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Politiszkos žinios.

Amerika.
Karę ant Filipiuų uždengė 

tuom tarpu iszkilmės dėjimo pa
matinio akmeni po naujai stato
mu paczto rumu Chicagoj, aut 
kurių tusi važiavo daug sveczių, 
o terp tų yra atkakę ir isz užru- 
bežių: isz Kanados atkako tenyk 
tzczių ministerių perdėtinis Lau- 
rier, isz Meksiko gi vic -prezi
dentas. Prezidentas McKinley, 
važiuodamas į Chicagę, pakeliui 
atlankė kelis miestus, kur laikė 
prakalbas.Tose prakalbose nupei 
kė visus nepritarianezius jo poli 
tikai kariszkų avanturų užmesda
mas tiems stokę patrijotizmo. Ar 
toms savo kalboms padaugino 
skaitlių savo szalinįkų, sunku į 
spėti. Neprigulmingi ir prieszin- 
gų partijų laikraszcziai ne likt 
iszjuokia tas kalbas, bet nepripa
žįsta prezidentui McKinleyui tie
sos apkaltiati milijonus Amerikos 
gyventojų, užmesti jiems stokę 
patrijotizmo, kalbas tokias laiko 
už netaktiszkas, kurios paežiam 
prezidentui labiausiai gali užkenk-

Ant Filipinų musziai 
prasėdėjo, pradžię 
ne amerikonai, bet 
ežiai, kurie pradėjo

jau vėl 
padarė 

filipinie- 
užpuldi-

nėti ant miestų amerikonų užim
tų. Teisybė, amerikonai užpuoli
kus nuveja, bet pasirodo, kad a- 
part miestų, visose net ameriko
nų laikomų miestų aplinkinėse 
yra filipiniecziai: sziuvius pasku
tinio muszio girdėjo aiszkiai Ma- 
nillėj, buvo gerai matyt ir jų už
degtas miestas. Isz to matyt, 
kad labai maži plotai Filipinų iki 
sziol amerikonų užkariauti. Ar 
atėjus daugiaus kariaunos suval
dymas salų eis geriaus, negalima 
žinoti: prie tokio karės vedimo, 
kokio prisilaiko filipiniecziai, 
daugumas amerikoniszkos kariau
nos ne daug sveria, Kadangi fili
piniecziai nestoja į mus žiu.s dide
liais pulkais, bet netikėtais už
puolimais alsina amerikonus. 
Teip darydami, gali jie ilgai karę 
tęsti, gal amerikoniszka kariauna 
įsiveržti į salos vidurius, bet 
liuosi tarpai bus vis filipinieczių 
rankose. Atėjus daugiaus ameri
koniszkos kariaunos ant Filipinų, 
Aguinaldo paleido pusę savo 

‘žmonių ant užsėjimo laukų, ka
dangi ant alsinimo netiaėtais už
puolimais amerikonų užtenka pu
sės to, kas pirma stovėjo po gin
klu. Net tūli buvę ant Filipinų 
amerikonai apskundžia savuosius 
kaipo demoralizuojanezius ežia bū
vius filipinieczius'; atėjus ameri
konams, pradėda platintiesi gir
tuoklystės: prie iszpaniszkos 
valdžios Manillej buvo vos ke
lios karezemos, eziędien yra jų ar- 

’ ti 500.
Ant Kubos dalykai stovi tei

posgi ne geriausiai, tūli kubie- 
czių vadovai tiesiog pareikalavo 
visiszko pasitraukimo ąmeriko- 
nų, kitaip žada tokį jau pasikėli- 
mę vietinių giventojų priesz a- 
merikonus, koks buvo priesz ka
rę priesz iszpanijonus.

CH1CAG0, ILL., PETNYCZ1A, 13 Spalių (October) 1899 m.
Entered at the Chicago, III Post Office ab bbcond olabb mattkb.

lienei, užtarti už Transvaalių, į Maskolija jauczia,jog pietinėj Af 
sziuom tarpu nesikisza į nesutiki- ‘—*-----------x-! J-1—
mus pietinėj Afrikoj, bet ir jie 
juos gerai tėmyja ir laukia vien 
progos ant isztraukimo kokio 
nors pelno, bet visos civilizuotos 
tautos, iszėmus kelių amerikonų, 
stoja trausvaalieczių pusėje Pul
kai liuosnorių isz Holandijos, 
Belgijos, Airijos, Wokietijos su 
oficierais traukia į pietinę Afriką 
į pagelbę anoms neprigulmin- 
goms republikoms. Pączioj An
glijoj daugumas gal gyventojų 
nepritaria karei ir peikia randą 
už tai, kad jis savo neiszmintin- 
gais erzinimais stengiasi karę 
pagimdyti (Ir Amerikoj pusė 
gyventojų ne pritarė karei su 
Iszpanija, ypacz gi karei ant Fili
pinų, bet ant to nepaiso turinti 
valdžią), kelia protestus, bet mi 
nisteriai mažai ant tų protestų 
paiso. Anglija, ant lengvesnio 
sutraukimo savo kariaunos, norė 
jo nupirkti arba tik pasisamdyti 
nuo Portugalijos Delagoa užtaką, 
bet priesz pardavimą tų valdybų 
Anglijai pakėlė protestą Prancū
zija ir Iszpanija. Ant galo, ant 
kokių ten tarybų keliauja į Iszpa- 
niją Maskolijos užrubežinių daly
kų ministeris Muravjev. Pir
ma atkeliavo į Paryžių ant ap
kalbėjimo su Prancuzijos randu 
visokių reikalų, o isz ežia keliau
ja į Madritą. Turbut bereikalo 
ne keliauja į Iszpaniję maskol i sa
kas m misteris. Tūli laikraszcziai 
paduoda, buk Maskolija stengiasi 
patraukti Iszpaniję prie susi r isz t 
mo priesz Angliję. Anglija gerai te- 
myja važinėjtmę maskoiiszko mt- 
nisterio, todėl ji gerai apsvarstys, 
kol pradės karę pietinėj Afrikoj. 
Ji vienok jau per toli nužengė, 
sunku bus jai grįžti atgal, jeigu 
ne norės žudyti savo įtekmės ne 
tik Anglijoj, bet ir Azijoj. Da
bar Anglijoj ir kolionijoee subzhu- 
kč po ginklu visas rezervas; ir 
visi traukia į poetus aat kelio 
iiės į pietinę Afriką. Transvaa- 
liaus randas užklausė, kę tas vis
kas reiszkia? Jo kareiviu sut
raukti jau prie rubežiaus,stoja po 
ginklu lygiai vaikai, kaip sene
liai, praszosi ir moterys, kurios 
moka szaudyti teip gerai, kaip ir 
vyriszkiai. Dabar viskas teip 
stovi, jog rodosi, kad be karės 
neapsieis, kadangi nė viena pusė 
ne gali nusilenkti. Pradėta vie
nok karė Afrikoj, gal isasiplatinti 
ant Egiptb. Indijų ir kitų an
gliszkų valdybų. Negrai teipos
gi užsilaiko neramiai.

rikoj be karės ne apsiea, tai dalrnr 
jieezko priekabių ir progos ant 
užėmimo Afganistano. To.krasz- 
to valdonas ir būdamas pilno 
proto ne labai brangino* galvas 
savo pavaldinių ir pagelbiuįkų, 
bet iki sziol priesz tokius emyro 
darbus Maskolija ne pakelė bal
so, jeigu dabar už nukirstus ren
giasi užtarti, tai matyt, kad ant 
užėmimo jeigu ne viso, tai bent 
dalies Afganistano jieszko progos 
ir laikę randa ant to tinkaneziu, 
kadangi Anglija, į-ikivinkliojusi 
į karę su Transvaaliumi, ne galės 
užstoti už savo proteguojamę 
emyrę.

Į Peterburgę popiežius paski
ria savo delegatę ant pri
žiūrėjimo reikalų katalikiszkos 
bažnyczios Maskolijoj. '

riais paėmusiais virszų. Rodosi, 
kad ežia ne bus jau tolesnių krau
jo praliejimų. Prezidentas An- 
drade ne pabėgo, bet jis dabar at
sisakė nu urėdo. Tuomtarpinis 
susitvėrę) mieste Caracas randas 
garsina naujus rinkimus ir pats 
kaipo kandidatę ant prezidento 
stato revoliucijonierių vadovę, 
jenerola Custro. Tokiu budu re 
voliucija ir kraujo praliejimai, pa
sibaigia: gy ve j tojai pats iszsi- 
rinks, ką jie nori už prezidentę. 
Karė galėtu atsinaujinti vien tą
syk, jeigu isznnktų kę kitę, o ne 
jenerolę Castro, kadangi jis,turė
damas t virtę kariaunę, ne nusi
lenktu priesz kitę ptezidentę.

neszė stogą ir visą namų sieną 
sugriovė; prie to ir 3 vagonai 
susidaužė. Tuose namuose gyve
nantis darbinįkas Mastukas liko
si apkultas.

Metas VII

Pietini Afrika.
Karė pietinėj ♦ Afrikoj dar ne

prasidėjo, anglijonai, rodosi, lyg 
bauginasi pradžię padaryti, neži
nia kodėl: ar jie dar prideran- 
cziai ne pasirengę, ar gal baugi
nasi, kad isz pradėtos karės kiti 
ne pasinaudotu ir ne bandytu isz- 
stumti anglijonų, jeigu Afrikoj 
pergalėjimas neprigulmingų re- 
publikų neitu lengvai, isz kitų 
svarbesnių negu Transvaalius 
krasztų. Rodosi, kad baimė an
glijonų yra ne be pamato. Nors 
randai visų krasztų, iszėmus Ho- 
landijos karalienės, kuri bandė; 
laiszke nusiųstame Anglijos kara-

Maskolija.
Isz Peterburgo pranesza, 

Afganistano emyras( Afganistanas 
yra po Anglijos protekcija, jos 
valdonas gauna nuo Anglijos 
kasmetinę algę) įgavo proto su- 
maiszymę ir kaipo beprotis val
do krasztę, elgiasi ne žnioniszkai 
su savo pavaldiniais; iki sziol 
jis liepė nukirsti gal vas daugeliui 
augsztesnių ir žemesnių urėdnį- 
kų, kas ir tapo padaryta. Ka
dangi Afganistanas yra prie rūbe
lių maskolišzkų azijatiszkų val
dybų ir jis vien atidalina masko- 
liszkas valdybas nuo angliszkų 
ludijų, tai Maskolija matyt ban
dys pasinaudoti isz progos ant 
priartinimo savo rubežių prie In- 
dijų. Ji nuo seniai laukia tinkan- 
czios progos ant iszplatinimo sa
vo rubežių .iki Indiszkam ocea- 
nui, bet visi prie to aceano krasz- 
tai priguli Anglijai. Jeigu An
glija įsikivinklios į karę pietinėj 
Afrikoj, tai Maskolija matyt ren
giasi isz to pasinaudoti ir jeigu 
bus galima, dabar jau iszplatinti 
savo valdybas iki to oceano, ar
ba, jeigu tas butų dabar dar pa
vojingu, tai bent prie jo jas pri
artinti. Ar Afganistano valdo
nas iaztikro pakvaiszd, ar ne, tai 
ne daug sveria, matyt vien, kad

buk

Vokietija ir Austrija.
Vokietijoj lankosi dabar Ho- 

landijoi karalienė. Ciecorius pri
ėmė ję labai szirdingai. Kadan
gi paprastai valdonai ne keliauja 
Imi reikalo pas kaimynus, tai ir 
atsilankymas Holandijoe karalie- 
nes,turbut,ne bus be reikalo. Tūli 
laikraszcziai spėja, buk ji atksko 
į Vokietiję praszyti jos cieconaus 
užtarimo už pietinės Afrikos re
pu bl i kas, ant kurių rengiasi An 
glija užpulti. Ar Vokietijos 
eiecorius iszpildys praszymę ka
ralienės Vilhelminos, nežinia, 
vienok pabaigoj szio mėnesio 
rengiasi keliauti į Angliję. Gal 
btndys ten uttarti už Trausvaalių, 
tik kasžin, ar jo paklausys an 
gliszki ministeriai.

Nauja Anglijos ministerija atė
mė ffrafo Badenio pripažintas tie
sas czekiszkai kalbai ir rengiasi 
parlamente paduoti ant užtvirti
nimo kitokias tiesas slaviszkoms 
kalboms. Žinoma, ministeriai 
bandys pripažinti daugiau) tiesų 
vokiszkai kalbai. Nėra vienok 
vilties, idant czekai sutiktu ant 
susiaurinimu tiesų czekiszkos kal
bos Czekijoj. Visi czekiatki 
laikraszcziai dręsiai kalba, kad 
czekiszki pasiuntiniai reikalaus 
ne tik pildymo iki sziol pripažintų 
tiesų, bet reikalaus, idant Czeki
joj vien czekiszkai kalbai butų 
pripažintos tiesos kaipo kraszto 
kalbai. Užstojus naujai nepri- 
lankiai czekams ministerijai tūlo
se vietose kilo demonstracijos, 
daužė langus vokiszkų klubų. 
Caekai savo tėvynėj reikalauja 
sau tokių tautiszkų tiesų, kokias 
turi lenkai Galicijoj. Paremti 
juos parlamete žada visi slaviazkų 
tautų pasiuntiniai.

Konstantinopoliuj likosi nu- 
szHutas sūnūs vezyriaus (augsz- 
cziausio po sultonui urėduįko). 
Nuszovė jį koksai albanietis, ku
rį suaresztavo.

Po paskutiniam suszaudymui 
sūdo nuspręstų nova sukalbinįkų 
Serbijoj, pasiuntiniai Maskolijos, 
Prancūzijos ir Italijos pertraukė 
diplomatiszkus susineszimus 
Serbijos randu ir iszkeliavo 
Belgrado.

Isz Lietuvos.

su
isz

Perwaiiawo.
3 d. rugsėjo, ant geležinkelio 

netoli stacijos Molodeczns, Wi- 
leikos pavietyj, VVilaiaus gub., 
3 ukinįkus patiko nelaimė. Wa- 
žiavo jie mat vėtai isz miestelio 
namon, bet be važiuojant skersai

bėgantis nuo Usaos, vežimą su
daužė, arklį užmuszė, vieną isz 
ukinįkų ratai maszinos pusiau 
perpjovė, kitam nupjovė koją, 
treczię gi sunkiai sumankė. Kaip 
pasirodė, minėti ukinįkai buvo 
gerai užsiduiinę, todėl nematė 
atbėganczio trūkio.

• Prancūzija.
Pracuzija visaip stengiasi susi

draugauti su Wokietija. - Jos 
randas atsiuntė orderius vokisz- 
kiems oficierams kariszkų laivų 
atsilankiusiems Norvegijos pak
rantėse ant prancuziszko laivo 
“Iphigenia”. Afrikoj priesz pa
sikėlusius parubežyj nuo prancu- 
ziszkų ir vokiszkų valdybų ne
grus susijungė vokiszka ir pran- 
cuziszka kariauna; vokiecziai 
pats pasidavė po virszinįkyste 
prancuziszko kariaunos virszinį 
ko. Teip susijungusių pajiegų 
negrai likosi sumuszti.

Paryžių j, priesz senato komisiję 
prasidėjo prova monarchinių, ku
rie su pagelba tūlų kariaunos vir- 
szinįkų norėjo iszgriauti republi- 
kę ir joe vietoj apgarsinti monar- 
chiję. Laikraszcziai buvo pra- 
neszę, buk svarbiausi Dreyfuso 
apkaltintojai, jenerolai Roget ir 
Metcier likosi suaresztuoti. Tas 
dar ne atsitiko, bet gal atsitikti, 
Rogeto kaltė jau pasirodė.

Elektriszki žiburiai Vil
niuje.

Miesto Vilniaus rodą apdirbo 
techniszkę plianę parengimo ant 
apszvietimo miesto ulyczių elek- 
triszkų žiburių, vieton dabarti
nių gazinių. Projektę atidavė 
gubernatoriui ant nusiuntimo į 
Peterburgę ant užtvirtinimo vi
durių ministerijos, kurisai jį jau 
nusiuutė. Gal būt, kad musų tė
vynės sostapilė sulauks jau neužil* 
gio elektriszkus žiburius. Paren- 
gimę jų paima ant savęs grafas 
Tiszkevyczius.

rankoj. Iszgirdo vienok jų darbę 
gulėdamas kitame kambaryj szinj 
korius, atbėgo laikydamas dvi-, 
vamzdę rankoj. Pamatę geresnį 
negu revolveris ginklę, plėszikai, 
nieko nepeszę, iszdumė. Bėgdami 
paleido kelis szuvius, bet jie nie
kam nepataikė.

