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Amerika.
Aęuinaldo atidavė 10 ameri 

koifi-zkų’ nelaisvių buvusių jo 
rankose, bet atidavė ue tuos, ko
kių amerikonai geidė, terp pa- 
liuosuotų oficierų nėra. Drauge 
su Belaisviais į Manillę atėjo ir 
tilip nieczių kamisoriai ant tary- 
bk su jenerolu Otis kastink už
baigimo karės. Jiems da- 
leista, vieton paliuosuotų ameri. 
kouų, pasirinkti sau tiekjau fili - 
pinieczių nelaisvių. Sugrįžę isz 
nelai-vės iszgiria filipinieczius, 
Belaisviai buvo kuogeriausiai už- 
laikomųmaitino juos geriaus negu 
maitina amerikoniszkuskareivius, 
laike szvenezių gaudavo net vy- 
nę. Savo valdomuose krasztuose, 
kaip pats amerikonai pripažįsta, 
Jkruinaldo įrengė tvirtę adminis- 
U6ciję.kuri rėdo tuos krasztustei- 
singiaus negu tūluose Amerikos 
kraszluose, nusidėjėliai, nors už 
imtų augszcziausias vietas, būva 
skaudžiai baudžiami. Mieste 
Mauillej filipinieczių komi goriai 
galėjo neva liuosai vaikszczioti, 
bet juos dabojo paskirtas jenero- 
lo Otis dabotojos. Atsilankė jie 
ligoubutyj, kur gydosi paszauti 
paimti musziuose ,filipiniecziai; 
juo< apdovanojo pinįgais. Tary
bos *vienok ir dabar buvo ne 
vaisingos.

Aguinaldo sutinka paleisti,, jo 
rankose ėsanczius iszpaniszkus 
Belaisvius, tik jenerolas Otis ne- 
daleido plaukti į salos vidurius 
ir kitus portus iszpaniszkiems 
laivams; mat nori, kad nelais- 
vius paimtu amerikoniszki lai
vai. Ar Aguinaldo vienok įsi
leis į salos vidurius amerikonisz
kus laivus, dar nežinia. Filipinie
czių komisoriai apleido jau Ma
nillę.

Lygiai amerikoniszki nelai- 
swiai,' kaip ir kitų krasztų paval
diniai buvę Filipinų salų vi
duriuose, pasiremdami ant to, kę 
jiems 1 sakė patsai Aguinaldo, 
kaip ir kiti filipiniszki vadovai 
sako, kad paskirtų ant vedimo 
kasės 60000 amerikoniszkų ka
reivių neužteks ant suvaldymo 
salų, kadangi filipiniecziai ilgai 
gali karę tęsti, jie dabar užima 
vaisingiausię salos dalį, valgio 
jiems ne trūksta, ginklų teiposgi 
ne blokuoja; reikalingę amuniciję 
pristato japoniecžiai.

Nev Yorke sū didelėms iszkil- 
mems priimė sugrįžusį į tėvynę 
adniirolę Devey. Demokratai 
ūorėtft isz jo garbės pasinaudoti 
ir stato jį kandidatu ant prezi
dento. Nors jis nuo to isz syk 
atsilakė, bet tę urėdę< siūlo jam 
isz naujo. Szalinįkus McKin- 
leyo apėmė jau baimė, kad De
vey ne priimtu, nes tę*yk jiems 
reiktu pasitraukti, admirolę De
vey be abejonės iszrinktu per a- 
teinanczius rinkimus. Didžiau- 
’ia* McKinleyo protektorius 
McHanna net bando gėdyti demo
kratus, kad jie Deveyų nori, 
priesz jo paties norę, rinkti prezi
dentu. Dabar jis iszkeliavo į 
” ashingtonę.

Pietini Afrika.
Rėikalavimę Anglijos Trans- 

vaaliaus randas atmėte, priimti 
jo negalėjo, kadangi Anglija rei
kalavo, idant Transvaalius jos 
vin-zinįkystę priimtų. Kadangi 
angl jonai dar nesutraukė užtek
tinai kariaunos, tai neva duoda 
jie laikę ant apsvarstymo, o pas- 
Inii pradėję karę ir per ję pri- 
*er<e pietinės Afrikos republikas 
Pasiduoti savo norams, pavers 
jas į savo valdybas. Abidvi 
pietinės Afrikos republikoe gerai 
Pažįsta tę angliszkų valdžių ko 
mediję ir todėl, rodosi, ne lauks

Transvaliaus rubežiaus,atsakys įsi
verždamos į angliszkas valdybas, 
kur ras diktat sau pritarianczių, 
kadangi didesni dalis baltvei- 
džių tų valdybų yra tos paežius 
holandiszkos kilmės kę ir trans 
vaaliecziai. Dabar abidvi republi- 
kos iszsiuntė jau didesnę dalį ka 
riszkų pajiegų ant rubežiaus. Isz 
Johanisburgo bėga kaip galėdami 
anglijonai, visų jų geležinkelių 
trukiai ne gali patalpinti, kadan
gi geležinkeliai užimti dabar ga
benimu kariaunos ant rubežiaus. 
Kastyuių savinįkai mato, kad 
aukso kastytes,dėl stokos darbi- 
nįkų,atseis uždaryti įsiūlo jie po 1 
s v arę sterlingę(5 dol.)aųt dienos, 
bet nėra norinezių dirbti darbinį- 
kų. Randas prižada aprūpinti 
reikalus szeimynų isztraukusių į 
karę. 200 vokiszkų liuosnorių 
isztraukė jau ant rubežiaus, ho- 
landiszki liuosnoriai yra dar 
mieste, bet ir jie pasirengę ant 
Užtraukimo. Taigi prasidėjimo 
karės galima kas dienę laukti, 
szauksmas po ginklu jau pabaig
tas: visi tinkanti kareiviai ga
vo jau ginklus ir laukia vien 
prisakymo traukti į karę. svi
riausias vadas, jenerolas Joubert 
iszkeliavo ant apžiūrėjimo rube
žiaus.

Nors Europos randai tyli 
apie nesutikimus Afrikoj, bet už 
tai visi beveik, su mažu iszskyri- 
mu.laikraszcziai stovi anų nepri- 
gulmingų republikų pusėj, vadi- 
na anglijonus užpuolikais tokiais 
kaip paprasti plėszikai. Mas- 
koliszkas laikrasztis “Roasija” sa
ko, kad Anglija ne gali uždrausti 
keliauti isz visokių Europos kra
sztų ginkluotiems liuosnoriams į 
pagelbę neteisingai užpultam 
Transvaaliui, kaip savo laike gel
bėjo priesz Turkiję tmaskoliszki 
liuosnoriai be pamato užpultę 
Serbiję. Jeigu Anglija norėtu tę 
stabdyti, Maskolija tęsyk isztar- 
sianti savo žodį. Kadangi Mas 

■.kolija visada gali Azijoj Angliję 
skaudžiai įkasti,tas maskolių per
sergėjimas didžiausię turi svar
bu, kadangi, jeigu Anglija įsi- 
kivinkliotų į karę su Maskolija, 
tojė priesz Angliję ne bus viena.

Pietini ir Widurini 
Amerika.

Revoliucija republikoj Wene 
zueloj galutinai paėmė virszų, 
prezidentas Andrado prapuolė, 
kaip sako, jis matydamas, kad 
ne gali atsiginti, iszbėgo visai ir 
ant laivo stovėjusio viename 
porte, iszdumė į Sziaurinę Ame
ri kę. Revoliucijonieriai prisiar
tino jau prie miesto Caracae, re 
publikos sostapilės. Randas priesz 
juos iszsiuntė 5000 kareivių, bet 
didesnė jų dalis su ginklais perėjo 
j revoliucijonierių pusę, pasilikę 
ne dryso stoti į muszį ir pabėgo. 
Randas iszsiuntė delegatus abt 
tarybų, kadangi matydamas, kad 
nėra kito iszėjimo, priverstas ga
lutinai pasiduoti revoliucijonie- 
riams. Amerika Wenezueles pak
rantėse turi du kariszku laivu, 
stovi ten jau ir vienas praneuzisz- 
kas. Wokietija dar ne spėjo 
atsiųsti, todėl apgynimę jos pa 
valdinių, kol neatplauks vokisz 
kas laivas, priėmė ant savęs a- 
merikonai.'

Maisztai indi jonų Meksike dar 
iki sziol ne suvaldyti. Czia vėl 
atsitiko gana didelis muszis ka- 
riaunos su indijonais, kuriame 14 
meksikonų likosi užmuša tų ir 30 
pažeistų,skaitlių užmusztų indijo- 
nų paduoda ant 80. Likę pasislėpė 
kalnuose, kur ue teip lengva 
juos iszgaudyti.

Kongresas republikos Ecuador 
užgyrė tiesas,pagal kurias bažny 
ežių ir kloaztorių savastis liekasi 
vieszpatystės konfiskuoti, taigi

randas atima nuo kunigijos na
mus, plantacijas ir kastynes. Wi- 
cę tę bažnyczių savastį prižiūrės 
ant toliaus prezidento paskirtas 
urėdnįkas. Kunįgai pakelė pro- 
testę, hando bažnyczių savastį 
užraszyti ant isztikimų savo 
draugų, bet randas tokių užraszų 
nepripažįsta. Kadangi szitame 
kraszte daug yra kunigijos szali- 
nįkų, tai visi bijosi, kad dėl tų 
tiesų neužgimtų revoliucija 
priesz raudę. 

t

Austrija.
Austrijoj, vietoj pasitrauku

sios Thuno ministerijos užstojo 
kita. Ciecorius vietę ministerių 
pirmsėdžio pasiūlė grafui Clary, 
kuris į ministerius pasirinko se- 
kanezias y patas: Kerberę, Witte- 
kę, Watserheimę, Kindingerę, 
Kniazioluckį, Stibratę ir Hartelį. 
Wisi tie ministeriai.iszėmussuvo- 
kėtiejusio Witteko,yra vokiecziai, 
todėl jie užstos ’ne už didžiumę 
vieszpatystes tautų, bet vien už 
vokieczius. Kaip girdėt, jie pa
žadėjo vokiecziams atimti atgal 
tiesas pripažintas grafo Badenio 
czekiszkai kalbai Czekijoj. Su 
tuom turbut ne toli nužengs nau
jai užstoję ministeriai: Thuno 
ministerija turėjo pasitraukti ne 
galėdama užganėdinti vokieczių, 
kurie teip kaip maskoliai Masko- 
lijoj, norėjo visus kitus gaivalus 
laikyti už savo tarnus, dar grei- 
cziaus turės nuo vietų pasitrauk
ti užtarianti už vokieczius grafo 
Clary ministerija, kadangi ji į- 
žeis tuom slavus, o tų yra dusyk 
daugiaus Austrijoj. Slavai jau 
augsztai pakilo tautiszkame su
pratime, jie nesiduos vokia- 
ežiams savę už -nosies vadžioti.

Maskolija.
Caras Mikalojus, kurį isz pra

džių visi laikė už teisingesnį ne
gu buvo jo pasimiręs tėvas,nutu
kęs Aleksandras Iii, pasirodo to
kiu jau, jeigu dar ne niekesniu, 
ne turineziu savo supratimo val
donu. Jis savo tarnams pave
dė visę valię varyti szetoniszkų 
maskolinimo budę Finlandijoj, ir 
jie varo tę darbę tikrai maskolisz- 
kai. Jie dabar privertė carę pa- 
siraszyti po poliepimu Finlandijoa 
jeneral gubernatoriui, idant tasai 
panai kytu visokias pake- 
liauczias žmonių protę, arba su- 
pratimę draugystes, kaip antai: 
savitarpinio apsiszvietimo, poli- 
tiszkas draugystes, darbinįkisz- 
kas organizacijas. Pradėjo per 
siekioti latkraszczius ir gal neuž- 
ilgio parengs cenzurę. Tai^i mat 
daro visai teip, kaip darė Lenki
joj po paskutiniam lenkų masz- 
tui. Dabar ant augszteanių vie
tų siunezia vis maskoliszkus val
katas niekiausios veislės. Per 
savo beprotiazkę darbę caras 
Mikalojus nupuldys visai aug- 
82 tai kulturiszkai pasikėlusię 
Finlandiję. Maskolija mat po 
savo valdžia paimtiems krasa- 
tams nieko gero suteikti ne mo
ka ;ne maskolių apgyventi krasz- 
tai yra tik vietomis, kur gal, 
žmonis lupdami, lobį sau krauti 
visoki maskolisz k i valkatos. 
Be reikalo norėtu pasiskųsti Val
donui jo tarnų skriaudžiami gy
ventojai, caras jų pasiskundimų 
ne iszklausys, norinezių pasiskųs- 
ti prie savo ^szviesaus*’ veide 
nesileis.

Dabar caras lankosi savo pa- 
ežios taviszkėj; grįždamas na
mon, ketina atlankyti Potsdame 
Wokietijos cieoorių. Czia drau
ge apkalbės savitarpinius abiejų 
vieszpatyszczių reikalus. Laik- 
raszcziai vėl atnaujino seniaus 
pagarsintę žinię, buk po susiva
žiavimui su .Wokietijos ciecoriu- 
mi, caras Skernevicuose susi va
ži uos ir su Austrijos ciecoriumi.

Isz Lietuvos.

Negraži sztuka.
VVilniuje, Koziellos namuose 

gyveno du žydai: aut viršuti
nių lubų kurpius Scnder Uzar, po 
juom gi pagelbinįkas gelumbės 
pardavinyczios Sender Sierota. 
Už kę ten jie susipyko; gyvenan
tis ant viršutinių lubų Uzar su- 
mislyjo ypatiszkai atkerszyti sa
vo prieszui gyvenaneziam a pa
ežį o j : iszgręžė jis grindyse skylę 
ties lova savo prieszo ir naktyj, 
kada tasai užmigo, Uzar iszliejo 
ant mieganezio apaezioj prieszo 
visę stiklinę atramento. Tasai 
pabudęs ir jausdamas puolan- 
czius laszus, nežinojo kur yra, 
vartėsi į visus krasztus ant lo
vos, bet kad tas ne saugojo nuo 
lytaus laszų, uždegė liampę ir su 
iszgaszcziu pamatė, kad teip jis 
pats, kaip ir patalai iszmargyti 
atramento laszais. Pakėlė riks- 
mę, ant kurio subėgo policistai 
ir Užarę nuvedė į policiję. Ten 
jis ne tik nesigynė, bet gyrėsi 
teip puikiu iszradimu ant atker- 
szyjimo neramiam kaimynui. Po
licija norėjo atiduoti teip iszmis- 
lų atkerszintoję po sodu, bet nu
skriaustasis priesztaravo ir ap
skundė Užarę pajieszkodamas 
vien 10 rubl. už sujuudintus pa
talus.

Isz Szw0kszno8, Kauno 
gub.

Iki sziol buvo czia turbut ap- 
szviaszcziausias vietj Lietuvoj 
stanizina p. R, baigęs Peterburgo 
universitetę. Kada szį metę atė
jo vėl starezinos rinkimai, 
valszczius paniekino apszviestę, 
kuriaai negirdė rinkėjų, bet isz- 
rinko vos mokantį savo pravar
dę pasiraszyti. “VVilenskyj 
VViestnik”, raszydamas apie ap- 
lenkimę apszviesto starszinos ir 
rinkimę nemokyto, bara ne tik 
valszczių, bet ir apszviestunus, 
kurie ne nori, kad juos į starszi- 
nas rinktų. Czia vienok ne kal
ti besiszalinanti nuo tokių urėdų 
apszviestunai, bet kaltos sanly- 
goe,kokiose yra starszinos :starszi- 
nų perdėtiniais, galineziais juos 
net į aresztę sodyti, yra spraunį- 
kai ir posrednįkai tamsus, neap- 
szviesti, tankiai girtuokliai, pa
sileidę plėszikai. Koks gi ap 
szviestunas norės už savo virszi 
nįkę turėti tokius maskoliszkus 
valkatas?

Paslapta degtines Kariny 
czia. .

Akczyžnįkai mieste Dinabur- 
ge,pas vienę žydę užtiko paslap- 
tę degtinės varinyczię. Kada 
jie atėjo naktyj daryti kratę ir 
pabaidė į duris, žydelis, supratęs 
koki tai svecziai, atsisakė nak
tyj leisti juos į namus. Pats gy- 
nė durie, o pati naikino prietai
sas, kavojo stiklines su padirbta 
degtine: į lovę prikimszo stikli
nių ir į ję paguldė neva sergantį 
mirtinai sūnų; prikaisziojo jų 
kiek ir į kūdikio lopszį. Akczy
žnįkai vienok viskę surado, atė
mė degtinę ir dar joa dirbėję pa 
davė į sudę. Apskriczio sūdąs 
nusprendė degtinės dirbėję ant 
2 mėnesių į kalinį ir dar ant už
mokėjimo 1380 rublių bausmės. 
Gal žydelis ant savo degtinės 
tiek isz viso ne uždirbo.

