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Politiszkos žinios,

Amerika.
Amerikos laikraszczių korės- 

I pondentai wėl skundžiasi antcen- 
I zuroa parengtos jenerolo Oiis ant 

Filipinų, kuri nedaletdžia kores
pondentams siuntinėti teisingų 
telegramų. Jenerolas Otis nesi
giria,^ bet teisinasi, kad jis lai- 
kraszez'ams ne gali duot visisz- 
ko- liuosybės todėl,kad jie ne ėsę 
kokia nors valdžia arba tautiszka 
institucija, bet yra wos užkenczia- 
mi. Svetimų krasztų - laikrasz- 
czių korespondentai vienok pra- 
nesza, kad net M millėj ameriko 
nai stovi ne tvircz’ausiai, cz a 
gal užkilti priesz amerikonus re- 
woliucija; kaslink gi aplinkinių, 
amerikonai laiko vos plot p ne di
desnį, kaip 3 musiszkes my|ia* į 

•visus miesto krasztusf toliaus 
viskas yra filipinieczių rankose. 
Paskutiniuose laikuose ant Išarės 
lauko nieko svarbesnio ne atsiti

1 ko. Laikraszcziai wėl pranesza, 
kad ant Filipinų rengiasi keliaut' 
jenerolas Milės ant isztirimo sto 
wio dalykų. Tikt salų Suluh 
-ultoną už algę po 250 dol. ant 
mėnesio pasisekė prikalbinti pri
imti Amerikos virszinįkystę. Bet 

, ir ta sutartis neturi praktiszkos 
vertės.

Bandymas paskirti isz filipinie 
ežių urėdnįkus ne pasisekė, ka
dangi pasirodė, kad tie nauji a- 
merikonų užtvirtinti urėdnįkai, 
kurie rodėsi prilankiais ameriko
nams, kę tikt dažinojo, slapta da- 
neszdavo Aguinaldui; daugumę 
jų suaresztavo. Dabar vėl ame
rikonai pradeda sawo naikinimo 
darbę. Miestus, isz kurių pri
versti dėl kokių nors priežasz- 
czių pasitraukti, visai iszdegina; 
moteris su vaikais iszalkusias no- 
rinczias dausigauti į miestę Manil- 

I ię, weja atgal; į vyriszkius, nors 
be ginklų, prisakyta szaudyti kaip 
į laukinius žvėris. Taigi mat 
elgiasi teipjau, kaip elgėsi iszpa- 
nijonai. Ne be pamato todėl bu
vęs iszpaniszkos kariaunos vir- 
szinįkas ant Kubos, VVeyler, ant 
vieno susirinkimo Madride, nu 
rodydamas ant tokio jau pasielgi 
ino amerikonų, kvietė Europą į- 
'iki.szii teipjau, kaip savo laike 
(sikiszo amerikonai į iszpamjouų 
ant tų valdybų valdymo budę ir 
kad sykį padarytų galę nereiks- 

ilgiems kraujo praliejimams.

Iždo surinkimų dabar neužten | sus minirterius paliko ant urėdų.
ka Amerikoj aut uždengimo vi
sų reikalų, kas mėnesi s pasirodo 
dide'.is nepriteklius. Randas bus 
priverstas uždėti didesnius ant 
gyventojų sprando mokesczius; 
kadangi didesni mokescziai reika 
lingi ant karės su Filipinais, tai 
gyventojai, prieszindamiesi mo- 
kescziams, prie^zinasi karei, isz 
kurios apart politikierių, krasztas 
ne daug kę gali pelnyti. Ar 
protestas dalies gyventojų atsi
lieps, ar perkeis prezidento ir jo 
mimsterių nuomuonę, dabar ne
galima įspėti.

Admirolas Devey lankosi da
bar Prancūzijos portuose. Czia jį 
priima szirdingiaus negu Austri
joj arba ir Italijoj. Prancūzijos 
randas daleido jurinįkama iszlip- 
pti su ginklais ant kranto ir at 
likti musztrę. Už tai prezidentas 
McKinley ir patsai admirolas isz- 
reiszkė padėkavonę Prancūzijos 
randui.

Prancūzija.
Prancūzijoj vis dar svarbiau

siu atsitikimu yra Dreyfuso. pro- 
va. Iki szioli.-zki liudinįkai yra 
Dreyfuso prieszai, jie ir liudyja 
priecz jį. Wisi sako, kad esę 
persitikrinę, jog Dreyfus yra 
kaltu, bet nė jokių jo kaltės da- 
rodymų ne turi'. Wos du ar 
trys iszklausyti liudinįkai, bet ne 
iaz oficierų, iszreiszkė prieszingę 
nuomuonę. Oficierai visi yra 
Dreyfuso prieszais ir tie, žinoma, 
liudyja ant jo nenaudos. Tas ir 
ne žingeidu; juk per jų virszioį- 
kų prisidėjimę,buvusių karės mi- 
nisterių ir visokių jenerolų: Mer- 
euro, Gonse, Chanoiue, R-iget, 
ir kitų Dreyfus likosi nusūdytas 
ir teip ilgai iszbuvo ant Welnio 
salos. Perszautas advokatas La- 
hori jau ant tiek pasitaisė, kad 
jis jau pildo savo priderystę 
kaipo Dreyfuso apginėjas. Jo 
prieszai bandė jam siųsti explio 
duojanezia* maszinaB, bet ir tas 
jo ne nugazdino.

^Vokietijoj tiki, kad Dreyfuso 
prova yru tik įžeuga prie revo- 
liuc'jos, kuri gal ne daleisti ra
miai atsibūti ir rengiamai paro 
dai. Tūli vokiszki fabrikantai, 
kurie buvo užsiraszę atsiųsti sa
vo iszdirbimus ant parodos, da
bar mislyja visai pasitraukti. 
IVokiet'jos ciecorius teiposgi isz- 
reLzkė savo nuomonę apie tai, 
kad dabartinė Dreyfuso prowa 
gali pigimdyti Prancūzijoj revo- 
liuciję ant iszgriovimo repnbli- 
kos. Jeigu Dreyfus yra ne kal
tu, tai jį apkaltinanti jenerolai 
turi būt kalti. Reikėtų juos nu
bausti—bet ar randas turės tiek 
dręsos, idant griebtųsi nubaudi
mo įtekmingų kariaunoj jenero
lų? Isz visų mimsterių vien 
karės ministeriui Gahfetui ne 
trūksta dręsos, bet ir jis be prita 
rimo kitų ministerių ne gal grieb- 
tiesi baudimo kaltų jenerolų. 
Kad prancuziszkas randas bailus, 
matyt jau isz to, kad jis ne drys
ta įsiveržti į namus, kur užsira
kinęs su savo pritarėjais jau trys 
sanvaitės kaip ginasi antisemitų 
vadovas Guerin. Paryžiuj bu
vo rods pasklidęs paskalas, kad 
buvęs karės ministeris, smarkiau
sias Dreyfus» apkaltintojas, jene
rolas Marcier, likosi suaresztuo- 
tas. Paskalas tas vienok pasiro
dė neteisingu.

Vokietija.
Kad rando užmanymas Prūsų 

seimo kaslink nukasimo kanalų 
jungianęzių svarbiausias upes li
kosi atmestu, už tai ciecorius ga
li padėkavoti vien konservaty- 
viszkoms partijoms, aut kurių 
randas remiasi. Ministeriai buvo 
atsiszaukę prie ciecoriaus su pra- 
szymu paliuosuoti juos nuo urėdų, 
bet ciecorius ant to nesutiko ir vi- 

Užmanymę seimoatmestę kaslink 
kanalų pandas rengiasi isz naujo 

, paduoti. Bet jeigu konservaty- 
visikų partijų pasiuntiniai už jį 
ne balsuos, jis ir vėl. bus atmes
tu. Konservatyvsi vienok bi
josi, kad randas ne bandytų rem- 
tiesi ant progresyviszkų partijų, 
kurios pritaria minėtam užmany- 
mui. Konservatyvų laikrasz* 
ežiai gazdina randę, kad jeigu jis 
jieszkos paramos progresistų,taigi 
kad jeigu ciecorius bandytų rem 
tiesi ant progresyviszkų partijų, 
tai jį apleistų konservaty viszkos, 
o be jų paramos monarchija nu 
stotų pamato, ciecorius nustotu 
sosto, kadangi progresistams ne
rupi palaikymas monarch joe.

Policija dabar labai sargiai pra
dėjo daboti ciecoriaus ypatę, ku
risai lankosi vakariniuoseVVokie- 
tijos krasztuose. Priežastis to 
sargumo yra ta, kad randas gavo 
žinię, buk prancuziszki ir italiszki 
anarchistai nutarė prie pirmos 
progos nugalabinti Wokietijos 
ciecorių. Ar isztikro padarytas 
toks nutarimas, ar gal persergė- 
tojai padarė tę teip sau ant juo
ko, apie tai nė Wokietijos po
licija žinoti negali.

Angliszki laikraszcziai pagar
sino, buk VVokietija vėl pradėjo 
su Isz pa n i j a tarybas kaslink nu
pirkimo dar pasilikusių iszpanisz- 
kų valdybų; sziuom tarpu nori 
nuo jos nupirkti paskutines val
dybas ėsanezias Afrikoj. Kadan
gi Iszpanijai reikalingi pinįgąi, 
gal būt, kad Wokiet ja ir gaus li
kusias koKoniju**.

Balkanų pamils.
Turkija teip įlindo į skolas, 

kad jos kreditoriai nužudė viltį 
kada nors atgauti jai paskolintus 
pinįgus; iždo ministeris ne turi 
pinįgų aut iszmokėjimo algų u- 
rėdnįkams. Neseniai kreditoriai 
susirinko priesz iždo ministeriję 
reikšisudami prigulinezių pinįgų, 
bet kad ministens jų ne turėjo, 
jai jam neliko nieko daugiaus, 
kaip bėsrti isz ministerijos rūmo 
ir pasislėpti privatiszkuose na
muose.

Svetimų krasztų kariauna ap
leido jau salę Krėtę, vien angli- 
jonai ten dar pasiliko, bet ir jie 
turės neužilgio pasitraukti. Da
bar tvarkos daboja vietinė žan
darmerija. Daboti tvarkos da
bar jau ne teip sunku, kadangi 
ant salos pasiliko vien prilaukus 
kunįgaikszcziui ' grekonys krik- 
szczonys, inahometonys gi iszsi- 
kraustė į Turkiję.

Serbijoj teiposgi verda kaip 
katile. VValdžia yra visiazkai ka
raliaus tėvo rankose, kuriam pri-. 
lanki vien kariauna, gyventojų 
daugumas jo ne kenezia, tę neuž 
kantę palaiko Maskolija. Kara
liaus tėvas svarbesnes ministeri
jas padalino terp savo asabiszkų 
draugų. Laukiama czia yra re
voliucija, kuri gali pasibaigti i»z- 
vijimu isz Serbijos ne tikt kara
liaus tėvo Miląno, bet ir jo su 
naus, paties karaliam Aleksan 
dro. Rovoliuoijonierius palaiko 
Maskolija ir Monteuegro kunį- 
gaiksztis.

MiiNkolIjn.
Maskolij.is randas užmanė da

bar parengti specijaliszkas mok
slines ant mokinimosi urėdnįkų 
ir bajorų vaikų, isz kurių vien 
caras rengiasi rinkti urėdnįkus, 
neprilesti ant urėdų kitokių luo
mų, kurios mat platina revoliu- 
cijonieriszkę dvasię Maskolijoj. 
Tegul savo užmanymę iszpildo, 
o Maskolijoj atsiras tuoj dau- 
giaus caro prieszų ir tai terp ti
krų maskolių.

Chinuose be mažo ne susimuszė 
maskoliai su anglijonais. Prie
žastis to yra azita: augliszka 

kompanija Jardine, Mathleon & 
Co. 30 metų atgal pirko žemės 
plotus tuose krasztuose, kurie 
paskui pateko Maskolijai. Kom
panija pasamdė darbinįkus žemę 
aptverti, bet maskoliszksH kon- 
eulius atsiuntė kazokus, kurie su 
kaneziais darbinįkus iszvaikė. 
Atplaukė czia ansliszkas ka n uo
linis laivas “Woodlark” ir ant 
priguliuezių Maskolijai plotų Už
sodino aoglUzkus jurinįkus ir nu 
plaukė prie maakoliazko konsula
to teip arti, kad jį szuviai galėjo 
siekti. Sui-imuszimo vienok ne 
buvo. Žinoma, to įsiveržimo 
anglijonų Maskolija ne praleis ne 
pareikalavus uuo Anglijos iazsi- 
teisinimo. Nusilenkti priesz 
Angliję Azijoj Maskolija ne pal, 
nes per lai nupultų jos įtekmė 
akyse Chinų; ant galo ji, galėda
ma visada Azijoj Ąngliję skau
džiai įkasti, ne pratusi nusilenkti. 
Anglija gi, besirengdama į karę 
Pietinėj Afrikoj, negali su Mas 
kolija erzint tesi, todėl turės nusi 
lenkti ir perprassyti sziaurės 
meszkinę.

Pietini Afrika.
Diena nuo dienos Europoj laukia 
prasidėjimo karė* pietinėj Afri
koj. Nors p»gal terptautiszkas 
tiesas sandaros laike ne jokia 
vieszpatystė nė turi tiesos stab
dyti per jos valdybas gabenimę 
ginklų dėl kaimyniszkų krasztų, 
Anglija iszdavė pritakymę ne- 
per leisti per savo valdybę N e tai 
ginklų paskirtų dėl Transvaa- 
liau‘.

Transvaaliaus prezidentas Krue 
ger, savo atsakyme ant angliazko 
rando reikalavimo, sutinka ati
duoti užgimusius nesutikimus 
ant nusprendimospecijaliszkos ko
misijos iszrinktos isz abiejų krasz
tų delegatų. Nuolankumas vie- 
nok prezidento Kruegero ne pa
tinka Transvaaliaus gyventojams. 
Todėl kaip tiki, jis turės pasi
traukti, užstojęs kitas mažiaus 
nuolankus turės pagimdyti karę. 
Anglijonai gyvenanti Transvaa- 
liuje jau kraustosi isz czia szalyn, 
vukiecziai gi pasiūlė savo pagel
bę užmanydami sutverti atskirę 
vokiszkę kariaunos dalį karėje 
priesz Angliję. Jeigu užgims 
karė, tai ji bus kruvina, kadangi 
abiem krasztam atseis kovoti 
už ėsybę. Isz Holandijos trau
kia teiposgi liuosnoriai į pagelbę 
Transvaliui.

Isz Lietuvos.

Frisiega swetimtikių.
Maskoliszkiis caras iszdavė 

padavadyjimę, idant svetimti- 
kiai ne maskoliszkos kilmės,pasto
dami ant tarnystes ar tai kaipo 
urėdu jkai, arba kareiviai, isz 
rinkti žmonių balsais, kaip antai 
vaitai, valszczių sudžios, starszi- 
nos, kad butų prisaikinami vien 
maskoliszkoj kalboj. Czia mat 
savo padavadyjimais maskolisz
kas randas vien demoralizuoja 
ypacz paimtus į kariaunę neap- 
szviestus vyrus, kurie dar neturi 
tvirtų doriszkų nuomonių. 'Tie 
jauni naikinai, terp kulių kaip 
antai terp lietuvių, lenkų ir t.t. 
daugumas juk visai ne-uprantan- 
czių maskoliszkos kalbos,jie negali 
žinoti nė ant ko prisiekia. Prisie 
gos duotos ne suprantamoj kalboj 
nieks nebrangina. Tokiu budu sa
vo neiszmiutingais padavadyji- 
mais maskoliszkas caras ir jo mi
ni 8 te r lai pats lyg tyczia veisia a 
nuos parsiduodanezius liudinįkus, 
kurie už pinįgus, kreivai pri
slėgdami, samdosi į liudinįkus be- 
siprovojanczioms pusėms, ant ko 
skundžiasi maskoliszki laikrasz
cziai. Bet kodėl tie laikraszcziai 
ne drysta parodyti tikrų prie- 
žaszczių tokio isztikro. liūdno ap- 
sireiazkimo Lietuvoj?