Iszmisli prigavėjai
Regoj atsirado iszmisli priga- 

vėja, kuri ne vienam isztusztino 
kiszenius. Apgarsino ji laikrasz- 
cziuose, kad turi ant paskolinimo 
ant hipotekos ant 6% 35000 
rubl. Kadangi Maskolijoj už pas
kolintus pinįgus paprastai moka 
7—8%, tai žinoma, atsirado gana 
norinezių isz prigavėjęs pasiūlymo 
pasinaudoti. Kas tiat atėjo, kiek
vienam žadėjo paskolinti, liet nuo 
kiekvieno pareikalavo po porą 
szimtų rubl. neva ant uždengi
mo kasztų. Kadangi ji gyveno 
puikiai įrėdytame gyvenime, tai 
geidžianti paskolos noriai tuos 
kelis szimtus davė. Bet moterisz- 
kė, paėmusi pinįgus, apleisdavo 
gyvenimą, persikeldavo į kitę, 
žinoma, ui senąjį neužmokėjusi ir 
ten toliaus tę patį biznį warė. 
Tas traukėsi gana ilgai, bet ant 
galo teip ji, kaip ir jos vyrus, 
kurisai pasirodė pabėgėliu isz Si- 
berijos, pateko į policijos nagus 
ir dabar sėdi abudu kalinyj.

Aukos ant baduojanezių 
maskolių.

Sekdamas paveikslę Wilniau$ 
vyskupo Zvieroviczo, ir Kauno 
vyskupas Paliulionis prisakė kut 
nįgams savo dijecezijos rinkti 
nuo katalikų bažnycziose aukas 
ant baduojanezių m įskolių. Ka
dangi Kauno gubernijoj gyvenu 
tojai turtingesni, tai ežia surinko 
daugiaus aukų. Iki sziol Kauno 
dijecezijoj ant suszelpimo baduo 
janezių maskolių katalikiszki ku- 
nįgai surinko 6876 rubl. Pinįgus 
tuos vyskupas nusiuntė szelpimo 
komitetui, kur gal pusė tų lietu* 
vių sudėtų aukų nuskęs kiszeniu* 
je aukų dalytojų.

LietuwiNzkų arklių paro
da.

20 ir 21 d. rugsėjo miesto tfa* 
nevežyj, Kauno gub., atsibuvę 
paroda arklių žemaitiszkos vei] 
slės. Ant parodos lygiai aplin* 
kiniai ukinįkai, kaip ir dvarpo
niai sugabeno ne mažai arklių tos 
veislės tinkaneziu lygiai prie dar
bo,ant važinėjimo ir ant jojimo^ 
21 d. rugsėjo, uždarius parodę; 
daugumas suvestų arklių likosi 
per aukcijonę parduotų.

isz baimės, kad caras nedažino- 
tu, atsisakė nuo aukų; kitiems wėl 
rodėsi, kad kelti lietuviszkę kai-, 
bę ne reikia, kadangi ir teip ji isz- 
nyksianti: girdi ir dabar Lietu
voje miestuose kalba vien lenkisz- 
kai, žydtszkai arba maskolisz- 
kai, o lietuviszka ėsanti visai 
paniekinta. Tie mat ne supranta, 
kad jeigu musų prigimta kalba 
paniekinta, tai vien todėl, kad 
ję tūli niekszai lietuviai niekina. 
Isz tikro asz nuo visų czianyksz-, 
ežių lietuvių nėneprasziau aukų, 
bet visi apie jų rinkimę žinojo; 
gal kaip kitas man neužsitikėda- 
mas, ne davė nieko.

Aukų linkėjas Bielskis.

Pakwalue4teJ Dreyfii-
NO |N*0W0S.

Nuolatiniai raszinėjimai laik- 
raszczių apie Dreyfusę, apie jo 
kanezias ir neteisingę sūdo nu- 
sprendimę kaip kur atsiliepė ant 
laikrossczių skaitytojų. Amerikoj 
jau ne vienas dėl Dreyfuso nusto
jo proto, bet dabar, kaip laikrasz 
ežiai paduoda, tasai prancuziszkas 
oticieras, teisingai ar neteisingai 
nubustas, atėmė protę ir vienam 
Wilniaus žydeliui; tikt tas ne 
bando užtarti už savo vientikį 
Dreyfusę, bet jį apkaltiua. Tasai 
pakvaiszėlis yra senas, žilas žy- 
las, vaikszczioja aplinkinėse sūdo 
rūmo, sulaiko praeivius, ypacz 
sūdo urėdnįkus, jeigu juos pa
žįsta ir aiszkina,“kad Dreyfusyra 
kaltas, jis pavogęs pinįgų baksę” 
ir liepia sudžioms nubausti.

Netikros penkrublines.
Warszavoj ir Wilniuje nežino

mi piktadariai paleido terp žmo
nių daug netikrų jų paežių pa
dirbtų auksinių penkrublinių. Tos 
netikros penkrublinės neturi ge
ro skambėjimo, isz ko galima jas 
pažinti ir parva jų tamsesnė, 
raudonesnė, jie panaszus į naujus 
varinius pinįgus.

Ukinįkas i hz radėja*. Į
Į VVilniaus I gimnaziję atėjo 

ukinįkaa Jevjų valszeziaus, Tra
kų pavieczio, Andrius Bernotą 
vyczius ir atgabeno ant nuspren* 
dimo gimnazijos mokintojų savo 
iazrastus “szczetus” (prietaisę 
palengvinanczię auskaitymę), 
kurie tuom skyriasi nuo iki sziol 
vartojamų, kad ant jų galima da
ryti ne tikt sudėjimę ir atėmimę, 
bet ir padauginimę. Rods gali
ma tę atlikti ir ant iki sziol var
tojamų szczetų, bet ant Bernota- 
vycziaua tas duodasi atlikti be jo- 
kių painių, daug lengvinus. 
Mat ir Lietuvos ukinįkai, nors 
mažai apszviesti, yra gana is^* 
myslus. Kaip butų jie iszmislus 
jeigu geriaus pamatus mokslų 
pažintų!

Pietini Amerika.
Revoliucija republikoj Vene- 

zuelėj artinasi prie galo. Randas 
pradėjo tarybas su revoliucijonie-

VVokietijos kancleris isz- 
keliawo isz Lietuwos.
Wokietijos kancleris, kunį- 

gaikszlis Hohenlohe, kurisai at
kako į Lietuvę, į jam prigulin
tį netoli Vilniaus d varę Verkus 
ant atilsio, jau isz ežia iszkelia
vo atgal į Vokietiję. Atlankė 
ežia jį Vilniaus gubernatorius ir 
jeneral-gubernatorius, teiposgi 
Vokietijos pasiuntinys isz Peter
burgo. Kunįgaiksztis Hohenlohe 
stengėsi iazmelsti nuo caro dalei- 
dimę palaikyti d varę Verkus, bet 
caras to meldimo neiszklausė, 
reiks Verkus parduoti, tik ant jų 
pirkėjų turinezių tiesę Lietuvoj 
dvarus pirkinėti ne randa.

Trūkis sugriovė namus.
Vilniuje, netoli naujai stato- 

moe antros geležinkelio stacijos, 
trūkis vežantis reikalingę mede- 
gę, smarkiai įsibėgęs, sudaužė 
barijerę, iszbėgo isz rėlių, su
daužė kitoj pusėj ulyczios sto- 
vinezius mūrinius namus, nu-

Naujas mokslinio apskri
ejo wirszin|kas.

Galutinai atkako jau į Wiluių 
naujas Lietuvos mokslinio ap- 
skriezio užveizėtojas Popov, užė
męs tę urėdą po pasitraukusiam 
isz musų kraszto saviesos slogin
to] ui Sergiejevskiui. Koks bus 
naujas apezvietimo dabotojas, 
tikrai ne galima spręsti, bet isz 
dalies jo nuomones parodo jo pa
ties kalba į atėjusius pasveikinti 
naują perdėtinį Wilniaus viduti 
nių mok^lainių direktorius. Tiems 
Popow iszreiszkė, kad žmonių 
apszvietimas, pagal jo nuomonę, 
turi remtiesi: ant tikėjimo, doros 

,ir patrijotizmo. Taigi kaip pasi
traukęs Siergiejevsky, teip ir Po
pov primeta mokslainėms kaipo 
svarbiausiu užduotę: platinimą 
maskolystės ir pravoslavijos.

Jawq prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuj: už 
pudę rugių 79—81 kap. Ant 
kvieczių pirkėjų ne buvo. 
Avižos paprastos' 61—67 kap., 
vidutinės 68—73 kap., geros 74 
—78 kap., geriausios 79—82 k. 
Miežiai 72—77 kap. Grikai 85. 
Žirniai 85 kap. Linų sėmens 141 
—145 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 60 kap., vidutinės 61 
—63 kap., stambios 64—66 kap.

Gaisrai.
Antroje pusėje pjutės mėnesio 

Wilniaus gub. buvo isz viso 28 
gaisrai. Isz to gaisrų skaitliaus 
užgimė: 5 nuo neatsargumo pa
ežių padegėlių, 2 nuo nevalytų 
suodžių kaminuose, 3 nuo pade
gimo, 7 nuo perkūno įtrenkime 
ir. 11 nuo nežinomų prieiaszczių. 
W Įsuose tuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo blėdies ant 41000 
rubl. ' '

Isz pietines Afrikos.
Mes, gyvenanti mieste Johah- 

nisburge lietuviai. užsimanėme 
prisidėti sa savo aukoms ant pa
rengimo lietuviszkos spaudos 
dalies ant ateinanezios visosvietf- 
nės parodos Paryžiuj; ant to mie- 
rio sudėjome 5 svarus sterlingus 
ir 5 szilingus arba $25. (vardai 
aukautojų ir jų aukos patalpinti 
ant paskutinio “Lietuvos" pusla
pio). Johannisburge yra apskritai 
300 lietuvių; jeigu wisi butų 
dėję aukas pagal iszgalę, 
susirinkę daug daugiaus
rikoj yra miestai, kur gyvena 10 
kartų daugiaus lietuvių, x> nė 
tiek ne sudėjo aukų. Red.); te 
tų 300 atsirado vos 25 auksui 
jai. Žinoma, nuo lenkbernių, 1 
zirnįkų, girtuoklių ir jiems ] 
naszių negalima laukti aukų, 
tokių, ant musų nelaimės, ] 
mus netrūksta. Pietinėj Afril 
mažai yra skaitanesių lietu vii 
kus laikraszcziue, o knįgų ska 
dar i 
supranta 
renkant aukas, pasilaikė iszgii 
visokias kritikas: vieni tvirtii

Laj

Užpuolė ant rando degti
nes pardawinyczios.

Miestelyj Michaliszkiuose, 
Wilniau8 pav., 13 d. rugsėjo ant 
rando karezemos naktyj užpuo
lė keli plėszikai, tikėdami gero 
pelno ne tik pinįgais bet ir degti- kad geriaus pinįgus pragerti 
ne. fszėmė jie langę ir įsikraustė gu aukauti ant tokių reikalų, 
į vidų laikydami revolverius kokių pats naudos neturi;

o

:oj

laito 
mažiaus,tai daugumas mat ne
būta tautiszkų reikalų.

aukauti ant tokių reikalų,
iti

Nauji riiNZtai.
U k isz kasis Kalendorius 1900 

metams, Siirgieeziu sudėtas- Pe
terburge, (Tiliej), A. Herbsto ir 
sunu H|taustuw^je.

Minėtas Kalendorius iszleiatas 
ne skyrium, bet sudėtas į No. 9 
“Tėvynės Sargo” teip.kad jį nuo 
numeno lengva atskirti. Kalen- 
doriszka dalis sudėta teip, kaip 
ir visų ikiszioliszkų lietuviszkų 
kalendorių, ne aplenktos nė oro 
pranaszystos, kurias negalima su
prasti, kodėl kalendoriaus iszlei- 
atojai pridėjo. Kam, rodosi, 
kvailinti žmonės su daiktais ne
turi neziais nė jokios vertės? To- 
liaus po szvenezių eina jomarkai 
visokiuose Lietuvos miesteliuo
se; ežia paminėti ir toki jumarkai, 
kokių visai ne būva. Matyt, 
kad ta dalis perspaudinta isz ko
kio seno kalendoriaus. Litera- 
riszka dalis užima 67 puslapių. 
Straipsniai sudėti be jokio surė
dymo teip, kaip jie į kalendoriaus 
redakcijos rankas pateko. Pra
deda eilės apie Kalendorių 1900 
m; toliaus eina raszto literos; 
rasztai apie biezių auginimę; apie 
valszczionių bankę. ' Po tų vėl 
įspraustos eilės: Paaukavimas 
dainų; paskui rasztafe apie passa- 
rę. Naudingos patarmės netu- 
rinezios didelės vertės—o po jų 
vėl eilės; paskui apie tabakę, 
po tam vėl eilės. Pamokinimai 
kaip reikia elgtiesi y vairiuose at
sitikimuose, arba įstatai satoir 
vtvre, bet tūli pasemti,turbut,nuo 
baudžiavos laikų, Potam eina 
vėl eilės; po jų pasakaitė Jonas 
Degtienis, o po jos vėl eilės. Už
baigia kalendorių rasztas apie 
brangumą szventos religijos ka
talikiszkos. Butų daug paran
kiau) ir priderėjo straipsnius pri- 
derianeziai sugrupuoti: eiles 
drauge, teiposgi pasakaites, u* 
kiszkus straipsnius ir tt. o ne 
skyrstyti po visę kalendorių be 
jokio pamato. Nežiūrint vienok 
ant tų silpnybių, kalendorius 
žmonėms naudingas ir priderėtu 
kiekvienam Lietuvos ukinįkui 
iijugipjAt'-

* ^padėjimas iszdavimo 
vietos teipoegi, mums rodosi, ne 
reikalingas: ar ant lietuviszkų 
knįgų - padėsime Peterburgę, ar 
Moskvę, dabar jau visi masko
liai žino, kad jos, ypacz gi kalen
doriai, spaudinti užrubežiuose. 
Maskolių tuom neprigausime, bet 
prigauname savuosius, kurie,ma
tydami ant knįgoa padėtę Peter
burgę kaipo iszleidimo v i etę, pas
kui tiems, kurie jiems kalba, kad 
niaskoliai draudžia spaudi n ti lie- 
tuviszkas knįgas, ne nori tikėti, 
juos už melagius laiko. Tokių 
netikinezių yra ir Amerikoj; tie 
pasakoja, jog pats matė Lietuvoj 
naujas lietuviszkas knįgas spau- 
dintas Wilniuje ir Peterburge.

Sutrų mpytas Angllazkal-Lietu- 
vtHzkiM žodynėlis Sudėta* ir laz
duotas kunigo Petro Saunualcžio . 
klebono parapijos Szw. Jurgio 
Waterburyje. Conn. 1899 m.

Isztikro nėra tai žodynas, bet 
vien surinkimas angliszkų žodžių 
su parodymais, kę jie reiszkia lie- 
tuviszkai; lietuviszki ženklini
mai ne surinkti visi, kaip tai yra 
žodynuose, bet teip kaip tai yra 
antai kad ir Baczkausko Pravad- 
ninke angliszkos kalbos. Norin- 
cziam sziek tiek pasimokinti 
angliszkų žodžių szitojė knįgutė 
ne bus be vertės,bet tokios,kokios 
galima nuo žodyno reikalauti, 
ežia paminėtas žodynėlis neturi.

i Klaidų jame daugiaus negu reikia.
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Isz Amerikos
Reikalauja apsaugojimo ateiviu.