Paftukawo miestui ligon* 
būtį.

Garteno gub. mieste Wolkp* 
vyske turtingas prekėjas Heller 
pastatė savo kasztais ir įrengė 
puikų ligonbutį ir be jokio atly
ginimo padovanojo jį miestui. 
Pastatymas vien ligonbuezio 
trio bos, be įrengimo, kasztavo 
25000 rublių. Minėtame ligonbu 
lyj yra 40 lovų, ko užtenka ant 
miesto reikalų.

mą.
Miestelyj Priekulėj,. Kurszėj, 

pas vietinį liuteroniszkę pastorių 
tarnavo 20 metų tarnaitė ir jau
nas sargas, kuris apirt kitų dar 
bų, naktimis sergėjo bažnyczių ir 
pastoriaus namus. Eidamas ant 
sargybos, jis visada imdavo re
volverį. Paskutinį kartę, eida
mas ant sargybos, laikė revolve
rį rankoj, o patikęs tarnaitę terp- 
duryj, norėdamas ję pagazdyti, 
isztiesė revolverį ir tikėdamas, 
kad ne užprovytas, patraukė? 
Revolverio vi
vyto, kulka merginai įlindo į 
krutinę. Paszaukė tuojaus dak
tarę, bet ir tas jau negalėjo pa 
gelbėti, mergina ant rytojaus pa
simirė. Mirdama dar praizė ue 
baubti sargo, kadangi jis ję per- 
szovė ne tyczia.

Mieriai Reseinių žemdar- 
byatfc8 draugystes.

.» 4 d.Fpalių ^eseiniuose atsibuvo 
ienok butą užpro- itkpapntstas susirinkimas jaunos

Mokestis nuo szunų.
Iki sziol niekur ne tikt ant kai

mų, bet ir miestuose Lietuvoj 
mokeszcžių nuo szunų ne buwo, 
kiek kas norėjo, tiek jų laikė. 
Dabar rengiasi tokį mokestį į- 
vesti Wilniuje. Po kiek ims, 
dar tas ne nuspręsta. Tuom tar
pu miesto rodą iszrinko komisiję 
ant suraszymo visų szunų mieste. 
Kęda tas bus padaryta, rodinįkai 
nuspręs, kokį uždėti mokėstį nuo 
kiekvieno szunelio. Žinoma,
Wiluiaus paveikslę seks paskui ir 
kiti Lietuvos miestai ir skaitlius 
szunų sumažės Lietuvoj, o tęsyk 
gal pasidaugys kiek nykstanezių 
jau zuikių ir kurapkų skaitlius.

Naujas laikrasztis.
“Tėvynės Sargo” iszleistojai 

nuo ateinanezių metų žada isz- 
leidinėti nauję laikrasztį po var
du “Žinyczia”. Naujas laikrasztis 
spaudįs vien didesnius literarisz- 
kus, moksliszkus iaz visokių 
mokslo szakų rasztus, teiposgi 
politiszkus, polemiszkus ir tu 
Laikrasztis busęsbetendentiszkaa, 
talpįs viskę,kas tikt bus naudingo 
broliams lietuviams. Iszeis keturis 
kartus ant metų pavidale <nįgų 
mažiausiai 10 laksztų kiekviena. 
Laikas iszėjimo numerių ne bus 
paskirtas; prekė numerio bus pa
gal knįgoa didumę ir iszdavimo 
kasztę.

Padawa‘dyjimas kaslink 
padarytų studentų.

Maskoliszkas randas uždavė 
padavadyjimę, kad pavaryti iaz 
augszteenių mokslainių be tiesos 
sugrįžimo studentai už maisztus 
szių metų, turi szį rudenį stoti 
ant liosų ir jeigu ras juos tinkan- 
cziaia, turi eiti į kariumenę. Kas
link gi pavarytų ant trumpo lai
ko, kuriems daleista nuo pra
džios ateinanezių metų įėjėti 
vėl į universitetus ir kitokias 
augsztesnes mokslai nes, tai apie 
tų likimę randas žada iszduoti 
atsakantį padavadyjimę vėliaus.

Pomologiszkas sodas 
Wilniuje.

Wilniaus dalis cieooriszkos su- 
daunįkystės draugystės, rodosi, 
isz tikro nori patarnauti Lietu
vai. Ateinantį metę parengs ji 
Wilniuje paveikslingę pomo- 
logiszkę sudę su geriausių veis
lių vaisiniais medžiais ir krū
mais. Toliaus ketina prie minė
to sodu parengt ir sodaunįkystės 
mokslainę. Su laiku* ji gal isz-< 
platįs ne tik geresnių veislių 
vaisinius medžius Lietuvoj, bet 
sziek tiek prisidės prie pakėlimo 
sodaunįkystės ir pas ukinįkus, 
jeigu tie norės mokintiesi.

Elektriszki sztritkariai 
Wllnlųje.

Kompanija turinti savo ranko
se Wilniaus arklinius sztrikarius, 
atsiliepė į miesto valdžię su pra- 

vieton arklių pritaikyti elektrikę 
lygiai ant sepesnių linijų, kaip ir 
prie naujai padirbtos linijos ant 
Kalvarijos ’ ulyczios. Kadangi 
vienok tas- reikalauja daug 
kaszto, tai kampinijn praszo, i. 
dant kontraktas butų pailgintas 
iki 1940 m.. Nežinia vienok, ar 
miestas ant siūlomų jam iszlygų 
sutiks.

dar to pavieczio žemdarbystės 
draugystės. ' Susirinkimas su- 
szauktss antį apkalbėjimo szitų 
klausymų: 1) parengimo ateinan- 
cziuoae metuose gyvulių parodos 
Raseiniuose ir 2) apkalbėjimo 
reikalo paimki ant savęs parupi- 
nimę valgio produktų, taigi ru
gių, miltų, kruopų ant maisto 
kariaunai stoVinczTai Kauno gu
bernijoj ir kuį*eiviszkam magazy- 
ųui Kaune. ■

Arklių aukcijonfts.
13 d. rugsėjo, prigulineziame 

grafui Tiszkevycziui dvare 
Landvarovo, prie geležinkelio 
bėganezio nuo Wirbaliau» į War- 
szavę, atsibuvo brangesnių veis
lių arklių aukpijonas. Parduota su 
virszum 300 arklių, daugiausiai
iszaugintų paczioee Tiszkevy- 
cziaus apginycziose. Ant aukcijo- 
no suvažiavo daug Lietuvos 
dvarponių girįžtanezių namon isz 
VYilniaus, pasibaigus ten žemdar
bystės parodai.

Moksluinčs suagusieins.
Liepojuje maskoliai rengia ne- 

dėlines mokslaines suaugusiems, 
(statai tokių mokslainių likosi 
užtvirtinti ir nuo spalių mėnesio 
bus atidarytos dvi tokios mok- 
slainės. Prižiūrėjimas jų pavestas 
inspektoriui liaudės mokslainių. 
Ko mokys, nežinia; kadangi vie
nok mokintojais bus vien masko
liai, tai turbut platinimas meške
ly stės bus svarbiausiu tų mok- 
slainių mišriu.'

Sodaunįkystčs paroda.
Pereitę metę susitvėrusi Wil- 

niuje dalis cięcoriszkos sodaunį
kystės draugystės auga irdrutinasi 
labiaus negu pats jos uždėtojai 
tikėjo. Dabar prie draugystės 
priguli jau su virszum 200 sąna
rių. Minėta draugystė rengia szį- 
metę vaisių ir vaisinių medžių 
ir krūmų parodę. Paroda bus ati
daryta 1 d. spalių Montvilos na 
muose.

Szaltakraujai ir szilta- 
kraujai sutwčrimai.

Kiekvienas isz skaitytojų žino, 
kad yra ant svieto visoki sutvė
rimai, vieni isz jų turi sziltę, ki
ti gi szaltę krauję. Szil ta krau
jais vadina tuos žvėris, kurių 
kraujas visada turi beveik vie- 
nokię temperaturę, neprigulmin- 
go nuo oro temperatūros; szalta- 
kraujais gi vadina tokius sutvė
rimus, kurių kūno temperatūra 
persikeiezia su temperatūra oro: 
jeigu oras sziltesnis ir jų kūno 
temperatūra bus augsztesnė, jei: 
gu gi oras szaltesnis, jų kūno 
temperatūra bus žemesnė, taigi 
kraujas jų bus szaltesnis. Węsa- 
ros laike, kada oras įkaista, kaip 
kokio isz teip vadinamų szalta- 
kraujų sutvėrimų kraujas gali tu
rėti tiekjau szilumos kaip ir szil- 
takraujų. Wiei gi teip vadinami 
sziltakraujai, žvėrys ir pauksz- 
cziai kūno ir kraujo temperaturę 
turi su mažais įsiėmimais visada 
vienokię. Taigi teisingiaua rei
ktu gyvus sutvėrimus daly ti ne į 
sziltakraujus ii* szaltakraujus, bet 
į tnrinczius visada vienokios 
temperatūros krauję ii* į turiu- 
ežius pagal oro temperaturę ir 
kraujo szilumę. Ir tuoee vienok 
skyriuose ne bus vienodumo 
yra terp teip vadinamų azalta- 
kraujų toki, kurių kūno tempera
tūra rods paeina nuo oro tempe- jo
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raturoa, .bet artinasi prie antro 
skyriaus,, taigi ne turi per daug 
žymių permainų. Yra teiposgi 
ir atbula^, taigi, kad ir szilta- 
kraujų kūno temperatūra persi- 
keiezia, ne visada būva vieno
kia.

Sziltakraujai sutvėrimai gali 
reguliuoti kūno temperaturę, jie 
turi specijaliszkas prietaisas ant 
padirbimo daugiaus szilumoe, ku
ri ę paskui suteikia kunui, kada 
oras labiąus atszala. Todėl tai ir 
gali turėti visada vienodę 
kūno tomperaturę, vienodai 
sziltę. Szaltakraujai teiposgi 
padirba srilutnę bet ne teip daug, 
kad galėtų reguliuoti kūno tempe
raturę: dėl tos tai szilumos,kokię 
padirba ir tie szaltakraujai sut-j 
vėrimai,: jų kūno temperatūra 
ne visada yra ta pati, kęiroro, 
b?t skirtumas būva ne didelis, 
pas visus bekaulinius sutvėri
mus skirtumas tasai ne pereina 
vieno laiįjsnio ir tai jno gyvuo- 
lys priguli prie žemesnio sky
riaus, juo mažesnis skirtumas 
terp temperatūros oro ir jų kū
no. Teip antai pas moliuskus, 
sliekus, vėžius, skirtumas ne pe
reina j—j°; vabalai padirba jau 
daugiaus szilumos, todėl ir jų kū
no temperatūra būva ant 1—2° 
C- augszte-ui negu temperatūra 
oro, lakiojant gi jiems, skyrtu- 
mas būva dar didesnis; pas kau-
linius szaltakraujus skirtumas ta
sai būva didesnis prie dides
nio jų suerzinimo.

Želvių temperatūra būva kaip 
kada iki $°C. augsztesni už tem
peraturę oro, žalczių daeina skir
tumas iki 7°C.; skirtumas terp 
žuvių kūno temperatūros ir tem
peratūros; vandens prie ,didelio 
suerzinimo būva 3°C.

Terp *£indanczių sziltakraujų 
sutvėrimų szaltesnį krauję turi 
stovinti ant žemiausio laipsnio, 
teip antai gyvenanti Australijoj 
ancziaSnapiai ' (ornithorhynchus)* 
turi kunp temperaturę tikt 
24,8°C.; tuom tarpu vidutinė 
kūno temperatūra, imant visus 
žindancziuįs.iszpuola 39°C. (žmo
gus turi žęmesnę negu vidutinisz- 
ka žindanazių temperatūra). Isz 
augsztesniy žindanezių žemiausię 
kūno temperaturę turi didžu- 
vės, žiurkės, pelės; tie visi su
tvėrimai tiiri krauję truputį szal
tesnį negu Įmones, kitb gi visi 
žindanti tiuri jį sziltesnį, szil- 
cziausię' gi turi draskanti žvė
rys.

Paukszcitių kraujo szilurna yra 
didesni negu žindanezių žvėrių, 
bet ir tefp paukszczių, kaip ir 
terp žindanezių, ne visi turi vie
nokiai ssilitę kunę (tikrinus sa
kant krauję, kadangi nuo jo szi
lumos paeięa ir viso kūno szilu- 
ma). Kaslink kūno szilumos že
miausiai stovi bėgiojanti pauksz- 
cziai. Temperatūra Emu (aus- 
traliszko s^trauo) siekia vos 
39,5°, vidutinė gi paukszczių kū
no temperatūra pareina 40°C. 
Wisztų kūno temperatūra |>erei- 
na 41 °C. Widutinė anezių ir žę- 
sų kūno temperatūra yra 42°.Juo 
pauksztis bfuzgesnis, juo jo kūno 
temperatūra augsztesnė. Tas 
pats yra ir terp žindanezių žvė
rių.

Isz visko matyt, kad greitiv- 
ma« gyvų sutvėrimų paeina nuo 
jųderaujo skilu mos. Kiekvienas 
žino, kad žuvys, vabalai 
tikt tęsyk smarkiai kruta ir la
kioja, kada priderancz'ai yra su- 
szilę, kada ant palaikymo augš- 
tesnės jų kraujoszilumos oras yra 
sziltęsnis; žiemos laike, kada žu
vių kraujas, dėl szaltesnio van
dens tei|K>sgi atszala, žuvys vi
sai paliauja, krutėjusioe.

Paukszcziai greitesni ir bruz- 
gesni už žindanezius žvėris ir už 
žmonis, užtai ir kraujas pauksz
czių yra sziltęsnis negu visų žin
danezių Žvėrių. -Isz paukszczių 
tie turi sziltesnį krauję, kurie 
greieziaus lakioja, bėgiojanti, 
taigi mažiaus greiti, turi ir krau
jo temperaturę žemesnę.



j'

2

Isz Amerikos
Sniegas Ir szalcziai-

Sztetuose Michigane, Wiscon- 
aine, S žiauri nė j Dakotoj 28 d. 
rugsėjo siautė smarkios sniego 
darganos. Apie Marquelte ir Bes 
semer per visę vakarę ir naktį 
siautė sniego pustymai; sniegas 
uždengė žemę ant kelių cplių sto
rai. Apie Ishpeming, Wis. siautė 
baisi sniego dargana per visę 
dienę. Prisnigo teipoegi apie 
Eagle River ir Rib Leik. Red 
River klonyj užstojo szalcziai ir 
snigo per visę dienę. Tokių szal- 
czių rugsėjo mėnesyj ir sniego 
nieks czia ne atmena. 
Užsėti žieminiai kviecziai dar 
nesudygo; sudygimę jų gali vi* 
sai sulaikyti užstoję szalcziai. 
Szalnos buvo ir pietiniuose, szil- 
teeniuose Suvienytų Wieszpatysz- 

_ ežių sztetuose, kaip antai: Tenue- 
sej, Mississippi ir Arkanse. Dau- 
gelyj vietų nuszalnojo laukų 
augmenis ir sodų vaisius,
Ne nori būti Amerikos preziden

tu.
Demokratai norėjo pasinaudoti 

isz g*roe garbės pagarsėjusio A- 
- merikos admirolo Devey ir pa

statyti jį už savo partijos kandi
datę per ateinanezius rinkimus. 
Jeigu jis butų kandidaturę pri
ėmęs, be abejonės iszrihktu jį už 
prezidentę. Devey vienok kal
binantiems jį priimti kandidatu
rę atsakė, kad jis nėra mokinęsi 
ant prezidento, bet ant jurinįko, 
prezidentu būti ne mokėtu,moky- 
tiesi gi ėsęs per senas, todėl ve
lija pasilikti per visę save amžį 
tikt jurinįku, prezidentu gi ne 
galys būti.
Admirolas l3ewey sugrinžo in tė

vynę ;
Isznaikintojas iszpaniszkos lai- 

vynės Manilles porte, admirolas 
Devey jau sugrįžo | tėvynę, 
laivas “Olympia”, ant kurio grį
žo admirolas Devey, atplaukė į 
Nev Yorko portę ankszcziaus ne
gu tikėjo. Dėkinga Amerika priė
mė admirolę su didžiausioms isz- 
kilmės kaip kad jis butų didžiau- 
się geradėjystę žmonijai padaręs. 
Kasztus priėmimo sugrįžusio ad
mirolo skaito milijonais doliarų; 
ant iszkilmingo priėmimo, kaip 
tiki, suvažiuos į Nev Yorkę isz 
visų Amerikos krasztų apie 2 
milijonai žmonių. Tie New 
Yorkui užmokės net trigubai 
kasztus admirolo priėmimo.

