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Metas VU

giant, Amerika uszsipelnys toki? 
jau liuosybės mylėtojų neužkan- 
t?ir nepasitikėjim?, kokį turi vi
sur Maskolija.

Admirolas Devey su savo lai
vu Olimpia lankosi dabar prigu- 
linczio Anglijai Gibraltaro porte. 
Wietinės valdžios ir amerikoniški 
konsuliai priima Amerikos admi
rolu širdingiaus negu visi tie 
krasztai, kur Devey iki šiol lan
kėsi. Nežingeidu: juk Anglija 
norėtu Amerik? pakinkyti į švo 
veži m?.

Prancūzija. .
Dreyfuso prova traukiasi to 

liaus-Iezklausinėjimas apkaltinan- 
czių Dreyfes? liudinįkų kariau
nos virszinįkų jau pasibaigė. Da
bar prasidėjo liudyjimai priešin- 

, gos pusės, aiszkinanczios Dreyfu
so nekaltybę. • Wien? galima jau 
clabar užtėmyti: kad liudinįkai 
išrodanti nekaltybę ano oficiero 

' rodosi augszcziaus doriškai sto 
vineziais už apkaltintojus. Ap 
kaltinanti pusė nesidrovėjo szauk- 

' ti į sud? už liudinįkus krimina- 
• liszkai baustas ypatas ir kitokius 
Į dotiszkus nupuolėlius. T? jiems 
; vienok iszrodė advokatas L-ibori 
i ir privertė sude prisipažinti. Ne 
I truko ir tokių melagių, kurie, 

kaip sakėsi, lankė net Wokietijos 
ciecoriaus miegbutį, jam ne ėsant 
namieje ir buk ten matė rasztus 

, patvirtinsnezius Dreyfuso kaltę. 
Terp teisinanezių Dreyfus? liudi
nįkų tokių aiszkių melagių iki 
šiol ne pasirodė. Ta garsi pro
va artinasi prie «»wo galo; atei- 
nanezi? sanvaitę sūdąs iszduos jau 
švo nusprendimę.

Kas bus tolisus,dabar ne galima 
įspėti,ar sūdo nusprendimas užga- 
nėdys pasidalinusius į dwi partijas 

i prancūzus: į kariaunos paslapczių 
užtarėjus ir s'ėpėjus jos virszinį- 
kų nusidėjimų ir į reikalaujan- 
czius baudimo kaltų, uors jie sto
vėtų ant augszcziausių urėdų. To- 
vienok sunku laukti, kadangi, 
jeigu išteisintų Dreyfueę, tai 
randui reiks bausti anuos 
jo melagingus apkaltintojus, įtek- 
mingiausius kariaunos viršinį- 
kus. Ar randas vienok turės 
tiek*tvirtumo ir cįręsos, idant t? 
padaryti? Dabartiniai ministe- 
risi pats ne tvireziausiai laikosi 
ant švo vietų. Kaip tūli laik
raszcziai paduoda: pasibaigus 
Dreyfuso provai, ar sūdąs šiokį 
ar tokį iszduos nusprendimę, ant 
pirmo parlamento susirinkimo da
bartinė ministerija pareikalaus 
užsitikėjimo ir jeigu tas bus jai 
suteikta, ji pasirengusi smarkiaus 
griebtiesi valymo krašto nuo 
visokių sukalbinįkų, ar jais butų 
augszcziausi jeaerolai, ar kitokį 
agitatoriai. Jeigu gi parlamen
tas ne duos ministerijai užsitikėji
mo, jai ne liks nieko daugiaus 
kaip pasitraukti nuo urėdų ir ati
duoti viet? kitiems, kurie jau to
kios dręsos ne turės. ': Didžiausi 
kaltinįkai t?syk ne butų nubau
sti, įgautu tikt dar didesnę drę- 
8?; jenerolai, o ne pršidentais 
valdytų kraštę. Tas, žinoma, 
galėtu pagimdyti revoliucij?, 
priesz rand? pasikėlę menkos do
ros jenerolai pasistengtų iszgriauti 
republik? ir valdži? atiduoti 
jiems pritariantiems monarch's- 
tams Orleanu giminės. T?syk 
Prancūzijoj butų vėl monarchija 
su karaliumi ant sosto. To gei
džia jenerolai, bet ar jiems pasi
seks, dabar nieks ne gali žinoti.

terp kitų, praszalintas ir Wela- 
vos pavieczio virazinįkas, Prūsų 
Lietuvoj.

Laikraszcziai dabar vėl prane- 
sza, buk Wokietija pasirengusi 
Samoa salas, kur teip smarkiai 
buvo su Amerika susipykusi, ati
duoti su visu Anglijai; už k? 
gautu Wokietija Gilberto ir Sala- 
mono salas. Tie pats laikrasz
cziai paduoda, buk ir Amerika 
pasirengusi Samoa salas pavesti 
Anglijai; už t? gaus vien? port? 
laivų stovyklai ant Ramiojo 
oceano.

Wokietijoj dabar, teip kaip ki
tais metais, iszkilmingai apvaik- 
szcziojo paminėjim? pergalėjimo 
prancūzų ir paėmimo į nelaisvę 
Napoleono, arba teip vadinam? 
Sedano dien?> Apvaikszczioji- 
mas tasai wėl suerzino labiau* 
prancūzus, kurie buvojau be
veik užmirszę t? jiems nepSsek- 
ming? karę. Prancūzai tikėjo, 
kad szį met? Wokietijoj ne'bus 
to erzinanezio prancūzus apvaik- 
szcziojimo, bet apsiriko,

reporterius išvijo laukan. I 
areštuotus laikraszczių iszleisto- 
jus pastatė po kaucija 500 svarų 
sterlingų. Apie atėmim? atgal 
anglijonams pieniaus pripažintų 
tiesų praneszė atogliszkam randui 
ir užmanė nauj? susivažiavim? 
su angliškais delegatais ant to
lesnių tarybų. | Kaip Anglijos 
randas t? priii 
ti. Laikraszc 
taraujanezias 
ki, idant karė galėtu užgimti, kiti 
vėl sako, buk angliszki ministe- 
riai nužudė kantrybę ir kitokio 
užbaigimo užgimusių nesutikimų 
ne rauda kaip vien karę. Ar isz 
tikro turės užgimti karė, neužil- 
gio pamatysime. Tuom tarpu 
visi - Transvaaliaus gyventojai 
gavo jau prisakym? būti pasiren
gusiais traukti į karę ir laukti 
vien prisakymo. Ginklus trans 
vaaliecziams dabar gabena per 
portus portugaliszkų valdybų.

Su-|mo lekcijų, kad yra ežia pat mū
ruose žmogus, nepasiekiamai ver
tesnis. Ir tas parodė nepapras- 
tę, tikrai kuningišk? išmintį. 
Kun. Jaunius jau du veikalu tu
ri sutaisytu į spaudę.

Tev. Sar.

E stud. J. darbas. Bet tikrai 

nežinodamas, kas tai padaręs, 
ant iszjieszkbjimo kaltinįko pa
aukavęs 200 rub.

Toki tai yra darbai kun. Ro- 
įlzevycziaus ir vaisiai tų darbų. 
Ne dyvai dėlto, kad už tokius

L ne galima žino
ti garsina priesz- 
lias: vieni ne ti-

Maskolija.
Maskolija vėl smarkiaus 

biasi naikinimo liuosybės Finlan
dijoj, arba geriau* sakant, nesi
liauja siaurinusi to kraszto auto- 
uomiję. Dabar maskoliškas ran
das paskyrė tikr? maskolių ant 
Finlandijos reikalų ministerio Pe 
terburge, kurisai tikt tokius Fin- 
landijos seimo nutarimus duos cie- 
coriui ant užtvirtinimo, koki 
jam patiks, nutarimus gi patvir-

grie-

Amerika.
Metai jau tikt atskiria nuo rin

kimų prezidento ir kitų augez 
cziau^ių Amerikos urėdnįkų. 
Tvircziausios partijos, taigi de
mokratai ir republikonai prade
da darbuotiesi, agituoja po visus 
krasztus iszgirdamos kaip czigo- 
nas arklį savo programus. Pre
zidentas McKinley atsilankė sa
vo tėviszkėj, iszgirdamas savo 
darbus ir siekius. Mieste Kan
tone (isz ežia yra prezidentas 
McKinley) priėmė jį karštai jo 
szalinįkai, bet priesz jo ežia atsi- 
lankym? demokratai viso szteto 
atlaikė konvencij? ir protestavo 
priesz McKinlejo pradėt? platini- 
m? Amerikos rubežių, kas tikt į 
kares, kasztuojanczias daug pinį- 
gų įtraukia Amerikę. Rodosi, 
kad dėl to protesto ' priesz 
nereikalingus kraujo praliejimus 
szteto Ohio (teviszkės preziden
to McKinleyo) demokratai šį 
kart? rado daugiaus parėmėjų 
negu szalinįkai McKinleyo. Iš 
ežia prezidentas iszkeliavo 
į Philadelphię.

Ant Filipinų svarbesnio nieko 
ne atsitiko. Filipiniecziai bandė 
užpulti ant miesto Angeles ir pa
veržti jį amerikonams, bet tas ne 
pasisekė: likosi jie nuvyti toliaus 
nuo miesto į aplinkinius kalnus. 
Sziuom kartu filipiniecziai turėjo ir 
dvi Kruppo kanuoles,kulias neži
nia kokiu būdu ir isz kur sugriebė; 
naudotiesi vienok iš jų nemo
kėjo, szuviai ne- pataikė. Ant 
Salos Negros, kurios gyventojai 
isz syk buvo - amerikonams pri
lenkus, susitvėrė teiposgi pasikė- 
lėlių pulkai nenorinti pasiduoti 
amerikonams. Kadangi ginklai 
pasikėlėlių prasti, tai, žinoma, 
kad lengvai juos vaiko ameriko
nai, bet visgi ir ežia- turi jie lai
kyti kariaunę, ne gali visų pa j te
gu apversti ant karės priesz 
Aguinaldę.

Specijališka komisija išsiųsta 
ant Porto Rico apdirbo jau įsta
tus valdymo salų. Pagal tuos 
įstatus, gyventojams tų šių ne 
pripažinta tiesa liuoeo per bal
sus rinkimo urėdnįkų. Taigi 
ežia mat amerikoniški komiso- 
riai apdirbo tokias tiesas, kokių 
nesigėdytu nė urėdnįkai despo
tiškos Maskolijos. Teip beeiel-1 prieszinim? rando mieriama likosi

^Vokietija.
Už baisa v im? priesz rand? tū

lų urėdnįkų, kaip antai daugumo 
pavieczių virszinįkų, visi balsa
vę priesz rando užmanyt? jungi
ni? svarbiausių upių kanalais li
kosi ate t styti nuo vietų. Terp 
tokių atstatytų nuo vietų už pasi-

ne rodys. Tuom paežiu keliu ėjo 
juk ir paneziojimas Lenkijos. Ne 
iš syk lenkams atėmė višs 
tiesas, bet ėmė jas išpalengvo 
vien? po kitai Teipjau daro ir 
Finlandijoj caras Mikalojus siųs
damas ten vis daugiaus švo 
sznipukų, kurie vien priekabių 
jieszkos ant susiaurinimo gyven
tojų tiesų.

Caras ir carienė, pailsę nuo 
darbo dėdami švo parašus ant 
tiesų pancziojancaių kiekvien? 
žmonių liuos? pasikrutim? ir už
tari anez i ų už urėdnjkų vagystaa 
ir neteisybes, teikėsi iszkeliauti 
ant atilsio į Daniję, caro moti
nos tėviškę.

Maskoliškš randas, ant Ledi
nių jūrių rengia nauj? miest? po 
vardu Dainy j, prieszais Ameri
kai parduot? Alask?, kuri pirma 
buvo maskoliška valdyba. Mie
stu t? ketina sudrutinti ir pareng
ti ežia sawo karisskos laivynės 
otovyklę. Tuom privers ir A- 
merik? rengti kariszkus portus 
ant apgynimo Alaskoa.

Widurini Amerika.
Revoliucija republikoj San 

Domingo, rodosi, pasibaigė. Re
voliucionieriai paėmė virszų snt 
užstojusio po užmuszimui prezi
dento vice prezidento Figuerao. 
Tasai matydamas, kad pajiegos 
jo per silpnos ant pergalėjimo re- 
voliucijonierių, pats atsisakė nuo 
prezidentystos. Ant San Do
mingo 'susitvėrė tuomtarpinis 
randas. Bus ežia apgarsinti 
nauji prezidento rinkimai. Re- 
voliucijonierių jenerolas Jimenez 
jau atkeliavo ant salos. Rengia 
jam iszkelming? priėmim?. Jeigu 
jis bus ant prezidento iszrinktas, 
gal būt, kad tvarka iszbus per 
ilgesnį laikę, bet jeigu išrinktų 
kit?, tai Jimenez, turėdamas 
daug szalinįkų, vėl gali revoliu- 
cij? pakelti prieš naujai ištrinki? 
prezidentę.

Pletini Afrika.
Isz pietinės Afrikos ateina 

priesztaraujanczios žinios. Trane- 
vaaliaus randas atėmė atgal Be
niaus pripažintas svetimtau- 
cziams tiesas. Suareštavo kelis 
angliszkų lai kraazesių iszleįstojus,

džių krūvos ir pradėjo suptiesL 
Tuom tarpu vienas medis atsi
skyrė ir risdamasi, užsirito 
ant mažesnės mergaitės ir j? vi
sai sutrynė.

Kitame atsitikime per neataar- 
gum? nusiszovė girioj jaunas mas
kolius, sūnūs akczyžoįko. Iszėjo 
jis į giri? vuogauti ir paėmė ko- 
rabinę, Pamatęs medyj pauksztį, 
norėjo jį nušauti, todėl laikyda
mas ant peczių su atlaužtais gai
džiais karabinę, tankumynu arti
nosi prie paukszczio. Karabinas 
pasidirgė ir abudu szuviai patai- 
į galv? ir nunešė vaikino vis? 
viršugalvį. Tas teiposgi atliko 
ant vietos.

Kun|gas iNzdnwlkaN.
Prisiuncziu ežia por? žinių a- 

pie darbus Sziaulių gimnazijos 
pratekto kuo. Rodzevicziaus- 
Kaip jau buvo raszyta, jis buvo 
užsimanęs isznaikinti lietuviszkus 
pamokslus, įvestus mokintiniams 
kun. Aleknos. Mokintiniai isz- 
siuntė ant kun. Rodzevjcziaus 
skund? pas vyskup? ir tokių bu- 
du privertė kun. R. sakyti pa
mokslus lietuviszkai. Isz to fcp- 
sėjimo ir isz kitų darbų matyt 
kad kun. Rodzevycziui ne tiek 
rupi praplatinimas Kristaus mok
slo, kiek praplatinimas musų 
tarpė lenkystės. Kaipo lenkys 
lės apasztalas, jis didei ueužken- 
ezia lietuvių ir viso lietuviszjto 
krutėjimo. Be to jis yra prie- 
szininku apszvietimo ir tikru tar

Jau pa
baigoj pereitų metų jis atsižymė
jo tuom, kad pasirodžius Sziau- 
liuose atsiszaukimams apie Mura- 
vjev?-Korik?, jis iszvertė vie- 
n? tokį atsiszaukim? į maskolisz- 
k? kaili? ir nusiuntė “kur reikia", 
ir da pats gyrėsi tuom. Antras 
jo garsus darbas ir nuopelnas 
prieszais valdži? tai yra suskun- 
dimas mokintinių prieszais gim
nazijos valdži? užtai, buk tie lai
kę uždraust? knygyn? eu Betiku
sioms knįgomis. Mažai to, kun. 
R. da pats prižadėjo inspektoriui 
susekti knįgyn? ir atiduoti jam 
visas knįgas. Manydamas, kad 
knįgynas yra pas p. L., jis pats 
nuėjo ten ir, įbauginęs an? su re
vizija, praszė įduoti jam knįgas, 
kad jis galėtų jas sugražinti mo
kintiniams. Nieko nelaimėjęs, 
kun. R. po dviejų dienų buvo 
užkviestas inspektoriaus paraszy- 
ti skund? ant |>opieroe. Ne tu
rėdamas k? skųsti, kun. R. atsisa
kė raszyt skund?. Tuom tarpu 
pas visus mokintinius 
buvo padarytos kratos. 
Inspektorius, užpykęs ant kun. 
R už suvadžiojim?, pasakė apie 
kunįgo apeėjim? paežiam p. L. 
Ta žinia greit pasklido po vis? 
miest?. P. L. jautėsi užgautu per 
tokį apeiklepojim? ir siundym? 
ant jo sraldžioe ir reikalavo na 
minio sūdo. Kun. R. nuo to atsi
sakė. Tada p. L.paraszėapie tai 
vyskupui. Bet vyskupo tardy
mas nieko neiszaiszkino.

