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Politiszkos žinios.

Kare Amerikos su Iszpa- 
ntja.

Ant karės lauko, po užėmimui 
’ Santiago, pasidavimui jenerolio 

Toralio kariaunos dalies nieko 
svarbesnio ne atsiliko. Rods 
porte Mmzanillo amerikoniszka 
laivyne paskandino kelis iszpa 
niszkus porte stovinezius laivus, 
bet laivai tie buvo transporti
niai, ne apkaustyti ir neturinti 
toli siekianezių kanuolių. Isznai- 
kinusi iszpaniszkus laivus, ameri
koniška laivyne pasitraukė, nė 
ne bandė prisiartinti areziaus 
prie miesto, jo ne bombardavo. 
Paskui amerikonai užėmė ivirty- 
ne EI Caney. Buvęs apginėjus 
miesto Santiago, iszpaniszkas je 
nerolas Linares, kaip pasirodo, 
paszautas pavojingai, reiks jam 
rank? iki peczių nupjauti.

Ant pervežimo iszpaniszkos 
kariaunos paimtos mieste Suitia- 
go ir jo aplinkinėse, Amerikos 
randas sutiko pasamdyti laivus 
ispaniškos garlaivių kompani
jos, kuri sutinka nuo Kubos per- 
vežii juos į miestą Coruną, 
sziaurinėj Iszpanijoj, už perveži
mą skaito: už kiek vien? ofieierą 
po 60 dol., už kiekvieną papras 
t? kareivį po 30 dol.

Terp ‘kubieczių ir amerikonų 
.užgimė nesutikimai, ka
dangi kubieczių vadow?, Gar- 
cia, amerikonai ne pakvietė prie 
paėmimo miesto Santiago. Gar- 
cia pakėlė protest?, kad ameriko 
nai užėmę mipst?, ant urėdų pa
liko iszpaniszkus urėdnįkus. Pro- 

. tęst? jis nusiuntė ne tikt ameii 
koniškos kariaunos vir-zinįkui, 
bet.ir į Washington?. K<ip sa
ko, Garcia visai atsisakė kariauti 
su amerikonais, pasitraukė su sa
vo kareiviais į kalnus. Ar tei 
singos vienok tos žinios, tikrai 
nežinia. Gal būt, kad kubiecziams 
ir ne patinka, kad amerikonai 
mažini jų j’ekmę ir garbę, ame- 
rikoniszki reporteriai tyczia juo
dina ir skriiudžia aubieczius. 
Terp amerikoniškos kariaunos 
ant Kubos platinasi geltonasis 
drugys, kaip d«bar paduoda, iki 
sziol apsirgo jau 500 (kareiwių. 
Nuoszimtis tai ne labai didelis. 
Apart geltonajo drugio pradėjo 
platintieji ir kitokios ligos, bet 
jos visada siauezia smarkiaus ka-

rėš laike, taigi tame nieko ypa-į jos tūrių, taigi jos rūmo mieste 
tiszko nėra; iszpanijonų pusėj, u----a—
kaip dabar pasirodo, dauginus yra 
serganezių kareivių negu ameri
konų; kitaip ir būti ne gal, ka
dangi iszpanijonams trūksta mai
sto, gydytojų ir vaistų.

Dabar amerikonai nori isz 
visų pusių užpulti ant šios Por 
to Rico ir j? nuo iszpanijonų pa
veržti. Atlikti t? ne bus sunku, 
kadangi ant tos salos iszpanisz- 
kos kariaunos yra ne daug. D<bar 
ežia jau ir pradėjo lipti ameriko
nai.

Ant Filipinų dar amerikonai 
nieko svarbesnio ne nuveikė, 
miestas Manille dar vis 
išpanijonų rankose, nors ji« 
maisztinįkų apstotas. Maisztinį- 
kų vadovas Aguinaldo jau ap
garsino ežia neprigulming? repu 
bliką, kurios prezidentu pats ap 
sigaraino ir apsirinko sau minis- 
lerius. Neužtenka vienok apsi- 
garsinti prezidentu, bet reikia 
dar, kad t? kiti pripažintų; tuom 
tarpu jo ne pripažino nė ameri
konai, su kuriais isz vien kariau 
ja priesz Iszpaniją.

Parengta ant iszplaukimo į 
Iszpaniją, Watsono laivynė dar 
neiszplaukė ir, turbut, visai ten 
ne plauks, nors laivynės ministe- 
ris sako, kad tas tikt atidėta ant 
toliaus. Wokiški ir angliszki, 
labiausiai Amerikai pritarianti 
laikraszcziai, persergsti ne siųsti 
laivynės į Europą, kadangi tas 
galėtų įkivinklioti į karę su 
galingesniais negu Iszpanija 
prieszais, karėje gi nieks nepadės 

. — Rods Amerikos reporteriai ir tūli
VVashingtono senatoriai norėtų 
pradėti karę su viso svieto 
viešpatystėmis, idant ant jų 
iszbandyti vi.-ą Amerikos galybę, 
liet ne visi rando eilėse teip apau
gi, kad ne matytų pavojaus.

Ne politikieriams ir ne urėdnį- 
kiHiis abiejų kariaujanezių viesz- 
patyszczių karė jau nusibodo, ly
giai Amerikoj kaip ir Iszpanijoj 
žmonės reikalauja sandaros ir už
baigimo nereikalingo kraujo 
praliejimo. Laikraszcziai prane
sza apie pradėtas tarybas kaslink 
susitaikymo. Sako, buk ant pas
kutinio Iszpanijos ministerių su- 
i-irinkimo buvo perkratinėjamas 
klausymas kaslink susitaikymo ir 
buk visi nutarė kreiptieji į 
IVas-hingtoną be jokio* tarpinį- 
kystės su praszymu paliauti ka
rę; Iszpanija buk sutinka atiduo
ti Amerikai Kubą ir Poito Rico. 
Apie tai vienok, ko nori Ameri 
ka, nieko ne girdėt: ką apie tai 
rašo laikraszcziai, to už teisybę 
laikyti ne galima, kadangi juo to
liaus, juo jų reikalavimai dides
ni.

Kad Iszpanija noriai suritaiky 
tų, nieks-ne abej oja, kadangi ant t 
karės reikia pinįgų, jų gi Išpa- 
nijoj nėra. Apart stokos pinįgų, 
per ilgiaus užsitraukusią karę da 
bartinio rando prieszai, teip va
dinami karlis'ai, be abejonės Isz- 
punijoj pakeltų revoliuciją; jau i 
d b ir, kaip pranesza laikraseziai, 
tūluose krasztuose Išpanijoj pa- i 
kilo maisztai, kaimynai sutraukė ' 
kariauną prie rubežių, turbut <i- i 
kėdami, kad maisztai labinus pra- < 
siplatins.

Havai salos.
Kaip žinote, Havai salas Ame

rika priskyrė prie savo valdybų, 
siunezia ten savo kuriami? ant 
dabojimo tvarkos. Mat didesni 
gyventojų dalis, taigi bu vir- 
szum lO'JOOO gyventojų, ne labai 
džiaugiasi, kad jų tėvynė pateko 
Amerikai, pusė gyventojų 
skaitliaus, taigi wisi cziabuviai, 
prilaukus amerikonų per revo
liuciją • praszalintai karalienei, 
Leliuokalani. Ji atkako da- 
bar į Wa.--hiiigt<m? ir pakėlė pro 
tęs ? priesz užėmimą jos kraszto, 
reikalauja sugrąžinimo paveržtų

Honolulu ir didelių žemės plotų 
, Pakėlę revoliucij? amerikonai mat 

ne tikt iszvijo karalienę, bet pa 
sfcavino jos turtus ir karaliui 
prigulinezius žemės’ plotus. Da 
bar ji nuo Amerikos rando reika 
lauja arba sugręžinimo tų turtų, 
arl/a iszmokėjimo jų vertės pinį 
gals; reikalauja ji, idant už tuos 
paveržtus turtus Amerikos randas 
iszmokėtų jai pusę milijono dolia- 
rų. Nežinia tikt, ar jos reikalavi
mai taps išpildyti.

Naujose valdybose Amerika 
rengia dabar paczt?, kas nepri 
guli prie lengvų dalykų, kadan
gi Havai salos susideda isz dau
gelio smulkių salų ir saluczių 
išmėtytų ant didelio jūrių ploto, 
parengti kasdieuiuę paczt? isz 
miesto Honolulu ant visų salų 
ežių beveik negalima, kadangi 
ant to neužtektų vieno laivo, 
reiktų užlaikyti net kelis, o tas 
kasztuos brangiai, surinkimai 
ne galės tų kaštų uždengti.

Apart to, Amerika perima ir 
visas buvusios Havai republikos 
skolas, kurios siekia su virszum 
4 milijonus doliarų. Amerikos 
tauta isz to vienok nė jokios nau
dos ne turės, pelnys vien tūli 
spekuliantai ir urėdų gaudytojai, 
kurių ne mažai putilps naujose 
Amerikos valdybose.

Chinų Wieszpatystė.
Maisztai pietinėse Chinų viesz 

patystės provincijose ne pasibai
gė, bet ežia dabar randas vėl 
viršų ima: rando kariauna atė
mė atgal daugum? inaMzlinįkų 
paveržtų miestų, jų pulkai, isz 
miestų iszvyti, pasislėpė vėl 
kalnuose. Neužkentimas euro 
pieczių Chinuose didinasi, 
chiniecziai pradeda užpuldinė 
ti ant europieczių. Porte Ar- 
thuro, mieste Shanghai, ir vo- 
kiszkoj valdylaj pasitaikė susi- 
niuszimai terp chinicczių ir euro 
pieczių, bet eurepiška kariauna 
ir policija chinieczių minias isz 
vaikė.

Angliški laikraszcziai prane
sza vėl apie paslapt? sutartį terp 
Maskolijos ir Japonijos. Masko
lija mat su visu pasitraukė isz 
Korėjos, prižada nė jokiu budu 
ne stnlidyti Korėjoj japomeczių 
įtekmėj, užtai Japonija pažada 
nesi prie-zi nti, jeigu Ma»kolija 
panorė'ų užimti Msndžurij?. Jei
gu tų liikraszczių garsinamos ži
nios teisingos, tai Maskolijai mat 
pasisekė užganėdinti Japonij? ir 
todėl, jeigu ant Didžiojo oceano 
užgimtų karė su kuom nors Mas
kolijos, tai tos prieszai negalės 
tikėti Japonij? patraukti į savo 
pusę. Jeigu Maskolija užmany
tų siabdyti Amerik? užimant pri- 
gulinezias iszpauijai s las, tai nė 
Amerika, nė Anglija ne galės 
teip lengvai Japonij? į sawo ei- ' 
les priesz Muskolij? patraukti. 
Ant suvaldymo Anglijos Miško 
lijai ne reikia didelių pajiegų.ant 
to užtektų nu-iųsti kokius 200 *00 
kareivių į Indijas ir ten pakelti 
mai-zlus priesz Anglijos vaidži?. 
Indi jose angį jonų pjegos ma 
žob, o jie indieczių vbur neken- 
cziami, todėl M įskolijai ne sunku 
būt visai anglijonus isz ten iszvy- ' 
ii. Anglija t? ir pati numano, 
todėl, kur tikt Maskolija Azijoj 
ne nori jai nusilenkti, 
visur nusileuKia Anglija. 
Anglijos silpnu m? numano jau ir 
ch niecziai ir jie taukiaus n<isi- 1 
lenk a Ma-^koljai negu Anglijai, j 
Anglija su s vo laivyne ba>si < 
vien Ėrancnzijai arba Wnkiei ijai, , 
korių valdybos iszuiėlytos po 
vis? žemę, M skolijes gi ji įkasti 
ne gal, kadangi tos valdybos 
krūvoj, į jas su laivyne prisi
griebti negalima.

riaus, kunįgaikszczio Imeretiuo, 
randas rengia naujus pi n ežius ant 
kunigų. Peterburge darbuojasi 
dabar specijaliszka komisija, į ku
rtę priguli ir Warazavos jeneral- 
gubernatorius, ant iszdirbimo tie
sų kaslink geresnio rando prižiū
rėjimo katalikiszkų dvasiszkų 
seminarijų. Maskoliams neužten
ka įvedimo svietiškų mokinto
jų ir dabojimo egzaminų per 
mokslainių direktorius, jie norė
tu turėti įtekmę ir ant mokinimo 
budo ir mokslų pakraipos. Žino
ma, kad wi?ko, ko geidžia, per 
savo vien paliepimą įvesti ne 
galės, ant to reikia ir popiežiaus 
pritarimo, bet maskoliai jau ne 
kurt? parodė, kad jiems pasi.-eku 
ir pipiežių pertikrinti.

ezionių balsiai perskaito nutari
mu, idant visi žinotų, po kuo 
pasiraszo. Jei teip visada darysi
me, tai kitusyk ir namus rasztinį- 
kui galim užraszyti. Teisybe, kad 
jeigu nutarimai butų lietuwiszkai 
rašomi, tai nebūt tokių klaidų. 
Pabandykit padaryt vakcziius 
nutarymą, kad sueigų nutarimai 
butų lietuviszkai raszomi.

Maskolija.
Mušk oi i joj, ant užmanymo

Wars»avos jeneral gebernato-

NAMINE liekarstva nuo visokiu pa
prastu ligų yra gera: LEWIS’O Lietu- 
viszkaTRAJ ANKA. Prisiusk65cstam- 
poms arba “money order” pas mus, mes 
atsiųsim baksuką. Adresuok,

P. W. BIERBTEIH & CO.,
Shenandoah,

Isz Lietuvos.

Pa.

Isz Padowinio wUscziaus, 
Ealwarijos pnw.

16 Kovo mėnesio buvo susirin
kimas valšczionių. Suisirinko 
dikeziai, net į ra.š'inyczi? netil 
|M) visi. Sueiga prasidėjo jau vė
lai trims valandoms popiet ant 
lauko, nes raštinyczoj perangsz- 
ta buvo.

Pirmucziausiai vaitas pradeda 
pasakot, kiek nebylių valscziuje; 
toliaus kalba, kad reikalauja 
ant geležinkelio jiarbinįkų; pa
galios pranesza, kad reikia pa 
samdyt žmogų mokyklos kami 
nūs valyti. Iszeina rasztinįkas su 
pluoksztu popierių Pirmiausia 
perskaito, kam reiks šįmet į ka
rei v i j? stoti, toliaus varo kokį- 
ten virazirįko cirkuliarą, kad 
turi būti visur ant kiekvieno 
giįžkclio lenta su maskoliszku 
paraszu, koksui kaimas ir vals 
ežius ir tt. Matyt viršinįkui ta 
m ietis atėjo į galvą, kaip žem- 
skini pristatė jam lentas su lietu- 
viszkais paraszais. Jis ir iszleido 
savo cirkuliorių, kad visos len
tos turėtų masknliszk? paraszą: 
tai bent bus darodymas priesz 
gubernatorių, kad mus virszinį- 
kas nesnaudžia, liet dirba. Jeigu 
ištiktų pas mus bedas ar maras, 
tai tikrai gautume iszgirat nuo 
mus vir-zinįko cirkuliarą, kad 
tai yra nelaimės, ale be valdžios 
daleidimo, per tai reikia josios 
naikint. Musų valdžia prieš vi
sokius dalykus turi geriausi? 
ginki?, tai cirkuliarą. Kad tikt 
kas kiek, kad ir visiems žinomas 
dalykas, liet vis-gi reik ant to 
cirkuliaro. Teip ir su lentoms. 
Wi-i seniai žinome, kad valdžia 
tikt ma'ikoliszkas lentas pripažį
sta, tai kam da to cirkuliaro?

Ale baigsiu apie sueigą. Ant 
užbaigos primena vaitas, kad yra 
kasoje susirinkusių 126 rubliai, 
ant ko valsczius nori juos ap
versti. Walsczionys sako—“tegul 
stovi, raris vieta jiems”. Kiti, 
keletas mus vyriausybės bieziu- 
lių, rėkia, kad tuos pinįgus pada
lyt vaitui, rasztinįkui ir kasie- 
riui. S ieiga ant to nesutiko.