Isz nelaimes nori bizni dary ti.
Tūli Amerikos kapitalistai jau 

užsimanė sunaudoti nelaimingę 
- Dreyfusę ant padarymo biznio. 

Savinįkas Savoy teatro mieste 
Toronto jau atsiliepė į paliuosuo- 
tę Dreyfusę siūlydamas jam po 
♦1000 aut dienos, jeigu atkaks į 
Amerikę ir laikys praneszimus. 
Dreyfusui mokės po ♦lOOO ant 
dienos, bet užtai atlikę pinigai 
pateks į anų kapitalistų kisze
nių. Waliotų mat jį isz miesto į 
miestę kaip kokį žingeidų žvėrį. 
Norinčzių pamatyti ne truktų ir 
biznio uždėtojai gėrę surinktų 
pelnę.
Sztrausn aoginyczia Kalifornijoj.

Sztrausai yra Afrikos pauksz- 
ežiai. Pietinėj Afrikoj pradėjo 
juos atsakaneziai pritaisytuose 
užtvaruose auginti kaipo napi- 
hius dėl plunksnų, kurios yra la
bai brangios; vartoja jas ant pd- 
puoszimo moterų skrybėlių. 
Deszimts metų atgal Sziaurinėj 
Amerikoj, ne toli Los Angelos, 
Kalifornijoj, anglijonas Custon 
parsigabeno 52 sztrausu isz pieti
nes Afrikos; jie czia teip prisivei
sė, kad sziędien ant jo pa
rengtos ūkės yra jau keli szimtai 
sztrausu, kurie duoda auginto 
jams ne mažę pelnę.

Prigėrė 15 pasažieriu.
Kanados pakrantėje paskendo 

pasažierinis garlaivys angliszkos 
linijos “Scotsman”. Ant jo bu
vo 249 pasaž:eriai.234 pasažierius 
iazgelbėjo atplaukęs garlaivys 
“Monfort”, bet 15 jų prigėrė. 
Jurinįkai ir tūli 3 kl. pasažieriai 
veržė daiktus kajutų pasažierių, 
užpuldinėjo ant persigandusių 
moterių.

Mastodontu liekanos.
Netoli miesto Olivet, Mich. 

prikasė neiszpasakytę daugybę 
priesz didyjį tvanę gyvenusių 
ant žemės sutvėrimų vadinamų 
mastodontais. Rado czia ne tik 
iszmėtytus pavienius kaulus, bet 
ir czielus skeletus tų sutvėrimų.

Auksas CotoradoJ.
Cripple Creck, Col. Aukso 

produkcija szilame distrikte didi
nasi beveik kas mėnesį. Rugsėjo 
mėnesyj iszkasė už 11.731000. 
Auksę ežia surado tik 1891m; 
nuo to laiko iki dabar iszkasė jo 
už 162057292.

IndĮJonu vadovas užsiuiusze.
Omaha, Nebr. Iszlipant isz 

smarkiai bėganezio ulyczinio ka
ro, vadovas indijonų Siouxų teip 
smarkiai apsikulė, kad nuo to 
ant rytojaus pasimirė.

Gaisrai.
Norfolk, Pa. 29 d. rugsėjo su

degė ežia didelės tavorų krautu
vės Nr. 2, prie užbaigos Southern 
geležinkelio linijos. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant milijono do
liarų.

Jacsom, Wis. Iszdegė su 
wisu ne toli nuo ežia ėsantis mie
stelis Madison Station. Ugnis 
užgimė nuo padegimo.

Little Rock, Ark. Sudegė 
ežia nebylių mokslainė. Mokinti
niai ir jų mokytojai iszsigelbėjo. 
Blėdį ugnies padarytų skaito ant 
♦100000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Terp Wright ir Tioga, la. su- 

simuszė pasažierinis trūkis su 
vežaneziu anglis. Keturi geležin
kelio tarnai likosi užmuszti, du 
gi sunkiai sužeisti. Terp pasažie- 
rių sunkiaus sužeistų nėra.

Glasoov, Mont. Ant Great 
Northvestern geležinkelio susi- 
muszė du trukiai. Prie to kelu- 
ri trukiotarnai likosi užmuszti, 3 
gi sunkiai apkulti.

Isz darbo lanko.
5 Shamokin, Pa. Darbinįkai 

Colbert kastynių pakėlė sztraikę.
1 Pittsburo, Pa. “Star” dirb

tuvėse dirba dabar tik pusę lai
ko.

Spottsville, Ky. Czia
nykszcziai kalnakasiai dar vis 
sztraikuoja.

1 Terre Haute, Ind. Darbai 
czianykszczio apskriezo kasty
nėse eina gerai. <

Rendville, Oh. Czianyksz- 
tes kastynes taiso, bet darbai vėl 
neužilgio prasidės.

■ Dunbar, Pa. Darbinįkams 
Dunbar liejinyczių pakėlė už dar
bę užmokesnį.

•Į] Sheffield, Ala.
1 czianykszcziose geležies 

vėse eina gerai.
Youngstovn, Oh. 

eina czia gerai, visos dirbtuvės 
turi užtektinai darbo.

1 Valley Junction, Ia. Neto
li szito miestelio rado naujus 
anglių sluogsnius.

Superior, Wis. Czianyksz
tė anglių kastynių kompanija pa
kėlė darbinįkų užmokesnį.

5 Galoin, III. Hedien Coal 
Co. atidarė nauję anglių szaftę 
ant Ląvsono lauko.

Clarkville, Ark. Prie ka
simo artezijaniszko szulinio ra 
do czia naujus anglių sluogsnius.

•j Helena, Ala. Daugelyj kas
tynių pasiliovė darbai dėl užgi 
musių darbinįkų sztraikų.

Shelby, Oh. Czianykszczios 
“Shelby Tube Co.” sudegė. Neži
nia, kada jas isz naujo atstatys.

5 St. Olai r, Pa. Kastynėse 
Chamberlain, kurios stovėjo nuo 
vasario mėnesio,prasidėjo darbai.

Bluefield, W. Va. Indian 
Ridge Coal Co. pakelė savo kas- 
tynių 800 darbinįkų uždarbį ant 
10%-

•[ Benox Run, Mich. Ant lau 
ko Ryby’o rado anglis; jeigu jų 
bu« užtektinai, tai parengs czia 
kastynes.

Sauneville, Oh. Big Vein 
Coal Co. nupirko czia 220 akrų 
žemės su anglimis ir neužilgio 
parengs naujas kastynes.

Cl MBERLAND, Md. Czia- 
nyksztė geležies dirbtuvė likosi 
uždaryta. Kada joje pradės vėl 
dirbti, dar nežinia.

•j Sharon, Pa. Darbinįkai 
Republic Iron Co. dirbtuvių pa
kėlė sztraikę, per tai dirbtuvės 
likosi uždarytos.

Rockvood, Tenn. , Roane 
geležies dirbtuvės ketina, pasta
tyti dar vienę tarpinimo peczių. 
Darbai prie to neužilgio prasidės.

Darbai 
dirbtu

Darbai

1 Puritan, Pa. Darbęi eina 
gera L Darbinį kas uždirba po Ž2 
ir daugiaus ant dienos. Darbę 
dabar ne sunku gauti.

T Pleasant City, Oh. Darbai 
czianykszczioee kastynėse eina ne- 
geriausiai, kadangi mat trūksta 
vežimų ant iszgabenimo iszkastų 
anglių.

Central City, W. Va. Union 
Winclon Glass Co. dirbtuvės, 
kurios stovėjo 6 metus, pradėjo 
dirbti ir 250 darbinįkų rado jose 
darbę.

5 Cambridoe, Oh. Darbai 
eina czia gerai, visos geležies 
dirbtuvės ir liejinyczios dirba; 
geležies dirbtuvė Dresdene tei
poegi pradėjo dirbti.

5 Weir, Kans. Czianykszcziai 
kalnakasiai sztraikuoja. Kompanija 
buvo parsitraukusi darbinįkus isz 
kitur, bet tie pasirodė netikę prie 
darbo, todėl atsėjo juos paleisti.

5 Muirkirk, Md. Czianyksz- 
czai tarpinimo pecziai pradės 
dirbti nuo pradžios spalių; anksz- 
cziau darbo pradėti ne galėjo dėl 
stokos rudos. 4

T Lorain, Oh. Lorain Foun- 
dry Co. stato nauję savo dirbtu- 
tuvių dalį, kuri neužilgio bus 
gatava ir pradės dirbti. Kompa
nija turi daug reikalavimų.

Milvaukee, Wi8. Liejiny- 
cziose Filer & Stovell Co. su- 
sztraikavo giseriai. Bijosi, kad 
sztraikas neiszsiplatintu ant visų 
geležies dirbtuvių. Nesutikimai 
užgimė užtai, kad kompanija ne 
pildo duoto seniaus darbinįkams 
pažadėjimo.'

Daugelyj vietų sztete Mis- 
souri ir I^disųjreritory kalnaka
siai sztraikuoja, kadangi kastynių 
savinįkal ne nori iszpildyti dar
binįkų reikalavimų. Kompanijų 
agentai važinėja po Virginiję ir 
Pennsylvaniję kalbinėdami darbi
nįkus keliauti ant darbo vieton 
sztmikuojanczių. Tegul nieks ne
siduoda prigauti tokiems agen
tams.

H Mt. Carmel, Pa. Darbai 
czia žymiai pasigerino, dirba da
bar aplinkinėse anglių kastynėse 
kas dienę. Net szviežiai atkakę 
grinoriai ant rytojaus po atvažia 
vimui eina jau į kastynes dirbti. 
Nuo lapkriezio pradės įdirbti 
“Natalia” brėkeris, kuris stovė
jo du metu. Priesz austojimę dir
bo priėjo 1000 žmonių; gal ir 
dabar tiekjau reikalaus.

Haverhill, Mass. Daugiau
siai yra czia kurpių; darbę czia 
nemokaneziam kurpiauti sunku 
gauti. Kurpiai, jeigu dirba, tai 
uždirba Ž9—18 ant sanvaitės. 
Skrybėlių dirbtuvėj dabar dirba 
gerai ir nemažai jose darbinįkai 
uždirba; audimų dirbtuvės yra 
czia teiposgi, bet ne daug. Lietu
viai daugiausiai dirba audinyczio- 
se ir skrybėlių dirbtuvėse.

V. M. S. ■
Assumption, III. Anglių 

szaftas Nr. 1 nuo 1 rugsėjo ne 
dirbt? per dvi sanvaiti, nes tai
sė naujas skrynes ir svarstyklius; 
nno 17 rugsėjo pradėjo dirbti ir 
dirba gerai. Darhę ne sunku gau
ti ir isz kitur pribuvusiam. Lie 
tuvių czia atvažiuoja, bet no
rint gauti darbę, reikia į uniję 
prisiraszyti, tai jie prisiraszo, bet 
kaip tik uždirba 85 už prisiraszy- 
mę prie unijos, tai pleszka kur 
kitur. Darbai dabar eina czia ge 
rai. , Koloski.

Lavrence,Mass.Daugiausiai 
czia yra verpinyczių ir audiny 
ežių. Werpėjai uždirba ♦5.40—6. 
50, audėjai $6—12 ant sanvai 
tės. Nors uždarbis tas ne per ge- i 
riauusias, bet merginoms butų | 
jau geriaus czia dirbti negu Pen , 
nąylvanijoj tarnauti, kur gauna 
vos 83—5 ant mėnesio ir reikia 
laukti, kol už kokio girtuoklio 
ne isztekės. Szitoje valstijoje ( 
goresnis yra merginų gyvenimas 1 
negu Pennsylvanijoj, ypacz jeigu 
katra netingi dirbti.

LIETUVA

ISZ
Lietuwiszkn dirwu,

Isz 8henandoah, Pa.
Nors musų lujkmszcziai gana 

ragina lietuvius prie apsiszvieti- 
mo, prie vienybės, prie blaivys- 
tės ir sutikimo, bet raginimai tie 
neparemti įtekmingiaosių lietu- 
v ų vadovų, atszoka nuo musų 
bto’ių kaip žirniai mesti ant sie
nos. Musų mieste ir ’ jo aplinki
nėse lietuviai pasidalinę į pa 
prieniokus ir dzūkus, vieni kitų 
teip nekenezia, kad prie mažiau
sios progos peszasi vieni su 
kitais kaip laukiniai gyvuoliai. 
Sztai 24 d. rugsėjo, 7 vai. vaka
re Williampėj užgimė tokios pa- 
siutiszkus muaztynės, riksmas ir 
staugimas terp lietuvių, kad 
svetimtaueziai tikėjo jog artinasi 
svieto pabaiga. Isz revolverių 
szaudė teip, kad kiti gyventojai 
bijojo iazeiti i*z namų. Mat dalis 
paprieniokų nutarė tę dienę pa
daryti galę dzūkeliams. Kaip nu
tarė, teip ir padarė. Juozę Rut- 
kauskę užmuszė ant vietos Būda
vę su kirvapenezia į gulvę. We- 
linois paėjo isz Gudelių kaimo, 
Sierijų parapijos, Seinų pavietyj, 
36 m. amžiaus. Trys metai kaip 
apsivedė, paliko paėzię ir mažę 
vaikę. Jis buvo “Saulės" ir 
“Linksmų Walandų” skaityto- 
jurai. Mėgo iszgerti, o kaip kada 
ir pasikumszczioti, bet peilių ir 
kirvių niekada musztynėse ne 
vartojo. 27 d. rugsėjo kunę palai
dojo su miszioms, kunįgas Abro
maitis pasakė gražų pamokėlę, 
kurį užbaigė iszreikszdamas nuo
monę, kad visi atsitraukę nuo 
Dievo ir bažnyczios pastoja 
žmogžudžias. Man rodosi, kad 
tame guodotinaa kunįgas klysta, 
kadangi asz gerai žinau, kad Wil- 
liampės žmogžudžiai yra net per 
karsztį katalikai, gatavi užpulti 
kad ir su peiliais ir kirviais ant 
tų, kuriuos laiko už ne teip 
karszlus katalikus. Kodėl kunį- 
gai ne bando pataisyti klaidžių sa
vo avelių nuomonių? Tie karszti 
pesztukai ant kitokių susirinki
mų neina, skaityti apszvieczian- 
czius protę rasztus bijosi, ant 
galo nuo skaitymo tankiai drau
džia kaip koki kunigai — tai kas 
jų klaidingas nuomones iszblatz- 
kys? Bažnyczios vienok szvento 
mis dienomis buwa pilnos žmo
nių. Kodėi isz to ant doriszko 
pakėlimo parapijonų nepasinau 
doja musų kunįgai, kodėl jie per 
pamokslus ne ragina prie skaity
mo gerų knįgų ir laikraszczių? 
Prie skaitymo žmonelėms ne butų 
teip nuobodų, ne jei k tu kareze- 
mų — o tęsyk isznyktu muszty- 
nės ir žmogžudystės. Kodėl apie 
tai teip mažai rūpinasi musų ku
nįgai? Kelti doriszkai žmonis, 
platinti teisingas tikėjimiszkas 
pažvalgas juk tai svarbiausia jų 
pareiga. Yra jau terp mus tokių 
kunįgų, kurie tas pareigas pildo, 
bet ir tie ne drysta atsiliepti 
priesz kunįgus demoralizatorius, 
platintojas atžagarios krikszczio- 
nybėa. Užtai ir pasitaiko terp mus 
žmogžudystės, paleistuviavimai, 
kokius terp kitų tautų baigia nai
kinti genaus savo pareigas su
prantanti kunįgai. Potsvilles ka- - 
linyj juk ne mažai sėdi lietuvių. 
Ir dabar nuvežė į Pottsvilles cy
pę keturiolikę lietuvių dalyvavu
sių užmuszystoj Juozo Rutkausko. j 

K. Rutkauskas. .

pats negali nieko geresnio suta
valioti. Isz syk iszkeikė kaipo 
bedieviszkę Draugystę Szvento 
Petro ir Povylo, bet paskui vėl 
atsileido ir daleido prigulėti prie 
parapijos, gal isz baimės, kad ji 
nestabdytu tvėrimu ano biczių 
avilio. Nėra, rodosi, kę varžytie- 
si, galėtu czia tvirtai stovėti ne 
viena bet keturios draugystės, 
jeigu lietuviai turėtu protinges
nį klebonę, kurisai, vietoj ko- 
lioti nepatinkanczias ypatas, ant 
kurių turi asabiszkę piktumę, kad 
žmonis ragintu prie vienybės, 
aiszkintu naudę draugyazczių ir 
apszvietimo. Musiszkis vienok 
to daryti negal, kadangi pats 
menkę apie tai turi eupratimę. 
Priežodis sako; obuolys netoli 
nusirita nuo abels! Kravczuno 
augintinis juk ne gal būt dores
nių ir protingesniu ui savo mo
kintoją! Parapijonai vienok turi 
tiesę reikalauti geresnių pamoki- 
ufrnų negu koliojimai piomeaisz- 
kaie žodžiais; juk ne ant kolioji- 
mų kunįgę laiko, ant koliojimų 
galėtu uilaikyti kokį piemenį, o 
tas daug pigiaus atseitu. Dabar 
musų bainyczioj retai k^ kitę isz- 
girati, kaip keiksmus ir szauks- 
mus kad Olszevskfs ir Paukaztis 
yra bedieviai ir ui kę? Uitai, 
kad jų laikraszcziai patalpino 
parapijonų pasiskundimus ant ne 
kam tikusių pamokinimų musų 
praboszcziaus, kad jie imonėms 
iszrodė, kad kunįgo kiszenius ir 
dievotumas ne vięnę ir tę patį 
reiszkia. Mes ne abejojame, kad 
kunįgas tuos paežius laikrasz- 
czius lieptų per savo pamokslus 
skaityti, jeigu jie ragintu imones 
krauti visus atliekamus pinįgus 
paskirtus ant Dievo garbės į mu
sų kunigėlio kiszenių. Pas mus 
jau ir neapszviesti žmonėlės ge 
resnį turi supratimę apie bedie
vystę ir dievuotumę negu patsai 
musų mokintojas, o jau kę kalbė
ti apie skaitanezius “Vienybę” ir 
“Lietuvę”, tie jau seniai numano, 
kad pas musų klebonę dievuotu- 
mas reiszkia tę patį, kę kunįgo 
kiszenius ir tylėjimas, jeigu ku
nįgas pinįgus nuo Dievo alto
riaus pila į savo kiszenių.