Treczias judosziszkas darbas 
kun. R. tai yra apskundimas stu
dento J. policijai: kun. R prane
szė policijai,buk J. ketinąs laikyt 
lietuviszk? knįgyn? ir dalyti 
žmonėms koįgas ir buk rinkęs ži
nias apie kun. R., norėdamas tas 
žinias patalpinti į laikrasztį.

28 d. kovo mėn. buvo iszli- 
pinti mieste ir ant plianto hekto
grafuoti atsiszaukimai apie kun. 
R. Turinys, ant kiek atmenu, 
toks: “Sziaulrecziai ir sziaulietės! 
Jau nuo seniai persekioja mus 
maskoliai. Sunkiau jiems veikti 
jeigu jie neturi musų tarpe iszda- 
viko. Bet dabar atsirado musų 
tarpe iszda v įkas kun. Rodzevy- 
czius. Jis nori isznaikinti musų 
kalbę, vieton jos kisza lenkiazk?, 
nori mus į maskolius paversti. 
Jis skundžia lietuvius policijai. 
Žandarai jo klauso. Katalikai! 
Jeigu mylite saųrę, savo vaikus, 
savo tikėjjm?, savo kalb?, nelai
kykite jo ilgai pas savę, iszgnie
kite jį; ilgiaus jis pabus,daugiau 
blogo padarysr!

Tas atsitikimas pakėlė didelį 
trukiam? terp žmonių, o ypatin 
gai terp kuningų. Kun. R sa
ko, bėgiojo, kaip isz galvos už
ėjęs ir skelbė visiems, kad tai

r
 tinka valdžiai ir ta ne bereika- 
jau davė jam 300 rublių pa- 
feėlpos. Toks kuningas tai yra 
mus didžiausias prieszininka? ir 

podraug papiktintojas žmonių. 
Meskime jį isz savo tarpo lauk! 
O ypatingai turi apie tai rūpintis 
tįe tėvai, kurie leidžia savo grai
kus į gimnazij? mokintis.

Isz “Ūkininko",

Rytini Azija.
Tūli laikraszcsiai paduoda, buk 

susirišimas aut Atsigynimo terp 
Chinų ir Japonijos likosi isz- Į nu maskolių valdžios.
tikro padarytas. Chinų ciecorie- 
nė švo laiszke atsiųstame Japo
nijos eiecoriui nurodo ant Angli
jos, kaipo ant pavojingiausio ir 
veidmainingiauaio Chinų prieszo, 
priern kuri? reikalauja Japonijos 
pageltos. Jeigu Japonija t? t ei- 
posgi už teising? pripažįsta, tai 
žinoma, Maskolija ne tikt tokiam 
šusiriszimui nesiprieszįs, bet dar 
jį isz švo pusės rems kaip galė-

‘Isz Suwalkų gubernijos.
. Waldžia ragina žfno- 

nės, per gminų sueigas, dėti 
pįnįgus ant statymo naujų mo
kyklų. Paprastai valsczionys 
atsisako nuo to teisindamiesi blo
gais metais, neturėjimu piningų 
ir kitokiomis priežastimis. Ale 
aąyv? užtėmyjim? dėlei to pada-* 
rė Raudonio valscziaus sueiga. 
Orionai ūkininkai dręsiai pasakė, 
kad jiems mokyklų nereik, nes 
mokinti žmonės Lietuvoje ne 
tik negauna vietų, bet da-gi tuo- 
kilesnius vyrus valdžia išgabe
na isz Lietuvos į gilumas Masko
lijos. Nekurtos gminos ant pas
tatymo naujų mokyklų tiktų, 
jeįgu tose mokyklose butu išgytu 
doftna lietuwiszka kalba ir tikėji
mų mokslas ant grynai lietuviu
kų) knygų.

Mokinimas tikėjimo mas- 
koliszkose mokslainėse.
Ant užklausymo vieno moks

linio apikriezio užveizėtojaus, 
maskoliszkas apszvietimo m mis
teris teikėsi iszaiszkinti, kad pa
gal tiesas, mokinimas nestaeziati- 
kirzko tikėjimo visose vidutinė
se mokslainėse gal būt daleistas, 
bet kiekviename atsitikime reikia 
iszmelsti ministerijos daleidim?, 
ministeris,jeigu jam nepatiks,gali 
neduoti daleidimo.Kaslink klausy
mo, pagal kokį rankvędį ir ko
kioje kaltoje reikia vesti moki
nimu kataliaiszko tikėjimo gim
nazijose, progimnazijose ir kito
kiose vidutinėje mokslainėse, 
ministeris paaiszkino, kad mo
kinti galima wien maskoliszkoj 
kaitoj pagal rankvedžius užgir
ius komiteto apszvietimo minis-

sirišimu didžiausių mongoliszkų 
viešpatyszczių Az’joj butų 
vojingas.

Isz Lietuwos.

pa
tikimuose visos gminos reikalau
tų į vedimo lietuviszkų knygų į 
mokyklas. Tik tegul įtraukia 
sivo reikalavimus į pro toko!?!

las “Ūkininko.”!

nių užveizdos.

Spaudos dalykai.
Kaip kitur, teip ir Petropylė- 

je, J. M. arcyvyskupui liepiant, 
kuningai isz sakyklų apsakė apie 
baduojanezias gubernijas ir rin
ko aukas dėl jų. Žmonės labai 
gausiai dėjo piningus, k? maty
damas P. Antoneviczius padavė 
praszym? Ministeriui Widaus Da
lykų, kad daleiatu atspaudinti ir 
terp lietuvių iszplatinti kningelę 
apie bad?. Butu tai pabraukimas 
lietuvių prie dar didesnio duo- 
snumo, o ir isz iszpardavinėjimo 
nemažai susirinktu. Wienok 
praszymas nepoilgo buvo atmee-

Panaszių bandymų buvo ir dau
giaus. Anais metais, kol erai u- 
žėjuž, tūlas lietu vys paraszė tam 
tikrus persergėjimus ir meldė 
valdž ?, kad daleistu an? iszpla
tinti torp žmonių. Neleido. Ne
leido ir tada, kada azalip lietuvi- 
szko teksto pridėjo Ir maskolisz- 
k?. Wėl pernai, kad visiems 
prabaszcziams iszsiuntioėjo po 
keliolik? kningelių apie “suezė- 
dyjimo kasas" prie paczto konto
rų, vienas guodotinas klebonas 
pertaiaė j? lietuviszkai ir rengės 
su tam tikru praszymu įduoti Mi
nisteriui Fininsų, idant tasai, at
mindamas bent ekonomiszk? nau- 
d?, užtartu žodį už daleidim? 
atspaudinti suprantamoje kalbo
je. Kas su j? nutiko—nežino• 

Tev. Sargas.

Prekes žemes Wilniuje 
smarkiai kyla.

^eigu remtumėmės ant prekių 
žemės musų tėvynės sostapilfij, 
Wįlniuje, tai turėtume manyti, 
k ad miestas smarkiai auga, ka
dangi žėmės prekės neiszpa^aky- 
tai; smarkiai kyla ypecz ant prie- 
mieszczio Lukiškių. 20 metų at
gal vienas totorius už pigi? pre
kę supirko tuszczius pliacius ant 
to priemieszczio ir parduodamas 
juos po 3—5 kap. už ketvirtai
nį sieksnį, didelį surinko sau pel
nę. Isz to jau matome, kaip pi
giai pats juos turėjo pirkti. Da
bar ant to paties prienreszczio ne 
galima pigiau s gauti žemės, kaip 
mokant po 60—80 rublių už ket
virtainį sieksnį. Du metai atgal 
galima buvo ežia dar pirkti plia- 
cių mokant po 40 rublių už sieks
nį,dabar gi prekės pasidvigubinoi 
Užtai ant kitų priemieszczių? 
kaip antai«nt sentikių burliokų ir 
vagilių apgyvento priemieszczio 
Naujo Svieto ne kyla žemės pre
kės, kadangi ežia geresni žmo
nių kliasa ne nori apsigyventi.

Geležinkelis isz Szwentė- 
nų į Panewėžį.

Baigia jau dirbti nauj? gele
žinkelio alkūnę uuo Sventėnų, 
^Vilniaus gub., į Panevėžį. 
Pereit? metę pasibaigė kelio nu- 
pylimas, pastatymas tiltų, kurių 
ant kelio yra 100. Szėnys padėtos 
jau ant 70 viorstų, stato dabar 
stacijų triobas, sargų namus ir 
tt. Ant naujos linijos bus šitos 
stacijos: Szventėnai, Kaltinėnai, 
Kauneliszkiai, Trombaciszkiai, 
Anykszcz'ai, Traszkunai, Surde
gis), Roguvek ir Panevėžys.

Nelaime aut geležikelio.
12 d. pjutės, terp stacijų Anto- 

pol ir Rteczica,“ Witebsko gub.* 
iszšoko isz rėlių greitasis gele
žinkelio trūkis bėgantis nuo Wir- 
baliaus į Peterburgę. Prie to 5pa- 
saiieriai ir keturi trūkio tarnai li
kosi apkulti; sunkiausiai apkultas 
pasažierius angį i jonas, kuriasi turi 
nulaužtu du szonkauliu. Wisus 
apkultus atgabėno į Peterburgę.

me.

Isz Petrapilis.
Garsus musų kalbininkas, ku- 

ningas Kazimieras Jaunius, nese
niai paskirtas į Akademij? už le
ktorių (skaitytoj?) graikiškos 
kalbos, dabar estai yra jau už
tvirtintas kaipo paprastas pro
fesorius graikiszkos ir lotyniss- 
kos kalbų ir gaus priderantį už
laikyti)?. Dvasinki ir svietisz- 
ki perdėtiniai isavydo nepapras
tai gilų jo mokai?, o b. profeso
rius lotyniškos kalbos pats isz 
geros valios atsisakė nuo skaity-

Alaus pardawinyczio8 
Lietuwo1.

Lietuvos alaus leidėjai buvo 
atsiazaukę į iždo ministerij? su 
praszymu, idant jiems butų da- 
leista rengti pagal savo nor? 
alaus pardavinyczias. Ministerija 
t? praszym? atmetė ir paaiszkino, 
kad ant parengimo alaus parda- 
vinyczių kiekvien? sykį reikia 
iszpraszyti daleidim? akezyžios 
užveizdos. Teiposgi paaiszkino, 
kad žydų užlaikomose alaus par- 
davinycziose pagelbinįkai ir par
davinėtojai gali būt vien žydai.

, Isz Sumeliszkių, Trakų 
paw.

30 d. liepos,miestelyj Sumeliš- 
kiuoee atsitiko dvi nelaimėe. 
Pirmame atsitikime dvi dukterys 
Marce vycziaus, viena 12, kita gi 
5 metų užsimanė pasisupti: už
dėjo tvorgalį ant sukrautų aae-

Nu8zowč seserį.
Gyvenantis locnuoae namuose 

Wielniuje Karolius Butkevyczius, 
tarnaujantis Wojewodzkio kan- 
toroj, parėję) namon, atsisėdo 
ant lovos ir norėjo išimti isz 
kiszeniaus užprovyt? revolverį. 
Beimant i»z kiszeniaus, revolve
ris iszsiszovė ir kulka pataikė į- 
pilv? atkakusi? pasivieszėti pas 
Butkevj’czių, jo netikr? seserį, 
merginę Chmicliauskytę. Tojė 
paazauta isz syk ne jautė skaudė
jimo, nežinojo kas atsitiko, paju
to vion sudavim? į pilvę. Pasiro
dė vienok, kad kulka įlindo į 
kuo?. Paszaukė daktarus, bet tie 
isz syk rado paszovim? nepavo- 
jįngu. Ant rytojaus vienok žaiz
da užsivietryjo ir mergina pasi
mirė. Daktarai apie t? atsitikim? 
pręneszė į policiję, kuri visk? 
pavedė ant isztirimo sodžiai tiri- 
nėtojui. Butkevycziui reikė dar 
atsakyti priesz sud? už neatsar- 
gum? su revolveriu.

Gaisras.
1 d. pjutės, Wilniuje, ant M 

kiškos ulyczios užsidegė I 
Valskienės pardavinycsia. Ug



isznaikino visus tavorus parda- 
vinyczioj vėrtėe 20000 rubl., 
pagadino namus teip, kad visę 
blėdį ugnies padarytę skaito ant 
30000 rubl. Užasekuruota gi vis
kas buvo vos ant 8000 rubl. 
Ugnis užgimė nuo keroeininės 
lampos: pardavinyczioa pagelbi- 
nįkė, žydei kaitė Menich, pasisto
jusi ant kėdės, norėjo deganezię 
lampę pakabyti, bet kėdė sulužo, 
pagelbinįkė iszmetė deganezię 
lampę, isztekėję* kerosina* užsi
degė ir pagimdė visę nelaimę.

Lletuwiszkas teatras Pa
langoj.

20 (8) dienę rugpjuczio, s. m. 
Palangoj, teatre grafo Tisike- 
vycziau* ant pajūrio atloszė lie- 
tuviszkę teatrę parengtę lietu 
viszkų teatro mylėtojų; duota 
buvo komedija ‘•Amerika” Pir
tyje”. Iki sziol maskoliezkos val
džios dalėisdivo lietu viszkų* 
perstatymus Petropilėj, Rygoj, 
bet krasztuose lietuvių apgyven
tuose ant to daleidimų ąe duoda-

venancziais Naujame Meksike. 
Apachai perka visose aplinkinėse 
ginklus ir amuniciją. Priežastis 
nesutikiu yra ta, kad Zuni indi- 
jonai užmuszė vienę apachę, jo 
moterį ir vaikę. Rangiame karė 
yra mat atmonyjimu ui žmogžu
dystę.

N a uja s lietuwiszkas laik- 
rasztis Szkotijoj.

Didžiausiame Szkotijos meięte 
Glasgove pradėjo iszeidinėti nau
jas lietuviszkas laikrasztis “Wai- 
deliutė”. Issleistojaia yra Wytau
tas ir p. Montvila. Laikrasztyj 
yra visko po truputį. Lietu- 
viszkoj kronikoj svarbiausios 
yra iinios apie gyvenimu Angli
jos lietuvių. Kaip matyt isz 
pirmo numerio, terp Anglijos lie
tuvių yra daugiaus negu reikia 
girtuoklių ir tamsunų.

