kanalų reikalauja pi
nigų, be pritarimo seimo randas 
ne turi tiesos uždėti ant žmonių 
didesnių mokesczių. Gal būt, 
randas rengiasi paleisti dabartinį 
seimę ir jo vietoj paskirti naujus 
rinkimus. Tas seniaus pasisekda
vo randui prie pervarymo svar
besnių užmanymų, dabar vienok 
per rinkimus pereina
vis daugiaus rando prieezų. Ka
dangi prie dabartinių balsavimų 
ne visi konservatyvisz- 
kų partijų pasiuntiniai balsavo 
po rando purei, tai tūli rando 
laikraszcziai persergsti ir gar.dina 
tas partijas, kad ateitėj reiks ran
dui pjsijieszkoti kitų draugų, Unt 
kurių geriaus galės remtiesi negu 
ant konservatyvų,kurie vien tę- 
sykrandę pa remia, kada tasai nori 
iszduoti kokias nors tiesas priesz 
socijalistus; kur tikt randas atsi
liepė su svarbesniais ir naudin
gesniais užmanymais, ten nė cen- 
trum (katalikai), nė kitų kon- 
servatyviszkų partijų pasiunti
niai jo ąe parėmė.

Pereitę sanvaitę Wokietijos 
ciecorius atsilankė Alzatijoj ir 
ėmė daly vumę prie atidengimo 
paminklo užmusztiems muszyje 
po St. Prįvat kareiviams. Cie- 
corius szinum kartu pagarbino 
ne vien vokiszkus, bet ir pran- 
cuziszkus kareivius užmusztua 
tame, kruviname muszyje; ne 
tikt savo kalboj nekuom neužga
vo prancūzų, bet ir jiems atida
vė prideranczię garbę. Nors a 
tidengė paminklę ant p-uninėjimo 
nepasekmingos prancūzams ka
rės, l>et stengėsi ne užgauti, ne 
erzinti pargalėtos pusės. Ir isz- 
tikro prancūzai ne tik ant Wil- 
belmo neužpyko, bet suprato jo 
stengimasi ir net tūli laikrasz
cziai iszreiszkė už tokį taktę dė- 
kingumę Wokietijos ciecoriui.

Angliszki laikraszcziai buvo 
pagarsinę, buk szį metę, laike 
maskoliszkos kariaunos manevrų, 
Skeruevicuose, Warszavos gu
bernijoj, susivažiuos valdonai 
Wokietijos, Maskolijos ir Austri
jos aut apkalbėjimo, ar visoms 
Europos kietžemio vieszpatys 
tems ne priderėtu suririszti į 
vienę ryszį priesz Angliję ir prie 
joe linkstaczię Amerikę. Wo- 
kiszki rando laikraazcziai rods 
užgynė, kad tokio mierio Wo 
kietijos ciecorius ne turi ir susi
važiavimo Europos valdonų 
Skeruevicuose no busę. Papras
tai rando laikraszczių užgynimams 
ne labai tiki, angliszki laikrasz
cziai savo praneezimę laiko už 
teisingę. Gal būt, kad susiva
žiavimo ir ne bus, bet 'randai ta
riasi apie tokį susiriszimę.

Pietini Afrika.
Pietinėj Afrikoj iki sziol dar 

vis debesys neiszsisklaidė. An
glijos randas pareikalavo, idant 
tiesos, kokių reikalauja svetim- 
taucziai Transvsaliuje, butų per
žiūrėtos komisijos paskirtos nuo 
abiejų krasztų. Ant to Transvaa- 
liaus randas iszsiuntė jau savo 
ataakymę, bet kokį, to dar nė 
Anglijos laikraszcziai ne žino. 
Transvaalius gabena ginklus isz 
Wokietijo8, tikt jų pergabenimas 
sunkus, kadangi to kraftzto rube- 
žiai nesiekia jūrių. Nora terp 
Anglijos ir Tramvaaliaus nėra 
dar karės, bet angliszkų kolionijų 
valdžios, nors ant to ne turi tie
sos, ne perleidžia ginklų į Tran- 
svaalių. Portugaliecsiai, ku
riems priguli pakrantės Delagoa 
užtakos, besibaugydami anglijo- 
□ų, daro teiposgi visokius apsun

kinant prie ptrleidimo ginklų. 
Anglija iszdavė paliepimę parga
benti isz Indijų 16000 kareivių 
į pietinę Afrikę; daugiaus isz ten 
partraukti negalės. Angliszki 
laikraszcziai skundžiasi, - kad 
Transvaaliaus randas dalina gin
klus holandiszkos kilmės kolionis- 
tams angliszkose valdybose. 
Anglijonai sutraukė jau į pietinę 
Afrikę 50000 kąfeivių, transvaa- 
liecziai gi, užgimus karei, gali 
pastatyti 60000 kraszto apgynė
jų. Pagal nuomonę apie karę 
iszmananczių europieczių, ant jų 
pergalėjimo ręikia anglijonams 
dvigubo skaitliaus, taigi 120000 
kareivių. Tokio skatliaus atlie
kamų kareivių Anglija ne turi.

Wldurinį Amerika.
Ant salos Satf Domingo revo

liucija isztikro prasidėjo. Pirma
me susitikime tos republikos rando 
kariauna pergalėjo dalį revoliu- 
cijonierių, bet paskui ji likosi pa- 
sikėlėlių. sumuęzta. Ant salos 
Kubos renkasi azulinįkai revoliu
cionierių ir pattai Jimenezdar ne 
atkako ant San.Domingo. Gin
klus paskirtus revoliucionie
riams, kokius baudė nuo salos 
Kubos iszsiųsti, amerikonai sulai
kė. Kaip gal pasibaigti dabar 
iszkilusi revolieeija, nieks dar ne 
gali įspėti. Nacinė karė, vienok 
gal traukliesi ilgai.

=£=
Isz Lietuvos.

Kur paskirta lietuviams 
lankyti universitetus?
Maėkoliszkas apszvietimo mi

nisteris iszleido cirkuliarę su sa
vo rodoms baigusiems gimnazi
jas, kur jie privalo kreiptiesi no
rėdami toliaus mokintiesi uni
versitetuose. Ministeris sako, 
kad į universitetus paprastai at- 
siszaukia daugiaus norinczių pa
tilpti naujų klausytojų negu yra 
vietų, į vienus atsiszaakia dau
giaus negu yra vietų, į kitus ma
žiaus. Ministeris rodyja baigu- 
8:ems gimnazijas kreiptiesi wien 
į universitetus to paties moksli
nio apskriczio, kuriame baigė 
gimnaziję. Wilniaus vienok ir 
Kaukazo apekricziuose nėra ne 
tikt universitetų, bet ir nė jokių 
kitų augsztesnių mokslų įtaisų. 
Todėl lietuviams Kauno, Wil- 
niaus ir Garteno gubernijų, no
rintiems pastoti į universitetus, 
ministeris liepia kreiptiesi į Dor
pato, Maskvos ir Peterburgo; 
Suvalkifcziams gi į Warazavos 
universitetę. Ir tai dar mat geras 
ponas ministeris, jeigu lietu
viams dar daleidžia pastoti į 
universitetus kitur. Jiems vie
nok būt daug parankiausi, jeigu 
maskoliai iezplėsztę Wilniaus 
universitetę atgal sugręžintu.

Ledai.
15 d. liepos, Garteno guberni

joj, Naujoberezovo valszcziuj 
ledai iszmuszė laukus. Ledai bu
vo visztoe kiauazinio didumo. 
Ismuszė jie bu visu laukus kai
mų: Seno Berezovo ir Machento 
ant ploto 300 desiatinų. Blėdį jų 
padarytę skaito ant 15000 rubl. 
Daugiausiai nukentė žieminiai 
kviecziai, kurių varpas dar ne 
su viau nunokusias įmuszė į že
mę. Apar to ledai iszmuszė daug 
paukszczių ir zuikių.Piemenis,kol 
jie galėjo įsikasti į szienę, ledai 
gana skaudžiai apkūlė; vienę gi 
piemenį teip apevaigino,kad daug 
reikėjo darbo, kol jį atgaivino.

Aukauja ant baduojanczių 
maskolių.

Į miestelį Duaetus, Zarasų pa- 
vietyj, ant valszcziaua susirinki
mo 23 d. berželio atvažiavo tar- 
pinįkas Kosaie ir paragino susi- 
rinkusius paaukauti kiek ant au- 

szelpimo baduojanczių tūlų Mas- 
kolijos gubernijų gyventojų. Su
sirinkę ant to sutiko ir nuspren 
dė sudėti po 2 kap. nuo desiati- 
noB. Tokiu budu suririnko 189 
rubl. 12 kap. Isz to matyt, kad 
musų žmonės, jeigu kas moka į 
juos prakalbėti, nesigaili aukų 
ant suszelpimo nelaimėj atsiradu
sių. Už aukas, nors ant maskolių 
naudos, j'e verti pagyrimą Ne
suprantamu ežia yra vien tas, 
kaip pasileidę caro tarnai drysta 
su reikalavimais aukų ant vargs- 
tanezių maskolių kreiptiesi prie, 
lietuvių? Juk tie pauzlemėkai, 
pasiekus Lietuvę nelaruei, neren
ka aukų ant vargstanezių lietu
vių,bet juos kaip įmanydami kan
kina ir skriaudžia, savinasi jų su
dėtus pinįgus.

Padawadyjlmai kaslink 
darbo malūnuose.

Ant atsibuvusio pereitę metę 
malūnininkų susivažiavimo Wil- 
niuje, buvo suraižytas ir nusiųs
tas į ministeriję reikalavimas, 
idant randas iszduotų padavady- 
jimus pripažinanezius darbę ma
lonuose už nepertraukiamę. Da
bar iždo ministeris iszdavė tokį 
padavadyjimę ir paaiszkino, kad 
darbai malūnuose turi trauktiesi, 
teip kaip ir kitose dirbtuvėse 
reikaiaujanezioee darbo be per
traukų; bet ten, kur yra dvi 
darbinįkų atmainos, nedėlioms 
darbinįkai turės būt paliuosuoti 
nuo darbo ant 24 valandų, isz 
ko pusė turi iazpu ti aut aImuios. 
Teip jau už darbę be pertraukų 
pripažino ir aliejinyczioee. Bet 
ten tie pats darbinįkai ne gal 
dirbti ilgiaus kaip po 11 valandų.

Karczemos Latvijoj.
Nuo ateinanezių metų, kaip 

žinote, maskoliazkae randas nu
sprendė ir Latvijoj paimti į sa
vo rankas degtinės pardavinė- 
jimę. Czia vienok, kaip laikrasz
cziai paduoda, randas neuždarys 
senų karezemų, bet į jas davi- 
nėa savo degtinę ant pardavinė
jimo privatiszkiems szinkoriams. 
Tai tau mat ir iezgiriatnas rando 
rūpestingumas apie sumažinimę 
girtuokliavimų! Per įwedimę 
monopoliam tikt skaitlių vietų 
degtinės pardavinėjimo padau- 
gya. Jeigu pasirodys, kad tasai 
būdas gali padauginti surinki
mus isz degtinės pardavinėjimo, 
griebsis jo netikusios caro val
džios ir kitur; taigi ir kitur pa- 
daugys skaitlių girtuokliavimo 
v'.etų.

Sumažinimas ugnapinį- 
gi*

Maskoliszka vidurių ministe
rija nusprendė sumažinti mokestį 
už apsaugojiroę triobų nuo ugnies 
terp kitų ir szitose Lietuvos gu
bernijose: Kauno, Wilniaus ir 
Witebsko. Per sumažinimę mo- 
kesezių mat randas tikisi pa
traukti daugiaus ukinįkų prie 
užasekuravimo savo turtų savi
tarpinėse asekuracijoe draugystė
se. Dabar nė pusė neasekuruoja 
savo triobų, todėl užgimus kur 
gaisrui, žmonėms atsieina labai 
daug žudyti, už ugnies sunaikytus 
turtus jie isz niekur atlyginimo 
negauna.

Ledai ir audros.
Pereitę sanvaitę visokiuo

se Wokietijos krasztuose siautė 
smarkios audros su ledais, kurios 
ypacz rytiniuose krasztuose daug 
pridirbo blėdies; pasiekė joe ir 
Prūsų Lietuvę. Ledai iszmuszė 
didelius laukų plotus, perkūnas 
iszdegino ne mažai triobų. Dau
giausiai vienok blėdies pridirbo 
los audros ne Prūsų Lietuvoj 
bet Poznaniaus ir Szlenjos pro
vincijose, taigi krasztuose len
kų apgyventuose.

-----r— ------ ------------------- ■ —sss
Daleidžia užtraukti skolą, (apginanti netiktreligiję,betirku-

Maskoliszkas randas iszdavė 1 
daleidimę miestui Lietuviszkam 
Minskui užtraukti skolę 1000493 
rubl. Pinįgai tie bus apversti ant 
parengimo vandens traukimo į- 
taisųį vieszoe skaitinyczios, pa
rengimo naujų mokslainių, tei
posgi ant pagerinimo ir iszkloji- 
mo gatvių. Neužilgio Minskas 
gal pralenks musų tėvynės sostą- 
pilę Wilnių, kurisai iki sziol ne 
turi vandens traukimo įtaisų; 
miesto pakraszt.-ziuose ir ant prie- 
mieszczių didesnė ulyczių dalis 
ne grysta, todėl pavasario laike 
be pavojaus ne galima nė įva
žiuoti; nė įvažiavus iszvažiuoti.

Stoka darbininkų.
Žemės savinįkai visokių Kau

no gubernijos pavieczių skun
džiasi ant stokos laukų darbinįkų. 
Algos bernų, sulyginant su al
goms seniaus buvusioms, žymiai 
pakilo; Dabar bernai gauna prie 
pilno užlaikymo 40—60 rubl. 
ant metų, bet kaip tikt užs dirba 
ant kelip, kraustosi į Amerikę. 
Kaip kur jau žemės savinįkai, 
dėl stokos darbinįkų, negali ap
dirbti įviso lauku, daug turi pa
likti neapdirbto. Atsieis Lietu
vos že m darbiam s griebtiesi ant 
palengvinimo darbo maszinų.

Zėmdarbystės ir namines 
U kės parodos.

Szį mėtę Lietuvoj bus keliose 
vietose j žemdarbystės parodos: 
rugsėjo mėnesyj atsibus Resei- 
uiuoee, Kauno gub., žemdarbys
tės, iraminės ūkės, žemdarbiszkų 
maszinų ir gyvulių paroda; ren
gia ję žemdarbystės draugystė. 
Plungėj, Telszių pavieczio, nuo 
24 d. rugsėjo iki 1 d. spalių atsi
bus žemdarbystės ir naminių isz- 
dirbimų paroda. Latvijoj rugsėjo 
mėnesyj atsibus žemdarbystės pa 
rodos Rappine ir Sename Finer- 
ne.