Priegtam pradėjo daugumas 
rėkti, kad reik padaryt nutari
mu, idant butų iszvarytas žydas 
isz Daukszių bažuytkiemio, nes 
žydas priesz paezios bažnyczioe 
duria bebūdamas, visai parapijai 
gėdą daro. Sueiga ant iszvijimo 
žydo sutinka. Eina pasiraszyt |>o 
nutarimu; visi pa-iraszo, idant 
žydas būt iszvytas; bet kas pasi
rodė, kad augszcziaus ant kito 
puslapio buvo surašyta, juogei 
valsczius iszdalina tuos 126 rubl. 
sziteip: vaitui 30 rubl., kasieriui 
30 rubl., rasztinįkui 66 rubl.

Isz Krinežino, Panewežio 
paw.

Pabaigoj Sausio mėnesio 1898 
m. i Baukų sodžių kasi i n isz kur 
atsibaldė viens “szventas žmo
gus”; nuėjęs pas dvi davatkas, 
Juozeliauczienę ir Baniukytę pa 
atsakė, buk jis žinąsjų vardus ir 
pravardes, einąs pats isz Jeruzo- 
I i tuos per bažnyczias apdovano
damas dievobaimingus žmones. 
Sako: “duokit man po tris rubl., 
tai gausit ir jus dovanas. Aš 
jums parašysiu į Pasvalio klebo
ną laiszką, tai jis jums duos po 
ražmezių ir po dvi žvakes, su 
labai dideliai* atlaidais (atpus- 
kais). Po vien? žvakę sau pasi
liksit dėl laimingos smerties, o 
'kitą paaukaukit Krinežino baž- 
nycziai’*.

Teip ir sutiko, davė po 3 rubl. 
Žmogus ir iszkeliavo savo keliu. 
Davatkos, iszle dusios t? piligri- 
mą.mislijo tuojaus bėgti į Pasva
lį dovanų parsineszti, bet sutarė 
dar parodyt t? laiszką szvieses- 
niam žmogui. Tas pažiūrėjęs nieko 
ten nerado.Pasirodė ai.-zkus apga
vimas. Ėmė vytis paskui t? pili
grimą, rado jį Pasvalyj pas bur
lioku degtinę bemaukiant. Nors 
davatkėlės ir dovanojo jum kal
te, liet asesorius suėmė vargsz? 
ir laiko kalėjime. Sako jau jis ne
lieka rt? sėdėjęs kalėjime.

Be to reikia czion dar pasergė 
ti, kad, stovint ant rubežiaus 
“ant patrulės”, išpuola gaudyt 
teiposgi nešikus knįgų ir laik- 
raszczių. Kiekvienas išmano, 
kai neszikai knįsrų yra lietu 
viams labai raikalingi, nes j e 
per knįgas platina apšvietimą, 
per knįgas dvasiszkas prilaiko ir 
sustiprina katalikystę. Gaudyti 
knįgų nesz'kus yra tai bjaurus 
darbas ir prieszingas lietuvystei 
ir katalikystei.

stvėrėsi nulupti, bet negalėjo, tai 
paskui labai ėmė užpuldinėti ant 
žmonių, ale nieko neiszgavo.

PJviszkiuose ir—gi buvo pri
klijuotas atsiszaukimas dabar nese 
niai. Bet jau apsiprato maskoliai, 
ne labai nė tirinėja, tikt dailiai 
nulupa, kad nė literą nepasilie
ka. .

Isz Wilkawiszkio paw.
Wuldžia užkrovė ant vaj^ezių 

nauj? sunkenybę. Priesz Velykas Į 
atėjo nuo pavieto virszinįko pa 
liepimas, kad šal 
su iemskiais, eitų ant patiolės 
“emigrantų’

( yra azaltyszių vadovais ir paski 
ria jiems vieta*, kur reikia sto
vėt ir dabot praeinanezius. Ant 
patrolės reikia eiti tikt naktims. 
Dien? daboja emigrantus tikt ant 
stacijų Sielinių ir Kybartų. Eit 
“ant patrolės” reikia gana tan
kini, Kybartų vakeziuje szalty- 
sziams iszpuola vargti kas 3czi? 
naktį. Jeigu kas atsisiko eit, t? 
virszinįkas tupdo į areszt?. Uki- 
nįkas Dubickas isz Bobių kaimo 
sykį dėlei ligios ne galėjo eiti 
“ant patrolės” ir už tai gavo tu- 
pėt arešte vien? par?. Žemskiai 
su szaltysziais, žinoma, sulaiko 
ne tikt emigrantus, bet ir visus, 
kas eina per rubežių: tokiu budu 
szaltysziams išpuola teiposgi 
gaudyt kuntrabantus. Už sulai- 
kym? emigrantų arba kuutraban- 
tų, sako, paskiriamas yra pelnas, 
bet ta peln? retai kas isz szaltyszių 
mato, nes žemskiai t? pelo? tan
kiausiai parai veržia sau.

Szaltyšiai turi deliai to kę
sti dtde j varg?. Jie ne likt nak
tims ne mažai privargsta, bet ne
gali nė prižiūrėti peigulineziai sa
vo ūkės. Antr? dion? velykų 
szaltyšiai Kybartų valszcziaus 
susitaię parašė prašym? pas 
gubernatorių, kad juos paleistų 
uuo pildymo toki >s turnystoa 
(szlužbos). Kas bus isz to, ne ži
nau.

bz viso matyt, ksd valdžia ne 
įstengia sulaikyti emigrantų per 
savo tarnus ir jieško pagelbos 
žmonių. VVaisiai tokio paliepimo 
yra žmonėms gana skaudus: szab 
tysziai tur gaudyt savo žmones, 
da-gi pažįstamus ir gimines, nes 
tai vėrezia juos daryt “szlužba”, 
prisekymas Klausyt valdžios, isz 

Wyrai nebūkit pusgalviais; kitos—gi pusės t-?žinė draudžia 
tegul kas sykį kas nors iš vals- stumti į nelaimę tavo artym?.

Atsargiai su laiszkais.
Marijampolės gimnazijos aštun

tos kliasos mokintinis Jokūbaitis 
priesz Velykas buvo gavęs laisz- 
k? nuo M. isz Seinų seminarijos. 
Laiszke buk buvo paduotas užma
nymas paisyti rankrasztinį lietu- 
viszk? laikraštį ir klausiama 
buvo, ar nežino Jokūbaitis tokių 
vyrų, kurie galėtu t? užgimsiantį 
laikraštį prilaikyti. Ant galo pa
galios laiszke dar buk irpriraszy- 
ta buvo, kad perskaezius jį su 
draskyt ar sudegint. Ale Jokū
baitis laiszk? gavęs, po perskai
tymui, jo nesunaikino, bet 
pasidėjo. — U-gi sztai per Ap- 
reiszkim? Panelės Szvencziau- 
sios, 25 dien? Kovo mėnesio 
j«iveržė į gyvenim? Jokubaiczio 
chi gimnazijos sznipūkai neva 
prapesoriais vadinami, ir ėmė 
krėsti po visus daiktus Jokubai
czio. Na ir atrado t? nelaitning? 
laiszk?. Reikia dar pridėt, kad 
lasai vaikinas ne internate gyve
na, net ne mokintinių kvatieroje, 
bet buwo visai privatiszkai pas 
p. Fijalkauskienę per korepetito
rių. Kuom dalykas pasibaigs,neži
nia; vaikinas dar tebyra gimna
zijoj; neužilgio ekzaminai, pa
baigimas gimnazijos mokslų, bet 
ar leis jam iszduot ekzammus, 
labai abejotina. Neapasiėjo ir be 
juokų. Tarp kitų nekaltų knįgų 
atrakta ir-gi dideliai nekalta vie 
nok mokintiniams užginta knįga 

Itysziai, drauge j Le mo Tolstojaus. Ale ant 
tų ant patiolės I knįgos apdaro yra paraszas “do- 

gaudyt. ŽemskijiĮ w:ma” įspaustas maskoliškai 
auksinėmis literomis. Pasirodė, 
kad ta knįga keli metai atgal buvo 
duota kaipo dovana vienam mo
kintiniui—M knevycziui, toj pa- 
czioj gimnazijoje, o dabar gimna
zijos valdžia atima jos dovanot? 
knįsr? ir baudžia mokintinį už 
laikymą pas savę gimnazi- 
jinių dovanų. I-z to matome, 
kad M inj mpolės gimnazijos 
valdincziai ne tikt bjaurus yra, 
bet da-gi ir juokingai kvaili. Ne 
vaikus jiems mokint, bet žem- 
skiais ir sznipukais žandarų būti. 
Jau dabar ba<su darosi leisti vai- 
k? į mus gimnaziją, nes j? valdo 
pusgalviai ištvirkėliai kacapai, 
kurie nieko gero negali vaikus 
iszmokinti.

Rygos Lietuwių Paszelpos 
Draugyste.

Ward?, kurios po kelissyk mi
nėjau ankszcziaus, gal mažai kas ir 
žino, dėlto nors trumpai apie j? 
czionai paraszau. L. Pasz. Drau
gystė įsteigta yra jau nuo 1893 
metų 24 dienos Birželio. S?uariu 
jos gali būti kiekvienas suaugęs 
sveikas žmogus: (ar tikru, arba 
tikt garbės — sąnariu). Mokeš- 
cziai maži. Duoda paszelp? ser
gantiems ir mirusių s?narių szei- 
mynoms. (Ukiuįkas.)

Perkūnas ugdege kaimą.
27 d. Sėjos, Bieloviežoj, Grod- 

no g u b., laike smarkios audros 
perkūnas trenkė ir uždegė tvartus 
ukinįko Wolkovickio. Kaimynai, 
pamatę ugnį.vieton gelbėti de- 
gauczi? tritd)? ir gesinti ugnį, k? 
išsyk ne sunku buvo padaryti, 
iszbėgiojo po savo namus gelbėti 
namieje ėsanezius gyvulius ir 
daiktus. Wėjas buvo smarkus, 
kadangi ugnies nieks ne stabdė, ji 
su neišpasakytu smarkumu pra
dėjo platintiesi ir į kelias minu tas 
užėmė 24 triobas, kurios su visu 
sudegė. Butų gal iszdegęs visas 
kaimas, bet ant pagelbos subėgo 
girios sargai ir žmonės isz netoli
mo ciecoriaus dvaro, kurie neda
vė gaisrui toliaus platintieji. Jei
gu ežia ugnis teip daug žmonių 
turto isznaikino, tai kalti pats 
žmonės su savo neiszmintingu j- 
tikėj mu, kad gesinti ugnį nuo. 
perkūno įtrenkime yra tai nuodė
mė, pasipriešinimas Dievo dalei
dimui.

Iszkastas skarbas.
Laikrasztis “Witebskija gu- 

bernskija Wiedomosti” pranesza, 
kad ant laukų kaimų Gory ir 
Strat-zevicz, Czerėjos vakeziaus, 
iszkasė du skarbu, pirmame bu
vo senovės lietu viszki pinįgai: 
44 sidabrinių ir kiti smulkesni, 
iszmuszti 1509—1517 m. Iškas
tame ant lauko kaimo Straszevicz 
i-karbe pinįgų ne buvo, tikt viso
kį sidabriniai daiktai, graznos, 
isz sidabro nulietos sz langei ės, 
kaip sunovės lietuviszki rubliai, 
sidabrinės blėtos keli szmotai, 
storas keturkantis sidabrinis d ra
tas; buwo ežia ir pinįgų. bet jie 
buvo sudaužyti, stempelio ne bu
vo znaimu ir daug kitokių sida
brinių daiktų.

Isz Nauinieszczio.
Per grabnyczių jomarką žanda

rai su žetnskiais rado po paklode 
aut stalo 6 bet. lementorius 
pas karabelnykienę M trcelę, ant 
rinkos karabelnykinėj būdoje.

Priesz tai tik ką buvo derėjusi 
tuos lementorius ir nesusitdkė 
kasim kokia boba. Kaip tikt ji 
nuėjo nuo budos, ugi neuždgio 
atėjo pas Marcelę žandaras su 
žemskiu ir tiesiog nulindo po pak
lode — matyt ta boba paskundė.

26 Kowo mėnesio sūdąs nubau
dė Marcelę—arba 26 rublius mo
kėt, arba 7 paras sėdėt.

lez Gižų, Wilkawiszkio 
paw.

Per Velykas buvo prilipintas 
Gižuos atsišaukimas -—“Broliai 
lietuviai”, o prie mokyklos nauja 
daili lenta su lietuviszku parašu 
ant m tskoliszkosios užkalta. 
Žemskis Astrauskai atsiszaukim? 
tuojaus nudraikė, a'e lentą tai 
tikt į treczią Minvaiię pamalęs,

Sugriuwo namai.
Rygoj sugriuvo, ant Romano

vo ulyežios, nauj ti k? tikt pas
tatyti namai, kurių dalis buvo 
jau apgyventa. Prie to du darbi- 
uįkai, ėsanti ant kaimyniszko kie
mo,tapo ant wietos užinusztj, vie 
mugi mirtinai apkultas. Isz apsi- ' 
gyvenusių ežia žmonių szeszi ta
po namų griuvėsių užberti, jų 
dar neisztraūkė ir nežinia, ar jie 
gyvi, ar užmuszti. Kaip pasiro
dė, namai buvo labai silpnai pa
statyti, plytos buvo sudėtos vie
na ant kitos, kaip kur sulypytos 
su pieska ir trupucziu kalkių ir 
paskui sienos užtinkuotos. Tų 
namų saviuįkas ir arch.lektorius 
pateko po sudu.

Naujas maskoliszkas mo- 
teriszkas kliosztorius.
Maskoliszkas stacziatikiszkas 

teip vadinamas “szveneziau-ias 
nuodas” rengia dabar netoli Min
taujos,' Kurszėj, stacziitikiszk? 
moteriszk? kJiosztorių. Apart rei
kalingų pinįgų, randas kliosztoriui
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paskiria ir 150 desiatinių žemės. 
Nieko tame pikto ne butų, jeigu 
rengtų klio-ztorių maskolių ap
gyventuose krasztuose, luom tar
pu Kurszėj stacziatikių nėra; czia 
nereiks lingę staczia*ikiszkę ap
dovanoja dideliu žemės plotu, 
nuo katalikiszkų gi žemę atima. 
Toks mat maskoliszko rando tei
singumas!

Kursai darbin|kams Lie
pojoje.

Liepojaus berzės komitetas 
rengiasi savo kasztais parengti 
Liepojuje vakarinius kursus vi. 
šokių mokslų darbinįkams. At 
aiszaukė jau su savo užmanymu 
į apszvietimo ministeriją ir pa- 
praszė jos da leidimo. Pr a s žymas 
tas buvo jau perkratinėjamas ir 
ministerija nusprendė ne tikt 
duoti savo daleimę, bet dar pas
kirti p.sszelpę nuo savęs po 1000 
rublių ant metų, per pirmutinius 
penkis metus.

Nauja Stipendija.
Kunįgas Boleslovas Osiecki, 

prabaszczius parapijos Godutisz- 
kės,perda arė virszinjkui VVilniaus 
moksliai ko apskriczio 1000 rubl., 
idant isz nuoszimczių butų pareng
ta stipendija vardo pasimirusio 
peidėiinio dvasiszkos konsistori
jos, kun. Bedrzynskio. Stipendiją 
galės gauti vienas isz neturtinę 
gų mokintinių mokslainėse Wil- 
niaus moksliszko apskriczio, kata
likas. Stipendiję tp. parengs prie 
I miesto Wilniaus gimnazijos.

Gy wentojų paszelpa Ry
gos parodai.

Sėjos mėnesyj ateinanczių me
tų Rygoj rengia centrai iszkę 
žemdarbystės ir gyvulių augini
mo parodu, kurioje galės imti 
dalyvumę ir Lietuva. Prie pa
rengimo parodos maskoliszkas 
randas neprisideda, rengia ję sa
vo kasztais miestas Ryga ir Lat
vijos gyventojai. Liflandijos ba
jorija isz savo pusės ant parodos 
aukauja 8000 rublių, Estijos 
žemdarbystės draugystė paskiria 
1500 rubl. Kurs-zės bajorija žadė
jo teiposgi prisidėti, bet kiek ant 
to paskirs, dar nepagarsino.