Ateiviai ne kartę turėjo progę 
persitikrinti, kad su jais ne visa
da amerikonai teisingai pasiel
gia, ypiez lietuviai, lenkai, itali- 

’ jonai yra amerikonų labiausiai 
nekenezianr, ant jų parengia 
skerdynes be jokios teisingos 
priežasties, sūdai paprastai isztei- 
sina žmogžudžius; Amerikos ran 
das ant reikalavimo Europos at
sisako atlyginti nuskriaustiems 
ateiviams. Wien lynezuotiems 
italijonams paskyrė menkę atly- 
ginimę, tuom vienok Italijos 
randas nepasiganėdina. Dabar 
Italija pradėjo tarybas su Austri
ja ir kitoms Europos vieszpa- 
tystėms ant pareikalavimo 
nuo Amerikos geresnio apsaugo
jimo nuo minių sūdo europeiszkų 
ateivių, kadangi dabartiniai lyn- 
czavimai paezę Amerikę žemi
na akyse civilizuoto svieto, y- 
pacz, kad randas ne gali, ar ne 
nori bausti' lynczaunįkų. Gal A- 
merika sunkinti, kaip nori atei- 
vyste, bet negal sykį įleistus už 
laukinius žvėris laikyti, į kuriuos 
amerikonai galėtu kaip į szuais 
szaudyti. Ant susirinkimo orga
nizacijos “Darbo karžygių” Bro- 
oklyne, delegatas Allen užmanė 
reikalauti nuo Amerikos rando 
ne tik uždraudimo Su visu atei- 
wystės, bet dar ir kad jau sykį 
įleisti ateiviai butų isz Amerikos 
iezvyti. To reikalauti gal ir tas 
butų jau geresnis negu szaudy- 
mai į pulkus beginklių ateivių. 
Wargiai bo Amerikos randas ga
lės tokį reikalą vi mę iszpildyti, 
kadangi Europa, atlygindama už 
iszvarymę savo pavaldinių, 
galėtu vyti laukan ameriko
nus, o Europoj lobį fau krauna 
amerikoniszkos kompanijos, fa- 

. brikantai, prekėjai ir kitoki tur
tingi biznieriai, taigi galėtu to
kius iszvyti, o tęsyk toks pakil
tų riksmas, kad Amerikos randas 
nežinotu nė kę daryti.
Negražus pasielgimas Amerikos 
oficieru su tilipinLszkoms mote

rims.
Neseniai praneszėme, kad Ma- 

nillėj 3 amerikoniszki kareiviai, 
už begėdiszkę užpuldinėjimę ant 
filipinieczių moterų, likosi ant 
suszaudymo nusprgsti. Tuom 
tarpu dabar laikrasztis“Freedom” 
pranesza apie dar bjauresnius pa
sielgimus tūlų amerikoniszkų ofi 
ciėrų, kurių jau sūdai ne nubau
dė ir turbut ne nubaus. Sztai 
Wyomingo liusnorių regimento 
kapitonas O’Brien, turėdamas A- 
merikoj paczię ir vaikus, apsive
dė Manillėj su duktere turtingo 
filipinieczio, protestoniszkas ku
nįgas davė szliubę, kadangi mat 
kitaip merginos įgriebti ne buvo 
galima. Kada atėjo laikas grįžti su 
regi meniu namon, jis nė neatsi

sveikinęs su tilipiniszka paezia, 
iszkeliavo pas amerikoniszkę 
moterį, tilipinietės ant laivo ne
prileido. Teip besielgianczių su 
filipiniszkoms merginoms ameri- 
koniaakų oficieru, kaip sako 
“Freedom”, yra labai daug.

Uždraudė baltveidžiams vesti 
iudijone-s.

Tūliems indijonų giminėms, už 
paveržtas nuo jų žemes, Amerikos 
randas moka kasmetinę paszelpę, 
kurię paskui lygiai dalina indijo
nų virszinįkai terp visų giminės 
sąnarių lygiai terp vyriszkių, 
kaip ir terp moterių. Per tai 
antai, kaip indijonų Chicasavų 

* gimines moterys turi gana dide
les dalis, dėl kurių daugelis bait- 
veidžių tinginių veda indijoneė 
merginas ir jų kasztais gyvena 
be darbo. Dabar vienok virszi
nįkai dasiprotėjo, kas verezia 
paprastai nekenezianezius indijo
nų baltveidžiui amerikonus pa 
cziuotiesi su indijonėms, ir ant 
apsisaugojimo nuo isznaudojimo, 
jie uždraudė indiszkoms mote
rims tekėti už baitveidžų. 
Mat indijonams netrūksta supra
timo.

Pabėgę kareiviai-
Nev York- Czianykszcziai po

liciją! prisakyta surasti 45 ame- 
rikoniszkus kareivius jurinįkus, 
kurie buvo paskirti ant plauki
mo į Manillę, bet nuo kariszko

jų 45, kada atėjo laikas keliauti^ 
ne sugrįžo ant laivo. Jurinįkai 
skundžiasi, buk minėtas laivas 
netikęs, į jį sunkiasi vanduo, net 
sugrįžę ne nori ant jo keliauti.

WisiMzkas saules užtemimas
Kaip žinote gal jau isz kalendo

rių, pabaigoj gegužio(28 d.) alei- 
nanezių melų liūs visiszkas sau 
lės užtemimas. Lietuvoj jo ne 
bus matyt, bet bbs matomas: Isz 
panijoj, Portugalijoj, Suvienyto
se VVieszpatyslėse Sziaurinės A 
inerikostAmerikos žvaigždžių lė
ni i ny ežios rengiasi jau dabar prie 
tėmyjimų; ant patraukimo euro
peiszkų tėmytojų Amerikos ran
das iszsiuntinėjo pakvietimus į 
visus krasztus žadėdamas paliuo- 
suoti nuo muitų visus reikalin 
gus prie tėmyjimo instrumentus.
Rengiasi uždrausti apsiwe<iimą.

Legislaturai szteto Pennsylva- 
nijos paduotas likosi užmanymas 
ant užgyrimo, idant szitame 
sztete butų iszduotos tiesos, pa
gal kurias uždraustas butų apsi- 
vedimas: sitilitikums, nuomarinį- 
kams, džiovinįkams, tiepro- 
cziams ir girtuokliams. Tokios 
jau tiesos užmanytos, tik dar ne- 
užgirtos, aztetuose: Mariland ir 
Ohio. Sztete Texas jau užgirtos 
tiesos uždraudžiauezios apsivedi- 
mę nuomarinįkmas, o Massachu- 
setse: nuomarinįkams, girtuok
liams ir sifilitikams.

Moteris be gaivos ir be ranku
Nev York. Pereitos sanvaitės 

subatoj, ties 13 ulyczia, žvejoto-' 
jas Rump isz upės isztraukė bai
siai sukapotę jaunos moteriszkės 
kunę. Galvos ir rankų ne buvo. 
Policija sprendžia, kad minėta 
moteriszkė turėjo būt užmuszta, 
bet nė kas yra užmusztoji, nė kas 
ję galėjo užmuszti, iki* sziol nė 
mažiausio pėdsako ne rado.

Baisus karszcziai Kalifornijoj.
San Francisco, Cal. Californi- 

joj užstojo dabar toki karszcziai, 
kokių czia ne brtVo per visa va- 
sarę. Widutiniszka sziluma yra 
93 pagal Fahrenheito termome- 
trę. Sonoroj naktyj sziluma bū
va 1083, o. vidurdienyj 115°. 
Mieste Los Angelos buvo 1Č0' 
szilumos, Fresco 903, RedJBIuff 
94‘, San Louis 96 , Secol 95°.

New Yorko iszvežimas.
Isz visos Amerikos portų Nev 

Yorkas veda didžiausię užrbėži- 
ne prekystę. Pereitę sanvaitę isz 
to porto iszgabeno Amerikos 
tavorų už $7765763. Isz svetur 
pinįgų atėjo: auksinių 410629 
dol., sidabrinių gi $161329. Iš
gabeno gi isz Amerikos sidabri
nių pinįgų už $1254572.

Bledys gaisru padarytos.
Pagal surinktas Commercial 

Bulletin žynias, blėdys gaisrų 
padirbtos ant viso ploto Suvieny
tų VVieszpatyszczių rugsėjo mė
nesyj siekė $12778000; per visus 
gi 9 mėnesius szių metų siekė 
$100000000, a r ha 10 milijonų do- 
liarių daugiaus negu pereituose 
metuose.
Seni studentai iszmaude Jaunus.

Madison, Wib. 100 senesnių 
studentų czianykszczio szteto u- 
n i versi te t o, ant sztukos įstūmė į 
Mendota ažerę 60 jaunų, szį metę 
įstojusių. Nevisada mat gražiai 
sztukavoja tūli amerikoniszki 
studentai.

Gaisrai.
Dės Moines, Ia. Siautė czia 

didelis gaisras,, kurisai isznaiki- 
no krautuvės Harris Emery Co., 
Masonų žinyczię ir dar 'kelias 
pardavinyczias. Blėdį ugnies pa- 
darytę skaito aut pusės milijono 
doliarų.

Kansas City, Mo. Sudegė czia 
tepalų dirbtuvė, skurų iszdirbi- 
nyczia ir mėsos szaldinyczia prie 
didelių Schvarzschildo pjoviny- 
czių. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $100000.

Atsiliepimas.
Nr. 35 “Lietuvos” p'atilpo ko

respondencija isz Pittstono, Pa., 
kurioje korespondentas, koksai 
Žinomas, kaltina biznierius min 
tanezips isz lietuvių centų, ku
rie.niekina buk renkanezius au
kas ant visuomeniszkų reikalų. 
Tas ne tiesa. Biznieriai ne tik 
davė aukas, bet jas neszė, pats 
užmanė rinkti aukas ant palaido
jimo užmuszto WiIkausko (kores
pondentas kalbėjo vien apie au
kas ant tautiszkų reikalų, kaip 
antai ant reikalų lietuviszkos 
spaudos parodos Paryžiuj. Red.).

laivo “Nev Orleane” pabėgo. Mi- Grabas paimtas be cento ir dar 
nėtas laivas neseniai sugrįžo nuo 
San Domingo. Jurinįkams dalei- 
do New Yorke iszlipti ant kran- _____ or ______________ r._
to pasisvecziuoti priesz iszplau- gal iszgalę lietuviszki biznieriai 
kimę prie Filipinų salų, bet isz Pittstonietis.

neužmokėtas. Jo pati likosi su 
pulku vaikelių be cento, baduo- 
ja, reikalauja paszelpos. Tę ne- 
laimingę szeimynę ir szelpia pa-

Pittstonietis.

Isz darbo lanko.
Anderson, Ind. Dvi dirb

tuvės American Glass Co. pradė
jo dirbti. ’

Carbon Hill, Ala. Darbai 
aplinkinėse kastynėse eina labai 
gerai.

* West Superior, Wis. 500 
czianykszczių laivų iszkrovėjų 
pakėlė sztraikę.

5 Vanoouveb, B. C, Maszinis- 
tai ant Kanados Pacific geležin
kelio pakėlė sztraikę.

1 Milvaukee, W18. Sztraikas 
czianykszczių-giserių pasibaigė ir 
jie jau sugrįžo prie darbo.

* Fairchance, Pa. I. R. Ga
tės & Co. į savo akmenų skaldi- 
nyczias reikalauja daugiaus dar
binįkų. .

5 PiTTsBURO, Pa. Melntosh, 
Ilemphitt Co: padidino visų sa
vo dirbtuvių darbinįkų uždarbį 
ant 5%.

•{ Pittsbuko, Pa. Natalia au
glių kastynes nupirko Shamokin 
Coal Co. ir neužilgio pradės jose 
dirbti.

Archibald, Pa. White Oak 
kastynės likosi uždarytos. Kaip 
ilgai jos stovės, dar nieko neži
nia.

•j Weir, Kans. Sz t r ai kai czia
nykszczių kalnakasių dar vis 
traukiasi; kaip kokiose kastynėse 
dar dirba, bet mažai.

•y Fairmont, W. Va. Szito di- 
strikto anglių kastynėse darbai 
eina gerai; kaip kur skundžiasi 
ant stokos dhrbinįkų.

1 Ducktovn, Ten. Czianyk
szcziai kalnakasiai pakelė sztrai
kę; tegul todėl nieks 
czia darbo jieszkoti.

•: San Miouel, Ten. Aplinki
nėse szito miesto rado naujus an
glių sluogsnius, ant kurių ketina 
neužilgio parengti kaslynes.

T Philadelphia, Pa. Katilio- 
riai Crampo laivų dirbtuvių pa
kėlė sztraikę ant iszkariavimo 
9 darbo valandų ant dienos.

* Cokeville, Pa. Darbinįkai 
■dirbanti prie Isabella kokso pe
czių pakėlė sztraikę, jie reikalau
ja didesnio už savo darbę už.no- 
kesnio.

5 Charleston, W.„ Va. Dar
binįkai McDonald ii Sugar Creek 
kastynių sugrįžo prie darbo. Ka
stynių savinįkai pakėlė, mat dar
binįkų uždarbį ant 5%.

1 Altamo.nt, K y. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse eina labai 
gerai, dirba kas dienę. Kalnaka
siams ir kitiems darbinįkams pa
kelė uždarbį ant 10%.

•J Nev York. 1000 jubilerių 
pakėlė sztraikę; jie reikalauja 8 
darbo valandų prie seno užmo 
kesnio ir dvigubo už nedėlios 
darbę.

* Joliet, III. 400 darbinįkų 
dirbanezių prie užtvanų kanalų 
pakėlė sztraikę. Jie reikalauja, 
idant kas sanvaitę butų iszmokė- 
tas jų uždarbis.

Youngstovn, Oh. 500 dar
binįkų czianykszczių kalkių skal- 
dinyczių pakėlė sztraikę reika
laudami ant 10% didesnio už sa
vo darbę užmokesnio.

•j Tolędo, Oh. Neužilgio pra
dės dirbti Edvardo Frodo stiklo 
dirbtuvė. Isz syk patilps prie 
darbo 200 darbinįkų, paskui 
skaitlius jų bus padidintas iki 
1500.

T Terre Haute, Ind. Darbai 
czianykszczio apskriezio anglių 
kastynėse eina gerai. Linton ka
stynėse, dėl stokos vežimų 
iszgabenimo iazkastų anglių, 
trumpinimo darbo laikę.

Sharon, Pa. Susitvėrė czia 
kompanija Sharon Steel Co., ku
rios kapitalas siekia $3000000. 
Ji rengiasi czia pastatyti didelę 
plieno dirbtuvę.

Hilbvilley, Carbor ir Lo- 
vellville, Pa. 1500 akmenų skal- 
dinyczių darbinįkų pakėlė sztrai
kę. Jie reikalauja iszmokėjimo 
uždarbio kas 14 dienų ir po 20c. 
už darbo valandę. >

*1 Bentleysville, Pa.. J. W. 
Ellsvorth Co. stato czia 250 na
melių kalnakasiams ir neužilgio 
pradės dirbti dviejose naujose 
kastynėse. Minėtai kompanijai 
priguli daugiaus žemės su anglių 
plotais szitame ap^trityj.

^CoNNELLSvrLLE, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina gerai. 
Pereitę sanvaitę degė isz viso 
18065 pecziai, stovėjo gi 1011. 
Rengia ežia daūgiaus peczių.

West Virginijoj degė visi 
kokso pecziai; kaip kokiose 
vietose rengia naujus peczius.

•{ Clear Ckeek, Utah. Dar
bai eina ežia gerai, darbo yra už
tektinai, kadangi ant naujai eu- 
rastę anglių plotų atidaro naujas 
anglių kautynes. Darbę ežia ga
lėtu gauti ir isz kitur atkakę, bet 
tikt gerai su darbu susipažinę 
kalnakasiai.

T IIUNTINGTON, AKK. Cžia- 
nykszcziai kalnakasiai dar vis 
sztraikuoja, liet maža yra viltis 
aut iszloszimo sztraiko- K. & T. 
Coal Co. parsitraukė isz rytų 500 
seabsų, terp kurių ne 
negrų. Tie nesiduoda 
ti sztraikieriams.