Szeszi žmones durnuose 
užtroszko.

Kaime Kintuose, Gumbinės 
apskrity], Prosų L:etuvoj, užgi
mė gaisras. Prie to užtroszko du
rnuose E. Szauklys, ir visa szei- 
myna randaunįko MikolosSzmid 
to susidedanti isz jo palies, jo 
moteries ir trejetos vaikų. Gais
ras isznaikino su visais gyvento
jų turtais keliolikę ūkių.

Jawų prekes.
Liepojoj mokėjo: už pudę ru

gių 82—83 kap. Avižos 70—72 
kap. Grikai 87 kap.; grikų kruo
pos 135—136 kap. Linų sėmens 
124—129 kap.; drėgni pigiau?. 
Kanapių sėmens 186 kap. Kvieti
nės klynės smulkios 56 kap., vi
dutinės 57—58 kap., stambios 
59—62 kap.

Kanalas jungiantis Kara- 
liauczių su jūrėms.

Dirba dabar didelį kanalę jun
giantį Karaliauczių su jūrėmis; 
minėtu kanalu galės atplaukti į 
Karaliauczių dideli juriniųi lai
vai. Turės jis 21 pėdę gilumo, 
bus pabaigtas 1901 m. Padarys 
j'8 Karaliaucz'ų jūriniu poriu, kas 
prekystę miesto dideliai pakels.

Grippa terp kareiwiq.
Tilžėj, terp stovinezių ten ly

giai raitelių, kaip ir pėksztinįkų 
kariaunos regimentų, neiezpasa- 
kytai pradėjo siausti grippa. Ap
sirgo su viena diena keli szimtai 
kareivių. Ant apetabdymo ligos 
valdžios nusprendė iszkelti i>z ka- 
zarmių visus kareivius ant lau- 
ko^koi liga neaptiktos.

Nauji rasztai.
Trumpi atsakymai ant uimeti- 

n^jimu priesaais retlfUų. Sutaisė 
kun. J. Kaulakis. V. Stagaro 
hpaustuvąfe. Sbenandoah, Pa. 
189Vm.

Telpa czia trumpi straipsniai 

nįgiję nuo visokių užmeti nėjimų. 
Paraszyti trumpai, žmonėms su
prantamai, be įsigilinimo. Ant ap
gynimo paimtos tezos autorius ne 
retai griebiasi fantastiszkų argu
mentų. Wienoj vietoj jis sako: 
“jog per 18 amžių terp garsių 
mokslo vyrų kožno amžiaus ant 
20 vos tikt vienas iszpuola neti
kėlis ’. Ant ko tokia statistika 
remiasi, žino, turbut, tikt pats 
knįgutės raszėjas. Pereituose 
amžiuose ne vienas mokslinczius 
isz baimės, kad nepatekti į nagus 
szventos inkvizicijos, ne garsino 
savo nesutinkanezių su inkvizi
toriais nuomonių. Priei-ztaraujan- 
ti kunįgijai rasztai buvo degina
mi. .Tai kaipgi autorius galėjo su
rasti, kad terp mokslinczių viso
kių amžių iszpuola tikt 5% neti
kėlių. Ar nė trupuezio daugiaus 
nė mažiaus? Ar autorius knįgutės 
žiurėjo į sanžinę anų 18 amžių 
mokslinczių?

Moksliszkuose klausymuose, 
kur juos autorius užgriebia ir 
bando aiszkinti, tiek klaidų pri
dirbo, kad suskaitymas jų per 
daug mums vietos užimtu; tokių 
klaidų priesztaraujanczių mok- 
sliazkai teisybei galima^ rasti be
veik ant kiekvieno puslapio. Ant 
5 puslap., aiszkindamas atsitiki
mus priesz prancuziszkę revoliu- 
ciję, sako, kad prancūzai nužudė 
ciesorių ir ciecorienę. To padary
ti ne galėjo, kadangi priesz re- 
voliuciję Prancuz joj nė ciecorių, 
nė ciecorienių ne buvo; bet ka
raliai; nužudytas Ludvikas XVI
ne buvo ciecoriumi bet karaliu
mi. Dar daugiaus klaidų užgrieb
tuose gamtos mokslų klausymuo
se; •

Kaslink kunįgų, autorius vie
noj vietoj sako, kad terp jų,kaip 
terp žmonių, gali būt niekszai, 
kitoj juos vėl perstato kaipo ne- 
paprastus žmones ir sako, kad jų 
niekinti ne gal m a. Jeigu jie pa
prasti žmonės, tai turi ir papras
tu žmonių silpnybes, kurios juos 
vėda ant pikto kelio. Paprastus 
žmonis už besivoliojimę nedory
bių dumblyne kiekvienas ne tikt 
turi tiesę, bet ant persergėjimo 
gerų, privalo nupeikti. Kodėl už 
tokius jau darbus ne galima nie
kinti netikusio kunįgo, kuris klai
džiai ant ravo naudos apverezia 
Christaus mokslę, klaidžios, 
atžagarios doros mokina žmo
nes? Toksai netikęs kunįgas juk 
daugius gali pikto padaryti ne
gu teip žmogus! Kam ta cenzūra 
ant slėpimo kunįgų nedorybių, 
jeigu ji ne gali geidžiamų vaisių 
atgabenti?

Apart szitų silpnybių, reikia 
dar paminėti vartojimę vieton 
iietuviszkų lenkiszkų žodžių : 
smertia, kora ir tt. — tai ne- 
lietuviszki žodžiai.

Dirva. Nr. 3, kn 9 ir 1O. Lietu- 
viszkl Dainiai pradžios r XIX 
Hzimtmeczio. Sutaisė Jr. .Fonas. 
RankvertisSenoviszkos Istorijos. 
Sutaiae kun. A. M. Milukas.

Pirmoje dalyj, taigi apie lietu- 
viazkus dainius pradžios XIX 
szimtmeczio, telpa trumpos bio
grafijos (gyvenimo apraszymai) 
szitų Iietuviszkų rasztinįkų: Dijo- 
nizo Poszkos, Sz:mkevycziaus, 
Waliuno, Simano Stanevycziaus. 
Surinktos ir eilės minėtų dainių. 
Kaip kitos paduotos dvejopoj 
raszyboj ir tarmėj, taigi pertaisy
tos pagal szios dienos raszybę ir 
teip, kaip jas autoriai peraszė.

Antroje dalyje szitos “Dirvos” 
numbrio telpa: Rankvedis seno- 
viszkoa Istorijos, apdirtas kunį
go A. M. Miluko pagal Fisherę 
ir kitus, tik ue visas, bet vien 
Grekijos istorija. Apart teksto, E 
taigi apraszymo,yra knįgutėj tei
posgi paveikslėliai paaiszkinauti 
textę, kaip antai: apsirėdymaį 
grekonių, dailiausios jų štatuos, 
linyczios ir teip triobos ir tt. Ap- 
raszyta viskas suprantamai kiek
vienam.
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Isz Amerikos
Parapija pergalėjo vyskupą.
Neseniai praneszėme “Lietu

voj”, kad airiai parapijonai 
mieste Esat Št. Louis, III., atsi
sakė priimti už prabaszczių vys
kupo atsiustę kunįgę Cluse, vo
kietį. Už pasiprieszinimę, vysku
pas iszkeikė parapijonus, kol jie 
nenusilenks priesz jo padava- 
dyjimę. Parapijonai vienok ne 
tikt nenusilenkė, bet apskundė 
vyskupę popiežiaus delegatui, 
kurisai pripažino parapijonams 
tiesę ir prisakė vyskupui, vieton 
vokieczio, duoti airį kunįgę, teip 
kaip reikalauja parapijonai. Kad 
visur parapijonai teip dręsiai 
stotu už savo parapijos reikalus, 
ne butų nė lenkiszkose arba lie- 
tuviszkose parapijose nedorų 
lupikų, pusgalvių prabaszczių.

. Turbut nelaimes prowos.
Gyvenantis mieste Detroit, 

Mich., koksai W. Dass apskundė 
į sudę miestę reikalaudamas 
120000 atlyginimo užtai, kad lai
ke gaisro netoli jo namų, kada 
jis stovėjo ant trotuaro, ugnasar- 
giai apczirszkė jį isz csirszkynių 
teip, kad j 8 puolė ant žemės ir 
baisiai apsikulė ir nuo to ilgai 
sirgo- Wargiai bo sūdąs pri- 
pažts jam reikalaujamę atlygini- 
mę, kadangi nieks neįtikės, kad 
paleistas isz czirszkynėa vanduo 
butų teip baisiai pavojingas.
Naujas numirėliu laidojimo bu-

Nev Yorke susitvėrė kompa
nija, kuri nusipirko jau reikalin- 
gę žemės plotę ir ant jo parengs 
naujas kapines, kur numirėlių 
kūnai vienok ne bus kasami į 
žemę, bet bus paversti į dulkes 
su pagelba paversto į skysti m ę 
musų žemės oro. Po įtekme jo 
kūnai teip su*zala, kad juos gali 
ma mat į dulkes sudaužyti, su
trupinti.

Tvanai.
WlNNIPEG, MANITOBA. 

czia žinios isz Edmonton 
. dėlios tvanus visame

tyj. Upė Saskaczevan pasikėlė 
ant 40 pėdų augszcziaus paprasto 
pavirsziaus ir užliejo visus aplin
kinius taukus ir kaimus.Wandens 
nuneezė daugybę farmų, szieno, 
gyvulių ir medžių. Liivas 
Northvest susidaužė ir pasken
do.

Paskendo laivai
Laivas “Ąuron Reppord” isz 

Philadelpbijos, prieszais Shools 
gelbėtojų staciję, Sziaurinės Ka
rolinos pakrantėse likosi vėtros 
ant uolų užmestas ir susidaužė. 
Isz buvusių ant jo žmonių, 5 pri
gėrė, kitus gi, o tame ir laivo 
kapitonę, iszgelbėjo.

Nelaime ant geležinkelio.
Philadelphia, Pa. Ant Noris- 

tovn, Chestnut Hill & Rosbor- 
rough geležinkelio, netoli Ply- 
mouth Tovnship, susimuszė du 
karai “Trolleycars”. Prie to 30 
žmonių likosi sunkiai apkultų, 
terp kurių trys apkulti mirtinai.

Gataras
Toledo, Oh. Nuo espliozi- 

jos tampos ant altoriaus, sudegė 
czia katalikiszka bažnyczia “Gero 
Piemens”! Pražuvo jjrie to, terp 
kitko, ir brangus abrozdai.

Ateina 
apie di 
apskri-

Springfied, III. Kalnaka- 
sai Central Coal Co. kastynių pa
kėlė sztraikę.

Braddock, Pa. Neužilgio 
prasidės czia darbai prie statymo 
naujos plieno liejinyczios.

5 Duryea, Pa. Sztraikas 
Commeli kastynių dArbioįkų pa
sibaigė ir prasidėjo jau darbai.

Lovson, Col. Szraikas czia- 
nykszczių kalnakasių pasibaigė ir 
500 darbinįkų sugrįžo prie dar- 
bo.

1 Latboba, Pa. Schoenbergo 
anglių, kastynėse rengia nauję 
olę. Priims czia dauginus darbinį
kų.

1 Rome, N. Y. Naujai stato
mos Rome Tube Co. dirbtuvės 
gatavos; neužilgio jose prasidės 
darbai.

< Jelies, Ten. Kalnakasiai 
Jelies ir Mill Creek kastynių 
gauna padidintę ant 10% užmo- 
kesnį.

Negannce, Mich. Czia- 
nykszczioBe kastynėse, kurios isz- 
stovėjo netoli 20 metų, pradės 
vėl dirbti.

5 Lisnc, Pa. Czianykszcziuse 
kastynėse yra sztraikai; tegul to
dėl isz kitur darbinįkai neina czia 
darbo jieszkoti.

<[ Everett, Wash. Dirbtuves 
Puget Sound Wire Nailvorks 
dabar ardo ir perkelia į San 
Francisco, Cal.

Virginia. Ibz vakarinės Vir
ginijos 2000 kalnakasių iszsi- 
krauatė visai ir iszkeliavo į va
karinius aztetus.

5 Canal Dover, Oh. Penn 
Iron Co. dirbtuvės, kurios po at
sitikusiai expliozijai stovėjo 19 
dienų, dabar pradėjo vėl dirbti.

Nev Havkn, Conn. Czia- 
nyksztes plieno tarpinycztas nu
pirko nauja kompanija ir neužil
gio jose prasidės darbai.
- PrrrsTON, Pa. Pudleriai 
Pittetovn Iron Work8 dirbtuvių 
nuo 1 d. pjutės gauna padidintę 
nuo $3.75 ant 4 00 užmokesnį.

1 Glassport, Pa. Pittsburg 
Steel Foundry Co. stato 5 naujus 
plieno tarpinimo pecziue; priims 
paskui prie darbo daugiaus dar
binįkų.

< Saginav, Mich. Sebavaing 
kastynėse darbinįkai nutarė 
sztraikę pakėlli, jeigu kastynių 
savinįkai ne padidįs 
kesnio.

•I Nev York. 800 
ežių mantelių siuvėjų
sztraikę pakelti. Reikalauja jie 
didesnio už savo darbę užmokės- 
nio.

•[ Crystal Falls,Mich. Darbai 
eina czia gerai. Darbę nesunku 
gauti ir taz kitur atkakusiems. 
Kastynių olose moka $1.75—2.00; 
ant virazaus gi $1.50 ant dienos. 
Dirbant ant kontrakto,galima už
dirbti iki $3.

* Kompanija Dėta vare ir Lac- 
kavana geležinkelio, ant surinki
mo didesnio sau pelno, nutarė 
praszalinti nuo vietų pusę tar
naujančių, likusiems numuszti 
užmokesnį: pasilikę turės dirbti 
po 12 valandų ant dienos ir tai 
už mažesnį negu buvo iki sziol 
užmokesnį.

I.ndiapolis, Ind. Darbai eina 
czia gerai, uždarbiai ne niekiausi. 
Szię sanvaitę s atya prie M įlea- 
ble Caatings Works dirbtuvių 
nauję fondrę ir 9 fornisę, prie ku
rio gau-t darbę apie 50 formų dir
bėjų ir kitokių darbinįkų; toje 
naujoje dalyje prasidės darbai už 
poros mėnesių. Dirbtuvės skun
džiasi, kad ne gali gauti tiek for
mų dirbėjų, kiek reikia.

jų ažmo

czianyksz- 
nusprendė

Isz darbo lanko.
Wa8H>noton, Pa. Stato czia 

nauję blėtos dirbtuvę.
8mithfield,Pa. Standard Coke 

Co. italo czia 80 naujų kokso 
peczių.