Žemiszki wirszin(kai.
Maskoliszki laikraszcziai pra

nešiu, kad nuo 1 Liepos ateinan
czių metų bus įvestos žeiniszkos 
jtaisos(zem8tvos)Minsko, VViteb 
sko ir Grodno g. Taigi mat atsi
ras nauja ma&koliszkų plėszikų 
gauja. Kitose Lietuvos gubernijo
se dar turbut ne greit įwes žemisz- 
kas įtaisai. Per tai ne daug žudys, 
kadangi Lietuvos zemstvas mas 
koliai rengiasi teip supanczioti, 
kad jos nieko. gero ne galės 
krasztui atgabenti.

Palengwinimas isz wež i mo 
awiq Į Prancūziją.

Maskoliszka žemdarbystės 
draugystė, ant palengvinimo isz 
gabenimo gyvų avių ir mėsos i.-z 
Maskolijos į Prancuziję, pa
rengė nauję garlaivių liniję 
terp Liepojaus ir sziaurinės 
Prancūzijos porto Dunkerkos. 
Garlaiviai tie bus specijaliszkai 
pritaisyti ant pervežimo avių ir 
kitų naminių gyvulių, teiposgi 
suszaldytos mėsos.

Jawq prekės ^Vilniuje.
Pereit ę sanvaitę už lietuvisz- 

kus jivus mokėjo ežia: 
ui rugių pudę 90—95 kap., už 
kvieczius 115—120 kap., ui avi
žas 90—95 kap., ui miežius 83— 
85 kap., ui žirnius 90 kap.—1 
rubl., už pupas 85—90 kapeikų. 
Pūdas szvieiio nesūdyto sviesto 
9 rubl. 25 kap.—9 rubl. 50 kap., 
sūdyto 9 rubl. Pūdas *zieno 25— 
30 kap., sziaudų 20—23 kap.

Gaisrai VV ilniaus gub., 
g|Pii m< je pusėje Sėjos mėnėsio, 
Wdn'aus gub. buvo isz viso 
33 gaisrai. Isz to viso gaisrų 
skaitliams užgimė: nuo neatsar 
gurno paežių padegėlių 5, nuo už
sidegusių suodžių ne valytuose 
kaminuose 3, nuo perkūno {tren
kimo 9 ir nuo nežinomų priežasz- 
czių 10. Visuose tuose atsitiki 
muo*e ugnelė padarė blėdies ant 
32207 rublių.

Audra.
28 d. Sėjos per visę dienę ir 

naktį ties Kaunu siautė baisi au
dra ir ledai. Lediti iszdaužė

miesto aplinkinių laukus. Perkū
nas pagimdė keliose vietose gais
rus. Laike audros gaisrai buvo 
matyt devyniose vietose. Ap
skritai imant, szį metę Lietuvoj 
vasara yra per daug lytinga, ly
tus užkenkė daržams ir laukams; 
jau dabar žmonės skundžiasi, 
kad bulvės pradeda puti.

.t Naujas geležinkelis.
Laikra-ztis “Grodnenskija Gu- 

berenskija Wiedomosti” pra- 
nesza, kad maskoliszka kelių mi
nisterija užgyrė dirbdinti nauję 
geležinkelio liniję nuo Grodno, 
per Wolkowiskę iki stacijai Be- 
reza. Nauja liuija sujungs gele
žinkelio liniję bėganezię isz 
VVarszavos į Wilnių su linija nuo 
VVarszavos į Lietu viszkę Brastę 
ir nuo ežia eu bėganezię į Odesę.

Degtinės monopolius 
Latwijoj.

Latvijos karezemas masko
liszkas randas paima į savo ran 
kas nuo 1900 m. Prie to palen
gva jau dabar rengiasi. Latvijoj 
stato dabar 40 didelių degtinės ir 
spirito krautuvių. Karczemoms 
triobų nėra reikalo statyti, ka
dangi jos bus parengtos pasam
dytuose namuose.Isz Amerikos.

Užpuolė aot trūkio.
Fort Worth,Tex. Bėgantį isz 

ežia į pietus pasažierinį trūkį 
Santa Fe geležinkelio, netoli 
Sagiuav, 8 myl. nuo ežia,užpuolė 
6 apsimaskavę plėszikai. Du isz 
plėszikų užszoko ant lokomoty 
wos bėganezio trūkio ir suvaldė 
maszinistę po ilgai kovai, laike 
kurios įvarė jam peilį į szonę, 
paskui sustabdė trūkį. Kelio di 
rektorius, kuriasi tuom trukiu 
važiavo ir kiti tįrukio tarnai isa- 
bėgo isz vagonų pažiūrėti, kas 
atsitiko; tę«yk pasislėpę grabėj 
prie kelio plėszikai pradėjo į juos 
szaudyti i-z karabinų, maszinis- 
tą paszovė mirtinai, peczkurys 
gi prapuolė; mena, kad jį plėszi
kai turėjo n uszauti, arba pinniaus 
nuo trūkio numetė. Iszplėszti 
vienok trūkio ne pasisekė, ka 
dangi ir trūkio tarnai turėjo gin
klus. Esanti aut trūkio plėszikai 
nuszoko ir drauge su kitais pasi
slėpė žolynuose.
Persergėjimas keliaujantiems in 

Alaską.
Amerikos konsulius ant salos 

Vancouver, Budley, pagarsino 
persergėjimę norintiems keliauti 
į Alaskę aukso jieszkotcjams. 
Jisai sako, kad darbinįkui ir 
aukso jieszkotojai privalo būt la
bai atsargiais prie darymo kon
traktų. Pasirodė, kad tūlos kom
panijos važiojanczios pasažierius 
į A'askos aukso plotus, už 500 
dol. apsiima aukso jieszkotojus 
prįstatyti į paskirtę vietę ir su
teikti jiems visokius reikalingus 
daiktus, bet paskui ne tikt savo 
prižadėjimų ne pildo, paša 
žierius iszsodina visai kitur ir 
žinoma, užmokėtų pinįgų ne 
gręžina. Buvo atsitikimai, kad 
kompanijos vežanezios aukso 
jieszkotojus, atgabeno juos ant 
salos Vancouver ir ežia paliko. 
Su kontraktuotais darbinįkais el
giasi dar bjauriaus.

Walkatu atsilankymas.
Pereitos subatos dienę į namus 

farmerio Frahanskio užėjo trys 
valkatos; farmerio natnieje ne 
buvo, tikt viena jo pati buvo 
kambaryj. Walkatos papraszė, 
kad duo'ų jiems valgyti ir pra
dėjo tuojau* saviškai elgtiesi 
fjimerio namuose. Waiksz<ziojo 
po kambarius ir griebė viso
kius daiktus. Farmeiienė tę pa- 
maeziusi, ne znaimiai iszsiunlė 
savo vaikę p iszaukli tėvę. Pu 
valandai parėjo farmeiis su vie
nu savo kaimynu. Walkatos sten
gė-! pa> ėgti, bet tas tikt vienam 
pasisekė, du gi suri-zo, pasodino 
į v eilinę ir vežė į Trenton. Ant 
kelio vienok Frahau->kas gerai 
ne tėmyjo, valkatoms pasirekė 
iszsiliuusuuti nuo raiszczių ir pa
bėgti.

Audra.
20 d. Liepos baisi audra perė

jo per Nev Jeraey ir dalį Nev 
Yorko szį e to, kuri atgabeno dik
tai nelaimių. Perkūnas Nev 
Yorke užmu-zė keturis žmonis, 
penkis gi sunkiai užgavo. Už 
muszti ir užgauti mat nuo lytaus

pasislėpė po medžiu, į kurį tren
kė perkūnas.

Pakrantėse Britiszkos Kolumbi
jos, ant Didžiojo ooeano, siautė 
baisios vėtros, kurios daug nelai
mių atgabeno. Apie susidaužu
sius didelius laivus iki sziol ži
nios ne atėjo, bet užtai žvejų lai
velių vėtra daug sudaužė. Prie 
įpuolimo upės Frazier, netoli 
kranto, turbut, daugiausiai žvejų 
laivelių pražuvo; prie to prigė
rė ir 25 žvejai; gal skaitlius pra 
žuvusių pasirodys dar didesnis.

Nelaime ant geležinkelio.
Dutch Flat, Cal. Ant bėgan

ezio isz ežia į rytus Central Pacific 
geležinkelio trūkio, kada jis bu
vo netoli Tovles stacijos, atsiti
ko baisi garinio katilo expliozija. 
Maszinista trūkio ir peczkurys ta
po ant vietos užmuszti; kunus 
jų expliozijos smarkumas numetė 
toli nuo kelio. Expliozija ta atsi
tiko prieszais Falerio namus, ku
rie nuo iszlakszcziusių lokomoty- 
vos szukių tapo drueziai pa gūdy 
ti; pati Fallerienė ir dvejataa 
jos vaikų tapo teiposgi sunkiai 
sužeisti; sužeistų yra ir dauginus.

Gaisrai.
Pittsburg, Pa. 24 diena Lie 

pos sudegė vagonų szapos Con 
solidated Fraction Co., ant 
Frankstovn ir Pennsylvania av. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
200000 dol., bet viskę uždengia 
asekuracij*. Nuo ko užgimė 
g ai ras, nežinia. Isz buvusių ežia 
gatavų vagonų pasisekė isztrau- 
kti tikt 14, 36 gi sudegė.

Kanadoj, beveik su visu isz 
degė miestelis Pugvash, turintis 
1200 gyventojų. Iszdegėczia 200 
namų su visais gyventojų tur
tais.

Darbininku maisztai.
Penna, III. Sztraikai unijų 

darbinįkų czia nyk szcziose kasty- 
nėse traukiasi tolinus, kastynių 
savinįkai parsitraukė ne prigu- 
linczius į unijas, bet sztraikuo- 
janti unijonistai neleidžia jų prie 
darbo; per tai pasitaiko ežia tan
kios musztynės terp sztraikierių 
ir skabsų ir jų sargų. Užlaikymas 
sargų ant apsaugojimo seabsų 
daugiaus kasztuoja negu vertė jų 
padirbto darbo. Kasdienę ežia da
bar pasitaiko szaudynės isz abiejų 
pusių.

Sūkurys.
Bkodhead, Wis. 2 d. Liepos 

siautė ežia baisus sūkurys, kuri- 
sai daug blėdies pridirbo, paga
dino daug triobų, kitas numetė 
nuo pamatų. Wienuose sugriau 
tuose namuose penki žmonės mir
tinai tapo apkulti. Po sukuriu pe 
rėjimui ulyczios iszrodė lyg po di
deliam gaisrui, jos buvo užmestos 
isz szaknų iszrautų medžių, na
mų griuvėsių, telegiato stulpų.

Užgriuvo vario kastynes.
Prkbco-t, Ark. Netoli nuo 

ežia ėsanczių vario kastynių už
griuvo olos. Prie to keli darbi* 
nįkai ir urėdnįkai tapo užmuszti; 
sužeistų pasirodė daugiaus. Ant 
įgriuvusių kastynių olų buvo 
pastatyta geležies liejinyczia ir 
probiernė, liejinyczios dalis ir 
probiernės biurai teiposgi įgriu
vo.

Isz darbo lauko.
1 Canton, Oh. Darbai czia- 

nykszcziose dirbtuvėse eina pu
sėtinai, bet ar teip bus ilgai, ne 
žinia.

Kansab City, Mo. Taiso da
bar czianyksztes geležies dirbtu 
wes, bet neužilgio jose pradės 
dirbti.

Wheeling, W. Va. La 
Belle geležies liejinyczioj pradėjo 
dirbti jos dalis, kurioje dirba 
blekę.

Gas City, III. Po trumpam 
stovėjimui, czianykszczios gele
žies liejinyczios pradėjo dirbti 
pilnę laikę.

Youngbtovn, Oh. Lover 
geležies dirbtuvėj pasibaigė jau 
reikalingi pertaisymai ir darbai 
jose jau prasidėjo.

CUMBERLAND, M L). Czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
darbai eina gerai ir darbo užteks 
ant visos vasaros.

Saltsburg, Pa. Savinįkai 
ozianykszczių geležies dirbtuvių 
sutiko ant darbiuįkų reikalavimo 
ir darbai ežia jau prasidėjo.

5 Martinb Ferry, Oh, Dar
bai tūlose saito miesto geležies 
dirbtuvėse pasiliovė, bet žada 
neužilgio pradėti vėl dirbti.

New York. Czianyk’zcziai 
manteliųsiuvėjai pradėjo sztrai k ę. 
Siuvėjai tiki, kad jame ims daly- 
vumę keli tukstaueziai darbinį- 
kų.
1 Elmira, N. Y. Czianyksztes 

geležies liejinycsias Elmira Iron 
& Steel RolIing M41 Co. paėmė 
kompanijos kreditoriai. Ar jose 
dirbs ir tolinus, dabar dar neži 
nia.

Andersčn, Ind. Wisos czia
nykszczios geležies dirbtuvės 
dirba gerai; dirbtuvių savinįkai 
tuojaus priėmė darbinįkų apdirb- 
tę užmokesnio tūbelę.

Indianos kastynėse darbai 
eina gerai, darbinįkų padėjimas 
visur pasigerino; mažai yra ežia 
darbinįkų neturinezių darbo.
5 Honghtom, Micii. Arkadijos 

vario kastynėse dirba 200 darbi
nįkų, nuo Rugsėjo mėnesio skait
lius jų bus dvigubai padidintas.

Toledo, Oh. Garsus Rock- 
feller ir Standard Oil Co. nori 
ežia pastatyti nauję geležies 
dirbtuvę, ant ko pasknia 1 mili- 
jonę doliarų.

5] AVoostern, Oh. Netoli Rit- 
tman surado s t orę druskos 
gyslę, storis jos su virszum 70 
pėdų. ?.ada neužilgio parengti 
ežia druskos kautynes.

•j Ke.nobha, Wis. Likosi ežia 
uždarytos didelės bicyklių dirb 
tuvės “duries Sieg Manufactu 
iring Co.” ir per tai keli szimtai 
darbinįkų neteko darbo.

Pabsaic, N. J. Darbai eina 
ežia nepraszcziausiai, liet isz kitų 
krasztų suvažiavo daugiaus darbi
nįkų negu reikia, todėl yra daug 
neturinezių darbo žmonių.

•į Mont Carmel, Pa. Darbai 
pradeda ežia gerintieji: vieni 
dirba 4 dienas po j dienos; kiti 
gawo orderį dirbti szitę sanvaiię 
po 5 dienas, po 10 valandų ant 
dienos. B.

H akiu man, Ten. Czianysztė 
geležies liejinyczia taps perkelta 
į Anderson, Ind. Ketina isz ežia 
perkelti kitur ir dauginus dirbtu
vių, bet kokias ir kur perkels, 
dar nežinia.

1 Fullerton, Pa. Catasauųua 
Iron Co. dirbtuvės isz paleugvo 
pradeda priiminėti prie darbo 
darbiuįkus. Dirbtuvės tos iki 
dabar stovėjo, dxbar gi dirba 
jau 75 darbinįkai.
T Alexadria, Ind. Blėtos 

dirbtuvėse ir pudleriszkose 
dirbtuvėse darbai pradėjo eiti 
silpnyn; sako, kad tas paeina 
nuo nedakliaus medegos. Dabar 
pradeda dirbti vėl truputį ge
naus.

Be.nvood, W. Va. Darbai 
eina ežia ne geriausiai; kitoj vie
nok Benvoodo pusėj dirba pilnę 
laikę. Darbinįkų yra ežia daug, 
ne visi turi dari>ę, todėl isz kitur 
tegul nieks nekeliauja darbo 
jieezkoti.
1 New York. 400 darbinįkų 

dirbanezių drukoriszkų maszinų 
dirbtuvėse Hoc & Co., ant kertės 
Grand & Sheriffstr, pakėlė aztrai- 
kę. Darbinįkai reikalauja panai
kinimo darbo nuo ežiukų ir už
mokesnio po 12.50 ant dienos.
5 Danville, III. Pakėlę sztrai- 

kę anglekasiai Pavnee kastynių 
laimėjo: darbinįkai nedirbo tikt 
dvi sanvaites, kas’ynių savinį
kai tuojaus praneszė, kad sutin
ka padidinti jų uždarbį ant tiek, 
ant kiek jie reikalavo.
5 Red Lodo e, Mont- Czia- 

nykszcziai kalnakasiai pabaigė 
sz i raikę, kurisai traukėsi per 
tris sanvaites, pradėjo vėl dirb
ti; szt raikę jie laimėjo. Darbinį 
kų vienok yra ežia daugiau* negu 
reikia, todėl tegul nieks neke
liauja darbo jieszkoti.
1 Neturinti darbo rali jį gau

ti stiklo dirbtuvėje Ford City, 
Armstrong Co., Pa., teiposgi 
dirbtuvėse Crystal City, Mo. No
rinti ežia d-trbo jieszkoti privalo 
atsiszaukti į Pittsburg Piate Glass 
Company Fort City, Pa., arba 
Crystal City, Missouri.