. Mes isz savo pusės naujam 
laikraszcziui velyjame kuo ge
riausios kloties. Jis vertas yra 
parėmimo lietuviszkos visuome
nės. Kasztuoja ant metų 8 szilin- 
gus į užmarį. Redakcijos adresas 
yra: “Vaideliutė”.28 Kelvinside 
avo., Maryhill. Glasgov.

Isz Amerikos
Moterų uredninku nenori

Washingtoa<> vietų dalytojai 
skundliasi ant moterų dirbanezių 
kaipo klerkai rando biuruose, 
buk ant moterų ne gali per daug 
ulsilikėti, ne gali joms pavesti 
svarbesnį darbę; ant galo buk 

‘moterys ne nori dirbti virsz pa
prastų valandų; todėl ateitėj vi
sas klerkų vietas jie ren
giasi davinėti vien vyriszkiams. 
Ar isztikro vienok moterys teip 

‘malsi tinka prie darbo? Apie tai 
galima paabejoti: privatiszkos 
kompanijos, kurioms labiau negu 
Washingtono politikieriams rupi 
geras darbo atlikimas,ant moterų 
darbo visai nesiskundžia!

Warliu armija.
Prieszais geležinkelio staciję 

mieste Sioux City atslinko tokia 
daugybė varlių, nelinia isz kur, 
kad nuo jų ant didelio ploto pie
vos istrodo ne žalios, bet pilkos. 
Gyventojus apėmė baimė, ka
dangi jie atsilankymę ant syk to
kios daugybės nepraszytų sve- 
ežių laiko ui Dievo bausmę. Wi- 
sos miesto aplinkinės ant didelio 
ploto teip varlių ulpultas, kaip 
tai senovės laikuose buvo Egip
te, kada užleisdamas krasztę 
varlėms, Maižiesziui norėjo pri
versti faraonę paliuosueti žydus.

Rleszatus Lsr naikino kirmėlės.
Texaso farmeriai.terp kitko už

siima ir rierzutų auginimu, ku
rie ne mažę duodavo pelnę. Szį 
metę vienok isz to szaltinio 
nieko ne turės, kadangi antdide 
lių plotų vaisius iranaikino ne- 
iszpasakytai prisiveisę kirminai. 
Szvento Antano klonyj jie isz- 
naikino ne tikt szių metų vaisius, 
bet teip pagadino medžius, kad 
ir kitę metę negalima- laukti -di
delių vaisių.

Uislnuodino nuo iemvuoglniu 
szaldanczu saldumynu.-

Lvdora, Ia. Ant piknįko pa
rengto fermerių isz priežasties pa
baigimo pjovimo kvieczių, 25 
žmogystos ulsinuodino nuo lem- 
vuoginių szaldanczių saldumynų. 
Wisi užsinuodinę sunkiai serga 
ir kaip daktarai sprendžia, ne 
visus bus galima iszgydyti, dalis 
apsirgusių turės mirti.

Nesutikimai terp indfjonu.
J erom e, Arizona. Gyvenanti 

ant Arizonos ploti| indi jonai 
Apachų giminės rengiasi į karę 
ra indijonais Zuni giminės, gy-

Wetros
31 d. pjutės. Labradoro pa

krantėse siautė smarkios vėtros, 
kurios nemažai nelaimių atgabe
no. Kiek iki sziol žino, vėtra 
visokiose pakranezių dalyse isz- 
metė aut kranto 11 laivų iszplau- 
kusių ant žvejonės; mažų žvejų 
laivelių turėjo paskandyti dau
giaus. Kaip spėja, turėjo prigerti 
ant jūrių ne mažai žmonių.

Filiplniszkl ateiviai
Teatraliszki kontraktoriai, anl 

rodinėjimo Amerikoj parsitraukė 
60 naujų, dar Amerikos ne su
valdytų tagalių nuo Filipinų 
salų, kurie atkako jau į savo 
naujų ponų tėviszkę. Ateivių 
užveizdos komisorius Povderly, 
susi ne.* zę* su iždo ministeriu.rods 
įleido ii ipinieceius, bet už kiek
viena pareikalavo po >500 kau
cijos. Mat ne nori įsileisti į A- 
merikę naujų jos pavaldinių.

Geltonasis drugys.
Atėję isz Key West, Floridoj, 

telegramai pranesza, kad tame 
mieste apeireiszkė baisi sziltų 
Amerikos kraratų ligę geltonasis 
drugys; apie tai likosi jau (ticija- 
liszkai pagarsinta. Apsirgo ne 
tikt du muitinyczios urėdnįkai, 
bet teiposgi keli teip gyventojai. 
Turtingesni gyventojai stengiami 
isz ligos apimto miesto iszsikraus- 
tyti kitur.

Nelaimes ant geležinkeliu
St. Joseph, Mo. Netoli Ber- 

nard, ant Burlington geležinkelio 
linijos, iszszoko isz rėlių exkur- 
sijos geležinkelio trūkis. Prie to 
masziuistas likosi ant vietos už- 
musztas, vienas konduktorius ir 
peczkurys mirtinai apkulti, len- 
gviaus apkultų pasirodė b.

Topeka, Kans. Ant Rock 
Is'and geležinkelio linijos, netoli 
Manhtttan, susimuszė expresinis 
trūkis su tavoriniu. Susimuszi- 
mas buvo teip smarkus, kad keli 
vagonai abiejų trukių'suridaužė. 
Prie to 9 žmonės likosi sunkiai ap
kulti, o terp jų yra ir mirtinai 
apkulti.

Expiiozlja.
Pittsbcrg, Pa. Dirbtuvėse 

Republic Jron Works, ant 26. S- 
st., expliodavo garinis katilas, 
kurio szukių 6 darbinįkai likosi 
užmuszti, o 5 sunkiai apkulti; 5 
dar trūksta, su kuriais nežinia, 
kas atsitiko. - Dirbtuvių trioba 
teiposgi likosi drueziai pagadyta.

Gaisrai.
Iszdegė beveik su visu visas 

vidurys miestelio Tiro, Oh. ne 
žiūrint ant atbėgusių į pagelbę 
ugnagesių isz Ne v Washington 
ir Tiffin.

Yuma, Ariz. Sudegė czia dide
lės krautuvės Siginette; prie to 
pražuvo ir 6 žmonės, kurie sten
gėsi nors dalį tavorų’isz dega n- 
ežių krautuvių iszneszti. Blėdį 
ugnies padai ytę skaito ant
>200000. i

Isz darbo lauko.
•Į Nile*, Oh. Darbai czia- 

nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai.

5 Viroinia, Min. Olivero 
geležies kastyuėse neužilgio prasi
dės darbai.

<] Wheeling, W. Va. Darbai 
visose czianykszcziose geležies 
dirbtuvėse eina labai gerai.

•j Cambridoe, Oh. Czia ir ap
linkinėse darbai eina gerai ir yra 
viltis, kad teip bus per ilgesnį 
laikę.

T Martin* Ferry, Oh. Langh- 
lino geležies dirbtuvėse dirba 
visose dalyse, iszėmus naujų ne 
įrengtų.

•f Elvood Ciyt, Pa. Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse eina gerai ir teip bus iki 
Kalėdų.

5 Superior, W is. Darbai eina 
czia gerai, geras darbinįkas gali 
uždirbti nuu 2—5 dol. ant die
nos.

Snov Shob, Pa. Darbai eina 
czia teip gerai, kad geriaus ne

Netoli 
sudegė 
Įmonių

Darbo 
dirbtu- 

ilgesnio

galima nė geisti. Dirba kiekvie
ną dienę.

5 West Pittston, Pa. 
nuo ežia, Wyominge, 
brėkeris ir per tai 600 
neteko darbo.

<Į Indianopolh, Tnd. 
czianykszcziose geležies 
vėse yra ullektinai ant 
laiko.

5 PoTTaTovN, Pa. Cziauyksz- 
cz'os geleiies dirbtuvės tiek turi 
reikalavimų,kad darbo uiteks ant 
visų metų.

Fairmounth, W. Va. Darbai 
czianykszcziose anglių kastynėse 
eina gerai, dirba dabar pilnft lai•

5 Natrona, Pa. VVisose stiklo 
dirbtuvėse Tarentino, Creigh

i tou ir Fort City dirba pilnę laikę 
ir darbo turi užtektinai ant ilges
nio laiko.

Youngstovn, Oh. Wisose 
czianykszcziose ir Balaite dirbtu- 
tuvėse darbai eina gerai; neužil- 

1 gio pradės dirbti ir visose naujai 
rengiamose dalyse.

1 Pottsville, Pa. Darbai czia
nykszcziose dirbtuvėse eina J ge
rai, gal darbai apsistoti ant 
trumpo laiko vien ant atlikimo 
kokių nors pertaisymų.

5 Little Rock, Ark. Kaip 
kokiose kastynėae ezitojfapskri- 
czio yra sztraikai, bet darbinįkai 
tiki, kad neužilgio prasidės dar
bai ir jie apturės viskę, ko reika
lauja.

1 Bridoepjrt, N. J. Wisos 
didesnėsės stiklo dirbtuvės pieti
nės szteto Nev Jersey dalies, 
kurios per vasarę stovėjo, atbi- 
nanezię sanvaitę pradės £ vėl 
dirbti.

1 Connellsville, Pa. Darbai 
aplinkinėse kautynėse ir prie 
kokso peczių eina labai gerai; 
dega dabar beveik visi pecziai, 
stovi tik tie, kurie reikalauja pa
taisymų.

1 Willmington, Brit. Col. 
Darbai tuom tarpu eina gerai, 
bet teip neilgai bus, kastynės bai
giasi. Žmonių czia suvažiavo 
daugiaus negu yra darbo, 
daugelis ne gali gaut 
ir vargę kenezia.

1 Richmond, Pa. 
bai czianykszcžfose geležies dirb
tuvėse eina gerai ir nepasiliaus 
iki žiemai, jeigu nereiks atlikti 
nė jokių pertaisymų, bet ir tęsyk 
nustotu dirbę tik ant trumpo lai
ko.

PiTTSBVRG, Pa. “Star” blė- 
tos dirbtuvėse darbai eina gerai. 
Kitose dirbtuvėse darbai eina 
gerai ir kas tikt dirbti' nori, dar
bę greitai gauna; ypacz ant 
South Side ir Frankstovn greitai 
galima gauti darbę.

1 Girardvillf., Pa. Brėkeris 
Nr. 5 Coliery Co. dirba 3 dienas 
ant sanvaitės, po 10 ' vai. ant 
dienos. Szviežiai atkakę negali 
gaut kitokio darbo kaip (prie 
kontraktorių. • Leberiams, jeigu 
pilnai iszdirba, moka ant sanvai
tės po >9,50 ir >11.00.

Philadelphia, Pa. Neseniai 
Crampo laivų dirbtuvėse apstab- 
dė darbus ant 10 dienų dėl ata
kos plieno; dabar norėjo pradėti 
darbę, bet darbinįkai pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja 9 darbo 
valandų. Jie tiki, kad sztraikę 
laimės, kadangi dirbtuvės turi 
skubintiesi su atlikimu dirbdina- 
mų laivų Maskolijai.

todėl 
darbo

Dar-

ISZ
Lietuwiszkn dirwu.
Reikaluose lietuwiszkų 

parapijų Amerikoj.
Daug girdėt rugojimų po vi

sus Amerikos kampus: vieni de
juoja jausdami nuskriaustais sa
vo prabaszczių, kiti peikia jiesz- 
kojimę ir reikalavymę teisybės, 
to jieszkanczius apszaukia bedė- 
viais; treti vėl skundliasi saky
dami: jau keli metai kaip negali
me niekur prigriebti lietuviszko 
kunįgo, toli ėsame nuo lietuvisz- 
kų parapijų, per kę negalime 
iszpildyti savo tikėjimiszkų pa
reigų. Tuos visus pasiskundi
mus jau laikas pripažinti ui tei
singus, laikas užkirsti kelię tiems 
prasivsrdliavimams, laikas vi
siems glaustis į vienybę! To ne 
padarys vienas arba du, bet rei

kia visiems lietuviams gyvenan
tiems Amerikoj susijungti, o bea- 
bejonės galėsime prie
žastis praszalinti.

Pirmiausiai turi susivienyti vi
sos lietuviszkos parapijos į vie
nę centrę ir iszrinkti centrai i sz- 
kę komitetę. Wisas balnyczias 
ir bažnytines propertes turi ulra- 
szyti ant vardo ano centraliszko 
komiteto. Wisi bažnytiniai do
kumentai, o tame įėjimai ir isz- 
davimai kiekvienos parapijos tu
ri gulėti ant rankų centraliszko 
komiteto. Aiszkiai girdėt prie 
tvėrimo naujų parapijų, jeigu 
paežiam kunįgui ir netenka pa
imti visę valdlię.tai visgi jam pa
siseka iszrinkti tylintį, apmirusį 
po savo norui komitetę. Su to
kiu komitetu kunįgas elgiasi kaip 
jsm patinka ir despotiszkai vai 
do parapiję ir jos reikalus: kę 
oentraliszkas komitetas įtaisytu 
už >5.000, tai kunįgas su tokiais 
kaip eziędien kometetais už 
>10.000 ne nepadaro; ant ko ei
na pinįgai— tikt prabaszcziai tę 
lino, apie tai kunįgų iszrinkti ko
mitetai visai nesirūpina. Tū
lose vietose lietuvių yra net 
po kelias dešimtis apsigyvenusių 
prie daikto, jie ne gali pasiekti 
lietu viszkų parapijų ;daug yra to
kių,kę jau net keli metai kaip neat
liko nė iszpalinties. Toki, kaip 
man rodosi, noriai sutiktų užmo
kėti po >1.00 ant metų į ceutra- 
liszko komiteto kasę, o centrą- 
liszkas komitetas su puse tų pi- 
nigU galėtu uždengti karatus at
siuntimo kunįgo į tas vietas ant at
likimo tikėjimiszkų prideryszczių. 
Sitai tik galiu parokuoti Maine 
valstiję, prie jos, dėl parankumo 
kelionės, priskyriu Lincoln,N.Y.; 
taigi, Lincoln, Bumford Fall, 
Portlsnd, Leviston, Foxcroft, 
Frsnkford, tuoee 6 miesteliuose 
yra apie 200 lietuvių wyriszkių. 
Jeigu czia butu iszsiųstas kunį
gas isz Boston, Mass. tik ant at
likimo tikėjimiszkų reikalų, su 
geriausiu koteliu apseis >40, o 
>160 jau liktu komiteto kasoj. 
Taigi ir kitose valstijose yra ga
na tokių vietų, kur turi kunįgę 
szaukti isz kitur. Girdėjau, kad 
yra net ir toki kunįgai, kę atva
žiavę ant užkvietimo lietuvių, 
lupa be mielaszirdystės, o jeigu 
mato, kad menkai kę galės pel
nyti, tai palikę, važiuoja na
mon, nepaisydami nė ant to, kad 
jau lietuviai tę dienę yra apleidę 
darbę. Pasisukus man vienę sy
kį Portlande, vienas lietuvy* pa
sakojo, kad 1898m. vienas lietu- 
viszkas kunįgas atsmuko į Port- 
landę isz netolimo miesto ir lie
tuviai buvę susirinkę, bet pama
tę*, kad ne daug kę gaus, tai pa
sakęs, kad balnyczios negaunąs, 
iszdumė vėl, lietuvius atitraukę* 
nuo darbo ir nieko gero nepada 
ręs. Tas pats lietuvys pagyrė 
kun. Žebrį, kuris teisingai apsei 
nas, jeigu pribūva. Asz apie tę 
teisingumę nežinau nieko, tik 
tiek žinau, kad Portlande tyra 3 
katalikirakos balnyczios, bet ko
dėl vyskupas anam pirmutinių! 
kunįgui ne davė balnyczios, tai 
man iszkaoszti nepasisekė.