•f Suaron*. Pa. Wilkes Rol 
lingmtlta priėmė 100 naujų dar- 
binįkų.

Mc Donald, Va. Wisose 
szito apskriezio kastynėse dirba 
pilnę laikę.

». Masstllon, Oh.į Czianyksz-
cziose geležies dirbtuvėse dirba 
be paliovos.

1 Uni^ntovn Pa. Oliver & 
Singer S eel Co. pastatys czia 
100 kokso peczių.

1 Mc Cork, Neb. C. & Q. Čo. 
rengiasi pastatyti czia nauję ge
ležies dirbtuvę.

Yoųngstovn, Oh. Todd & 
Co. didina sawo dirbtuves: pri
statys naujas dalis.

Ishpemikg, Mich. 100 kai- ,

ISZ
Lietuwiszhu dirwu.

Ko dar reikia m u nu paro
dai?

Neseniai tūluose musų taikrasz- 
cziuoae apsireiszkė nuomonė, buk 
susirinko ant perstatymo musų 
spaudos Paryžiuj gana 
aukų. Mums rodosi prieszingai, 
kad tų aukų per mažai, o vėl dėl 
anų straipsnių aukos, rodosi, liau
ja plaukti. Amerikoj sūri rinko 
apie 700 dol., bet to mažai ant 
prderanezio perstatymo musų 
spaudos. Kiek surinko Europoj,’ DĮ/auuvoi Kaivn OUIHIRV JEJU<t»ĮJVlę

nakaaių Lake Superior kastynių mes ūežinome, matėme vien au
pakėlė sztraikj. kas pagarsintas “Tėvynės Sar-

ge", bet jos teip mažos, kad nėra 
nė kę minėti. Kę sudėjo Lietu
vos inteligentai, tę dengia tokia 
jau paslaptis, kokię uždengia 
Chicagoa parapijos kasos stdvį. 
Gal jie nieko ne sudėjo?Oi tie Lie- 
vos szviesuoliai! elgiasi jie teip 
ypatiszkai, kad ne žinia, kę apie 
juos mislyti, ar gal reikia mums 
visai ant jų nepaisyti ir taikyti 
už neėsanezius? Kę jie iki sziol 
nuveikė ant musų spaudos pa
rodymo, mes nieko nežinome.

Ant pasirodymo ant Paryžiaus 
parodos, mums rodosi, neužteks 
vien lietuviszkų knįgų, bet reik
tu susirinkti ir iszėjusias apie 
lietuvius svetimose kalbose. Ne- 
užmirszti lietuviszkų gramatikų 
Schleichero, Kursehato, Wiede- 
mano, Sch ekopo; teiposgi visų 
lietuviszkų žodynų. Dainų Reh- 
sos, Brzozovskio, Bartacho, 
Glogero, rasztų Voelkbo, Jaoo- 
bio.Boappo,Leskieno,Brugscho ir 
kitų.Reiktų pasirūpinti surinkti 
vietų paveikslus ir lie- 
tuwiszkas muzikaliszkas
kompozicijas. Yra jų, apart 
kompozicijų Dro Kudirkos: dai
nų surinkime Moniuszkos, yra 
lietuviszkos melod jos jo aperoj 
Jaunutėj. Yra lietuviszka žmo
nių dainelė Chopino, lietuviszki 
chorai Weingaertaero. Warsza- 
vos “Lutnės”k vartotuose yra ke
lios lietuviszkos dainos Polin- 
skio ir Krzyžanovskio. Jarec- 
kio yra dvi operos isz lietuvių 
gyvenimo: Mmdove ir Jadviga. 
Želenskio operoj Konrad Walen- 
rod teipoegi yra keli lietuviszki 
tematai. Kas isz tų operų lazduo
ta,' galima dažinoti knįginyczoj 
Seyfarlo & Czajkovskio Lvove. 
Italijonas Ponchieli paraazė operę 
II Lilhuani. lazduota ji Medijola- 
ne, lietuviszkų tematų joje nė
ra, bet dėl paties vardo ji butų 
reikalinga ant parodos. Gal 
būt, kad paskutiniuose laikuose 
iszėjo Europoj kas tokio naujo, 
apie kę mes nežinome. Reikėtų 
peržiūrėti gerai katalogus pran- 
ziszkų, vokiszkų ir kitokių isz 
leidimų. Tę priderėtų padaryti 
europiecziams, tikt nežinia,ar ant 
jų galima užsitikėti

Priderėtu surinkti ir tuos viso
kiose kalbose laikraszczių 
merius, kur yra svarbesni 
tai apie lietuvius. Rodosi 
ar 1893 m. prancuziszkam
rasztyj Temps'e buvo, rodosi 
VVolffo rassyta, apie lietuviszkaa 
tautiszkas melodijas. Tę patį 
tematę keliuose numeriuose per
kratinėjo, rodosi tuose jau me
tuose, vokiszkas laikrasztis“Neu- 
e Musik Ztg”. Gal apie lietu
vius straipsnių netrūksta ir ki
tuose svetimuose laikraszcziuoee? 
Apie tai europiecziams priderėtu 
pasiteirauti*. Ar buvo kas svar
besnio amerikoniszkuoee magazi
nuose,mes nežinome ;kas buvo pa
prastų reporterių talpinama kas
dieniniuose laikraezcziuse, tas ne 
turi vertės-Kaslink įtalpos svar- darni į jų melagystes ir rago- 
besnių visokiose kalbose ypacz: žiavimus kisztiesi, bet užgriebsi-

mojunų parapijos, Trakų pavie- 
tyj. Jie pasakojo, kad vienas 
žmogus, sugrįžęs isz Amerikos, 
gražiai pasirėdęs kaip ponas, užė
jo į krautuvę ko ten nusipirkti; 
kokių buvo dyvų, kada jis k ro
mely j lietuviszkai prakalbėjo. 
Wtai pradėjo juoktiesi isz tokio 
amenkoniszko pono, kurisai ne
moka lenkiszkai, o azneka lie
tuviszkai. Ir tie Uys lietuviai 
buvo tokios nuomonės, kad kiek
vienas geriaus apsirėdęs turi len
kiukai kalbėli,kol neatkako į A- 
mepkę. Wienas isz jų net su sa
vo draugais gėdyjosi lietuvisz
kai kalbėli ir grabaliojo lenkisz
kai. Bet Amerikoj ir jų akys at
sidarė, kada mes jiems pradėjo
me aiszkinti, kad lietuviai yra 
tokiais jau žmonėms kaip ir kiti, 
kad musų kalba yra branginama 
viso svieto mokslinczių labiaus už 
lenkiszkę, moksltoczni mokinasi 
lietuviszkai o ne lenkiszkai. Pra
dėjome skaityti Lietuvos istori- 
ję, paskui isz laikraszczių apie 
rengiamę musų spaudos skyrių 
ant visosvietinės Paryžiaus pa
rodos. lazgirdę viskę, tie lietu
viai net piestu szoko prieez anę 
lenkų neva poniszkę kalbę ir pa
aukavo, kiek galėjo, ant lietu- 
viszkų dalykų, apgailestaudami, 
kad jų draugai Lietuvoj pasilikę 
apie tai nieko nežino ir nė sa
pnuoti ne gal apie tę, kę jie pits 
Amerikoj dažinojo ir supratę 
skaitydami lietuviazkus laikrasz- 
czius ir knįgas.

Sudėtas aukas (vardai aukau
tojų buvo pereitame “Lietuvoa” 
numeryj pagarsinti) ant {Pary
žiaus parodos reikalų... .|1.75c.

Ant kankintinių........... 15c.
įsa*viso |1.9Uc., 

atsiuneziame į “Lietuvos” redak- 
ciję.
Kasliuk komiteto, tai mes sutin
kame ant to, kurisai “Lietuvoj” 
buvo pagarsintas kaipo iszrink-' 
tas. t Tamulyaas.

ar ne, ar juoe pagimdė piktumas 
už aidvolkę, apie tai sprendė sū
dąs, geriaus isz manantis negu 
mėgstantis mėsę atsiųstas isz 
Pennsylvanijoe tirinėtojas. Ant 
tikro ir teisingo isztirimo reikia 
geresnių tirioėtojų, kurie nesi
slėpdami dręsiai galėtu teisybę 
žmonėms apreikszti. Ant apreiszki- 
mo reiktu doresnių ir pastoves
nių nuomonių laikraszczių negu 
“Saulė”, kuri labai tankiai savo 
nuomones perkeiezia: net vie
name ir tame jau numeryj pasitai
ko joje straipsniai užginanti ant 
vieno puslapio tf, kę peikia ant 
kito. Dieve mieliausias, kiek jau 
kartų “Saulė” kaslink savo nuo
monių apsiragožiavo. Kada Dr. 
Szliupas ir kun. Burba stengėsi 
lietuvius nuo lenkų atskirti — 
“Saulė” kariavo su Burb-Szliu- 
piais. Toliaus,po kelių sanvaiezių 
pirma iszniekinusi kokį kunįgę, 
apie tę patį szaukė: Dieve duok 
mums daug tokių kunįgų! Pa
tekę* po sudu per prisidėjimę tū
lų kunįgų — “Saulės” iszieisto- 
jas ezaukėsi pugelbos ne kartę jo 
iszniekinto D-ro Szliupo, kvietė 
susijungti “geresnius” laikrasz- 
czius: “Saulę”, “Kardę”, “Lie
tuvę" ir “Vienybę” (ar to “Sau
lės” iszleistojas jau neatmena?). 
Paskui vėl niekino bažuyczios 
surėdymę, pagal kurį bažnyczios 
užraszytoe ant airiszkų vyskupų 
(tas dar neseniai buvo), dabar 
vėl randa, kad bažnyczios gali 
būt tikt vyskupų savasezia. 
Siiędien “Saulė” pastojo organu 
niekuom geru neataižymėjosių ku
nįgų. Teisybė** gi minėtas iaik- 
raaztis labai retai prisilaikė. Aut 
“Saulės ir jos tinnėtojų” zaunų 
todėl galima ne paisyti ir eiti 
sau tolinus savo keliu.

nu- 
rasz 
1892 
laik-

“Siūles” reporteriui.
Paskutiniame numeryj “Sau

lė” patalpino raportę epecijalisz- 
ko tirinėtojauf atsiųsto į Chicagę 
ant isztirimo užgimusių terp Chi- 
cagoe prabaszcziaus ir “Lietu 
vos" nesutikimų. Kadangi rapor
te ne trūksta sakinių vartojamų 
Chicagoa lietuvių dvastazko 
vadovo, isz to jau matyt, kad 
raportas tirinėtojaus apdirbtas 
prie alaus stiklo drauge au musu 
miesto lietuvių “dvasiszku vado
vu”. Sudžia tirinėtojn8 czia užsi
ima ne vien teisinimu savo vai- 
rzintojaus, bet prisipažįsta, kad 
jam nepatinka: geografijos, hy- 
gienoe, astronomijos (ka-* ko ne 
pažįsta, tę ir peikia). Apie tę 
nėra kę ginciytieei nė su “Sau
le", nė su joa re porteri u m i; len
kiukas priežodis sako: księdz 
lubi kapustę, mę*o organista. 
Paliksime “Saulei” ir 
jos reporteriui *mėsę, ne mialy-

moksliszkų laikraszczių gali Eu
ropos szviesuoliai rasti specija- 
liszkame laikrasziyj Polibiblion, 
iszleidžiamame Paryžiuj.

Mums rodosi, kad jeigu pasiro
dyti Paryžiuj, tai reikia pasiro
dyti gerai, kiek galima, isz visų 
pusių; kitaip geriaus visai ne 
pasirodyti. Ant pasirodymo 
kaip pridera,aukų turime dar per 
mažai.

deszim- 
para pi

jau nė 
ui nuo

IszScranton, Pa.
Kaip labai lietuviams tėvynėj 

reikalinga spauda jų prigimtoj 
kalboj, tę žino kiekvienas ap- 
szviestesnis žmogus, bet dauge
lis musų brolių to nesupranta. 
Reikta vienok stengsiesi atvesti 
ir tuos prie supratimo. Tokiems 
gali atidaryti akis tikt apszvieati 
lietuviai per prakalbas. Ameri
koj nesunkiai duotųsi tas iezpildy- 
ti.Lietuvoj,žinoma,per prakalbas 
ir praneszimus žmonių apszviesti 
negalima, kadangi tas Maskolijoj 
uždrausta. Ant apszvietimo ir 
pakėlimo žmonių supratimo rei
kia ten kuo daugiausiai hetuvisz- 
kų knįgų ir laikraszczių. Be 
prakalbų ir rasztų Ltatuvoj žmo
nelės ne gali žinoti,kuom jie yra. 
Antai Wilniaus gubernijoj {žmo
nės dar vis tiki, kad lietuviszka 
kalba yra mužikiszka, o lenkisz- 
ka tai poniszka. Kad teip ten 
žmones tiki, neseniai pats persi
tikrinau. Szię vasarę atkeliavo 
į Amerikę trys lietuviai isz Ne-

me viens labai svarbų dalykę. 
Atsiųstas ant tirinėjimų “Saulės” 
reporteris, radęs kun. Kravczu- 
nę nekaltu (kitaip ir būti juk ne
galėjo), užsimanė iszrodyti jo 
nuopelnu8(mea tų nuopelnų neuž
giname, už juoe pripažįstame 
gėrę pakavojimę kelių 
ežių tukstanezių doliarų 
jos pinįgų teip, kad jų 
joks vagilius nep ivogs;
lietaus prip įžįstame ir parūpini- 
mę krelito parapijai Milvaukes 
banke); terp tų nuopelnų pami
nėjo kunįgo ant lietuvių labo 
iszleidžiamę “Katalikę”. Tuom 
tarpu pati “ Kataliko” redakc ja 
ne kartę užsigynė, kad tasai laik- 
rasztis nė kun. Krauvczuno isz- 
leidžiamas; p. Rusi kis net sude 
(ten reikia liudyti po priaiega) 
taipjau liudyjo, kad “ne kunįgas 
iszleidžia. Taigi isz tikro norėtu
me žinoti, ar liudyję sude kunį
go szalinįkai melavo, ar tę daro 
“Saulės” atsiųstas tirinėtojas? 
Gal būt, kad patsai kunįgas, po 
įtekme dilelio džiaugsmo, sulau
kęs syk) Shenandorio tirinėtoję.ne- 
lyczia teisybę pasakė? Jeigu teip, 
tai kę reikia mislyti apie prie- 
szingai liudyjusius sude kunįgo 
draugus? Jeigu tirinėtojas raazo 
teisybę, tai tūli kunįgo liudinįkai 
turėjo ant juoko sudę pataikyti ir 
užtai reiktų jiems priesz »tę patį 
sudę atsakyti?