VienatinėlietuvisiksAPTIEKA. Mes 
siuneziam liekarstwas į wiaur o ypatin
gai TRAJANKA. Priaiusk 05c. štam
po m 8 ar kitaip, o apturėsi. Reikale ra- 
sz y k pas mus, o visada rodą bu atsaki
ngų apturėsi. Adresuok,

P. W. BIER8TEIN & CO., 
Bhenandoah, Pa.

ISZ
Lietuwiszhu dirwu.
bar musų mokslai n ių 

reikaluose.
“Garsas” paskutiniame savo 

numeryje ant galo pakėlė kiaušy 
mę musų lietuviszkų mokslainių 
Amerikoj, ravo peržvalgoj už
griebia ir musų mokslainę Ch’ca- 
goj. Mes iszrodėme pirmiaus, kad 
kaslink ChicagOs, gerinimę musų 
mokslainės stabdo ne stoka pihį- 
gų, bet stoka gero noro terp 
mokslainės užveizėtojų. Prote 
stuojant:s, kunįgo Kravczuno pa 
rengtas komitetas neparodė, kad 
musų apskaitymai kasztų butų 
neteisingi,nors apie kasztus mok
slai nės užlaikymo ir apskritai 
apie stovį parapijos kasos turi 
gerai žinoti, nes tai jo priderystė 
daboti žmonių sudėtus pinįgus 
(Apie Chicagos parapijos kasę 
mes pakalbėsime vėliaus, ji tei
posgi reikalauja peržiurėjimo.prie 
to mus nuo seniai verezia musų 
skaitytojai). Mokslainė, tai svar
biausias kiekvienos tautos reika 
las, geriaus jau neturėti nė jokios 
savo mokslainės ir naudotiesi isz 
svetimų, negu užlaikyti netiku
sias. P. Katalikas “Garse” sako:

“Niekas neužgina, jog Ameri 
koje reikalingiausia kalba yra 
angliszka dėl žmogaus terp ame 
rikonų gyvenanezio ir norinezio 
lygiu būti. Todėl mano mislyje 
butų, kad, savo lietuviszkų sese
rų neturint, welik airiszkas 
seseris laikyti, kurios galėtų 
viskę mokyti angliszkai,' o prieg 
tam turėti mokytoję, kuris muxų 
vaikus nors po valandę ant die
nos mokintų lietuviszkai”.

Mums i'odosi, vieton užlaikyti 
airiszkas seseris, kurių užlaiky
mas be kasztų ne apsieis, jeigu 
jau savo mokslainių užlbikyti ne 
norime arba negalime, tai geriaus 
jau leisti vaikus į publiszkas, ar
ba stengtiesi iszderėti nuo miesto 
publiszkę mokslainę su lietuviu 
mokintoju. Chicagoj tę lengva 
būt padaryti, jeigu nebūtų stab
dymų isz pusės paežių lietuvių, 
ypacz gi isz kunįgo pusės. Tas at
seku pigiaus ir mokslainė vis-gi 
butų geresni už lenkinanczię lie 
tuvių vaikus. Nė airiszkos sese
rys, nė angliszka pub i-zka mok
slainė negal vienok užganėdinti 
lietuvių, jeigu juos norime lietu
viais palaikyti. Ant to reikia ant 
visai drūto pamato pastatyti 
mokslainę, taigi joje turi būt ge
rai lietuviszkai mokantis mokin
tojas, kurisai viskę mokintų vai 
kus prigimtoj kalboj,ant isztnoki- 
ninio gi angliszkai užteks vienos 
valandos ant dienos. Tęsyk tikt 
lietuvių vaikai lietuviais pasiliks 
mokės ir angl'szkai greieziaus ap- 
siazvies. Tokiu mokslainė bus nau
dingi sni už airiszkę, ji nekasztuos 
brangiaus, tokias ir turi kitos A- 
merikoj gyvenanezios tautos. To- 
k>ę parengti įstengs lietuviszkos 
parapijos, kurios ir sziędien turi 
neva mokslainės, jeigu tikt jas 
prie to kalhįs musų kunįgai.

P. Katalikas, rodosi, abejoja 
apie teisingumę musų praneszi 
mo, kad Chic^gos lieluviszkoj 
mokslainė] mokina lenkės ne mo- 
kanezios lietuviszkai, kadangi, 
kaip sako, “kunįgas Kravczu- 
nas ne galėtų ant to pavelyti”. 
Taigi mat kunįgas Kravczunas 
ne tikt ant to pavelyja, bet jis 
pats ir lenkiukas minyszkas į lie- 
tuviszkę mokslainę partraukė ir 
apgindamas savo darlię, dryso 
net į tę patį “Ganę” nusiųsti už 
gynimę musų pagarsinimui, me
lagingai praneszė, buk jo par
trauktos minyszkos ėsanezios lie
tuvaitės (kur jis tokias surado? 
Red). Kaip tikt mes užmėtėme 
□eteisingumę to pataisymo, tuo
jaus “Garse” atsirado straipsniai 
Lietuvio—Kataliko atabiszkai
mu* denuncijuojanti. Kokia kom 
pati i ja padirbo denunci j tciję ir ko
kios ji doriezkos vertės, mes ge
rai žinome. Jeigu p. Katalikas dar 
abejoja apie teisingumę musų pa
garsintų žinių, tai, rodosi, tų a»a- 
bi-zkų užsipuolimų ir denunctjaci- 
jų užteks ant pertikiinimo: mat 
mokslainės užveizėtoje! denunci 
jacijoms tikėjosi mus priverkę ty
lėti. Priežodis sako: tų pyksti,vie
ton teisi ntie»i, tai turbut mano tei
sybė! Toliaus stengėsi mums už
drausti kisztiesi į mokslainės rei
kalus,kadangi asz nepriguliu prie 
parapijoc. Jeig kun. Kravczunas 

užlaikytų mokslainę tikt dėl sa
vęs ir už savo pinįgus, tęsyk mes 
į jos reikalus nesikisztume, kaip 
ne&ikiszame į kitus privatiszkus 
jo reikalus, bet kadangi mokslai
nė paskirta lietuviams ir 
užlaikoma už lietuvių pinįgus, 
tai jau į jos reikalus turi tiesę 
kisztiesi kiekvienas lietuvys, 
nors kunįgas ję laiko už savo pri 
vatiszkę savastį. Kodėl mes ne
prigulime prie parapijos, apie tai 
reiktų placziaus pakalbėti, reiktų 
iszrodyti visas priežastis, kodėl 
skaitlius Chicagos perapijonų su 
mažėjo. Tame būt ir gana musų 
prabaszcziaus kaltės.

Apie tę, kiek moka lietuvisz
kai musų prabaszcziaus partruktos 
į mokslainę lenkiszkos minyszkos 
mes daugiaus ne kalbėsime, apie 
tai gal p. Katalikas d ai moti nuo 
p. Graicziuuienės, kuri minyszkas 
mokino nors ant tiek, kad galėtų 
isz knįgos skaityti lietuviszkai.

Žemiaus patalpintame laiszke 
Kn n įgas praszo iszaiszk i ni m o, kai p 
isztikro musų lietuviszkoj mok 
slainėj yra ir kvieczia mus ne 
daleisti, kad ežia Amerikoj per 
lenkiszkas mokintojas butų lenki
nami lietuvių vaikai; Isz to ma
tyt, kad ir Amerikoj ne visi ku
nįgai užstoja už kunįgo Krav
czuno lietuviams parengtę len- 
kiszkę mokslainę (tikime, kad 
toliaus ir “Rytas” paliaus ję gy
nęs. Red). Taigi kariaukime vi
sada isz vien už musų brolių tie
sas ir reikalus, užstokime už 
skriaudžiamus brolius,nors skriau
dėjas butų ir kunįgu, o tęsyk isz- 
nyks pasidalinimas lietuvių į 
kuniginius ir į jų prieszus, bet 
bus vien lietuviai ir iszgamos. 
Kovodami priesz kunįgo pa
rengtę netikusię mokslainę, arba 
priesz kitokius peiktinus darbus, 
juk mes ne priesz kunįgus kovo 
jame, tikt priesz peiktinus jų 
darbus, kur tnki darbai apsireisz- 
kia! Chicagos lietuviszkoj mok- 
slainėj mokina lenkiszkai, lietu
viszkai gi nors mokina, bet koks 
mokinimas gal būt, kiekvienas 
numano: mokintojos juk ne moka 
paezios užtektinai lietuviszkai, 
tai kaipgi jos gal vaikus mokin
ti ? Szernas.

“Lietuvai”, Redystei ir 
lazda wejystei.

Mieli Ponai! Pakėlėte jus klau- 
symę apie mokinimę vaikų Chi- 
cagos parapijinėj mokslainėj. Ši
kote, kad ten mokina lietuviszkus 
vaikuczius seserys,kurios nemoka 
lietuviszkai. Sakote ir tvirtina
te, kad jos mokina juos daugiaus 
lenkiszkai nei lietuviszkai. Jei 
tas butų teisybė, tai būt didelis 
paniekinimas mus lietuviszkos 
tautos, pažeminimas mus vardo, 
o didžiausias paniekinimas ir pa
žeminimas Chicagos lietuvių! 
Kaip tai galėtų būti? lietuviai 
atėję į Amerikę, kur yra anglisz 
ka kalba, kur kalba lenkiszka yra 
kaip niekas, yra mokinami len 
kiszkai? Tai būt skandalas! Sar
mata ne szpasakyta! Lietuviai 
Amerikoj yra lenkinami!?

Keno tai butu kaltė? Pernai 
jus pakėlėte tę kiaušymę, bet nuti- 
lot, o mes mielinome, kad tas 
nėra teisybė, kę raszėte. Mes 
Pennsylvaniecziai menkai kę apie 
“anuos kontrus” žinome, “L etų- 
va” gi tenyksztė, ji privalo tai 
suvis gerai iszreikszti.

Ant kiek mes isz praneszimo 
Szv. Jurgio parapijos komiteto, 
patapusio paskutiniame “Lietu
vos” Nr., suprantame, tai tam yra 
kalti lietuviszkiejie tėvai (Tė 
vai teip kalba, kaip kunįgas 
j ems įkalba, prisako, “Lietu
voj” patilpę-< protestas, kunįgo 
padiktuotas. Red), kurie, kaip 
matyt, nori ir reikalauja, kad jų 
vaikeliai butų lenkiszkai moki
nami. . Pas mus Pennsyivanijoj 
toki dalykai seniai jau isz mados 
iszėjo. Mums tai viskas iszrudo 
labai keistinai! Pas mus tokie 
“humbugai” niekad nepasituiky 
tų. Kaip tas viskas isz teisybės 
ten yra?

Kunįgas.

Busianti Kooperaty vviszka 
draugystė.

Kaip praneszėme pereitame 
“Lietuvos” numeryje, Chi
cagoj keta užsidėti kooperaty- 
viszka draugystė ir žadėjbme 
paduoti jos programę; taigi dar 
pilnai progr-mHsneaĮidirbiHS, ga
lime jį tik paviršiuiinnzkai paro
dyti. Busianti draugystė nori pa

statyti salę ant dviejų lotų, plo
tis jos 50 pėdų, ilgis 115 pėdų, 
apaezioje jos bus du sztorai ir 
dvi mažos saliukės dėl draugysz- 
czių mitingų, o virszuje dideli 
salė parengta teatrų perstatymui. 
Pagal pavirszutiniszkę apskaity- 
mę, tokia salė su lotais kasztuos 
apie $20,600,00. Ant surinkimo 
pinįgų draugystė iszleis akcijas 
po $10,00. Norintis prigulėti 
prie draugystės galės paimti ne 
mažiaus kaip vienę ir ne daugiaus 
kaip szimtę akcijų. Pinįgai už 
akcijas bus staeziai įneszami į 
bankę, tokiu budu nieks jų paju
dinti negalės, ir kiekvienas žinos, 
kad jo įmokėti pinįgai niekada 
žūti ne gali. Laikas ant iszpar- 
davimo akcijų bus vieni metai. 
Jeigu permetus susirinks batikoje 
pinįgų, kiek reikia, tai draugystė 
tuojaus pradės darbę prie staty
mo salės. Jeigu nesusirinktų rei
kalinga suma pinįgų, tai kiek
vienas sąnarys atsiims isz bankos 
savo pinįgus su trecziu procentu 
ir draugystė iszsiskirstys. Czia 
yranekaipo bandavonė iszmėgin- 
ti lietuvių norus ant jų paežių 
naudos. Žinoma, jeigu rasis skait
lius iszmintingų su gerais norais 
vyrų, tas duosis lengvai įvyk
dyti, bet jeigu bus žmones toki, 
kurie tikt supranta saliune pa
girtuokliaut! ir pasipeszti, tai su 
tokiais minėto mierio neatsieksi
me. Sulygsziol yra atsiszauku- 
sių jau 19 gerų vyrų, taigi argi 
Chicagoj nesirastų keli szimtai 
iszmi tingų su gerais norais vy
rų? Tę galima dręsiai pradėti, 
nes jeigu nenusisektų, czia nė 
vienas nepanesza “bėdos nė gė 
dos”, nes darosi tik bandavonė.

Taigi lietuviai, kurie szį daly- 
kę supranta ir turi gėrę norę, te
gul atsiszaukia į “Lietuvos” re 
dakciję per laiszkę ar asabiszkai, 
paduodami savo adresę, o netru
kus gaus užkvietimę ant pirmo 
mitingo, kur susirinkę, visi ap
dirbsime programę ir netarsime 
kada tę pradėti. Komitetas.

Isz East St. Louis, III.
W ienas lietuvys, gyvenantis 

po nr. 514 Thjrd st., turėjo užsi- 
czėdyjęs diktai pinįgų, bet padė
ti į bankę,arba paskolinti nors ant 
hipotekos bauginusi,kadangi gale- 
tų jo sunkiai uždirbti pinįgai pra
žūti. Nusprendė jis savo “skarbę” 
teip pakavoti, kad nė joks vagi
lius nerastų. Ir kurgi jis savo pi
nįgus pakavojo? Mat jis iszgręžė 
lovos kojoj skylę ir į ję sudėjo 
pinįgus, tikėdamas, kad czia jų 
niekas neias. Jo darbę, turbut, 
koksai vagilius užtėmyjo, kakan- 
gi iizėjus žmogui į darbę, į jo 
gy venimę įsikraustė ir paėmė lo
vos kojoj pakavotus pinįgus ir 
iszejo. Todėl lietuviai, tuiėdami 
pinįgų, ne kaisziokite į visokias 
pakavones, nes kartais vagiliai 
daug iszmintingesni negu kavo- 
janti.

Gyvena czia lietuvys A. Gedi
minas; jis beveik su visu ne ma- 
to,bet degtinės visgi diktai iszge- 
ria. Nedėlios vakarę musų nere
gys teip pasigėrė ir girtas pradė
jo daužytiesi, kad ant jo suval- 
dymo reikėjo szaukti polieję, kuri 
paėmė žmogelį ant nakvynės ant 
policijos. Pabudęs ant rytojaus, 
Gediminas nieką^p ne galėjo su
prasti, kaip jis czia atsirado.

Reikalai musų lietuviszkoa pa
pą rapijos eini geryn, skaitlius 
parapijonų dauginasi. Kas nedė- 
’iię susirenka į musų bažnyczię 
pusėtinas žmonių būrelis. Musų 
prabaszczius, kunįgas Servetka, 
pasako gražius lietuviszkus pa
mokslus.