Mat kaip einasi, jeigu nėra tar
pe mus vienybės! Jeigu susivie
nytu visos parapijos ir visi gy
venanti toliau nuo purap jų, ta
da ne butu terp mus nė prasi var- 
džiawimų, nė provų, nereikėtu 
savo uždarbį atiduoti sveti 
miems, kaip kad dabar yra. Juk 
, au gana matome isz atsitikimų: 
ant kunįgų užsitikėdami, viskę 
jiems paveda Įmone'ės, o kunį- 
gamsto tik ir reikia: tada bažny- 
czia* gramzdina į skolas, pinįgus 
sau pilasi! Jeigu katras isz para- 
pijouų iszdrysta paklausti apie 
parapijos kasoe stovį, jau tę tada 
godus kunįgai stumia iaz bažny- 
czios, jau tas bedievis, nes rei
kalauja teisybės. Isz to kyla ne 
sutikimai, kunįgas rėkia, kad jo 
parapijonai pavirto į bedievius, 
reikalauja žinoti, kur parapijos 
pinįgai dingo per kelis metus 
renkami; ir tokiu budu daeina 
iki to,kad reikia svietiazkuose su 
duose jieszkoti teisybės. Kunįgas, 
turėdamas pinįgų,nenori apsileis
ti, ir varosi iki ne sukisza visus 
nuo žmonių surinktus ant baž- 
n y ežios pinįgus ant provų ko
kiems karabeinįkams; tada likęs 
nuogas be skatiko, turi krausty- 
tiesi isz parapij js, skolų pridir
bęs ant balnyczios daugiaus negu 
ji verta. Tai matote,kur lietavių

pinįgai eina. Delko? Delio, kad 
nėra kam daboti lietuvių turtų, 
nė pinįgų. Jeigu susivienytų 
visi į vienę centrę ir iszrinktų 
komitetę ant dabojimo lietuvių 
turtų, tada neprapultu nė centas, 
kas prigulėtu kunjgams, atsiimtu 
kunįgai, kas reikėtų ant bažny- 
czių, atsiimtu balnyczios, o kas 
atliko, eitu ant tauti»zkų reikalų. 
Ne butu nė provų, nes jeigu, rei
kėtų kę praszalinti, komitetas ta
da greitai ir be jokių tasynių pra- 
szalintų, niekszams nemokėdama 
algų.

Gal nevienas paklausti, o kur 
dabartinį Susivienyjimę lietuvių 
Amerikoj dėsime, ar į marias pa- 
skandysime? Juk gali susivie 
nyti visi prie to paties Susivie- 
nyjimo: kas nori gauti posmerti- 
nę, gali mokėti ant to paskirtę 
mokestį kaip kad dabar, o kas 
nenori, tas gali būti kaip parapi- 
jonas prie to paties Susivienyji- 
mo lietuvių Amerikoj. Tik te
gul komitetas bus renkamas per 
visuomenę kaip tai buvo ren
kant Paryžiaus parodai komitetę 
ir tegul daboja* lietuvių turtę, 
teip kaip augszcziaus mano pami
nėta. Isz to butų nauda ir para
pijoms ir visai lietuvystei. Nes 
tie pinįgai, kę dabar tenka sveti
miems, arba nugrimzda vieno ne
doro kunįgo 
būt sunaudoti 
kalų. Reikia 
vienybę!

Mums rodosi, kad ant tokio 
balnyczių surėdymo sutiks ir vi
si geresniejie lietuviszki kuni
gai, prieszįazis tam vien niek- 
szai todėl, kad jiems bus užkirs
tas Įmonių lupimo kelias. Ant 
tų niekszų vienok nėra kę paisyti, 
j'e nieko gero mums nepadarė ir 
nepadarys.

kiszeniuje, galėtu 
ant tautiszkų rei- 

tik vįsiems sueiti j

Senelis.

Isz Tulluca, III.
Tankiai pasitaiko laikrasz- 

cziuose korespondencijos apie Tu- 
lucos lietuvius, pie jų tautiszkę 
krutėjimę ir apie jų aukas ant 
tautirakų reikalų: ant kun. Bur
bos paminklo paaukavo jie >1.00, 
ant naudos pavargusio rasztinį- 
ko >2.00, ant Paryžiaus 
parodos reikalų >5.00. Matydama 
ta* musų aukas, kiekvienas gal 
mislyti, kad musų gyslose atazilo 
tautiszkas kraujas ir mes įgauna
me vis daugiaus tautiszko suprati
mo. Tas iratikro teip ir yra isz 
dalie*, tikt tas atsibūva labai pa
lengva, palengviaus negu prigu
lėtu. Jeigu prie tautiszko krutė
jimo prisidėtu visi ir je gu dirb
tų vienybėj, viskę galėtume nu
veikti. Todėl krutanezių pride- 
ry»tė turi but:prie darbo patrauk
ti kuo daugiausiai dar miegan- 
ežių, kelti jų miegantį supratimę, 
kviesti juos prie darbo ir vieny- 
bės;trukdanczius tokį darbę reikia 
pasistengti pertikrinti, o nėra al>e- 
jonės, kad supratę ir tie prisidės 
prie naudingų tautiszkų darbų. Tę- 
syk pasimaiįs musų eilėse skait
lius prieszų, stal»danczių 
ant visuomenės naudos, 
lis sako: neturėk szimlę 
bet turėk szimtę draugų, 
taliaus nueisi.

30 d. liepos atsibuvo pas mus 
Icvartalinis - r susirinkimas 
“Neprigulmingo Kliubo”, ant 
kurio tapo iszrinkta nauja admi
nistracija; terp kitų iszrinko 
ir uauję iždinįkę. Trys vyrai ka
sos apiekunai nuėjo pas senę ka
steriu atimti pinįgus Jt^'per- 
duoti juos naujai iszrinktam. Ka- i 
da jie iszaiszkino, kad livosi isz
rinkta nauja administracija ir kad 
jie atėjo atimti pinįgus, tai se 
našia kasierius atsisakė pinįgus 
iszduoli sakydama, kad jis nė jo
kių Kliubo pinįgų ne turi ir Jų 
ne duosę*. Kliubui nieko 
daugiaus ne liko, kaip per sudę 
pajbiazkoti nuo buvusio kasie- 
ritus savo pinįgus. Prova atsibu
vo 22 d. pjutės ir antai biznie
rius turėjo užmokėti kliubui, tikt 
neužmokėjo visų, nes >5 paskaitė 
sau už eergėjimę pinįgų per 6 mė- 
nesiuaSudžia vienok jam to ne 
pripažino, davė vien 20 dienų 
laiko ant visiszko atsiteisimo ra 
Kliubu: jeigu į tę laikę neatsi- 
teistu, tai reikės daugiaus užmo
kėti. Tai tau biznierius! Rodosi 
žmogui turineziam biznį gėda tu
rėtu būt savintiesi svetimus pi
nįgus ir visiems sarmatę daryti. 
Dabar jis pyksta, kad pas jį nei-

darbus 
Priežo- 
rublių, 
tai vis

josi, kad isz piktumo kam galv| 
nepermusztų. Kada pas mus bu
vo: 200 lietuvių, gyvenome sip 
tikime, dabar, kada mus skaitlius 
sumažėjo iki 70, dėl godumo vie-

tęsytiesi. Pirma to mums nereikė
jo. į Argi negėda tokiems sutiki
mo ardytojams!

Kliubo vardu—Wienas sąnarys.iubo vardu—Wienas sąnarys.

Isz Scranton, Pa.
Tęrp mus miesto lietuvių yra 

visdkių nuomonių, yra net toki, 
kuriems rodosi, kad kiekvienas 
skaitantis knįgas ir laikraszczius 
turi būt nedoras, bedievis, to
ki bijosi labiaus skaitymo negu 
szėtonas szventinto vandens. 
Daugelis yra visai nemokanezių 
skaityti, tie skaitymę ir apszvio- 
timę'laiko už daiktę visai nerei- 
kalinįgę. Isztikro vienok tamsu
nų bedieviais praminti gyvena 
daug doriaus negu anie savę die
vu iais vadinanti.

enas isz tokių savę vadi
na ių dievuoezių. A. S., pame
tę* pįczię Mahanojuje, atsikraush 
tė rantonę. Pati, dažinojusi 
apie vietę jo gyvenimo, atsekė 
paskui, bet jos nepriėmė. Mote- 
riszkf atkako atgal į Mahanojų, 
bet į kokį laikę vėl susitaikė su 
vyru 
iszgyi 
patiki 
dojo 
valiei 
nok p 
Arkai 
va dięvuota moteriszkė. Tę*yk 
tikt aėo jaunikio daugelis žmo
nių pasigedo: store buvo įėmę* 
ant knįgutės daug daiktų, ui 
kuriuds neužmokėjo; nuo savo 
pažį*t|mų iėzvežė tiek pinįgų, 
kiek tik galėjo. Tai mat toks tū
lų muitų lietuvių dievuotumas!

/ I Dzūkelis.

ir su juom kokį laikę 
reno, bet jai czia ne- 
». Apleido vyrę ir nusibala- 
į Mahanojų pas senę ka- 
ių. Tasai kavalierius wie- 
įskui iszdumė kur ten į 
sę, o paskui jį ir anojė ne-

PaUfiiyjimai ant kun^o 
atsiliepimo apie Chi- . 

cagos vaidus.
Pereitame “Lietuvos*! numeryj 

mes patalpinome ilgę Wieno Ku
nįgo atpiliepimę «ipie musų nesu
tikimus su kun. Kravczunu. Prie 
vienos ten iszreiksztos mislies 
mes nepn-ipžjstame: mes nieka
da savo rautuose nesiszaukėme1 
prie kunįgų užtarimo už mus a 
sabiszkęi; szaukėme vien kitus 
kunįgus užstoti už kunįgo Krav
czuno isktiaudžiamę lietuviszkę 
visuomenę, o ne už mus tuabisz-' 
kai. Musų asabiszkus 
mus siu asabiszkais 
mes pats užbaigsime.

VVienęme raszejas ano ilgo, 
vardu visų Amerikos 
kų kunL

nesutiki 
prieszai;

lietuvisz-: 
kų kunjgų paraszyto straipsnio, 
su mum* sutinka: būtent, kad kn. 
Krawczi^nas skriaudžia lietuvisz- 
kę visuomenę per slėpimę kasos 
stovio, Iszdavinėjimę neteisingų 
rokubdųgir per mokslainę uždėtę 
už lietuvių pinįgus lenkinimui 
lietuvių vaikų. Taigi rodosi, ko 
daugiausįreikia, kaip vien . vi
siems troksztantiems gero savo 
tautai ^susidėti, vA* tiek ar kas 
butų kunįįgu, ar ne ir pasistengti 
arba atvyti skriaudėję ant teisy-! 
bės kėlioj arba, jeigu jis to ne no
rėtu, praszalinti.jį isz mu*ų tar
po, tegul; bent lobį sau krautų 
isz dovanų nuo tų, kuriems ber
nauja, o ęe nuo lietuvių, kuriuos 
skriaudžiu. Ant to vienok musų! 
kuuįgai jęu ne sutinka. Jie sako, 
kad užklausė kunįgę Kravczunę 
apie stov| parapijos kasos, lenki- 
nimę lietuvių vaikų pavadino 
tautiszku
Chicagos 
uieko aut'to neatsakė — tai nuo 
lietuviukų kunįgų daugiaus nie
ko reikęlauti negalima, y. 
pacz, kad daugumas Chicagos 
lietuvių pritaria lenkiszkai mok- 
slainei ir įiuo Kravczuno rokun-

nusidėjimu — o kad 
lietuvių skriaudėjas

Matyt mus doriszki principai 
ne sutinkat su principais musų 
kunįgų. Musų kunįgų nuomonė 
yra: jeigu lietuviai su vieni 
diena užsimanytu pastoti lenkais, 
jeigu jie irisus pinįgus sukisztu 
kunįgui, kuris juos iszmėtytu kur 
norssu lenkais be jokios lietuviams 
naudos — įlsi jie nieko ne galėtu 
padaryti, galėtu vien apgailes
tauti (is? to gailestavimo juk lie
tuviams nė bus nė jokios nau
dos). Mums rupi, kad lietuviai 
nepaviratil į lenkus, teiposgi kad 
jų pinįgai |ie butų be reikalo ap- 

na alaus gerti; neina, nes bi- Wercziami

j lenkus, teiposgi kad

ant penėjimo vieno

iszgamos; reikalų turime dau- 
> giaus negu turtų, mėtymas be 
' reikalo pinįgų ant penėjimo isz

gamos su rujoms paitarėjų juk 
tai teiposgi tautiszkas nusidėji
mas, per tki atimame tautai galė
jimu parengti jai naudingas ir ne
atbūtinai reikalingas įtaisu. Jeigu 
mes apie tai tylėsime, jeigu nesi
stengsime Įmonėms atidaryti akis 
— juk dalyvausime anų iszgamų 
musų tautos skriaudose. Ant ap
saugojimo dar ne visai supran- 
tancaios visuomenės nuo skriau
dėjų neuitenka vien juos už
klausti, ar jie yra skriaudėjais (to
ki niekada neprisipažįsta), bet 
reikia kovos. Kova gi ar ant 
muszio lauko, ar teip kur, visur 
nuobodi, bet jeigu ji reikalinga 
ant tautos labo, ję mylinti negali 
paisyti ant nuobodumo, bet turi 
ję vesti, kol skriadėjas ne bus 
pergalėtu. Jeigu atkakęs į Ame
riką a. a. kun. Burba butų prisi
laikęs tokių jau principų „nesiki- 
szimo ir ne butų drę*iai stojęs į ko
vę su skriaudėjais ir lenkintojais 
lietuvių kunįgais, jeigu ir D-ras 
Szliupas butų pasiganėdinę* vien 
ulklansymais lietuvių skriau
dėjų, dar gal ir sziędieu lietuviai 
ne turėtu atskirų 'parapijų, bet 
vilktųsi nusitvėrę uljlencų uo
degos.

Jeigu kovojanti ui lietuvystę 
Maskolijoj pasiganėdintų vien 
ulklausymais caro ir jo tarnų, ko
dėl jie nedaleidlia lietuviams 
spaudinti knįgų, kodėl stabdo 
Įmonių aptavietimę, negautu 
nors iki paskutinio sūdo dienai 
atsakymo, teip kaip tai buvo ir 
su užklausimu kun. Kravczuno. 
Rods prisilaikanezių tokių princi
pų nieks ne varytų] į Siberiję, 
bet ir lietuvystėjbaigtu Jjau nyk
ti. Wienok ant jos lajinės ir terp 
tenykszcaių lietujviszkų kunįgų ne 
visi geidlia vien szventos ramy
bės, bet ne trūksta wtokių, kurie 
nesibijo stoti į kovę ui savo bro
lių tiesas, nors skriaudliantis lie
tuvius caras yra teipjau toli, 
kaip nuo Pennsyivanijos Chica- 
gos lietuvių skriaudėjas,o Masko
lijoj užtarianezius uljtskriaudlia- 
mę pusę varo į Si beriję. Czia ne 
reikia ulmirszti, kad saviejie isz
gamos daug pavojingesni ir bjau
resni ui carę ir jo tarnus.