Apie tai, ar musų daromi kunį- i 
gui užmetinėjimai buvo teisingi,

Lietuvio atsakymas Glo- 
werso malnieriai.

Gloverso Mainerius nupeikė 
musų vadovus ui jų neprisidėjimę 
prie lenkų, kada tie protestavo 
prieez maskolius ir protestus nu
siuntė ant santaikos kongreso į Ha- 
agę.o tašyk susirinkę ant kongreso 
visų civilizuotų krasztų delegatai 
butų dažinoję, kę mes keneztame 
nuo sandaros kongreso užmany
toj aus, maskoliszko caro. Mums 
rodosi, kad tie krasztai ir jų ran
dai, kurie atsiuntė į Haagę dele
gatus, turėdami pasiuntinius ir 
konsulius, isz jų raportų gerai ži
no, kaip maskoliazkas randas el
giasi su savo nemaskoliszkos 
kilmės pavaldiniais; jeigu suva
žiavę ant kongreso delegatai bu
tų norėję už caro valdžių skriau
džiamus užstoti, galėjo tę daryti, 
bet kad kongresas buvo caro su 
užsuktas ne ant užtarimo už silp
nus, tikt ant pritarimo carui, tai 
žinoma, kad delegatai ne galėjo 
kelti tokių klausymų, koki kon
greso užmanytojui butų galėję ne
patikti. Lenkų ant kongreso ne
prileido ir jų protesto delegatai 
visai ne skaitė. Leva- 
kovski taikė kulbę ne ant kon
greso, bet ant privatiszko susi
rinkimo Haagoj, ant kurio kon- 
gresodelegatų visai ne buvo. Tiek 
lenkai su savo protestu padarė, 
kad apie jį pagarsino keli svetimų 
krasztų laikraszcziai. Tas rods 
maskoliszkam randui galėjo ne
patikli, bet pertai maskoliai ne- 
paliuosuos ant lenkų uždėtų pan- 
czių. Kę padarė lenkų protestas, 
tę ir lietuviai gali padaryti kad 
ir p<» kongresui per iszleidimę 
vienoje isz terptautiszkų pla
išiausiai apszviestam svietui pa
žįstamoje kalboje istorijos pri
spaudimų, kokius kenezia nuo 
maskolių rando.

Tuom tarpu lietuviams tėvy
nėj svarbiausiu įeikalu yra su- 
gręžinimas maskolių užgintos 
spaudos (lenkai savo spaudę tu
ri, tai jiems nėra nė reikalo 
szaukti, kad ję sugręžiiitu). Ant 
Haagos kongreso spaudos reika
lais visai neužsiėmė. Czia mat len
kų reikalai nesutinka su reikalais 
lietuvių, geismai jų teipoegi ki
tokį.

Gloverso Mainierius, teip kaip 
ir maskoliai, ueužkenezia pake- 
lianczių žmonių protę rasztų, 
nekerezia istorijos, kadangi per 
juos žmonės pradeda viskę ge
riaus suprasti, apszviestų jau 
negalima kvailuti ir ui nosies 
vadžioti, pamėgsta jie liuosybę, 
neužkenezta skriaudėjų. Mainie- 
rins sako, “kad Paryžiaus poroda 
ne sugręžįs mums spaudos”. Žino-

ma, kad ne’ sugręiįs, jeigu ant 
jos nieko neveiksime, jeigu ne 
bus ten kam musų spaudos reika
lus iszaiszkinti, jeigu mus ten re
prezentuos koksai prancūzas arba 
lenkas, kuris,užvydėdamas lietu
viam*, negeidžiantis sugręžinimo 
spaudos, kuri galėtu užkirsti ke- 
lię platinimui terp lietuvių len
kystės, ne mokės ir ne norės aisz
kinti parodos lankytojams, kę 
mes keneziame nuo netikusio 
caro Ir jo valdžių. Tęeyk, žino 
ma,nora pats caras prie musų spau
dos skyriaus stovėtu,tai ir jis nie
ko nematys, ir matys vien, kad 
knįgų turime mažai; tęsyk galėtu 
dar sakyti: “koki tie lietuviai 
netikę, je'gu teip mažai turi knį
gų”. Ir jo bus teisybė, jeigu 
nieks jo begėdystės neiszaiszkintų. 
Svetimtaucziai,nežinanti teisybės, 
galėtu garbinti carę, kurisai ren
gia ant žmonių apszvietimo 
mokalaines lietuviams; niekam 
neaiszkinant,svetimtaucziai neži
notų, kad tos visos mokslainės 
parengtos ne ant lietuvių ap
szvietimo, bet ant vertimo jų 
į maskolius.

Mainierius užstoja už tuos ku
nigus, kurie su maskoliszkųis pa- 
szlemėkais sėbrauja gatavi:Juoą 
užvesti ant savo brolių. Ne, to
kius mekszus kunįgus visi turi 
tiesę niekinti kaipo maskolių 
tarnus. Ant laimės Lietuvoj yra 
ir kitoki, kurie persergsti žmonės 
nuo žandarų, į taikę pasako, kad 
knįgas pakavotų arba iszvežtų 
isz savo namų. Apie tuos, žino
ma, Mainierius nieko nežino. 
Doras žmogus,ar j išbūtų kunįgas, 
ar szeip kas, ne draugaus su niek- 
szais, ne girs maskoliszkos val
džios, jeigu visi žino, kad ji nie
kai.

Meluoja M-tinierius ir tai me
luoja begėdiškai, lyg caro pa
samdytas, sakydamas, kad senų 
gerų knįgų nieks ne draudžia 
pardavinėti Maskolijoj, tokių 
kaip kantiezkos arba maldaknį- 
ges. Jeigu jas pardavinėti daleis- 
ta,tai kodėl karabelnįkai jų netari, 
kodėl atradę pas juos senę Aukso 
Altorių arba Kanticzkas zemskiai 
arba žandarai atima ir dar tokus 
karabelnįkos baudžia. Nevalia 
pardavinėti nė lietuviszkų ele
mentorių. Kamgi “Saulė” grie
biasi tokio bjauraus melo ant 
muilinimo akių, kam platina me
lagystę vieton teisybės? Gal ji 
visame tokios teisybės prisilaiko 
kaip minėtame Gloverso Mainie- 
riaus ra»zte. Tegul mus Die
vas apsaugos nuo tokių teisybės 
garsintojų! Lietu vys. '

| Prancūzijos randas apdirbo 
užmanymęjpaskyyimo pensijų vi
siems seneliams virsz 65 metų 
amžiaus. Projektas rando ap
dirbtų tiesų kas link tų pensijų 
dar ne apgarsintas, liet jis bus 
paduotas ant parlamento užtvir
tinimo. Ant tokių pensijų ran
das tikisi apversti 200000000 
frankų kas metę, isz ko pusę su
dėtų vatazcziai, kitę gi pusę pri
dėtu Prancūzijos randas.

* Paskutinės vėtros ant salos 
Portorico, apie kę praneszėme 
jau pereitame “Lietuvos” nume
ryj, kaip dabar apskaito, pridir- 
ko biėdies gyventojų turtams 
ant 75 milijonų doliarų. Taigi ant 
žmogaus iszpuola po 1100. Tuose 
krasztuose, kuriuos vėtra pasie
kė, galima sakyti, kad ne likę 
nieko, viskę ji isznaikino.

| W ak arinėj dalyj Rytinių In- 
dijų gyventojams gresia badas. 
Jau seniaus isz ten ateinanczios 
žinios garsino, kad jeigu j dvi 
sauvaiti ne bus lytaus, visoj va
karinėj Indijų dalyj ne bus kę 
rinkti nuo taukų. Laikas tas 
perėjo, o lytaus ne buvo. Dabar 
nors jis ir užeitų, jau iszdegu- 
sių laukų nepataisys.

ll Laike paskutinių audrų siau
timų pietinėj Prancūzijoj, perkū
nai neiszpaaakylai daug biėdies 
pridirbo ypacz aplinkinėse Pyre- 
nėjų kalnų. Curlitt kalnuose 
audra su ledais užklupo ant lau
ko bandę avių susidedanczię isz 
500 avių. Gyvuoliai parbėgo j 
tvartus, kur buvo pasislėpę ir 
piemens. Trenkė ežia perkūnas, 
užmuszė ant vietos 203 avis, ki
tas gi apsvaigino; cziajau ėsan- 
czių piemenų visai neužgavo.

| Po paskutinių vėtrų, kaip 
p įduoda paskutiniai telegra
mai, terp gyventojų ant ameri
konų užimtos salos Porto Rico 
apsireiszkė badas. Tūluose apskri- 
cziuosc vėtros isznaikino laukų 
vaisius, isznesziojo, užbarate nuo 
seniaus krautuvėse užsilikusius 
teip,kad žmonės ne turi kę valgy
ti. Ypacz vaikai szimtais mirazta 
nuo badą Isz Amerikos siuuczia 
baduojantiems paszelpę, bet kol 
ji teks baduoliams, ne vienas 
szimtas žmonių numirs.

Isz wisnr.
| Pereitos sanvaitės pabaigoj 

Lszpanijoj siautė vėtros, kurtos 
labui daug biėdies pridirbo.

| Ateinanczios isz Maskolijoe 
žinios paduoda, kad dėl stokos 
lytaus pietvakarinėj Maskolijoj 
laukai teip iszdegė, kad visai 
uėra kp rinkti.

| Anglijos pakrantėse, priesz 
Lavestuff, susimuszė praneuziaz- 
kas laivas “Pauobolo” su an- 
gliszku “Hercules’.“Pauobolo”li- 
kost pramuštas ir paskendo, 5 

; urininkai nuc jo prigėrė, kitus gi 
iszgelbėjo.

A >gl'ų kasiynė-e G omorgon- 
shire, Walise (Anglijoj), atsitiko 
baisi dujų expliozij<, kuri iszgrio- 
wė kastynių olas. Prie to 18 kal
nakasių likosi užmuszų, 60 gi jų 
yra dar neatkastų užgriuvusiose 
olose.

t Mieste Lonaondery užgimė 
kruvinos musztynės terp airių 
katalikų ir metodistų. Katalikai 
iszgriovė metodistų bažnyczię, 
tie gi iszdaužė langus ir duris 
katalikų koplyczios. Mieste 
Belfaste atsitiko panaszios dėl ti- 
kėjimiszkų priežaszczių muszty- 
nėt».

| Komisija daktarų Paryžiaus 
Pasteuro instituto, tazsių-ta ant 
isztirimo ligos apsireiszkusioa 
Portugalijoj, galutinai nusprendė, 
kad liga ta yta tikras azijdi-z- 
kas maras. Wisi kaimyuiszki 
Europos krasztai uždėjo 
rantenę ant visų laivų ir 
vių i>z Portugalijos, idant 
leisti a<v Ikitnoligos.

kva 
kelei- 
neda-

| Amerikonas Welman, kuri
sai pora metų atgal iszkeliavo 
ant tirinėjimų į rziaurinius ledi
nius krasstus, apie kurį tikėjo, 
kad turėjo pražūti, laimingai su 
pasilikusiais žmonėms atkako į 
Tromsoe, Norvegijoj. Isztyrė jis 
salas Pranc'szkaus Juozapo, 
ant jų ir tol i aus nerado nė jokio 
ženklo Andrees expedicijos. 
Tol taus į sziaurius nuo Prancisz- 
kaus Juozapo salų užtiko nauję 
didelį sausžemį. Welman prisi
griebė iki 81° šiaurinės geogra- 
Cszkos platumos, nuo kur iki po
liui liko jau tik 9°.

0 Mtskoliszkas randas savjsz- 
kai perdirbo penktu Dievo pri
sakymu ir pagal teip paszlemėkų 
urėdnįkų perdirbtu kalekizmę mo
kina mokslainėse ir cerkvėse.Penk 
tas Dievo prisakymas yra : godo- 
kie tėvę ir motinę; perdiibtas gi 
maskoliszkų urėdnįkų skamba: 
guodok tėvą, motinę. carę ir jo 
urddnįkus,jeigu nori ilgai gyven- 
ti ant iemės. Mat ko griebiasi ne
dori caru tarnai ant pakėlimo ne
tikusiais jų darbais nupuldytos 
garbės. Mums rodosi, kad nė su- 
pagelba perdirbtų Dievo prisa
kymų ne pe nys Įmonių guodo- 
nės, kaip neuutildys Įmonių ru- 
gojlmo u Įmanyta tūlų musų ku
nįgų cenzūra ant skundimo kuni
gų svietiszkoms valdžioms.

U Szkotijos pakrantėse 17 d. 
ęugpjuczio siautė smarkios vėt
ros, kurios pridirbo nemažai blė 
dies ir daug nelaimių atgabeno. 
Wėtra užklupo ant jūrių 300 
žvejų laivelių. Gelbėtojai iš
siuntė garlaivį,bet jis visų žvejų 
surasti ne galėjo, daug valtelių 
tarėjo susidaužyti. Laivę “Dia. 
dem” iszgelbėjo nuo paskendimo 
James Brovn, kurisai, pagriebęs 
ilgę virvę, szokoį jūres, priplau 
kė skęstanezio laivo, pada
vė wirvę, ir sugrįžęs ant kranto, 
&u ja isztraukė laivę su visais 
žmonėms. Laivas “Pioner”, 35 
mylios nuo Aberdeen likosi ant 
uol ų užmestas; nėia Vilties, idant
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>| Antateinancziųmokslometų, 
Lu<*sztesnėse mokslinėse įtaisose 
piaskolijoj yra nedaugiausiai vie
kų. Charkovo technologiszkame 
institute ant pirmo kurso yra 213 
hvietų naujai pastojantiems stu- 
Llentams; ^įstojimo egzaminai 
Prasidės nuo 29 d. pjutėa. Kije 
|wo technologiszkame institute yra 
hžl vieta; ats:szsukimus norin- 
Lzių įstoti priiminės nuo 22 d. 
h jutės. Maskvos universitete 
k ra 250 vietų. Priiminėjimas at- 
tailiepimų norinezių į universite
tus pastoti pasibaigs 22 d. pjatės. 
Žydų priims labai mažai: 
Į Kijevo universitetę priims 10% 
žydų, į Maskvos tikt 3%, į ki
tus visus universitetus po 5%. 
Jeisu į dabartinius universitetus 
teip mažai priima norinezių mo- 
kintiesi žydų, tai priderėtu jiems 
uždėti atskirę žydukę univer- 
sitetę, o tašyk į kriszczioniszkus 
jie nė nesiverž.