Lietuvys.

Isz Brockton, Mass.
Mes, Brocktono lietuviai, jau 

nuo seniai norėjome ir ne kartę 
bandėme atsiskirti nuo airių ir 
pastatyti savo locnę lietuviszkę 
bažnyczię, bet ant to nepasitaikė 
atsakanezios progos, vienok visgi 
ne perstojome klabinę iki dabar. 
Dabar sutvėrėme atskirę lietu
viszkę parapiję, ant ko gavome 
jau nuo arcivyskupo daleidimę ir 
18 d. Liepos pradėjome kasti 
skiepę po bažnyczia. Acziui gar
bės vertam tautiecziui, p. F. Bu- 
dre-kiui,kurisai isz savo savasties 
padovanojo lotę ant pa-tatymo 
naujos |ietuwiszkos bažnyežios ir 
lietuviszkai visuomenei aukau- 
jnncziai pinįgus ant re kalingos 
medegos, mes tikimės į trumpę 
laikę pasistatyti bažnytėlę, nes
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parapijinis komitetas, susidedan
tis isz 12 wyrų, labai karsztai 
darbuojasi naujos parapijos rei
kaluose. Jis renka aukas nuo lie
tinių ir nuo kitų tautų, kolek- 
tuodamas po Brockton? ir po ap
linkinius miestelius. Mes Likimė
li, kad atsilankius kolektoriams į 
aplinkinius miestelius, lietuviai 
ne atsisakys mus sušelpti ir kiek 
galėdami,paaukaus ant pastatymo 
musų bažnytėlės.

Sekr. W. J. Petkunas.

' Nauja Lietuwiszka Drau
gyste.

“Kardas” pranesza, kad She- 
nandoryj susitwėrė nauja lietu 
wiszka draugystė, kurios mieris 
yra—palengvinti lietuviams apsi- 
gyvenim? ant firmų. Į t? drau
gyste priguli jau į 20 sąnarių, 
bet reikia tikėti, kad skaitlius jų 
pradės augti, kadangi mieriai jos 
labai svarbus: apsigyvenimas 
lietuvių ant žemės, su kuria jie 
geriausiai susipažinę, yra tai isz 
liuosavimas musų brolių nuo ka
pitalistų skriaudų. Sanariai nau 
jos draugystės moka po 50c. ant 
mėnesio; pinįgai draugystės bus 
apvercziami ant pirkimo žemės. 
Jeigu įstojęs į draugystę sąnarys 
norėtų isz Amerikos grįžti į Lie
tuvę, tokiam įmokėti pinįgai bus 

, sugražinti, taigi ir piistoję į 
draugystę sawo pinįgų ne žudo. 
Naudingumu naujos draugystės 
kiekvienas supras, todėl tegul 
prie jos kuo daugiausiai sąnarių 
pristoja.

Isz Collinsville, 111.
Ewangeliszkas pastorius, lietu 

vys Keturakaitis, jau sugrįžo isz 
savo kelionių po visokius lietu-, 
wių evangelikų apgyventus A- 
merikos krasztus. Pereitos ne
dėlios dien? atlaikė protesto- 
niszkoj bažnyczioj lietuwiszk? 
dievmaldystę, pasakė pamoksi? 
lietuviškoj kalboj. Jeigu dar 
kur yra lietuviai evangelikai ir 
jeigu jie reikalauja lietuvio 
pastoriaus, tegul atsiszaukia prie 
musų tautieczio, pastoriaus M. 
Keturakaiczio, o jis atliks jų dwa- 
siszkus reikalus. Kam lietuviams 
kreipti esi prie vokieczių pašto 
rių, su kuriais ne gali susisznekė- 
ti, jeigu gali ant pareikalavimo 
turėti Eaw<» vientautį.
S Skarmalius.

Isz VVilmington, Del.
23 Liepos tapo geležinkelio su

važinėtas Kaz. Malinauckas.Wie- 
n? jo koj? nupjovė trūkio ratai, 
nugabeno dar žmogų į ligonbu 
tį, kur jis ir pasimirė. Jis paeina 
isz Kauno gub., Panevėžio paw. 
Kadangi neprigulėjo nė į joki? 
draugystę, tai tapo palaidotas ant 
miesto kapinių. Czia mat naktyj 
prie geležinkelio susirinko keli 
pusgalviai ir girtuokliavo, Mali- 
nauckui iszpuolė eiti alaus atsi- 

•* neszti, nors žmogus jau ne tvir
tai ant kojų laikėsi. Eidamas par
puolė po trūkio ratais ir tapo su
važinėtas. Jo kiszeniuje rado dar 
degtinės boukutę. Mat kokius 
vaisius atgabena degtinė!

*) Km Dori, tegul ateina į redakciją 
ir perskaito to žmogaus laiszka, ant ku
rio'jam daviau atsakym?

**) Tas pats žmogus isz Assumption, 
Iii. No. 2? "Lietuvos” ir teipogi "Sau
lėje” pajieszkojo sau moteriszkės aut 
apsivedimo, siulyndamM 115 tam, kas 
jam gera mergin? ar naszlę pr i rodys, 
ir dar priminė, kadazliubą imi kata- 
likiszkoje bažnyczioje. Isz to matyt, 
kad jau jis turėjo gaut nuo katalikiszko 
kunįgo ant to daleidim|,tik ne žinia—ar 
nuo kn. Kravczuno, ar nuo kito.

Lietuwiszkas kandidates 
. ant koronerio.

Scrantono laikrasztis “The 
Sunday Nevs” pranesza, kad so- 
eijalistų partija Lackavannoj pa
statė kąndidat? ant koronerio 
aiusų vientautį, D-r? Jon? 
Szliup? Nėra abejonės, kad jeigu 
perrinkimus lietuviai eitų isz 
vien su socijalistais. D-ras Szliu 
pas galėtų būt iszrinktu. Kitos 
tautos, kaip antai vokiecziai, 
prancūzai, airiai per rinkimus už- 
mirszta apie visokius kitokius ne 
sutikimus, bet balsus atiduoda už 
savajį. Todėl tai daugiausiai Ame
rikos urėdnįkų yra airiai, vokie- 
eziai, arba szvedai.

Isz Wilkesbarre, Fa.
Czianyksztės lietuviszkos pa

rapijos prabaszczius, kun. BaLe 
vyczius, negalėdamas susitaikyti 
su parapijonais ir su parap. ko
mitetu, tapo vyskupo iszkeltas, 
jo gi vietoj, paskyrė tuom tarpu 
airį, kun. Martin?, nemokantį 
lietnui-zkai, kadangi lietuvio 
kunįgo vyskupas ne turi; žadėjo 
tokį paskirti pjutės mėnesyj, ka- 
ditaįis įszveutintas į kunįgus 
lietuvys pabaigęs Detroito semi
narų?. Su kun. Balsevicziumi di
di ausi nesutikimai kilo ui var- 
gamistr?.

Pominklas kunigo 
Burbos.

Ant paminklo kunįgo Burbos, 
pagal iszskaitym? prezidento Su- 
sivienyjimo Lietuvių Amerikoj, 
kun. Žilinsko, yra jau $188,75 
paaukautų arba pažadėtų, pinįgų 
tų ant pastatpmo paminklo yra 
per mažai. Jeigu kas isz mus 
skaitytojų norėtų su savo au
koms prisidėti, tegul siunczia jas 
ant vardo Susivienyjimo kaste
riąs, M. Ch. Riidzevycziaus, 121 
E. Centre st. Shenando .h, Pa.

Kaip kunĮgas Krawczun&s 
stengiasi darodyti, kad 
lenkiszkų minyszkų 
wedania mokslainę 

yra gera.
Pajudinus mums klausym? Chi- 

cagos parapijinės mokslainės, pa
rodžius jos augsztus expensus ir 
netikusias puses, kun. Krav- 
czunas baisiai ant mus užpyko. 
Pirmiausiai jis pareikalavo, kad 
mes savo iszsitarim? atkauktu
me. Bet kaipgi t? galėjome at- 
szaukti, kad nė kunįgas, nė jo 
komitetas ant mus paraszyto 
straipsnio nieko priesziugo neį
stengė darodyti, tik reikalavo 
atszaukimo, bet patys nežinojo 
k? atszaukti. Norint t? at
kaukti, būtume turėję meluoti, 
o kad mes melagyszczių nemėgs- 
tarne, taigi musų straipsnis apie 
Chicagos parap. mokslainę turė
jo pasilikti neatszauktu. Kadan
gi mes neatszaukėme, kunigas 
pasiszaukė sawo ieztikimiausi? 
bažnytinį komitet? ir ryžosi 
protestuoti, vienok ir savo pro
teste neįstengė darodyti, kad 
užlaikymas lenkiszkų minyszkų 
mažiaus kasztuoja, kaip mus bu
vo parodyta, apie kasztus užty
lėjo, o kas tyli, tas prisipažįsta 
prie teisybės; proteste, vietoj su
kritikuoti mus paraszyt? straip
snį, kunįgas asabiszkai užpuolė 
ant redaktoriaus, kad tas neesąs 
jo parapijonu, ir kad bažnytinis 
komitetas nenorįs jį nė kataliku 
vadinti. Tai tau ir protestas, — 
lyg mažų vaikų.

Dabar kun. Kravczuuas, pa
matęs, kad tas protestas netiku
sios mokslainės nepataisė ir kad 
visi lietuviai isz tokio protesta- 
vimo juokiasi, ryžosi asabiszkai 
daėsti “Lietuvos” iszduotojui. 
Paklausykit kuom:

Pereit? žiem? raszė į' mus isz 
Assumption, III. vienas lietuvys, 
kad jo pati įsimylėjo į kit? vyr?, 
o jį suaresztavusi, pasodino į ka 
linį, potam norėjo nunuodinti ir 
1.1., ir praszė,kad mes t? jo laiez- 
k?, piln? szlykszczių plūdimų, 
patalpįtume į “Lietuvę”.*)  Asz 
jam atsakiau, kad “Lietuva” to
kių szlykszczių plūdimų netalpi
na, tas geram laikraszcziui ne- 
pritinka; teiposgi priminiau jam, 
kad per publikavim? laikrasz 
ežiuose nedora moteriszkė nepa 
sitaisys, tik dar daugiaus įgaus 
dręsos ant nedorybių; ir kad 
jam toks apgarsinimas nė ma
žiausios naudos neatnesz. Ant 
galo padaviau jam szitoki? rodę: 
“Nueik į sud? ir pareikalauk,kad 
sūdąs iszduotų tau ant raszto su 
ja persiskyrim?, o tada galėsi 
pasijieszkoti sau kit? dor? mo- 
teriszkę, ir su ja apsivesti; ka
da nuo sūdo persiskyrim? turėsi, 
tai kiekvienas iszmintingas ku
nįgas duos tau szliub?**),  o nuo 
szitos galutinai atsikratysi”.

Tas žmogus, gavęs nuo ma
nęs' tokį laiszk?, prisiuntė jį 
kun. Kravczuuui, klausdamas 
rodos, kbipo dvasiszko tėvo. 
Szis, vieton žmogui duoti rod?, 
t? laiszk? atlilografavo į kelis 
tukstanezius cgzemplorių, ir ka
da mes pajudinome klausym? 
lenkiszkų minyszkų vedamos 
mokslainės, j s pasamdė savo 
bažnytinį komitet? ir komitetas 
kopijas to laiszko dabar dalina 
po saliunus ir nedeldieniais prie 
bažnyczios į viet? “novenų”. 
Kunigas mat tikisi, kad žmonės, 
perskaitę jo iszdalytus la<szkus, 
jau dabar bėgs nuo mus isz to
lo — lyg pabludę, ir su jokiais 
reikalais pas mus neateis; o jei 
gu žmonės pas mus neis, tai jau 
mes busime priversti girti len
kiszkas minyszkas, priversti bu 
sime pavadinti jas lietuvėms ir 
netikusi? mokslainę girti. Jis 
tikisi,kad dabar j iu uždarė “Lie
tuvai” burn? ant visados. Tai- 

Į gi matote, kuom kun. Kravczu- 
nas stengiasi darodyti gerum? 

lenkiszkų minyszkų vedamos 
mokslnioės! Jisai sako: kad 
jeigu dar “Lietuva” nenustos 
peikus jo lenkiszkas mokintojas, 
tai jis iszmurįs murinę tvor? 
ant redakcijos langų, augszt? 
sulyg stogui, kad mes nė sau
lės nematysiu ė; nukirs lang? 
nuo musų namo, kurs yra įsiki 
szęs į szventerių; uždės agen
tui*?  pardavinėjmo szifkorczių ir 
siuntinėjimo pmįgų; uždės ban- 
k? ii t.t. irt.t. ir t.t., tada, pa 
gal jo nuomonę, įvarys mus į o- 
žio rag?. Kad gali lang? nukirs
ti, kurs iszsikiszęs ant nupirktų 
nž lietuvių pinįgus airiszko vys
kupo properezių, te jam nieks 
neužgies, kad gali tvor? mu
rinę murint ant tų paežių vys
kupo properezių parapijos pi|)į- 
gais, to teipgi nieks jam neuž
gins, nes jis pats yra parapijos 
kasierium ir kur nori, ten para
pijos pinįgus mėto, kontrolės 
nieks isz to neveda. T? gali pa
daryt, kada tik apetit? turės. 
Bet k? mus gazdina su bauka, 
su agentūra pardavinėjimo szif- 
korezių ir siuntinėjimo pinigų, 
tai juk tas jau nepirmiena: kaip 
mes žinome, tai jau jis yra ban- 
kieriumi keli metai, nes paia- 
pijinėje rokundoje, lazduotoje 
1897 m. pats parodė, kad savo 
banko j e turi depozitų (svetimų 
pinįgų) 15000 dol., taigi yra 
bankierium nuo kelių metų ir jo 
bankierysta nė mažiausios kon
kurencijos mums nepadarė; 
teip pat girdėjome nuo žmonių, 
kad ir agentysta siuntinėjimo pi
nįgų užsiiminėja, tik tiek, kad 
su savo bizniu laikraszczinose ne 
apsigarsino kaip t? kiti agentai 
daro, o jeigu dabar apsigar- 
sintų, tai kunkurencij? ne mums, 
bet Chicagos žydams padarys, 
nes sulygszioliai lietuviai dau
giausiai pinįgus ir f-zifkortes 
siuntinėjo per žydus; taigi kunį
go agentysta galės tik žydams 
užkenkti, o ne mums, mes gy
vename ne isz agentystos, bet 
isz iszleidinėjimo laikraszczio ir 
knįgų. Beje, dar kunįgas sakė, 
kad ir laikrasztį savo uždėsęs.Jei- 
gu ezit? padarytų, tada jau mums 
nė bartis neteiktų, nes iszlei- 
dinėdamas laikrasztį, pats su
prastų vertę lenkiszkų minyszkų 
vedamos mokslainės, kada pa
matytų, kad vaikai, iszėję isz 
tokios mokslainės, nemoka skai
tyti lietuviezko laikraszczio, ta
da su mums susitaikintų, pats 
pripažintų mums teisybę ir 
stengtųsi dirbti ant naudos lietu- 
w^lės o ne lenkystės, kaip su
lyg sziol dirba su savo lenkisz- 
koma miniszkoms lenkindamas 
lietuvių vaikus.