N e pu prasto amžiaus sene
lis.

Wduiujeiki sziol gyveno ne
paprasto .amžiaus senelis, KleofaS 
Beinarovicz, kuria dabar isz- 
si kraustė į Maskvę. Užpuolus 
Napoleonui I ant Maskolijos, mi
nėtas senelis turėjo jau 17 metų, 
taigi dabar turi jis 105 metus, jo 
gi pati 95 m. Jie atmena dar ge
rai visus atsitikimus laike atsi
lankymo Napoleono "VVilniuje,- 
matė savo akims tę garsų pran
cūzų ciecorių svieto užkariauto 
ję; matė ir grįžtanczius szalczio 
ir bado sudemoralizuotus maskolių 
vejamas atgal prancūzus.

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus Liepojuj mokėjo: už 
pudę rugių 79—80 kap. Avižos 
paprastos 67—68 kap. Miežiai 66 
kap. Grikai sunkus 89 kap.; gri- 
kų kruo|>os 130 kap. Linų sė 
mens paprasti 122—125 kap., 
geriausi 126—128 kap.; drėgni 
pigiaus. Kanapių sėrnens 182 k. 
Kvietinės klynės smulkios 53 k., 
vidutinės 54—57 kap., stambios 
58—62 kap.

Geras radinys.
Warszavos laikrasztis “Kurjer 

Warszavski” pranesza, kad Sena- 
pilės pavietyj, Suvalkų gub.,sa- 
vinįkėd vare Jakiemiszkių.Baufa- 
lienė,pardavė savo dvarę dvar
poniui Parczevskiui isz Wilniaus 
gub. Iszsikrauetydama, norėjo 
parduoti ir nerekalingua daiktus, 
o (erp tų geležinę kasę norėjo 
pirkti savinįkas netolymo dvaro 
Pagermonių.Benislavskis. Apžiū
rėdamas kasę, užtiko jis niekam 
nežinomę pakavonę, kurię atida
ręs rado pakavotus 35000 rubl., 
ne skaitant nenukirptų kuponų. 
Baufalienė porę metų atgal,kaipo 
palaikėja pasimirusio dvarponio 
Rudolfo Jakubovskio, gavo dva
rę Pagermonius ir su juom ir anę 
geležinę kasę, liet kad joje butų 
tiek pinįgų, jai neužėjo uė ant 
mislies.

Mokestis produktais vie
ton pinįgų 

Maekoliszka žemdarbystės mi 
nistenja, norėdama kuo dau
giausiai patraukti į jos uždėtas ir 
užlaikoma^pradines žemdarbys
tės mokslaines, iszdavė padava- 
dyjimę, kad ukinįkų vaikai, besi- 
mokinanti tokiose mokslainėse, 
gali prigulintį už mokinimę mo
kestį užmokėti žemdarbuzkais 
produktais, taigi rugiais, szienu 
ir tt. Nežinia tikt, kaip skaitys 
prekes produktų tokių mokslai 
nių užveizdos. Jeigu vertę tokių 
produktų skaitys ne žemiaus.ne- 
gu jie kasztuoja, tai isztikro 
nisterio padavadyjimę reikia 
kyti už gėrę ir iszmintingę.

Žemiszkos į ta įsos.
Zemiszkų įtaisų Lietuvoj nors 

ir p&gal savo apdirtus įstatus 
maskoliszkas randas visgi dar 
bijosi. Baltgudijoi (taigi Minsko, 
Witebsko ir Mohilevo gubernijo
se) jos dar szį metę bus įvestos. 
Tose trijose ' gubernijose randas 
ketina parengti net 167 urėdus 
žemiszkų naczelninkų.

rai-

lai-

Naujas Kauno gubernato
rius.

Žinote jau, kad buvęs Kauno 
gubernatorius Suchodolskyj, kai
po žmogus teisingas nors masko
lius, negalėdamas kęsti neteisy
bių Lietuvos satrapo Wilniaus 
jeneral-gubernatoriaus Trockio, 
pats pasitraukė nuo vietos; jo 
vietoj atsiuntė į Kaunę Rogovs- 
kį, kurisai jau užėmė gubernato
riaus urėdę. Tas, žinoma, neai- 
prieszys jau Trockini, būdamas 
tokios jau kaip paskutinis dorisz- 
kos vertės.

Iszgiibeuinias arklių Į sve
timus krasztus.

Pagal pagal siutas maskolisz- 
kos arklių auginimo užveizdos ži 
nias, jiereilę metę išgabenta isz 
Ma^kolijos j kitus krasztus irz 
viso 576715 arklių, iaz ko iszga- 
benta jūrėmis 14548, per sausę 
rubežių 43128. Daugiausiai arklių 
iezgabenta isz Latvijos ir Lietu
vos. Per Latvijos portus iszga- 
benta 12299; per sausę gi nuo 
Lietuvos ir Lenkijos rubežių 39 
666 arklių.

Swetimtauczįi; pinįgai.
Svetimtaueziai, negalėdami na
mieje turėt i didelio pelno nuo sa
vo pinįsrų, juos nesigaili apvers 
ti ant parengimo visokių įtaisų 
tuose krasztuose, kur pelnas dides
nis. ' .Sztsi dabar miestelyj Nau
jame Borisove, Minsko gub., Bel- 
giszkų kapitalistų kompanija 
rengia didelę vinių dirbtuvę; 
vokiszka gi kompanija rengia 
elektriszko geležinkelio liniję 
terp Seno ir Naujo Borisovo. 
Apart to, abudu miestai, teip Se
nas ir Naujas Borisov bus su
jungti telefonu su Lietuviszku 
yfįnskiį/ 

Apsikeiskite seno pawida- 
lo popierinius pinįgus. 
Maskoliszkas randas pranesza, 

kad laikas ant apsikeitimo seno 
pavidalo, pagal formę 1887 m., 
popierinių piuįgų: 25 rublinių, 
10 rublinių ir 5 rublinių paskir 
tas tikt iki pabaigai sz ų metų ______ __
pagal maskbliszkę kalendorių; kaipo explloduoįantl IM-
paskui to pavidalo popieri
niai pinigai žudo visai savo ver 
tę, jų niekur nepriims.

l)aklaninis taksos.
Maskoluzkas raudis, kaip pa

duoda laikrat-zcziai, rengiasi lai
duoti atsakanczię taksę ant užmo
kėjimo daktarams ui g/dymę li
gonių: daktarai mat turėtu tai- 
kytiesi prie taksos ir jiems dau
ginus imti butų ne velia. Porę 
metų atgal randas iszdavė taksas 
katalikiszkiems kunįgams ui ti- 
kėjimiszkus jų darbus, tikt kaip 
girdėt, ne visur kunįgai prie jų 
taikosi, ima jr dauginus negu pa
gal taksę prigulėtų. 

Isz VValkenikų, Trakų 
paw., VV i luinus gub.

Po ilgai besitraukianczių karsz- 
Ciių, kurie diktai užkenkė vėly
biems vasarojams, 6 d. pjutės 
ties Wal kėni kais siautė baisi au
dra su ledais, nuo kurių ne mažai 
n u kentė ypacz jau nunokę rugiai. 
Kaime Dargužiuose sudegė uuo 
perkūno įtrenkimo ukinįko na
mai ; prie to likosi perkūno už- 
musztas 55 metų ukinįkas Jkn- 
kanskas. Ogrodincuose perkūnas 
uždegė kluonę ukinįko Adlio, 
kur sudegė visas sziųmetinis szie- 
nas ir suvežti rugiai; perkūnas 
užmuszė arklį. Kaime Boradžiuo- 
se perkūnas užmuszė dvi rugių 
griebėjas.

Rugiai
naszus^ Aplinkiniai gyventojai 
kitais metais tuiėdavo gėrę pelnę 
už grybus, szįmetę gi, dėl stokos 
lytaus, giriose grybų visai nėra.

iszrodo geri

Prigėrė du waikai.
Lietuviszkame Braste, Garteno 
gub.,du vaikai buchhalterio vieti 
nės pavieczio kasos Malevyczio, 
vienas 17, kitas gį 15 metų, iszė- 
ję maudytiesi į upę Muchovcę, 
abudu prigėrė. Wienas isz jų pa
teko į gilumę ir pradėjo skęsti, 
kitas stengė-i gelbėti, bet pats 
teiposgi nuskendo ir prigėrė.

ii -
Gydinyczia SziauUuose.
Szį metę dalis maskoliszkos 

Raudonojo Kryžias draugystės 
mieste Šiauliuose parengė am
bulatoriję ant gydimo ne turtin-

gų ligonių. Ligoniai czia turi 
daktaro pagelbę be jokio užmo
kėt-n i o, gauna dykai ir vaistus. 
Nuo balandžio iki liepos m. azių 
metų į ambulatoriję kreipėsi su 
virszum 700 ligonių.

Fasiniažiniinas gčrymo 
degtinės. \ 

Pagal maskoliszko iždo 
terijos atskaitę, rando 
mai nuo degtinės

mims- 
įėji- 
pa

simažino paskutiniuose metuose 
ant 7%, isz ko matyt, kad imo-’ 
neles ir Maskolijoj pradeda ma
žiaus degtinę gerti :sulyginant su 
1870 m., pereitę metę randas tu
rėjo isz degtinės ant 20900000 
rubl. mažiaus. Didžiausiai pelnas 
rando pasimažino, nes ant 8%,lie- 
tuviszkose ir baltgudiszkose gu
bernijose, tai gi Kauno, Wil- 
niaus, Garteno, Witebsko, Min
sko, Mogiliavoir Smolenskogub. 
Nežinia,ar isztikro lietuvai liauja 
girtuokliavę,ar gal vieton degti
nės labiaus pradėjo gerti alų?

Suėmė nužiūrėtą prancu- 
ziszką sznipuką.

Karaliaucziaus porte Pilavoj, 
Prūsų Lietuvoj, valdžios sua- 
resztavo prancuziszkų laikrasz- 
czių reporterį Muellerį.Nužiūri jį 
kaipo prancuziszkę sznipukę. Jo 
namieje padarė kratę,bet nieko to
kio, kas nužiurėjimę patvirtintų, 
nerado. Nežiurint ant to, jo ne
paleido, bet laiko kalinyj.

Parverstas į skystą oras

dega.
Dinamito dirbtuvėj Schlebmh, 

netoli Kolonijos, vakarinėj Vo
kietijoj, neseniai darė bandavo- 
nes su pritaikymu paversto į 
skystę musų žemės oro kaipo ar- 
dancz'os,expli<>duojanczioB mede- 

| gos. Paėmė paversto į skystę,pa
-gal iszraatę Muencheno profeso
riaus Lindę budę, kurio lengvayra, 
kiek kas nori.'padirbti, tokio oro. 
Nauja ardanti medega prie ban- 
davonių pasirodė neiszpasakytai 
didelės pejiegos, vartojimas gi 
jos lengvus, o kas svarbiausia, 
kad netikėtos expliozijos ne gali 
atsitikti, todėl ir vartojanti ję 
darbinįkai geriaus * ap-augoti 
nuo nelaimių, negu prie ardymo 
vartojant dimimitę, kuip t^i da
bar darą Bir 
medega 
dirbimo 
perėjimę.
Szveicr jos ir Italijos, ant ardy
mo uolų; tinka ji geriausiai ten, 
kur per tūlę laikę reikia czielos 
eilės expliozijų, kaip antai kauty
nėse ir tt.

Kaipo ardanezię medegę pa- 
rankiaus vartoti ne patį orę, bet 
vienę isz jo sudėtinių, oxygenę, 
kurisai lengvinus, su mažesniais 
kasztas duodasi paversti į skystę. 
Paverstas į skystę oras, 
arba tik oxygenas n e isz bū
va ilgai skystu, bet į 15—30 mi
nutę iszguruoja, taigi pavirsta 
vėl į gazę. Ant parengimo reika
lingų ardanezių patronų isz pa
versto į skystę oro arba oxyge
no ne vartoja jį vienę. bet dar 
vatę ir sutrintas medžio anglis. 
Į patronę įdeda apibertę medžio 
anglimis vatę, skystę orę arba 
oxygenę pripila į patronę priesz 
pat jo sunaudojimę, taigi kada 
viskas parengta ir reikalinga vieu 
eipliotija. Patronas toksai užlai
ko ardanezię pajiegę tikt bertai- 
nį valandos, polam ardanti me
dega, taigi paverstas į skystę 
oras iszgaruoja ir patronas jau 
ne gali explioduoti. Paskutinė to
kių patrdnų ypatybė ir padaro 
juos parankesniais už dinamiti
nius,- kadangi, jeigu pritaisytas 
toksai patronars, pagal dauguma 
jame naujos explioduojanczios 
medegos(paversto į skystimę oro 
arba oxyęeno) ne expliodavo į 
15—20 minutų, tai paskui jau 
explioduoti ne gal, darbinįkas 
be baimės gali prie jo prieiti, p<- 
gedusį patronę iszmesti, o jo 
vietoj įdėti nauję. Netikėtos pa- 
w ė lytos expliozijos c-zia atsitikti 
ne gali.

Nauja explioduojanti 
bus pritaikyta prie 
tunelio per Simolon

Alpų kalnuose, te r p



LIETUVA

Isz Amerikos
Brangus auksas.

Pasirėmę ant melagingų laik- 
raszczių praneszimų. 1200 
aukso jieazkotojų, tikėdami grei
tai pralobti,nutraukė prie Kotze- 
bue užtakos, Alaskoj. Per visę 
vasarę aukso nerado, atėjus žie
mai, užstojo baisus szalcziai ir 
stoka valgio. APart to, terp 
aukso jieszkotojų atsirado sziau- 
rinių krasztų liga skorbutas, 
nuo kurios pusė žmonių iszmirė. 
Jis teip dantų smegenis suėdė, 
kad danti* lengvai galima buvo 
su pirsztai* iszimti. K is turėjo 
pinįgų, tas sugrįžo į tėvynę, tie 
gi, kurie jų ne turėjo, likosi ant 
vietos, kol ’isz bado nenumiie. 
Tokius mat vaisius iszduoda me
lagingi laikraszczių iszgyrimai 
Alaskos aukso plotų!
Liekanos seniai Isznykusios tau

tos.
Wienoje oloje Kalifornijoj, 

amerikoniszki tirinėtojai netikė
tai užtiko paverstę į niurniję 

«(užbalsamuo*ę) kunę moteriszkės 
laikanczios ant rankų mažę vai
kę. Minėta moteriszkė buvo ne- 
iszpasakyto didumo, turėjo ji 7 
pėdas ir 6 colius augszczio. Dalis 
plaukų dar laikėsi ant galvos. 
Kaip visas kūnas parodo, |ji pri
gulėjo ne prie indijonų rasos, bet 
prie visai kitos. Kojų pėdos ne- 
iszpasakyto didumo ir nepapras 
to pavidalo: jos turi tiek jau il
gio, kiek ir ploczio, taigi kva- 
drantinės. Kiti, tirinėtojai pana- 
szaus pavidalo kunus rado lygiai 
vidurinėj Amerikoj, ir Meksike 
prie Didžiojo oeano. Matomai 
toje milžinų tauta seniai gyveno 
krasztuose prie minėto oceano. 
Pag 1 nuomonę amerikoniszkų 
mokslinczių, minėta tauta gyve
no Amerikoj 11500 metų atgal. 
Kad tokia tauta labai seniai gy
veno Amerikoj, p tvirtina tę ir 
Terato rasztai, paraszyti indijo
nų mayo kunįgų.