žiais buvo: 60 svarų kavos, 
daug tuzinų popierosų, cigarų 
baksų, tabako pakelių, brangių 
mezginių, isz viso 130 svarų vi
sokių tavorų. Wukę tę bedie- 
viszki muitinjkai sukonfLkavo 
ir dar uždėjo bausmę 1600 frankų 
už gabenimu slapta svetimų ta 
vorų be muito. Pmjgų tiek se
serys ne turėjo, todėl muitinyczia 
pasilaikė seniausięję ir jauniau- 
sięję, keturias gi paleido ant pa- 
jieszkojimo pinįgų ant iszpirkiino 
dviejų pasilikusių.

teiposgi ne teip kenkia kaip kar
šatie, jos daugdiugiiu pakenczia 
szalczio, prie jo ilgiaus užlaiko sa
vo gyvybę ir vodingumę negu 
prie karszczio, kurio pakenczia 
daug mažiaus kadangi karsztis 
jas greiczians užmuszla.
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Iszeinantis Waraavoj laik
rasztis “Przeględ Katolicki” 
persergsti katalikus priesz priga
vėję ueva chaldeiszkę kunįgę 
Abraomę Eriava renkantį aukas 
newa ant statymo bažnyczios Pa- 
lestinoj. Turi jis paliudyjimus 
išduotus 1895 m. Ant tų paliu
dysimų pasirėmę, tūli katalikisz- 
ki vyskupai daleido jam laikyti 
miszias katalikiszkose bažnyczio- 
se Lietuvoj, Lenkijoj ir rinkti 
aukas katalikų apgyventuose 
Maskolijos krasztuose. Tuom tar
pu dabar atėjo laiszkai isz Urnai- 
jos nuo katalikiszko misijonie* 
raus Darbois, kurisai pranesza, 
kad ansai “chddeiszkas kunį- 
gas” yra prigavėju, paliudyjimai, 
kokius jis turi, yra be vertės ir 
kad jis nėra kunįgu. Tas pats 
misijonierius persergsti katalikus 
ir priesz kitę prigavėję, dijakonę 
Envia, kurisai su padirbtais ne
tikrais paliudyjimais iszkeliavo 
teiposgi i Maskoliję rinkti aukas 
neva aut statymo bažnyczių.
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Ii Isz Europos kraštų dau
giausiai per metus giedrų saulėtų 
dienų buwa Iszpanijoj, Widuti- 
niszkai imant, iszpuola ten 3000 
valandų saulėtų per metus; Ita
lijoj 2300 valandų. Wokietijoj 
ir Lietuvoj 1700 vai., Anglijoj 
gi tikt 1400 vai., taigi mažiaus 
negu pusė to, kę Iszpanijoj. Kas- 
link lytaus, tai isz visų Europos 
krasztų daugiausiai jo būva Au
gliuj: Szkotijos kalnuose nupuo
la per metus 8890 kubiszkų mili
metrų, Anglijos lygumose 6000, 
^Vokietijoj ir Lietuvoj lytaus nu
puola per metus vos 550 milime
trų baugiausiai jo isz VVokietijos 
dalių turi Alzatija, su 1360 mili
metrų. Alpų kalnuose būva jo 
jau dauginus,nes 2564 milimetrai. 
Italijijoj daugiausiai lytaus būva 
Medijotano apskrityj, nes 966 mi
limetrai. Prancūzijoj Paryžiaus 
aplinkinėsė 579;R'>dano departa
mente 1241 milimetras. Anglijoj 
kas metę būva vidutiniškai po 
178 lytingos dienos. Žinoma, 
kad kas metę iszpultų po tiek ly
taus ir po tiek valandų siulėtų, 
giedrų dienų, to pasakyti ne gali
ma,bet sudėjus czielas metų eiles, 
paveikslan, suskaiezius visę de
šimtmetį, tai vidutinis skaitlius 
iszpuola kiekvienam krasztui 
toks, kaip augszcziaus parodyta.
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Ant pąrubežinės geležinke
lio stacijos Busieus, Prancūzijoj, 
isz Belgijos atkako szeszioe my- 
niszkos isz kliosztoriaus mieste 
Boulęgne, kurios buvo iszkelia- 
vusiofc ant kokių ten didelių Bel
gijoj atlaidų. Prancuzisskiems 
muitinįkams tuojaus puolė į akis 
nepaprasta storuma myniszkų; 
t«xl€l jie gražiai jų paklausė, ar 
Įneveža kokių tavorų isz Belgi 
jos. Myniszkos užsigynė, kad 
nieko ne turi- Urėdnįkams ne 
liko nieko daugiaus, kaip atiduo- 
t; ant iszkratymo; nors seserys 
protestavo, rėkė, kad jų nieks 
ne gal kratyti, tas vienok ne gel- 

Įbėjo. Pasirodė, kad muitinjkai 
ne pamato nužiūrėjo seseris, 
kadangi pas kiekvienę rado tiek 

|belgiszkų tavorų,kad jų būt užte
ikę ant uždėjimo mažo kroraelio ir 
|tai tavorų nė jokio neturinezių 
pu- rišimo su bažnyčia ir kliosz- 
jt'Hiumi. Prikimszta po drabu-
I

Įtekme szalczio ant tūlų 
gywuolių.

Kaip &ziluma, teip ir per dide
lis szaltis organiszkam svietui, 
taigi augmenims ir gyvuoliams, 
kenkia,bet ne visiems lygiai. Tū
li augmenys ir gyvuoliai paei
nanti isz szaltų sziaurinių krasz
tų ne gali gyventi ir augti kar- 
sztuose tropikaliszkuose krasz- 
tuose, teipjau karatų krasztų 
augmenys ir gyvuoliai ne auga 
ne tikt szaltuose krasztuose, bet 
ir turinezioj vidutinį orę musų 
tėvynėj. Kaip augmenys ant 
augimo ir nunokimo reikalauja 
atsakanezio szilurnos daugumo, 
teipjau to reikalauja ir wisoki 
gyvuoliai. Paimkime sztai vyn- 
vuoges arba kornus: augmenys 
tie auga ir nunoksta dar Kana
doj, kur žiemos būva daug ssal- 
tesnės negu Lietuvoj, tę patį ga
lima pasakyti ir apie armeniszkas 
slyvas (piezes): bet nė vieni, nė 
kiti isz tų augmenų musų tėvynėj 
ne nunoksta kaip reikia, todėl ir 
augti liuosai ir daugintiesi ant 
oro ne gal; ant to mat vasaros 
laike Lietuvoj per mažai būva 
szilumos. Anglijoj, nors liuosai 
ant oro iszlaiko žiemę tūli sziltee- 
nių krasztų medžiai, kaip antai 
mirtos ir laurai, bet vynvuogėms 
ir armeniszkoms slyvoms vasa
ros per szaltos ir todėl tie agme- 
nys augti negal, nors jie auga 
sziauriniej Prancūzijoj, kur mir
tų, nė laurų nėra. Szaltų sziau
rinių krasztų baltosios meszkos 
ne gali gyventi sziltesniuose 
krasztuose, n3 musų tėvynėj, kur 
vėl dėl szalczio ne gal gyventi 
daugelis sziltų krasztų gyvuobų. 
Tę patį galima pasakyti ir apie 
žmonis: ^Vidurinės Europos gy
ventojai ne gal ilgai gyventi 
karsztuose krasztuose, tų vėl 
krarztų gyventojaj, persikėlę į 
VVridurinę Europę isz nyk s ta su 
laiku. Pagal iszskaitymę ingiiaz 
kų ir prancuziszkų daktarų, pran- 
cuzrszki ir angliszki kolionistai, 
persikėlę į karatus krasztus, įsi
gyvena juose retai ilgiaus kaip 
15 metų.

Žemesnių vienok veislių sut
vėrimai, kaip mokslincziai isz sa
vo tirinėjimų persitikrino, pa 
kenezia daug didesnį szilumos ir 
szalczio skirtumę negu augsztee- 
nių veislių gyvuoliai. Pats žino
te, kad tūli vabalai iszbuva per 
žiemę apmirę, bet kaip tikt pa
vasario sziluma pasirodė, jie at- 
gyji, nors per žiemę iszbuvo su- 
szalę. s Prancūziškas moksliu 
ežius Pictet, kurisai su savo isz 
rastais skystimais moka padaryti 
tokį neiszpasakytę szallį.koks bū
va tik anuose terp planetų beori- 
niuoee ruimuose, isztyrė, kad tūli 
žemesnių veislių vandeniniai su
tvėrimai, be jokios blėdies orga
nizmui, pakenczia szaltį—200° 
pagal Celciaus termometrę, taigi 
tokį szaltį, koks buvo tikt anuo
se terpplanotariszkuose beori- 
niuose dangaus ruimuose. Žu
vys pakenczia teiposgi ' didelį 
szaltį, didesnį nėgu sziltakraujai 
sutvėrimai. Žuvis galima už- 
szaldyti iki 20° C. szalczio ir teip 
užszaldytas gabenti į tolimę ke
lionę be maisto. Užszaldytų žu
vių kūnas teip trapus, kad trupa 
prie mažiausio sudavimo. Atė
jus ant vietas, užtenka tokias žu
vis įdėt į atsakaneziai sziltę van
denį, o jos tuojaus atgyja, kaip 
tik kūnas įsileidžia.

Szaltose žiemose negiliuose 
prūduose vanduo ne retai su vi
su suszala, žuvys apmirusios,įsza- 
lusios į ledę iszbuva po kelis mė
nesius. Kaip likt ledai nutirp
sta, jos atgyja ir tikt kartais gali
ma isz jų pavidalo užlėmyti, kad 
jos nukentė laike priverstino mie
go-

Apskritai imant, daugiaus szal
czio pakenczia vandeniniai gy
vuoliai, isz kaulinių gi—žuWys

NAUJI 1SZRAD1MAI.
| Austrijos laikraszcziai pa* 

duoda, buk vienas inžinierius isz 
Oedenburgo pasiūlė karės minis- 
teriui iszbmdyli jo iszradimę, 
kurisai didelę vertę galės turėti 
ateinancziose karėse. Jis sako, 
kad su pagelba jo iszrasto apara
to kiekvienas, kad ir sunkiausias 
daiktas gali lengvai pasikelti ant 
oro, o su pagelba kito aparato 
liuosai lakioti lygiai priesz smar
kiausiu vėję, kaip ir pavėjui, ne
reikalaujant ant to sunaudoti di
delės pajiegos. Iszradėjas sako, 
kad tie jo aparatai iszrisza ga
lutinai klausymę lakiojimo žmo
nių ant oro kaip paukszcziai. Ka
dangi prietaiso* ne brangios, tai 
į jas galima apvilkti czielus karei
vių regimentus teip, kad jie, ka 
da tikt panorės, galėtų pakilti ir 
lakioti ant oro, vietoj vaiksz- 
czioti ant žemės. Turbūt garsi
nanti apie tę iszradimę laikrasz- 
ežiai užsimanė pasijuokti isz 
lengvatikių laiKraszczių skaity
tojų?

| Warszavoj iszeinantia mas- 
koliszkas laikrasztis “Warszav- 
skyj Dnevuik” pranerta, buk 
vienas Lenkijoj praktikuojantis 
daktaras pritaikė elektrikę prie 
gydymo sužeidimų.Isz jo per eiles 
metų darytų tirinėjimų pasirodo, 
kad elektrikš teip greitai iszgydo 
visokias ir sunkiausias žaizdas, 
kaip ne joks kits vaistas to pa
daryti negali. Ant iszgydymo 
žaizdų,pritaikant ypatiszkę elek- 
trizavimo budę, užtenka poros 
valandų, ant to gydant kitokiu 
budu reikia kelių sanvaiezių.

| Wienas amerikoniukas iš
radėjas iszrado ypatiszkus aku- 
lioriu*, su kurių pagelba žmogus, 
nereikalaudamas visai atsisukti, 
gali matyti viskę, kas yra jo už
pakalyj taigi teip, kaipi kad tu
rėtu dvi poras akių: vienas pry- 
szakyj, kitas gi užpakalyj. Ant 
matymo kas darosi užpakalyj, 
sunaudoti atsaka^C|iai sudėti 
veidrodžiai. Kaslink a?ito išra
dimo — ežia ne galimo nėra nie
ko. , 1

^Vietines Žinios.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchinsoną.
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liškų tirinėjimų pasirodė, kad 
Ch’cagoj Dovies gydytų daug 
tokių ligonių numirė, kurie tikrų 
daktarų butų be abejonės ingy
ti.

— Peržiūrėdami inventarių 
bibliotekos Chicagos universiteto 
persitikrino, kad joje trūksta 
1500 knįgų, isz kurių 82% tikėjf- 
miszkos, teologiszkos įtalpos. 
Bibliotekos užveizda tiki, kad 
minėtas knįgas turėjo paimti stu
dentai; kadangi terp prapuolusių 
daugiausiai yra teologiszkų, tai 
iszpultų.kad jau net terp besimo- 
kinanezių ant kunįgų daugiausiai 
yra negalinesių suprasti kas 
mano, o kas tavo.

Nedėlioj, 13 Rugpjuczio, 
pamokslo kn. Steponaviczius
kė, kad prabaszczius kn. Krav- 
czunae negali baigti statymo baž
nyczios, nes kolektuojant, nieks 
pinįgų neduoda, o pereitoje ne
dėlioję, užlipęs pats prabaszczius 
aut ambonos, padėkavojo vi
siems parapijonams už tat, kad 
szįmet kolektuojant duoda dau
giau pinįgų negu visais kitais 
metais . Tai katras da
bar meluoja—prabaszczius, ar asi
stentas? Kadangi prabaszczius 
szįmet daugiau pinįgų surenka 
negu kitais metais, tai tikimės, 
kad jis, kaipo “dvasiškas vado
vas”, nemainys sawo žodžio ir, 
kaip szį pavasarį ketino, pabaigs 
szįmet bažnyczios statymę; gal 
sumažįs nors ant kelių tukstan- 
ežių jo paties ant parapijos už 
trauktę skol ę?