•j Dov, Ind. Tek. 
kas 
šių
Maža yra viltis, idant 
galėtu sztraikę laimėti, kadangi 
isz visų krasztų suvažiavo daug 
seabsų. Czia ir Hartshorne tūli 
sztraikieriai sugrįžo prie darbo. 
Jeigu nepasiseks kokiu nors budu 
perkalbėti seabsų, negalima bus 
sztraikieriams kę nors iszkariauti.
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ISZ
Lietnwiszkn dirwu,

Dwiguba miera.
Paskutiniuose laikuose 

lietuviszkos visuomenės 
reiszkė nepasiganėdiųimas 

. bažnyczių surėdymu ir despo
tizmu kunįgų valdyme parapijų 
ir jų turtų, kadangi zpasitaiko, 
kad tūli kunįgai isz to pasinaudo
ja ant pylimo sau lobio, gramzdi
na bažnyczias žmonių pastatytas 
į skolas ir tai be žinios parapijo- 
nų, nežinia ant ko iszmėto žmo
nių ant Imžnyczios sudėtus pinį- 
gus. Žmonėms nusibodo jau toje 
netvarka bažnytiniuose reikaluo
se, todėl isz jų pusės kyla visoki 
užmanymai'reikalaujanti susiauri
nimo kunįgų despotizmo, kadan
gi žmonelės kitokio kelio ant ap
sisaugojimo nuo skriaudų isz ku
nįgų pusės ne randa. Tie užma
nymai, pasiskundimai žmonių, 
vieton atrasti perkratinėjimę, 
iszrodymę jų neliogiszkumo, terp 
musų kunįgų atranda vien pa
niekinimu; ant paniekinimo ir 
keiksmo kaip kur net bažnyczio- 
se užsipėlno ir tie laikraszcziai, 
kurie tokius žmonių pasiskundi
mus ant kunįgų talpina. Jeigu 
žmonės turi priežastis skųstiesi, 
tai turi būt ir vietos, kur jie 
skųstiesi gali, tylėti apie skundus 
gal reikalauti vien maskoliszki 
carai ir jų pasileidę tarnai, kurie 
žinodami, kad nieks jų purvinų 
darbų nepagarsys, mynioja tiesas 
ir lupa žmonis kaip galėdami. 
Musų kunįgams elgtiesi pagal 
maskoliszkų valdžių budę, rodo
si, nepritiktu. Tuom tarpu jie 
stengiasi tuos paežius principus 
įvesti musų gyvenime liuoaoj 
Amerikoj; jie norėtu, kad laik
raszcziai ne drystu kalbėti apie 
peiktinus kunįgų pasielgimus,apie 
jų nesanžiniszkus lupinius, myuio- 
jimę doros principų, jeigu kur 
tas apsfreiszkia.

Paskutiniuese laikuose musų 
kunįgai pradėjo mokinti doros 
“Lietuvę”. Toki pamokinanti 
straipsniai patilpo: paezioj “Lie
tuvoj” (tas jau parodo, kad “Lie
tuva” saugojasi vienpusystės, 
jeigu noriai talpina pasiskundi
mus kaip vienos, teip ir kitos 
pusės, ko apie ėsanezius po kunį
gų įtekme laikraszczius pasakyti 
negalima) rasztai “Wieno isz ku
nįgų”, “Katalike” — rasztai “Isz 
Szalies žiurinezio” ir 
rasztas užtarėjų kun. Saurusai- 
ežio ir kun. Kravczuno1.(palies 
“Kataliko” rasztų su aeabiszkais 
užsipuolimais mes ne minėsime, 
jam atsako geriausiai lenkiszkas 
priežodis: “uczyt Filip Mar- 
cina.......... ).

Mums rodosi, kad isznyktu visi 
apkaltinimai kunįgų, jeigu jie 
pats ne duotu priežasties apkalti
nimams, jeigu nenusidėtu priesz 
visuomenę. Kas gi gali godoti 
kunįgę žmonių lupikę, kas gi 
gali godoti besisavinantį Dievui 
sunesztas žmonių aukas, kas gi 
isz lietuvių galės godoti dvasisz- 
kę vadovę besistengiantį lietu- |

terp 
apsi- 
musų

vius į lenkus paversti? Kas gali 
godoti kunįgus pjūdytojus lietu
vių, suvedžiotojus svetimų mo
terų? O tokių puikių ananasų A- 
merikoj, ant mu»ų nelaimės, ne
trūksta. Ar gal tę užginti apgi
nanti kuuįgų luomę musų isznie- 
kintojai? Meldžiame tę padaryti, 
o mes faktais paremsime savo ap
kaltinimus. Žmonės , mums gana 
atsiuneziu visokių pasiskundimų.

Sztai vieno miesto lietuviai 
skundžiasi, kad su airiszių pra- 
baszcziumi jie nutarė ant isz- 
klausymo velykinės parsikviesti 
kunįgę lietuvį; nutarta buvo 
kolektę padalyti pusiau, vienę 
dalį atiduoti prabaszcziui bažny- 
czios, kitę gi pakviestam ant isz- 
klausymo iszpažinties kunįgui. 
Kunįgas, teisybė, atkako, bet 
visus sukolektuotus pinįgus 
veržte paveržė nuo kolektorių 
teip, kad airiszkam prabaszcziui 
nieko neteko. Kur gi patikome, 
kad svetimų tautų draugystės 
priverstos butų pajieszkoti per 
laikrasztį kunįgo pasisavinusio 
pinįgus ne jam paaukautus. Kur 
gi terp kitų, iszėmus gal lenkų, 
patiksime kunįgę, kuris už atlik- 
tę darbę darbinįkams atsisakytu 
užmokėti, neatsakydama visai 
ant laiszkų atlikusių darbę? Ar 
nėra terp mus kunįgų suvadžio- 
janezių svetimas paezias? Ar gi 
laikraszcziai, norinti tarnauti sa
vo broliams gali apie tokius dar
bus |tekmingiausios luomo s tylė
ti? Kunįgai juk priesz tokius sa
vo sandraugų darbus neprotes
tuoja, jie vien apskundžia laik
raszczius, kurie tokius darbus į- 
aiksztę iszvelka. Ant kokių prin
cipų pasirėmę tę daro?Kodėl savo 
įtekmę ant ne naudos visuome
nės apverezia? Mes netylėsime, 
jeigu kas sutersz savo vardę isz 
musiszkių, kunįgai gi apie sa
vuosius tyli, net kaip kada susi- 
terszusius savo mokintinius ki
tiems stengiasi primesti. Kodėl 
kunįgų laikarszcziai ne tyli apie 
tikrus ar jų iszmišlytus ne kunįgų 
nm idėjinius, o tyli ne tik pats, 
bet visus norėtu priversti tylėti 
apie tūlų kunįgų kaltes? Kokia 
dora liepia jiems teip daryti? “Isz 
szalies žiūrintis” mus daro 
puolikais, bet ar teisingai? 
mes pradėjome provas?
pradėjo kun. Krsvczunas prikal
bėtas kitų kunįgų. taigi už jų 
pasekmes jie ir privalo atsakyti 
drauge su Kravczunu. Kadangi 
ta pusė daug paleidžia melagystų 
apie tę provę, tai mums ant ap
sigynimo priesz apkaltinimus pa
sirodė reikalingu iszduoti steno- 
gratiszkę sūdo perkratinėjimę 
musų provos, kad apie ję negar
sintu musų prieszai melagys
tų. “Wienam isz kunįgų” ne 
patinka aukos žmonių mums ant 
provos žmonių sudėtos, bet ko
dėl^ jis nepeikė, kada 
Kravczuuo sza'.inįkai Chicagoj 
rinko aukas jam ant provos su 
mums? Kodėl neprotestavo priesz 
tuos kunįgus, kurie Kravczunę 
žadėjo pinįgiszkai suszelpti, jeigu 
jis.apskųs į sudę savo kaltinto
jus? Kam ežia ta dviguba miera? 
“VVienas isz kunįgų” apkaltina 
mus, buk mes, kovodami priesz 
negerus kunįgus, indirecte ko
vojame prieš tikėjimę. Ar gi isz 
tikro teip? Mes į tikėjitniszkus 
dalykus nesikiszame, todėl ir ko
voti su tikėjimu ne galime; ne 
mes žeminame tikėjimę, bet tie 
kunįgai savo negražiais pasielgi
mais, už kuriuos vieni dręsiaus, 
kiti ne dręsiai užstoja visi kiti 
kunįgai, norėdami remti musų 
garsinamus apkaltinimus ant 
musų asabiszkų nesutikimų. Soli
dari sz koše organizacijose už kaltęs 
vieno sąnario visur atsako visa 
organizacija. Ne tik kaltas tas, 
kurisai piktai daro, bet teiposgi 
ir tas, kuris jo piktus darbus 
stengiasi užslėpti. Kunįgų solida- 
riszkumas ir priverezia mus kaip 
kada atsiliepti ne tikt priesz ku
nįgę A. arba B., bet užgriebti 
ir visę kunįgiję. Jeigu kunįgai 
nori, kad butų kitaip, tegul pasi
stengia savo luomę iszvalyti nuo 
vodingų mums visiems putų; ta
me gali visada laukti musų pri
tarimo ; kol apie tai nesirupys — 
jie teiposgi yra laužytojais 
vieno isz svetimų nuodėmių ir 
užtai turi atsakyti ne tikt priesz 
Dievę, bet ir priesz juos maiti
na nezię tautę, kurię skriausti da- 
leidžia.

Mes ne sakome, kad visi kunį
gai yra lupikais, bet argi nėra

tokių, kurie į kokius szeszis me
tus sudeda į bankę $60000, o už
tai bažnyczias nugramzdina įsko 
las? Ar gi doru budu galime to
kius pinįgus surinkti? Turi
me juk Amerikoj, nors czia lie
tu viszki kunįgai neseniai atsira
do, tokius pralobusius, bet užtai 
neturime nieko, tokio, kas lietu
vius protiszkai galėtu pakelti; 
visi atliekami žmonių pinįgai 
eina ant krovimo lobio godžinu- 
siems kunįafams. Žmonės nudris
kę, girtuoklystėse paskendę, o 
tūli kunįgai per savo fairus, ant 
padidinimo savo pelno, nesi
drovi žmonis girdyti. Ar tai ge
rai, ar tas sutinka su doros prin
cipais, drystame paklausti dores
nių kunįgų. Jėigu laikrašzczių 
raszinijimas ne geras, tai tegul 
mums kunįgai parodo geresnį 
kęlię, kaip su kunigijos putoms 
apvercziahczioms savo įtekmę 
ant blogo pridera kovoti? Teip 
kaip dabar yra, kada kunįgaa sle
pia savo luomos nusidėjimus, o 
niekina tę iszrodanczius, mes su
lauksime vien to, kad lietuviai 
turės pasidalyti į dvi terp savę- 
besispjaunanezias dalis: kunįgus 
ir jų užtarėjus ir į jų prieszus. 
Ar to geidžia musų kunįgai?

paliekame jam raszyti,kę tik nor, 
nes jis vieton argumentų varto
ja koliojimus), aszkin lamas, kad 
raszydamas savo pirmutinį rasztę 
p. a. Liaukitės, raszė tę be susi- 
žinojimo su Wienu isz kunįgų, 
kurio, vardu visų Amerikos lie. 
viszkų kunįgų, patilpo “Lietu
voj” du atsiliepimai apie Chica- 
gos parapijinius vaidus. Kadangi 
“Isz szalies žiūrintis” teip sako, 
mes turime tikėti. Praszome vįęn 
pripratusių prie raižymo sulygin
ti paskutinį vieno isz’kunįgų rasz- 
tji patilpusį “Lietuvoj” ir raszta 
“Isz szalies žiurinczid*’p. a.“Liau
kitės” patijpusį “Katalike” ir su
lyginti nuomonę abiejų raszėjų 
apie rasztę Senelio patilpusį “Lie
tuvoj” ir pasakyti sanžiniszkai, 
ar “Lietuva” ne turėjo tiesos ma
nyti, kad abudu raszėjai raszė sa
vo straipsnius susižinoję? Juose 
yra ne vienokia nuomonė abiejų 
raszėjų, kas gal atsitikti, bet tie 
pats iszsitarimai, kas gal atsitikti 
wien tęsyk, jeigu vienas isz ra- 
szėju buvo po įtekme sugestijos.

i
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Isz Waterburio, Conn.
Kaip skaitytojai “Lietuvos” 

žino, “Susivienyjimo L. A.” 
XIV seimas atsibuvo Waterbu- 
ry’je po nr. 305 Bank st., ant 
Concordia Hali. Sziuom bent 
trumpai suteikiu “Lietuvos” 
skaitytojams, kas dėjosi per tas 
dienas. »

3 d. spalių, aut 10 vai. 15 m. 
priesz piet tapo atidarytas seimas 
per p. A. Tepliuszį,“Susiv.”prez.; 
potam buvo iszrinkta komisija 
ant sudavadyjimo kuopų įneszi- 
mų ant raszto, peržiūrėtojai knį- 
gų, ir virszinįkai seimo; pirmsė- 
džiu seimo — V. Chmeliauskas, 
protokolų sekretorium —kun. A- 
M. Milukas, antru sekretorium 
— kun. J. Sutkaitis, Marszalka 
•— M. J. Damijonaitis. Pirmoje sesi
joje buvo įneszimai delegatų asa- 
biazkai; antroje sesijoje buvo 
pradėti apsvarstymai įueszimų 
paduotų ant raszto.

Wakare 8 valandę prasidėjo 
paroda, kuriojj dalyvavo 5 
draugystės: 1) Szv. Kazimiero, 
vietinė, 2) Szv. Jurgio isz 
Union City, Conn., 3) D. L. K. 
Gedimino, vietinė, 4) Szv. Juo
zapo isz Nev Britain, Conn., 5) 
Szv. Juozopo, vietinė. Po paro
dai buvo kalbos ant tos pacztos 
salės. 4 d. spalių buvo apsvar
stymas .apie Paryžiaus parodę. 
“Susiv.” seimas nutarė, kad butu 
kasierius aut priėmimo aukų su 
geresne gvarantija; “Susiv/’nuo 
savęs aukauja ant perstatymo 
lietuviszkos spaudos $100,00. 
Potam buvo apsvarstymaa apie 
posmertinę ir tt.

Wakare tę dienę buvo persta
tytas teatras: atloszė dramę 
“Keistuczio” kuri, pagal isssita- 
rimę žiūrėtojų, nusidavė ne blo
gai. 5 d. spalių seimas nusprendė 
“Tėvynę” nuo naujų 1900 metų 
iszleidinėti kai|>o sanvaitinį lai k - 
rasztį, ir kas 3 mėnesiai priėdę, 
t. y. svarbesnius rasztus {tilpu
sius ^Tėvynėj" aplspausti į knį- 
gulesir jas už kuo žemiausię 
prekę pardavinėti. Sanvaitinis 
laikraštis “Tėvynė” neprigūlin- 
tiems prie “Susiv.” kažztuos 
$1,00; sanariai mokės mokestį 
vietoje $2,00, $2,50 ir laik-
rusztis bus siuneziamas kiėavie- 
nam sąnariui. Ant kun. Burbos 
paminklo isz “Susiv.” kasos 
paaukauti $100,00; kun. J. Ži
linskui už darhsztumę padirbti 
auksinį medalį už $50,00. 
“Susiv.” konstituciję palikti tę 
paczię, tik pridėti, kad patžudžiai 
negauna posmertinės. Kitę metę 
XV seimas paskirtas atsibūti 
Elzabeth. N. J.

Administracija iszrinkta ant 
sekanezių metų:prezidentu—kun. 
A. Kaupas, isz Scranton, Pa.; 
vice-prez.—V. Chmeliauskas, isz 
Shenandoah, Pa.: kasierius (tas 
pats) K. Radzevyczius; sekreto
rius — T. Astramskas su $100 
algos.

Pietinėj Bavarijoj, Tiroliuje 
ir Harzo kalnuose | asirodė pir
mutinis szį metę sniegas.

I, Bavarijoj, įgriuvo olos va
rio kastynių prie Schollkrippen. 
Prie to 7 darbinįkai likosi už- 
muszti. _ ■

I Anglijoj, prie taisymo porto 
St. Margaret Bay, nugriuvo di
delės uolos szmotas ir užbėrė 
daug dirbanezių darbinįkų.

Ii Galicijoj iszdegė miestelis 
Lobaczewo turintis 3000 gyven
tojų. Sudegė keli szimtai triobų, 
o per tai daug szeimynų neteko 
pastogės ir turtų.

l| Mieste Salzach, Reino pro
vincijoj, Prūsuose, sugriuvo nau
jai statoma katalikiszka bažnyczia. 
Prie to daug darbinįkų likosi už
musztų ir apkultų.

|| Ant angliszko kariszko lai
vo “Prince George”, įplaukiant 
į Corko portę, expliodavo ga
rinis katilas; prie to 9 jurinįkai 
likosi sužeisti.