Nelaimes ant juriu.
23 d. pjutės ant Atlantiko, 

Virginijos pakrantėse, siautė bai
sios vėtros, kurios daug nelaimių 
pridirbo. Prieszais Cup Hatteras 
11 laivų susidaužė. Kaip iszgel- 
bėti nuo susidaužusių laivų žmo
nės pasakoja, pražuvo daugiaus 
lai <ie tų vėtrų laivų. Prie to 
prigėrė net kelios deszimtys 
žmonių; tikro vienok pražuvu 
šių skaitliaus dar nežino.

Reikalauja daugiaus pinigu
Nežiūrint ant padidintų mo- 

keszczių laike karės, Amerikos 
iždo surinkimų ant kraszto reika
lų neužtenka, kas mėnesį buwa 
wis nepriteklius. Dabar gi, pa- 
szaukus po ginklu d tugiaus ka 
reivių ir siuntimas jų ant Filipi
nų reikalą* s dar daugiaus pinį
gų, o tuo m tarpu iždas jų neturi. 
Iždo mimsteris nežino, kur reika
lingus pinįgus sugriebti. Ateis 
gal Amerikai ant reikalų karės 
ant Filipinų užtraukti skolę. 
Devintą kartą apsivedė su ta pa- 

ezia įuoteriszke
Winamac, Ind. Gyvenantis 

netoli Toto, Ind, turtingas f r- 
merys Charles Waldersmith, 25 
d. pjutės devintę kartę ėmė 
szliubę korte. Kas žingeidžiausia, 
kad visus 9 kartus jo iszrinktoji 
buvo ta pati moteriszkė, tikt su 
ja jau 8 kartus sūdai jį perskyrė, 
o devynis kartus vėl suvinezia- 
vojo.

Ledai Ir vėtros.
Avoca, Iova. Pereito ketver

ge dienę szitame mieste ir aplin- 
kinėsė siautė baisi vėtra ir audra 
su ledais, kurie neiszpasakytai 
daug blėdies pridirbo. Wėtra 
sugriovė daug triobų ant farmų, 
kitų nunesziojo stogus; ledai gi 
iszmuszė didelius laukų plotus.

Nelaime cirke.
Winchester, Va. Rabinsono 

c irke, laike parodymo užkilo 
smarki vėtra, kurios visa cirko 
trioba likosi sugriauta. Persi
gandę žmonės ant syk pradėjo 
veritiesi laukan. Prie to 40 
žmonių likosi sunkiai sumynio
tų, o terp tų yra ir mirtinai su
mynioti.

EzplioztJa.
Atpleton, Wi8. A. Wicherto 

oblinyciiose atsitiko garinio kati
lo expliozija. Prie to 2 darbinį
kai likosi ant vietos užmuszti, 
8 gi sunkiai sužeisti, terp kurių 
yra ir mirtinai sužeisti. Netikt

5 Mc Keeiport, Pa. Monon- 
gahela Steel Co. pakėlė ant 10% 
darbinįkų uždarbį.

Alderson, Ind. Tjer. Yra 
ežia sztraikai; tegul todėl nieks 
ne keliauja darbo jieszkoti.

1 Kalfut, Mich. Csianyksz 
ežiai kalnakasiai sztraikuoja; te
gul nieks neina ežia darbo jieszko
ti.

Bell ai e, Oh. Kastynėse 
Pittsburg Coal Co, kuriose ne
dirbo 3 mėnesius, prasidėjo dar
bai.

•j Fairmonnt, W. Va. Tūli 
kastynių savinįkai Elkhorn ap- 
skriezio pakėlė darbinįkų uždar
bį.

*5 Booan, Oh. Kasdami sau
linį, užtiko ežia naujus anglių 
sluogsnius, ant kurių parengs ka- 
stynes.

•J Klondike.Oh. Wisose aplin
kinėse kastynėse darbai eina ge 
r ai, o yra viltis,kad jie dar labiaus 
pasigerįs.

•j Coate-ville, Pa. Lukenso 
Co. pastatė ežia kelis naujus pe- 
czius, pradžioj rugsėjo prasidės 
darbai.

•j Mc Kees Rocks, Pa. Dirb
tuvėse Schultz Bridge Iron Co. 
pradėjo dirbti su dviem darbi
nįkų atmainom.

1 Sekino Vallet, III. Darbai 
eina ežia gerai, dirba kiekvieną 
dienę. Darbę ne sunku gauli ir 
isz kitur atkakusiam.

* Masillon, Oh. Czianyksz-
2 ketina 

uždaryti, kadangi nėra užtekti-

visa oblinyczios trioba likosi ex- 
pliozijos sugriauta, bet ir dauge- 
lio kaimyniszkų namų iszlakstė 
langai.

Decatub, Ind. Akmenų skal- 
dinycziose Joder <Jt Sons explio-r 
davo garinis katilas. Jo iazlak- 
szcziusių szukių vienas darbinį- 
kas, Alfred Minger, likosi ant 
vietos užmusztas, keturi mirtinai 
apkulti; lengviaus apkultų yra 
18 žmonių.

Carterville, Nev. Atsitiko 
czia baisi dinamito expliozija, 
kurios keturi vyriszkiai likosi 
į szmotelius sudraskyti. Nuo ko 
atsitiko expliozija, apie tai nėra 
platesnių žinių.

Gaisras.
Nev York, N. Y. Kaip spren

džia nuo padegimo, kadangi 
ugnis apsireiazkė ant syk trijose 
vietose, užsidegė kliosztorius 
szventos Onos Sparthille, kuria
me buvo 500 vaikų ir 250 mer- 
gaiezių beturezių. Kliosztorius 
tas mat buvo drauge ir prieglau
dos namais. Ugnyje pražuvo 6 
vaikai, o apie 20 yra sunkiai ap
degusių, terp tų yra 6 seserys. 
Trūksta dar keliolikos ypatų, su 
kurioms nežinia, kas atsitiko. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
100000 dol.

Victor, Col. Siautė czia dide 
lis gaisras, kurisai isznaikino vi- 
sę miesto vidurį su daugybe 
krautuvių ir dirbtuvių. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
3 milijonų doliarų.

Nelaime ant geležinkelio j
CmcuouTi, Wis. Netoli Ci- 

leville, ant Cmcinuati & Muskin-1 U . 1 ~
gam geležinkelio, ant klaidžių nal IB 
szėnių įleistas pasažiennis trūkis, c Cannonsbcro, Pa. Darbinį- 
užbėgo ant renkanezios vagonus į kai American Tin Plate Co. dirb- 
lokomotyvos. Susimuszimas bu- tu vių pakelė t-ztraikę. Nesutiki- 
vo teip smarkus, kad prie to 5 'rua* užgimė už užmokesnį. 
žmogystos likosi labai sunkiai' 
apkultos; lengviaus apkultų yra 
į 20 žmonių.

ISZ
Lietuviszkų dirwu.

Isz darbo lanko.
5 Frasser, Ia. Tiaukiasi czia 

dar vis kalnakasių sztraikai.

5 Carolton, Mo. Czianyksz- 
cziai kalnakasiai sztraikuoja.

* Bree-e, III. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse eina ge
rai.

* Spondra, Ark. Crianyk-
szczin kalnakasiai pakėlė astrai- 
kę. *• i

r Murdock, III. Rado czia dalyse, 
naujus anglių plotus, ant kurių 
parengs kastynes.

Dės Moines,
-

* Sharon, Pa. Continental 
Iron Co. etato 13 naujų pudle 
riszkų peczių. Neužilgio ras ežia 
darbę 300 naujų darbinįkų.

r Viri>ex, 111. Czia u ykszczių 
ir aplinkinių kastynių daibinįkai 
sztraikuoja, todėl tegul nieks ne 
keliauja darbo jieszkoti.

< J O L'et, III. Fux Sol i d 
Pressed Steel C j- dirbtuvė; dir
ba per dienas ię per naktis. Prie 
darbo priėmė 400 naujų darbinį
kų. ■

r PiTTSBi RO, Pa. Tūlose daly
se Chese Coak & Co. ant South 
Side dirbtuvių pradėjo j «u dirb
ti, neužilgio pradės dirbti visose

* Collinsville, III. 'Darbai 
į dirbtuvėje, plytnycziose ir ka 

MM H H ^|Gipson stynėse eina gerai, tikt isz kitur 
C&atCo. parengia czia nauję ka- atkakę darbinįkai ne gauna dar- 
stytpų olę. bo kastynėse.

T Dės Moinei, La. Senose 
Cliftono kastynėse neužilgio pra
sidės darbai.

"f \Valkek, Ala. Savinįkai 
czianykszczių kastynių skundžiasi 
ant stokos darbinįkų.

1 Ma-silon, Oh. Wisose a- 
plinkinėse kastynėse darbai eina 
gęriaus negu pirma.

* Middlesboro, Ky. Netoli 
szito miesto neužilgio bus atida
rytos naujos kastynės.

«j Shamokin, Pa. Natalia ka
stynėse, Kurios nuo seniai stovė
jo, ketina pradėti darbut.

Perth, Ind. Darbai . czia- 
nykszcziose ir aplinkinėse kasty
nėse eina gerai.

* Shousetovn, Pa. pirbtuvė 
se Pbg Sheet mfg Co. neužilgio 
pradės dirbti.

Dbtroit Mich. Wisos czia- 
nykszczios dirbtuvės dirba pilnę 
laikę.

Renvood, W. V. Wisos 
czianyksztės dirbtuvės dirba 
ir darbo turi ant ilgo laiko.

•[ Nile;, OH.Wisose czianyksz- 
cziose dirbtuvėse dirba be per- 
atojimo.

Irvin, Pa. Wisose czia- 
nykazeziose dirbtuvėse dirba per 
dienas ir per naktis.

•j Mahanoy City, Pa. Primro- 
se kaetynėse prasidėjo darbai nuo 
pradžios ežio mėnesio.

* Youngstovn, Oh. Wi8oee 
aplinkinėse kastynėse pakėlė dar
binįkų uždarbį.

Mahanoy City, Pa. Kalna
kasiai Burk Mountain kastynių 
pakėlė sztraikę.

• Beaver Falls, Pa. Darbai 
American Tube Co.d>rbtuvėee pa
siliovė dėl atlikimo reikalingų 
pertaisymų; pradės įdirbti nuo 
pradžios spalių mėnesio.

Marinkite, Wis. Darbai 
eina czia gerai, darbę ne sunku 
gauti. Uždirba po $1.50 ant die
nos, dirbantiems giriose moka po 
$30 ant mėnesio irduoda boardf.

1 CHATANOOOA,TEN.Wisi czia- 
nykszcziai dirbtuvių savinįkai 
skundžiasi ant stokos darbinįkų; 
dirbtuvės negali atlikti į laikę 
darbę, kadangi negauna darbinį- 
kų.

* Carunville, III. Sztraikai 
kalnakasių traukiasi czia nuo ge
gužio mėnesio-kastynių savinįkai 
nori parsitraukti seabeus, bet 
sztraikieriai jų ne leidžia prie 
darbo.

< Westvtlle, Lll. Darbai eina 
ne blogiausiai. Kalnakasių unija 
drutinasi ir įgauna vis didesnę 
pajiegę. Prigulėtu lietuviams 
kuo daugiausiai prie jos raszytie-

Sprinfield, III. Darbinįkai 
DecAtur Coal Co. kastynių sugrį
žo prie darbo. Kompanija, ant 
darbinįkų reikalavimo, priėmė 
atgal praszalintę darbinįkę, už 
kę mat buvo užgimę nesutikimai.

La Salle, III. Skundžiasi 
ežia ant stokos darbinįkų norin- 
czių dirbti kastynėse. Priežastis 
to yra ta, kad paprasti darbinį
kai kur nors uždirba po $2 ant 
dienos, dirbanti gi kastynėse prie 
dabartinio užmokesnio vos kada 
nekada gali po tiek uždirbti. 
Kastynių savinįkai bauginasi 

.prie darbo parsitraukti negrus, 
jie ketina visai kastynes uždary
ti.

Isz Boston, Mass.
Nesutikimai parapijonų su kn. 

Griciumi ne tik nesimažina, bet 
vis didinasi. Skundai, kokius lie
tuviai padavė archi vyskupui, li
ko be pasekmės. Teisybė,archi
vyskupas nupeikė kunįgo Gri 
ciaiiR darbus (ne didelė isz to pa
rapijonams nauda), bet nubausti 
jį arba praszalinti nuo parapijos 
atsisakė. Pasakė, kad jam už 
draudžia ant toliaus teip elgtiesi, 
jeigu vėl jie teip elgtųsi, tai ža
dėjo praszalinti, jeigu jam spie tai 
prauesz. Argi žmonės kitokio 
darbo ne turi, kaip vien 
pas vyskupę su skundais, kurių 
paprastai ne klauso, vaikszczio- 
ti? Jeigu tokia jau teisybė būt 
svietiszkuose suduose, tai nieks 
juose nenorėtu teisybės jieszkoti, 
bet pats bandytu nusikaltusį nu
bausti.

Lietuviai vienok pasirengę1 
nepaisyti ant archivyakupo ūžta- 
rimo Griciaus; jie renka dabar 
psraszus, iki sziol surinko jau 
400 paraszų ir kaip surinks jų 
užtektinai, pareikalaus staeziai, 
kad vyskupas kun. Gricių sau 
atsiimtų, o jeigu ir tas negelbėtu, 
rengiasi pareikalauti perraszymo 
parapijos savasties ant parapijos, 
o jeigu vyskupas nenorėtu,kreip- 
tiesi į svietiszkę sudę. Ren 
giasi atkusti ir kunįgę Gricių, 
kadangi jis, prieszais parapijos 
nutarimę ir be jos žinios užraszė 
parap jos savastį ant vyskupo, 
teiposgi už vieokias bilai ap- 
raszytas ant savo vardo be jokios 
tiesos; teiposgi, kad renka pinį 
gus ir niekada neiszduoda rokun- 
dų.

Szįmet nieks pas kun. Gricių 
ne norėjo eiti velykinės. Komi
tetas praszė vyskupo daleisti 
parsitraukti ant iszklausymo isz- 
pažinties kilę geresnį kunįgę, bet 
partraukimę at davė ant Griciaus 
rankų, kurisai ir parsikvietė bu- 
vu-į savo nuo “Bažnyczios -Tar
no” kompamjonų isz Waterbu- 
rio, kun. Sauruaaitį. Lietuviai 
isz syk džiaugėsi, kadangi pernai 
per atlaidus tasai kunįgas 
pasakė puikų pamokslę, ne to
kį, kokį papratome nuo Griciaus 
girdėti. Tikėjome,kad ir szįmet 
bus tas pats. Kompanija vienok 
su Griciumi spėjo jau mat ir kun. 
Saurusaiczio doriszkus principus 
perkeisti. Szį metę iszgirdome 
jau žodžiui ne Chriataus evange
lijos,- bet issimlus isz Griciaus 
prisakymų. Apie jo žodžius 
sziuom tarpu užtylėsime. Tie pa- 
mokalai tiek padarė, kad paskui 
žmonės ne norėjo eiti į bažnyczię.

Beje, kun. Siurusaitis girdė 
damas, kad mes rengiamės! skųsti 
į sudę kunįgę Gricių, teikėsi mus 
pamokyti: “kad jeigu kasdrys- 
tu skųsti kunįgę į svietiskę su- 
dę,tai toks negali gauti iazriszimo 
niekur, tikt pas patį popiežių 
(mat stengiasi apginti nuo sūdo 
savo buvusį kompanijonę!). Ar 
isztikro teip? Melstume, kad 
mus pamokytu, ar ir tęsyk ne 
galima kunįgo skųsti į svietiszkę 
sudę, kada jisai apsivagia, papil
do žmogžudystę, arba kitokį ne 
mažiaus bjaurų darbę, už kokį 
kiekvieno kraszto tiesos skaudžiai 
baudžia? Jeigu teip, tai isztikro 
kunįgo puikus paszaukimas, jeigu 
jo ne gal bausti sūdąs, už tokius 
darbus, už kokius paprastus , 
varguolius pakaria, arba ant ke
lių metų j kalinius sodina? Bos- , 
to įiecziams vienok teip juu įgri
su kun. Gricius, kad jie pasiren- ’ 
gę nors ir su vyskupu stoti į sudę. 
Tę dalykę apkalbėjo jau su advo- t 
katu.