— Woki»zkas laikrasztis “A- 
bendpost” paduoda, buk koksai 
lietuviszkas kunįgas Talafans, 
gyvenantis ant kertes Ashland ir 
47 str., pridirbęs skolų, su žmo
nių depozitais iszdumė nežiūra 
kur. Namieje pasiliko kuoįgo 
gaspadiuė Gieczilska. Nuskriau
sti žmonelės nors paliktus daik
tus norėję paimti ir juos parda
vę, nors dalį sawo pinįgų atgau
ti. Greitai vienok ir tos vilties 
turėjo iszžadėti, kadangi pasiliku
si kunigėlio gaspadinė darodė, 
kad nuo »awo |x>no daiktus ji 
pirko, bet ar pinįgaB už juos už 
mokėjo, nežinia. Mes apie to
kios pravardės lietuviszkę kunį- 
gę Chicagoj ne girdėjome, todėl 
nežinome, kiek teisybės yra tame, 
kę minėtas vokiszkas laikrasztis 
paduoda,

— Kunįgas Antonio de . An- 
drea, kurisai buvo prabaszcziu- 
mi italiszkos neprigulmingos pa
rapijos, ant galo įgavo protę, 
iszbėgo su jauna mergina ir apsi
vedė. Tas gal būt vertas n upei 
kimo, bet visgi jau szis būdas 
doresnis negu laikymas hare
mų, kę daro paprastai menkos 
doros pralobę tūli piktinanti žmo
nis lenkiszki priguĮmingi kunį- 
gai. Antai įlenki joj vyskupas 
Sotkieviczius uždraudė kunįgams 
laikyti jaunesnes kaip 50 metų 
gaspadtnes. Gerai būt, kad ir 
Amerikoj vyskupai panaszius 
prnakymus lazduotų ir syki lazda
vę, kad gerai dabotų jų valdžiai 
atiduotus kunįgus.

— Koroneris ir tūli Chicagos 
daktarai renka dabar medegę ant 
apskundimo į sudę garsaus mies
te stebuklingo daktaro Dovie, 
turinezio savo bažnyczię, kolegi- 
ję ir spaustuvę ant Mich gan avė., 
kurisai ne kokiais ten vaistais 
gydo ligonius, liet vien maldomis 

pakenczia jo daugiausiai. Ligų ir per uždėjimę rankų sergan
tiems ant galvos. I-z ikii-zio-

“Dirvos” Redakcijos Atsl- 
> szaukimas.

Pernai metę“Dirvoe"Red*kcija 
iszleido picinę Lietuviszkę Albu- 
mę, sunaudodama ten dalį mede- 
goe, surinku* Lauryno Ivinsko 
Europiszkai Amerikisakoa Dr-tės 
sęnarių. Didžiuma jų, teisybė, tu
ri gulėti palėpije, nes tautiečiai 
nelabai mėgsta mokėti pinįgus už 
svarbesnes knygas, o redakcija 
isz savo pusės atsisako barguoti 
arba dovanas daryti kad ir pra
kilniausiems. Taigi iszdavimas 
pažadėto pilneenio albumo “Dir
vai* yra perdaug sunkus ir be
veik negalimas. Ale, kadangi 
Lauryno Draugystės užmanymas 
pasirūpinti apie lietuviszkę sky
rių per parodę Paryžiuje jau suju
dino tautiecziųs ant dosnumo dėl 
tautiszkų reikalų, ir “Dirvos" re
dakcija, kurios iszleistojas prigu
lėjo prie pirmųjų užmaoytojų tos 
draugystės, nenori apsileisti mus 
visuomenei dosnume. Kaip iki 
saioliii teip ir toliaus, kolei musų 
paj ėgos tesės,mėginsime neiplet- 
sli tautiecziu*, aukausime dėl la
bo lietuvystės. Lietuviams isz- 
riszus musų užmanymę perstatyti 
mus tautę per Paryžiaus parudę, 
įrengiant mus raszlavne sekciję, 
tnee malonėtume pagražinti tę 
sekciję kokiu nors išdavimu, 
kurs padidintų garbę mu*ų rasz 
lakios ir duotų sweiimtaucziams 
■•lokį tokį supratimę apie mus 
ypatingę padėjimę |»o Maskolijos 
jungu. Tada “Dirvos” iszleistojas 
žada iszleisti didelį albumę, ^ur 
tilptų paveikslai to visko, kuo
mi mee galėtumėme pasigėrėti 
priesz kitus, beje paveikslai vie 
tų, rasztininkų ir tipai isz įvai
rių krasztų mus tėvynės. Svar 
bię vie‘ę tame Albume turi už
imti paveikslai sziaip ar kitaip 
nukentėjusių už lietuvystę ir pla- 
tinimę apszvietimo. Paraazai prie 
paveikslų bus lietuviszkoje, an
gliškoje ir prancuziszkoje kalbo 
se, kad per parodę 1900m. par
davinėdami anuos albumus Pary
žiuje visokių tautų žmonėms, 
kuoplacziausiai pagarsintumėme 
apie nelemtę ir negirdėtą Masko- 
lijos pasielgimę su lietuviais. Pa
veikslai kankintinių už lietuvys
tę ir jų trumpa istoraja bus neuž
ginamu argumentu priesz masko- 
liszkajį carę, kurs svetur garsi
nasi mylėtoju apszvietimo, o sa
vo vieszpatystėje stengiasi nu- 
sloginti mažiausię szviesos spin
dulį.

Toksai albumas kaaztuos dide 
liūs pinigus ir juo didesnis kasztas 
ant jo butų padėtas, tuom dides
nė butų jo vertė.“Dirvos‘’ redak
cija gali paszvęsti tam dalykui 
ne daugiaus kaip 300 dolerių; 75 
dolerius prižadėjo redakcijai ant 
to dalyko kun. V. Matulaiti*. 
Reikėtų dar kokios poros szimtų

(T^sa.) 
vandenyj, nore ne greitai, prie plaukinėjimo 
tos žingeidžios žuvys galėjo pasinaudoti ir iš 
anų panašių į sparnus arba rankas išaugų.

Tuose jau sluogsniuose senojo raudonojo 
pieskinio akmens rado teiposgi neišpasakyto 
didumo panašius į vėžį mokslinčių pramintus 
Eurypteni*; tuose sluogsniuose randa daug 
tų didelių vėžių ar žuvių.

Pirmutiniai iškasti kūnai Pterichtys pri
gulėjo nedidelėms atmainoms, bet vėlesniuo
se sluogsniuose tos giminės žuvių užtiko 
daug didesnes atmainas, o kaip kitos buvo 
labai didelės.

Mokslinčius Miller, tirinėdamas apati
nes eiles seno raudonojo pieskinio akmens 
Škotijoj, rado juose neišpasakytą daugybę 
žuvių liekanų, iš ko jis sprendžia,kad jūrėse 
tų laikų gyveno labai daug žuvių, kaip da
bar būva vien tąsyk, kada dideli silkių pul
kai suplaukia į užtakas prie krantų. Jis sa
ko, kad daugybė žuvių kūnų senuose sluog- 
sniuose šiaurinės Škotijos, teiposgi kitokį 
ženklai parodo, kad tos žuvys nuo kokių 
nors priežaščių išnyko netikėtai, urnai. Pa
laidotų čia žuvių kūnai susisukę, suploti, tū
lų uodegos prineštos prie galvos, akstinai 
išlindę, plėvės išsiskėtusios, kaip tai būva 
pas stimpančias nuo nuodų žuvis. Rasti 
čia Pterichtys turi išskėstas rankas, kaipi 
kad jie butų pasirengę gintiesi. Viskas pa
rodo, kad žuvys, kurių kunĄį palaidoti tuose 
sluogsniuose užbaigė savo gyvastį urnai, ken
tėjimuose, Kad išnaikino jas ne draskan
čios kitos drūtesnės žuvys, parodo jau tas, 
kad tuose sluogsniuose ne rado visai liekanų 
draskančių žuvių?

Kokios priežastys išnaikino antsyk tokią 
daugybę žuvių, negalima tikrai pasakyti. 
Panašus atsitikimai kaip kada pasitaiko ir 
dabar ant didelių jūrių plotų. Garai išsiver
žę iš esančių antjurių dugno vulkanų ir dabar 
užnuodina didelius plotus prie vulkaniškų iš
siveržimų, prie ko paprastai labai daug ant syk 
žuvių nyksta. 'Galima tą aiškinti ir kitokiu 
budu: tekanti prėsko vandens šaltiniai ir 
upės, arba ir tvanai nuo didelių lytų galėjo 
teip perkeisti jūrių vandenį ant didelio plo
to, kad daugelis jose gyvenančių žuvių, ne
pakenčiančių prėsko vandens, negalėdamos 
prisitaikyti prie naujų sunlygų, turėjo išgai
šti. Bus tai vienok tik spėjimai, tikros prie
žasties išgaišimo tokios daugybės žuvių 
šiądien surasti ne galima.

Senuose žemės sluogsniuose yra diktai 
liekanų žuvių iš grupos mokslinčių vadina
mos Placoderinata todėl, kad jos turi kūną ir 
galvą uždengtas kietais dideliais gromuliais. 
Jų iki ši61 surado ne mažai.

Žuvys iš giminės Coccosleus pasitaiko že
mės sluogsniuose visokio didumo: nuo kelių 
colių iki 2 pėdų ilgio. Ant uodegos jų žvy
nų nėra. Nugarkaulis sukaulėjęs tikt is da
lies. •

Oooeoatea*.
Į Homostcus panaši į augščiau* paminėtą.

Pteraspi*. 
(ilyptoloamui. 
l'occosteus 
OephalMpU.

sėkloms arba bakterijoms sžaliu

dolerių mažiausiai, kad atlikti 
gerai darbę. Tuos pioįgus re
dakcija tikisi surinkti per abona- 

(Pabaiga ant 4 puslapiu)

w

Pterupis.
CephaLaapi^ priguli prie tos pačios gimi

nės kaip ir augščiaus paminėta. Buvo tai 
ne dideli žuvytė, daugumas jų turėjo ne dau- 
giaus kaip 8 colius ilgio.

Cephal&spig Mnrehisoni.

Visos čia paminėtos žuvys užima kaipi 
vidurį terp žuvių ir vėžių.

Iš augštesnių žuvių, kurių liekanos ran
dasi sluogsniuose senojo raudonojo pieskinio 
akmens, reikia paminėti Holoptychius. 
nai jos iš viršaus turi žibančią emaliją, pa
puošti kaipi vilnimis bumburais; visas kū
nas kaipi serdoku uždengtas tokiais tvirtais 
ir kietais žvynais. Ilgis iki šiol surastų tų 
žuvių yra 3 pėdos, priskaičius uodegą, pločio 
gi turi vieną pėdą.

Tuose jau sluogsniuose randa kitas žin
geidžias žuvis, kurios iš savo kūno ir kaulų 
sudėjimo panašios į driežus ir užima kaipi 
vidurį terp žuviiį ir driežų. Iš tos giminės 
iki šiai dienai užsiliko dvi veisli, kaip antai: 
Lepidosteus šiaurinės Amerikos ir Polypterua 
gyvenantis šiaurinėj ir vidurinėj Afrikoj. | 
Dantys jos dideli, smailus, su grabutėms, kaipi 
dantys krokodilių arba seniai nuo žemės pa
viršiaus išnykusių plesiosaurų. skeletas vi
sai sukaulėjęs. Net mėsų sudėjimas tų žu
vių panašus į sudėjimą mėsų driežų.

Osteolepis. Žvynai jos kauliniai, nuo ko 
gavo ir savo vardą (nuo grekiškų žodžių: 
osteon-kaulas ir lepis-žvynai): kaip ir dauge
lis žuvių tų senų laikų,turėjo kūną uždengtą 
kietais kauliniais žvynais kaip kūnas želvių.

Diploterus surasta sluogsniuose senojo 
raudonojo pieskinio akmens. Turi ji po 
porą drauge išaugusių nugarinių pasiirimo 
plėvių; galva jų dideli su plačiais nasrais, 
emaliruotais iš lauko, pauliniais iš vidurio, 
kur yra daug tvirtai įsodytų dantų. Kauka- 
lis turėjo žibančias emaliruotas uždangas, iš 
lauko buvo kaulinis, iš vidurio gi kremzlinis. 
Uodegine plėvė išaugusi apačioj.

Dabartiniuose laikuose ganoidiškų žuvių 
yra ne daug, praėjusiuose seniai amžiuose jų 
veislių ir atmainų buvo daug daugiaus; kau
linių gi lygiai dabartinėse jūrėse, kaip ir jū
rėse trečiaeilinio peri jodo buvo ne mažai. 
Nors paleozoiški tipai žuvių ne stovi ant že
miausio laipsnio, bet sulyginant juos su šią
dien gyvuojančiais tipais,galima sakyti, kad 
ir žuvys žengia pirmyn pagal evoliucijos tie
sas, taigi kad šios dienos tipai stovi ant aug- 
štesnio laipsnio už žuvis senų gadynių, išny
kusias nuo žemės paviršiaus.

Kreidiniuose žemės sluogsniuose ne truk- | 
sta teiposgi visokių išnykusių žuvių liekanų. 
Tuose sluogsniuose, ypač Libano kalnuose, 
Azijatiškoj Turkijoj,randa daug žuvių lieka
nų lygiai prigulinčių prie skersanasrių sky
riaus, kaip ir kaulinių,

Bavarijoj, sluogsniuose litografiško ak
mens rado liekaną žuvies iš eršketų veislės, 
kurią mokslinčiai praminė Lepidotus maxi- 
mus. Žuvis ta labai dideli.

Osleolepis. Holoptychiu*. Pterichtys.

bet priguli jau prie labai didelių. Rado Jos 
čielą kaulų sudėjimą Maskolijoj; atskiria* iš
mėtytas dalis randa teiposgi Anglijoj ir Ško
tijoj.

Dinichtkye, viena iš didžiausių senų ga
dynių žuvių, surasta Devono sluogsniuose 
šiaurinės Amerikos, turėjo 18 pėdų ilgio; 
kūnas jos buvo uždengtas kietu serdoku. 
Dantys Jos panašus į šiądien gyvuojančias 
Afrikoj žuvies Protopteru*.

Titanichtys buvo neišpasakyto didumo, 
galva jo turėjo šešias pėdas, taigi sieksnį 
diametro, akys gi turėjo net tris colius dia
metro.

Wisos tos čia paminėtos žuvys prigulėjo 
prie skyriaus dvygubai kvėpuojančių.

Scaphaepis ir Pteraspis priguli prie kitos 
grupos. Antrą iš jų rado siliuoriškuose 
sluogsniuose. Galva buvo uždengta viena 
arba kelioms uždangoms. Uodega uždengta 
žvynais. Nėjokių vidurinių kaulų ne sura
do.
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Lepidotus muimut 
Žvynai. Dantys.

Senų gadynių salamandros. «
Pirmiau* kalbėjome apie atsiradusius 

pirmiausiai žemiausio skyriaus kaulinius su
tvėrimus, taigi apie žuvie. Tolesniu laipsniu 
ant evoliucijos kelio gyvų sutvėrimų buvq 
persikeitimas žuvių į-driežus, stovinčius jau 
ant augėlesnio laipsnio. Dabar abudu tųgy- 
vuolių skyriai žymiai skyriasi viens nuo kito, 
tarpą terp jų užima jau amfibijos arba bat-. 
rachijos stovinčios terp žuvių ir driežų, paro
dančios kokiu kelių ėjo tasai persikeitimas

(Toliau* bus.)