0 Miestuose Prisztine, Ipek ir 
Sjenica turkai parengė kriksz^ ’.io- 
niszkų albanieczių pjovynes, 
prie ko kelios deszimtys kriksz- 
czionių likosi iszpjautų.

I! Italijoj, -Salerno distrikte 
siautė pereitę sanvaitę baisus ly
tus, kurie pagimdė didelius tva
nus. Geležinkelių trukių bėgioji
mai visame apskrity] turėjo 
pasiliauti; kaip sako, tvanuose 
pražuvo nemažai žmonių.

U Japonijoj, aplinkinėse Utsa- 
nomya, siautė smarkus įtaifunas, 
kurisai nuneszė nuo kelio į upę 
pasažierinį geležinkelio trūkį. 
Prie to 6 žmogystos likosi už- 
musztos, sužeistų gi yra daug; 
isz viso užmusztų skaito 50.

| Australijoj, kolionijoj Nau
jos Pietinės Walijos,surado kelio
se vietose deimantų plotus, ku
rie, kaip tirinėję juos mokslin- 
cziai pranesza, yra teipjau turtin
gi, kaip ir garsus pietinės Afrikos 
deimantų laukai.

| Teip neteisingai caro kanki
namu Finlandiję, apart caro už
leistų maskoliszkų blakių, atlan
kė dar badas. Daugely] distrik- 
tų gyventojai minta wien su s ža
lusioms bulvėms sumaiszytoms su 
medžių žieve ir jaunais ūgiais.

| Maskoliszkaapszvietimo mi
nisterija iszdavė prisakymę i- 
dant mokinimas žydiszkos kalbos 
ir biblijos žydiazkose mokslainėse 
butų neatbūtino vėdamas mas- 
koliezkoj kalboj; talmudę gi rei
kia mokyti maskoliszkai ten, kur 
tik galima.

Pataisymas.
Ant straipsnio patilpusio Nr. 

38 “Lietuvos” p', a. Kas tai. yra? 
P. “Isz Szalies Žiurintis”ats|liepė 
per “Katalikę” (gaila, kad ne per 
kitę laikrasztį, kadangi su “Kata
liku” mes ginezų nenorime vesti,

| Maras Indi jose ne tik nesi
liauja, bet platinasi vis labiaus, 
apima vis didesnius plotus. Kaip 
dabar pagarsino iszsiųsta į Indi- 
jas maskoliszka daktarų komisi
ja, maras siauczia 27 distrikluo- 
se; tuos paežius distriktus, 
apart maro, atlankė dar badas. 
Liepos ir pjutės mėnesiuose tuose 
dislriktuose nuo maro apsirgo 10 
859 žmonės, o pasimirė 8458.



4j Hamburge, ^Vokietijoj, ant 
iszlipnsių ie« wagono paskirtų 
ant iszwešimo ant praucuziszko 
rubežiaus naujai paimtų karei
vių, sustojusių ant geležinkelio 
-zėnių, užbėgo greitasis truki!, 9 
kareivvius wisai sudraskė ir 30 
sunkiai sužeidė.

Dirhdinamas už sudėtus wokisz- 
kų kapitalistų pinįgus Manzelle 
Dalijas jenerolo Zeppelin orlaiwys, 
kurio padirbimas kasztuos puse 
milijono markių, neužilgio bus 
<»:itawas ir jeigu ne bus netikėtų 
klanelių, dar szį mėnesį būt isz-'1 
bandytas.

iį Berline prasidėjo prowa ari- 
-tokratų kazyruįkų kliubo, prie 
kurio prigulėjo ofieierai, aristo
kratai ir augszli urėdnįkai. Pa
sirodė, kad tūli aristokratai kazy- 
rawo ženklintoms kazyroms; 
kiti ant žydiszkų palukų skolino 
pinįgus juos pralojusiems.

:Į Mieste Norinbergoj, Bawari- 
joj, wienas turintis daug waikų 
neturtingas urėdhįkas,kada jo pa
ti pagimdė dar ^ienę waikę, i<z 
rupeszezio, kad negalės teip skait
lingos szeimynos iszmaityti, 
griebė rewolwerį, apžiojo wamz- 
dį ir nusiszowė.

U Pietinėj Afrikoj, fopublikoj 
Transvaaliuj likosi, ant rando pri
sakymo, uždarytos wisos karcze- 
inos ir degtinės ir swaiginanczių 
gėrynių pardawinyczio% .Už 
peržengimu prisakymo paskirta 
busmė po 600 swarų sterlingų 
arba 13000. Padafcadyjimo 
tokio, rodosi, peikti negalima.

|| Maskoliszkas caras dabar 
lankosi sawo packios tėwiszkėj, 
Hessen Darmstadte. Kada jis 
wienę rytę iszėjo į parkę medžio
ti, užstojo jam kelię ant sargybos 
pastatytas žandaras ir reikaląwo 
parodymo legitimacijos, o kad ca
ras jos ne turėjo, žandaras norėjo 
Maskolijos waldonę suaresztuoti; 
tik į laikyt atėjęs wuoszwis iszliuo- 
sawo nuo suaresztawimo.

|Į 5 d- spalių sziauriniame E- 
gipte siautė baisi wėtra, kuri 
daug nelaimių pridirbo. Ale- 
sandrijoj sugriowė daug trio- 
bų, medžius isz szaknų iszrovvė,, 
sudaužė daug laiwų ant Niliaus. 
Damietoj daug žmonių prigėrė. 
Ties Cairu susidaužėt gar lai wy s ir 
9 žmonės prigėrė. Perkūnas užde
gė tumę ministerių pirmsėdžio, 
kuriame sudegė wisi labai svar
bus dokumentai.

|| Prie dirbimo naujos geležin
kelio linijos nuo Maskvos į 
Archiangelskę, prie Ledinių jū
rių, Maskolijoj,darbo vedėjai pa
pildė neiszpasakytai dideles wa- 
gystas. Wienas tikt darbo vedė
jas Mamontov pridirbo szelmys 
tų aut 17 milijonų rubl. Jis jau 
suaresztuotas. Už paliuosavimę 
isz kalėjimo nuo jo pareikalavo 
4 milijonų rublių kaucijos. Suaresz- 
tuotas ir vyriausias inžinierius 
Czolokov.

Didžiausiose Prancūzijos ge
ležies^ ir plieno dirbtuvėse Creu- 
sot buvo užgimę darbinįkų 
sztraikai. Darbinįkai buvo pasi
rengę, kaip savo laike ^Amerikoj 
Coxeyanai, traukti į Pairyžių ant 
pasiskundimo. Prancūzijos minis
terių pirmsėdis pasiute-savo tar- 
pinįkystę ant sutaikymo darbinį
kų su darbdaviais. Nuaprendimę 
piimsėdžio priėmė abi pusi ir to
dėl sztiaikai pasibaigė, darbinį-, 
kai sugrįžo prie darbo, nereikėjo 
visai traukti į Paryžių.

U Wokietijos kancleris iszsiun- 
tinėjo į visus portus lygiai ant 
Baltiko, kaip ir ant Sziaurinių 
jūrių prisakymus pasirūpinti, 
kiek tikt galima, naikinti žiurkes 
ir stengtiesi nedaĮeisti, idant jos 
nuo atplaukusių į portus laivų 
galėtu ant kranto dasigauti. Mat 
mokyti daktarai persitikrino, kad 
žiurkės labiausiai prisideda prie 
atvilkimo maro isz jo apimtų 
krasztų. Mat jos teiposgi apserga 
•r paskui platina ligę. Todėl rei
kia saugotiesi ne tik serganczių 
žmonių, liet dar labiaus žiurkių.

h Mediciniszkas departamentas 
prie vidurių ministerijos Maskoli
joj padavė savo užmanymu ant už- 
gyrimo vieszpatystės ridos. De

partamentas užmano duoti nuo ran
do paszelpę studentams paskutinių 
trijų kursų mediciniszkų fakulte
tų iki jie nepabaigs mokslo. Už 
t$ paszelpę paskui jie turėtų ati
tarnauti už mažę algę ant pa
skirto laiko persikeldini ant 
praktikos antjtaimų. MaVMasko- 
lijoj kaimiecziai neturi arti dak
taro, todėl susirgę jie kreipiasi 
prie visokių burtinįkų, 'per tai 
nuoezimtis mirczių terp kaimie- 
czių neiszpasakytai didelis.

U Maskoliszkas randas įveda 
jau maskoliszkę kulbę kaipo mo
kinimo kulbę į'Fi n landi jos kade
tų korpusu vieton tiniszkoe ir 
szvediszkos. Į ininėtę mokslai- 
nę galės būt priimami ne tik fin 
landiecziai, bet ir maskoliai. Tai 
tik pradžia; toliaus įves masko- 
liszkę kalbę į visas Finlandijos 
mokslaines, atsiųs ežia niekiau
sios veislės girtuoklius mokinto 
jus. Toliaus tas pats likimas lau
kia ir Ilelsingforso universitetu: 
ir ežia suvarys niekiausiom veis
lės maskolius profesorius; taigi 
teip.padarys,kaip padarė su Dor
pato ir "VVarszavos universite
tais.

|| Sūdąs miesto Straubing, Ba
varijoj, nusprendė ant 10 metų 
kalėjimo katalikiszkos parapijos 
prabaszczių.kunįgę Moosauer už 
tyjaurų pasielgimu su jaunoms mo- 
kiūtinėtus. Bavarija krasztas 
katalikiszkas, bet kunįgo už bjau
rų darbę ne paliko vyskupui aut 
nubaudimo, bet nubaudė svietisz- 
kas sūdąs. Turbut mokinimas 
kun. Saurusauczio, buk nuodėmė 
yra skųsti kunįgę svietiszkam 
sudui yra arba iszmislytas, arba 
pasemtas isz katechizmų vartoja
mų priesz didyjį twanę, sziędien 
niekur nepritaikomas prie kunįgų 
nusidėjėlių. Juk net Warszavoj 
ir ^Vilniuje wos szimtas metų at 
gal keli vyskupai už nusidėjimus 
priesz tautę svietiszkų valdžių li
kosi pakarti.

|| Chinuose pernai parengė 
pirmutinį universitetę ant pavi
dalo europei^zkų. Ant profesorių 
partraukė europieczius. Ant mo
kinimo daktarystos, terp kitų,li
kosi pąrtrauktas’vienas prancūzas, 
Paryžiaus daktaras, kurisai paė
mė mokinirrę jaunų chinieczių 
anatomijos (sudėjimo žmogaus' 
kūno). Kadangi vienok ant mo
kinime to mokslo profesoriui rei
kalingi numirėlių kūnai, o chinie- 
cziai pjaustymę numirėlių laiko 
už didžiausię įžeidimę savo tikė
jimo, tai atkakusiam profesoriui 
sunku buvo vesti mokinimu jau
nų chinieczių; ant galo jis nuo 
rando iszpraszė nors kunus nužu
dytų nusikaltėlių. Tų vienok bu
vo mažai ir ant to profesorius 
pasiskundė augszcziausiam urėd- 
nįkui Li Hung (jzangui. Tasai, 
iszklausęs pasiskundimo, pasakė, 
kad jeigu tų nužudytų kūnų ne
užtenka, tai gali toki? daugybę 
žudyti žmonių, kol jų neužteks. 
Taigi turbut dabar kirs galvas 
ir visai ne kaltų žmonių, 
kad tik profesoriui nepritruktų 
numirėlių, kuriuos galėtu pjaus
tyti.

NAUJI ASZKAD1MAI.
|| Angliszki laikraszcziai pra- 

nesza, buk Jolieto beproezių li- 
gonbutyj likosi iszgydytas ligo
nis įgavęs proto sumaiszymę, 
kurį visi daktarai laikė už neisz- 
gydomę, pritaikant prie gydymo 
nauję vaistę arba serum isztrauk- 
tę isz ožio kūno. Tasai naujas 
vaistas iszrastas D-ro Roberte 
isz Greene City, Mo. Iszgydytas 
ligonis yra apsivedęs vyriszkis 
Bush.Po kiekvienam įczirszki- 
mui po oda naujo vaisto, protas 
ir fiziszka sveikata viso kūno 
ėjo vis geryn ir geryn ir ant galo 
žmogus laikomas už neiszgydo- 
mę, su visu pasitaisė ir apleido 
ligonbutį kaipo sveikas. D-ras 
Roberte sako, kad jo iszrasta 
ožkų limpha su pasekme gali būt 
vartojama ant sudrutinimo fizisz- 
kų pajiegų jas nužudžiusių sene
lių. Išradėjas to naujo vaisto 
iszkeliauvo dabar į Europę ant 
iszbandymo jo ant ligonių Ber
lyno, Paryžiaus, Windobonos kli
nikose.

Neseniai mieste Ashtabula, Oh. 
likosi iszbandyta nauja maszina 
ant iszkrovimo ir prikrovimo 
laivų ir geležinkelio vagonų, ku

ri ne vienam szimtui darbinįkų 
atims uždarbį. Prie naujos maszi
na reikia tik 9 žmonių ir jie su ta 
maszina gali prikrauti ir iszkrau- 
ti rudos ir Kitokių tavorę tiek, 
kiek iki sziol dideliai besiskubin
dami galėjo padaryti 200 darbi
nįkų. Minėta maszina su vienu 
sykiu paima 10 tonų tavorų ir 
juos sukrauja, kur reikia.

|| Wokiszkas inžinierius Otto 
Grossmanp isztado prietaisę 
ant liuoso vaikszcziojimo žmo
nėms ant vandens teip kaip ant 
žemės. Su savo prietaisa jis per
ėjo upėms visę kelię nuo- Halles 
į Berlynę; dabar rengiasi keliauti 
į A metikę. Prietaisa ta yra — 
ilgos'ant 14 pėdų isz cinko pada 
rytos pūstos dūdos, kurias priri- 
sza prie kojų ir cziuožia ant van
dens pavirsziaus teip kaip su 
szėnelėms ant ledo..

0 Amerikoj pradėjo dirbti gu- 
zikus ir sagutes isz pieno. Ant 
to sunaudoja vien atlikusię nuo 
darymo sviesto arba sūrių pieno 
dalį. Pienę mat moka sukietyti 
ir isz tokios medegos dirba gu- 
zikus ir segutes.

Pritaikymas pavversto | 
skystimą oro prie gydymo 

ligonių,
Neseniai iszrastas būdas padary

mo skysto oro, o jau toksai oras 
randa vis platesnį pritaikymę, 
per tai jo vis daugiaus reikalau
ja. Dabar Nev Yorke uždėjo jau 
specijaliszkę dirbtuvę, kuri užsi
ima dirbimu tokio skysto oro ar
ba, teisingiaus sakant, pavertimu 
jo į skystimę. Tokį orę vartoja 
jau vieton dinamito kaipo ardan- 
czię medegę; jį bando pritaikyti 
Langley prie savo orlaivio, ku
risai, kaip tiki pats Laugley ir jį 
rekliainuojanti laikraszcziai, galu- 
tinai iszrisza klausymę lakiojimo 
žmonių ant oro (ar isztikro teip 
bus, pamatysime vėliaus, ant 
laikraszczių ypacz amerikonisz 
kų rekliamų ne galima remtiesi 
ir ant jų praneszimų pasitikėti). 
Dabar paverstę į skystimę orę 
daktarai pradėjo taikyti prie gy
dymo ligonių. Pradžię padarė 
Europos daktarai, toliaus jau 
bandymus daro ant'platesnės pa
pėdės Amerikos gydytojai. Jie, 
darydami bindavones, persikri- 
no, kad tasai paverstas į skysti
mę oras naikina skaudėjimę ir 
pertai gali būt sunaudojamas prie 
skaudžių operacijų vieton dabar 
vartojamų vodingų medegų to
kių kaip chloroformas, kokainą 
ir tt. Paverstas į skystę oras su- 
szaldo skaudėjimų vietę, bet szal- 
tis neužmusza gyvo kūno celių; 
tokię suszaldytę vietę galima 
pjaustyti, o pjaustomas nejauezia 
nė jokio skaudėjimo. Wienas 
amerikoniszkas daktarus sztai kę 
raszo apie jo atliktas operacijas 
pasinaudojant prie to isz pavers
to į skystimę oro. Wienas jaunas 
vaikinas turėjo sužeistę raukę ir 
jam reikėjo padaryti operaciję. 
Skaudama vieta tapo su pagelba 
paversto į skystimę oro susžaldy- 
tas. Kadangi vienok suszalęs toj 
vietoj kūnas buvo per daug į- 
szaldytas, tai operatoriaus peilis 
kūno kieto kaip akmuo nepjovė. 
Reikėjo palaukti porę mi- 
nutų, kūnas įsileido ir peilis 
lengvai sužeistę vietę iszpjovė, 
be jokio skaudėjimo. Užriszus 
gerai žaizdę, į porę dienų jį vi
sai sugijo.