Bostone ne seniai pasikorė sa- 
vinįkas namų po nr. 182 
H. Street, lietuvys Tamoazius ( 
Ramanauskas. Kaip spėja, patžu- , 
dys turėjo įgauti proto sumai- 
szymę. Bostonietis.

Isz Philadelphios, Pa.
Perskaitęs musų laikraszscziuo- 

se statistiką lietuvių Amerikoj, 
pagal kuri} iszpuola, kad ežia 
mus yra apie 200000, nusistebė
jau, kad ant teip didelio skait- 
liaus nėra nė tukstanezio besidar- 
buojanezių ant tautiszkos dirvos, 
arba bent tuos reikalus atjauezian- 
ežių. Turbut terp mus brolių teip 
sunku ant tautiszkos dirvos kę 
nors nuveikti. Užsimaniau tę 
pats iszbandyti, rinkdamas aukas 
ant Paryžiaus parodos fondo.

Pirmiausiai nusidaviau į Chet- 
tenham, Pa. Czia yra tikt 2 dirb
tuvės: viena audimų, kita gi 
lopetų. Prieszais paskutinę gyve
na 3 lietiiviszkos szeimynos ir t> 
pavieni; ant vasaros priva
žiuoja daugiaus lietuvių. Czia 
visi ramiai gyvena. Uždirba vi- 
dutiniszkai po $2.00 ir $2-50 
ant dienos. Girtuoklių nėra. Už
ėjau pas vienp szoimynę ir pama- 
cziau stalelį knįgoms apkrautu. 
Iszaiszkinus,kad renku aukas ant 
Paryžiaus parodos fondo, vi4 
man pritarė ir'davė aukas, kiek 
galėjo;tikt vienas vaikinas,kuri* 
sai sakėsi ės^s gerai suprantan-i 
ežiu, ne norėjo aukauti. Antroje 
grinezioje ne užtikau lietuviszkų 
laikraszczių bet angliszkus. Lsz- 
aiszkinus mierį mano atsilankymo 
ir tie man pritarė ir sudėjo savo 
aukas. Trecziame butelyj ne ra
dau jau nė jokių laikraszczių, nė 
knįgų, bet ir tie pasirodė gerais 
lietuviais ir neatsisakė nuo aukų. 
I<z viso nuo lietuvių Cbetteuha- 
me surinkau $2-10 (vardai au* 
kautojų ir jų aukos yra žemiau* 
ant to paties puslapio).

I»z czia nusidaviau į Frank- 
fort. Czia yra daugiausiai lenkų, 
lietuvių gi yra 16 szeimynų, 8 
szeimynos visai sulenkėjusių, 8 
gi grini lietuviai. Užėjau į pirmp 
butelį, radau ten daug vaikinų. 
Iszaiszkinus mierius atsilankymo, 
gaspadinė tuoj davė aukp ir 
prie to kalbino vaikinus, bet vie
nas isz jų atsisakė, vieton aukų, 
pradėjo garbinti car^, vadinda
mas jį lietuvių geradėju. Kitas 
vėl, atsistojęs sakė, kad tie caro 
baudžiami lietuviai yra toki jau 
kaip Jocis. Lzaiszkinus man, kad 
tokius kaip Jocis ir jam panaszus 
caras gali papirkti už 5 kapeikas, 
ant galo ir tasai karžygis davėsi 
pertikrinti, bet nuo aukų atsisa
kė. Ketvirtame butelyj gaspado- 
rius pasakė, kad ant rinkimo pre
zidento nesigailėtu $5, ant spau
dos parodos neduosęs nieko. Ne
žiūrint ant tų -prieszų,Frankforte 
surinkau nuo lietuvių $2.40. 
Kaulink komiteto, visi sutinka 
ant to, kuris jau iszrinktas ir nu
peikia tuos, kurie stato vis nau
jus kandidatus rodosi lyg tyczia, 
norėdami viskę nuvilkti, kžd 
niekada galo ne butų.

Aukų Rinkėjas.

daugiaus pinįgų ant parodos 
reikalų. Teiposgi užgyrė pi
gų įstojimo, tikt po $1.00 per tris 
Mėnesius. Norinti prisiraszyti, 
gali ateiti ant susirinkimo ir pa
stoti sąnariu Draugystės.

Svetis-

Isz Brockton, Mass.
Kaip buvo jau paminėta nr. 33 

“Lietuvos”, kad archivyskupss 
Williams, pirm paszventinimo 
musų bažnytėlės,norėdamas j>erti- 
tikrii^i apie parapijos stovį, liepė 
ant 20 d. pjutes suszaukti parapi
jos mitingu. Tas ir atsibuvo. 
Ant mitingo susirinko 337 vy- 
riszkiai ir moterys, pribuvo ar- 
chivyskupo atsiųstas kunįgas J. 
Kelley, kuris prakalbėjo an- 
gliszkai, iszreiszkė džiaugsmu,pa
matęs tiek daug žmonių susirin
kusių, pagyrė parapijonus, ragi
no prie vienybės lygiai tautisz 
kuose kaip ir tikėjimiszkuose da
lykuose, ragino kuo .greicziausiai 
pabaigti statymu bažnyczios ir 
pasakė, kad ant pasiirtos dieno* 
pribus archivyskupas ję paszven 
tinti Toliaus kalbėjo 7 lietu- 
viszki kalbėtojai apie musų para
pijos reikalus, kaip antai,
kaip parapiją surėdyti, kad
ne butų vaidų terp parapijonų ir 
kunįgo.

W. J. Petkon, Sekretorius-

prisidėjusį prie pakėlimo |ieJ 
vystės Amerikoj ir Europoj.

Ant sekretoriaus ir knįgiU

“ kasieriaus — J. Pauk I 
tį isz Plymouth, Pa. I

“ delegatu į Paryžių __ I 
Basanavyczių.

Ne v Yorko akauiojt I

Nuo Paryžias parodos U 
miteto.

Iszrinktas parodai komitetą,jJ 
pradėjo darbę. Kun. Žilinai 
jau surinko ir suraszė katalogd 
lietuviszkų Amerikoj iszleįų 
knįgų ir kiti apdirbėjai reiks J 
jau renka knįgas dėl parodos. PI 
J. J. Pauksztys ateinanezioj gd 
sanvaitėj padidįs J“bondę" J 
galės visi siųsti pas jį surinktus 
ant parodos pinįgus. Apie ui 
mes praneszime laikraszcziuošJ 
Kada gausime tikrę žinię isz p,, 
ryžiauaapie vietę ir pagarMasinJ 
dėl visuomenės žinios.

Komitetas.

isz Westvilles, III.
Musų lietuviszka szv. Petro ir 

Povilo draugystė buwo nutarusi 
13 rugpjuczio laikyti visuome- 
niszkę susirinkimę ir ant jo lai
kyti prakalbas aiszkinanczias vi
sokius musų tautiszkus reikalus, 
bet musų tautiecziai nus'davė 
apie tę nieko ne žinę: ant susi
rinkimo, apart draugystės sąna
rių, atėjo vos septyni paszaliniai, 
bet tie wisi prie draugystės pri- 
siraszė. Prakalbos buwo trum
pos, kadangi pribuvus mažai pa- 
szalinių, ne buvo nė reikalo il
gai kalbėti. P. A pa naitis kalbėjo 
apie broliszkos pagelbos d ra ūgy. 
stes, ai sz k i no jų naudę, tei
posgi naudę “Susivienysimo”. P. 
Zanievskis kalbėjo apie musų 
spaudos dalį ant ateinancaios vi- 
soswietinės parodos Paryžiuj; 
isz rodė reikalę tokios parodos, 
toliau; iszguldė persekiojimus, 
kokius kenczia musų broliai Lie
tuvoj nuo maskolių valdžios, ki> 
ri už norę apsiszviesti, už skai
tymu knįgų prigimtoj kalboj va
ro musų brolius į Si be riję. P. 
Zibailia teiposgi kalbėjo apie ma
skolių persekiojimus. Priminė, 
kad ir ssioje Liuosybės Žemeje 
yra netikę menko supratimo ka
rikai megždžiojanti kaip beždžio
nės maskoliszkę caty,besistengian
ti į prapultį nustumti musų spau
du Amerikoj, nenorinti mums 
kaipo iszmintingiema Dievo sut
vėrimams pripažinti žmoniazkų 
tiesų. Už tokius menko proto 
karikus užtaria Baczkauskas sa
vo “Saulėje”,lietuvių užlaikomo
je. Tie visi stabdytojaj musų 
pasikėlimo verti yra didžiausio 
paniekinimo. Baczkauskas keti
na iazdavinėti “sztant” lenkisz- 
kę laikrasstį vieton lietuviszko, 
kaip apie tai ne seniai gamino. 
Tegul tę daro ko greicziaueiai ir 
iszliuosuoja lietuvius nuo savo 
“Saulės”. Draugystė isz savo ka
sos paaukavo $5 ant musų spau
dos parodos, teiposgi iszrinko 
p.p. Apanaitį, Žibaitį, Ed. Za- 
nievskį ant pakolektavimo po 
gerus lietuvius ant surinkimo

Isz Danvilles, III.
15 k. pjutės, Harvuod Co. ka

stynėse likosi nupuolusių nuo 
virsziaus anglių užmusztas lietu
vys, Antanas Aidukas. Paėjo jis 
isz Kauno gub., Sriaulių pav., 
paszven t i 00 parapijos, Bulilų so 
džiaus. Buvo dar jaunas, vos 
£3 metų amžiaus, ne ve les, tris 
jnetai kaip Amerikoj. Tėvynėj 
buvo jis kalviu, czia gi, nemo 
kėdamas angliszkai, neužsiėmė sa- 
f o amatu, bet dirbo kastynėse, 

ur rado galę. Neprigulėjo jis 
ęė į jokię draugystę. Amerikoj* 
liko jo tris broliai. Palaidotas 
likosi gražiai su misziomi; nuly
dėjo ant airiazkų kapinių. Lie
tuvių czia yra ne daug, bet ant 
fermenų jų diktai isz Westvilles,

1. privažiavo.
15 d. pjutės likosi czia suareez- 

iuoti du lietuviai ir 3 negrai už 
plėszimus. Apvogė jie anglių 
kastynių kompanijos kromę neto
li Grape Creek, III. Dabar visi 
jie sėdi Danvillės kalinyj. Argi 
ne gėda tiems lietuviams tokiais 
bjauriais darbais terazti visų lie
tuvių vardę.

D. Aiduks.

Isz Collinsville, III.
p- Atsilankė czia lietuviszkas 
pastorius Keturakaitis ir atlaikė 
lietuviszkę dievmaldystęt, ant 
kurios susirinko lietuviai 
evangelikai isz Collinsvilles, St. 
Louis, Mo., Eist St. Louis, UI., 
Madison, Glen Caroon ir^tt. Pas- 
tprius Keturakaitis kalbino lietu
sius evangelikus prie vienybės, 
plrie meilės lietuvystės, prie 
skaitymo lietuviszkų knįgų ir 
tžikraszczių. Kalbino juos prie 
statymo bažnyczios, kadangi Col- 
Imsville yra parankiausia vieta, 
c(ia lietuvių evangelikų yra 
dęugiaus negu kur nors kitur. 
Žadėjo partraukti į pagelbę ant 
aprūpinimo lietuvių evangelikų 
dęrasiszkais reikalais pagelbinįkę 
isę Naumieszczio, Kauno gub., 
tikrę lietuvį, užtektinai ap- 
^viestę ant užėmimo pastoriaus 
vietos. Žemė ant pastatymo 
eVangeliszkos bažnyczios CollinE- 
vijlej jau nupirkta, ant jos stovi 
kęturi nęmeliai atiduoti pastoriaus 
Kpturakaiczio ant randos, isz ko 
užmoka ėsanczię dar ant toe že
mės skoię. Skarmalius.

Isz ML Carinei, Pa.
Nesutikimai parapijonų czia-1 

nykszszios szvento p‘Kazimiw, I 
parapijos su kun. Martišium: I 
teip pasididino, - kad kunįgu I 
pasitraukė (jo pas mus nieks nesi-1 
gaili). Užgimus smarkesniems ne 
sutikimams, kunįgas matydama, 
kad gali būt negerai, susziukt 
parapijos mitingę. Kunįga's nok
damas parapijonams akis apmoi- 
lyti, pradėjo teisiutiesi, bet psn- 
pijonai ant to nepaisė, tikt reiki- 
lavo, kad jis pasitrauktu nuo pi- 
ra pijo s, kurios nemokėjo, ino- 
niszkai. vesti ir apreiszkė, kad 
algos daugiaus ne mokės; kolek
toriai ant toliaus atisakė koiek- 
tuoti pinįgus. Ant to kunįgo so- 
szauktas mitingas ir pasibiigL 
Su mitingu nieko nepelnęs, uiai- 
kė bažnyczioj, kad eiięs su wi®. 
nu isz geriausių parapijonų uirs- 
szinėti norinezius prie parapijai 
prigulėti ir rinkti sau algę. Teip 
ir padarė.bet surinko vos 160.50, 
isz ko reikėjo dar vargamistrii 
užmokėti $17, kadangi jį pati 
mat stmdosi. Matydamas aiszkiai, 
kad parapijonai ne labai jam pri
laukus, kitę mėnesį nėjo jau ko- 
lektuot', bet jieszkojo sau kitos 
vietos, nedėlioj atlaikė ankstybu 
miszias, vėlybas,taigi sumę,atlaiki 
Shamokine. Laukė mat, ar Mt 
Carmelio parapijonai jo ne |>er- 
praszys, kaip tai atsitiko seniau* 
su Shamokino lietuviais. Bet pu 
mus uieks jo ne praszė, kad pasi
liktu. 27 d. pjutės todėl atlaikė 
ankstybąsias miszias ir atsisveiki
no su parapijonais isz niek i n da
mas juos visokiais, kokius tik 
žinojo, žodžiais, kaip antai va
dindamas juos “nedaverkom*", 
bevieliais, griauto jais katalikiš
ko tikėjimo. Jeigu jie į,tokius, 
kaip kunįgas iszvadiuo, pavirto, 
juk tai jo paties kaltė, jo juk bu
vo priderystė juos ♦‘daverkais” 
ir vieriais padaryti, bet to ne 
mokėjo, tikt daugiaus “nedaver- 
kų” ir bedievių pridirbo; plūdi
mais dar nieks bedievystės neis- 
baikiuo. Už savo paties kaltes 
iszpludo dar mus ir per pamok
ėlę Shamokine. Mes tikimės 
vienok, kad jo plūdimai ne nuėjo 
į dangų prie Dievo sosto. Tegul 
sau plusta, jeigu ap e geresnį 
Žmonių pamokinimu neiszniano.

Mt Carmelietis.

Aukos ant Paryžiaus 
parodos.

Petrone Kilikewic« isz New York 
}l i kolas Banda 

onas Navrasaitis
Antanas Jankauckas 
Antanas Wilkis 
Ona ^Vilkiene 
St. Lukouewicsius 
Petras Basutis 
Kazys Mockus 
Jonas Minela 
8. Mocsiudraa

ik 
ik 
15c. 

..25c 
Ilk. 
l'k 
25c. 
ik 

.tOc 
lik 
25c.

Karolina Urbon iiz Cheltenham.Pa .25c. 
Btep. Urba 
Kaz. Mat u hunas 
Al. Zvigutis 
Ig. Zvigutia 
J 8xvilpa 
K. Siumsku 
FF. Jonaitis

,25c.

25c
25c.
20c.
15c-
50e.