Dėltogi, kunįgeli brangus, kad 
ir 10 agentūrų uždėsite, tai vis 
nepriversi te mus girti netikusi? 
mokslainę, nepri versite mus 
meluoti, nes kaip jau augszcziau 
sakėme, kad meluoti mes ne
mėgstame, o pagirdami szitoki? 
mokslainę, turėtume bjauriai pa
meluoti. Žmonės skaito tik to
kius laikraszczius, kurie raszO 
teisybę, taigi ir mes turime 
raszyii teisybę; negalime 
lenkiszkas minyszkas, kurios Ire- 
lietuviszkai nemoka, vadinti lie
tuvėms ir negalime sakyti, kad 
jos priderancziai iszmokys lietu
vių vaikus, kad jos įkvėps tiems 
kūdikiams meilę tėvynės Lie
tuvos. Lenkės žino tik savo 
“Polsk?Ojczyzn?”, taigi ir lie
tuvių vaikus iszmokys mylėti 
“Polsk?” o ne Lietu*?.  J«-ign 
mes, matydami szitoki? netvark? 
lietuvi szkoje mokslinėje tylėtu 
me, arba j? girtume, užs'pelny 
tume nuo žmonių didži tusi? pa- 
peikim? ir nužudyt ūme savo 
skaitytojus, tada panesztume di
desnę bledį negu ant agen
tūros arba bankos. Musų 
mieris yra: ger? pagirti, p b In
gę nupeikti, nepaisant — ar jis 
kunigas, vyskupas ar pnvatisz 
kas žmogus, mes turime mažyti 
teisybę ir vesti žmonis ant i-zga 
nitigo kelio. Tokia uždimtė pri
valo būti ir kiekvieno doro 
žmogaus.

A. OL8ZEVSKI8.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
n DALIS.

(Tįsa).
Sudetai tveria rytinį krasztą Czekijoe rubežių, dalina

si jie į daug atskirų atžalų, padalintų klonių upių tekan- 
ežių įOderą, kaip antai klonių Glacko, Bobero, Nisson ir 
t-t. Vakarinę dalį tų kalnų tveria Lužyco kalnai, traukiasi 
jie iki Nisos, nusileidžia į sziaurius prie iszkilimo Virszu- 
teniu Lužycu, ant kurio prasideda upė Spree. Nuo Nsios 
iki Bobero bėga atžala vadinama Milžiniškais kalnais, ku
rių virszunė Schn&kopf iszkilusi ant 1600 metrų arba ant 
5280 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus; yra tai augsz- 
cziausia virszunė rytinės Vokietijos kalnuose. Ant jos 
prasideda isz tirpstanezių sniegų upės Elba. Toliaus į 
pietrytus, iki isztakų upė Odero, taigi Szlezijoj, traukiasi 
kalnai Gesenke, kurių vakarinėj dalyj virszunė Altvater ne 
kiekž emesni už Schneekopfą, bet rytinis jos szonas daug že
mesnis ir nutrūksta Moraviszkuose Vartuose. Sudetai isz- 
siszakoja į sziaurrytus, nupuola ir pasibaigia prie Odero 
klonies. ’

Pieskiniai Elbos kalnai jungia Sudetų kalnus, kurie 
pereina į Prūsų provinciją Szleziją arba Sileziją, ir Erzo 
kalnus; perkerta juos Elbos klonis. Kalnai tie tvėrė Be
niaus iszkilimą, bet tapo vandenų iszgraužinėtais ir pa
virto į kalnus; virszunės jų lygios, krasztai gi status, isz 
tokių virszunių svarbesnės: Koenigstein, ant kairiojo Elbos 
szono, LUienstein ant deszinio.

Saksonijos karalystė yra tai viena isz pramoningiau- 
sių ir tirszcziausiai apgyventų Vokietijos dalių, turi 24 
milijono gyventojų, -ant tokio ploto kaip musų Suvalkų 
gub., gyventojų apszvietimas stovi augszcziaus negu Prū
suose arba mažesnėse lygumos vieszpatystėse. Garsus visa
me sviete yra Saksoniszki porcelė niniai iszdirbimai, mezgi
niai. Pramonę palaiko turtingos anglių kastynės ir kasty- 
nės visokių mineralų.

Isz miestų svarbiausi: Freiburg, ant upės Mukios, yra 
czia kalnakasystos akademija; netoli jo, _Erzo kalnuose 
yra sidabro kastynės. Cheinnilz, su 200000 gyventojų, turi 
daug medvilnės audinyczių. Leipzi^j arba Lipsk, su 300 
000 gyventojų,yra tai vidurys viso svieto knįgų prekystes; 
kas metą būva czia jomarkai, ant kurių suvažiuoja viso 
svieto knįgų prekė  jai, iszleistojai ir drukoriai. Elbos klo
nyj yra sostapilė karalystės, miestas Drezno arba Dresden, 
turintis 300000 gyventojų, vienas isz gražiausių miestų ne 
tikt Vokietijoj,bet ir ant musų žemės. Yra czia daugybė viso
kių moksliszkų įtaisų, muzejų, garsus yra visoje pasaulėje 
Dresdeno abrozdų surinkimas, kuriame yra brangiausi 
abrozdai; teiposgi dailės ir muzikos augszcziausios mok
slainės. Į pietus nuo Dresdeno yra Koenigstein, tvirtynė 
ant kelių vedanezių į Austriją. Prie perbėgimo Elbos per 
kalnus ir prisigriebimo į lygumą, yra miestas Meissen, ku
riame yra porceleno dirbtuvės.

Rytinį Saksonijos szoną apgyvena slaviszkos kilmės 
Serbai Lužicai arba Vendai, užsiliko jų czia dar netoli 100 
000 galvų, užlaikusių savo slaviszką kalbą ir senus pa- 
proezius. Seiliaus visa Saksonija buvo jų apgyventa, da
bar užsiliko ne suvokecziuoti tikt likucziai, nors Saksoni
joj jie visgi turi daugiaus liuosybės negu Prusnose. Svar
biausias toj dalyj miestas yra Bauzen arba Budiezin.

Karalystė Bavarija, į vakarus nuo Czekijos, po 
Prūsų didžiausia isz Vokietiją susidedanezių vieszpatysz- 
czių, užima Bavariszkai-Szvabiszką iszkilimą ir rytinę dalį 
Frankoniszkai Szvabiszko. Gyventojų turi su virszum 5 
milijonus, jie yra katalikai.

Bavariszkai-Szvabiszkas iszkiliinas užima vidurį 
Priealpinio, nuo ažero Boden iki Inno įr Salzacho; prie jo 
priskaito ir iszkilimą Augsztutinio Pfalzo. Upės tekan- 
czios ant iszkilimo teka smarkiai, klonys jų gilios, pilnos 
klampynių, Klimatas ant to iszkilimo yra toks jau, kaip 
ir sziaurinėj Vokietijoj; vynvuoges augina tikt žemes 
nėse iszkilimo dalyse, jų vienok ne daug yra, sziaip gi gy
ventojai, apart reikalingų ant maisto grudų, augina apy
nius, kuriuos sunaudoja alaus leidinyczios ne tikt ant 
vietos, bet siunczia ir į kitus krasztus. Garsus yra visur 
bavariszkas alus, visur už geriausią laikomas. Žemė czia 
ne labai vaisinga.

Frankoniszkai-Szvabiszkas iszkilimas traukiasi į rytus 
nuo Schwarzwaldo, nuo pietų ir rytų turi Vokiszką Jurą, 
nuo sziaurių Turifigiszkos Girios kalnus. Bėga czia dvi 
upės: Neckar, prasidedantis Schwarzwaldo kalnuose ir Men 
arba Main isztekantis isz Fichtelio kalnų. Vakarini isz
kilimo dalis, taigi Szvabija, paupiuose Neckaro, prigulin
ti Virtenbergui, turi žemę vaisingą; rytini gi Bavariszka, 
taigi ant sistemo Meno, nevaisinga; tikt Meno klonyj yra 
vyny ežios.

Kalnai Vokiszkos Juros prisigriebia isz vakarų į Bava
riją, kalnai tie yra pratęsimu Szveicariszkos Juros, bet už 
ją žemesni ir į sziaurrytus eina vis žemyn. Dalis jų besi
traukianti iszilgai kairiojo szono Dunajaus vadinasi Szva- 
biszka Jura, ji staeziai nupuola prie Frankoniszkai Szva
biszko iszkilimo. Žema sziaurrytini Juros kalnų dalis nuo 
Altmuehle iki Fichtelio kalnų vadinasi Frankoniszka Ju
ra, ji nupuola staeziai prie Auasztutinio Pfalzo iszkilimo. 
Vokiszkos Juros kalnai turi žemę nevaisingą, trūksta czia 
drėgnumo, kadangi vanduo neužsilaiko ant pavirsziaus, 
bet subėga tuojaus į plyszius ėsanezius kalnuose; tikt In- 
nos apaezioj netrūksta szaltinių. Neseniai randai tų 
krasztų atsakanezioms įtaisoma suteikė tiems krasztams 
vandenį, parengė rezervoarus, isz kurių vandenį vartoja 
ant laistymo laukų.

Ant prigulinęzio Bavarijai Frankoniszkai Szvabiszko 
nevaisingo iszkilimo yra miestai: Norimberga arba Nuern- 
berg, turi 200000 gyventojų, ant upės Pegnitz, sujungtas 
kanalu su Dunajumi, vienas isz turtingiausių miestų pie
tinėj Wokieti jo j. Toliaus į vakarus, ant užsisukimo upės 
Meno, gražioje vietoje, terp vynyczių yra miestas Wuerz- 
būry. Į sziaurius nuo jo yra Kissingen, su mineraliszkais 
szaltiniais, maudynių vieta, kur kas vasara suvažiuoja 
daug ligonių.

Ant kairiojo szono upės Reino, atskirtas nuo Bavari
jos, bet jai prigulintis yra teip vadinamas Palatinat. 
Svarbiausias czia miestas yra Speyer, gftntinė Maskolijos 
ciecorienės Katarinos.

Ant Szvabiszkai-Bavariszko iszkilimo yra: Ratisbona 
arba Regensburg, ant upės Dunajaus, prie įpuolimo Naa- 
bos. Pašiau, prie įpuolimo Inno į Dunajų, drūta 
tvirtynė ant Austrijos rubežiaus. Augsburg seniaus 
vedė placzią prekystą su pietiniais Europos krasztais, da- 
bargi nupuolęs. Netoli Augsburgo yra muszio laukas 
Leefeld, kur Magyarai, taigi Vengrai, tapo sumuszti. Sos

tapilė Bavarijos yra miestas Monachium arba Muenchen 
turintis 400000 gyventojų, ant upės Isar, vienas isz dai
liausių Vokietijos miestų, turi daug gražių bažnyczių ir 
teiptriobų pastytų isz murmulo, kurį kasa Salzburgiez- 
kuose Alpuose, Monachium turi daug augsztesnių mokslai- 
nių, ypacz pagarsėjusi yra tepliorystos akademija, kurią 
lanko net daug lenkų, mokinosi czia ir lietuvys garsus 
tepliorius Achimovicz. Viesza biblioteka yra didžiausia 
Vokietijoj, turi apie 900000 knįgų.

Virtembergo karalystė užima vakarinę dalį Bava- 
riszkai-Szvabiszko ir Frankoniszkai-Szvabiszko iszkilimų; 
nuo rytų rubežiuoja su Bavarija, nuo sziaurių turi Bava
riją ir Darmstadto kunįgaiksztystę, nuo vakarų Badeno 
Dideję kunįgaiksztystę, nuo pietų Szveicariją, kunįgaiksz- 
tystę Hohenzolern ir Austriją. Virtembergo karalystė, 
nors mažesni už Bavariją, bet užtai daug vaisingesnį. Že
mė iszdirbta gerai, gyventojai užsiima žemdarbyste, ypacz 
gi augina daug vyno, Žmonių apszvietimas stovi labai 
augsztai. Virtembergo karalystė turi daugiaus savistovys- 
tės negu kitos, iszėmus vien Bavariją, sudedanezios Vokie
tiją vieszpatystės, ji turi savo atskirą kariauną ir pacztą, 
ko kitos vieszpatystės neturi, Gyventojai isz dalies kata
likai, isz dalies gi protestonai.

Didžiausias miestas yra Stutgart, kraszto sostapilė, tu
ri 200000 gyventojų, puikioje vietoje, terp sodų ir vyny
czių. Heilbran, ant upės Nekaro, gražioje vietoje. Tu- 
bingen, ant Nekaro, yra czia garsus universitetas.

Didėji kunigąįksztytė Badeno, į vakarus nuo Vir
tembergo, ant Schwarzwaldo kalnų ir ant rytinio szono Reino 
žemumos. Seniai Schwarzwaldo kalnai ir Vogezai drauge 
tvėrė vieną iszkilimą, bet vidurys įslugo, tokiu budu isz 
vieno iszkilimo pasidarė dvi kalnų eilės, Vogezai ir 
Schwarzawld, staeziai nupuola jie prie to įslugimo, isz pa- 
lengvo gi nusileidžia jų kitas szonas. Pietinėj Schwarzv]do 
dalyj yra augszcziausios virszunės, sziaurinėj gi jie nusi
leidžia. Upės tekanezios nuo Schwarzwaldo į Reiną turi 
daug vandens, viena isz jų, Kinzig, pramuszė visą kalnų ei 
lę, Reino žemuma pasidarė nuo įslugimo iszkilimo, įslu- 
gimas isz pradžių tvėrė ažerą, bet Reinas pramuszęs sau 
kelią toliaus į sziaurius, nugabeno ir ažero vandenis ir isz 
jo padarė žemumą. Pietini tos žemumos dalis, nuo Szveica- 
rijos iki Strasburgui, turi daug klampynių ir pieskynų, 
likusi gi dalis turi žemę labai vaisingą. Apskritai imant, 
Badeno kunįgaiksztystę turi žemę labai vaisingą, ji gerai 
iszdirbta, gyventojai užsiima auginimu vyno, sodaunįkys- 
te. Krasztas tas tirsztai apgyventas. Gyventojai vokie
cziai, iszpažįsta isz dalies protestoniszką tikėjimą, isz dalies 
gi katalikiszką

Isz miestų svarbiausi: Karlsruhe, kraszto sostapilė, 
dailiai pastatytas miestas, Freiburg, pietinėj Badeno da
lyj, Heidelberg, ant upės Nekaro, sziaurinėj dalyj, miestas 
pagarsėjęs savo universitetu.

Alzatija ir Lataringijayra tai provincijos paveržtos 
po karei 1871 m. nuo Prancūzų. Kadangi jos paveržtos 
visos Vokietijos pajiegų, todėl jos nepriguli nė vienai isz 
sudedanezių Vokietiją vieszpatyszczių, bet visai Vokietijai. 
Krasztus tuos rėdo paskirtas ciecoriaus vietinįkas. Gy
ventojai per pusę prancūzai, per pusę vokiecziai, iszpažįsta 
katalikiszką tikėjimą, jų yra su virszum 2 milijonai. Alza
tija užima kairįjį szoną Reino žemumos ir rytinį szoną Vo- 
gezų kalnų, Lataringija gi to paties vardo iszkilimą. A- 
bidvi tos paveržtos provincijos turi vaisingą žemę, todėl 
labai tirsztri apgyventos.

Svarbiausi Alzatijos miestai: Strassburg, ant upės Rei
no, turi 150000 gyventojų; garsi yra per savo gražumą 
czianyksztė katedros bažnyczia, kurios boksztas turi su 
virszum 500 pėdų augszczio; yra czia toks jos bokszte laik
rodis, kokio niekur daugiaus nėra, parodo aiszkiai kelius 
visų dangiszkų planetų. Strassburge yra universitetas. 
Mueblhausen, turi su virszum 100000 gyventojų, yra czia 
daugiausiai medvilnės verpinyczių ir audinyczių. Kolmar. 
teiposgi pagarsėjęs audimais isz medvilnės.

Lotaringijoj didžiausias miestas yra Metz, turintis 
per 100000 gyventojų, ant upės Mozelles, drūta tvirtynė. 
Netoli jo yra muszio laukai Gravdotte, Marš le Tour ir 
kiti.

Krasztai Lietuviszkos giminės.
Lietuviszka giminė seniaus tvėrė keturias tautas; to

liausiai į vakarus gyveno Prusai; jų apgyventas krasztas 
traukėsi iszilgai Baltiszkų jūrių pakranezių nuo upės Vie
los vakaruose, iki krasztų Lietuvių apgyventų rytuose; į 
rytus nuo Prūsų gyveno Lietuviai, jų apgyventos vie
tos traukėsi nuo Prūsų rubežių iki upei Dneperui ry
tuose. Į sziaurius nuo Lietuvių, iszilgai Baltiszkų jūrių 
pakranezių Latviai apsirinko sau gyvenimo vietą. Į pietus 
nuo Lietuvių gyveno Juodvyžiai, jie užėmė sziądieninį 
Pagirėnų krasztą, taigi pietinę dalį dabartinės Grod- 
no gubernijos, Sedlecų ir Lomžos gubernijas. Dar toliaus 
į pietus, apie miestą Vladimirą ant Volyniaus, gyveno 
smulkiausia lietuviszka tauta Galedai. Plotus kokį užėmė 
tautos lietuviszkos kilmės, turėjo apie 8000 ketvirtainių 
mylių, taigi jis didesnis negu Britanija arba Italija.