Apart to, kaip raszo minėtas 
daktaras, paverstas į skystimę 
oras pasekmingai gali būt varto
jamas kaipo vaistas prie neural
gijų, sutinimų, uždegimų ir tt. ir 
visada naikina skaudėjimę. Tei
posgi gal būt vartojamas prie 
gydymo senų žaizdų ir ne tikt 
naikina visokį skaudėjimę, bet ir 
gydo tokias žaizdas, ant kokių iki 
sziol žinomi vaistai ne turi nė jo
kios ytekmės.

Toliaus minėtas daktaras s iko, 
kad kiekvienas gyvas kūnas 
turi visokias bakterijas, kurias 
naikina tikt isz dalies saugojanti 
nuo ligų kūno fagocitai, bet ir 
jie ne visada gali vodingas bak
terijas isznaikinti arba padaryti 
jas ne vodingoms ir per tai tan
kiai žmonės serga ir mirszta nuo 
ligų, kokias gimdo bakterijos, 
kaip antai nuo sziltinių, difteri- 
jos, džiovos, choleros ir tt Iki 
sziol nuo tų ligų vartojo anti- 
toxinę, bet ji ne vsur į kunę pri
sigriebia, nuo džiovos antai iki 
sziol gydytojai vaisto ne turi. 
Minėtas amerikoniszkas daktaras 
sako, kad ant gydymo ir naiki
nimo visų ligų paemanezių nuo 
bakterijų, taigi visų limpanczių

ligų gali būt teiposgi sunaudoja- SENŲ GADYNIŲ
mas paverstas į skystimę ora«.

ligas gimdanezių bakterijų i’llšnyke gyvi sutvėrimai, 
muszti ir isznaikinti ne gali, bet v **<*
veisimasi jų apstabdo, o to jau 
užtenka. Negalinczias veistiesi, 
susilpnėjusias gali isznaikinti pa
ežio kūno saugojanezios nuo ligų 
ypatybės, arba kunui gamtos su
teikta antitoxina, kaip antai krau
jo fagocitai, kepenys, žarnų ir 
pilvo naikinanti vodingus bak
terijas syvai. Taigi iszpultų, kad 
paverstas į skystimę oras yra 
geriausiu vaistu nuo visų žmą- 
niję kankinanezių limpanczių 11-
gV-

Aukos ant Paryžiaus parodos.
Isz Brooklyno.

J. N. Oaugmatys......................... «....2c
V, Pūkas................................................... 5c
V. Martynaitis........................................6c

Ona Martynaicziute......................  3c
Ant. Bernotas.....................— . ............ 7c
J. Bernotas........... ’....................  3c
J. Martynaitis........................................ 30c
S., Bonkewycze........................................ 3c
L. Smelstirius..........................................3c
A. Siliunas................................................ 7c
IHiaukauskas........................................... 3c
V. Gustaitis...................... 5c

K. Balcziunas......................................... 3c
P. 8tankewycze............. -........................5c
8. Mockewycze...............l.......................5c
B. Mockewycze.......................................3c
L. Mockewycze...........................  3c
B. Mockewycziutc............... ..........,.....2c
J. Bernotas.............................................10c
A. Kinczinatis............................ 25c

Isz Johannisburgo, pietinėj Afrikoj.
K. Czekawiczia...............................lOs.l.
S. Baugintis......................................... 2s.l.
8. Grigalauskis.................................... Is.l.

■I. Zlabis.........................  ...5s l.
A. Skripkus.......................................... 5s. 1.
A. Motuzas................................1..........S».l.
M. Grigas..................    1L.
A. Iwakkus.................. ..Ss, 1.
K. Baronas............................................5s.
W. tVarneckis..................... ...i....ls.
I. Baltramiunaa................................ 2s.
I. Bitinas................... '................ ’........ 3a.
M. Szinkewiczia.................................. 5s.
F. 'NVozbuts........................................ 2s.
I. Labunskis.......................................lt.
M. Daknis............................................. 2s.
A. Sztarinskas.....................................2s.G.
A. Rulis................................................Is.
A. Krizinauskas...................................2s.
M. VVinskauskas..........;.......................1s.
Grigaliūnas................  3s.
t Monika...........................................  .3a.
T. Jaspelskis...................................... .5s.
P. Bielskaiti................... . ..................2s.
A. Bielskis......... .............................. 12s.6.
Wiso labo 5 sw. sterl. 5 szilingai arba $25

Isz wiso “Lietuvos" redakcijoj yra 
aukų:

Ant Paryžiaus parodos 1191.16
- “ kankintinių $29.70

Ant Kaukytlniu.
J. Martinaitis.......................................25c

TAI TEISYBE.
Mes norime, idant szio laiszko skaitytojai žinotu tai, kad ka mes ne garsiname, 

wiskas yra teisingai ir teip kaip garsiname. Wyrp ir waiku drapanos, moteriszkos ja- 
kes, pliuszines keipai ir waiku drapanos didesniam pasirinkime, negu kokioj nors ki
toj krautuwej Chicagoj-
The Irene 

Jacket, wisas 
padarytas isz 
wilni| Mellon, 
lianai naujausia 
mada. — su nau
joms Koto ran
kovėms, smailiu 
pryszakiu,' ant 6 
guziku, regula- 
risz.ka preke $6, 
parduodam už 

$3.98
The iHahella 
•lacket, pada
ryta isrf wi)nu 
kersey, Bobru ir 
drobešuždangalu 
naujausios ma
dos, su lygiu ar 
sr.niuruotu pry
szakiu, dažu juo
do. mėlyno ir 
melsvo, visokio 
dydžio, vertes 
•7.50, už 

$4.98
The Fanny Davenport Jacket, pa
daryta isz labai puikios importuotos Ker- 
sey ir Bobru— dirbta pagal nauja Lon
dono mada,— wisa kiaurai iszvadžiota
szilkais— atsakaneziausia dėl nesziojimo 
szeme laike, dažu: juo-^t 
do, kostoraw<> ir pilko. 
vertes $15,00 parduo-^h 
dam tik už..................Vi V V
The Beatriče Jacket, padaryta isz 
geru sunkiu Melson vilnų, su dailiu di
deliu keimeriu, ant dvieju eilių, su dai
liais guzikais, dažu: mėlyno ir kontoravo, 
m i eros nuo 4 iki 14 me 
tu. paprasta preke $3 25^^ I 
parduodam W|bvO
The Gertie Jacket, padaryta isz ge- 
ros,sunkios,panaszios vilnonei,materijos, 
su gražiu laivininku kalnįariu, labai 
puiki drapanėlė, gražaus juodo dažo, 
mieros nuo 4 iki 14 
motu merginoms. pa-^^"> 
prasta preke $4.50,^^ 
parduodam už............

The Delta Cape, padaryta isz gero 
juodo eurly bouele, t sz m argi n ta, apsiu
vinėta su thibet pu- 
ra i s, 27 coliu ilgio, O Q 
pilnos mieros, papra-s-^h O
ta preke >4.00 už........

Moterų Pluszines Kepos 
The Ethel Cape — padaryta isz dai
lios pusszilkio materijos apseziai iszva
džiota puikiais sznurukais ir kvietkais 
iszsiuvineta, 22 coliu ilgumo ir 104 coliu 
platumo, paprasta aaa 
preke •'k.00, parduo- 
dame už............... . "f g

The Blanche Cape, padaryta isz la
bai puikios pusszifltio materijos, iszva
džiota szilkineis szniurukais, iszsiuvine
ta kvietkais, 28 coliu sav 
ilgio ir 12(1 coliu plo-tj" Į 
ežio, kasztuoja $12.00.^^ Į 
parduosim už.. ..........

Pagal Hutchinsoną.

Iš ilgo kaklo ir viso kūno .sudėjimo ir 
pavidalo galima spręsti, kad šitie sutvėrimai

The Cdra Ca|M*,išdaryta isz puikaus 
importuoto pusszilkio, iszvadžiota su ro- 
muniszko szilko szniureliais, pamuszta 
aplinkui su tikrais Martin pustais, 30 
coliu ilgio ir 130 co- 
liu ploczip, preke 
•14.00, parduodame

Sunkus vilnonei Šutai, padaryti isz kor
to. kasznbero ir gelumbes vien ir' dviei
liai gerai padaryti, M W A

SKRYBĖLĖ DYKAI. ’

Iš to matyt, kad svar- 
jbiauaiujų pasiirimo Įnagiu buvo kraštinės 
išaugos arba kojos. Uodegos kaulų pavida
las ir sudėjimas rodo, kad ji turėjo būt mikli 
ir greitai galėjo krutėti tai į vienę, tai į kittĮ 
šalį; nežiūrint vienok ant to, ant paęiirimo 
gyvuolio pryšakin ji ne labai tiko. Tas 
mums išaiškina, kodėl plesiosaurų kojols buvo 
teip ilgos, dvi iš abiejų kūno kraštų, pa
našios į irklus: jos mat buvo svarbiausiu pa- 
siiriino įnagiu. Ant jų nerado ne magiausio 
ženklo kokių nors nagų nors tokių, Ikokius 
turi želvės arba jūrių šunes. Iš to matyt, 
kad plesiosaurai galėjo gyventi vandenyj, 
išeiti ant sausžemio,turbut, jie visai negalėjo.

Uodega buvo vien štyru prie plaukimo 
ant vandens Į)aviršiaus ir prie panėrimo ir 
kilimo į viršų. Teip kaip ichtyosajUrai ir 
plesiosaurai kvėjiavo plaučiais, taigi oru, to
dėl ant atsikvėpimo turėjo iškilti į paviršių, 
bet jie galėjo suspausti orę plaučiuos^ ir per 
tai jiems ne reikėjo tankiai keitiesi į viršų, 
galėjo jie ilgiaus iszbuti panėrę vandenyj ne
gu kiti kvėpuojanti plaučiais sutvėrimai.

Wyru Šutai.

DYKAI graži Fedora ai>a Derby 
Skrybėlė, juoda arba ruda, naujausios 
rudens mados DYKAI šu kiekvienu vy
ru siutu arba overkotu, arba su vaiku 
ilgos mieros drapana.

Naujausios mados, puikiai padaryti isz 
Skotiszko korto, dailaus kaszmeno ir vil
nonei Botai, vien— M A
dvieiliai, paprasta 1J* Į KZ 11
preke *10.00, sziasu- į

* aU [SKRYBĖLĖ’ DYKAI.

Wyru Šutai.
Labai puikus padaryti isz 20 oz/anglisz- 
kos juodos gelumbes, žieminiai, mėlyno 
ir melsvo dažo, pagal rudens ir žiemos 
mada daryti, teip vienaeiliai, kaip ir 
dvieiliai, bei su nu-j A A 
skfiauptais skwer-<Į* Į Į Į i||| 
nais. vertes $13.50. I II _ II | J 
szia subata už.........

8KRYBEKE DYKAI,

Del parankamo musu kostumeriu, 
murfu drapanų ir vyru paredalu depart- 
mentas atidarytas yra nedeliomis iki 
pietų.

DYKAI!
Su kiekvienu vaiku siutu: guminiai 
Czebatai, Boles, Armonikos ir kiti gra- 
jaus daiktai.

Wyru Overkotai.
Tikrai tarilnoniai Kersey, juodi ir rudi, 
dvigubo audimo, su szilkinioĮ aksomo 
kalnieriu, siūti visur szilkiniaiB siūlais.
tikri žieminiai siutai, 
verti ne mažiaus kaip 
•10.00, subatoj

SKRYBĖLĖ’
$7.50 
DYKAI.

KLEIN BROS, 
____________________________________________________________________ ■.--------------------------------------------------------- ---------------------

Wieua isz didžiausiu krautuwiu Chicagoj.
■... m’............. .. ................ uij■■ r. •, ■■■ ’

vandenyj krutėjo greičiaus negu ichtyosau- 
rai. Maitinosi jie žuvimis ir kitokiais van
deniniais gyVuoliais. Plesiosaurai buvo silp
nesni už ichtyosaurus. <

Iki’šiol mokslinčiai pažįsta su viršum 20 
atmainų plesipsaurų. Iš jų Pleriotauruz do- 
lichodieirus prigulėjo prie didelių. Laikui 
bėgant, jie,teip kaip ir kiti atsiradę gyvuoliai, 
ėjo didyn iki pabaigai kreidinių žemės žievės 
eilių. Nuo to laiko ne tikt augimas apsisto
jo, bet jie prhdėjo nykti, kol su visu neišny
ko nuo žemės paviršiaus; ar jie vienok nyko 
iš palengvo, ar urnai dėl kokių nors priežaš- 
čių, ant to klausymo ne galima tikrai teisin
gai atsakyti. ’

Nuo kokių sutvėrimų paeina plesiosau
rai, koki yra artymiausiais jų giminėms, ant 
to mokslinčiai ne turi dar šiądien atsakymo, 
kadangi ant'tokio nusprendimo per mažai jie 
turi medegos; bet ne galima abejoti, kad ir 
tas klausymas su laiku bus išrištas, kada 
liekanos gyvuolių praėjusių seniai laikų, 
esančios žemiės žievės sluogsniuose, bus ge
riau ištirtose

Randa juos pirmiausiai sluogsniiltis^ 
naujo raudonojo pieskinio akmens, gulinčio 
po lejaso slųogsniais. Tūli ne dideli slan
kiojanti turinti apie 3 pėdas ilgio, mokslin
čių praminti Neusticozaurais ir Im-tIomlu- 
rai8, surasti tuose jau pieskinio akmens 
sluogsniuosp,rodosi,stovi artymoj giminystoj 
su Pletiozauraiz. Jie gyveno iš dalies ant 
sausžemio, iš dalies vandenyj,bet ar jie turė
jo kojas kaip driežai, ar plėves vieton kojų, 
ant to dar mokslinčiai ne turi atsakymo, ka
dangi iki šiol nepasiseke surasti visai pilno 
skeleto su visoms kūno dalimis. ’Į’iek žinia, 
kad plesiosaurai paeina nuo kokių nors dar 
nepažįstamų senesnių slankiojančių gyvenu
sių ne vandenyj bet ant sausžemio! Jie kei
tėsi iš palengvo ir taikėsi prie gyvenimo van • 
denyj; nub sausžeminių sutvėrimų paeina 
teiposgi ichtyosaurai, o iš dabartinių didžžu- 
viai, prigulinti prie žindančių, kurie teiposgi 
nuo sausžemio persikėlė ant gyvenimo į van
denį ir ant to turėjo atsakančiai perkeisti 
vis$ kūno pavidalu.

Plesiosaurai iš vienos pusės truputį pa 
našus į želyes ir į driežus—iš kitos į krokodi 
liūs, didžuvius, o kaip tūli gamtos žinovai 
liasakoja, įgyvenančius dar Australijoj an 
čiasnapiusj , Kojos arba anos kūno išaugos 
užstojančios kojas,kitaip pasiirimo plėvės pa
našios buyo į tokias jau išaugas didžžuvių. 
Tas vienok ne rodo dar, kad terp plesiosaurų 

i (Toliaus bus.)

Wyru Overkotai.
Padaryti isz geriausio importuoto Ker
sey. juodi ir melini, palinuoti su dvigu
bu Italiszku audimu, tikri Skinner atla
so rankovių pamuszalai, szilkinio akso
mo Kalnieriai.
ku darbo sk> laiti-s. I ji j| || 
sint i irrynu ’szilku.?K ||l |l|| 
verti *15.00, už...

SKRYBĖLĖ DYKAI.

Waiku Overkotai.
Nuo 14—19 metu, vilnones YVashing- 
ton’o materijos, juodi ir rudi, farme- 
riszko au<i>mo, szilkinio aksomo Kalnie
riai, dirbti pagal uau-jla jį ■■ 
jausis mada, verti a
•6.75, szia subata už.g į

SKRYBĖLĖ DYKAI.