Closely Bound



“Dirvos’) Redakcijos Atsbuauki- 
max.

mentą. Albumas tasai kasztuos 
11.50; tie gi, ką norėtų prisidėti 
prie jo iszleidimo ir užsitrokės 
pinįgus isz augszto kaipo prenu
meratą, gaus jį už l dol.

Apart atspaudintų L. Albume 
ra8ztininkų,Dirvos redakcija turi 
tuos musų tautiszku darbininkų 
paveikslus: Mickevicziaus, p- 
J. Szerno, M. Jankaus, Mikszo 
(Auszros iszleistojo) J. Racz- 
kausko A. Wienožindžio, 
A. Bartkevicziaus, Strazde- 

kanauninkų Kozmianolio, 
ir Bartkewicziaua, Ad. Mackewi- 
cziaus, J. Lidukio ir P- Szilin- 
skio. Tautiecziai, kurie turi ne
paminėtus csia paweikslus, su
teiks mums didelę geradėjystę 
paskolindami juos nors ant trum
po laiko. Užpraszome teiposgi 
wisų, idant prisiųstų mums ko
kius gali pa veikslus tautieczių 
nukentėjusių ui lietuvystę; prie 
paweikslų tų turi būti trumpas 
apraszymas, paremtas ant neužgi- 
namų faktų.

Albumas iszeis (laidomis) pra
džioje 1900 metų. Taigi mažai 
laiko yra surinkimui medegos, 
pertat sawo draugus meldžiame 
paskubinti iszsiuatimą rankių.

moterimi 50c. Gėrymai ui dyk ą. ‘ Wisui 
lietuviui ir lietuvaites szirdingal už- 
praazo atsilankyti. Komitetas.

Balius ant tautiszku reikalu
Lavrence, Mass , Dr-tė Sz. Lauryuo, 

rengia balių ant naudos Paryiiaus paro
dos fondo, Subatoj. 9 Rugsėjo, 1899, sa
lėje Ford Broad. Tikietas vyrui su pa
na 25c. 'Visus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai uikvieczia, KOMITETAS.

Balius! Balius!
Naugatuck ir Union City, Con. lietu- 

viszki muzikantai turės balių dienoje 
“Labor day” 4 Rugsėjo, ant Thom- Ren- 
ner salės, prasieės 1 valandą po pietų. 
Įžengs vyrams 25c., moterims ir mergi
noms dykai. 'Visus lietuvius ir lietu
vaites užpraszo atsilankyti,

MUZIKANTAI.

Drangyscziu Reikalai,
Nuo Liet. Republ. Kliubo 

6 vvardos, Chicago.
Chicago, 21 Rugpjuczio Lielu- 

wi sakas Republtkoniszkas Kliu- 
bas 6tos wardos laikė sawo pa
prastu susirinkimu, ant kurio ta
po padaryta kolekta ant Pary
žiaus parodos fondo ir surinkta 
11.45. Teiposgi k Ii ubas perstatė 
i Paryžiaus parodos komitetą 
sekanczius kandidatus: Juozą Gu- 
rinską Chica^os lietuwiszkos pa
rapijos prezidentą ant prezidento, 
kadangi jis gerai pataiko westi 
reikalus didelės parapijos, tai ti
kimės!, jog pataikys atsakan- 
cziai westi ir parodos reikalus; 
kn. M. Krawczuną ant kasie- 
riaus, kadangi jis puikiai weda 
parapijos kasą, kas jam ir krimi- 
naliszko sūdo lapo pripažinta, 
kliubas pasitiki, kad jis teip pat 
wes ir Paryžiaus parodos kasą; 
Julijoną Dichawiczių ant • knį- 
giaus, kadangi jis, būdamas snį- 
giumi Sim. Daukanto Dr-tės teip 
gerai užlaikė draugystės knįgas, 
kad po dwieju metų knįgyne nė 
vienos knįgos neliko, pasitikime, 
kad jis teip pat užlaikys ir ant 
parodos surengtas knįgas; Drą 
Stupnicką ant gydytojaus komi
teto sąnarių, jeigu katram pri
reiktu taures ant pilvo pastatyti; 
Rusi k j “Kataliko” redaktorių
kaipo VVilniaus konsulį, ant ap- 

> dirbėjo užrubežinių reikalų, ir 
ant kasieriaus sekretoriaus, apgy
nimui jo atskiltų ir rokundų; 
Ezerskį ant reprezentanto į Pa
ryžių, nes jis yra vienu isz ge
riausių sz. Jurgio parapijos komi
teto reprezentantų.
Liet. Republ. Kliubas 6 vardos.

Chicago- Dr-tė Lietuvos Sūnų ant sa
vo paskutinio susirinkimo, laikyto 20 
Rugpjuczio, nutarė paaukauti 
ant Paryžiaus parodos liet, spaudos rei
kalų 65.00. Pinįgus iazmokės kasieriui 
kada toks bus aprinktas, ir perstatė į ko
mitetą ant prezidento Drą J. Szliupą.

Dr-te Lirrvvon Scxv.
Chicago. Dr-tė Teisybės Mylėtojų tu

rės sawo balių uedėiioj, 17 d. Rugsėjo, 
1899. Freiheit Turner salėje, 3417 So. 
Halsted st., terp34-tos ir 35-tos ui. Ba
lius prasidės 3| wal. po pietų.

‘ Bu guodone, Dr-te Teisybes M.
Ant Draugystes naudos.

Melrosse Park. III. Dr-te Sz. Juozupo 
iszleidžia ant liesų ant savo naudos 
Nauja Phonographą (sznekamą maszinu- 
kę) subatoj, 28 spalių Bilingo salėje ker
tė Lake str. ir 19 avė., Melrose Park. Ti
kietas po 15 c. Tikieiai gaunami pas 
Juoz.Czeposkį,Melroee Park. (R. 18, S-20).

Tautiszkas Piknlnkas.
Gilberton, Pa. Czianykszcziai lietu

viai rengia tautiszką iszkilmingą pik- 
nįką ant naudos lietuviszkos literatūros 
ant Paryžiaus parodos. Pi ko įkas bus su
batoj, 26 Rugpjuczio, ant kurio yra už- 
pr asz y tos visos aplinkinės lietuviszkos 
draugystės ir du lietuviszki benai. Už
tai visus lietuvius ir lietuvaites szirdin
gai uikvieczia atsilankyti.

Komitetas

Apvaikszczlojimas Ir Balins
So. Boston, Mass., Dr-tė Sz. Kazimie

ro rengia apvaikszcziojimą atidengimo 
naujos savo vėliavos ir balių ant Labor 
day, 4 Rugsėjo, 1899, salėje 45 Caledoni. 
Ant apvaikszcziojimo yra užpraszyta D. 
L. K. Witauto draugpstė. Apvaiksz- 
cziojimis prasidės 2 valandą po pietų 
sekancaiu budu: Iszeisim isz po nr. 339 
Broadvay į Dorchester St. toliau į Do
ver! st., į Barkelyst. į Columbus avė., į 
Bdylston st. į Waahington st. ir Elliott 
St. į45 Caiedonia sale, kur bus laikytos 
prakalbos ir balis. Įžengs vyrams 11.60,

Pirmas Lletuwb«zkas Koncertas.
Chicago, subatoj, 2 d. Rugsėjo, salėje 

Pulaskio, 800 8. Ashland avė. terp 17tos 
ir 18tos ui. bus atgrajytas pi^pas lietu- 
viszkas koncertas ant 10 Koncertinų ir 
daugelio kitokių įstrumentų ir bus kele
tas gražių perstatymų per lietuvį C.Žile- 
viezių. Po koncertui bus balius. Pra
sidės 8 valandą vakare. Salė atsidarys 
7 valandą. Įpženga nuo ypatoe po 35c. 
vaikams nuo 6 iki 12 metų po 15c. Wisus 
lietuvius ir lietuvaites užpraszo atsi- 
iankytl. c ŽILE'VICZIUS.

PaMHnksnilnitne Bailiu.
Chicago, Subatoj 26 Rugpjuczio, da

rau pasilinksminimo balių, ant kuriogra- 
.jysgera muzika ir bus szaunus pasilinks
minimas. Dėlto visus aplinkinius ir pažįs
tamus užpraszau atsilankyti. Su guodone 

P. Kareckas,
1193 S. Oakley avė., Chicago.

Chicago. Subatoj 26 Rugpjuczio, da
rau pasilinksminimo balių, ant kurio 
rrajys gera muzika ir bus smagus pasi
linksminimas. Dėltogi visus aplinkinius 
ir patistamus užpraszau atsilankyti.

Wm. Pilsuckis, 
1161 S. Hoyne st., Chicago.

Grand Opening!
Atidai“ 

vakaro, 
įkurtuvių, ant kurio grajįsgera muz*ika 
ir bus smagus pasilinksminimas. Už tai 
visus aplinkinius ir pažįstamus praszau 
atsilankyti. Su guodone,

Stella N ar bu t, 
461 S, Canal st.. Chicago.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai 
waikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakciją, o greicziau- 
siai 8uwaikszczio9. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėkawonių nuo lietuwių isz 
wisų Amerikos krasztų,teiposgi įr 
u i gerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių j 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokj adresą:

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

i 
su- 
per

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

tuviszkos bažnyczios, lotai puikiausi 
ant viso Bridgeporto po 6675. Pigesnių 
lotų ir geresnės vietos negalite rasti ant 
viso Bridgeporto. Atsiszaukite į "Lietu
vos” redakciją.

Tėmykite Mezgėjos.
Pirkite mezginiam siutus Ir gijas

- PAS —

3431 S. Htlsted St., ChlCA<o.
VVokiszki siūlai po.............16c Skein’as,

’ 4skein'ai už............60 centų.
Fleishers siūlai po........... '.21c Skein’as,

4 skein’ai už............82 centu.
Saxsohiszki siūlai po......... 5c Skein’as.

Naujas iszradimas ant su> 
drutinimo plaukų.

Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie
toj iszpuolusių atauga nauji, isznaikina

‘FV sal!UD?' BDt pleiskanos, padailina plaukų parvą ir
,3b Rugpjuczio. darau balių jo . . . , , ... ’ ’
rių, ant kurio grajįsgera muzika stabdo galwosskaudėjimą. ' ra tai nauja

Aukos ant Paryžiaus 
parodos.

L. Szuqjkowski, Chicago
K. Liaudanskis, “
H. Kelpsza. " >
J. Januszauskas, "
A. Liaudanskis,

25c
50c
25c
50c

ir geriausie gydykla ant indrutinimo 
plaukų kaipo vyram teip ir ^moterimi, 
merginoms ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jote savo plaukų i>slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, jeigu tik nepersenis,at
auga nauji plaukai. Teipogi ant iszsi- 

I gydymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. Raižydami įdėkite mar
kę ant atsakymo ir adresuokite teip:

Prof. J.M. BRUNDZA,
660 Water St., Nev York, N. Y.

Offical Publication.
Annual statement of the Norvalk 

Fire Insuramck CoMPANYof Norvalk, 
in the Stale’.of Connecticut on the 
31st day of December, 1898; made to 
the lusurance Superintendent of the 
Stale of Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital alock paid- 

up in cash....t....................1200,060,00
LEDGEK A88ET8

Book value of bor.ds and 
stoeks............ . . ............

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

Peduct lerger liabilitie*,.,
Totai net ledger asaets,

NON-LEDGER A88ET8.
Inte ręst due and accrued.t........ 5,356,22
Net amount of uncollected

premiums,................................15,400,76
Ali olher asaets,..,........................... 7,13

Totai Admitled Asaets.. . .•534.944,95
LIABILITIE8.

Lossea, adjusted and
unpald......................... •.2,956,00

T^isses, in procesą of ad- 
justment, or in 
suspenae.................... 17.Š67.00

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

claims for losses. 6.21,973,00 
Deduct ro-insurance

due or accrued.
Net amount of tropai d losses,. .120.403,00 
Totai unearned premiums,.. .105.350,91 
Re-insurance premiums.........2,811.04

Totai liabilitie*........ .  .1128,564,05
INCOME.

Premiums recei ved during 
theyear............................ •148,339,50

Interest.&Dd dividendą rece-
ived during the year, ....... 17,504,45 

Proflls frotn sale or maturity
of ledger asaets over book 
value,..................................11,437.17

Totai incomeTTOįSTTFS
EXPENDITURE8.

Losses paid during the year, t. .79,8^(84 
Commitaions and salaries 

paid during the year....
Rents paid during the year, 
Taxes paid during the year 

(including fees. elc., of In
surance departmenta)....

Amount of all other expen- 
diturės....... . ........................... 7,861.96

Totai expenditures. •141,799,33
MI8CELLANEOU8.

Totai risis taken during the - 
year in Illinois............ • 2356.568,00

Totai premiums received 
during theyesr i n įlįs, t ., ,25,798,29

Totai losses incųrred during
the year in Illinois.... .•... ,22.745,21

Totai amount of outstaud- 
in* risk....... . ................•27,114.621,00

A. G. McIL'VAINE Jr Pres.
E. E. PIARCE, Src’y.

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

Chamus Edgar Milu, 
(Seal.). Commissoner for Illinois.

. 474,105,28 
...41.008.64 
Ž515,113.92 
.......933.08 
<514.180,64

1.570.00

46,989,91 
.1,.119,85

.5,764,77

me

Pajieszkojiinai.
Pajieszkau sawo brolių Stepo ir Klimo 

Konstantinaviczių. Klimas gyveno 
Danville, N. H., o Stepas kur aplink 
Bostoną. Abudu ^Vilniaus sub-, Trakų 
pav., sodžiaus Margionių. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duot tinę ant adreso: 

Matauszis Konstantinaviezia,
35 Artbur str., B roc k ton. Mass.

(25-8)
Pajieszkau savo sesers Juzefos Rim- 

kaieziukės po vyru Mikacziauskienės, 
Kaunogub., Raseinių paw., Minkszpau- 
czių kaimo. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso:

A. Mickevicz.
23 Morton st., Boston, Mass.

Pajieszkau Jono Sravinsko, Suvalkų 
gub., Kidulių gmino, kaimo Burgaiczių. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso:

'Vincas Aleksaitis, 
Box 105, Collinsville, III.

Pajieszkau savo brolio Aleksandro 
Sungailoa, Kauno gub., Raseinių pav., 
kaimo Gudų. Gyveno Chicagoje. Jis 
pats ar kas kitas liksis duot žinią ant 
adreso: (1—9)

Jul. Sungaila.
Box 125, Vandergrift, Pa.

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Jonas Naujokas, 256'Vythe avė. 