Isz tų lietuviszkos kilmės tautų pirmiausiai isznyko 
toliausiai į pietus gyvenę Galėdai, jie apleido savo apgy
ventus krasztus, persikėlė toliaus į rytus ir ten isznyko 
terp slavų. Juodvyžius isznaikino lenkai, Prusus gi vo
kiecziai. Iki dabar užsiliko tikt Lietuviai ir Latviai. Ant 
to ploto, kurį apgyveno tautos lietuviszkos kilmės, sziądien 
gyvena 18 milijonų žmonių; skaitlius užsilikusių dar Lie
tuvių ir Latvių nepereina 6 milijonų; plotas gi, kokį jie 
užima ne isznesza nė pusės to, kiek užėmė lietuviszka gimi
nė seniai; sziądieninis plotas, kokį apgyvena Lietuviai ir 
Latviai nepereina 3000 ketvirtainių mylių. Taigi mat, per 
stoką vienybės, per nesupratimą, vienos lietuviszkos gimi
nės tautus, kitų brolių ne szelptos, isznyko; plotas gi žemės 
jų apgyventas pasimažino ant I to, ką pirma turėjo. Ga
lėjome stovėti eilėse didžiųjų Europos vieszpatyszczių, ka
dangi žemės plotai, kokius apgyveno tautos lietuviszkos 
giminės, ne mažesni už tūlas didesias Europos vieszpatys- 
tes, kaip antai už Angliją arba Italija, bet už jas daug di
desni. Vitauto laikuose Lietuva isztikro stovėjo pirmose 
eilėse garbingiausių Europos vieszpatyszczių, tikt mes ne 
mokėjome ant tos vietos užsilaikyti. . Garbingiausi Lie
tuvos kunįgaikszcziai teiposgi nesuprato reikalo vieny 
bės terp tautų lietuviszkos giminės, jie platino Lietuvos 
rubežius į rytus, užėmė didelius Maskolių apgyventus plo
tus, bet ne gynė nuo isznaikinimo tautų tos paezios kilmės. 
Už klaidas musų kujiįgaikszczių mes sziądien keneziame 
papuolę po svetimu jungu. Ir sziądien vienok mes dar, 
nors esame po teip sunkiu jungu, nesuprantame reikalo 
vienybės: pjaunamėsi terp savęs, užtai musų prieszai spau
džia mus vis labinus ir smarkiaus, o mes, iszdalyti nesuti
kimais, ne randame pajiegų ant pasiprieszinimo skriaudė
jams. Apie vienybę terp užsilikusių dar tautų lietuviszkos 
giminės nėra nė kalbos; lietuviai reikalo jos nesupranta:

(Toliaus bus)
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Isz wisnr.
|| Lublino gub., pietinėj Lenki

joj, iszdegė miestelis Grabowiec; 
iszdegė ežia 400 namų su wisaia 
gywentojų turtais.

|| Baisi audra beweik su wisu 
isznaikino miestelį Stryj, Galici
joj. Perkūnas trenkė kelis kartus 
į kariaunos'kazermes ir užmuszė 
tris kareivius, daug jų sužeidė. 
Rezervos kazarmės tapo su wisu 
sugriautos. Laukai aplinkinėse 
į tirus paversti.

|| Septynkalnyj, pietinėj Ven
grijoj, siautė baisi wėtra su debe
sų praplyszimais, kuri su wisu 
isznaikino, iszgriovė miestę De- 
trehem. Isz viso miesto isz'iko 
wos trys namai,kalnų nuo vėtros 
smarkumo uždengti, kitus visus 
sugriowė, o tame ir drutę seno
vės tvirtynės triobę.

Į| Ties miestu Jekaterinosla- 
viu, Pietinėj Maskolijoj, siautė 
smarki audra su ledais ir debesų 
perplyszimais. Ledai iszdaužė 
didesnę langų dalį, wėtra iszrowė 
medžius, vanduo apsėmė ulyczias 
ir gyvenimus kelnorėse, nuueszė 
net su visu kelis lengvesnius 
namus. Ant Didėsės ulyczios 
užtvinę vandens pagriebė tris 
žmonis ir nuneszė į upę, kur jie 
ir prigėrė.

| Angliszkas randas apgarsino 
žinias apie iszgertę pereitu metę 
Anglijoj svaiginanezių gėrynių 
daugumę. Sulyginant su užper 
eitais metais, pereitę metę an- 
glijonai iszgėrė daugiaus. Isz vi
so pereitę metę anglijonai ant 
svaiginanezių gėrynių hzleido 
$760000000, taigi iszpuola imi 
$20 dol. ant kiekvieno gy.vento- 
jaus, skaitant moteris ir paikus. 
Turbut tiek neiszleidžia ant gė
rynių nė lietuviai.

H Ant geležinkelio stacijos La- 
zarevo, terp Maskvos ir Kursko, 
vienas isz važiuojanezių pasažie- 
rių, girių revizorius Levszinin, 
norėjo nusižudyti. Iszbėgęs isz 
vagono, pabėgėjo toliaus ir atsi
gulė ant žemės prieszais atbėgan
tį trūkį. Pamatė tę vienok dar į 
laikę esantis ant stacijos žandarų 
unteroficieras, jis Levszininę dar 
į laikę nuo szėuių nuvilko. Užtai 
iszgel botasis, ant padėkavonės 
už isžgelbėjimę, iszsnraukė re
volverį ir paleido du szuviu į 
žandarę; vienas szuvis pataikė į 
nugarę, kitas gi į veidę.

|| Pagal apskaityinę maskolisz- 
kų konsulių, 1897 m. per Ham- 
burgę ir Bremenę skaitlius isz- 
keliivusų į Atnerikę iszeivių sie
kė 81847 žmonių, terp kurių mas- 
koliszkų iszeivių, taigi lenkų, 
lietuvių, žydų ir vokiszkų kalio 
nistų buvo 18107. Per Ham
burgą kefiavo 8841 žmonių, 
1896 m. 18270. Per Bremenę 
maskoliszkų iszeivių pereitę me
tę iszkeliavo 9266, užperei'ę gi 
metę buvo jų 13805. Isz vi. o 
keliavusių per Bremenę maskolisz 
kų iszeivių skaitliaus: 8457 ke
liavo į Suvienytas VVieszpatys 
tęs Sziaurinės Amerikos, 366 į 
Braziliję, 340 į Afrikę, 78 į Ka- 
nadę, 23 į Australiję ir 1 į rytinę 
Aziję.

0 Mieste Tiflise, tam tikri re- 
videntai rengėsi peržiūrėti mies 
to kasę, apie kę buvo praneszta 
kasieriui, gruzinui Žorzeliani. 
Paskirtoj vienok ant revizijos 
dienoj kasierius į kasę ne atėjo, 
namirje jo teiposgi ne rado. Ka 
sę reikėjo atmuszti, joje pasirodė 
nedateklius 710(K> rubl. Kaip 
paskui pasirodė, kasierius atkako 
su pi n į žais į Batumę, isz ežia gi 
nuplaukė aut austrijokiszko gar
laivio į m>estę Trapezund, Tur 
kijoj. Kadangi apie tai dažinojo 
pirma negu laivas atplaukė į 
pas kirtę vietę, tai pabėgu-į ka 
sierių suėmė tunjaus iszlipant ant 
kranto. Neturėjo jis nė laiko už 
paszluotus pinįgus prideraneziai 
pasilinksmyti Turkijoj.

|| Laikrasztis “Cassells Maga
zine” apskaitė metinius įplauki 
mus mu-ų žemės valdonų. Fa 
gal to laikraszcz'o iszskaitymę 
iszpuola, kad didžiausi metiniai 
įplaukimai yra uiekisusio musų 
žemės vieszpaczio, kurio žmonės 
vargingiausiai- gyvena, taigi 
maskoliszko caro. Jis turi ant

metų $9000000; Austrijos cieco 
rius užima antrę vietę, su $4500 
000 ant metų, nors jo pavaldi
niai teiposgi nepriguli prie tur
tingų; Vokietijos ciecorius turi 
$3500000, Italijos karalius $2900 
000; Persijos Schachas 2500000 
dol.; Belgijos karalius $660000; 
Szvedijos ir Norvegijos karalius 
$575000; Holandijos karalienė 
$300000, Grekijos karalius $160 
000; Prancūzijos prezidentas 
245000, Amerikos prezidentas 
$50000; Szveicarijos prezidentas 
turi po 250 dol. ant mėnesio. 
Popiežiaus įėjimai ant melų 
$3000000.
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U Norvegietis Simonsen iszra- 
do budę, kaip isz medžių isz 
traukti spiritę. Jis sudeda me
džių kalades į atsakančius cilin- 
derius, kuriuose yra praskiesta 
sierini rugsztis, paleidžia sutirsz- 
tintę iki 10 atmosferų orę, po ku
rio spaudimu pasilieka medžių 
kaladės ir cilinderius tuos kaitina. 
Tokiu budu Simonsenui isz 200 
svarų medžio pasisekė isztrauk 
ti 6| kvartos spirito.

| Į Peterburgo patentų biurę 
atsiszaukė vienas maškoliszkas 
technikas jurinįkas, kuris pada
vė plianus savo iszrastos prietai 
sos ant sujieszkojimo jūrių gelmė 
se vietų, kur yra paskendę lai
vai, jeigu tokios vietos tikrai ne
žinomos. Prietaisą ta gal kasdie 
nę kuo geriausiai iszjieszkoti jūrių 
dugnę ant ploto 50 geogr. ketvir
tainių mylių; kasztuoja gi ji vos 
300 rublių. Ji gal būt pritaiky
ta ir prie sujieszkojimo prigėrė- 
lių ir kitokių nuskendusių daik
tų.

[ Austrijoj darė bandavones 
su neseniai isz ras ta nauja explio- 
duojanezia medega, kurię iszra- 
dėjas “dynammonu” praminė. 
Pajiega tos naujos medegos yra 
didesni už dinamito pajiegę, bet 
ji daug už dinamitę parankesni, 
ji pati ne explioduoja, todėl nė
ra pavojaus prie jos pervežimo; 
ji gal explicduoti tikt nuo atsa- 
kaneziai pritaisyto pistono. Nauja 
medega kareiwiszk-ų valdžių 
Austrijoj jau seniai išbandyta ir 
jų priimta. Dabar su ja darė 
bandavones kautynėse ir 
jos teiposgi buvo pasekmingos. 
Bandytojai inžinieriai, buvę prie 
bandavonių Erzo kalnų kautynė
se, pripažino “dynammonę” už 
geresnį ir atsakantesnį negu di- 
na m i tas.

|| Prancuziszkas technikas Ai- 
me darė Paryžiuje bandavones 
ant siuntinėjimu telegramų nuo 
orlaivių ant žemės, pasinaudo 
jant isz Marconio telegrafo be 
drato; prie to Aime pasinaudojo 
isz aparato Ducreteto, kadan
gi patsai Marconio telegra
fas ne siunezia telegramų per orę, 
bet tikt ant žemės. Bandavonės 
pasisekė pusėtinai. Ąime rengiasi 
isz savo isztirimų pasinaudoti 
aut isztirimo oro elektrikos ir pa 
rengti lygiai ant žemės, kaip ir 
ant jūrių,aparatus aut persergėji
mo ypacz plaukianczių laivų. 
Aparatai toki pranesz plaukian
tiems ant jūrių laivams ant kelių 
dienų pirmiaus apie besiartinan- 
czię audrę ir tokių būdų laivas 
galės nuo audrų pasislėpti kur 
nors į portę.

Wietines Žinios.
— Į Chicagę atkako žinomas 

lietuviams, kunįgas Juodiszius ir 
apėmė neprigulmiugę lenkiszkę 
parapiję ant Laurel ui.

— Prekės kietų anglių Chica 
goj nupigo ant pu»ės to, kę kasz 
tavo pirmiaus. Nežinia, ar jos il
gai užsiliks teip mažos, ar vėl 
pakils. Reikalaujantiems anglių 
dabar butų geriausiai isz to pigu
mo pasinaudoti.

— Iki sziol miestas Chicago 
suteigė isz viso 8805 kareivių, 
taigi 7605 žemės kareivius ir 
1200 juriuįkų; reginlentuose isz- 
traukusiuose ant Filipinų 47 ka
reiviai artilerijos yra isz Chica
go. Terp Ch cagos liuosnorių yra 
ir keli lietuviai.

— Pereitę sanvaitę Chicagoj 
buvo dideli karszczisi, vidurdie 
nyj termometras rodė 95° szeszė- 
lyj. Karszczio saulės spindulių

net kelios deszimtys žmonių tapo 
užgautos,bet rodosi, kad užgavi- 
mai ne pavojingi. Užgautus nu
gabeno į ligonbutį.

— Paminėjome mes pereitame 
“Lietuvos” numeryj apie suaresz 
tavimę, Chicagoj pažinstamo lie 
tuviams bankieriaus Kopperlo 
už ėmimę nuo žmonių pinįgų tę- 
syk, kada bankas buvo jau nusi- 
bankrutinęs. Užtai Kopperl pate
ko po sudu, sūdąs vienok jį isz- 
teisino ir radęs nekaltu, paleido 
isz kalinio.

— Du vokiecziai: H. Schmehl 
isz Chicago ir Juozas Sanders isz 
Millvaukee, Wis. parengia lenk
tynes. Jie susitarė eiti pėkszti 
visę kelię nuo Chicagos iki Mil- 
vaukee. Iszeis jie paskirtoj dienoj 
isz Chicagos rotuszės 1 vai. rytb 
ir žada tę paezia dienę, 8 vai. 
vakare, ateiti į Milvaukee į ho- 
telį Schlizo. Kuris ateis pirmuti
nis, gaus 500 dol.

— Lenkas Ludvik Niką ir 
Katarina Mazurek, atėję pas kai
mynus ant apvaikszcziojimo gi
mimo dienos, teip pripylė gerklę 
“blackberry brandy”, kad nuo to 
pasimirė. Rods tę gūrymę gėrė 
ir kiti ant iszkilmių susirinkę, bet 
nieks isz tų nė ne susirigo. Tur
but pasunirę gėrė ar daugiaus 
už kitus, ar gal ne buvo prie to 
gėrymo pripratę. Girtuoklystė 
mat ne vienam trumpina amžį.

Pirmutinis
Lietuwiszkas Albumas 

iszleiatas kasztiis kun. A.M. Mi
luko.— Yra tai puikiausia liet. 
Enįga iki sziol iszleieta. Ant 46 
lapų puikios slidžios popieros, 
atspaudinti gražus paveikslai 15 
mus svarbesniųjų rasztinįkų: 
vyskupo Volonczausko, Daukan
to, Ivinskio, vyskupo Baranaus
ko, kun. Burbos ir tt., teiposgi 
pa veikslai 8 lietuvių nukentėju
sių už lietuvystę, tipai pa
rodanti kaip nesziojaapie Sena pi
lę mergos, jaunamartės, dėdienės, 
dėdės, seniai ir tt...., o teiposgi 
paveikslai Surivienyj mo Seimo 
delegatų, Szenadorio nedėldleni
nės mokslainės mokintojų, 5 lietu 
viszkų hažnyczių, ir tt. Atspau- 
dinta tų knįgų ne perdaug, taigi 
norinti jas įgyti, pasiskubinkite. 
Preke 50 cnt., ° puikiuose ap
daruose 75 Cllt., kuriuos reikia 
prisiųsti per money order, ne 
markėmis. Perkupcziams, per
kantiems ne mažiaus kaip 10 ant 
t*yk nuleidžiame 30%. Pinįgus 
siuneziant reikia padėti adre-ę:

Kev A M Milukas, 
Hhenandoah, Pa.