Isz New Yorko.
Isz visų musų užmanymų, už

manymas parengimo musų spau
dąs dalies ant ateinanezioe viso- 
»Wietinės parodos Paryžiuj rado 
daigiausiai pritarimo: aukos ant 
to mierio plaukia isz wisų Sziau- 
riiįės Amerikos kraaztų. Pinįgų 
jai yra sziek tiek; mes jsz savo 
pusės sudėję ant to mierio $2.45 
ir fcOc- ant Lietuvos kankytinių, 
piiįsus siuneziame į “Lietuvos” 
redakciję. Reikia pasiskubinti su 
iszrinkimu komiteto (Komitetas 
jau iszrinktas ir jau pradeda dar- 
bu (įlies i, Red). Mes ant kandida
tų, persta tome sziuos vyrus:

Ant prezidento — D-rę Saliu- 
p$^aipo daugiausiai sawo darbais

A Roniewici in Frankfort. Pa 
6. Caeanievica “
P. Radcsus “
P. Laucevicsenc “
P Malinauskas “
J. Steyjvilla ••
J. T^mbutls ••
A-Lukoasevicsius •• 
J. Butkus

,50c. 
,10c. 

25c 
15c. 
15c. 

,25C. 
10c. 
25c. 

,25e 
fili

10c 
25c 
35c 
35c 
30C 
50C 
25c

A. Dadura, E. St. Louis. IH 
J. Adomaitis, Mc Kees Rocks. Pa 
Si. Wa)onta, 
Ig Bublis, 
8. Frimonis. 
į. B. White, 
J. Jurgelaitis,

Aukos ant Lietuwos 
Kankintiniiu

Petrone Kilikevics issNew York..** 
M. Randa “ *
St. Macsinskas “ • _Jgį

Rockford. Iii.

Waukegan. UI
Wilke« Barre. P*

>. Butkus ui Frankfort. Pa. ........
A. D&dunu E. St. Louis. UI. *
I. B. Wbita, Waukegir . Ui-



5,’®° lietuj 
uropoj.
r k°igiaJ

Isz wisnr.

J- Paukš*.
Lh, Pa.

Rvtinės Afrikos pakrantėse 
huS būdas; iki sziol nuo bado 
fin^rė jau 40000 žmonių.

ak&utojai.

r Mieste Gratlitz, Czekijoj, 
kimuszime minių su žandarais, 
L, atos likosi uimusztos, suiei- 
h gi \ ra net kelios deszimtys.

1 berijoj ir ant salos Sachilino, 
iszėmus dirtmnezių prie sunkių 
darbų (katorgoj), yra ant apsi
gyvenimo iszsiųstų 299512 nusi
kaltėlių. Dirbanczių prie sunkių 
darbų (daugiausiai žmogžudžių) 
yra 10688, isz ko iszpuola 9713 
wyriszkių Ir 975 moterys.

6 katalogu 
tti išleistų 
•)*> reikalą 
parodos, p. 
anezioj gaĮ 
bondj” įr 

i surinktus 
Apie tai 

ruszcziuog^ 
inijk isz Pa.

Netoli Saint Etienne, Pran- 
Ljbj, anglių kastynėse Haute 
,j\ atsitiko dujų expliozija, 
i į o, 16 darbinįkų likosi už 

Lsztų.

E Azijatiškas maras, kaip gar- 
L isz Europos atėję telegra
fe;, apsireivskė jau mieste Barce- 
l> ,j—I-zpanijoj ir Livorno—Ita- 
h’- f

H Pereit? met? daugiausiai 
aukso iszkasė Transvaaliuje, nes 
ui 179171162; antr? viet? užima 
Australija su produkcija 177479 
943 ;Suvienytose Wieszpatystėse 
Sziaurinės Amerikos iszkasė už 
$64463000, Maskolijoj už $25463 
497, Kanadoj ui $13775420, 
Meksike už $10301125, Anglisz- 
kose Indijose ui $7771823; Chi- 
nuošė už $4008313, Angliuko] 
Guyanoj ui $23410-58, Kolumbi
joj ui $2125000; Prancuziszkoj 
Guyanoj ui $2107106.

1, Pa. į 
‘jonų ežia- 
'"'Kazimiero 
Martisziumi 
>d kunįgas 
t nieks nesi- 
tesnifems ne 
Matydamas, 
. auszmks 
njgas uorė- 
ikis apinui* 
i. bet para- 
tikt rei ka

ito nuo pa- 
kėjo ino- 
iszkė, kad 
kės; kolek- 
akė kolek- 
kunįgo su- 
pasibiigė. 

elnęs, užsa- 
es su wie- 
ijonų užra- 
s parapijos 
ilg?. Teip 
ros 160.50,

Hamburge,^Vokietijoj, 5 ir 6 
L n? spalių atsibus terpiau t įsakas 
L grati.zkas kongresas, ant ku 
L suvažiuos wiso svieto mokyti 
k grafai .

NVfokiszkas laikrasztis“Nord- 
pranesza,

osiszaas laiara
Lt-cįe Allg. Ztg.
įd mĮeste Astrachaniuj, prie 
[eigos Įtakos, Maskolijoj, atsiti- 
L 30 apsirgimų indiszku maru.

Peterburge, Maskolijoj, siau- 
lilelis gaisras, kurisai terp 

kugelio kitų triobų, ieznaikino 
j rando parengt? karei viszk? 
pliek?. Blėdį ugnies padaryt? 
(lito ant 3 milijonų rublių.

Isz Rymo pranesza, buk į 
Lrž? willės archivyskupo Gaili- 
L Ii nežinomi piktadariai įmeti 
6n.unito bombę. Bomba 
karkiai jespliodavo, kad 
k ovė vien? archi vyskupo 
kų hiena.

teip 
isz-
na-

gi ji pats 
tas aiszkiai, 
tai jam pri- ■ 
ijo jau ko i 

sau kitos
i ankstybas 
jm?,atlatkž 
tat, ar MkJ 
jo ne per- 1 

ko seniau* 
iis. Bet pas 
, kad paši
lė! atlaikė 
ataisweiki-

Mie>te Santiagoxie Chili,pie- 
iiėj Amerikoj, pasaiieriuis ge- 
ži tikėlio trūkis, užbėgęs ant til- 

b. Įgriuvo ir nupuolė su visais 
p-.ižieriais j upę Mapocha, bė- 
khczi? per miest?. Prie to daug 
L -a žier i ų n u st oj o gy v as t ies.

Priešais Kapitz, Fomerani- 
|j. Prūsuose, išvažiavo ant 
. Itiszkų jūrių pasivažinėti pasi
elk s mintoj ų draugystė, ant ju- 

; apvirto botas ir pasilinksmin- 
ii supuolė į jūres. Iš jų 7 pri- 

piė. kitus gi išgelbėjo.

kokius tik 
antai wa- 

werkonn”, 
katalikisz- 

ie į tokius, 
o,, pa virto, 
, jo juk bu-

bet to ne 
“nedawer- | 
rbo; pludi- 
ratėa ueisz- I 
.ties kaltes j 
er pamok- | 
id tikimės ] 
ai ne nuėjo I 
to. Tegul | 
e gere-oį j

Netoli Cardenoe, Meksike, 
iii lokomoty vos greitojo trūkio 
kpliodavo garinis katilas, kurio 
hkių 7 geležinkelio tarnai li- 
J-i užinuszti ir 3 mirtinai su 
t->ti. Terp užmusztų yra keturi 
p-z ni-tai isz Suvienytų 

ie-zpatysezių Sziaurinės Ame-

meitėlis.

Garsus vengriškas raszti- 
lįka-, senelis 75m. Mauras Jo
tai, kurio pasakos verstos į wi- 
b- kalbas civilizuotų tautų, 
[iena: “Pajudinkime vyrai že- 
hę ", versta ir į lietuviszk?, kaip 
Įaduoda angliszkas laikrasztis 
[Daily Mail”, apsivedė su jauna 
b metų aktore Arabela Nagy.
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Angliszkoe kolionijos Naujos 
lietinės Walijos (Australijoj) 
hnda> užgyrė pensijas seneliams, 
kiekvienas priaugęs 65 m. am- 
Lu- gyventojas gaus 17 svarų 
Įeritngų arba $90 ant metų, 
kiekvienas nužudęs sveikat?, 
rali gauti toki? alg? daug anksz- 
fiaus.

• Maskoliszkas randas Wladi- 
ostoke, rytinėj Siberijoj, paren- 

F ^pecijaliszk? institut? ant mo
kinio rytinių kalbų. Ant pirmo 
prbo to instituto szį met? pri- 
ps 60 studentų. Prie instituto 
p 12 rando stipendijų, kurios 
kteks geriausiai iszlaikiusiems 
pamin? isz maskoliszkos, an- 
liszkos ir.prancuziszkos kalbų.
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ork.

Ii M arszavos jeneral-guberna- 
kius išdavė prisakym? pra
ginti isz Ali arto Co. dirbtuvių 
[odziuje isz svetur partrauktus 
misterius nemokanezius nė mas- I 
pliszkos, nė lenkiszkos kalbos, 
'd kompanijos, kuri priėmė 
esterius ne galinezius su darbi- 
hais susikalbėti, uždėjo bausmę 
P'» rubl.

I Pagal paskutines 
’ rando pagarsintas

msskolisz- 
iinias. Si.

[ Szį met? Kijeve atsibūva ar
cheologiškas (senoviszkų daly
kų) kongresas,ant kurio užkvies
ti visų krasztų mokslincziai. 
Mokslincziai isz Galicijos,terp jų 
ir pagarsėjęs rusiniszkas rasztinj- 
kas Ivan Franko, atsiszaukė j kon
greso rengėjus iszreikszdami no- 
r? atkakti,bet drauge užklausė, 
ar jiems bus Jaleisla skaityti sa
vo praneszimus rusi niszkoj"kalboj, 
kadangi jie maskoliszkai nemoka. 
Ant to maskoliai ne sutiko, mat 
jie rusiniszkos kalbos visai nepri
pažįsta, nors Maskolijoj yra su 
virszum 13 milijonų rusinu.

Atsiliepimas kunįgų apie 
Chicagos nesutikimu*. 
Paskutiniame, 33 “Lietuvos” 

numeryj, jus vėl kaltinate lietu
viškus Amerikos kunįgus užtai, 
kad jie už jus neužtaria kovoj su 
kun. Kravezunu. Sakote, kad 
“JEIGU LIETUVISZKI KUNINGAI MY

LI SAVO BROLIUS—LIETUVIUS, TAI 

KADA TIE BROLIAI—LIETUVIAI YRA 
8KRIUDŽIAMI, KUNINGU PRIDERYSTE 

YRA ISZTIRTI TEISYBe IR UŽSTOTI 

už skriaudžiamaja PUsę”.Jus apie 
tai rašote beveik kiekviename 
antrame numeryje savo laikrasz- 
czio, daugumas iš Amerikos lie
tuvių, pagriebę tą jūsų mirtį, 
daro vieszus protestus ant mass 
-tpitingų, kur tankiai sawo uisi- 
degime kaltina ne vien? kunįg? 
Kravczun?, bet pliovoja abelnai 
ant visų kunįgų. Tokie mnss-mi- 
tingai buvo Nev Yorke, Miners- 
villej, Waterhuryj ir keliose kito
se vietose. Laikraszcziuose teip 
pat apie tai buvotdaug raszoma, 
kur norite žmonėiMs įkalbėti, kad 
Amerikos lietuviški kunįg.Įi už 
taria kunįgo Kravczuno blogus 
darbus, kad jie užtaiia ir užtartų 
kiekvien? kunįg?, kad ir kasžin 
kaip nusidėjusį, vien tik dėlto, 
kad tas, kaip škote,“priguli prie 
jų dra gsanarių”.

Žmonės, kurie visus lakrasz- 
czius neskaito, gali pamislyti, 
kad tai yra teisybė. Taigi asz ežia 
noriu visiems praneszti, kaip tas 
dalykas stovi. Lietuviszkiejie 
kunįgai kun. Kravczuno blogų 
darbų (ant kiek jie yra blogais) 
NIEKADOS NEUŽTARE.NE NE UŽTARIA. 

Kaip tikt Chicagos parapijinis 
skandalas kilo, “Lietuva” ir 
“Vienybė” pradėjo triuhinti ant 
kun. Kravczuno visokius užme
ti nėj i mus, didžiausias užmetinė- 
jimas buvo tas, kad buk kun. 
Kravczunas turi didelį neda- 
teklių parapijos kasoje. Pradžioj 
labai iszmintingai, lietuviszkiejie 
kunįgai neatsiliepė niežo, bet 
kada pasirodė parapijinės rokun- 
dos, paremtos ant rokundų iš 
duotų, kaip “Lietuva” tvirtino, 
paties kunįgo, o kada kunįgas 
tylėjo, LIETUVIŠKI KUNINGAI, VI- 

81 SUTARę, UŽKLAUSĖ PER “GaR8?” 
kun. Kravczuno, praszydami, 
KAD ISZA18ZKINTU, KAIP IšTIKRO 

TIE DALYKAI STOVI IR KAD IŠSI- 

TEIUNTU I8Z STOVIO PARAPIJINES 

kasos. T? atsiszaukim? kunįgai 
patalpino “Garse” da 1898 me
tuose.

Kunįgas Kravczunas ant to 
visų kunįgų atsiliepimo neatsakė 
nieko. Ar negalėjo atsakyti, ar 
nenorėjo atsakyti, to mes nežino
me. ' Žinome tik tiek, kad lietu-

I viszki kunįgai per tai savę 
priesz visuomenę išteisino.

Toliaus, numeryj 2 šių metų 
•‘Garso” kun. Szedvydis, vėl 
varde visų lietuviszkų kunįgų, 
aiškiai pagarsino, kad nė vienas

*) Musų patemyjimus apie szit} ruz- 
ą mes patalpinsime sekaneziame “Lie- 
u vos” numeryj. Red.

isz tikrai lietuviszkų kunįgų kun. 
, Kravczuno pasielgimo nepagi

rta. Tame “Garso” numery] yra 
aiezkiai pasakyta:

Kaslink lenkiszkų seserų — 
“YRA TAUTiaZKAS NUSIDĖJIMAS 

LENKINTI LIETUVI (SKUS VAIKUS, 
IR TAI DA KUR? AMERIKOJ; BET 

NORb MES, LIETU VISZKI KUNINOAI, 

TOKIAI MOK^LAINEI ESAME PRIE

ŠINGI IR TA PIKTA APGAILĖČIAU 

JAME LABI AUS GAL KAIP KITI, TAI 
VISGI "NIEKO TAME DALYKE NEGA

LIME PADARYTI DEL TRIJŲ PRIE 
ŽASZCZIU: 1) DEL TU, KAD MES 

LIETUVISZKI KUNINGAI ASABISZKA1 

NIEKO NETURIME SU KUN. KraV- 
CZUNU, HA JIS PRIGULI PRIE LENKU 

IR LEKDZKO8 PARTIJOS IR LENKU 
KUN1NGU ORGANIZACIJŲ,2) DEL AT

STUMO VIETOS, 3) DEL TO, KAD 

DAUGUMA HZ JUS PACZIU, ClIIOA- 

GO8 LIETUVIU, TAI MOKSLAI NEI 

KAIP MATYTI PRITARIA, *KA MES TIK 

GALIME APGAILESTAUTI.

Apie parapijos kas? ir huvo 
gerai atsakyta tame pat “Garso” 
numeryje, kur lietuviszki kunį- 
gai pasakė teip: “Mes miARę, 
VIEN? KART? VIEŠAI UŽKLAU-<EME 

kun.Kravczun?,kad jis (kaslink 
kasos) SAVę AKYSE LIETUVIU ISZ- 

teisintu. Patys žinote, kad kun. 
Kravczunas jokio atsakymo ne
davė; TADA MES,XIETUV1SZKI KU

NINGAI, AP.E TUOS ANT KUNINGO 

Kravczuno užmetinejimus įgi
jome TOKIA NUOMONE:TACET, CON- 

SENTIRE VIDETUR, ARBA LIETU 

VILKAI — TYLI, TAI MATYT, KAD 
ANT UŽMETINEIIMU TINKA.