'VATERBURY, CONN.
M. J. Damijonaitis, 65 N. Leonard st.

SCRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1814 NayAug Avė.
Szitų miestų lietuviai, norėdami ap* 

sisteliuoti "Lietuvą”,gali kreipties! prie 
virsz parodytų agentų, kurie noriai 
iszpildys jų reikalus.
'Vincai Ku<iaraueka.«, "Lietuvos” 
keliaujantis agentas, atlankys lietuvius 
Lavrence ir VVorcester priiminėdamas 
prenumeratą ir parduodamas knįgas 
Tenykszcziai lietuviui gali pas jį gauti 
visokių knįgu ir laikrasztį "Lietuvą" už- 
siraszyti. j

Ant pardavimo 25x144 lotas 
szakiu į pietus ant 33czios ui. 125 pėdos 
į vakariu nuo Illinois Court, už 6500. At
siszaukite pas Cooper A Burhans, 115 
Dearborn st. (1—9)

DEL LIGOTŲ WVRŲ.
JEIGU jus kenczizt pasekmes jaunys

tės iszdykimo (onanizmo), tai turite jiesz- 
kot ūmai j>agelboB, nes gamta jus neisz- 
gydys. Bymptomai jus ligos yra: nemi
ga, poliucija nakties laike ar nusiszlapi- 
nant, lytiszkų dalių ir nervų susilpnėji
mas, skaudėjimas galvos, nugaros ir tt. 
Ilgus metus kentėdamas asz bandžiau 
daugybę vaistų, kurie vienok man nepa- 

’gelbėjo; galiaus asz pats iszradau vaistą, 
kuris į trumpą laiką padarė manę kito
kiu žmogum, ij jei atraszysi man groma- 
tą įdėdims markę atsakymui, asz pri
siųsiu tau užpeczėtytoj gromatoj pilną 
apraszymą, kaip iszaigydyti. Raižyk pas*

FRED W1I<8ON,
Box 386, E. Kerosha, Wu:

Lietuvviszkų Knįgų 
kuopigiausei iszpardavoju, surasza tu
jų užpruzant reik 5c. markutę į groma- 
3 įdėti; pinįgai pasabnas siuncziasi po- 

erinei, registravotoj gromatoj. 
Adresu:

W. KALWAITI8,
Tilsit, (Ostpr.) Germany.

Offlclal Publication
Annual StaEement of the Orikkt Ik- 

surabce Compasy of Hartford, in the 
State of Connecticut on the 31st day 
of December, 1898. m adė to the Insur
ance Superintendent of the State of 
Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amountof Capital stock paid- 

up in cash...................... 6500,000.00
LEDGER ASSETS.

Book value of real estateovn- 
ed by the com|iany___1 _ ______

Mortgage loanson real estate 237,149.66 
Loans on coilat»-ral security ‘ 
Book value of bonds and 

stoeks.........................
Cash on hand and in b^nk. 
Agents’ debit balances

• 111,936 96
Special deposit in New Mcxico 

•10,000.00 121.936.96
Totai......... 62.364,795 22

Deduct ledger liabilities... 1.826.69
Totai net ledger assets....... 62,362,968.53

NON-LEDGER ASSETS.
Interest and rents due and ac

crued....................................»16,939.22
Market value of bonds and ’ 

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

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

Gross assets........62.516,673.26
I^ess special deposits to secure 

liabilities in Virginis, Geor- 
gia.Oregon and NevMexic<>6118,240.00

Totai Admitted Aseeta 62,398,433.26
LIABILITIES.

Loees, in process of adjustm’t 
or in suspense...... *208,819.49

Losses resisted ..*.... ■ 17,289.45
Totai amount of claims 

for losses...............*226,108.94
Deduct re-insurauce 

due or accrued...... 20,4)10 67_____
Net amount of unpaid losses •206,098.27
Totai unearned premiums... 993,766.64 
Reinsurance in i.loyds,..... 
Due for commissions and 

brokerage salaries, ren s, in
terest, bills et<L........... 1. 2,763.32

Totai l^bilities. .11,203,128.23
Less liabilities secured by spe

cial deposits in Virginia, 
Georgia, Oregon and Ne v 
Mexico.............................  49,865,15

Balance......... •1,153,263,08
INCOME

Premiums received during 
the year........................  61,300,661,01

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

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

Totai income... .61,406,387.08
EXPENDITURE8.

Ixtases paid during the year 8779,682,30 
Dividends paid duringthe year 50,000,00 
Commissions andsalaries paid

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

cluding fees, eto., of Insur
ance departmenta)............... 37,101,90

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

Amountofall other expoditur- 
es......... ........................... 76,76-410

Totai expenditures, 61,347,496,41 
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during the 
year )n Illinois........ 6, ,7.816,625,00

Totai premiums received
during the year i n Ill’s, 6 ,,, ,80,368,00 1

Totai losses incųrred dur
ing theyear in Illinois. 6 .., ,68,504,05 !

Totai amount of outstand^- 
ing risks. ................... 6161,958,466,00

CHA8 B. WHITING, Prks. 
JAMES U. TAINTOR, Sec’t. 

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

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

96,141.74

1,750.00

1,809,680 35
98,1 M 53

500.00

me

Oflicial Publication.
Auuual Statement of the Nortii- 

vbstkkm Natiomal Imsvramck Com- 
pamy of Milvaukee, in the State of 
'Visconsin on the 31st day of Decem
ber, 1898; made to the Insurance Sup- 
erintendent of the State of Illinois, 
pursuant to Lav:

CAP1TAL.
Amount of Capital stock 

paid-up in cash..... ......... #600 000 00
LEDGKR AS8E8T8.

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

Book Value of bonds...........
Cash on hand and in bank.. 
Agents’ debit balances.......

Totai. ... |
Deduct agents’ credit bal

ances and all other liabil- 
ities.........................
Totą net ledger asaests •2.509 444.73
NON-LEDGER A88E8T8.

Interest accrued............. . .  612.398.92
Market value of bonds over
, book value.  ........ 54.611.46

Net amount of uncollected
premiums................ ......... 60.711.09
Totai Admitled Assests 62.637 166 20

LIABILITIE8.
Losses adjusted and so

pai d......................... • 9.168.82
Ijoases, i n procesą of ad- 

justment or in susp- 
ense......................... 82.148.43

Ix>sses resisted............... 8.650.00
Totai amount of claims

for losses............. *99 967.25
Deduct re-insurance

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

Totai liabili ties.. .61.280.395.05
INCOME.

Premiums received during’
■ the year............................. •1.053.479.22

Interest ant dividendą re
ceived during the year.. 6115.042.22 

Totai incorne..........61.168.521.44
EXI»ENDITURE8.

Losses paid during theyear 
Dividends paid during the 

year...................... tt. ..
Commisstons ant salaries 

paid during the year...
Rents paid during the year 
Taxes paid during the year 

(including fees and ete , 
of Insurance departmėnta)

Ix>«s on sales, or maturity 
of ledger assests.............

Amount of all other ezpend-

• 974.856,67
1 326.388.54

134.757.74
79 824.59

6.382.81

•432.405.55

72.000.00

363.592.23
11.783.00

34698.56

254.29

52.381.74
Totai expenditures... *967.115.37

MISC E LL AN EOU8.
Totai risks taken during the 

year in Illinois.........  616.513.226.00
Totai premiums received* 

during the year in Illi
nois ....... «................. 167.892,88

Totai Ideses incųrred dur
ing the year in Illinois.. 61.408.39

Totai amount of outstand- 
ing risks.................... 6920.92:.*.900.00

ALFRED JAMES Pres.
WKLFORD M. PATTON Sec’y. 

Subscribed and svorn to before meSubscribed and svorn to before 
this 19 day of Jaouary 1899. 

FRANCIS BLOODGOOD 
Commiuioner for Illinois 
Mlllvaukee, Wisconsin.

(Bbal)

in

gV^COTABUUSZAS. C LAI M ADJU8TKR.

Ff Bradchulis
Užsiima visokiomis provomls Ir isz- 

dirba visokius dokumentus. K Rodai 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
054 33rd 81., CHICAGO.

Telefoa: Yards 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 H. Halsted St.

Nuims puiki** Fotogranjas; už tsslaą tikta

•2.00
Aat vsMilla Ir kitokia talkais ašim* "Fotasta 

fU»s ksopaiktasstai.

DRA KICHTERA 
KOTWICZNV STOMAKAL n*jl**p**yTn

EUMATYZM.
NEURALGIĘ i podoboe choroby 

wyrabi* n j n* podatavta Sclaiycb 
NIKMIKCKIOH 

HAW lEHCMTCi. 
w»y Dr.MICHTIRA 

K0TWICZNY’
PAIN EXPELLER
IK MA W1C LKPHZK60! Pr*«ttal*y tyl 
m* ,,KOTWlCE”a*m«rM

. Ad. Biektsr *Co.. su pw.i s*., n». y 
31 MEDALI ILOTYCH1 innych 
I! S1H. Wtaaa« fabrykl nkta.
260T. IfiOoT. Dsasjo go i potooa: 

n*lal*wniej*l lek»r», wtafc-iclele 
•ktad6w *piee*nyeh. d*ebuw»l 

I inne *n*komile osoby.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas serfeda Jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra
nešta evarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiravietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kaaz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir 
gus reikia siųsti ant 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Naudokitės wisi ligoniai 
reikalaujanti sveikatos!
Kur norite trumpam laikia sveikatos, 

nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
liekarstvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklas pagal geriau
sius Receptus į visus.krasztus, kas tikt 
pareikalauja. Nerėkia turėt gėdos pasi
klausti rodos apieslepema Ilgas. Mes už
ganėdiname visus kas tikt prie musatsi- 
szaukia.Raszykite laiszkus ir Mlresuokit 
t ei p:
EL’ROPEAN DRUGSMKD ,CO.,
P. O. Box 2361,N<v York, N. Y. U.,S. A.

W. SLONINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL.

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

DVIEMS NEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rupestlnira, tei- 
slnra ir i 
dirbimą.

Kujom
16J4

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MAR8ZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už gafbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pi^launel, Teisingrlausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu Jclti “fabrikai.

Su guodone
W. SEOMINSKA, 67« MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

®®®®®®®®®®®®@®@®®®®®EEj 
C. W. DYN1EVVICZ & CO- A B 

805 MILVVAUKEE AVENUE, 
Pomlsdzy We.t Dl.iaion 1 Cleaver ullcami.

CHICAGO, ILLS.
KANT0R PIENIĘ2NY. REALNY I ASEKURACYJNY

Vysetka pienlędzy do Kuropy, Spnedai 
Bealnoici, Karty Podroinr, Okr%towe !
Kolejowe do t s Kumpy, Vynblanie Pa- 
pter6w Legalnych, 6ci|ganie Sched, A*e- 
knrscy* Dom6w, Gruntą Ro)ejowe na F»r 
m y, Vypožycsania pienlędry na Budo- 

vanie lob zaknpno Rralnoici, Zmiana pien.i«diy Zagranlcznych. Hotarynaza PnbHcznl.

J. WE1N8TE1N, 
pigiausei panamdo karietas ant vesei- 

lių, kriksstinų ir pagrabų.
250 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svietopopieros dėl 

gromatų raižymo su puikiausioms 
kvietkoms,apskaitimaisir pavineziavo- 
nems parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 25c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popi-ęrų »u kon- 
vertais; kas prisius 11.00 gaus5 tuzinus. 
Kasztus prisiuntimo mes apmokame.

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

Uosisteliuodami popieras ir prisiųs- 
da<Tant jų pinįgus visada uždekite 
szit*kįadresą:

tW. KUDARAUCKA8, tfcOO., 
Box 234, Lavrence,Mass.

- . ......... ...... .

Li6iiUwlszKa ADiiGka,
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wi*ada galima rast DAKTARA, kur* duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

Kauno gub. Szauliu paviete

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

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

LIETUSIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT

miptu ir *lu*.

Wlseiiczln, 

ne* p»« 11 r*nd* 
*1 gcrlsuv*

i'VAŽIUOJU

Wienatinis Waterburio
Lietuwiszkns Saliunas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenczius cigarus. Geriause 
užeiga dfl szwiežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisczyscziau 
sės Ir telsingiauses lietuvisskas ealiu 
ngs mieste Waterbury.

J. F. I)AN18EWICZIU8, 
768 Bąnk 8L, 

Watėrbury, Con n

P. K. BRUUHAS
užlaiko didelę

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrodėlių,Žk 

dų, Špilkų ir tt.

SzMablnins Žiedus 
padaro ant orderio už pigiau 

se prekę.

954 33rd St», Chicago, III

Attorney Beckermanas,
ADW0KATA8.

Geriausei Iszprovoja visokias provas 
visokiuose suduose, kaipo civilisskuose 
teip ir kriminaliszkuose. Penenėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio terminą

397 W. i4th St.,
Chicago. Illinois

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
. pas..

Pauls Co-Operative Watch Co
3148 State St., CHICAGO, III.

Mes parduodame lietuviams daugiau8 laikro
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai gerą laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma- 
sziną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o viską gau
si.

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

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

3148 State St., ’ " CHIUAGO, ILL. g
Dėl geresnės informacijos raszyk pas mus:

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

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

niszkose ligose.
867 32nd SL, Chicago.

NERVITA Sugražinu nužudyta wyru 
•tipruma Ir drąsumą.

Gydo Impotauclla. stabdo naktini* 
poluclja ir wisas liga* ingauta* per 
itzdykum* *r ne*t**rgumo. Szlta gy-

Ir sugražina Smogui Jaunyitla. Siu- 
ozUmu peili ui SOn bazeU, ui tl.M 

.S buteliu, ir gvarautuojame Užgydy
ti, arba pinigu* augražiniL

CHnton * Jakton tt*., Ohicago.

Bareatn.. Chlc*«o.

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus uaiktus pu

Oatlet Fornitore 4 Stove Co.,
3249 8. Moryan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike’

OFISO WALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak I 

Telefonas Yards 885.

Teipogi priima ligonius ofise po nr. 
2876 Archer Av., kerte Bonfield 

nuo 10—11 ryto.
T ELE FONAS Canal 329.

WIb1 wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

kos, wyna net >m Europos, o 
cigarus net iss Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side 8L, 

faterbmj, Cm

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai -Lietuwiszka

APTIEKA
3310 S. Morgai St, Chicago, UI.

Turi geriausei gydyklas nuo visokių 
įigg; uslalko viaokes Europine* žoleles. 
Bobro mėsa, rus kas gyvas dfelea ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
^““•ms savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiuaczia gydyklas per paczta arba 
per erpresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak 
tM«t. teipogi per telefoną gali pa 
szaukti daktara kas tik boki nori.

Tel. Yards 709.
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