Nedraugas.

kaslink vienybės ir lietuviams 
ne butų pro szalį. y *

Acziu HaverhilHo lietuviams 
už jų aukas, o labaiusiai acziu Me
dėjui Motiejui Laudanskiui, kuris 
manę pervedė per lietuvių gy
venimus.

Isz wisur,
| Wsrszavoj likosi atidaryt* 

kadetų korpusas (kareiviszkv 
mokslainė), kokio visoj Lenkijoj 
iki sziol ne buvo.

V. M. S.

Į Skaitytoj us.
Skaitytojams, kurie gawo 

paraginimus atnaujinti “Lie
tuvos” prenumeratų, o iki 
sziol jos neatnaujino, szį 
“Lietuvos” numerį siunezia- 
PASKUTiicį. Kurie nori gauti 
“Lietuvų” ir toliau, be per
traukimo, teiksis tuojaus pri
siųsti užmokestį. N eužs i mo
kėjusiems siuneziame paaku-

Olszewskis, Iszleistojas.

Isz Westvilles, III.
Musų Kravczuno mokintinis 

pradeda Kravczuniszkai elgtiesi, 
net savo atlikusį neva pamokėlę, 
kokį ne sunaudojo bažnyczioj, 
patalpino Kravczuno “Katalike". 
Purę sanvaiezių atgal keikė ir 
koliojo (kitaip jis žmonių moty-. 
Ii neiszmamo), iszvadino bedie- 
viszka Szvento Petro ir Povylo 
Draugystę užtai, kad ji neiszme- 
ta sąnarių skaitanezių “Lietuvę” 
ir “Vienybę”. Žadėjo sutverti 
tokię draugystę kaip biczių avilį, 
isz kurio turės szviesę ant alto
riaus; Draugystę Szvento Petro 
ir Povylo iszvadino szirszių liz
du. Toki tai gražus musų klebono 
pamokinimai bažnyczioj! Ant 
klausymo vienok tokių pamokslų 
ne reikia eiti į bažoyczię, tokiais 
gražiais žodžiais moka susibarę 
koliotiesi Lietuvoj ir kiaulių pie
mens. Jeigu iszgirsta kę nuo bo
bų, tai nedėlioj turi kę bainyczioj 
pasakyti,kitaip a teeina riestai,nes

Isz Haverhlll, Mass.
Kaip buvo “Lietuvoj” nr. 27 

pagarsinta, jog atlankysiu Haver- 
hillio lietuvius rinkdamas aukas 
ant reikalų musų spaudos dalies 
ant ateinanezios visoevienės pa
rodos Paryžiuj ir ant Lietuvos 
kankintinių isztremtų į Siberiję 
už platinimę lietuviszkų rasztų, 
tai 24 d. szio mėnesio tę ir pada
riau. Kaip visur teip ir czia at
radau visokių žmonelių: vieni 
per daug linkę prie aluezio ir 
degtinės, yra gana ir tokių, kurie 
lenkams bernauja; bet ne galima 
užginti, kad ue mažai czia yra ir 
gerų lietuvių, suprantanezių tau- 
tiszkus lietuvių reikalus ir var
gus musų motinos Lietuvos mas
kolių rando baisiausiai prispaus
tos, suprantanezių naudingutnę 
parengimo musų spaudos parodos 
Paryžiuj, per kurię mes galėtume 
pasiskųsti, parodyti visam civili
zuotam svietui, kaip maskolisz- 
ko caro valdžios su mums el
giasi, kaip stabdo įsireižusios 
musų apszvietimę per beprotisz 
kę uždraudimę spaudinti knįgas 
lietuviszkoj kalboj, kaip už skai- 
tymę laikraszczių ir knįgų pri
gimtoj kalboj varo ne kaltus 
žmonis į Siberiję. Gaila, kad ma
žai Haverhillej yra lietuvių skai- 
tanczių gerus lietuviazkus laik- 
raszczius ir knįgas. Rodosi lietu
viams priderėtu parsitraukti savo 
tautos istoriję, o isz jos pamaty
tu,kaip augsztai stovėjome, o kaip 
žemai nupuolėme. Tęsyk ne vie
nas užsimanytu pasikelti ant 
augsztesnio laipsnio, o per tai 
pakiltu ir visa tauta.

Pradėjus aiszkinti mierius ma
no atsilankymo,, apszviestesni ir 
geri lietuviai su noru aukavo, 
kiek kas galėjo, ant reikalų lietu- 
viszkos spaudos parodos (gaila, 
kad reikalo suszelpimo musų 
kankytičių isztremtų nehbo 
maskoliaus, czianyluzcziai lietu 
viai ne suprato ir ant to nieko ne 
paaukavo): ant to mierio surin
kau 15.60 (vardai aukantojų ir 
jų aukos pagarsinti ant 3 “Lietu
vos" pusi.). Terp aukavusių 
yra 10c. nuo žydo- Rosenbergo, 
kuriasi, kaip sakėsi, paeinęs isz 
Kauno. Tas ne tik davė aukę, 
bet ir kitus prie aukų ragino, isz 
rodydamas reikalę vienybės, ka
dangi tauta tikt vienybėj ga.i l 
atsiginti nno i 
ti prieszų ir pasikelti.
žydelis davė tę 10c. dėl biznio, 
bet taikytiesi prie jo pamokinimų

norinezių ję prary- 
>asi kelti. Žinoma,

W.’,Babonis.

Isz Elizabeth, Pa.
26 d. rugsėjo czianyksztė "“9a- 

sivienyjimo” kuopa suszaukė t wi- 
suomeniszkę susirinkimę. Užpra- 
szė kalbėtojus,bet vieni isz jų atsi
sakė kalbėti, kiti visai ant susi
rinkimo neppbuvo. Susirinkimę 
atidarė kiin. žindžius paaiszkih- 
damas, ant ko likosi suszauktas 
susirinkimas; potam kuopos pre
zidentas Petruskevyežius užprti- 
szė pirmę kalbėtojų, p. Grinių. 
Kalbėtojas puikioje kalboje iaz- 
reiszkė reikalę vienybės ir ap- 
szvielimo, ypacz gi reikalę ap
szvietimo musų moterims, kurių 
sziędien visas terp sawę pasikal
bėjimas traukiasi vien apie rau
donus ar mėlynus andaroki*, 
apie sziaudines ir milines skry
bėles. Toliaųs kalbėjo apie lietu
vių praeitę, jų narsumę ir gėrę 
garbę senuose laikuose; apie 
svarbumę lietuviszkos kalbos, 
kurię godoja visi kalbų žinovai, 
be jos negali apsieiti ir jos moki
nasi, o ifeiszmananti lietuviai ję 
niekina. Isz p. Griniaus kalbos visi 
buvo užganėdinti, daugeliui jis 
akis atidarė. Gaila tik, kad ne 
per daug susirinko žmonių. Leh- 
kiszkai kalbėjo p. Dr. Zalevskie, 
lenkas, apie politikę; ragino vi
sus risztiesi į vienę darbinįkiszkę 
partiję. Treczias kalbėtojas, 
koksai Sabastijonas liepė kalbėti 
karunkę ir litaniję prie Pane
lės Szvencziausios, kad Dievas 
mus apsaugotų nuo Szliupo 
mokslo. Mums, girdi, lietuvisk- 
kos kalbos nereikia, tik mokin
kime vaikus lietuviszkų poterių 
ir giesmių, kad bažnyczioj galėtu 
lietuviszkai giedoti. Kę czia kal
bėtojas norėjo pasakyti, tę gal*tik 
pats suprato. Paskutinį kalbėtoję 
reikėjo net sustabdyti. Ant to Bū
tingas ir pasibaigė. Po milingai 
padarė kolektę ant reikalų Pary
žiaus parodos, ant ko susirinko 
♦2.50.

| Mieste Koeln, vakarinį 
Wokietijoj, sugriuvo naujai sta- 
mi namai. Prie to 10 darbinį^ 
likosi užmusztų ir daug sunkiai 
apkultų.

| Maskoliazka iždo ministerija 
paskiria iždo pinįgų l00000 rubL 
ant parengimo Warszavoj darbi- 
nįkams ir liaudei teatro.

I Paskutiniai tvanai Bavarijoj 
neiszpasakytai daug blėdies pada- 
rė; vien Monachijos apskrity) 
padarytę žmonių turtams blėdį 
skaito ant 5 milijonų markių.

| Mieste Tamatave, Francį, 
ziszkose valdybose, ant ąęlos M*, 
dagaskar, apsireiszkė azijatiszkag 
maras; apie tai oficijahszkui pa. 
garsino valdžios. J

| Berlyne atsibūva dabar 
terp tau t isz kas geografiszkas kon
gresas. Ant jo suvažiavo apie 
1500 mokslinczių isz visų svieto 
krasztų; terp jų ne trūksta nė 
amerikoniszkų mokslinczių.

Ii Mieste Dancige (Gedanijoj), 
^Vakarinių Prūsų prov., sudegį 
dideli aliejinyczia. Degantis alie
jus neprileido gesintojų ir per tai 
visos įtaisos sudegė. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant 1.500000 
markių.

| Meksikoniszkoj užtakoj, lai
ke smarkios vėtros susidaužė 
gar lai vys “Adula”, plaukianti* 
nuo Jamaicos į Baltimorę. Prie 
to vienas oficieras ir keturi juri- 
nįkai prigėrė. Kiti gi nuvar
gę ir iszbadėję priplaukę kranto. 
Czia dar vienas jurinįkas numi
rė.

Klausytojas.

Isz Ashland, Wis.
24 d. rugsėjo,lietuvys Antanas 

Butkauskas rado netikėlę galę. 
Beidamas į darbę iszilgai gele
žinkelio rėlių, užėjo ant tilto 
ir norėdamas pasitraukti atbė- 
ganeziam trūkiui, nužengė nuo 
tilt-o ir nupuolė į upę nuo 40 pė
dų augszczio. Kada jį iszgriebė, 
dar valandę buvo gyvas. Paėjo 
isz Suvalkų gubernijos, Senapi- 
lės pivieczio. Paliko paezę ir 3 
jau paūgėjusių vaikų, kurie 
pats ant gyvenimo užsipelnyti. 
Wėiionis turėjo savo locnus na
mus; prigulėjo į dvi lietuvisz 
ki draugysti ir į lenkų Zvięzkę; 
jų kasztais likosi 28 d. rugsėjo 
palaidotas.

| Ant salos Naujos Zelandijos 
rando kasztais nuima fotografia- 
kus paveikslus girtuoklių ir sum
osią juos szinkoriams. Szinkoriai, 
ui pardavinėjimę gėrymų tokioms 
y pa tom s, turi mokėti dideles baus
mes ; jeigu gi jos dar nepataiso, 
valdžios uždaro viaęi karczetnę, 
o tokius szin korius/ sodina į ka
lioj. Jeigu to budo bandytų A- 
merikoj arba Lietuvoj ir ežia 
.skaitlius girtuoklių turėtu suma
žėti.

Tėvynės Sargui.
‘Tėvynės Sargas” Nr. 9 teikė 
praneszti, kad “Lietuvos”

atsiųstų protestų priesz kun? 
Kravcziunę netalpys. Prie to 

, duoda mums nepraszytus pamo
kinimus sakydamas:” kas tai matė; sziaurinės 
per isztisus metus brukti keiks
mus ir keiksmus. Net pradeda 
smirdėt”.'

Kaslink protestų, už juos pa
mok inimę “Tėvynės Sargui” pri
derėjo ne pas mus,bet pas tuos kas 
protestus atsiuntė'adresuoti. Koki 
protestai atsiųsti, mes nė nežino
me, kiek girdėjome, neseniai 
siuntė protestę patilpusį pir- 
miaus “Lietuvoj” Chicagos lie- 
tuviszka S. Daukanto Draugys
tė. Kaslink anų keiksmų ir smar
vės, ne musų juk kaltė jeigu 
terp musų dvasiszkų vadovų at
sirado dvokianti. Ne mes tę 
smarvę platiname, bet tie, kurie 
ję iszduoda. Gal “Tėvynės Sar
gas” žino kokį vaistę, kuris mu
sų nosis galėtu apsaugoti? Mes ne 
ėsame keiksmų platintojais, bet 
tankiai kiti mus priverezia per 
asztriai atsiliepti ant piemeniszkų 
ne retai nžsipuolinrų. Tegul “Tė
vynės Sargo" redakcija su atyda 
skaito “Katalikę", ne tik 
redakcijos straipsnius bet ir ko
respondencijas kun. Ambrazai- 
czio,tegul dasižino apie tūlų musų 
kunįgų keiksmus netbažnycziose, 
o paskui sprendžia bet tesingai, 
be noro vien užstoti už kunįsrę, 
kas tuos besitędanczius per iszti 
sus metus keiksmus gimdo. Ant 
kaltinimų, reikia pirma iszti rti 
ir tik ieztyrus apskųsti priesz vi
suomenę kaltaję pusę. Mokinant, 
reikia mokyti abidvi pusi.

| Garsus angįiszkas mokslin- 
czius prof. Axenfeld isz Londo
no tvirtina, kad isz gemanezių 
vaikų tų paežių tėvų pirmutinis 
lik gal būt genijaliszkas, antras 
ir treczias gali dar augsztai pa
kilti, bet niekada ketvirtas, 
penktas ir szesztas. Kad ta nuo
monė neiszlaiko kritikos, geriau
siai parodo, kad Nepoleonas I bu
vo antras savo tėvo vaikas, gar
sus gi Bismarck net ketvirtas, 
o lygiai pirmutinis, kaip ir antra
sis teip garsiai atsižymėjo.

C Prancūzai rengiasi nuvesti 
geležinkelio liuiję nuo savo 

Afrikos valdybų 
Tuniso per Sacharos tirus į pri
gulintį prancūzams vidurinėj 
Afrikoj miestę Timbuktu. Kasztai 
padirbimo viso kelio ne pareitų 
180 milijonų frankų arba 36 mi
lijonų doliarų. ilgis kelio — 2000 
kylometrų. Wažiuojant po 40 
kylometrų ant valandos, trukiai 
perbėgs S charos tirus į 2 dieni, 
ant ko karavanoms dviejų san- 
vaiezių kaip kada neužtenka.