Pmralios straipsnis, tilpęs pa
skutiniame numeryj “Tėvynės 
Sargo” teip gi yra įkvėptas ne 
keno kito, kaip lietuviszkų A- 
merikos kunįgų.

Ginti kun. Kravczunę, sakyti 
kad jis nekaltas, girti vedini? jo 
paripijinių reikalų ir jo ipokslai- 
nę nė vienas isz mus lietuviszkų 
kunįgų negyrė. “Dažnyežios Tar
nas”, raižydamas isz priežasties 
Chicigos vaidų, iszreiszkė, teisy
bė, abejonę didelės kaltės kun. 
Kravczuno, bet kad jie yra vi- 
siszkai nekaltas, to nepasakė, o 
abejoti galima. Pagalios “Bažny- 
czios Tarnas” yra laikraszcziu ir 
organu lik vieno kunįgo, tuom 
tarpu kad visi kiti lietuviszki 
kunįgai “kuopoj” apie tuos daly
kus, tame pat laike, rašė suvis 
kitaip.

Sakote jus, kad kun. Žindžius, 
ar gal ir koks kitas kunįgas, 
nors laikrasztyj paraszo ant kunį
go Kravczuno, tai paskui ant 
ambonijos skelbia visai priešin
gai, arba kartais ir. raszo prie- 
szingai.

Tas Vyrucziai ne buvo apgini- 
mas kun. Kravczuno: rytuose nė 
vienas isz lietuviškų kunįgų iš 
ambones kun. Kravczun? negy
nė, tas buvo su visu kas kitas. 
Jus galite pavadinti tai, kaip no- 
rite,apgynimu tikėjimo, ar apgy
nimo savo luomos, ar kaip kitaip, 
o 88Z tai pavadysiu tiesiog mora- 
liszku pasielgimu, vyrueziai, ku
rie mėgstate apie blogus kunįgų 
darbus raszyti labai daug, o apie 
gerus labai mažai, jus, kurie kal
tes vieno kunįgo arba aiškiai, 
arba dvejotais žodžiais stengia
tės pritaikinti visados prie visų 
kunįgų. Kada buvo laikomi mass 
-mitingai priesz kun. Kravczu- 
n?, beveik visur terp mitiguo- 
janezių radosi karštos gal vos,ku
rios neskirdamos, niekino in gre- 
mio visus kunįgus, o net ir patį 
tikėjim?. Negalite jus norėti, kad 
kunįgai, po kurių szonu tokie 
mass-mitingai atsitiko, butu mi
tingus pagyrę. Kun. Kravczunas 
nusidėjo, priesz jį re kėjo ir mass 
-mitingus kelti, priesz jį reikėjo 
ir rašyti, o nekliudyti nekaltų, 
kol jie neprasikaltę, tada būtumė
te daėję greieziaus į “lodę”.

Gal tvirtinsite, kad skiedras 
betaszant, jus nežiūrite, kur ske
veldros lekia. O asz jums pasa
kysiu, kad turite žiurėti-ir jei 
jus skeveldra užgavo nekalt? y- 
pat?, jus ėsate atsakyme. Jo
kia moraliszkas kodeksas neda- 
leidžia.kad už kriminaliszkus dar
bus vieno, turėtu atsakyti tie, 
kurie tame kriminaliszkame dar
be neėmė dalyvumo. Tėvas juk 
už savo sunaus, brolis už brolio 
krimiėališkus darbus nėra trau
kiami į sud?, o tuom labiaus nėra 
baudžiami. Tuom tarpu pas jus 
buvo ir yra su vis kitaip. Kada 
jus kaltes vieno nusidėjusio ku
nįgo stengėtės pritaikinti«prie

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchinsoną.

va buvo daug sunkesni, amfibijos ho^ 
nustumtos ant antros vietos.

neina 
vien apie 
kunigijos

apie tei- 
pažemi 

indirecte

visų, kada apraszydami blogus 
pasielgimus vieno, rėkiate supa- 
sityczlojimu ir džiaugsmu, “žiu- 
rėkite,kokiais yra lietuviški ku
nįgai”, geriems primesdami blo
gųjų kaltes; žmonės tada, labai 
racijonališkai, pradeda mastyti, 
kad jums 
syb?, 
nim?
-tikėjimo. Tada jus įtekmė ir už- 
silikėjimas nyksta. Ar nežinote, 
dėl ko puolė “Balsas”, “Nauja 
Gadynė”, “Kardas” ir “Draugi
ja”? Ne dėlto, kad ten viekas 
butu buvę melas, daleiskime 
kaslink kunįgų pasielgimo, fak
tai buvo suvis teisingi, bet 
žmonėms nepatiko placzios, kaip 
popų rankovės, tų laikrasz- 
czių konkliuzijos ir abelna jų ten-, 
dencija, kuri? žmonės, juk ne 
kvaili, suprantat

Grįžkime vėl prie kuo. Krav
czuno. Lietuviški kunįgai pada 
rė tame dalyke, k? privalė pada
ryti. Užklausė kun. "Kravczuno, 
kaip stovi isz(ikrujų parapijos 
kasa, kurioje jam teip dideles 
kaltes užmėlinėja lietuviški 
lakrašeziai? Jis neatsakė nieko. 
Kada “Garsas”, išleidžiamas lie 
tuviszkų kunįgų, pagarsino, kad 
“JEIGU KUNINGAS TYLI, MATYT YRA 

kaltas” — jis vėl nieko neatsakė, 
prie kaltės prisipažino, tai jau ir 
pabaigtas dalykas, para
pija jam nieko už tai nesakė, do
vanojo, tai mums.-kas galvoj, ir 
jus mus nekaltinkite! O tuom 
tarpu jus viešai per savo laik
raštį jau antri metai erzinate vi
sus Amerikos lietuvius. Kitose 
lietuviškose kolionijose isz tų 
rokundų yra keli didesni nesuti
kimai, nė kad pas jus, Chicagoj. 
Duokite mums šventa ramybę!

Tas pat ir dalyke mokslainėš. Jus 
žinote, kad mes lenkiszkų moks- 
lanių pas švę neturime, žino
te, kad mes daug dirbame dėl 
lietuviszkos tautos labo, rašėme 
ne sykį, jog apgailestaujame, kad 
Ch'cagos lietuviszkų parapija 
turi lenkiszk? mokslainę.

Ir ko jums nuo mus daugiaus rei 
kia! Mes gana k viecziame lietu
viu* per ambonas,per prakalbas,ir 
per raštus, kad laikytųsi savo ti
kėjimo ir savo kalbos; kurie yra 
geros valios, mus žodžių klauso, 
o kurie nepaklauso, ne k? mes 
tiems padarysime. Kad š:?dien, 
viena diena, visi Chicagos lietu
viai, be skyriaus, užsimanytu pa
virsti į lenkus, tame mes ir nie
ko negalėsime pagelbėti. Galėtu
me vien apgailestauti ir laukti, 
kol Dievus duos jiems Dvasi? 
Szventę, o daugiaus nieko!

Tiek mes prašome šį kart?, 
daugiaus nuo mus nereikalaukite. 
Matotė,apie t? patį rašyt ir skai
tyt nusibosta, o kad ir szimt? 
kartų raszytume, tai vis turėtu
me parašyti t? patį. Duoda
me teiposgi jums ger? rodę 
■'vienu szuviu į dangelį zuikių 
netaikykit , ba nė vieno ne nu- 
szausite”, o “kada skeliaudras ta
šote, tai kapokite teip, kad 
skiedros nekalt? ypat? neužgau
tu”, “jei k? turite,barkite kaltus, 
o ant nekaltų niekad neužsipulki- 
te”.

Wienas isz kunįgų.

sandariai ui- 
pri pildytame 
Ant vieno 

kvortos for-

NAUJI 18ZRADIMAI.
| Daktaras Rechter isz Bruxel- 

les, Belgijoj, iszrado pigų ir len- 
gv? bud? užlaikyti nuo pagedi
mo numirėlių k u nūs. Jis paskir
tus ant užlaikymo per ilgesnį lai
kę numirėlius laiko 
darytame ruime 
Formai i no garais, 
numirėlio užtenka 1
malino, bet jais perėjęs kūnas ne
genda, jame nėra ne teip vadina 
mų numirėlių nuodų. Ant dak
tarų susirinkimo Rechter parodė 
kun? tokiu budu apsaugot? nuo 
pagedimo, kurisai, nors iszbuvo 
8 sanvaites, iszrodė kaipi k? tik 
numiręs.

U Angliszkas inžinierius Burn 
isz Londono, iszrado automatisz- 
k? signal? ant apsaugojimo bė- 
ganezių geležinkelio trukių nuo 
susimuszimo. Automatiszkas si
gnalas ne gali klysti, bet iszbė- 
gus trukini nuo stacijos ant viso 
tarpo persergsti prieszais bėgan 
ežius trukius teip, kad jie visada 
turi užtektinai laiko ant sustoji
mo arba sugrįžimo ant stacijos, 
nors ir abudu trukiai vienu sy
kiu butų nuo stacijų iszbėgę.

(Tąsa.) 
žuvių į driežus. Vardas batrachijoa paimtas 
iš grekiškos kalbos: batracho^ reiškia varįes; 
vienok ištikro tą tarpą užima ne vien varlės,bet 
visas gyvuolių skyrius vadinamas 
(amphibia susideda iš dviejų grekiškų;žo
džių: anu£-dvigubas ir 5w*-gyvastis), kadan
gi jos jaunystėj gyvena vandėnyj kaip fcu- 
vys ir teip kaip jos kvėpuoja plėvėms. Vė
liaus nužudo plėves ir gavę plaučius, kvė
puoja oru kaip ir visi driežai ir kiti kauliniai 
sausžemiųgyvuoliai.

Kaip gamtoj atsibuvo persikeitimas tu
vių į batrachijas arba varles, matote pats 
kaip dabar persikeičia iššivyščiusi iš varlės 
kiaušinio buožgalvė į tikrą varlę: buožgaįvė 
panaši į žuvį, neturi kojų, kvėpuoja plėvė
mis; augdama pameta nereikalingą uodegą, 
gauna kojas, vieton plėvių išauga plaučiai ir 
stojasi tokia jau varlė kaip ir visos. Pana
šiu budu atsibuvo ir persikeitimas žuv^ų į 
varles iš pats pradžių, tikt ant. tokio persi- 
kėitimo reikėjo čielų amžių eilių.

Žinote jau iš to, ką pirmiaus kalbėjome, 
kad laikuose, kada ant žemės paviršiaus augo 
didelės girios akmeninių anglių laikų, žuvys 
jau stovėjo ant gana augšto laipsnio. . Laike 
tvėrymosi naujo raudonojo pieskinio akmėns 
sluogsnių ne tikt atsirado skyrius augštespio 
laipsnio gyvuoUų, taigi slankiojanti, bet pie 
Iiasidalino į kelis skyrius ir vystėsi toliaus 
besiartindami ir besirengdami pasikelti ant 
augštesnio laipsnio, išduodami vis augštesnįų, 
laipsnių gyvuolius; tą mums parodo palikti 
triaso sluogsniuose pėdų atspaudimai panašus 
į paukščių pėdas, nors tuose laikuose pauk
ščių dar ne buvo ant žemės. Tai senesniuo
se sluogsniuose negu naujo pieskinio raudo
nojo akmens turi atsirasti liekanos gyvuėjių 
užimanti tarpą terp žuvių ir slankiojančių. 
Tokių sutvėrimų liekanos yra ištikro anglinįuo 
seir permiškuose sluogsniuose. A pat to rauda 
tokių sutvėrimų liekanas ir triaso sluogsnipo- 
se, augščiausgi jau jų nepatinka iki trečia- 
eilinio perijodo. 4

Prie to skyriaus sutvėrimų šiądien pri
guli tikt menki likučiai, kaip antai varlės; ir 
tritonai musų kraštuose ir salamandros gy
vuojančios Japonijoj ir šiaurinėj Amerikoj, 
bet jų negalima prilyginti prie senų gadynių 
to skyriaus išnykusių nuo žemės paviršiaus 
sutvėrimų. Musų šiądien paniekintos var|ės 
priguli prie labai senų sutvėrimų, jos išdavė 
augštesnio laipsnio gyvus sutvėrimus.

Seniausias liekanas amfibijų 
sluogsniuose akmeniuių anglių. Mokslin
čius Oven praminė jas vardu LabyrintbatĄn 
tais. Priežatis to pavadinimo yra ta, knd 
dantys tų musų varlių pratėvių, žiūrint per 
[išdidinantį stiklą, susideda iš eiliij grabu
čių ir sluogsnių visaip kaip labirintas susi
painiojusių. Ne vienas gali pasakyti, knd 
ant tokios menkos vertės kūno dalies kąip 
dantys ne galima remtiesi prie pavadinimo 
išnykusių sutvėrimų; visi vienok mokslinčiai 
pripažino dantis už labai svarbias kūno da
lis, ant kurių pasirėmę, tuojąutf 
gali nuspręsti, prie kokio skyriaus prigulėjo 
sutvėrimas, kuriam prigulėjo surasti dantys: 
teip paveikslan, dantys labirintinio sudė
jimo parodo, kad sutvėrimas turintis tokius 
dantis stovi artymoj giminystėj su ganoicftš- 
koms žuvims turinčioms tokio jau sudėji
mo dantis. Apart to, senose gadynėse aint 
žemės gyveuo žingeidi slankiojančių aiįba 
reptilijų veislė, tuos sutveri iųus 
vadino Ichtyosaurais'. dantys jų buvo tįei- 
posgi tokio jau labirintinio sudėjimo. Kjįip 
kiti Labyrinthodontai turėjo kvėpavimo plė
ves per visą savo anlžį, taigi teip kaip žuvys, 
augdami ne perkeitė jų į plaučius, kaip tai 
yra antai pas šios dienos varles.

Nors dantys ir kvėpavimo plėvės priatti- 
no I^ibyrinthodontus prie žuvių, bet iš kitų 
savo ypatybių jie prisiartina prie amfibijų. 
Triaso sluogsniuose Vokietijoj suradę pir
miausiai neišpasakyto didumo galvas pana
šias į galvas varlių. Liekanas tas angliškas 
mokslinčius Oven pripažino už galvas Lal^y- 
rinthodontų.

Senų gadynių amfibijos, pagal savo Pa
vidalą, dalinasi į kelis skyrius: ■ vienos iš jų, 
teip kaip varlės,panašios buvo į želves; kitos 
turėjo ilgą kūną, ant pavidalo žalčių; į kitą 
vėl grupą prigulėjo tritonai ir salamandros 
panašus į driežus ir ant galo tie, kurie, 
kaip žuvys,per visą savo amžį palaikė kvėpa
vimo plėves, bet ne turėjo pasiirimo plėvių. 
Perėjusiuose seniai amžiuose amfibijų biivo 
daugiaus negu dabar—vienos turėjo ilgą įcu- 
ną, panašų į kūną žalčių, kitos buvo trum
pos sa ilgoms kojoms; kaslink didumo, terp 
jų buvo didelis y vairumas: buvo didelės; ir 
mažos.

Ant kiek, pasirėmus ant ikišioliškų iŠti- 
rimų galima spręsti, klasa slankiojančių sutvė
rimų arba reptilijų senose gadynėse buvo ma
žiaus išsiviešpatavusi negu vėlesnėse antrąei- 
linėse gadynėse,taigi laike tvėrymosi juri^kų 
ir kreidinių sluogsnių; tokiu budu matyt, 
kad amfibijos užstojo dalį slankiojančių afba 
reptilijų laikuose tvėrymosi akmeninių įin 
glių ir naujojo raudonojo pieskinio akmens 
sluogsnių. Didelis jų yvairumas parodo, 
kad jos gyveno tinkančiose sanlygose ir t|žė- 
mė didelius plotus; mažai turėjo ir priešių; 
nors tuose laikuose ne trako didelių žuvaų, 
bet kovoje su joms amfibijos išėjo pergalėto
joms. Atsiradus dideliems slankiojantiems 
arba reptilijoms, kaip antai dinosaurams, ko-

Amfibijos akmeninių anglių sluogsnių.
Actinodon. Ceraterpeton. Archegosaurus. Lazomma.