Waiku Overkotai.
Waiku Overkotai angliszkos Kersey 
materijos.grynai vilnonei ir gvarantuo- 
ti, dažu: juodo, melsvo ir rudo, dvigu
bo audimo, szilkinio aksomo kalnieriai. 
Tie overkotai arba 
trumpos ar pilnos mie- Cj
ros. verti $10.ttt>, szia 
subata už...........  . ,^|F “Iv

SKRYBĖLĖ DYKAI.

Waiku Kotai.
WAIKU REEFERS — mėlyno Chinchil- 
la su plsfcziais marinin-^^ j a 
ku kalnieriais ir wilno-fl^ j yj 
niais pamuszalsis. wer-^K| 
tęs *2.50, už...................
WAIKU REEFER KOTAI — Chinchil- 
la arba bouele vilnone arba farmeriszko 
audimo, su placziais 
marinimui kalnieriais 
su puikiu pamuszalu,2ra 
vertes *4.50, už......... ■ V W

MAŽU WAIKU VESTEE ŠUTAI 
szviesaus dažo ir dailaus darbo, su pa
margintais guzikais, geros materijos, 
vaikams nuo 3 iki 8me-^*a J aa 
tu senumo, vertes *3 j LA
subatoj už................................j g

WAIKU RUDENINIAI SIUTAI, dvie- 
ju szmotu vestee forinos, dailaus korto 
ar kaszmero, naujausios mados darbo ir 
drueziai padaryti, gali a*a A AB^^ 
pasirinkti subatoj kokiU* j A^ j 1 
tik nbri už......... .........j

Moterų D|*e8s Skirts.
MOTERŲ DREStfSKIRTS, dailaus juo
do kamleto ir brilpsntino, padarytos pa
gal naujausia mada, juostoms apsiuvi
nėtos palimuototsu perkalinu, aksomu 
pajuostos, 4 jardu plo- 
ežio, preke $2 75,dabar U" I ^A

MOTERŲ DRESS SKIRTS — padary
tos isz vilnuoto kamleto, užneszanczio 
ant szilko, dirbtos pagal naujausia ma
da. palinuotos su gerumu 
perkalinu,akjkimu pa-Q»*J ^A
juostos, vertos $6 00,



■ ^Vietines Žinios.
— Persiskyrusi 1897 m. su sa 

wo wyru inoteriszkS Alen C. 
Anderson, dabar apskundė į Rudę 
pamestą wyrę už nelaikymą duo
to prižadėjimo.■ mat jis pažadėjo 
įvesti ję antru kartu, o apswar- 
stęs gerai, atsisakė. Reikėjo ne 
reikalauti perskyrimo, tai dabar 
ne tik ne reiktu skųsti, )>et 
wis butu apsiwedusi.

— 8 metų waikas Adomas Lu
ką nicz, gywenantis prie sawo tie 
wų pn. 1001 W. 12 ui. neseniai 
likosi ulyczia bėganczio szunycz'o 
įkastas. Pereitos nedėlios dieną 
atsibuwo laidojimas kūno pašinu 
rusins jo motinos, sugrįžęs nuo 
kapinių,waikas pradėjo mėty tiesi, 
naųiiszkiai nežinojo, kas atsitiko, 
bet paszauktas daktaras tuojaus 
pažino, kad w ai kas pasiuto. Pe
reitos petnyczios dieną jis pasimi 
rė.

— Kad yra ant swieto mote- 
riszkės waisingos, gimdanczios 
tankiai tvaikus, tę wisi žino, bet 
turbut ne daug bus tokių, kurios 
į tris metus po apsiwedimui galė
tu pasigirti 7 vaikais. Tokia 
vaisinga moteriszkė yra Ormsby. 
Ei r m ji metę pagimdė ji dwynu- 
ęzius, antrą metę teiposgi dwy- 
nuczius, o dabar wėl tris kūdi
kius, kurie sveria tik po tris sva
rus. Nežinia,ar vyras džiaugiasi 
isz tokios pradžios; gal žiuri su 
baime į ateii į, kad gimdant po 
teip daug vaikų j© paežiai, apt 
galo jis negalės ūzmailyti teip 
skaitlingos szeimyuos*.

— Pereito panedėlio dieną at
sibuvo Chicagoj su didelėms isz 
kilmėms dėjimas pamatinio ak
mens naujai statomo paeito rūmo. 
Ceremoniję atliko patsai prezi 
dentas McKinley prie asisteucijos 
užkviestų sv.eezių, kaip antai vi- 
ce prezidento kaimyniszkos repu- 
blikos Mesico ir Kanados minis 
terių pirmsėdžio, wisų svetimų 
krasztų konsulių. Po pietų ant 
ulyczių buvo kariaunos paroda, 
vakare gi visokių tautų parodos. 
Isz jų puikiausiai pasirodė chinie- 
cziai, paskui szveicarai, vokie- 
cziai, lielgijonai, hblandieeziai, 
armenijonjs. chorvatai. Nė len
kų, nė lietuvių ne buvo. Mies
tas buvo kuo puikiausiai illiumi- 
nuotas. Į vidurmiestį tiek susi
rinko žmonių, kad karams nega
lima buvo visų patalpinti, va- 
žiojtmas žmonių grižianczių na
mon traukėsi beveik iki rytui.

— Kas turi “Lietuvos” 20 nu
merį 1897 meto, teiksis mums jį 
prisiųsti. Už tai gaus 25c.

Z. Daniblewskis.
19 Briilge st., Union City, Conn.

Laiko sztorądrabužių, czeverykų.ciga- 
rų,tabako, knįgų, ražanczių, szkaplierių, 
abrozų, ir abrozėlių ir visokių gražių po-- 
pierų gromatoms. Kiekvienas gali ap- 
sisteliuoti pas manę ką tik nori per pacz- 
tą. (»-l)

Temykite Tautlecaial.
Praneszu visiems tautiecziams, bei 

savo prieteliams ir kostumeriams, jog 
asz persikrauscziau isz Philadelphijos, 
Pa. įNevark’ą N.J. ir laikau krautuvę 
(sztorą) Czeverykų ir Skrybėlių. Su vi
sokiais reikalais meldžiu kreiptis ai* 
szio adreso:

V. Ambrozeviczius,
249 Springfield Avė., Nevark, N. J.

DEL LIGOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus kencziat pasekmes jau

nystės iszdykimo (onanizmo), tai turite 
jieszkot urnai pagelbos, nes gamta jus 
neiszgydys. Symptomai jus ligos yra: 
nemiga, (toliucija nakties laike ar nusi- 
szlapinant, lytiszkų dalių ir nervų susil
pnėjimas, skaudėjimai galvos, nugaros, 
ir tt. Ilgus metus kentėdamas asz ban
džiau daugybę vaistų, kurie vienok 
man nepagelbėjo; gailaus »sz pats iszra- 
dau vaista, kurs į trumpą laiką |>adarė 
mane kitokiu žmogum, ir jei atraszysi 
man gromatą, idėdams markę atsaky
mui, asz prisiųsiu tau užpaczėtytoj gro- 
matoj pilną aprasz.ymą kaip iszsigydy- 
ti. Raszyk pas:

FRED WILSON,
Box 386, , E. Kenosha, Wis.

(13—10)

Dr. M. P. Kossakanskis, 
3315 S. MORGAN UL. 
Aptiekoje J, Leroczynskio, 

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. ILL.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai rn- 

szyk, o asz. atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra- 
sz.ysiu kokiu budu asz 
iszsigydžtau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz.
gydys susilpnėjimą tavo lytiszkų daliu 
ir sulaikys naktine poliucija. Raszyk 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

C. A. Buchbinder,
VVokiszkai-Amerikoniszkas Aptiekorius, 
04 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Dirba geriausias nuo kosulio gydyklas 
“AVild Cherry & Tolu” vadinamas ir 
“Reumatic Mizture No 79000.” ant gy
dymo reumatizmo. Bonkeles po 25c. 50c 
ir 81.00. Prisiunczia pacztu. (29-12)

78,326 33

20,010 67

premiums.
Gross assets........82,516,673.26

Lesa special deposits to secure 
liabilities in Virginia, Geor- 
gia,Oregon and NevMexic<>8118,240.00

Totai Admitted Assets 82,398,433.26
LIABILITIES.

Loses, in process of adjustm't 
or in suspense.......8208,819.49

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

for losses.......... ...8226,108.94
Deduct re-insurance 

due or accrued
Net amount of unpaid losses 8206,098.27
Totai unearned premiums... 993,766.64 
Reinsurance in Lloyds..........
Due for commissions and 

brokerage salaries, ren s, in
terest, bills etc.........

Totai liabilities. .81,203,128.23 
Less liabilities secured by spe

cial deposits in Virginia, 
Georgia, Oregon and Nev
Mexico.................................  49.865,15

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

Premiums received during 
the year......................... 81,300,661,01

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

Profits from sale or maturity of 
ledger assets over book value

Totai income... 81,406,387.08 
EXPEND1TURES.

Losses paid during the year 8779,682,30 
Dividends paid during the year 50,000,00 
Commissions and salaries [mid 

during the year................ !
Rents paid during the year..., 
Taxes paid during the year (in

cluding fees, etc., of Insur
ance dejartments).... ........... 37,101.90

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

Amountof all other expeditur- 
es...... . . . .......................... ,. 76,762,10

Totai expenditures. 81.347.495,41 
M1SCELLANEOU8.

Totai risks taken during the 
year in Illinois........ 8. .7.816.625.00

Totai premiums received 
during the year in lH's. 8 ... .80,368.00

Totai losses ineurred dur
ing thejear in Illinois. 8 ... .63,504,05

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

CHAS B. NVHITING, Pres. 
JAMES U TAINTOR, Sec y.

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

CHAS. A DODD. 
Notary Public.(Seal.)1

500.00

2.763.32

887,50

377,705.31 
, '.5,800,00

Draugysczin Reikalai.
Philadelphia. Pa., 10-ta Kuopa Susi v. 

L. A. turės savo koncertą ir balių ant 
naudos perstatymo lietuviszkos spaudos 
ant Paryžiaus parodos,' panedėlyj, 10 
Spalių, Maennerchor salėje, po nr. 551 
N. 5-th St. Įženga vyro su motete 25c. 
Koncertą grajįs ant daugybės muzikalisz- 
kų instrumentų ir wiena 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.

Pajieszkojiiuai.
Pajieszkau savo brolio, Kazimiero 

Waiczio, isz kaimo Pocajęziji, Eržvilkos 
parapijos, Rasseinių pav., £ub. Kauno, 
girdėjau kad jis gyveno Philadelphijoj, 
bet dabar nežinau kur. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinę ant adreso.

Miss Marijona NVaiczykė, 
81 W. 15th str. Chicago, UI.

Pajieszkau savo vyro, Petro Czepulio 
angliszkai raszosi Peter Smith, kuris 5 
rugsėjo iszėjo darbo jieszkoti ir daugiau 
negryžo. Paeina isz Suvalkų gub, Seinų 
pav. 28 metu senumo, vidutinio ūgio, 
geltonais plaukais. Kas man duos žinę 
gaus 85,00nagrados.

Mrs. Marijona Czepulienė, 
16Pleasant str., Northampton, Mass.

Pajieszkau Jono Janušzkoa is kaimo 
Žiliszkiu, Subasziaus parap, Kauno gub. 
gyveno Chicagoje. Turiu svarbų reika
lą. Jis pats ar kas kitas tekisis duoti ži
ną ant adreso:
Jos. Dovidonis, McKees Rocks, Pa.

Pigiai ant pardawtmo arba ant 
iszmainymo ant farmot, lotas su dviem 
namais po nr. 3309 S. Morgan St.; leip
ui 2 lotai prie S. Morgan str, ir 34 Ct. ir 
2 lotai prie 52ros ir Robey. ui., ir 3-pent- 
ru mūrinis namas ant kertės 29tos ir 
Throop ui. Atsiszaukite po nr. 2935 S. 
Throop St. (13—10)

UŽ $5. IN EUROPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo; 

kiekviena norinti už85.00 parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai iszplaukia utarnykais 
ir subatoms. Agentas:

Henry J. Jacobs, z. 
38 Canal st., New York, N. Y’.

(15-12)

Lietoviszkas Butelis V. Rozuko,
7 Washlngton St, New York, N. Y.

Kurie važiuojat į ir išz 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 offiso. 
Tėmykite ant mano Hotelio yra lietu- 
viszkas paraszas.

Su guodone, Vincas Boru kas
 (15-12)

American Goid Filled
(.AIKKODKLl AI 

ant daine akmenų. zvarantuotl 
lot SOmelu, yra verti piningu

Pakol pirkti laikridrly, 
pamatyk pirmiau miia 
PARDUODAM! K. Laik
ROPEI T -U Lr.Sllt UBl.If 

■Al >z *1. .~.< > Itzkirpk »zi 
*SM įpirar.imma ir Į.n.iusk 
SUį niurni -u <»wo adresu o 

mes atsimini“ tau jy C 
■flf O. II aut apsiun-jimo 
^■vt-riziai i»zkwletkuotas.

gubai* lukaatai*. suiuke 
ui*uk»n>*» ir u to

mui. ant daug akarnu. gvarantuota* rodymas 
laiko, tr ant paliuroa lygina*! S3S.00 verte* laik
rodėliai. Su koana laikrodėliu gaual *U*rai auk
sinta vyriszka arba moteriszka lenciūge!! ir 
GV ARANTUOJA antSOMETV. Kada pamaty
si, >igu tau paaidabos, užmokėk expre*o agen
tui ir už atvežimą Ir laikrodėli* su len-
ciugeltu tavo. Primink koki nori, vyrisaka ar 
moteriszka laikrodėli. Adresuok:

DLaniand Jewelry Co.,
Dept B. 22., 226 Dearborn 8t., Ch<ca<o, III

Balius! Baliu*!
Subatoj. 14 Spalių, 6 valanda vakare 

darau pasilinksminimo balių, ant kurio 
grajys gera muzika ir bus smagus pasi
linksminimas, už tai visus aplinkinius ir 
pažįstamus szirdingai užkviecziu atsilan
kyti. P. Kareckas,
1193 So. Oakley avė., Chicago, III.

Tčmikite.
Knįgos darbas apie buvusią kn. Krav- 

czuno provą su “Lietuvos” iszleistuve 
jau prasidėjo ir su keliais mėnesiais ji 
bus gatava. Knįgoje patilpti Chicagos 
lietuvių istorija, lietuviszkos parapijos 
istorija ir kn. Kravczuno prova, kuri 
tesėsi per 5 dienas, nuo 10 iki 11 Balan
džio 1899 m. Apraszy me provos patilps 
ir kelios fotografijos: kn. Kravczuno, 
“Lietuvos” iszleistojo ir redaktoriaus ir 
abiejų pusių advokatų. Knįga bus di
delė ir interesuojanti kiekvieną lietuvį- 
Prekė jos bus 82.00..Kas pirm jos iszėji- 
mo prisius pinigus, gaus ją už pusę pre
kės. Dėltogi norinti gauti pigiai minėtą 
knįga teiksis tuojaus prisiųsti 81-00, o 
kaip tik knįga bus gatava, pasiųsime 
ją kiekvienam užsimokėjusiam.

A. OlNzewskhs,
Sub-Hta. 60, Chica«o, III.

Official Publication.
Anuual Statement of the Oribnt In- 

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

CAPITAL.
Amountof Capital slock paid- 

up in cash......... ............. 8500,000.00
• LEDGER A8SET8.

Book value of real estateovn-
ed by the company..... .8 96,141.7.4 

M ortgage loans on real estą te 237,149.66 
Loans on collateral security 1,750.00 
Book valueof bonds and

atocka................................... 1,800,680.33
Cash on hand and in bank. 98,136.53 
Agentą* debit balances

8111,936 96
Special depoaitin Nev Mexico

810,000.00 121.936.96
Totai........ .82,364,795.22

Deduct ledger liabilities... 1,826.69
Totai net ledger asaets........82,362,968.53

NON-LEIK1EK ASSET8.
Interest and renta due and ac-

crued.................................  .810,939.22
Markei value of bonds and

stocks overbook value........ 58,439.18
Net amount of uncollected

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

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

Deduct re-insurance
dueor accrued... 14.104.03

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

Totai liabilities...81.28095.05 
INCOME.

Premiums received during
ihe year.............................81.053.479.22

Interest ant diyidends re
ceived during the year.. 8115.042.22 

Totai income.......... 81.168.521.44'
EX1»ENDITURES.