Jeigu vilkas ulpuola ant' kai
myno avių, visi geri kaimynai 
privalo eiti į pagelbę, o ne lauk
ti, kada užklaustas vilkai duos 
atsakymę; be laukiant atsakymo, 
vihkas iszpjautų ‘awis, jeigu ui 

įs* nieks neužstotų, nieks jų ne 
gintų.

Kunįgai sako: kovokite, jeigu 
norite, bet mums duokite ramy
bę. Gerai, ir ant to sut&sime. Ra
mybe vienok ne suteiks nuopel
nų, ypacz jeigu reikia kovoti ui 
tautos reikalus. Jiegu kunįgai 
geidž;a vien ramiai gyventi, ne- 
drysdami susitikti su tautos prie- 
szais, tai kokię jie tiesę turi rei
kalauti Įmonių uisitikėjimo ir 
meilės? Ant to reikia užsipelny- 
ti, ramus miegas to ne suteiks!

Neiinoire visų kalbų protestuo- 
janezių priesz kunįgo Kravczuno 
darbus, bet jeigu jie drysta 
tikru vardu kunįgo iszgamos 
darbus pavadinti, mes priversti 
jiems pripažinti daugiaus patnjo- 
tizmo negu geidžiantiems vien 
szventos ramybė* musų dvasisz- 
kiems vadovams; jeigu visi rei
kalautų vien ramybės, ne butų 
kam su tautos skriadtjais kovoti, 
ji liktų be apginėjų.

hz Cincinnatl, Oh.
’ Matydami kitų miestų lietu-, 
vius dedant aukas ant įrengimo 
musų spaudos dalies ant atei- 
nanezios visosvietinės parodos 
Paryžiuj ir mes, gyvenanti Cin- 
cinnatyj nutarėm ant to mierio 
paakauli, kiek iragalime. Rods 
atsirado toki, kurie vieton sudėti 
kelis centus ant to svarbaus tau- 
tiszko reikalo, velyja juos pra
gerti, bet visgi surinkome >7.20. 
Pinįgus tuos siuneziameį “Lietu
vos” redakciję(vardai aukautojų ir 
jų aukos pagarsintos ant pasku
tinio puslapio.)

Kaslink parodos komiteto, mes 
tinkame ant to, kurisai yra jau 
iszrinktu.

. Cincinnatės lietuviai.

Isz Little Rock, Ark.
Neseniai atkakau caia ir kad 

laikraaecsiuoee nepatinku nė jokių 
žinių isz saito miesto, tai neii-
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Išnykę gyvi sutvėrimai O o

Pagal Hutchinaoną.

' j

|| Japonijos* porte Yokahamoj 
tiau*ė didelis gaisras, kurisai isz- 
naikino visas triobas ant ploto 
vienos ketvirtainės mylios. Prie 
|o sudegė ir 16 žmonių.

| Ant kanalo ties Amsterdamu 
susimuszė du upiniai garlaiviai, 
isz kurių vienas paskendo; su 
juom prigėrė 9 žmonės, o terp jų 
dvi moteriszkės. /

nau, ar yra czia apart manęs 
toks lietuwya. Jeigu ne butų, 
tai man wienam hutų czia labai 
ne smagu gyvventi. Szitame mies
te skaito 45000 gyventojų; 
ne-rrų yra daugiaus negu balt- 
we?diių- VYieni su kitais baisiai 
ne-ikenezia,todėl priwersti laiky
tieji krušoj. Baltveidiiai, jeigu 
tikt gali įveikti, lyneziuoja

■ netrr} ui mažiausi} nusidėjini}: 
net sūdai nelygiai baudžia nusi- 
dėjėliua, liet jeigu jiems patenka 
uegrae, tai tokį nubaudžia daug 
•k-iudiiaus.

Mickievyczius.

f

Kam gi kraipyti teisybę!
Pereitame numeryj “Saulė” 

smarkiai iszbarė inteligentus, 
tei-inosi, kad ji negalinti prie 
inteligentų prigulėti (nieks jos 
turbut nė ne traukia į t} d ra u 
gystę) todėl, girdi, kad tie su 
savo vaikiszkais užmanymais ne 
iszganingais keliais lietuvius va
džioja. “Saulė”,girdi, kvietė lie
tuvius prisidėti prie lenkų pro
testo į H.ingos sandaioe kongre- 
*}, bet tam nepritarė inteligen
tai iszvažiavę su savo vaikisz- 
ku neturineziu vertės užmanymu 
lietuviszkos spaudos parodos 
Paryžiuj. Lenkai, girdi, su savo 
protestu tiek padarė, kad dabar 
maskoliszkas randas įveda mo
kinimu len^iszkos kalbos Lenki
jos gimnazijose, o lietuviai, inte
ligentų (pasakysime ir kunįgų, 
iszėmus kun. ^aurusaiezio ir 
Kravczuuo) vedami per savo 
spaudos parod} nieko ne pelnys, 
▲r jie pelnys, ar ne, dabar ne 
tikt “Saulė”, bet nieks negali ži
noti, bet ir nieko neužkenks. K} 
kalba “Saulė” apie peln} lenkų 

* per jų protest} nusiųs 
t} ant Haagos sandaros kongreso 

—- tai yra tikra melagystė. Len
kai ant to kongreso konferencijų 
ne buvo prileisti (to gal “Saulė” 
nežino?). Kaslink gi daleidijno 
mokyti lenkiszk} kalb} Lenkijos 
niokslainėse, tai tas daleidimas 
nė jokio ne turi susiriszimo su 
paskutiniu lenkų protestu., Pro 
gramai mokinimo lekiszkos kal
bos, k} dabar maskoliszkas ran
das užtvirtino, likosi Apdirbti 
specijuliszkos komisijas suside
da nezios isz delegaf ų*5Varszavos 
mokslinio apskriezio ir gimnazi
jų dar pernai, taigi tada, kada 
apie lenkų piotest} ant Haagos 
konferencijos dar nė kalbo» ne 
buwo. Programai tie paskui su 
pritarimu Watrzavos jeneral-gu- 
lieinatoriaus ir mokslinio ap
skriezio kuratoriaus likosi nu
siųsti ant užtvirtinimo apszvie- 
timo ministerio, kurisai juos da
bar ir užtvirtino. Ant to protes
tas Amerikos lenkų nusiųstas de 

' legatams s ndaros kongreso nė 
jokios įtekmės ne turėjo^ protes
tas ant kongreso susirinkimų vi
sai ne buvo perkratinėjimas. To 
gal vien “Saulė” nežino? Kamgi 
todėl kraipyti ant savo kurpa- 
liaus t} atsitikim}, geriaus visa
da laikytieji teisybės!

^Visokios rodos.
Kaip žinote, už-idegusio kero- 

,'sino negalima su vandeniu užge- 
-inti, jis dega ir ant vandens. 
Prancūziškas laikrasztis ‘La 
Science Practiųue” paduoda, kad 
ant užsidegusio kerosi no reikia 
lieti jiien}, o ugnis tuojaus už
ges: užlietai pienu kerosinas mat 

• negali degti.
Ant sumažiuinao skaudėjimo 

nuo biezių sugylimo Prancūzijoj 
vartoja szviežiai užspaustas sy
vus isz aguonų lapų. Jeigu su 
tokiais syvais isztepti įgyiimo 
vietę, tai ne tik skaudėjimas pa
siliauja, bet ir kūnas ne tįsta. 
Sumažina skadėjimę nuo įgyiimo 
ir nuo visokių įkandimų ir syvai 
krienų lapų. • *

II Prančuziszkas laikrasztis 
“Lyon medical” rodyja ant isz- 
varymo prisiveisusių kambaryj 
vuodų daryti szitoip: ant toriel- 
kaitės padėti szmotelį deganezių 

- pinezių ir ant jų užberti por} 
žiupsnių dulkių Anacyclus pyre- 
thrum (jų galima gauti aptieko- 
se). Durnų nuo tų dulkių nepa- 
kenezia vuodai ir "per atidarytus 
langus iszsineszdina tuojaus lau
kan. Ar tuom paežiu budu ne 
galima isz gyvenimų iszvaryti 
musių.apiė tai minėtas laikrasztis 
nieko ne sako.

| Ant salos Sikokh, Japonijoj, 
netikėtai wanduo įsiweriė į olas 
wario kastynių, kuriose. dirbo 
daug darbinįkų; prie to prigėrė 
600 darbinįkų.

| Wokietijos darbo uiweizdoe 
draugystė pagarsino sawo atakai- 
t} ui 1897 m. apie nelaimes atsi
tikusias wisokiose darbo szakose. 
Pagal t} atskait} minėtuose 
metuose 7416 darbinįkai likosi 
iišmuszli prie darbo, o 84010 su
žeisti.

{į Wakarinėj Wokietijoj, pro
vincijoj KasseI,ledai neiszpasaky- 
tai daug bodies pridirbo. Ledai 
nudaužė obuolius, kriauszes, sly
vas nuo medžių; iszmuszė viny- 
ežias ir vėlybus vasarojus. Blėdį 
jų padaryt} skaito milijonais 
markių.

| Warszavoe pavietyj stulpai 
su kaimų vardais likosi jau pri
kalinėti dviejose kalbose, taigi 
lenkiszkoj ir maskoliszkoj; iki 
sziol lenk'szkoj kalboj buvo už
drausta. Lietuvoj vienok lietu- 
viszkų paraszų neteisingo caro 
valdžios visgi nedaleidiia.

| 80 kareivių prancuziszkos 
kariaunos, aplinkinėse Wadi Mia, 
apsistojusius ant Sacharos lygu
mų, užklupo netikėtas tvanas 
teip, kad ne visi*Kar«iviai spėjo 
ant kalvų pabėgu, 6 ' kareiviai 
prigėrė. Kadangi toj vietoj, kur 
tas atsitiko, lytaus ne buvo, tai 
turbut ant kalnų kur atsitiko de
besų praplyszimai.

| Laikraszcziai paduoda, buk 
brazilijoniszka policija miesto Sao 
Paolo, Brazilijoj, susekė anar- 
chistiszk} sukalbį. Kaip sako, mi
nėti anarchistai nutarė per liosus 
iszrinkti isz savo tarpo y patas ir 
iszsiųsti į Paryžių ant iszgriovi- 
mo su dinamitu rengiamų Pary
žiaus parodai triobų. Turbut ežia 
ant juoko kas Brazilijos policij} 
palaikė.

0 Kaip ateinanti isz Europos 
telegramai paduoda, azijatiszkas 
maras prisigriebė jau į Europinę 
Maskolij}, apsireazkė jau Sama
ros gubernijoj, ant upės VVolgos. 
Sutraukė ežia kariauti} ant už
statymo kordonu maro apimtų 
vietų. Tokiu budu į vidurinę 
Europ} artinasi maras isz dviejų 
krasztų: isz pietvakarų nuo 
Portugalijcs ir nuo rytų isz Mas-, 
kol i jos.

| Didžiausias laivas ant viso 
svieto yra “L’Oeeanie”, prigu
lintis Prancūzijai. Ilgis to laivo 
yra 709 pėdos,’gali paimti 28500 
tonų sunkenybės; vietų yra 5000 
pasažierių.Ant jo yra trys garinės 
maszinos, isz kurių kiekviena tu
ri 15000 arklių pajiegę, taigi vi
sas laivas turi 45000 arklių pa- 
jieg}. Greitumas jo42 kilometrai, 
(beveik tiek jau viorstų) ant 
valandos.

| Karszcziausia vieta ant že
mės—yra ant Bahrinsalų, prie iaz- 
ėjimo isz Persiszkos užtakos. Pa
prastai vidutiniszka oro tempe
ratūra yra 38° G arba 80° Fah- 
renheito dien} ir naktyj; tankiau 
šiai vienok būva po 60° C. arba 
107° F. Ant minėtų saluczių gy
vena apie 75000 žmonių, dau
giausiai arabų. Widurys salų vai
singas, tikt trūksta vandens. 
Reikaling} gėrymui prėsle} van
denį narai semia apie pusę my
lios nuo krantų isz jūrių dugno, 
kur yra szaltiniai po jūrių vande
niu. Netoli tų salų gaudo bran
giausius žemeziugus, todėl užėmė 
jas anglijonai.

trų (1 hektolitras turi 25 gor- 
ežių); visoj Amerikoj ir Australi
joj drauge 55400000 hektolitrų, 
Anglijoj 53000000 hekt., Prancū
zijoj 12410000 hekt., Maskolijoj 
4180000 hekt. Kaulink gi iszger- 
to alaus, tai ant kiekwieno gy- 
wentojaus (priskaiczius vaikus ir 
moteris) Bavarijoj iszpuola 236 
kvortos, Belgijoj 169 kvortos, 
Anglijoj 145 k v., visoj Wokieti- 
joj 115 kvortų. Suvienytose 
Wieszpjtystėse Sziaurinės Ame
rikos 47' kvort., Prancūzijoj 22 
kvort, Szvedijoj 11 kvortų. 
Mažiausiai alaus iszgeria Masko 
lijoj, nes ežia iszpuola ant gy wen- 
lojaus vos vienas gorezius.

Finlandieczių užtarėjai.
Neseniai j Peterburg} atkako 

deputacija nuo 6 svarbiausių 
Europos universitų (Amerika 
užtarymais už maskolių skriau
džiamus neužsiima) praszyti caro 
ne naikinti Finlandijos liuosybės, 
po kurios sparnu, nežiūrint ant 
gamtos prieszginybių, tojė kunį- 
gaiksztystė teip augstai kultu
riszkai pasikėlė. Wadovu depu
tacijos buvo prančuziszkas sena
torius Trarieux. Pirmiausiai de
putacija nusidavė pas kunįgaisztį 
Konstantin} praszydama audijen- 
cijos pas carę, idant jam galėtu 
visk} iszaiszkinti. Kunįgasztis at
sisakė k} nore padaryti ir rodyjo 
deputacijai kreiptiesi prie cieco- 
riaus dvaro minifterio, barono 
Friderichso. Ministeria stengėsi 
deputacijai iszrodyti, kad caras 
ne mislyja naikinti finlandieczių 
liuosybės, bet jam senatorius Tra- 
rieux atkirto, kad gerai, kaipo 
tiesų žinovas, supranta, kad per 
nauj} padavadyjimę maskolisz- 
kas caras rengiasi panaikinti Fin
landijos autonomij}. Deputacijos 
prie caro oe prileido, bet praszy- 
ni} Europos mokslo reprezentan
tų paliko dvaro ministeriui. 
Ant to praszymo caras teikėsi pa- 
krevezioti, kad: praszym} ran
da ne pritinkaneziu, kadangi ren
giamos reformos riszasi su visos 
vieszpatystės, o ne specijalisz- 
kais Finlandijos reikalais. Mat 
ežia mažai iszmanantis caras ban
do pamokyti Europos moeklin- 
czius, kuriems jis ne verias nė 
czebatų szveisti.

Po minėtu prašymu pssiraszę 
su virazum 1000 / visokių 
atsižymėjusių rasztinįkų *ir mok- 
linezių, kuip'antai:

Isz Prancūzijos: kunį?aiksztis 
Broglie,Waddington, Sardou, Zo
la, Sully-Proudhomme. Fiamma- 
rion, Anatole France, Roll, Gas- 
lon Paris, Sabatier, Morad, L. 
Ha v te, Paul Meyer ir kiti.