Dolichonoma.
Labyrinthodontai, kaip žinote, turi dan

tis sudėtus iš sluogsnių susipainiojusių kaip 
labirintas, vien mažesnių veislių su tvėrimą i 
to skyriaus turi paprasto sudėjimo vieno
dus danti. Kaip rodo palikti uolose jų kojų

atspaudimai, pryšakinės 
kojų pėdos . buvo 
daug mažesnės už užpaka
lines; tą galima matyti ir 
ant atrastų kaulų liekanų. 
Ant kiekvienos kojos buvo 
po 5 pirštus be nagų.

Kaslink galvos kaulų, 
tai galva šito skyriaus su
tvėrimų skiriasi nuo visų 
kitų lygiai išnykusių kaip 
ir dar gyvuojančių gyvų 
sutvėrimų: visas viršutinis 
kaukalio paviršius užpa
kalyj akinių lomų uždeng
tas kauliniu kaipi stogu 
dangčiu, kaip tai matote 
ant žerniaus padėto paveik
slėlio,

Cheirotherium.Kojų

Kaukafis Labyrinthodento Mastodonesauro.
Tūlos žuvys turi j>anašaus sudėjimo gal- 
kaulus; galvos krokodilių ir kitokiųvos

driežų dikčiai, pagal savo sudėjimu, skiriasi 
nuo galvų Labyrinthodontų; jie užpakalyj 
galvos turi dvi išaugas, vieton vienos, kaip 
tai yra pas driežus ir paukščius. Apart to, 
Labyrinthodontų galvos kaulai uždengti ei
lėms spuogų ir grabučių, prie kurių buvo 
pritvirtinti kieti raginiai arba kauliniai ser- 
dokai arba uždangos. Apart to, ant Masto- 
donosaurų galvos,ant kaktos yra maža loma, 
kurioje, turbut, buvo trečia gyvuolio akis. 
Taigi jie, apart dviejų didelių akių, turėjo 
dar trečiu mažą. Ar su ta trečia akute jie 
galėjo matyti teip kaip ir su anom dviem di
delėm, šiądien ne galima žinoti. Viena iš 
šiądien gyvenančių ant Naujos Zelandijos 
driežų giminė, vadinama tuatari ^Spheno- 
don),turi galvoj tokią jau skylutę arba vietą 
trečios akies, bet pati akutė, kaipo nereika
linga, guli jau smegenyse; išto matyt, kad 
senose gadynėse toje trečioji akis buvo rei- 
kalinga. Visos driežų veislės ir šiądien gy
venančios turi tokią sunykusią akį. Iš to 
matyt, kad driežai jiaeina nuo kokių turėju
sių tris akis sutvėrimų, bet kokių, ar nuo 
žuvių, ar gal dar nuo žemesnio laipsnio su
tvėrimų, to šiądien ne galima pasakyti.

Gomurys Mastodonosaurų susideda iš 
plačių kaulų, kuriuose yra dantys. Tokio 
gomurio sudėjimo terp šiądien gyvuojančių 
reptilijų mes nepatinkame, bet galima tą 
sti pas varles ir tritonus.

ra-

Dalia skeleto Labyriūthodonto Ąrchcgoaaurus.

Ne mažiau svarbios yra ir dalys nugar
kaulio gyvų sutvėrimų. Visos žuvys, teiposgi 
joms giminingi ichtiosaurai, turi nugarkaulį 

(Toliaus bus.)



• VVietines Žinios.
— Du mali vaikai, 7 melų 

Dorfield Abroham ir 14 metų 
**.^Frank Hodek pateko po sudu ui 

vagystę: wogė visokius ialvari
nius daiktus nuo geležinkelio va
gonų. Hodek sude prisipažino 
prie wagystos ir pridūrė, kad 
jo tėvai, gyvenanti po nr. 753 
W. 17 at., liepė jam vogti ir vi
sada muszdavo, jeigu pareidavo 
namon su tuszezioms rankoms. 
Tokius netikusių tėwų paliepimus 
patvirtino kitas, 22 m. brolis 
Hodeko, bet tėvai ginasi. Katroj 
pusėj teisybė, sunku įspėti. Grei- 
cziaus vaikai teisybę pasakoja, 
kadangi jienls nėra nė jokios 
naudos meluoti; tėvai gi turi 
gintiesi, kadangi už tokius bjau
rius paliepimus mažiem* vai
kams jie turėtu būt skaudžiai 
nubausti.

‘ — Pereitos subatos dieną su
žmonių pinįgais iszdumė isz Chi- 
gos pažįstamas terp rnaskoliszkų 
ateivių geradėjas,persikriksztyję3 
į stacziatikystę žydas Dymitras 
Friedlaender. Jis buvo starosta 
maskoliszkos cerkvės Chicagoj, 
agentu alaus leidinyczių Wacker 
Birk ir daugelio rnaskoliszkų 
ateivių bankieriumi. Kaip ap
skaito, paszlavė jis: cerkvės pi- 
nįgų 13000, alaus leidinyczics 
$10000, užsitikėjusių žmonių apie 
$40000. Prie užbėgimo jis gerai 
pasirengė, kadangi pirma jau isz- 
siuntė- visę savo szeimynę, o 
paskui ją ir pats iszdumė. Kaip 
spėja, turėjo jis iszvažiuoti į Ka
nadą.

— Prie naujai statomos Coli- 
seum triobos, ant pliaciaus‘'Libby 
Prieon”, ant Wabash a v.; terp 15 
ir 16 ui., aUitiko nelaimė: su
griuvo geležiniai paramai ir pa
matai triobos ir užvirto ant 
dirbanczių darbinįkų. Devyni isz 
jų likosi užmuszti, 13 sunkiai 
sužeisti; dviejų dar neranda, 
apie kuriuos tiki, kad jie yra ne 
gyvi po griuvėsiais. Terp už 
musztų ir sužeistų darb'riįkų lie
tu v isz kos pravardės, rodosi, nė
ra.

— Du maži vaikai isz Winlov 
Springs': 6 metų sūnūs Ke
lero ir 7 metų sūnūs elek- 
trotechniko Hatcrofto, bekilsi- 
nėdami piešk? prie augszto 
kranto, likosi jo užberti teip sto
rai, kad neįstengė iszlysti ir turė
jo uit rok ssti. Kunus jų atkasė tikt 
vakare pereitos pėtnyczios. ,

noms dykai. Wisus lietuvius ir lietu
vaites džpraszo atsilankyti.

MUZIKANTAI.

Pajieszkojiniai.
Pajieszkau savo brolio Aleksandro 

Sungailos, Kauno gub., Raseinių pav., 
kaimo Gudų. Gyveno Chicagoje. Jis 
pats ar kas kitas tiksis duot žinią ant 
adreso: - (1—9)

J ui. Sungaila.
Box 125, Vandergrift, Pa.

Pirmas Lietuwiszkas Koncertas.
Chicago, subatoj, 2 d. Rugsėjo, salėje 

Pulaskio, 800 8. Ashland avė. terp 17tos 
ir 18tos ui. bus atgrajytas pirmas lietu
viszkas koncertas ant 10 Koncertinų ir 
daugelio kitokių įstrumentų ir bus kele
tas gražių perstatymų per lietuvį C.Žile- 
vlczių. Po koncertui bus balių* Pra
sidės 8 valandą vakare. Salė atsidarys 
7 valandą. įnženga nuo ypatus po 35c. 
vaikams nuo 6 iki 12metųpo 15c.Wisus 
lietuvius ir lietuvaites "užpraszo atsi
lankyti. c ŽILEWICZ1U8.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad isceiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, ogreieziau- 
šiai suvvaikszczios. Už greitumą ir 
teisiugumąkasdien apturime atim
tus padėkavvonių nuo lietuwių isz 
wisų Amerikos Krasztų.teiposgi ir 
už gerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas perwažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervvažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
dumi pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. Olszkwski>*, 
Sub Station No, 60. Cb<cago, III.

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czios ulyczios prieazai duris lie- 

tuviszkos bažnyczioa, lotai puikiausi 
ant viso Bridgeporto po 8675. Pigesnių 
lotų ir geresnės vietos negalite rasti ant 
viso Bridgeporto. Atsiszaukite į “Lietu
vos” redakciją.

Ant pardawlmo 25X144 lotus 
szakiu į pietus ant 33czios ui. 125 pėdos 
į vakarus nuo Illinois Court, už 9500. At
siszaukite pas Cooper A Burhana, 115 
Dearbdln st. (1—9)

Ant pardawlmo pigiai lietuvviNZ- 
kas saliunas. Savinįkas jo iszvažiuoja į 
seną krajų. Atsiszaukite pas W. Pil- 
suckį. 1161 So. Hoyne avė., Chicago, III.

V. 81awbki, “Lietuvos” keliaujan
tis agientaa. Alai lankia St. Louia ir East 
St. Louis. Kas nori gali pas jį užsira- 
szyti “Lietuvą” ir užsimokėti prenume
rata.

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

SHENANDOAH, PA, 
Andrius Maczys, 445 W- Line St.

BROOKLYN, N. Y.
Jonu Naujoka*, 256Wythe are.

WATERBURY, CONN.
M. J. llamijonaitis. 65 N. Leonard st.

8CRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1814 NayAug Avė.
Szitų miestų lietuviai, norėdami ap- 

sisteliuoti "Lietuvą",gali kreiptiesi prie 
virsz parodytų agentų, kurie noriai 
iszpildys jų reikalus.
Wincas Kudarauckaa. “Lietuvos” 
keliaujentis arentas, atlankys lietuvius 
Lavrence ir VVorcester priiminėdamas 
prenumeratą ir parduodamas knįgas. 
Tenykszcziai lietuviai gali pas jį gauti 
visokių knįgu ir laikrasztį “Lietuvą” už- 
giraižyti. .

Bent* paid during the year.........1,809,85
Taxes paid daring the year

(inclading fees, etc., of in-
suranoe departments).. ........5.794,77

Amount of all other ezpen-
ditures................................. .7,861.96

Totai erpenditures. 9141,79^,33 
MI8CELLANEOUS.

Totai risks taken during the 
year in Illinois...........9.2.456.568,00

Totai premiums received 
during theyear in lll's, 9... .25,798,29

Totai loeses ineurred during 
the year in Illinois.... .9-.. .22,745.21

Totai amount of outataud^ 3 ”
ing risk............................  927,114.621,00

A. G. MeILVVAINE Jr. Pres.
E. E. PIARCE, Sec’t.

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

Ch arlis Edo ar Mills,
(Seal.) . Commissoner for Illinois.

’^.^Z«%ZLOSS.

R

DraugyscziuBeikalai.
Metini.* Balius!^

Chicago, Dr-tė Teisybės Mylėtojų tu
rės s*wo balių uedėlioj, 17 d. Rugsėjo. 
1899, Freiheit Tumer salėje, 3417 So. 
Halsted st., terp34-tos ir '35-tosul. Ba
lius prasidės 3| wa>. po pietų. įžengs 
vyro su motere 25c., merginoms dykai. 
Salė yra didelė ir graži, kurioje galima 
gražiausiai paaitoviti, dėlto visus lietu
vius ir lietuvaites szirdingai užkvieczia.

Su guodone, Din Teisybes M,
Chicago, Dr-tė Liuosybės laikys savo 

mėnesinį susirinkimą nedelioj, 3 Rugsė
jo, salėje L. A Žuko, 3301 Auburn avė. 
tuoj aus po 12 vai. vidurdienio, ant ku
rio visus sąnarius užkvieczia pribūti, 
nes yra svarbus reikalai ant apsvarstė 
mo. Dr-tė Liuosybės.

Teatras “Genawaite”
Chicago, teatraliszka draugystė szv. 

Martino atgrajys lenkiszkoje kalboje te
atrą “Genavaitė” nedelioj, 24 Rugsėjo, 
1899. Saįeje Pulaskio, 800 S. Ashland 
avė., terp 17tos ir 18tos ui.’, Prasidės 7 
vai. vakare, salė atsidarys 5| vai. Po' 
teatrui bus lietuviszkas balius, ant ku
rio grajys pirmos kliasos kapai i ja. Ti
kintai ant pirmų sedintų 35c., ant visų 
kitų 25c. Wisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užpraszo atsilankyti.

H ir 22 S.) Komitetas
ApwalkszczlQjlma8 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 užprašyta D. 
L. K. Witauto draugpstė. Apvaiksz- 
«miojimas prasidės 2 valandą po pietų 
■ekaneziu budu: Iszeisim isz po nr. 339 
Broadvay į Dorchester St. toliau į Do- 
versst.sį Barkelyst. į Columbus avė., į 
Boylston st. į Washington st. ir Eilioti 
at. į 45 Caledonia sale, kur bus laikytos 
prakalbos ir balis. įžengs vyrams 81.00. 
moterims 50c. Gėrymai už dyką. Wisus 
lietuvius ir lietuvaites szirdingai už
praszo atsilankyti. Komitetas.

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

rengia balių ant naudos Paryžiaus paro
dus fondo, Subatoj. 9 Rugsėjo, 1899, sa
lėje Ford Broad. Tikietas vyrui su pa
na 25c. Wisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užkvieczia, KOMITETAS.

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

svieski muzikantai turės balių dienoje 
“Labor day” 4 Rugsėjo, ant Thom- Ren- 
ner salės, prasieės 1 valandą po pietų. 
Jienga vyrams 25c., moterims ir mergi

Temikite.
Sziaurinės miesto dalies lietuviai guo

džiasi, kad prisiartina atsidarymas va
karinių mokslainių, o ten nesiranda nė 
vieno gabaus vyro, kuris galėtų užimti 
vietą mokintojaus angliuko* kalbos ir 
niekas nesirūpina apie lietuvių mokini
mą. Dėlto atsiszaukia į visus lietuvius, 
jeigu kur randasi galintis mokinti an
gliszkos kalbos, kad atsiszauktų prie 
“North Side’s" lietuvių, surinktų para- 
szus norinezių mokintis ir parūpinti ant 
rudensiatidaryti lietuviszką nuo lenkų 
atskirą mokslainę mokinimui angliszkos 
kalbos.

Temyklte!
Praneszu visoms Suvienytoms Wa)s- 

t i joms, kad iszėjo isz po spaudos labai 
gražios kompozitiszkos popieros gromatų 
raižymui, kokių dar nebuvo: su Vytau
to paveikslu ir dailiais apraszymais. Ant 
tokios popieros privalo kiekvienas lietu- 
vys pas lietuvį raszytie gromatas Pri
sius k savo adresą įdėdama už 2c markę, 
o prisiusime povą Jaksztų ant pažiūros.

W. J. Petkon,
305 N. Main 8t-, Brockton, Mass.

(22-9)

Naujas iszradimas ant su- 
drutininioplaukų.

Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie
toj iszpuolusių atauga nauji, isznaikina 
plefskanes, padailina plaukų parvą ir 
stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir geriausie gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir •moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie už te m i- 
jote savo plaukų slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, jeigu tik neperaenaa,at
auga nauji plaukai. Teipogi ant iszsi- 
gydymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. Raižydami įdekite mar
kę ant atsakymo ir adresuokite teip:

Prof. J.M. BRUNDZA,
660 Watęr 8t., Nev York, N. Y.