8432.405.55Ix>sses paid during the year
Dividendą paid during the

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

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

(including fees and ete , 
of Insurance departmėnts)

Loss on sales, or maturily 
of ledger assests........ .

Amount of all otherexpend-
tu»es................... . ..............

Totai eVpenditures... 8967.115.37 
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during the
year in Illinois.......... 816.513.226.00

Totai premiums received 
during the year in Illi
nois... ..........................

Totai losses ineurred dur
ing the year in Illinois..

Totai amount of outstand- 
ing risks.

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

Subscribed nnd svorn to before me

72.000.00

363.592.23
11.783.00

34.698.56

52.381.74

167.802.88

61.408.39

8920.922.900.00

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

FRANCIS BLOODGOOD 
Commissioner for Illinois ii 
Miilvaukee, Wisconsin.

(Seal)

Dr. Leonard Landės,
Lietuu'i*zk'as Daktaras.

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

teris! k ų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavd ligonbucziuose; 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon, Ballevųe, Port Graduale 
Hospital College ir t.t. ,

Uaatikrina Ivsjzydym*.
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

L,iK»a Lytisaku Daliu
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir siepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexington Av.

Offlso valandos t'B'uo 9 r’rto- lkl 1 P° «4et i*mso vaianuos., BBO 5po ptot lk, 8WBltaR) 
N>4eliomii:nao 8 iki 10'ž vai.ryto;auo< iki 4 vai. 
po ptot.

Ižotta per Oromataa Dykai 
Užpraszydarni gydyklas prisiuskite 81.00

t9"Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
melų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

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

Mano Dirbtmv^ tapo
Apdowanota 

mFZoTiDIIEIIS medaliais 
\ / aaaa J KOBClUBBkOB P*FO-
\ J dON rup^^ringa, tei-b Inga ir arttette*ką 

dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ~ 

KVKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

Tnriu už garbę ap^eikszti giio- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcąiatu paminėtus daig
ius PigiauHei, TefeingiauBei 
ir Geriauaei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbipnais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai. ■ 

Su gubdone
W. 8LOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

M. Goodinon Real Estate,
Rikiui ffO3. Mirt Denrliorn Ht., 
(Telefoną* Main CHICAGO. ILL.

Perka, parduoda ir iszmaino lotus, na
mus ir visokes propertes Chicsgoje. Jei
gu nori pirkti, parduoti sr iszmainyti sa
vo propertes, atsiszauk pas mane. Szne- 
kulietuv-iszkai.

C. W. DYN1EWICZ & CO., 
805 MILWAUKEĖ AVENUE, 
Pomtaįfyjl'e.t Divition I Cleaver ulicami.

‘ CHICAGO, ILLS. ______
KANT0R PIENIĘŽNY, REALNY I A8EKURACYJNY

Wy»etKa pientędzy do Europy, Sprzedaž 
Bealnoėci, Karty Podrožne, Okra>ove 1 

_ Kok-Jove do La Europy, VTynbianic Pa- 
pierov Legalnycb, &ciaganie Srbed, A.c- 

,į »r-į^^Lkuracya Domdw, Gruntą Kolejowe na Far-
Wypožyczanie pieuiędzy na Bude

li, Zmfana pieaiedzy Zagranicznych. Notarytuze Publirzni.vanle Inb zaknpno Reali
DYKAI!

Del ligoniu reikalaujant pagelboN
Kas norite trumpstp taikia sveikatos 

nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszuukti į‘musų kompanija 
Garsingų Karaliaucziaus D-ro rudų ir 
liekantvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro- 
dų. Siuncziame gydyklas (Migai geriau
sius Receptus į visus krnsztus, kas tikt 
pareikalauja. Nereikia turėt gėdos pasi
klausti rodos apie slepema ligas. Mes 
siuncziame sziais minėtas garsingas gy
duoles Dtkai: nuo skaukėjimas galvos, 
gumbo, drugio, skaudėjimo dactų, o 
skaudėjimas į 3 minutas nustoja ant vi
sados. Tik meldžiam ant kožnų gyduo
lių prisiusi už 20c. hiarkiųdėl prisiun- 
timo, o gausit per pacztą dykai. Szita 
proga tikt dėl lietuvių yra: Mes velyjam 
pasiskubinti dabar ir siuneziam dykai 
visiems dėl parsitikrinimo. Toji proga 
musų gykuolių suvis bus trumpa. Apie 
plaukų sudrutinimą galit pasiklaust ro- 

. .5,356,22 I do,. o mes užganėdysim ir ant plikų gal- 
.. . vu ataiunsim naujus niaukus. wi*tz>i

me

. 474,105,28 
41,008,04 

8515.113,92 
........933.08 
8514,180,84

Ar Tnwo peczlus 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Outlet Furnitūra i Stove Co.,
3“4D S. Morgan St.

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

|9~NOTARIJl'S£A8. CLAIM ADJVSTER.

FJBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir te

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
054 33rtl St., f CHICAGO.

Telefon: Yards 709. .

LIETUWIU DAKTARAS

į MARJA DOWIATT
^iauno gub. Szauliu paviete

B

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Ą

OfTical Publication.
Annual atatement of the Nokvalk 

Fike Insurance Company of Norvalk, 
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 cash...........................8200.060,00
LEDGER ASSETS.

Book value of bonds and 
stocks, ..........................

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

Deduct lerger liabilities,..
Totai net ledger assets,

NON-LEDGER ASSETS.
Interest due and accrued.8.... ' “
Net amount of uncollected

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

Totai Admitted Asseta. . 85,^4.944,95 
LIABILITIES.

Losses, adjusted and1
unpaid,..!................ 8.2,956,00

Losses, m procesą of ad- 
justment, or in 
suspense..........

Losses resisted, ... 
Totai amount of 

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

due or accrued, ___________
Net amount of unpaidTiseea,. ,82u?403.00 
Totai unearned premiums,. ..105,350,91 
Re Insurancepremiums............... 2,811,04

Totai liabilities,..........8128,564,95
INCOME

Premiums received during 
the year............................8148,339.50

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

Profits from sale or maturity
of ledger assets over book

- value............. .................. ^^11^3747
Totai incomeTFTrSTj?

EXPENDITURES.
Ix>sses paid during the year, t. .79,813,84 
Commissions and salaries

paid during the year............. 46.909.91
Renta paid during the year.......1,369,85
Taxes paid during the year

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

Amount of all other expen-
dttures,    ................  7.861.96

Totai ėxpenditures, ii41 799,33

MISCELLANEOU8.
Totai risks taken during the

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

during theyear in Ill’a, 8...,35r798.29
Totai losses ineurred during I- 

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

ing risk......................... 827,114,621,00

vų ntaugysitn naujus plaukus, vietoj 
iazpuolusių, jeigu nesenas ir isz pamili- 
jon ne yra plikas, be abejonės yra pagel- 
ba. Ne vilkinkit, bet raszyk.it. Adresas;
The J.M.Brundza & Co.,

Bot 2361, New York City.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34A2 8. Halsted St.

Nuima puikina Fotografija*; až tuzinu ’Utta
$2.00

Ant veaelliu ir kliokiu reikalu uolai* ■Ivto^ra 
rija* kunouiklaoatai

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly
.. pas..

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

17,367,00
.1.650,00

1.570.00

.22.745.21

A. G. McILWAINE J*. Pma.
E. E. PIARCE, Skc’t.

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

Charlis Edgar Mills, 
(Skal.) Commisaoner for Illinois.

0 Alei ai Pu blicution.
Annual sfatcment of the Jsoirrn- 

vbstbrn National Inscranck Com- 
famt of Milvaukee, in the State of 
Wisconsin on the 31st day of Decem
ber, 1898; made to the Insurance Sup
erintendent of the State of Illinois, 
pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock f 

paid-up in cash................8600.000.00
LEDGER A88E8T8.

Mortgage loans on real • 
estale....................... ....8 974,856,67

Book value of bonds.. .. 1.326.388.54
Cash on hand and in tmnk.. 134.757.74
Agentą’ debit balances.......  79.824.59

Totai...... te.515.827.54
Deduct agents* credit bal

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

Totą net ledger assests 82.509.444.73
NON-LEDGER ASSESTS.

Interest accrued................. 812.398.92
Markct value bf bonds oyer 

book value....................... 54.011.46
Net amount of uncollected 

premiums........ . ............. 60.711.09
, Totai Admitted Asaests 82.637.166.20

LIABILITU®.
Losaes adjusted and an- 

paid..................t..8 9.168.82
Loaaes, in procesą of ad- 

justment or in susp-

NUO NARNĖTO pas NEŠIOTOJI.
laikrodėliu* bet Išduoda
me juo* teip pigi*! kad n« 
prosejai pigiau pirkt nega
li. Szie laikrodėliai yra

pj ganbenciiu melaltata* luk 
»XlUA kaa dar* l.ikrori.lv

■ —.1*1* viduriai*. Jai nori 
I8 turėt toky laikrodėly, al- 
į'J L-Uluik savo tikra adreaa, o
■ tn nri«iutlm<- tau ant *a
A] Įj «ro rizikos prie taa nrty- 
H Q nnauilo F.xpre*o agento 
fil 2 apžiurajimo Jei pa- 
U _J»idalx>*. užmok'k agentui 
M 17.75 ir laikrodėli* tauro. 
U Be»i<iaboja *ugraiink

ninizal* p<-r lalszka T^i 
pori paraityk k^kl laikrodėli nori: myrisa. 
k* ar moterivska. Benita ar ali> 
Benitu stiklu. Pasiskubink. n*s m*i 
nešinome ant Kale iiiai ju nžtekslm*

Laikr aaiu S0 dienu kiekvienu laikrodėliu 
duoiim* zražia plastine skrynute.

C0N8UMER8 WATCH CO.
424 Main St.Dep.B„Bufltelo,N. Y.

Wisi —

wyral —

pas —

Baltrtikoųi!!
Rasite ssalię alų, seniauses ariel

ka*, wynę net isz Europos, o 
cigarus net iss Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side SL,

Waterbnry,Com.
J. LESZCZYNSKIO

Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3310 S. Morgan St., Chicago, III

Turi geriausea gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskaa gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laisskus Ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paeitą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi ■* ei i dak
tarai. teipogi per telefoną gali pa- 
szaukti daktara kaa tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aplin
koje.

TeL Yards 700.

“Vienybe Lietu vniku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpiua pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rarotus. 
‘^Vienybę” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Mes parduodame lietuviams daugiaus laikro
dėlių kaip wisos kitos komunijos sudėjus sykiu. 
Jei nori gauti pigiai ger$ laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasą, szliubinius žiedus, bicyklį, siuvamą ma
siną ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiską gau
si.

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

PADL'S CO-OPERATIVE WATCH CO.
Įsteigta 1877 m.

3148 SU te St; ' ' CHIUAGO, 1LL. g
Dėl geresnės informacijos raszyk pas mus:

\ J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant veaei-

J lių, kriksztinų ir nagrabų.
250 W. 14tii Street,

Telefonas Canal 450.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 

gromatų raszytno su puikiausioms 
k vietkoms,ap«kaitimais ir pavinezi* vo- 
nems parsiduoda po neiszpnsakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 25c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulėrpopierų su kon
ventais: kas prisius 81.00 gaus5 tuzinus. 
Kautus priaiuntimo'mes apmokame.

Perkupcziams,agentams ir pedlioriams 
duodame didelį pelną Ant parefkalavb 
mo iszsiuncziame į visas dalie Amerikos.

Užaisteliuodami popieras ir priaiųa- 
dami ant jų pinįgus visada uždekite 
azi tok į adresą:

W. KUDARAUCKAS, & CO.,
Box 234, Lawrbnce,Mass. ,

Lietuwiszkfts galiūnas.
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czyataa a- 
rielkas ir kvrepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisczysciiau 
sės ir teisingiauses lietnviszkas žaliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
768 Bąnk 81,, 

Waterbnry, Conn.

B
lukimuose raidose iisada yra muzika.

8ffOO DijvniM ir $t2.‘»OWHrv.>nai negali raut virazyti; dar 
nažiau ji* gali grajytl uora klevi.ziu* turėdami. Home Muaic 
Boi užims abeija vieta.o preke io,lr biedniaastam prieinama. Ra iuom 
kiekviena, gali grajyti gerai kad ir •■akia«*ia* nokta*. Muzika 
yra pritašyta ant voleliu plieninėm.,ne popierinėm*. *pilkelem*, niek, 
nenuplin I.įduoda ganiu* ir saldžiu, tonu* kaip vargonai. Grajyla 
izennyniąska* himnu*, valčių*, polka*, kadrllu* ir u. ir Unksmina »e- 
nu*. aergineziu. ir nuliuduslu*. įsidainuoja naujauaes svieUszka* dai
na*. Geriau** vaiku nuraminimui zobuva Galim* *nt)o grajyti .u 
virsi l.OOn meliodiju. Y>a tai dyvinai* instrumentas Gauname nao pir- 
ketatuk*tanc>.ius uadekavontu, kurie sako, kad rado daugiau negu U- 

__ _ . kejo.i. Tai ne zabova. bet teip pigi kaip zabova Sveri. 18 svaru. 
iri.k,*t.J*!}‘<^Ot irrB^.°X,,krT“ul')r Gavę 88.00. prisiusime tau per expres*. Agentai greitai 
ja* uzparduoda ir daro dideliu* pimigus. Ataiusk nzZo. marke, o gausi kataltogns.

. ^tmndnrcl Mfg, C‘o., AB Ve*ey St, Nev York; P .O Bol 2SM. Dept. 82.

LIETUWISZKAS DAKTARAS.

581 Mtlwaukee Avė.
‘ OFFI8O W.\LAM>Os: 

Nuo S iki 10 ryto, nuo 1 iki > |»p teta, 
nuo 7 Iki 10 v .kure

t
 P. K. BRUCHA8,

užlaiko didelę

Krauhiwe■ Laikrodžių, Laikrodėlių,Ži< 
| dų, Špilkų ir tt.

Szliabinioai Žiedus 
padaro ant orderio už pigiau 

se prekę.

954 33rd St., Chięago, III

ADW0KATAS.
Geriausei isz pro vo j a visokias provos 

visokiuose suduoae, kaipo cilvillaikuose 
te|p Ir kriminaliszkuose. Pargenėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 w. I4th St.,
Chicago, Illinois-
NERVITA Sugražina nužudyta vyru 

— ■ . „ iMprum* ir draSoma.
Grd'jmpotenolū. M,i>do a.ktinia 

lr W“‘ ing.au. per 
R^'rkum.iirne.u.rgunKi Sriu įy- 

TV Tln d*kIa »»<ir»tlua nervą* ir daugiu. 
prMuoda‘veidui raudouumS 

LV'*/ lr *««rr*fln»'*mnvu| jaufcy.tia. 8i«n- 
■*« » Ivieliui ir gv.rantuojame iszgydv 

^ti. arba pinigu* lugražintl.
Harvita MadicalCo.,

Ollnton * Jakaon Bts., Ohicago. 
ar Gaunamą yra ir A pliekoje Clark Ir Van- 

Baran Su.. Chicago.

Chicago, III.
' Yri*foną*:' West Ml.

Galima paszaakti iaz kiekvieno* Apli-kot.

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

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

nlszkoee ligose.
867 32ud SL, Chicago.

OFISO VVALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo ,2—2 po pietų ir po 6 vak 

Tklklonas Yards 885.
Teipogi priima ligoniui ofise po nr. 

2876 Archer Av., kerte Bontield 
nuo 10—11 ryto.

Telefonas Canal 329.

fBZESZLOZSy^*

REUMATYZM.
. NEURALGIĘ i podoba* eboroby, 
k vyrablzny na pod*tawie fctatych k 

NIEMICCKIOH A
PRAW IEBlCZnCB,/< 

Ktletavny Dr. RICHTERA 

B^kotwiczny”^S
YAIN EXPELLER] 
MIK MA NIC LEPSneO! Pravdzlvy tyl 
to ma „KOTWlCE"aima*«oebroiui8 
f. Ad. KiektnrBCo., m fWi s*., n.. York. 

31 MEDALI ftOYYCHlluych . 
11 nu. Wta*n- tabryki nkli i
2BOT. ŽSOOT. Uzaa)e«oipoleoa: j

L naldavntajd takarae, vžažciciek J 
a *ktad6w aptecznyoh. ducbovni

teraaC«jt..Y

raszyk.it
l.ikrori.lv
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