‘ | Maskoliszki laikrasz«,ziai pa
duoda, kad kareiviams Maskvos 
regimento stovinezio Peterbur
ge, atitarnavusiems savo laikę, 
likosi užmanyta pavilkti dar ant 
pusės metų. Per tę laikę jie gaus 
gyvenimę ir valgį teip kaip ir 
tarnaujanti kareiviai,‘bet pasilikę 
turės lankyti hitinįkysiės ir so- 
daunįkystės mokslainę; kada jie 
iszmoks biczių auginimo ir so- 
daunįkystės, galės traukti na
mon, kur jiems lengviaus b# 
užsidirbti ant pragyvenimo- 
Kaip sako, pusė paleistų ežį metę 
kareivių ant to sutiko. Norėtu
me ž<noti, ar terp panorėjusių pa
simokyti yra nors vienas liet®* 
vys kareivis? Užmanymę tę **• 
maskolių prieszai turi pripažinti 
už gėrę ir naudingę.
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[j Katalikiszkas vyskupas Ga- 
lipoli gavo per pacztę siuntinį, 
ant kurio buvo paraszyta, kad 
viduryj siuntinio yra dž ovinti 
vaisiai. Wyskupas, turėdamas 
•dauir prieszų, ne užsitikėjo siunti
niui ir ne norėjo pats jo atidaryti, 
bet nusiuntė į policiję. Pasirodė, 
kad nužiūrėjimas vyskupo buvo 
teisingas: viduryj siuntinio buvo 
ne džiovinti vaisiai bet 10 nuo
dingų gyvaezių. Jeigu vyskupas 
pats butų siuntinį atidaręs, be 
abejonės gyvatės butų jį sukan
džiojusios.

ieo pada- 
apskrity] 
m blSdį 
irkių.

Prancu. 
alos M a- 
ijatiszkas 
»zkai pa.

dabar 
kas kou- 
avo apie 
>ų svieto 
iksta nė 
;ių.

Paskutinįai žemės drebėji
mai, lytus ir kalnų nuslinkimai 
Indijoee daug daugiaus pridirbo 
blėdies ir nelaimių negu isz syk 
tikėjo. Wien Darjeeling apskrity j 
prie to 400 žmonių likosi užmusz- 
tų. Laukai isznaikinti ant ploto 
tuk.-tanezių akrų, szimtai triobų 
susriautų. Telegrafų dratai terp 
Darjeeling ir Kalkutos nutrauky
ti. Kituose apskrieziuose tie že
mės drebėjimai ir kalnų nuslin
kimai teiposgi nemažai blėdies 
ir nelaimių pridirbo. Kiek isz vi
so likosi užmusztų žmonių, tas 
dar ne apskaityta, bet ir kitur 
juos, reikia szimtais skaityti. 
AVertęsunaikytųžmonių turtų pa
duoda ant 15000000, bet isztikro 
ji gal būt daug didesni.

nimo, kitiems dalina knjaeles 
uicaėdyjimo kasų. Apart to 5000 
kursų buwo dar parengtų darbinį- 
kiezkų organizacijų. Isz 7429 mo- 
teriszkų kursų didesnė dalis pa
rengta ne mokanezioms skaityti, 
atlikę paskirti ant pasimokinimo 
visokių specijaliszkų mokslų, 
kaip antai: hygienos, rokuudų, 
muzikos, rankų darbo, virimo, 
naminės ūkės ir tt. Apart to yra 
1600 moteriszkų 'savitarpinio 
apszvietimo ir pasimokinimo 
kuopų. 1898 m. Prancūzijoj bu 
vo parengta 117752 moksliszkų 
pasikalbėjimų ir pamokinimų. 
Pasikalbėjimus tuos lankė isz vi
so 3400000 žmonių abiejų lycsių. 
Kad teip musų broliai pamėgtu 
Hpšzwietimę kaip prancūzai? Ga
lima būt kur ne nekur ir pas mus 
parengti panaszius kursus.
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Kituose Europos krasztuose 
mėsos gyvulių džiovoj apimtų 
ne daleidžia pardavinėti, kadan
gi. nuo jos gali liga užsikrėsti 
valganti mėsę žmonės: virimas 
didesniuose szmotupse mėsos ne 
užtnusza džiovos Bakterijų. Bel- 

, gijoj gi mėsos džiova serganezių 
guvulių ne draudžia pardavi 
nėti žmonėms ant valgio, tik to
kia mėsa turi būt sterilizuota 
specijaliszkose įtaisose su pagelba 
didelio karszczio,kuris bakterijas 
užmusza teip, kad tokia mėsa 
visai sveika ir valgyti ję nėra ne 
jokio pavojaus. Tokios dezinfek- 
eijuojanezios įtaisosyra parengtos 
daugelyj gyvulių pjovinyczių; 
parengimas kiekvienos kasztuoja 
apie 800 doliarių. Budas tas ge
ras lygiai žmonėms, kaip ir mė
sos prekėjam?: žmonės už pigius 
pinįgus turi visai sveikę mėsę, o 
prekėjai turi galėjimę pardavi
nėti ir mėsę džiova serganezių 
gyvuolių, tokių,kurių, pirkdami, 
ne galėjo pažinti ar jie sveiki ar 
ne.
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J Amerikoniszki kapitalistai 
rengiasi dirbdinti nauję, ilgiau
siu ant wiso svieto geležinkelio 
liniję, kuri bėgs per wisę Ameri
kos sausžemį, prasidės New 
Yorke,. o baigsis Argentinos sos- 
tapllėj, mieste Buenos Ayres; il
gis tos linijos bus 17000 kilo
metrų, taigi 2 j karto daugiaus 
negu ilgis didžiojo maskolių 
dirbdinamo Siberijos geležinke
lio. Kasztai padirbimo iszskaityti 
ant 875 milijonų doliarų. Naujas 
kelias prasidės New Yorke ir 
bėgs iszilgai meksikoniszko rube- 
žiaus, toliaus iszilgai Meksiko, 
Gu atemales, San Salvador, Hon
dūrą-;, Nicaraguos, Coeta Rico j 
Panamę; nuo ežia per republikę 
Kolumbiję, Ecuador, Peru, Boli- 
w'jyt. Chili ir Argentiną iki mies
tui Buenos Ayres. Dalį kasztų 
žada pridėti tos republikos, per 
kurias bėgs tas naujas geleži n ke-* 
lis- Iki sziol yra 4770 kylio- 
metrų jau gatavo kelio. Kada 
tasai užmanymas bus iszpildytas, 
j tris sanvaites bus galima per
važiuoti iszilgai wisę Ameriką; 
užstojus Sziaurinėj Amerikoj 
žiemai, į sanvaitę galima «bus 
nuvažiuoti į krasztus, kur yra 
karszta vasara.

li Wengrijos ienadarbyitės mi
nisterija surinko sUlistiszkas ži
nias apie užderfijimę szių metų wi- 
3okiuoše9wieto‘krasztuoee ir apie 
daugumę skvarbiausių ant maisto 
žmonėms surinktų jawų. Isz tų ži
nių matytikad szių metų užderėji- 
mas ne geriausias, wisokių jawų ant 
wisos žemės pawirsziaus surinko 
mažiaus negu pernai ;sudėjus į kru-- 
wę surinkimę skvarbesnių jawų: 
kwieczių,rugių,kornų,awi£ų, mie
žių, bulwių pasirodo ant 102 mi
lijonų hektolitrų mažiaus negu 
reikia ant iszmaitinimo žemės 
gyvrentojų. Ant wisos žemės 
kwieczių surinko pernai 980 mi
lijonų hektolitrų, szį metę gi tik 
870; rugių pernai surinko 500 
milijonų hektolitrų, szį metę gi 
tikt 450 milijonų. Miežių pereitę 
metę surinkta 340 milijonų hek
tolitrų, szį metę gi 312 milijonų; 
awižų pernai surinko 950 milijonų 
hekt., szį metę 910 mil. Pagal 
apskaitymę "VVengrijos ministeri
jos, ant uždengimo reikalų szių- 
metinių surinkimų neužtenka: 
kwieczių nepritenka 35 milijonai 
hekt., rugių 18 mil. hekt., mie
žių 34 mil. hekt., awižų 15 mil., 
taigi isz wiso 102 m ii.' hekt. Net 
krasztuose turineziuose ant isz- 
gabenimo jawų szį metę pasirodo 
nepriteklius: Maskolijai ir Aus
trijai trūksta po 8 milijonus hekt., 
Rumunijai 8j mil. hekt., Indi- 
joms 3| mil. hėkt. Tikt szituoee 
krasztuosesziųmetiniai surinkimai 
pervirszyja pernykszczius :Suwie- 
nytose Wieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos ant 4 milijonų hektoli
trų, Australijoj 4100000 hekt., 
Argentinoj 7 mil.hekt.Prancūzijoj 
12m .VVisuose kituose krasztuose 
szių metiniai surinkimai mažesni 
negu pernai. Atliekamų nuo kitų 
metų jawų yra teiposgi ne daug. 
Todėl szie nietįu bus žmonėms 
sunkus, waigio produktų prekės 
bus didesnės negu pernai; prekės 
grudų, nors dabar ne per daug 
pasikėlė, turės pasikelti labiaus.

kongresas isz syk buvo davęs 
prezidentui Diaz daleidimę ke
liauti į Chicagę, bet pats prezi
dentas, matydamas, kad daugu
mas gyventojų ue pritaria jo ke
lionei, atsisakė iszpildyti pakvie- 
timę, paduodamas savo paezios 
ligę kaipo pnežastį atsisakymo.
—Lietuviszka Simano Daukanto 

draugystė ne gali pabaigti prowų 
su kunįgu Kravczunu. Kadangi 
geru su anuom neva dvasiszku 
vadovu ne galima susitaikyti, 
tai draugystė priversta tapo, 
nors kaip kunigą* Saurusaitis sa
ko, prieszais Dievo prisakymus, 
per swietiszkę sudę pajieszkoti 
kunįgo Kravczuno užgrėbtų daik
tų ir |50 (apart užgrėbtų knįgų). 
Dvasiszka valdžia mat tokiais 
dalykais neužsiima, arba kad ir 
užsiima, tai jos nusprendimo rei
kia labai ilgai laukti, kaip kada 
iszpuola visk? atidėti ad calen
dąs Graecas. Antra prova, taigi 
už kpnįgo užgrėbtus daiktus ir 
paimtus pinįgus ant isztaisymo 
bažnytinės bailės, isz kurios 
paskui kunįgas draugystę iszme- 
tė, jau kelis kartus likosi atidė
ta; dabar paskirta ji ant perkra- 
tinėjimo seredoj szios | sanvaitės. 
Szioum kartu kunįgui pasisekė 
iszsisukti, kadangi jo kaltę priėmė 
ant savęs p. Stupnickas, kuris 
prisipažino,kad svetimus pinįgus 
dovanojo kunįgui.

•— Kadangi į Chicagos vieszas 
mokslai nes ne patelpa visi norin
ti mokytiesi vaikai, tai miestas 
ketina pastatyti 25 naujas mok- 
slaines. Pastatymas tų naujų 
mokslaiuių kasztuos $3125000. 
Miesto bulmistras ir mokslainių 1 
užveizda remia tę uimanymę.Isz- 
pildymas vienok jo paeis nuo to, 
ar miestas turės tiek, kiek ant to 
reikia, pinįgų. Ant szių metų 
kasztai paskirti ant užlaikymo 
mokslainių likosi sumažinti 
stokos pinįgų.

dėl

apie 
sker-

mi akmenimis į sztorę, ėeę, patys 
nuszovė VVilkauckę. Wienok 
straikieriai turi tokius liudytojus, 
kurie,isz azalies stovėdami, jnatė 
kas Wllkauckę nuszovė. Taigi 
vargazai straikieriai, kurie netu
rėjo apart kumszczios jokio gin
klo ir nemislyjo apie jokias mu- 
sztynes, turi turėti dębar net dvi 
provas su kompanija, kurios, ži
noma, nemažai pinįgų reikalaus. 
O palikdami tę visę dalykę už- 
mirsztyje netikt vieni slraikie- 
riai, bet ir visi lietuviai Pittsto- 
no didelę negarbę, paieminimę ir 
paniekę nuo svetimtauezių ant 
savęs užsitrauktų. Kadangi, 
nors patys straikieriai ir mes 
Pittstono lietuviai renkame pinį
gus ir duodame aukas, kiek isz- 
galime, vienok neįstengiame rei
kalingos sumos surinkti, o savo 
brolių-lietuvių nenorime apleis
ti, užtai susirinkę pobažnytinėje 
salėje 19 d. Rugsėjo aut mas-mi- 
tingo ir gerai apsvarstę visę rei- 
kalę, nutarėmė:

1. Užprotestuoti priesz angli- 
szkus laikraszczius, kurie netei
singai, begėdiszkai iri melagingai 
apraszė mus brolius lietuvius- 
straikieriiis;

2. Atsiszaukti į visus brolius 
lietuvius darbinįkus ir visas lie 
tuviszkas draugystes, kad sziame 
svarbiame reikale stotų už savo 
brolius ir suazelplų pinįtnszkai, 
pagelbėtų toje provoje;

3. Reikalauti, kad kompanija 
pati užsimokėtu szerifui ir jo pa- 
gelbininkams, kuriuos paraikau • 
kė neva ant suvaldymo ramių ir 
tykių straikierių, o nesudėtų tujų 
kasztų ant Luzernės pavieto ukė- 
8ų.

4. Iszrinkti tarpininkus tarp 
straikierų ir kompanijos, kad su
taikyti ir užbaigti zstraikę. r

Į komitetę likosi vienbalsiai 
iszrinkti szitie:
Prezidentu: A. Tepliuszis, 
Kasierium: T. Pauksztis, 
Sekretorium: kun. M. Szedvy- 

dis.
Todėl szuomi, mes, iszrinktasis 

komitetas varde visų susirinku
sių ant mitingo lietuvių, atsi- 
szaukiame į jus, mieli broliai ir 
guodotinos draugystės, praszyda- 
mi neužmirszti, neapleisti mus 
sziame reikale, ale suszelpti savo 
aukomis, gelbėti mus naszlėa ska
tiku! Wisos aukos bus pagarsin
tos laikrasztyje.

Aukas meldžiame siųsti ant 
szio antraszo:

Mr. T. Pauksztis
123 N. Main st.—Pittston, Pa.

Tarpininkais vienbalsiai liko 
iszrinkti: T. Pauksztis, A- Spu- 
dys ir A. Miliauckas.

8ENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchinsoną.
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Nauji rasztai.
I. K. Jonas, Wertimas isz Mic- 

kevycziaus. Diedai ir Gražina. 
T. I. Plymouth.Pa. 189Dm. Spau

stuvėj S. D. A.
Telpa ežia vertimas vienų isz 

geriausių Mickevycziaus eilių. 
Poema Grižina paimta isz Lietu
vių istorijos. Wertimas jos ge
ras, nors kaip kur įsiskverbę yra 
polionizmai.

Diedai arba Dvasios u^ima 
pirmutinę wietę terp Mickievy- 
cziaus poezijų. Jie paremti ant 
žmonių įtikėjimo, buk pasimiru
sių dvasios laike diedų apvaik- 
szcziojimo lankoėi ant žemės, 
skundžiasi gyviems. Lietuviszko 
vertimo*iszleista tik antra dalis. 
Wertimas geras, eilės lygios.Lie- 
tuviams priderėtu szilę knįgelę 
nusipirkti. Ras joje daug žinių 
apie senovės lietuvių burtus ir į- 
tikėjimę.į Prancūzijoj, apart pradinių 

ffiok-lainių,kokių yra su wirszum 
80000, ant platinimo apszwieti- 
mo yra atsakanezioe įtaisos suau
gusiems; prie tokių įtaisų prigu
li: kursai, pamokinanti skaity- 
®ai, skaitinyczios ir pamokinanti 
pasikalbėjimai. Wisokių mokslų 
kursų suaugusiems '1-895 m. už
laikomų rando ir walszczių buivo 

Į • 1'718; 1898 m. kursų buwo jau 
30378, isz ko 22939 paskirtų 
wyrbzkiems ir 7429 moterims. 
Kursus tuos lankė: 1995 na. 
400000; 1898 m. lankytojų buvo 
482907, už ko 378196 vyriszkjai 
ir 104711 moterų. Geriausiai be
simokinantiems lygiai randas 
kaip walszcziai duoda pinįgiszkę 

| paszelpę ant tolesnio pasimoki-

Wietines Žinios.
— Ateinanczioj subatoj atkaks 

į Chicagę prezidentas McKinley 
ant uždėjimo pamatinio akmens 
naujai statomo ežia paczto rūmo. 
Prezidentas iszlpis Chicagoj iki 
utarnįkui sekanezios sanwaitės. 
Ant tų iszkilmių likosi užpraszy- 
ti: prezidentas republikos Meksi
ko, Kanados ministerių pirmse- 
dis, admirolas Dewey. Tie wie- 
nok ne atkaks į Chicagę, o kaip 
Meksike, dėl užkvietimo prezi
dento, apsireiszkė net nekenti- 
mas Suwienytų MTieszpatyszczių 
ir nepasitikėjimas joms. Nors

Atsiszaukimas.
Wisi dar gerai atsimena 

anę nuožmięję Lattimerio 
dynę, kur szerifas Martinas su
gauja sawo ginkluotų pagelbi- 
nįkų iszszaudė daug nekaltų 
darbinįkų, o tarpe jų keletę 
ir isz mus brolių lietuvių. 
Beveik tokia pat skėrdynė, tik 
mažesnė savo aukomis, atsibu
vo ir West Pittstone 2 dienę 
rugsėjo isz ryto, parengta Ste- 
vens Coal kompanijos, 
teip vadinamo “Bumo”,
bosas Evans su pasamdytais 
savo pagelbininkais szaudė ne 
kaltus ir neapginkluotus strai- 
kierius, mus brolius lietuvius 
kurie, palei szaftukę arti kom
panijos sztoro ėsanti, susirinkę 
gražiai atkalbinėjo angtas dar
binįkus, į darbę einanezius, 
kad neitų, pakol kompanija 
nesusitaikys su straikieriais ir ne- 
užganėdįs jų teisingų reikalavi
mų. Wienok angiai darbiuįkai, 
kompanijos riebiai apmokami, 
netik nepaklausė, ale dar pradėjo 
musztynes su sztraikieriais-lietu- 
viais. Tuom tarpu West Pi Pi
stono policijos vyresnysis Ri- 
chard pradėjo szaūdyti, o su
perintendentas Evans paliepė ap
ginkluotiems sztoro klerkams ir 
kitiems pasamdytiems szaudyti į 
slraikierius, aplink kompanijos 
aztorę stovinezius. Pasirodžius 
isz kompanijos sztoro Ugnei, 
straikieriai pradėjo bėgti, o kul
kos, lyg bitės, aplink jų galvas 
ūždamos, juos vijosi. Auka to 
spaudymo, barban?zkos skerdy
nės, a ežių Dievui, puolė tik vie
nas Leopoldas Vilkauckas, lietu- 
vys, įgautas į pakauszį, o kele
tas likosi sužeistų, paszautų 
nemirtinai. Po tai besanžmiszkai 
ir nuožmiai skerdynei straikieriai 
lietuviai apskundė vyresnyjį po
licijos Richard’ę ir D. Evans'ę,sū
nų supenntendento.ir dar du kitu 
už bereikalingę ir apmislytę 
žmogžudystę, ir sužeidimę žmo
nių. Grand jury pripažino ir 
priėmė tę skundę už telsingę. 
Wienok provę atidėjo ant kito 
prisaikintujų suszaukimo.