I-z W o kieti jos: Virchov, 
Mommsen, Neumayer,Gegenbau- 
er.Ernst Haeckel.Hans Delbruck, 
Julius Kaftan, Fr. Paulsen, 
Dahn, Kosegger, Lenhach ir kiti.

Isz Anglijos: Lord L;ster, 
Herliert Spencer, Fr. Darvin, 
John Murray, Meredilh, Clemens 
Markham, Lord Frey ir kiti.

Isz Holandijos: sūdo departa- 
meto perdėtinis Liefslind, buvę-* 
ministeris Portoliet.

Isz Italijos: Larabroso, Com- 
pasetti, Pellori, B rasa, Pieran- 
toni, Amicis, Bonfadini.

Isz Norvegijos, Szvedijos ir 
Danijos: Lamprecht, Grieg, 
Thanlov, Hegerup, Friihjof 
Nansen, Craegger, Ibsen, Bjaer- 
son isz Norvegijos; Olivecrona, 
Snoilshy, Zorn, dela Gardie, Hil- 
debrant, Sohlman, Mittay Lefier, 
Nordenskjoeld, Miujtaline isz 
Szvedijos; Bayer, profesorius 
B randės, prof. Thomsen ir Jacob- 
son isz Danijos.

Isz Szveicarijos: Hitty, La 
Fort, Roguin, Maynier.

Isz Austrijos: Adler, Krafft 
Ebiug, Exner.
1 Isz Wengrijos: Lorend, Eoet- 
yoes ir 20 seimo deputatų.

Apart to rektoriai universite
tų: Gandavos (Belgijoj), Bėdi
no, Oxfordo, Cambridge, Edin
burgo, Glasgovo, Aberdeen, 
Leydos, Utrechto, Lundo, Bolo
nijos, Messinos, Genovos, Gene- 
vos, Berno, Lauzannos ir Zueri- 
cho.

Tiek mat atsirado garsių raszė- 
jų ir mokslinczių (Amerikoj tokių 
neatsirado, nors jos raszėjai 
mėgsta garsinti savo tėvynę kai
po liuosybės neaaiotoja) iszdryau- 
šių nupeikti caro padavadyjimus 
iružtarianezių už jo skriaudžiamus 
finlandiecsius.

deputacijos ir neiszkiausymas mi: 
nėtų mokslinczių ir rasztinįkų 
labjausiai uarę pažemina akyse 
viso civilizuoto svieto.

Finlandiecziaras, nors jų yra 
mažiaus negu lietuvių, ne trūks
ta mat užtarėjų; už lenkus gi ir 
lietuvius, nore jų drauge bus 8 
syk daugiaus, nieks neužtaria, 
nors jie labiaus caro prispausti 
negu finlandiecziai; paskutiniai 
vienok kulturiszkal augszcziaus 
už pirmutinius stovi. 
Jeigu norime mes rasti 
užtarėjus, tai pasistengkime 
pirma pasigarsinti savo proto dar
bais, pasikeikime ant augsztesnio 
kulturiazko laipsnio. Be to nieks 
už mus neužtars. Teip gyvendami 
kaip dabt r, niekuom neprisidėda
mi prie žmonijos labo, akyse 
augsztai kulturiszkai stovinezių 
tautų mes vien viet} užimame 
kitiems galintiems geriaus ant 
to darbuotiesi. Norime turėti to- 
ki.us užtarėjus, kurių carai ir jų 
tarnai labiausiai bijosi, koki už
taria už finlandiecziuc, stengki- 
mės ant užtarimo tokių savo 
darbais užsipelnyti. Ant to neuž
tenka pasigyrimo žodžiu, bet rei
kia darbų; lenkai juk gana giria
si, bet jie užtarėjų ne turi, ka
dangi savo darbais aut užtarimo 
neužsipelnė.

^Vietines Žinios.

ar ant

dienę
Ameri-

— Chicagoa lietuviazko ir len- 
kiszkų kunįgų advokatai David 
ir Smulski pasistengė iszliuo- 
šuoli garsų lietuviszkai-lenkisz- 
k} daktarę Kasakauskę, paeodyt} 
už kokias ten prigavystės ant tri
jų metų į kalinį. Minėti du ad
vokatai sako, buk Kaaakauskas 
neteisingai likosi sūdo nusprę 
etas. Sūdąs Drę. K. isztikro pa 
liuoeavo.

— Koksai Rogovicz, turintis 
saliun} pn. 8922Strand str. gavo 
žini} isz Wengrijos (isz ten jis 
paeina), kad pasimirė jo tėvas 
^Vengrijoj ir paliko jam didėlius 
turtus ir grafo titul}. Saliunįkas 
užpraszė visus savo draugus, pa
žįstamus ir darbinįkus, su kuriais 
pirma girtuokliavo, iazkėlė jiems 
balių ir potam iszkeli «vo į Wen- 
grij}, paimti tėvų paliktus pa
laikų?. Klausymas tikt 
ilgo jam jų užteks?

— Pereito panedelio 
Ch'cagoj, kaip ir kituose
k o* miestuose atsibuvo darbinį 
kų sz ventė. Michigan avė. 
Jackson lioul. ir kitomis vidur- 
miesezio ulyczioms su muzika 
ėjo darbinikų parodos; ka
dangi diena buvo graži, parodoj 
ėmė daly vum} daug darbinįkų ir 
paszalinių. Po pietų Schuctzen 
parke atsibuvo piknįkas, kur at
kako ir miesto bulmistraa. Czia 
laike prakalbas darbinįkų vado
vai ir miesto urėdnįkai.

— Uhicsgoj renka aukas ant 
Koeciuszkos paminklo. Kada 
atėjo laikas kolektoriams sune-zt.i 
surinktus pinigus, 85 kolektoriai, 
kuriems buvo iszdalintos knįgu- 
tės ant rinkimo aukų, atsisakė a- 
liduoti komitetui pinįgus ir ro- 
kuodas jų surinktų piiiįgų- Mat 
minėti ponai kolektoriai elgiasi 
visai pagal paveiksi}, kokį jiems 
duoda jų dvasiszki vadovai. 
Koki} sėkl} vadovai sėja, tokius 
ir vaisius renka.

— Gyvenime pn. 330 ant 
Fulton avė. likosi papjautas stu
dentas, 20m. Walter Koeller. 
Minėtas studentas gyveno pas 
natzlę Alexander. Subatos va
kare parėjo jie namon sergantis 

-ir tuojaus gulė į lowę. Po va
landai atėjo du vyriszkiai ir pasi
sakę ės} draugais Koellero, rei
kalavo su juom pasimatyti. v Ga- 
spadinė, nieko pikto nejausdama, 
įleido juoe pas ligonį. Po ko
kiam laikui iazgirdo riksmę ir 
anie vyriazkiai, laikydami dar 
rankose kruvinus peilius, iszbėgo. 
Kaimynai subėgo į Koellero kam
barį, bet jis buvo jau negyvas, 
kūnas visas subadytas gulėjo ant 
lovos. Policija suėmė du nužiū
rėtu, kokį ten Novoodę ir Hund- 
hauuenę, su kuriais velionis py
kosi už koki} ten mergin}. Bet 
ar jie yra žmogžudžiais, ne žinia.

. (Tąsa.) 
sudėtą iš įdubusių kaipi bliudeliai kablų. To
kio jau pavidalo nugarkaulio sąnariu} turi ir 
Labyrinthodontai. Ta nugarkaulioVpatybė 
dar labiaus juos priartina prie žuvįų. Se
niausių tos veislės sutvėrimų nugarkaulis su
sideda iš trijų sąnarių; tą patį matomp ir pas 
seniausias žuvių veisles.

Labyrinthodontai-seniai išnykę į nuo že
mės paviršiaus panašus buvo į šioą dienos 
mažyčius tritonus ir\alamandras šiltų kra
štų. Uodega jų buvo ilga ir tvirti, kojos 
pritaikytos lygiai ant vaikščiojimo, kaip ir 
ant plaukinėjimo. Krūtinė jų turėjo . tvirtas 
kaulines uždangas. Apart tų uždadgų, vi
sa apatinė kūno dalis buvo uždengta kieta 
kaip žvynais uždanga. Kelių iškaistų jų 
liekanų visas kūnas buvo uždengtas i kietais 
kauliniais žvynais. Prie tokių uždengtų vi
sai kaipi serdoku < priguli ^celyaf ' iškasta 
Čekijoj, rado ją penniškuose žemė} sluog
čiuose. Labyrinthodontai pasitaiko viso
kio didumo: vieni turi vos porą coliįų il&io, 
kiti gi 8 ir daugiaus pėdų ilgio. Daugumas 
jų turėjo kojas, bet pasitaiko atmainos jų 
visai neturinčios, išrodančios kaip šįos die
nos žalčiai. Į

Klausymas, ar šito skyriaus sutyėrimai 
savo amžyj pereiti turėjo tokias jau į>ermai
nas, kaip paprastos varlės? Daktaras Fritsch, 
tirinėdainas sluogsnius gazinių anglių Če
kijoj, kur yra daug liekanų to skyriaus su
tvėrimų ir tai labai gerai užsilikusių, rado 
prie tūlų liekanų ženklus kvėpuojančių plė
vių, kurioms gyvuoliai kvėpavo pirmpse sa
vo gyvenimo dienose teip kaip ir gyvenan
čios vandenyj žuvys. Tokiu budu i matyt, 
kad Labyrinthodontai,teip kaip ir varlės, tu
rėjo savo amžyj pereiti tūlas permainas.

Vienas iš seniausių ir geriausiai j ištirtų 
Labyrinthodontų buvo Archego&iuriĄ.' Lie
kanas šito sutvėrimo rado vėlesniuose; apati
niuose permiškos formacijos sluogsniniose ne
toli Sarbruekenų, Vairinėj Vokietijoj. Iš
syk mokslinčiai nežinojo prie kokios ikliasos 
jį priskaityti, kadangi iškastos liekanos bu
vo ne pilnos. Paskui vienok profesorius De- 
gen,akmeninių anglių sluogsniuose ^avari
joj,rado daugiaus liekanų ir geriaus užsilai
kiusių, ant kurių pasirėmę mokslinčiai galu
tinai nusprendė, kad tasai sutvėrimasį prigu
li prie amfibijų kliasos, kad jis užim^ tarpą 
terp žuvių, driežų ir varlių.

Labyrinthodontus randa trijuose ■ geolo
giškuose musų žemės gyvenimo perijAduose: 
akmeninių anglių, permiškame ir įrijaso. 
Girios akmeninių anglių laikų lygiai į Euro
poj, kaip ir Amerikoj didesnėj dalyj buvo 
labyrinthodontų apgyventos.

1852m. Leyel ir Dovson, tiriiėdami 
sluogsnius akmeninių anglių Naujoji Ško
tijoj, šiaurinėj Amerikoj, skylėje prieštvani
nio medžio, su visu jiersikeitusio į anglis rado 
suakmenėjusį kūną mažo Labyrinthiįdonto, 
kurį praminė DendrerpeUm (grekiškaį den- 
dron —medį ir erpeton—driežą). Kit^s tos 
kliasos sutvėrimas iškastas buvo t^iposgi 
sluogsniuose akmeninių anglių šiaurinėj 
Amerikoj, štete Ohio, kurį praminė i Rani- 
ceps [varlegalvie, kadangi rana lotyniškai 
reiškia varlę; caput—galvą].

Pennsylvanijoj, ne toli Greensburgo, 
ant 800 pėdų žemiaus viršutinio paviršiaus 
.akmeninių anglių rado pėdųčatspaiidimus 
Labyrinthodontų, bet iš jų matyt, l(ad su
tvėrimas palikęs tuos atspaudimUs įkyrėsi 
nuo kitų tuom, kad vieton 5 pirštų, turėjo 4.

Panašius pėdų atspaudimus rado apačioj 
angliniuose sluogsniuose ne toli Pottsvįllės, į 
šiaurrytus nuo Philadelphijos, £1. 
ni, nes buvo ant 170 pėdų giliaus, 
liui, nuo kurio paeina tie atspaui 
ženklai, mokslinčiai davė vardą SaĄropus. 
Sutvėrimas tas kvėpavo oru, taigi iturėjo 
plaučius.

Texase, profesorius Kop rado g^lvą ir 
žvynus kito sutvėrimo to paties skyriau}, kurį 
praminė vardu Cricotu#. Prie tos ipačios 
grupos priguli ir Eryops kurio galvos; jiavi- 
dalą parodo žemiaus padėtas paveikslė|is. •

Kelis nedidelius Laby- 
rinthodontus, panašius į 
šios dienos salamandras, 
rado Airijoj ir Čekijoj.
Vieną iš jų, iškasta iš per- 
miškų sluogsnių Čekijoj, 
parodo žemiaus padėtas 
paveikslėlis, mokslinčiai 
praminė jį vardu Cerater- 
peton. Kitas, iškastas iš 
akmeninių anglių sluog
snių teiposgi Čekijoj, 
pavadintas Dolichanoma 
(ilgakunis) turi ilgą kų- 
ną, panašus į žaltį.

Skeletu Actinodono.

Cera terpe ton.

Dolishocoma.

Iš Lebyrinthodontų panašių į žalčius, 
taigi į DolicįhoBoma, vienas, pramintas vardu 
Paleosiren (senovės sirena) turėjo 45 pėdas 
ilgio. Labyrinthodontai surasti akmeni
nių anglių sluogsniuose štete Ohio, šiaurinėj 
Amerikoj, turi visokeropą pavidalą: vieni iš 
jų panašus į driežus bet ant ilgų kojų, kitų 
vėl kojos trumpos; kaip kiti vėl, kaip antai 
Ptyonius, turėjo kūną labai ilgą. Labyrin
thodontai vūešĮiatavo ant žemės pradedant 
nuo darymoši akmeninių anglių sluogsnių 
iki triaso piėskinio akmens sluogsnių. Lie
kanas jų rauda ant visų sausžemių, išėmus 
Pietinės Amerikos. Tūli mokslinčiai laiko 
juos už pratėvius šios dienos krokodilių. 
Vokietijoj; iriaso sluogsniuose randa dideles’ 
galvas Ma^tgdonosauru ir Capiiosauru.

Sudėjimas kaulų Labyrinthodontų.

Šitieį senes- 
ryvuo- 
pėdų

Eryops macrocephalus.

Surasta to sutvėrimo tikt 
sluogsniuose akmeninių an-

Pirmas pilnas skeletas gerai užsilaikąs 
iškastas likosi Riene, Vogezų kalnuose. Ra
do jį D-ras Frei ir paaukavo Bazilejos uni
versiteto muzejui, kur Jis ir dabar yra. At
skiras kūno dalis rasdavo ir pirmiaus tuose 
jau Vogezų kalnuose; Vokietijoj rado tei-
posgi atskiras dalis skeletų Ma8todono9cnvru 
ir CapitoMuru sluogsniuose pieakinio 
akmens. Kaip tai paprastai būva, skeletai 
palaidotų tuose sluogsniuose sutvėrimų su- 

į akmenį, tikt užlaiką savo pa- 
išemimo ir sudėjimo tokių kau-

tirpą 
vidalą. A n 
lų į pilną 
sorius Wred 
galvą su už 
genims. 
galvoj, suly 
bai didelį 
stovėjo ant žemo protiško laipsniof 'smego* 
nys žemo tipo. Uodega jų trumpa.

į (Toliausius.) . .

Galva

Laxomma.
galva; rado ją 
glių Anglijoj.