Ataugo nauji plaukai.
Welinu visiems lietuviams naudoti 

D-ro Brundzos gyduoles ant atauginimo 
plaukų. Kurie esate pliki raszykite pas 
D-rą Brundzą pravydami jo pageltos, o 
gausite naujus'plaukus. Asz buvau vi
sai plikas, o per jo pagelbą ir gyduoles 
man ataugo nauji plaukai ir dar tankes
ni neng pirma buvo. Gyduolės D-ro 
Brundzos yra geros ir ant vidurinių ligų: 
mano liga buvo užsisenėjusi nuo lt me- 
tU,jgu nemislyjau ant svieto gyventi, vi
si kiti daktarai atsakė man iszrydymą, 
o nuo D-ro Brundzos gyduolių " tuojaus 
pasveikau. Dabar esiu sveikas ir turiu 
naujus plaukus. Dieve duok D-rui Brun- 
dzai gerą sveikatą ir ilgą amiį. Su guod, 

Kazimieras Raszinskas,
1233 E. Pine St., Mahanoy City, Pa.

M. Goodmon Real Estate, • 
Room 503, HB Dearbom Ht., 
(Ttlefoau Malu CgiC'AOO, ILL

Perka, parduoda ir iszmaino lotus, na
mus ir viso kės propertes Chicagoje. Jei
gu nori pirkti, parduoti ar iszmainyti sa
vo propertes, atsiszauk pas mane. Szne- 
ku lietuviszkai.

Official Publication.
Annual Htateinent of the Orieict Ik- 

svrance Combany of Hartford, in the 
State of Connecticut on the Slst day 
of December, 1896; made to the Insur
ance Superintendent of the Stale of 
Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amountof eapital stock paid- 

up in cash........................  9500,000.00
LEDGKK A8SETS.

Book value of real estateovn-
ed by the company..........9 96,141.74

Mortgage loanson realeslale 237,149.66 
Loans on collateral security 1,750.00 
Book valueof tonds and

stoeks................................. 1,809,680 33
Cash on hand and in bank. 98,136.53 
Agentą* debit balances

9111.936 96
Specia) deposit in New Mexico

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

Deduct ledger liabilities... 1,826.69
Totai net ledger nssels........92.362.968.53

NON-LElMiER AS8ETS.
Interesl and rents due andac- 

erued.....................................916.939.22
Market value of tonds and

stock* over book value........ 58,439.18
Net amount of uncollected;

premiums...............................  78,326.33
Gross assets........92,516,673.26

Lees spėriai deposit* to secure 
liabilities in Virgjnia, Geor- 
g i a, Grego n and NevMexic<>9118,240.00

Totai Admitted Assets 92,398,433.26 
LIABILITIES.

Loses, in procesą of adjustm't 
or in suspense......9208,819.49

I»sses resisted........... . 17, 289.45
Totai amouuf of claims

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

due or accrued......... 20,010 67
Net amount of unpaid loasee 9206.098.27
Totai unearned premiums... 993,766.64 
Reinsurance in Lloyds.......... 500.00
Due for commiseions and 

brukeragv salaries, ten s, in
terese biUs etc.. .............. 2.763.32

Totai liabilities. .91,303.128 23 
Less liabilities secured by spe

niai deposit* in Virčiui*.
Georgia, Oregon and Ncv
Merioo.................................  <9,865,15

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

Premiums received during 
the year......................... 91.300.661,01

Interesl, rents snd dividends
recived during the year.... 104,838,57 

Profit* from sale or malurity of
ledger assets over book vai ue 887,50

Totai inęome.., .91,406,387.08 
EXPENDITURES.

Losses paid during the year 9779,682,30 
Dividends paid duringthe year 50,000,00 
Commissions and salaries paid

during the year....................377,705.31
Rents paid during the year.... 5,800,00 
Taxes paid during the year (in-

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

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

Amountof all olher expeditur-
es.....................  ...76,76X10

Totai expenditures, Žl,^47,495,41 
MISCELLAN EDUS.

Totai risks taken during the 
year In Illinois........ S. .7,816,625.00

Totai premiums received
during the year tn lll's, 9 ... .80,368,00

Totai losses ineurred dur
ing the year i n Illinois. 9 ... .98,504,05

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

CHA8 B. WHITING, Pbes. 
JAMES U. TAINTOĘ, Sec’t.

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

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

Offical Publication.
Annual statement of the Norvale 

Fire Irsvrarce CoMPAKvof Norvalk, 
i n the State of Connecticut on the 
31st day of December, 1898; made to 
the lusurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Lav: 

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid- 

up in cash...........................9200,060,00
LEDGER ASSETS.

Book value of tonds and 
stoeks.................................... 474,106,28

Casfo on hand and in bank........41,008.64
Totai............... .  9515,113,92

Deduct lerger liabilities..................933.08
Totai net ledger assets. ■ 9514 180,84 

NON-LEDGER ASSETS.
Interest due and accrued,8...... 5,356,22
Net amount of uncollecled 

premiums,............. ........... 15,400,76
Ali other assets.........................  7,13

Totai Admitted Assets....($34,944,^3 
LIABILITIES.

Losses, adjusted and
unpaid...........................9.2,lfe6,00

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

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

claims for loeses, 9.21,973,00 
Deduct re-insurance

dueor accrued,.;.., .1,570,00
Net amount of unpaid iosaes, .820.403,00
Totai unearned premiums,. ..105.350,91
Re Insurance premiums.   ........ 2,811.04

Totai liabilities..........119^,6^4^53
INCOME.

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

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

Profili from sale or maturity
of ledger isset* over book
yalue.................... ....11,437,17

Totai income^TTTSm 
EXPENDITURE8

Loeses paid during the year, 8. .79,818,84 
Commissions and salaries

paid dnring the year..............46,989,91

Official Publication.
Annual Statement of the North- 

WBSTKRN N ATI OR AL InsL’RAKCE COM- 
pamy of Milvaukee, in the State of 
Wisconsin on the 31st day of Decem
ber, 1898; made to the Insurance Sup
erintendent of the State of Illinois, 
pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock ą 

paid-up in cash................8600,000.00
LEDGER AS8E8T8. ? ' 

Mortgsge loans on real i
estate...................................8 974.856,67

Book Value of tonds............ 1.326.388.54
Cash on hand and in bank., 134.757.74 
Agentą* debit balances....... 79 824.59*

Totai...... 92.515.827.54
Deduct agente* credit bal

ances and all other liabil- 
ities............................. 6.382.81

Totą net ledger assests 82.509.444.73
NON-LEDGER ASSESTS.

Interest accrued................. 812.398.92
Market value ef tonds over

book value.......................... 54,611.46
Net amount of uncollecled 

premiums..................... 60.711.09
Totai Admitted Assests 82.637.166.20 

LIABILITIES.
Ijoases adjusted and an-

P*id...............................8 9.168 82
I»sseii. in procesą of ad- 

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

IxMses resisted............... 8.650.00
Totai amount of claims

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

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

Totai liabilities...81.280.395.05
INCOME.

Premiums received during
the year.............................. 81.053.479.22

Interest ant dividends re
ceived during the year.. 8115.042.22 

Totai income.......... 81.168.521.44
EXPENDITURE8.

Losses paid during the year 8432.405.55 
Dividends paid during the

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

paid during the year  363.592.23 
Rents paid during the year 11.783.00 
Taxes paid during the year

(inciuding fees and etc , 
of Insurance departmėnte) 34.698.56 

Iav. on sales, or maturity
of indger asseate............... 254.29

Amonnt of all other expend-
turss.................................... 52.381.74

Totai expenditures... 6967.115 37 
MIRCELLANEOU8.

Totai risks taken during the
year in Illinois............. 816.513 226 00

Totai premiums received 
during the year in llli- /
nois................................  167.892.88

Totai losses ineurred dur
ing the year in Illinois.. 61.408.39

Totai amount of outstand-
ing risks................ -... .8920.922.900.00

ALFRED JAMES Pres.
WELFORD M. PATTON 8ec*y.

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

FRANCIS BLOODGOOD 
Commissioner for Illinois in 
Millvaukee, Wisconsin.

(Seal)
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SoU4ka,

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jaiį 13-tas 
metas, Plymouth, Paj, ir pra« 
nesza svarbiauses teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpipa pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsisz vietiniui Irasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apįnokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti aiįt tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZT^S, 
Plymouth,

Naudokite wisi ligoniai 
reikalaujanti n we i ji a tos! 
Kur norite trumpam laikla įiveikatoa, 

nuo visokių ligų, didelių ar gižų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaiiauczisds D-fų rodų ir 
liekarstvų. kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklas pafil geriau
sius Receptus į visus krasztu 1 1 '
pareikalauja. Nerėkia turėt 
klausti rodos apieslepema lig ______
ganėdiname visus kas tlkt'pridmusatai- 
tzaukia.Raszykite laiszkua irafcirėsuokit 
teip.
EUROPEAN DRUG8MED ,CO., 
P. O. Box 2361,Nev Yobk. N.^.U-.S. A.

ka* tikt 
kioa pasi- 
i. Mes už-

J. WEIN8TEIN, . 
pigiausei panamdo karietąs aįnt veaei- 

lių, kriksztlnų ir pagraljų 
230 W. 14tii Street,

Telefonas danai 450.

NAUDOKITE
PUIKIAUSIOS ant svieto po p ieros dėl 

gromatų raižymo su puikiausioms 
kvietkoms,apskaitimai*irpavinczisvo- 
nems parsiduoda po neiszpasakįrtai nu
žeminta preke. Kas prisius 25a paczti- 

>* -------tuziną tų buiKiau-
popierų du kon- 

1.00 gaus5[tuzinus. 
lame, 
lioriams 
Ikalavi- 
nerikos.

neini markėms gaus tusiną tų pi 
llų ant vijos pjįsaulės popierų 
vertais; kas ;>rlsiųs 81.““ _
Kasztus prisiuntimo mes aptark 

Perkupcziams,agentams ir pedll 
duodame didelį pelną. Antparęil 
mo iszsluncziame į visas d$lis Ain____

Užsisteliuodami popieras irjprisiųt
darni ant jų pinįgus visada Uždekit 
ssitokįadresą:

W KUDARAUCKAS, & CD., 
Box 234, Lavrencb^Mass.

Wisi —

wy Tal

pas—

Baltrčikoųi!!
Rasite szaltą alų, seniausea ariel- 

kaa, wyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RlverSideSL,

Viterbory, Codd.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo? * 

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fomitore 4 Sime Co, 
824t> 8. Morgan 81 

o jie sutaisvs tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigisusią prekę, pigiau kaip fabrike.

(VitOTABiJuacAS. claim adjusteb.

FJBradchulis
Užsiima visokiomis provomls Ir iss- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
004 83rd 8L, CHICAGO.

Telefon: Yardi 709.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
' 3402 8. Halsted St.

Raima paikiai Fotogranja*: ai tatiaą tikta

•2.00
Ant *M«Uia ir kitokia Nikai* a*lm**>&taxr* 

ti>» kunpuikiaaitai.

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

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant KoscloszkM Paro
dos už rūpestinga, tei- 
singa ir artistiszką isa- 
dlrDinuą.

tRžJtVM

KARŪNŲ, SZARPŲ. 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, 
KINIŲ LAZRŲ ir tt.

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

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 679 MILWALTKEE A V., CHICAGO, 1LL.

C. W. DYNIEW1CZ & CO.. 
806 M1LWAUKEE AVENUE, 
Pomicdiy We.t Ditiston I Cleaver oilcami.

CHICAGO, ILLS. _____
KANT0R PIENIĘŽHY, REALNY I ASEKURACYJNY

Wyaetas pi 
Realnotci, 
Kolejosre i

do Europy, £prztdai 
Karty Podrožne, Okrętove i 

t a Europy, STyrabiar irPa-

k n ■ » > ■ .. •" < ■. ..
- —ay, VypoSyczanie pieui*dry na Budo- 
wani* lub saknpno RealnotcL Z m I ana plentsdzy Zagnmicztiycb. Moteryurze Rubli tai

Ll6iuwiszKa flPilGka
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekęje winada galima raut DAKTARA, kun duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

257.PAR W A J£l^^AjPTIEKę6„257

Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekviena 

aptiekoa.

- LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT

ĮVAŽIUOJU

Dulsevioii,

DANI8EWICZ1

Cbnn

VVienatinfa Waterburi+
Lietuwiszkas Saliutas.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir cžysta* *- 
rielkaa ir kvepenczius cigarus. Geriause 
užeiga dėl šviežiai at vaite vusiųįį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis czyfcziau 
sės ir teisingiauses lietuviukui <!aliu

768 Bąnk 81., 
Waterbury,

Lietu wiszkas

sės ir teisingiauees 
naa mieste Waterburv-

P. K. BRUCHĄ8,
užlaiko didelę

j|*įKrautuwe
ĮKįOM Laikrodžių. Laikrodėlių.Žk 
KmRĮ *9 dų, Špilkų ir tt.į

Szliublniua Žiedus 
(išdaro ant orderio už pigiau 

ae prekę. F t 

954 33rd St., Chicago, III

Attorney Beckennana
ADW0KATAS.

Geriauaei iazprovoja visokias prio 
visokiuose suduose, kaipo civilisz)(i 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėju 
ir užvilktas provas atjieszko ir da« 
prie greitesnio termino.

397 W. i$th St., j
Chicago. Illinois
NĖR VITA

kiraaja; priduoda vaidui 
ir lasraSlaa tarnai j*BB;

I bazaltai ir <«ar*Ma<8aaM
Ii arba ptaigai aagražiatL

uoae

. .pas.. ’

Paul’sCo-OperatiielatchCo
3148 State St., CHICAGO, III.

Mes parduodame lietuwiams daugiaus laikro- £ 
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 5 
Jei nori gauti pigiai gerų laikrodėlį, lenciūgėlį, § 
kompasų, sžliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą roa- 1 
szinųir tt. atėik arba raszyk pas mus, o wiskų ghu- g 
si. . <

Atsiųsk ant sutaisymo sawo laikrodėlį, o me? 
pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti. g

PAUL’S C0-0PERAT1VE WATCH CO. 1
įsteigta 1877 m, SI

3148 State SL, CHICAGO, 1LL S
Del geresnes informacijos raszyk pas mus:

Dr. Leonard Landės,
LIETUVISZKAI DAKTARAS.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo

teriškų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo , ligonbucziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, knraliszkoje mo
kykloje Londone, buvo psrdėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.U

UŽTIKRINA ISZGIDYM^ 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
gal vos, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteris 
vaisingumą. Gydymui 
reikia naudot elektrikiniias priątaisas.

LIGAS LYTI8ZKŲ DALIŲ 
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iazdžiuvl- 
mą pieno, skaudėjimą liipų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pa j jėgų h tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniškas ligas gytlau pssekmin- 

I ;al, ir slėpėmės ligas užlalkasi, slaptybė-

Dr. Leonard Landės,

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktara*.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prsW 
ką ligose moterių, vaikų ir enro- 

niszkose ligose
867 32nd 8L, t IricM*

ligas ir ne- 
iszkų ligų

OFISO WALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 12—J po pietų ir po I**4 

Telklomas Yards 885.

Teipogi priima ligonius ofise po nr i 
2876 Archer Av., kerte Konfi**1 

nuo 10—11 ryto.
Telefonas Canal 329.

J. LESZCZYNSKIO
Lenklszkai -Lietunisiki

APTIEKA
3311 S. Morgu St., CiucaM

Offlso valandos: ■!I nuo r>p$ ptet įtri 8wakaro 
J»ptetTU:"**lk* ’raL,yM,-; ***4’ttl-

RODĄ PER GROMATAS DYKAI.
Užpraszydami gydyklas prisduskite 81.00 

0*Jsigu sergi, tai paraszy k gikk turi 
metų, kiek sveri ir apraišyk savo Ii •>, 
aan prisiusiu gydyklas kurioms issaigy- 
dysi. f

Turi geriause* gydyklas nuo 
ligų; užlaiko visokes Europin-n io»* 
Bebro mėsa, ruskas gyvas dloies if 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir »r 
azantiems savo ligas, duodu 
priaiunczia gydyklas per pa«’f 
per ezpresą.

Aptiekoje visada randas! keli 
tarai, teipogi per telefoną ra«P 
mukti daktare kas tik koki n**1

TeL Yards 709-
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