Kompanija teiposgi isz savo 
pusės apskundė straikierius už 
žmogžudystę ir sužeidimę, isz 
kurių dabar 10 stovi po kaucija. 
Mat kaip L.Wilkauckas likosi nu- 
szautas isz užpakalio, nes kulka 
pataikyta į pakauszį, tai kompa
nija tikisi sumesti visę kaltę ir 
atsakymę ant straikierių, kurie, 
anot josios,szaudydami ir mėtyda-

Aukos ant Paryžiaus parodos.
Juokus Eidukaitis, MtCsrmel, Pa.. .50c 
Antanas Bukleris.................................. 50c
^Vaitiekus Paszkewicse....................... 25c
Motiejus Matulis.................................... 25c
Iz. Nowakauskas..................................50c
Juozas Eiroazius....................................50c
Kai Dobilas..........................................50c
Ratnunda Paszkesricie....................... 25c
Jonas Balcziunas.................................. 25c
Antanas Nojus...................................... 25c
Petras \Virbickas...................................35c
Jonas Urbanawicse.............................. 25c
Tatnoszius Urbanawicze..................    .50c
Ona JuknelienS......................................25c
Wiktorija Balcziunienė....................... 25c
Endrius VV. Ambraziejus..................... 25c
VVincas Kttb........................................ 35c
Jonas yVaicsiulionis.............................. 35c
Juozas Kilis............................................ 35c
Wincas Subaczius..........................    -25c

yViso $0.50
AntLietuwo« Kankintinių.

Ona Juknelienė, MtCarmel, Pa. 25c 
Pranas Balcziunas, “ “ 25c

Wiso 50c

Isz Haverhill, Mass.
Kastantas \Valiukynss.. 
Motiejus Laudinsksa... 
yVincas Blažukonia........
Antanas Drimeikis..........
Antanas Žukas...............
Jnlijonaa Jakimonis.... 
Kazys Rozenberg. žydas. 
Pranas Rutkauskas.......
Stasys Katinskis.............
Petras Strasrinskas........
Petras Raugtais.............
Julius M ilius... ..............
Stasys Czibirka...............
Motiejus A mažėjus........
Pranu Saulėnu........ 
Motiejus Adlis.................
Antanu Bozis.................
8tanislowas Norkūnu.. 
Stasys Rtrazesriczius.... 
Antanu Subaczius.. .... 
Dominas Arionu.. ..... 
Jonu Ramanaucku.... 
Jonas Joseph...................
yViktoru yVarnorius.... 
Martinu Pilvelis.......

.15c 

.50c 
,50c 
,25c 
10c 

,50c 
.10c 
. ,5c 
..5c 
..5c.' 
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,25c 
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APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redskeiję, o greieziau- 
siai suwaik8zczios. Užgreitumę ir 
teisiugumę kasdien apturime szim- 
tus padėkawonių nuo lietuwių isz 
ffitių Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die 
nas penvažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite 81 i tok į adresę:

, A. OlsZKW8KI8,
Sub Station No, 60, Cbicago, III.

(T^a.)
Šios dienos krokodiliai su savo tvirtais 

žandais gali lengvai perkasti pusiau žmogų; 
ichtyosaurams tas butų atsčję daug lengviaus, 
tikt tųsyk, kada jie viešpatavo ant žemės, 
ant jos žmonių dar ne buvo.

Nugarkaulis'ichtyosaurų susidėjo iš |du-; 
busitį iš abiejų pusių sąnarių, teip kaip tai 
yra pas žuvis; ypač mikli turėjo būt jų uode
ga. Tuščias vietas nugarkaulio sąnarių iš 
pradžių turėjo pripildyti skysta medega, kuri 
saugojo sąnarius nuo susimušimo prie smar
kaus krutėjimo,teip kaip buferai saugoja ge
ležinkelių vagonus nuo susimušimo. Mat 
gamta yra geriausiu inžinieriumi dirbančių 
gyvuolių Ų“ augmenų kūno sudėjimų. Nuo 
jos mokinasi ir šios dienos inžinieriai pritai
kydami gamtos padirbtas formas prie savo 
išradimų.

Kad ichtyosaurai. turėjo ir ant uodegos 
užbaigos pasiirimo plėves, parodo tų labiaus 
suploti nugarkaulio sanariai ant uodegos už
baigos. Susi plojimas tas yra žymus iš kraš
tų, todėl ir uodeginę plėvė pritvirtinta buvo 
vertikališkai teip kaip tai yra pas žuvis. 
Nugarkaulis susidėjo iš daugelio sąnarių; ant 
vieno skeleto angliškas mokslinčius Oven su
skaitė 165 sąnarius.

Mokslinčiai sako, kad ichtyosaurai paei
na nuo kokio dar nepažįstamo senovės laikų 
slankiojančių tipo, .gyvenusio ant sausžemio. 
Tas mums išaiškina, kad šios dienos didžžu- 
viai buvo ue pirmutiniais, kurie persikeitė iš 
sausžeminių į vandeninius sutvėrimus.

Mesozoiškame perijode ichtyosaurai už
ėmė terp gyvų sutvėrimų tokių jau vietų, ko
kių šiųdien užima didžžuviai, jie buvo pana
šus į šios dienos didžžuvius ne tiktai iš savo 
pavidalo, gyvenimo budo, bet ir iš padėjimo 
šnervių prie akių, iš dantų ir iš ilgų žandų. 
Tas panašumas vienok ne siekia teip toli, 
idant ant to pasirėmę galėtume skaityti išny
kusius nuo žemės paviršiaus ichtyosaurus ir 
šios dienos jūrėse gyvenančius didžžuvius, 
prigulinčius prie žindančių žvėrių, už giminin
gus. Tas panašumas parodo vien, kad gyve
nimo būdas ir toli viens nuo kito stovinčius 
sutvėrimus perkeičia ir padaro panašiais, nors 
terp vieno ir kito ne butų nė jokios gymi- 
nystos; tų parodo žuvys ir didžžuviai, nors 
paskutiniai nėra žuvimis bet žvėrimis.

Klausymas nuo kokių slankiojančių ga
lėjo paeiti ichtyosaurai, šiųdien dar tikrai 
neišrištas todėl, kad šiųdien dar neištirti pri
derančiai seniaus prieš ichtyosaurus gyvenę 
sutvėrimai; pažintis sutvėrimų senų akmeni
nių anglių ir trijaso sluogsnių dar ne pilna. 
Bet ir dabar galima užtėmyti tūlų panašumų 
sudėjime dantų ichtyosaurų ir labyrintho- 
dontų, teiposgi pirmutinių salamandrų ir ki
tų amfibejų trijaso laikų. Nuo žuvių ichtyo
saurai paeiti ne gali, kadangi tos kvėpuoja 
plėvėms, ichtyosaurai gi kvėpavo plaučiais. 
Taigi matyt, kad jie artymesnėj stovi gimi
nystėj su labyriuthodontais, salamandroms 
negu su žuvimis, bet nuo kokių sutvėrimų 
jie paeina, klausymas tas iki šiol ne išrištas.

Vėlesniuose laikuose ichtyosaurams atsė
jo išnykti, atiduoti vietų augštesnio laipsnio 
žindantiems sutvėrimams. Kol augštesnių 
sutvėrimų ne buvo, galėjo ichtyosaurai vieš
patauti ant žemės, bet atsiradus augštes- 
niems, turėjo išnykti ne galėdami išlaikyti 
kovos už būvį; išnyko Jie pabaigoj tvėrymosi 
kreidinių sluogsnių. Tuose laikuose žemės 
]>aviršių patiko daug permainų, kurių dėl su 
ichtyosaurais išnyko ir daugiaus senovės bai
sybių.

Ichtyosaurai senuose laikuose turėjo la
bai plačius apsigyvenimo rubėžius, kadangi 
jų liekanas patinka ir šiųdien ledo užklotuo
se šiauriniuose ir pietiniuose poliariškuose 
kraštuose, teiposgi Europoj, Indijose, tauri
nėj Amerikoj, rytinėj Azijoj, Australijoj ir 
ant Naujos Zelandijos. j

Atsakančiuose sluogsniuose šiaurinėj 
Amerikoj šį metų pasimiręs profesorius 
iMarsh surado bedančių ichtyosaurų veislę; 
juos praminė vardu Sauranodon (bedančiai 
ichtyosaurai). Rado juos Uoliniuose kalnuo
se; turėjo Jie 10 pėdų ilgio. Išėmus štokų 
dantų, kaslink kitų kūno dalių jie visame 
panašus buvo į ichtyosaurus.

Jūrėse ttj laikų, kada ant žemės gyveno 
ichtyosaurai, ne truko visokių augmenų ir 
gyvuolių. Lejaso sluogsniuose antai Angli
joj yra daugybė gerai užsilaikusių: koralių, 
moliuskių, jūrių lelijų, jūrių ažių, žuvių ir 
kitokių sutvėrimų.

Europos klimatas tuose laikuose buvo 
šiltas, toks kaip dabar kraštuose prie tropi
kų. Tų rodo mums karaliai, karoliniai rifai 
tuose žemės sluogsniuose, kuriuose randa 
ichtyosaurų liekanas. Kaip galėjo išnykti 
tie sutvėrimaHMokslinčiusLayel sako,kad tie 
sutvėrimai, kurių kunus randa lejaso sluog- 
sniuose, turėjo užbaigti gyvastį ūmai, staiga 
ir kunus turėjo tuo jaus užnešti dumblas; ka
dangi jeigu jų kūnai butų nors porų valan
dų atidengti ant jūrių dugno, tai jie būt 
tuojaus pagedę, sudraskyti draskančių žuvių 
ir kitų tų laikų sutvėrimų; tuom tarpu šių
dien žemės gilumose užtinka čielus išnykusių 
sutvėrimų kunus ir tai teip gerai užsilikusius, 
kad nė vienas kaulelis ne atskirtas nuo kūno, 
viskas guli ant savo vietos. Ar ištikro vie
nok tie sutvėrimai užbaigė staiga savo gy

1892m. lejaso sluogsniuose Wirtemberge, 
vakarinėj Vokietijoj atkasė ichtyosauro kū
nų, kurio net minkštos kūno dalys buvo znai- 
miai atspaustas uoloj. Iš to atspaudimo ma
tyt, kad uodegos užbaigos plėvė buvo panaši 
į rekinų plėvę, tikt daug didesni. Užpaka
lyj nugarinės plėvės, aut nugaros eina eile 
raginių akstinų panašių į tritonų skiauterę.

Taigi mat jie iš paviršutinio pažvilgio, 
iš savo pavidalo panašus buvo į žuvis, nuo 
ko ir likosi ichtyosaurams duotas pavadini
mas žuvių-driežų. Dras Fraas tvirtina, kad 
jie negalėjo išeiti ant sausžemio, bet gyveno 
vien jūrėse teip kaip šios dienos didžžuviai, 
nors jie ne žuvys, bet žindanti sutvėrimai 
prigulinti prie šiltakraujų.
Plesiosaurai ir giminingi jiems sutvfiri- 

mai.
Pirmiaus aprašyti buvo ne vienaitiniais 

draskančiais sutvėrimais gyvenusiais jūrėse 
mesozoiškos' eros. Apart jų, gyveno tuose 
jau laikuose ir kiti, su kuriais ichtyosauramB 
reikėjo varžytiesi maistu. Svarbiausiais ir 
geriausiai žinomais tokiais draskančiais su
tvėrimais buvo Ugalcaldiai Plesiosaurai.

Plesiosaurų užtiko lejaso sluogsniuose 
pirmų kartų 1821 m. Vardų plesiosauro da
vė šitam sutvėrimui ant parodymo jo gymi- 
nystos su driežais (vaidas tas susideda iš 
dviejų grekiškų žodžių; plesios reiškia arty- 
mų, o saurus-HrieiĄ).

Pterodaktilus. PIesiosaurus dolichodeirus. Belemnitas
(Kaukspenis),

Galva plesiosaurų iš savo sudėjimo pa
naši į galvų driežų, bet žanduose yra toki jau 
dantys kaip krokodilių; kaklas neišpasaky
tai ilgas, iškeltas iš vandens, 
išrodė lyg kad plauktų žaltys ant želvės už
tūpęs; vidurys kūno ik' uodega panaši buvo 
į uodegų keturkojų; šonkauliai toki kaip 
šios dienos kameleonų, o ant pasiirimo van
denyj turėjo tokias jau išaugas netinkančias 
ant vaikščiojimo ant sausžemio kaip šios die
nos didžžuvių.

Taigi plesiosaurai turėjo kaklų ilgų, gal
vų mažų, uodegų trumpų. Pasiirimo užbai] 
gos užstojančios kojas teiposgi skyrėsi nuo 
tokių jau užbaigų h&tyosaurų. Ichtyosaurų 
pečių ir priepėtes kaulai buvo trumpi, pėdos 
ir pirštai susidėjo iš daugkančių mažų kaule
lių terp savęs drūčiai įsusijungusių. Pas il
gakaklius plesiosaurus buvo visai kitaip: sa
nariai tie buvo ilgi, galuose storesnį negu 
ties viduriu; pirštai ilgesni negu pas ichtyo
saurus; pats pirštai ilgi, teip išrodė kaip ir 
pirštai šios dienos slankiojančių.

Pirštų plesiosaurai turėjo penkis ir kiek
vienas iš jų skyrėsi nb kito. Iš to plesiosau
rai panašesni į paprastus slankiojančius ne
gu ichtyosaurai. Suprantama, kad ant teip 
ilgo ir laibo kaklo, kokį turėjo plesiosaurai, 
negalėjo būt dideli ir sunki galva, kadangi 
tokios ne butų išlaikęs toksai kaklas. Kau- 
kalis jų buvo trumjias ir bukas, todėl gyvuo- 
lys galėjo su pagelba ilgo kaklo greitai 
kraipyti į visas pusės mažų galvų. Dantys 
buvo įsodyti į atskiras lomas,o ne į grabutes, 
kaip tai buvo pas ichtyosaurus; taigi dantys 
jų buvo teip įsodyti kaip dantys krokodilių, 
į kuriuos plesiosaurai panašus iš nugarkau
lio sudėjimo, šonkaulių ir iš galvos. Ne tu
rėjo jie ir anų kaulinių akstinių uždegiančių 
akis, kokius turėjo ičhtyosaurai.

- Žandai Plecio^aurų.
a) . Žandai PeJoneuates philarchua.
b) . “ Thaumatosaurus indicus.
c) . ** Plesiotaurus dolichodeirus.