Actinodonai turėjo trumpą kaukalį, 
24jc I šnerves dideles ir platų snukį, kaip matote; | Isz wisų svieto krantų dau

giausiai alaus padirba ir isagėria 
Wokietijoj. Pereit} met} Wokie- 
tijoj padirbo 61900000 hektoli- Neprisileidimaa

Preke plnįgų.
Ruskaa rublis po......................52 f c
Prusiszkoe markės po........... J _

Prie kiokwieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paesto kasz- 
tų.

ant žemiaus padėto Jo paveikslo.' Rado Jį 
penniškuose slanco sluogsniuose Prancūzi
joj.

jim užtiko Labyrinthodonto 
ir suakmenėjusiais sme- 

megenys tų sutvėrimų užima 
t su kitais sutvėrimais, , la

mą, bet jie rodo, kad gyvuolys
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LIETUVA

SuRiwienyjimo Lietuvių 
Amerikoje Seimas

Atsibus, kaip pernai XII Sei
mas nutarė, Waterouryje, Conn. 

’ dienoje 3. 4 ir 5 Spalių arba Ok- 
toberio 1899m.

Todėl, Waterburio Wyrai, su 
szirdingu džiaugsmu rengia eile* 
ovacijų, idant akyse swetimtau- 
czių ir lietuwiaskų aziukssnių ga
lėtu pasirodyti civilizuotais žmo
nėmis, kaip tai:

1. Sale parengta dėl Seimo 
Concerdia Hali N. 305, ant gat
vės Bank, per vieną bloką nuo 
“dipo” (wakzaio).

S. Užstėliuoti gražiausi ir pi
giausi hotelei dėl nakvynės dele
gatams.

3. Pasamdyta geriausia Siausti- 
nyczia, po vardu Poli’s Theatre, 
dėl teatro, kuriame bus perstaty
mas tragedijos Keistuczio.

4. Lietuviszkas benas atva- 
.žiuos isz sostapilėsTėvynės, gar
singo Vilniaus miesto, meiliai 
rėž lietuviszkus marszus gailenos 
ir ramybės.

5. Suvažiuos isz visos Naujos 
Anglijos lietuviszkoJ draugystės, 
su smarkiai rėžianeziais benais 
prie ūžimo litaurų ir bubnų.

6. Atsibus iszkilmingiausia pa
roda, kokios iki eziol lietuviai ne= 
matė, kaipo ženklas liuosybėa,

' ženklas iezsiliuosavimo isz mas- 
koliszkų panezių ant laimingos 
žemės a. a. Jurgio Waebingtono. 
Programas su paaiszkinimais bus 
patalpintas ateinanczianie nume
ryje “Bažnyczios Tarno”.
1 vakarą, 3 Spalių, Paroda.
2 “ 4 “ Teatras.
3 “ 5 “ Balius.

. Kuopos prez. Tareila.
Bali.ua ant tautiazku reikalu.
Lavrėnce, Mass., Dr-tė Sz. Lauryuo, 

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

Metini# Balius!
Chicago, Draugpstė Liuosybės tu 

rėš savo balių uedėlioj, 31 d. Gruodžio, 
1899, Freiheit Tumer salėje, 3417 So. 
Halstėd st., terp34-tos ir 35-tosul. Ba
lius prasidės 3į wa’. po pietų. įžengs 
vyro su motere 25c., merginoms dykai. 
Salė yra. dkielė ir graži, kurioje galima 
gražiausiai pasibowiti, dėlto visus lietu
vius ir lietuvaites szirdingai užkvieczia.

Su guodone, Dr te Livosybes.

Teatras “Genawaite”
Chicago, amatoriai draugystė szv. 

Martino atgrajy* lenkiszkoje kalboje te
atrą “Genavaitė” nedelioj, 24 Rugtėjo, 
1899, Saleje Pulaskio, 800 S. Ashland 
are., terp 17to* ir 18tos ui., Prasidės 7 
vai. vakare, salė atsidarys 5į vai. Po 
teatrui bus lietuvisikas balius, ant ku- 

' rio grajys pirmos kliasos kspelija. Ti- 
kietai ant pirmų sedinių 35c., ant visų 
kitų 25c. Wisus lietuvius ir lietuvaite* 
(širdingai užpraszo atsilankyti.

H ir 22 S.) Komitetas
Metinis Bailu#!

Chicago, Dr-tė Teisybė* Mylėtojų tu
rės savo balių nedėlioj, 17 d. Rugsėjo, 
1899, Freiheit Turner salėje, 3417 So. 
Halsled *t., terp 34tos ir 35tos ui. Ba
lius prasidės 3į vai. po pietų įžengs 
vyro su motere 25c., merginoms dykai. 
Salė yra didelė ir graži, kurioje galima 
gražiai pasiboviti, dėlto visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai užkvieczia.

Su guodone, Db-tx Tbuybks M.
Chicago, Dr-tė Lietuvos Sūnų laikys 

netikėtą ir mėnesinį susirinkimą nede
lioj, 10 Rugsėjo, 4 valandą po pietų, sa
lėje L. Ažuko, 3301 Auburn avė, ant ku
rio visus sąnarius. Užkvieczia pribūti. 
Yra svarbus reikalai, už nepribuvimą 
bausmė 61.00. Dr-tė Lietuvos Sūnų.

PBdekawone.
Dr-tė Dovido Karaliaus isztaria szir- 

dingą aezių visiem* lietuviam* ir lietu
vaitėms, kurie atsilankė ant musų ba
liaus ir gražiai užsilaikė, per ką musų 
draugystė gražiai pasilinksmino ir turėjo 
gerą pelną. ' Dr-tė Dovido Kar.

Chicago, Dr-tė Teisybė* Mylėtojų lai
kys savo pus sietinį susirinkimą Nedė
lioj,<10 Rugsėjo, salėje K. Liaudanskio, 
3301 8. Mdrgan st., tuojau* po 12 vai. 
dienos, ant kurio visi sanariai turi pri
būti, netyra svarbų* reikalai ant ap
svarstymo. Teipogi yra užpraszomi ant 
prisiraazymo dori lietuviai. Įstojimas 61.

Suguodone, Dr-tė T. M.
Pirma# Metini# Balius.

Chicagoi, Muzikantai Dr-tė* Dovido 
Karaliaus jūrės savo pirmą metinį balių 
nedėlioj, 8.Spalių, 1899, Freiheit Turner 
salėje, 3417 S. Halsted str. arti 34tos ui. 
Prasidės 3į vai. po pietų. Įžengs vyro 
su motere 26c. Wisus lietuvius ir lietu
vaite* užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Aukos ant Paryžiaus 
parodos. 

Isz Cineinnati, Oh.
J. Dubauckas (Ja* pau siuntė į “Tė
vynę” 62.50).. JT.. 10c.
K. Andriukaitis................................... 50c.
J. Remkus........................A.........50c.
J. Jankovskis...................rA..............50c.
P. Jesiulis. K#... v.......... ", ..........25c.

k F. Lapinskas.....,'............................. 25c.
~. Kusznieraitis............................... ..25c.
V. Kusznieraitis................................... 25c.

Ostrovskis... 1.............................25c.
Bartulis......................................... 25c.

A. Bimkievicze ..... .25c.
J. Krauza ...... . .25c.
Ą, Daugėla .25c.
J, Szirvaiti* . . .... .25c.
M. Aleksinas..................................... 25c.
K. Crysty............................................25c.

F

T.

J.Cziuliepa . . 
M. Janczaicziukė 
J. Jteiuli* . . 
W. Sabalaucka* 
A. Juzzkauęka* 
J. Kovalski* . 
A. Petraucka* 
F. Petraucka* . 
M. Mssolas . . 
A. Stepuli* . . 
W. Saimkevieše 
J. Szimkevicze 
P. Žemaiti* .. 
J. Jssiulia . . 
J. Dubauckienė 
M. Stankaioziukė 
P. Stankaicziukė

je.
,25c.

.25*.

.25c. 
,15c. 
. 5c. 
.15c. 
,10c. 
.10c. 
.10c. 
.10c. 
.10c. 
.10c. 
,10c.

5c

25c.VV. Szereika, Roseland, III.......
Fr. Eismont, Chicago..........
Ch. Araazunas, Aasumption, Ii)..........50c.
M. PetraliaPiercefield.N.Y................10c.
A. Sabockis, Mahanoy City, Pa........ 75c.

Ant Kankytiniu.
A. Sabocki* Mahanoy City, Pa.....25c.

Pa|leszkojlm*l.
P»Jie*xk*u Motiej*u* Jooaicsio, 

valkų gub., Kalvarijos pav, Padovinio 
gm., Kumeczių kaimo. Ji* pat* ar ka* ki
ta* teiksis duot žinią ant adreso:

V. Orinas Auburn, UI.
Pa)iesskau uvo brolio Kazimiero Pū

kelio, K*uno £ub- Raseinių p*v , Baile
lio vaistės, kaimo Paiznė*. Ji* pats ar 
ka* kita* teiksis duot žiną ant adreso:

A n ton Pukel, —
534 W. Centre st., Mahanoy City, Pa.

Su

Pajieszkau savo brolio Jono Samolai- 
czio, Suvalkų gub., Sena pilė* pav., 
Szunskų gm., kaimo Bud*ieczio. 
pats ar kas kitas teiksi* duot žinią 
adreso. Kazys Samolaitia,

. Box 226. Toluc*. 111.
Pajiesxkau Winco Tamagzausko 

kaimo Barzdų, Bliuviszkių gm.,Gri*zka- 
budžio parap., Suvalkų gub. Turiu la
bai svarbų reikalą. Ji* pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią ant adreso*

A. Linonis,
9 Street, » Passaic, N. J.

Jis 
ant

isz

Grand Opening!
F.lizabeth, N. J. atidaręs nauje saliuną 

po nr. 231 First St. rengiu balių jo įnkur- 
tuvių ant subatos vakaro, 9 d. Rugsėjo, 
ant kurio visus aplinkiniu* ir pažįsta
mus szirdingai k viecziu atsilankyti.

Su guodone, 
Motiejus Makauckas.

Chicago, atidaręs naują saliuną, ant 
9 Rugsėjo, subatos vakarą darau balių 
jo įkurtuvių, ant kurio grajys gera mu
zika ir bus smagus pasilinksminimas. 
Dėlto visus aplinkinius ir pažį tįsta mus 
užkviecziu atsilankyti. Su guodonė,

Mateuszas Norvilas,
572 So. Jefferson St.. Chicago.

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

SHENANDOAH. PA.
Andrius Maczys, 445 VV Line St.

BROOKLYN. N. Y.
Jonas Naujokas, 95 Metropolitan avė.

WATERBl’RY, CONN.
M. J. Damijonaitis. 65 N. Leonard st.

SCRANTON. PA?
Juozas Petrykis, 1814 NayAug Avė.
Bailų miestų lietuviai, norėdami ap- 

•isteliuoti "Lietuvą’’,gali kreipties! prie 
virsz parodvtų agentų, kurie noriai 
iszpildys jų reikalus. J
Wincas Kudaraucka#, “Lietuvos” 
keliaujenti* agentas, atlankys lietuviu* 
Lavrence ir Worcester priiminėdamas 
ęrenumeratą ir parduodamas knįgas. 

enykszcziai lietuviai gali pas jį gauti 
visokių knįgu ir laikrasztį "Lietuvą“ už- 
siraszyti.

V. Slavrakl, “Lietuvos** keliaujan
ti* agientas. Atsilankis St. Loui* ir East 
81. Louis. Kas nori gali pa* jį užsira- 
aayti “Lietuvą” ir užsimokėti prenume-

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszeiųati į 

krajų pinįgai gerai ir greitai bu- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos" redakciją, o greieziau- 
*iai 8uwaikszczio3. Uigreitumą ir 
tei si tigumąkasdien apturime 8zim- 
tus padėkawonių nuo lietuwių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
ui gerumą szifkorczių pas mus Už
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas perwaiiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai periraiiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinigus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokj adresą:

A. OL8ZEW8KI8, 
Sub Station No, 60, Chicago, UI.

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czios ulyczioa prieszai duris 1 lė

tu viszkoe bsžnyczios, lotai puikiausi 
ant viso Bridgeporto po 6675. Pigesnių 
lotų ir geresnė* vietos negalite rasti ant 
viso Bridgeporto. Atsiszsukite į “Lietu
vos” redakciją.

Temykite!
Prane* z u visom* Suvienytoms Vals

tijoms, kad iszėjo isz po spaudos labai 
gražios kompozitiszkos popieros gromatų 
raasymui, kokių dar nebuvo: su Vytau
to paveikslu ir dailiai* apraszymais. Ant 
tokios popieros privalo kiekvienas lietu
vy* pa* lietuvį raszytie gromatas Pri
rink savo adresą įdėdama už 2c markę, 
o prisiusime porą laksztų ant pažiuro*

W. J. Petkon,
305 N. Main St-, Brockton, Mas*.

— (22-9)

Ant pardavimo gerai įrengtas su gasu 
ir maudyklom namas su lotu po nr. 3305 
Auburn avė.už C3000.00. Atsiszaukite pas 
savinįką Lamb, 5601 Sangomon str.

(15-*)

Offlcial Publication
Annual Statcment of the Obibrt 1m- 

auBAJtcB Gobtas t of Hartford, in the 
State of Connecticut on the Blst day 
of December, 1898; made to the Insur
ance Superintendent of the State of 
Illinois, pursuant to La v:

CAPITAL.
Amountof Capital stock paid- 

upiocaah...................... 6500,000.00
LEDGER A88ET8.

Book value of real e*tat* ovn- 
ed by the company.

Mortgage loanson real estate 237,149.66 
Loan* on collaterai aeeurity ‘ 
Book valueof bonds and 

stocka..............................

96,141.74

1,790.00

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

6111,936 96
Speciai deposit in Nev Mexico

•10,000.00 121.986.96
Totai..........62,364,795.22

Deduct ledger lisbiiitiea... 1,836.69
Totai net ledger asseta........62.362,968.58

NON-LEDGER ASSETS.
luterest and re n u due and ac

crued.......... ...........................616,939.22
Markei value of bond* and 

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

premiums........ J.................. 78,336.33
Gros* assets .,...62,516,673,26

Les* speciai de nosį t* to sec u re 
Habilities in Virginia, Geor- 
gia.Orcgon and NevMexico6118,240.00

Totai Admitted Awet* 62,398,433.2(1 
LIABILITIES.

Loses, in procesą of adjustm't 
or i n suspense... j. .6308,819.49

Losses resisted......... . . 17,289.45
Totai amount of dalins 

for lo«ses............... 6236,108.94
Deduct re-insurance R

due or accrued
Net amount of unpaid losses 6206,098.27
Totai unearned premiums...
Reinsurance in Lloyd*..........
Due for commisaion* and 

brukeragesalariea, ren a, in- 
tereat, bills etc.. . ......... .

Totai Habilities. .61,203,128.23 
Lesa habilities setu reti by spe

niai deposita in Virginia. 
Georgia, Oregon and Nev 
Mexico...... ....................  49,865,15

Balance..........61,153,363,08
INCOME.

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

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

Profita from sale or maturity of
ledger asseta over book value 887,50

Totai incoine... .61,406,387.08 
EXPENDITURE8.

Losses paid during ths year 6779,682,30 
Dividends paid duriugthe year 50,000,00 
Commissions and aalaries paid 

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

cluding fees, ete?, of Insur
ance departments)..!..........37,101,90

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

Amountofall other expeditur-
es,........................................ i, 76.762,10

Totai eipenditure*, 61,347,495,41
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken dnring the 
year In III i nota....... 6. .7,816,625.00

Totai premiums received
during the year i n lH’a.6... ,80,368,00

Tptal losses ineurred dur-
ing theyear in Illinois 6 ... .63.504,05

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

CHAS B. WHITING, Prbs. 
JAMES U TA1NTOR, Sbc’y. 