Plesiosauri) ilgakaklių liekanas

n°K ue Huiveriipai užaugo T z: T a MUnl buvo trumpfc.
vastį ir dėl kokių pnežaščių, to šiųdien dar *
ne galima susekti.

Closely Bound

Plesiosaurų ilgakaklių liekanas randa 
tuose jau sluogsniuose kų ir ichtyosaurų, 
taigi lejaso ir kreidiniuose žemės žievės 
sluogsniuose. Iki šiol rasti lejaso sluog- 
sniuose yra ne dideli, retai pereina 10 pėdų 
ilgio. Viršutinėse lejaso eilėse randa plesio- 
saurų kunus turinčius 22 pėdas ilgio, iškastų 
gi kreidinėse eilėse kaip koks turi 45 pėdas 
ilgio, nugarkaulis jų turėjo 6 colius diamet
ro. Nugarkaulio dalys beveik lygios, kaip 
kitų vos truputį įdubusios. Tas rodo, kad 
plesiosaurai negalėjo lankyti teip savo kūno 
kaip ichtyosaurai.

Kaip matote ichtyosaurų uodega buvo 
ilga ir drūta, ji buvo svarbiausiu pasiirimo 
ynagiu, kojos gi vięn lengvino uodegai dar
bų prie pasiirimo. Jos buvo mažott, bet už
tektinai plačios ant atlikimo tos užduotos. 
Kaip matote ant paveikslėlio, uodega plesio-

(Toliaue bus.)
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LIETUV A

DraugyscziuBeikalai.
Pirmas Metinis Balius.

Į: Chicagoj, Muzikantai Dr-tėa Dovido
Karaliaus turės savo pirmą metinį balių 
aedėlioj, 8 Spalių, 1899, Freiheit Turner 
salėje, 3417 S. Halsted str. arti 34tus ui. 
2 valandą po pietų draugyste iazmar- 
azuos isz bagnytinės salės ir eis pilnoje 
savo parodoje į baliaus salę- Balius 
prasidės 3| vai. po pietų. įžengs vyro 
su motete 25c. Wisus lietuvius ir lietu
vaites užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.

-

Chicago, Dr-tė Teisybės Mylėtojų lai
kys savo mėnesinį susirinkimą nedėlloj, 
8 d. Spalių, salėj K. Liaudanskio, 3301 
8. Morgan st, tdojaus po 12 vai. vidur
dienio, ant kurio visi sanariai turi pri
būti, nes yra svarbus reikalai ant ap
svarstymo. Teipogi yra užpraszomi ant 
prisiraszymo dori lietuviai. įstojimas

< 81.00. Su guodone,
) Dr-tė T. M.

Brooklyn. N. Y. Nedelioj 8ta d. spa
lių 1899. 3 vai. po pietų atsibus didelis 
susirinkimas ant salės p. Gerkeeno, 
93 Grand Street.J Ant susirinki 
mo bus laikomos ekonomiszkai- 
politiszkos prakalbos ir apie nauda lietu- 
viszkos literatūros ant parodos ateinantį 
metą Paryžiuje. Kalbėtojai yra užkvie
sti: Dr. J. Szliupas isz Scranton, Pa. ir 
vietinis probaszczius kn. A. Milukas. 
Primenam ir tai, jog wirsz paminėti kal
bėtojai yra iszrinkti į komitetą parodos 
Paryžiuje. Dėlto wisus vyrus ir mote
ris užpraszome pribut ant prakalbų.

Susirinkimo Komitetas.
Ashland. Wiss. Dr.tė Sz. Kazimiero 

Kar., kuri susitvėrė szymet, 13 Rugpju- 
czio. turės sawo sasirinkimą 8 Spalių, 
nzmuose Jokūbo 'Wisockio, 1117 Front 
st., ant kurio szirdingai užpraszo visus 
sąnarius ir norinezius prisiraszyti kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti. Su guodone,

Wyriausybė.

Philadelphia, Pa, 28 Augusto, Gede- 
mino Kliubas atidarė savo ruime vaka
rinę mokslainę, kurios monkintojum yra 
p. Robertas Kuncmonas. Kurie nori isz- 
mokti angliszką kalbą,yra užkviecziami 
atsiszaukti prie virszinįkų Gedemino 
Kliubo.

Philadelphia. Pa., 10-ta Kuopa Susiv. 
L, A. turės savo koncertą ir balių ant 
naudos perstatymo lietuviszkos spaudos 
ant Paryžiaus parodos, panedėlyj, 16 
Spalių. Maennerchor salėje, po nr. 551 
N. 5-th St. įžengs vyro su motere 25c. 
Koncertą grajįs ant daugybės muzikalisz- 
kų instrumentų ir viena latviukė pabai
gusi akademiją grajįs ant pijano. Tei- 
pogi yra užpraszyti: bažnytinis choras 
ir Mildos giesminįkai isz Nev Yorko. 
Todėl visus lietuvius ir lietuvaites už- 
kviecziame kuoskaitlingiausei susirink
ti ir remti tautiszkus reikalus.

Komitetas.

, Philadelpyia. Pa. 10-ta Susiv. L, A- 
Kuopa turės savo czvertmetinį susirin
kimą 8 d. Spalių, tuojaus po sumai, baž
nytinėje salėje, apt kurio užpraszo visus 
sąnarius ir Dr-tę Sz. Juozapo, kuri keti
no ant musų koncerto patarnauti, idant 
teiktųsi pribūti.

Kuopos Komitetas.

, Tėmikite.
Knįgos darbas apie buvusią k n. Krav- 

czuno provą su '‘Lietuvos” išzleistuve 
jau prasidėjo ir su keliais mėnesiais ji 
bus gatava. Knįgoje patilps Chicagos 
lietuvių istorija, lietuviszkos parapijos 
istorija ir kn. Kravczuno pro va. kuri 
tesėsi per 5 dienas, nuo 10 iki 14 Balan
džio 1899 m. Apraszyme provos patilps 
ir kelios fotografijos: kn. Kravczuno, 
'•Lietuvos” iszleistojo ir redaktorikus ir 
abiejų pusių advokatų. Knįga bus di
delė ir interesuojanti kiekvieną lietuvį- 
Prekė jos bus 62.00. KsS"pirm jos iszėji- 
mo prisius pinigus, gaus ją už puse pre
kės. Dėltogi norinti gauti pigiai minėtą 
knįgą teiksis tuojaus prisiųsti 61*00, o 
kaip tik knįga bus gatava, pasiųsime 
ją kiekvienam užsimokėjusiam.

A. Obizewskis, 
Sub-Hta. OO, <?hiea*ro. III.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Juozapo ir Magdalennos 

Karvelių, kurie gyveno E. St. Louis,lll., 
Antano ir petro Bagdonų, kurie gyveno 
Rib Lake, VVis. -Jie patys ar kas kitas 
teiksis duot žinę snt adreso:

Mareijons Leviszka.
1229 N. lOth St., St. Louis, Mo.

Pajieszkau savo draugų: JonoRudžio, 
isz kaimo Tulminų, Panevėžio pav. ir 
Jono Petravicziaus. isz Szadvos, abu 
Kauno gub- ir abu gyveno Piedmont, W. 
Va. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinę ant adreso:

JosShukis,
Box 158, Torrington, Conn.

Pajieszkau Petro Misuno kurs 4 me
nesiai atgal iszvaževo nuo agento darbo 
jieszkoti ir nežine kur dabar yra. Jei 
kasjįžinotu teiksis praneszti ant adre
so:

E. Januszauskas, 
1134 8. Front st.. Philadeiphia, Pa.

Balina, Balius.
Subatoj, 7 Spalių, 7 valandą vakare 

darau pasilinksminimo balių, ant kurio 
grajys gera muzika ir bus smagus pasi
linksminimas. Todėl visus aplinkinius ir 
pažįstamus užkviecziu atsilankyti. Tei- 
pogi pagarsinu, kad irkitomis subatomis 
bus pas manę toki pat baliai, ant kurių 
teipgi užkviecziu susirinkti.

L. Ažukas, 
8301 Auburn avė , Chicago, III.

Grand Openlng!
Atidarę nanją saliuną, ant subatos ir 

nedėlios. 7 ir 8 Spalių, darome baliuje 
įkurtuvių, ant kurio grajys gera muzi
ka ir bus smagus pasilinksminimas. Dėl
to visus aplinkinius ir pažįstamus už- 
kviecziame atsilankyti. Su guodone.

Jos Montvila ir W. Labanauskas, 
461 S. Ganai st., kertė DeKoven st.,

Chicago.

Temyklte Tautiecziai.
Praneszu visiems tautiecziams, 

savo prieteliams ir kostumeriams, 
asz persikrauseziau iaz Philadelphijos, 
Pa. į Nevark’ą N.J. ir laikau krautuvę 
(sztorą) Czeverykų ir Skrybėlių. Su vi
sokiais reikalais m aid žiu kreiptis ant 
szio adreso:

V. Ambrozevięzius, 
249 Springfield Avė., Neverk, N.J;

bei

Z. Damblewski8,
19 Bridge st., Union City, Conn.

Laiko sztorą drabužių, czeverykų.ciga- 
rų,tabako, knįgų, ražanezių, szkaplierių, 
abrozų, ir abrozėlių ir visokių gražių po- 
pierų gromatoms. Kiekvienas gali ap- 
sisteliuoti pas manę ką tik nori per paei
ta. (6-1)

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czioa ulyczios prieszai duris lie

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

DEL LIGOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus keneziat pasekmes jau

nystės iszdykimo (onanizmo), tai turite 
jieszkot urnai pagelbos, nes gamta jus 
neiszgydys. Symptomai jus ligos yra: 
nemiga, poliucija nakties laike ar nusi- 
szlapinant, lytiszku dalių ir pervų susil
pnėjimas, skaudėjimai galvos, nugaros, 
ir tt. Ilgus metus kentėdamas asz ban
džiau daugybę vaistų, kurie vienok 
man nepagelbėjo; gailaus asz pats iszra- 
dau vaistą, kurs į trumpą laiką padarė 
mane kitokiu žmogum, ir jei atraszysi 
man gromatą, idėdams markę atsaky
mui, asz prisiųsiu tau užpaezėtytoj gro- 
matoj pilną apraszymą kaip iszsigydy-

Raszyk pas:
FRED WILSON,

Box 386, E. Kenosha, Wis.
(13—10) 

Dr. M. P. tatakis, 
3315 S. MORGAN UL. 
Aptiekoje Ji Leszczynskio, 

kožna diena
nuo 10-tofi iki 12-tos adynos 

priesz pietus. ■
CHICAGO, JLL.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigfu teip, tai ra- 

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo- 
kinima kaip iszsigy- Z 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu budu asz^T/akm 
iszsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių/ Mano pa- * Ngt
mokinimas tikrai isz 
gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Ęox 516, Hammond, Ind.

C. A. Buchbinder,
IVokiszkai-Amerikoniszkas Aptiekorius,
64 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
“Wild Cherry A. Tolu” vadinamas ir 
“Reumatic Mizture No 79000.” ant gy
dymo reumatizmo. Bonkeles po 25c. 50c 
ir 61.00. Prisiunczia pacztu. (29-12)

Pigiai ant partlawimo arba ant 
iszmainymo ant farmos lotas su dviem 
namais no nr. 3309 S. Morgan St; teip
gi 2 k>ta?prie S. Morgan str. ir 34 Ct. ir 
2 lotai prie 52roe ir Robey. ui., ir 3-pent- 
ru mūrinis namas ant kertės 29tos ir 
Throop ui. Atsisz&ukite po nr. 2935 S. 
Throop St. (13—10)

UŽ S5. IN EUROPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo; 

kiekviena norinti už65.00 parkeliaudami 
[Lietuva. Laivai iszplaukia utarnykais 
ir subatoms. Agentas:

Henry J. Jacobfl,
38 Canal sL, New York, N. Y.

(15-12)

Lietowiszias Butelis V. Romio,
7 IVashington St, NeWYork, N.Y.

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės prie manęs su agentiszkais 
reikalais. Teipgi užlaikau nakvynes ir 
valgius pigiau kaip visam Nev Yorke. 
Parleidžiu į Europą už darbą ant laivo. 
Teip-gi galite gaut darbą isz mano offlso. 
Tėmykite ant mano Hotelio yra lietu- 
viszkas paraszas.

Su guodone, Vincas ilozukas.
(15-12)

Offlclal Poblication.
Annual Statement of the ObientIh- 

scRAJtca Compant of Hartford, in the 
State of Connecticut on the 31st day 
of December, 1898; made to the Insur
ance Superintendent of the 
Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amountof Capital stock paid- 

upincash...................... 6500,000.00
LEDGER A8SET8.

Book value of real estateovn- 
ed by the company___ _ _____

Mortgage loans on real estate 237,149.66 
Loans on collateral security 
Book value of bonds and 

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

6111,936 96 
Special deposit in Nev Mezico 

610,000.00
Totai........

Deduct ledger iiabilities..
Totai net ledger assets....... 62.362.968.53

NON-LEDGER ASSETS.
Interest and rents due andac-

erued....................................... 616,939.22
Market value of bonds and

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

premiums............................... 78,326.33
G ross assets........62,516,673.?6

Less special deposita to secure 
iiabilities in Virginia, Geor- 
gia,Oregon and NevMezico6118.240.00

Totai Admitted Assets 62,398,433.26
LIABILITIES.

Loses, in procesą of adjuitm’t 
or i n suspense^.... .6208,819.49

Losses resisted......... .  . 17,289.45
Totai amount of-claims

for losses.................. 6226,108.94
Deduct re-insurance

due or accrued...... 20,010 67
Net amount of unpaid losses 6206,098.27 
Totai unearned premiums... 
Reinsurance in Lioyds.........
Due for commissions and

brokerage salaries, ren s, in
terest, biiis ste....l............

State of

96,141.74

1,750.00

1,809,680-%
98,136.53

. 121.936.96
82,364,795.22

1,826 69

903.7M.64 
500.00

2,763.32
Totai iiabilities. .61,203.128.23

Leasliabilities secured by spe- 
cial deposita in Virgtnia, 
Georgia, Oregon and Ncv

Mezico...........................  ' 49,865,15
Balance......... 81,153,263,08

ENCOME. . 
Premiums received during 

the year........................  61,800,661,01
Interest, rents and dividends 

recived during the year... .104,838,57 
Profits from sale or malurity of 

ledger assets over book value 887,50 
Totai income... 81,406,387.08

EXPENDITURE8.
Losses paid during the year 8779,682,30 
Dividends paid duringthe year 50,000,00 
CommiMions and salaries paid

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

cluding fees, e te., of Insur
ance departments).................. 37,101,90

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

Amount of all otber expeditur- 
es,.....................   , 76.762,10

Totai expenditures, 81,347,495,41
MISCELLAN EOU8.

Totai risks taken during the 
year in Illinois........ 8..7,816,62^,00

Totai premiums received 
during the year in 111’8, 8 ... .80,368,00

Totai losses ineurred dur
ing the year In Illinoia 8 . .^.63,504,06

Totai amount of outatand- 
ing risks. .................. 8161,958,466,00

CHAS B. WHITING, Pbes. 
JAMES U. TAINTOR, Sec’t. 

Subscribed and sworn to before 
tbis 19th day of January 1899. 

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

me

17,367,00 
.1,650,00

Offical Pnbiication.
Annual statement of the Nokvalk 

Firk Insurance CoMPARTof Norvaik, 
in 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 dash...................  .8200,060,00
LEDGER ASSETS.

Book value of bonds and 
stoeks,.................................474,105,28

-Cash on hand and in bank....... 41,008,64
Totai................  8515,113,92

Deduct lerger Iiabilities,....,.., .933 08 
Totai net ledger assets, 8514,180’84

NON-LEDGER ASSETS.
Interest due snd accrued.8........ 5,156,22
Net amount of uncollected

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

Totai Admitted Assets... 1534,944,95
, LIABILITIES.

Losses, adjusted and
unpaid......................... 8.2,956,00

Losses, in process of ad- 
justment, or in 
suspense,........

Losses resisted, ...
Totai amount of

claims for losses, 8.21,973,00 
Deduct re-insurance

dueor accrued..,,...1,570.00
Net amount of unpaidlassea,. .830?403,00 
Totai unearned premiums,. ..105,350,91 
Re-insurance premiums..............2,811.04

‘ Totai Iiabilities, ..... .8128,564.95
INCOME

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

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

Proflts from sale or maturity
of ledger assets over book 
yalue,............ ................... 11,437

Totai incom^lWjWm
EXPENDITURE8.

Jzvses paid during the year, t. .79,812,84 
CommiMions and salaries

paid during the year.............46,989,91
Rents paid during the year, ,.. .1,369,85 
Taxes paid during the year

(inciuding fees, etc.,of In
surance departments)............5,764,77

Amount of all other expen- 
ditures,............... .......... . .7,861,96

Totai expenditures, 1141,799,^3

MISCELLANEOU8.
Totai risks taken during the 

year in Illinois........ .8.2,456.568,00
Totai premiums received

during the year in lU’a, 8... .25,798,29
Totai losses ineurred during 

the year in Illinois....* “*
Totai amount of outstaud- 

ing risk......................... 827J14.621.00
A. G. McILB’AINE Jr. Pres.

E. E. PIARCE, Sec’t.
Subscribed and svorn to before me 

tbis 23rd day of January, 1899.
Cbari.is Eimiar Milu,

(Seal.) Commissoner for Illinois.

22,745,21

Oflicial PnblicBtion.
Annual Stateinent of the North- 

vester .n National Lnsvrancr Com- 
pamt of Milvaukee, in tbe State of 
Wisconsin on the 3lst day of Decem
ber, 1898; made to the Insurance Sup
erintendent of the State of Illinois,

• pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stoek

paid-up i n cash... ..T. A.. .8000.000.00
LEDGER ANSESTS.

Mortgage loans on real
estate.........................,....8 974,856,67

Book value of bonds...........  1.326.388.54
Cash on hand and in bank.. 134.757.74
Agents* debit balances.........  79.824.59

Totai.........  82.5)5.827.54
Deduct agents’ credit bal

ances and all other liabil- 
ities...........................  6.382.81
Totą net ledger sssests 82.509.444.7$
NON-LEI>GER AS8ESTS.

Interest accrued.................
Market value of bonds over 

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

premiums.................... . ........................ .
Totai Admitted Assests 82.637 166.20

LIABILITIES.
Losses adjuzted and an-

paid........... . ...............,8 9.168.82
Losses, i n pęucess of ad- 
''Justment or in susp- 

ense......................... 82.148.43
Losses resisted......... . . . 8.650.00

Totai amount of claims
for losses............... 899.967.25

Deduct re-insurance
due or accrued... 14.104.03

Net amount of unpaid losses 85.863.22 
Totai unearned premiums. .1.194.531.83

Totai Iiabilities.. .81.^0.395.05
INCOME. _

Premiums received during
the yeais...........................81.053.479.22

Interest ant dividends re-
ceived during the year.. 8115.042.22 

Totai income..........81.168.5Ž1.44
ENPENDITURES,

8432.405.55Losses paid during tbeyear 
Dividendą paid during the

Cotnmissions ant salaries 
paid during the year....

Renta paid during the year 
Tezes paid during the year

812.398.92

54.611.46

60.711.09

72.000.00

363.592.23
11.783.00

(inclnding fees and ete , 
of Insurance departmėnts) 

Lobs on sales, or maturity 
of ledger assests............

Amount ofall otherexpend- 
tures.............................

34 698.56
254.29

__  .... mmi
Totai expfenditurea.8967.115.k?

MISCELLANEOU8.
Totai risks taken during the

year in Illinois........... .  816.513.226.00
Totai premiums received

during tbe year in Illi
nois............................... 167.892,88

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

Totai amount of ontstanT-
ing risks........................8920.921.900 00

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

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

FRANCIS BLOODGOOD
CommiMioner for Illinois in 
Millvaukee, Wisconain.

(Seal)

M. Goodmon Real Katate,
Boom 503, 115 Daarborn HU,
(Telefoną, Mala 4046) CHICAGO, ILL.

Perka, parduoda ir iszmaino lotua, na
mus ir viaokes propertes Chicagoje. Jei
gu nori pirkti, parduoti ar iazmainvli sa
vo propertes, atsiszauk [>as maue. Szne- 
ku lietuviukai.

Dr. Leonard Landės,
Lietmviszkae Daktarai.

134 E. 24 UI., New Yor 
Garsingas gydytojas vyriszkų ir n 

teriszkų ligų. Mokinosi universit 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuo 
Wiedniuje, ■ Berlyne, karaliszkoje n 
kykloję Londone, buvo pardėtiniu mo 
lo Lėbanon. Ballevue, Port Gradu 
Hespital Collęge ir 1.1.

Uantikrins* laigydynin 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo t 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidur 
galvos,uepomietį, apalpimą, skauduli: 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir i 
vaisingumą. Gydymui ndrviszkų Ii 
reikia naudot elektrikinias prietaisas

I.itfH* I,ytiazhu I)**liu 
iszgydysia į kėlės dienas, teipogi 

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiu’ 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. į 
gydymą užtikrinu kiekviename atsiti 
me. Chroniszkas ligas gydau pasekm 
gni, ir slepemas ligas užlaikau slapty!

DYKAI!
Del ligoniu reikalaujant pagelbo*

Kas norite trumpam taikia sveikatos 
nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliaucsiaus D-rų rodų ir 
liekarstvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklas pagal geriau
sius Receptus į visus krasztus, kas tikt 
pareikalauja. Nereikia turėt gėdos pasi
klausti rodos apie slepema ligas. Mes 
siuncziame sziais minėtas garsingas gy
duoles Dtk ai: nuo skaukėjimas gaivos, 
gumbo, drugio, skaudėjimo dantų, o 
skaudėjimas į 3 minutaa nustoja ant vi
sados. Tik meldžiam snt kožnų gyduo
lių prisiust ui 20c. markių dėl prisiun- 
timo, o gaus;t per pacztą dykai. 8zita 
proga tikt dėl lietuvių yra: Mes velyjam 
pasiskubinti dabar ir siuneziam dykai 
visiems dėl panjtikrinimo. Toji proga 
musų gykuolių suvis bus trumpa. Apie 
plaukų sudrutinimą galit pasiklaust ro
dos, o mes užganėdysim ir ant plikų gai
vų slaugyti m naujus plaukus, vietoj 
iszpuolusių, jeigu nesenas ir isz parodi
jos ne yra plikas, be abejonės yra pagel- 
ba. Ne vilkiniui, bet rassykit. Adresas;
The J.M.Brundza & Co.,

Box 2361, New York City.

Ar Uvo penios nihltoji
PATAISIMO?

Jei teip, atsinzauk pas mane ar
ba paraszyk poutalkortę, o aaz 
pasakysiu kiek jo pataisymas 
kaaztuos.

Asz užlaikau sztorą peczių ir visų 
reikalingų dalių ant pataisymo visokių 
pecziu koki tik yra daryti Amerikoje ar 
Kanadoje. Perku staeziai nuo fabri
kantų ir per tai galiu parduoti ir,patai
syti pigiau kaip visi.

FRED C. EWEKT.
3108 8. Halsted Si., Chicago.

NUO MARKETO pas NESZ10T0JI.
mejuo* teip pigiai kad M 
prenejai pigiau pirkt sene
li. Šile laikrodėlis! yra

ttaro auAso Mrt-liu. sp- 
rsobescsju ■etalinius luk 
•»•• kas Sara. lalkroSaly 
febai talrtu Tikro Amo- 
rikooiaskodarko Niekai 

. ' Standard (M pigau *sw»-

r»7.7B Ir laikrod-li* t*wo.

u-ir Ua ne centaas 
<f kaaataoa. Neordorhtok 
ae syk danrlaa kaip S.

a* lalk

prie laikrodėlio atsiusk

pogi pamišyk k.«kl taikrodall neri: odyriaa- 
Ra ar motarlsska, d«n(ta ar all- 
danitb aiiklts. Paaiaktitink. nnam«a 
naainorna ant Kaip litai Ja arirkslme

Laika aain K diena m ki«kwirnn laikrodėliu

CON8UMERS WATCH CO.
424 Main St.Dep.B.,Buff’alo,N.Y.

Wi8i —

wyrai —

pas —

Baltriikoųil!
Rasite szal'p alų, seniauaea ariel

ka®, wyną net in Europos, o 
cigarus net iss Turkijos.

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

Ytterbory, Conn.

Ar Tawo peczius ‘ 
reikalauja pataisymo?

Jeigu teip, tai pirk visus reikalingus prie 
; pecziatu daiktus pas

Ontlet Fnnitnio 4 Stote Co,
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių pecziu 
ui pigiansię prekę, pigiau kaip fabrike.

Dr. Leonard Landės,
134E.24th HL.Cor. Lexlogton A

Offiso va)an<lo.:^UW^ 
Nedeliomiamno 8 iki !•% wal.ryko:nuot iki 4 < 
popiet.

Ro<la per Grornsta* Dykai, 
ūipraszydami gydyklas prisiuskite 81

EV'Jeigu sergi, tai paraszyk kiek t 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligi 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsi| 
dysi.

REUMATYZM.
. NEURALOIE 1 podoboeeboroby, 
k vyrablany u podatavta tctaiych j 

niemikckioh
SK PKAW ■ED)CZU(H,>< 
Kh|etawny Dr. RICHTERA 

Kr,K0TWICZNY,’^S

?*IN EXPELLER3 
>IE MA MIC LEFRZEGO! Ptawd«lwy tyl 
to ma „KOTWICE"minuux, ochronn* 
r.Ad.Kiehtar*Co.,«t&’,ea*iSi, N,.Y«k. 

31 MEDALI ItOTTCHiiMyclH 
13 tlH Wtaane fsbryki nkl* i
E8CT. 10OOT. Usaajegolpotaoa: 1 

k najatavniejsl tekarae, wta*cic*ele J 
aktalčo aptrcsn.veh dncbowiil

UruACu.N Y

.-boroby *. |»dk*

^-NOTARIJVSZAS. CLAIM ADJUST1

FfBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
D54 33rd 8L, CHICAGO.

Telefon: Ysrds709.

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Suuliu paviete

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

KARŪNŲ, HZABPV, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt

838 W. 18th Street. Telefonu: Canal 78.
Telefonuot galima iaz kiekvienos 

aptiektu.

679 Milwaukee Avenue,
SL0MIN8KA,

CHICAGO. ILL.
rano Dirbtuve tapo 

Apdovanota '

Turiu ui garbę apreikszti guo- . I
(lotiniems Kunįgama ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu vi- j AaL.
sus augsrcziaua paminėtus daig- |
tos Piftauaei, Teislngiausel ,/*&
ir Gerlauaei, nes per 30 meti) Kį| Bj X
užsiimdama izzdirbimala įgijau įįj| į
geriauaę praktiku ir dėl to galiu “ H M JW © U
viską padirbt pigiau ir geriau ne- |įj| KflPmy Mj
gu kiti fabrikai. MB Q

Su guodone • ®
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL.

C. W. DYNIEVVICZ & CO„ .A 
806 MILWAUKEE AVENUE, 
Pomiadzy We«t DI'iHon 1 Cleaver nllcami.

CHICAGO, ILLS. _____
KANTO R PIENIĘŽNY, REAUTY IA8EKURACYJNY 

-aLa«f'Į» dEįjMMHPĮh Wjneika pionięday do Europy, Sprzedaž 
W Bealnoėci, Karty Podrotne, Okrętow<. 1 

Kolejovn do 1 c Europy, Wytabiann I 
y !.. š-.ai-n’ • s- 

a^*”SSi>'yyyy'ĮtMĮBB3k| k :: va !>on>6«. Gri.r.ta K • 
—Wypoiyczanle pienigdzy na Bodo- 
wanie lob saknpno Realnolci, Zmiana pieniadzy Zagranieanyrh, Notarynsze PnMicztn. 

3a®s®a®gg®a®®®s®ss®®s3[-:s ■■ v

DVIEMS MEDALIAIS
ant Koeciuazkoe Paro
dos n* rūpestingą, te i-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

S2.00
Aat traMlie ir kitokia reikalo salas*f ota^ra 

rija* kenoulktanatal.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
Besza svarbiauses ir teisih- 
giauses tinęs isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kaš
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, Pa.

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant vesei- 

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

Telefonas Canal 450.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros de) 

gromatų raaaymo su puikiausioms 
kvietkoma,apekaitimaia ir pa Vincais vo-' 
nems parsiduoda po neiszpuakytai nu
žeminta preke. Ku prisius 25c. paezti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų su kon- 
vertaia; ku prisius 81.00 gaus5 tuzinus. 
Kasztua prisiuntimo mes apmokame.

Perkupcziams,agentama ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszsiunczlatne į visai dalis Amerikos.

UžsisteJiuodami popieras ir prisiū
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
ui tok į adresą:

W. KUDARAUCKAS. A CO., 
Box 234, Lavrence,Mass.

Duilseticzln,
•snapas* irsiu*.

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
.. pas..'

Paul’s Co-Operative Watch Co
i 3148 State St., CHICAGO, III.

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

Atsiųsk ant sutaisymo savo laikrodėlį, o mes 
pataisysime gerai ir pigiau kaip kiti. \2-

PAŪL’S C0-0PERAT1YE WATCB CO.
Įsteigia 1877 m,

3148 State SL, ’ CHICAGO, ILL. g
Dėl geresnė* informacijos raszyk pas mus:

LAIMINGUOSE SAIDOSE VISADA YRA MUZIKA.
SriOO l’ifunitn ir •2.'iO tVargimai negalimu, virazyti; d*r 
neilsu jie gali grajrti sora klevitiiu* turėdami. Home Nlaaic- 
lioi užimi sbelja wiete.o preke talr biodaiausiam prieinam* Su juoia 
kiekviena, gali grajyti gerai kad ir sunkiausiu* ssoklu*. Muzik.-t 
vra pritaisyta ant wo)«ha plieniaesna^M popierinėms, špilkelėm*, niek* 
lenuplisz. Issduods ganiu ir šakikių* tonu* kaip vargonai. Grajv’s. 

smimynlssku himnu, valetas, polkų kad rita* Ir tt. ir linksmina *e- 
as*. aerganozias ir neltadastas. Isadainooja naujause* *wieti*zk:.- dsi- 
>U Geriaase valka nuramiaimul sobova Galima ant Jo grajyti »u 
virs, 1.000 meliodlju. Yra lai dy*inu instrumentą* Gauname nuo pir- 
keta takstanoUu* padekasronta, karte sako, kad rado daugiau negu ti
kėjosi Tai na nonų* bet teip pigi kaip sabosra Strerta 1« *waru- 
uote skrynutėje. Gavę (3.00. prisiusime taa per etpresa. Agentai greitai 
lideliu pinigus. Atsiusk ui So. marke, o gausi katalioeu*

LIETUW1SZKA8 DAKTARAS

581 Milwaukee Avė.,
OFFISO WALiyiSMfi J

Naotlkl 10 ryto, nuo 1 IkiSpopietu,

Chicago, III.

Galima pasiaukti isz kiekvieno* Aptf- ko*.

t
 P. K. HRUCHAS,

užlaiko didelę

.Krautam
įLaikrodžių, Laikrodėlių,Ži< 

t dų, Špilkų ir tt.

SsliubiniuN Žiedus 
padaro ant orderio už pigiau 

se prekę.

954 33rd St., Chicago, III

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

Gydo visokes liggg, turi gerizusę prakti 
ką ligose moterių, vaikų irenro- 

niazkoee ligose. -> .
867 32nd St., “ Chicago.

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 w»k 

Telelonas Yarim 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr.

2876 Archer A v., kerte Boutielil 
nuo 10—11 ryto. 

Telefonas Canal 329.

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

visokiuose guduose, kaipo cilviliszkuose 
teip ir kriminalisskuose. Pargenėjusias 
ir užvilktas provas atjieezko ir dgveda 
prie greitesnio termino.

397 W. i4th St.,
Chicago. Illinois-

Lietuwiszkas 8aliunas.
Užlaiko gerą alų, seniauses ir ozystas a- 
rielkas ir k vepenezius cigarus. Geri a ūse 
užeiga dėl szviežisi atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis ezyseziau 
sea ir telsingiauses lietuv'.szkas saliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
768 Bąnk 8L, •

Waterbury, Conn.

WE*»IT* -*>
M»J fe’SSJI.K'SST “'• 
,Xį JM9 kraujai priduoda veidu 
LU7 »r uugratiua Smogui jam 

“ “o be 
SflRSVS baultaa ir gvarautuoj 

^O. arba pinigu* sngtath
Uiarvita MMIcaiC 

į Ollntoe * Jakaoe •ta., OI

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietnwiszk»

APTIEKI
3316 S. Morgan St., Chicago, 1U.

Turi geriauae« gydyklų nuo visokių 
ligų; užlaiko viaokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Ataisuukusiems per laiszkus ir apra- 
azantiems uvo ligų, duoda rodąs ir 
prisiunezia gydyklų per pacztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randui -“eli.dak
tarai. teipogi per telefoną gali ps- 
auukti daktarą ku tik koki nori

Dr; M. P. Kossakausku visad* apne- 
koja.

TeL Yarda 700.
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