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

CHAS. A. DODD.
(Sbal.) Notary Public.

Official Publication.
Annual Htatement of the N omu 

VBSTBRM NaTIOMAL InaUBAHCB Con- 
famt of Milvaukee, in the State of 
Wisconsin on the 3l*t day of Decem
ber, 1896; made to the luaurance Sup- 
eriotendent of the State of Illiooia, 
pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock

paid-up In cash....................6600.000.00
LEDGER A88E8T8.

Mortgage loan* on real
estate.................................. 6 974,856,67

Book value of bond*........... 1.326.388.54
Cash on hand and in bank.. 134.757.74 
Agentą’ debit balances  79.824.59

Totai...... 62.515.827.54
Deduct agents* credit bal- 

ances and all other llabil- 
litas

Totą net ledger aaseit* 62.509.444.73 
NON-LEDGER AS8E8T8.

Inte re* t accrued.................
Markei value of bonds oyer 

book value.......................
Net amount of uneollected 

premium*..................   _|
Totai Admitted Atsėsta 62.637.166.20 

LIABILITIE8.
Lx>s*es adjusted and un

paid............. ................. 6 9.168.82

6.382.81

•12.398.92

54.611.46

60.711.09

20,010 67

993,766.64
500.00

2.763.32

juatment or in susp-
ense............................. 82.148.43

Losses resisted...........  8.650:00
Totai amount of claitn*

forloases................699.967.25
Deduct re-insurance

due or accrued. ■. 14.104.03
Net amount of unpaid losse* 85.863.22 
Totai unearned premiums; .1.194.531.88

‘ Totai llabililiea.. .61.280.395.05
INCOME.

Premiums recelved during
the yesr.............................. 61.053.479.22

Interest ant diyidend* re-
ceived during the year.. 6115.042.22

Totai incoine......... 61.168521.44
EYPENDITURES.

Izisse* pa i d during the year 6432.405.55
Dividend* paid during the 

year.................................
Commiasions ant aalaries

paid during the year.......
Renta paid during the year
Tezes paid during the year

(including fees and ete , 
of Insurance departmėnls)

Ix>ss on salea. or maturity 
of ledger assest*.. ..........

Amount of all otherexpend- 
turea.. ............... .............

Totai expenditures... t9«t. 115.37 
MISCELLAN EDUS.

Totai risks taken during the
year in Illinois.............  616 513.226.00

Totai premium* received 
during the year in llli- 
nol*............................ 167.892.88

Totai losse* ineurred dur
ing the year in Ullnoia^. 61.408.39 

Totai amount of outstaod-
ing risk*......................... 6920.683.600.00

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

Subscribed and avorn to bėfore me

72:000.00

363.592.23
11.783.00

34.698.56

254.29

52.381.74

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

FRANCIS BLOODGOOD 
Commisaioner for Illinois 
Millvaukee, Wisconsin.(Sbal)

in

M. Goodinon Real Eetate,
Room 503. UB l)e»rlx>rn Ht., 
(TeferoasA Mals *M») CHICAGO, ILL.

Perka, parduoda Ir iaamaino lotus, na
mus ir visokes propertes Chicagojs. Jei
gu nori pirkti, perduoti ar iszmainvli sa
vo propertes, stsiszauk pa* mane. S«ne- 
ku lietuviukai.

me

Offlcal Publication.
Annual Htatement of the Nobvalk 

Firb Irscrajicb Comfamy of Norvalk, 
in the State of Connectlcut on the 
31*4 day of December, 1898; made to. 
the lusurance Superintendent of the* 
Stale of Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amoun*. of Capital stock paid- 

up in cash,.. ..................6200,060,00
LEDGER A.HSETS

Book value of bonds and
stock*.............................. .....474,105,28

Cash on hand and In bank,... .41,008,64
Totai........... . <515,113,92

Deduct lerger llabililiea,............... 933.06
Totai net ledger assets, <514,180,84

NON-LEDGER A88ET8.
Inte ręst due »nd accrued.6........5,356,22
Net amount of uncollected

premiuma,......................  15,400,76
Ali other asseta,.................. 7,13

Totai Admitted Asseta.. . 6534,944,95
LIABILITIE8.

Losses, adjusted and
unpaid...........................6.2,956,00

DYKAI!
Del ligoniu reikalaujant pagalbos

Ka* norite trumpam laikia sveikatos 
nuo visokių ligų, didelių ar rnžų. mel
džiame auiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucziaus D-rų rodų ir 
liekarstvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydykla* pagal geriau- 
aiu* Receptu* į visu* krasztus, kas tikt 
pareikalauja. Nereikia turėt gėdos pasi
klausti rodo* spie šlepe m a liga*. Me* 

Jsiuncziame sziai* minėta* garsinga* gy
duole* Dnai: nuo akaukėjima* galvos, 
gumbo, drugio, skaudėjimo dantų, o 
skaudėjimas į 3 minute* nustoja ant vi
sados. Tik meldžiam ant kožnų gyduo
lių priaiust už 20c. markių dėl priaiun- 
timo, o gausit per pacztą dykai. Beita 
proga tikt dėl lietuvių yra: Mes velyjam 
pasiskubinti dabar ir siuneziam dykai 
visiem* dėl parsitikrinimo. Toji proga 
mu*U gykuolių suvis bu* trumpa. Apie 
plaukų sudrutinimą galit pasiklaust ro
dos, o mes užganėdysiib ir snt plikų gal
vų slaugys!m nauju* plauku*, vietoj 
isspuolusių, jeigu ne sena* ir iaz pamili- 
jo* ne yra plika*, be abejonės yra pagel
ti* Ne vilkinkit, bet raszykit. Adresą*;
The J.M.Brundza & Co.,

Boa 2361, New York City.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiazka« Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytoja* vyriukų ir ■4 

teriszkų ligų. Mokinosi uniwersitetf 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoMČ 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje moį 
kykloje Londone, buvo perdėti iriu moks) 
)o Lebanon. BalleVue, Port Gradualą 
Hospitel College ir t.t.

Uaatikrin* I**sgdy>n*
visų slaptų ir paprastų ligų, ksipo tai 

plauezių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvot,nepomietį, apalpimą, skauduliu*^ 
žaizda*, tynimą, moteriszka* liga* ir ne* 
vaisingumą. Gydymui nerviukų llgųį 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės diena*, teipogi li
ga* pilvo, uždegimą žarnų, isxdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies. a-Į 
kių. ausų, nuatojimą pajiegų ir tt. l*z- 
gydymą užtikrinu kiekviename aUitiki
me. Chroniszka* liga* gydau pasek m i n- 
gai, ir šlepe m a* liga* užlaikau slaptybė

Dr. Leonard Landės,
134 E. 241 h 8t,,Cor.Lexin<ton Av.

Offiso valandos: |I nuo ©po pi«t iki owaKaro

Užpraszydami gydyklas prisiuakite 61.00 
tlTJeigu sergi, tai parauyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą. o 
a*z prisiusiu gydykla* kuriomis iss»igy- 
dy*i.

lEUMATYZMi
NEURALGIĘ i podobsa eboroby, 

wyrabiany na i>odatawia Aclaiych
K niemikckich a
tk ni* lEMCZiltl./d

«y„K0TWICZNY”^a fpAIN EXPELLERI 
hlB HA 21C LKPKZE90! PrawdHvy tyi- 
lo v* .,KOTWICE”Mmara* oebronn* 
y. A4. Bishtsr * C*. «> S*.. Nr. York.

31 MEDALI ZLOTYCHI innych , 
11 SIU. Wta*n» fabrykl eiki* j 

į «5ct. 150 0T. Uxaa> to tpotooa: 1 
k n»l.biwnirj.i lrk»n«. wlak-i. iri. J 
K .kla44w tpirriiiieh .l»cliowiu ^m

I innr to.komil* oitoby ~
MBy u F A R

DRA RICHTERA IK
KOTVICZNYBTOMAKAL najlcpasym

KBTNOTARIJVSZAS. CLAIM APJU8TĖR.

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir i iš

dirba visokius dokumentu*. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszsukite pas uvo viengenti: 
934 33rd 8L, CHICAGO. 

Telefon: Yards709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Hatated St.

$2.00
ir kitokie reikalo n.l 
HJm kunputklaosial.

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

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, ę Pa.

J. WEIN8TE1N, 
pigisusei paraamdo karieta* ant veeei- 

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

Telefonas Canal 450.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 
-omatų raazymo sn puikiausioms

679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO, ILL. 
Mano Dirbtuve tapo 

Apdowanota 

DflEIS IEDAL1A1S 
ant Koscluszkoe Paro
do# ui rūpestinga, tei-

kiliom 
im

KARŪNŲ, SZABPŲ, 
KUKARBŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
su* augszcziaus paminėtus daig-

ir Gcriaunei, ne/ per 80 metų 
užaiimdama i«zdirl<lm*is įgijau 
geriausę praktiką ir'dėl to gabu 
viską padirbi pigiau ir geriau na
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

|®®®l
C. W. DYNIEVVICZ & CO 

805 MILWAUKEE AVENUE, 
PtmMdzy W**t Diviaion i Ctearer ulicsml.

CHICAGO, ILLS. _____
KANTOR FIENIĘŽNY, REALNY I ASEKURACYJNY

Wjr*eika pientqdxy do Buropy, Sprzedū

Kolejove do i s Koropy, Wynbtanic P»-

"jZVVFvv r |..FyMMą^K v.n'■■ U ''- ''' <■- : k ■ -■
Wjrpotyc*auie pieuledty na Budo- 3 

*anle lub saknpno Rr-alnoL-i, Zmlana pieniedry Zagršniesnych. HoUrynase Pnblicznf £ 

3®@®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®fEE

Li6iuwiszka APiiGKa
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tsvorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

.ptiekoie wi#ada gulima ra#t DAKTARA^Jum duoda ligoniam# 
f Į - 'rOtfan dykai.

A pliekoje galim* susik*lbėt: lenkisskai, ru*k*i, lietuvis*k*i ir 
d*ugelyj kitokiu k&lbų.

257 iEMX8jasjjasA TARWA MjSjyaiM1fis 257

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

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

Telefoną#: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
.. pas..

Paul’s Co-Operative WatchCo.
3148 State St., CHICAGOjIll.

juatment, or in 
suspense.........................17,367,00

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

claims for losses, 6.31,978,00
Deduct re-insuranc* 

due or accrued,._ t____
Net amount of unpaidToues,. .630?406,00
Totai unearned premium^...105,350,91 
Re-insurancepremiums.. .4.... .2,811.04

Totai Habilities, .... ~F12<,i64,9< 
INCOME.

Premiums received during 
the year............ .............. 6148,339,50

InteresLand dividends rece
ived during the year...........17,504,45

Profita from sale or maturity 
of ledger assets over book 

♦ value................................į... 11,437,
Totai income" 117^181,11 

EXPENDITURE8.
Lomės paid dnring the year, t. .79,819,84 
Commimion* and salaries 

p*ld during the year....
Rents paid during the year,
Taxes paid during the year

(including fees, etc., of In
surance departmenta)... .J... .5,764,77 

Amount of all other expen-
diture*................................ •.,.,..7,861.96

Totai expenditurea, 1141,799,3:1 
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during the 
year in Illinois...........6^,456,568,00

Totai premiums received ~ 
. during the year in Ill’s, >.,..25.798,29
Totai losses ineurred during

the year in Illinois...,22,745,21 
Totai amount of outstauėP ~

iūg risk............................  627,114,621,00
A. G. McILWAINE Ja. Piucs.

E. E. PIARCE, Sbc't. 
Subscribed and avorn to before me 

thi* 23rd day of January, 1899 
Charlis Edo ar Mills,

(Sbal.) Commissoner for Ulinois.

1.570,00

wyral —

pas —

W1b1—

Rasite Butltą alų, seniauses ariel
ka*, wyną net isz Europos, o 

cigarus net isz Turkijos. 
Atsilankykite po nr.

11 N. River Slde SL,
Vaterbnry, Conn.

46,989,91 
.1,369,85

Ar Tawo’peczlus 
reikalaąja pataisymo? 

Jeiga teip, tai pirk viausreikalingu* p

Ontlet Fnnltm t Stove Co,
3249 8. Morgan 8t-

turime didelį daugybe 
ui pigisusią prekę, pigu

nems parsiduoda po neiszpaMkytai nu
žemint* preke. Kas prisius 25c. psezti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų a u kon- 
veetais; kas prisius 61.00 gaus5 tuzinus. 
Kautus prisiuntlmo mes apmokame.

Perknpcziams,agent*ms Ir ped Bortams 
duodame didelį pelną Ant pareikalavi
mo iszsiuncsiame i vius dali* Amerikos.

Užsisteliuodami popieras ir prisiųa- 
dami ant jų pinigu* visada uždekite 
szltokįadresą:

W. KUDARAUCKA8. & OO., 
Box 234, Lavrbxcb,M a**.

DulMilali,

Užlaiko gerą alų, seniauses ir esystas a- 
rielkas ir kvepeneziua cigaru*. Geriause 
užeiga dilssviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisesysczlau 
sės ir jeisingiause* lietuviukas raliu 
nas mieste Vaterbury.

J. F. DAN18EW1CZ1U8, 
768 Bs»nk St.,

Waterimry, Conn.

Mes parduodame lietuviams daugiaus laikro- 
! dėlių kaip visos kitos kompanijos sudėjus sykiu. 
> Jei nori gauti pigiai gerų laikrodėlį, lenciūgėlį, 
’ kompasų, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamų ma- 

szinų ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o viskų gau- 
I si.

Atsiųsk ant su taisymo savo laikrodėlį, o mes 
pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti.

PAŪL’S 00 0PERAT1YE WATCH 00.
įsteigt* 1877 m,

3148 State St. CHICAGO, ILL.

P. K. BRUCHA8,
užlaiko didelę

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrodėlių.Žk 

dų, Špilkų iir lt.

SzliubinioR J
padaro ant orderiJ 

se prekę.
St, Chicai

Attorney Beckermanas,
! ADW0KATAS.

(toĮiįMM issprovoja visokiM prąvaa 
visokiuose auduoee, kaipo civi|itekuoBe 
teip Ir trlminallszkuose. Perinėjusias 
ir užvilktas provas atjienko ir daveda 

greitesnio termino.
397 W. I4th St.,

Chicago. Illinois

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

ninkoee ligose.
867 32nd St., Chicago.

954

už pigiau

IgO, III

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak ] 

Tkeelomas Yards 885.

Teipogi priima ligoniu* ofise po nr. 
287© Archer Av., kerte Bonfleld 

nuo 10—11 ryto. 
Tkutomas Cahal 329.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKI
3310 S. Morgu St, Chicago, III.

vę •udmlta* Mrwu ir
kr*«j»; pridaod* veidui rdudonum*

Chicago.

Turi geriauaes gydyklas nuo visokių 
įįgų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Booro mėsa, ruskas gyva* dieles ir tt. 
Ataiszaukuslems per laiszkus Ir apra
šantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisi unezia gydykis* per pacztą arba 
perexpresą.

A pliekoje visada randasi keli dak 
tarai, teipogi per telefoną gali p* 
szaukti daktare kas tik koki nori.

TeL Y«trd«7O9.

Bali.ua
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