Pigiai ant paran<lawojinio Szto- 
ras su basementu ir stone. Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: 
Cielevski, 3301 Laurel st
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Nameliapuatelnyko . “ “ Tte
Naujas lietuvtszkas Lementoriua „ 10c
Negirdėtai daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms 5c,
Nedorybe Rymo Ciecoriaua, istorija isz laiko 

ponavoiimo Nerono .... 80o
Neeiprieezyk. Komedija grajyjama teatruose 10c
Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpetystej 

(socijaliociszkas pieszinya) . 85c
Paskutines miszioa.a py saka 15o
Patarles ir dainos..................... 10c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Pulkus apraszymas tikru atsitikimu iszlai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Petro Armino raeztai. Knygele turinti 61 pui

kiu dainų , . . . 10c
Praelte Vilniaus. Apraazo niu> pat pradžių 

užaidejimo miesto Wilinaua,koki jame 
kliosztoriai buvo, koki lietuvlszkl ku- 
nlgalkszcziai gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.................................10c

Pavogti arkliai ir Mendelis Didgalvis.Dvi 
gražios pasakėlės ... 10c

Pasak* apie Joną Tvardaucka gariu burtinyka 
ir jo darbus sykiu su apraazymals apie bur
tus. Puslapiu 158 Preke ... 25c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmontu 
ir visokios rodos............................... 15c

Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norincziu 
Iszmoktle gražiai rassytie 10c.

Pradinis mokslas anglis.kos kalbos................75c
Pilnas szlmtmetlnis kalendorius su plane

tomis ..... 10c
Pasakojimas Antano Tretininko „ „ 25c
Pulkusapraszymas apie Lietuva . (1,00
Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 

turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose . . .15c

TURI BŪT

Iszparduoti per 
60 dienu! 

t

66 LOTAI
Ant 22fon Avenue nuo 
Lake St. In ^žiaurius, 
arti bažnyczioB iriNzka- 
Iom, Melrose Park, III.

KRAJOvA

1894 t«i- 
isz-

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

Su guodone
W. 8LOMINSKA, «79 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

W. SIOMINSKA,
679 Milivaukee Avenue, CHICAGO. ILL.

Mano Dirbtmoe tapo 
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuškos Paro
dos už rūpestinga, 
singa ir artistiszką 
dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

Apsisaugokite Lietuwiai!
Du valkatos lietuviai, Joną* 

Burutis n* Mikas Domikis, kurių 
pravardės matomai permainytos, 
abudu isz Kauno gub., pagyvenę 
Allegheny, Pa. su virszum mėne
sį laiko, prisiskolinę, kur tikt ga
vo, isz ežia iszdumė. ♦Darhę 
turėjo, todėl ant pasiranezyjimo 
kitų lietuvių, ėmė jie ant knįgu- 
czių mėsę ir kitus valgio pro
duktus; ga-padinei už boardę tei
posgi pasiliko kalti; Domikis pa
siskolino nuo vieno vaikino siu- 
tę, ėjo neva pėdę parsineszti, 
bet su pinįgas namon ne grįžo. 
Mes mename, kad jie iszdumė į 
Chicagę,nes ten Burutisduri bro
lius ir ten nuo seniui repgėsi ke
liauti. Lengva bus tuos valkatas 
pažinti: Domikis mažo ūgio, bet 
storas,vaikszczioja įtraukęsspran- 
dę. geltonų plaukų, su virszum 
20 m. amžiaus, žiuri iszpaniurų, 
angliszkai moka ir vokiszkai sa
kėsi mokęs. Pavogtas nuo ano 
lietuvio siutas rausvai pilkas. Jo
nas Burutis vidutinio ūgio, plau
kų juosvai geltonų; Chicagoj jis 
yra jau gyvenęs ir gal to miesto 
lietuviai jį pažįsta.

Meldž u suare-ztuokite tokius 
paleistuvius ir duokit mums žinię, 
o bus užtai atlyginta.

Leon Gricius,
391 Beaver av. Allegheny City Pa.

Didelis Piknikas.
Draugystė Szvento Kazimie

ro, Nev Yorke kelia devin- 
tę metinį p knįkę, suba'oj 30die 
nę Liepos, (Juiy) Washington 
Prove Parke, Nevtovn L. J. 
Maloniai užpraszo visus brolius 
lieiuvius ir 1 etuvaites kaip isz 
Nevjorko. Brooklyno, teip ir ap
linkinės susirinkti ant to omą 
gaus )>asiliiiksmiuimo.Pradžia bus 
3 valandę |»o pietų. Prekė tikie- 
to 25 centai.

Szirdingai užkvieczia.
Komitetas. .

31 dienę L epos, salėje L Ažu- 
ko, 3301 Auburn avė. Chicagos 
lietuviai demokratai tuiės mitin
gus, ant kurių mėgįs tverti lietu- 
viszkę demokratiszkę “Ilgę”. 
Dėlto užpraszo visus lietuvius 
demokratus ir demokratiszkus 
kliubns, jeigu koki yia, ant azių 
mitingų pribūti, o jeigu nėra, tai 
• egut susitveria. Mitingai pra
sidės 7| vai vakaie.

Užpraszo, Komitetas.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų |»inįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcz otų, suskilę juos per 
•‘L etuvos” redakciję, o greieziau- 
siai auvaikszczios. Užgreitumę ir 
te singumękasdienapturime-z m 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
wi-ų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes me< laikome geriau
sias linijas, ant kurHj į 8 d>e 
nas’ pervažiuoja per marias; 
ant p'a-tų ir pig ų lin jų szifkar 
ežių visai nepni duodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Pridusdami pinįgus ant szifkor- 
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite sz tokį adresę:

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

PHjieszkojimai.
I’ajieszkau sawo brolio. Jurgio Anta- 

naiezio, isz8uwalkų gub., Lukszių par., 
Ilagigrkės kaimo. Aplaikiau nuo jo pas
kutinį laiszkę isz San Francisco, Cal. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
szio adreso:

Petkas Antanaitis,
Box 41, Union City, Conn.

Pajieszkau sawo draugų: Simano 
Kas|>arawycziau8 ir Mikolo Žinkewy 
cziaus, abudu isz Kauno gub., Reseinlų 
paw . Wartanaiczių ir Užkertinių kai
mų, teiksis atsiszaukti ant szio adreso: 

J. Mertinatis,
692 Oi ne st. \Vilmington, Del.

Knigu Kataliogas.
KnigoM NwletiMzkoH intalpoa.

Abecela g<*nau»e mokintume dėl waiku 30e. 
Amžiau, salai Pooako Piloto, kuria buwo 

audfa* Wie»zpatiea Jexau»...............Ac
ANDERSONO PASAKOS Vienoje knyge

lėje 10gražiu paeakaieziu................... ikc
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro lOo.
Anekdotai laaaiianmai Ir patarles iax gyweui- 

mo senowes Grekonu bei Rymionu" ** 5c
Apteka Diewo.....................................................|1.00
Aliute duktė kunĮgulkaaozio Kerniaus, nauja 

ir graži paaaka .......................................,5c
Apie kalbu pradžia ir tikros rodos dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu wedanoxiu lax tikro ir 
isiganingo tikėjimo kelio in prapulty. Csia 
raasejaa nurodo kurios yra seniausios a' t 
swleto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuw|.aka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiau-tai' neprieteliu, kurie stengiasi ja 
iszaaiktnti: ant galo paduoda rodąs kaip 
nno tu neprieteliu apsisaugoti . 10c

Arielka yra nu .dat paeinanti i.x girtybes. Czia 
apraazo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta su keturiais abrozeliaia žmo
gaus pilsro, kokios isx girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima isxsigy
dyti ..... 36c

Bal as Karžieis (eiles)......................................   5c
Birutes dainos " “ 10c
Budai gydymo. Daktartsika knyga................ žuc
Dievaitis, apysaka sxios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negird-jo. Preke •• •- tl.oo

Daiuu skrynele ,, ,. 30c.
Devonistklu kryžius (Isztyrimas apie Devo 

nisakiu kalino kryžių) . 10c
Du broliu plesiinys lai turku kares su masko

liai .............................................................. 3c
Dnonoa jiesskotojai (apysakai 35c
Du puiku* aprastymai apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimą valku (1.00
“Dirva*' medega 8. Daukanto bijografljai (gy

venimui) Yra tai naujause knlgele Ir labai 
akvva kurioje apraszytsa gytnenltnaa Siraa- 
noD»ukento nuop t kūdikystes iki jo sraer- 
ties: kaip augo, kur mokino-i kg velke ir 
tt. Prie io ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeeje randasi daug dainų ir kitu tra
kiu straipsniu Preke . ... 80c

Etnollogiaskos smulkmenos 35c
Egle ž*k-xiu karaliene ir isigrlovimas Kauno 

pili- 1388 m .du puikus dramai paraižyti A- 
leksandro Gužuczi<......................... ........

Genu Dede. Graži pasaka isx sziandienimo Lie
tuviu pa d jimo ... 10c

Gyvenimas Stepo Raudunaio pasakos 15c 
Gyvenimas Genawaltes (Genovefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu gir
dėja yra 50c

Graži vaiku knygele “ “ * 10c
Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrugos “ " 10c
Istorija isz taiko Prancūzu vainos atsitiku

sius Afrikoje . . . 30u
Istorija gražios Mage Ienos ., 20c
istorija septynių Mokytoju * “ 50c
istorija aroa apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Para*ze Zanavykas. 40c
Iszganimas vargdienio.' Knigcle pamoki

nanti kaip pagerint tavo gyvenimą 25c
Juokingas pasakojimas a pi- Bzaltabuizius 

ir du gražus straipsniai isx ukimkystes 5c 
Ju' aupvs Konluszrv-kls. arba kankinimas 

Unijotu po valdžia maskoliaus .50o
K. Donelaiczio raeztai 40c
Ka darytis, kad butume sveiki ir Ilgai gyven

tume...................................................... 10c.
Kankles, lietuviszkos dainos su natomis, 

sutaisytos ant4 balsu, dt) vyru 85c.
Kaip igytle pinigus ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros Ir kiti naudingi 

skaitymai , . , , lOo
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis ,. ,, 10c.
Kas yra. o kas bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas pasaka „ 10c
Kinai ir kaip lie gyvena..............;.................. 10c
Kelio* l-toriszkos dainos. Czla laipinąs! labai 

gražios ir svarbios dainos apieKietuvos pra
eitis jo* lietuwwxxus kunigaiksteaius Kra
žių skerdyne Ir tt. . 10c

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai
dingume. ... 10c

Keistutis, tragedija 5se aktuose ant loazimo 
teatru ...... 20c

Keletą* žodžiu apie lietuves ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pu«l.M 10c 

Kabalas talpinantis savyje visokius užmlni- 
mus ir ant )u reikalau lantl a'sakymai 10) 

Lietuvos Tėvynė* Dainos, paraitytos kn. Anta
no Wienožlnako. Labai gražios dainos 8'» 

Lietuviai amžių gludumuose Cžla talpinasl ly- 
rinejimsi apie l>e<uv u*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. K n įgėlė verta yra per- 
skaity no kie*vienam lietuviui . 5c 

Lengvas būdas paežiam per savęs pramok
tu 'aszvtie dėl nemok* ncziu 10c

LietuviHZko* dainos isz vl*ur surinktos,
apie keturi salintai dainų “ Ž2.00

Lietuviazkas sziuplnia “ 6c
Lietuwlszki Rasztal ir Rasztlnykai 50c
Lietuvos Kankles, nauju d*inu knygele tu

rinti 72 d. Inas. , ,, 15c.
Lietus iszaas leme n tori u s vokitzkoms lite

roms preke .... 80o
Lletuwnyku i«l Lietuvos nusidavimai, vo

kiškoms literoms. . 36c
Lietuvos Istorija, paraižyta 8. Daukanto.dvi 

dideles knygos, kožna po (1.50, sykiu 
abi........................................................... (3 (W

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurios galima iszrookti 
f erai virti valgius ir atsakaneziai ve*ti 
ukne......................................................20c

Lietu vi sies praeitis dabartis ir ateitis * 25c
Medejo pasakojimas. Szl knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
ra-zoat-iUkimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimi* po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyvas Ir pamokinantis apsakymas *u 
Vim* abrozeltai*. . . . 10c

Maskolljos politik* su Europa Ir katalikiazka 
bsinycžia. lazrodymss kaip maskoliai per- 
sekloj*. kankina ir n*ikina lietuviu* ir ju 
bažnyozls* ...... 10c

Mulu muž.kelis lazduota* ant naudos Lietuvos 
Ukinykams Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos teuti-zka* kilimas. Botam ro
dos ukinykams prie gero vedimo ukinykys- 
tes, ir k-iletaa pasakaieziu . . . 10c

Medega musu tautlsskai vaistinykystei. Szioje 
knigoje apra-zo visas ligas, ju vardus ko
kiais jaut vadina Kaunlecziai ir Suvalkle- 
ciial. tepgi apraazo kokeia vaistais prasti 
žmonea Jas gydo. Preke ... 40c

Prekes Lotu nuo

$80.00 iki $210.00
Gaus pilnas popieras sa kiekviena Lotu.

W1noh intainos apmokėto*.

ATSISZAUKIT PRIE AGENTO

F. Dunnebecke,
No. 28 lllth Avenue, 

...MELUOSE PARK, ILL.

Dasižinokite pas Juozą 8tefankewicziu, 
Mdrose Parke, kurs tenai turi lotą 
pirkęs. < <i«—a> ‘

NAUJA D1RBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turiu užgarlię pnineszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad asz atidariau lie* 
tuwiszkai-lenkibzkę dirbtuvvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuivinėjamų 
(haftų) artist i-zkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. A|>stelewimus priimu 
nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsiu kad asz dir 
bu piginus už kitus, bet kas mane 
darbus pamatys, pažins jų wertę.

Dėltogi meldžiu kaipo Guod. 
Kunįffų teip ir Draugyszczių, kas 
reikalauje'e gerai padirbtų wir« 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mane apstehuoti, o užtikrinu 
jogei busite užganėdinti;

Su guodone,
T. Andruszewlczaite, 

115 W. Division St. 
Chicago, Illinois.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Hakted ui.

Nujima puikia* Fctogt f i Ja*, už tuziną tiktai

$2 00
An waa.Hu ir kitokiu reikalu nuliraa Fototrr* 

fiiaa kouuik auael

Pigiausius ir geriausius

Baisikelius 
naujus ir senus, galite vvisados 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co,
Fith Av., Chicago, III.

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris titpo 

iszgydylas isz ligų įvytų per jaunystės 
iszdykuma (ononizmn) naminėmis gydy
klomis. Teip iszsigydyti ne galima, 
bet jeigu kenti ant nerwų turi apsilpny- 
tas lytiszkas dalis kūno per ooonizmą, 
ar poliuciją, kenti galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszyk 
sziądien pas mano, o asz atsiųsiu tau 
aprnszymą kaip asz iszsigydžiau trum
pu laiku isz tokių pat ligų kelių metų 
kentėjimo. Aprašymą prisiųsiu užpe- 
czAtytame koperte ir apie iawo groma- 
tas nieks nedidinus. įdėk už 2c markę 
ir raszyk paa; Fred \Vilson 
(26—8) ; Box380, Kenosha, Wis.

C h h s. BnltrukonN.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai vra: Špilkas, Ko
kardas, Juostas, karūnas ir visus 
kitokius dėl Draugyazczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiazaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTKUfcONIS,
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - - CONN

LIETUWIU DAKTARAS

į MARJA DOWlATT, I

I
 Kauno gub. Szauliu pa wieto. 2

838 W. 18th Street. Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos

Nuo 8tos iki 12tos ryto. * aptiekos.

y Jtt' W TiK Hf' įĮK JK W 4

Lietuwlszka AotiGKa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wtsada galima rast BAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

2^)7 TĘMY K GELTONĄ PĄRWĄ MUS APTĮĘKOg 257

Waterbnrio Meblio Kompanija
(Waterbury Furniture Co.)

135—169 E. Main St.
Sveikiname savo kostumerius szirdin

gai jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Pątyrem Jusn prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo tavorus už pini
gus ir ant bargo, perka ingijomedaugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

K arpe tu, Purceliniu ludau, Me- 
bliu, Pecziu ir tt.

Grabai ir kiti wisi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

Ant pareikalavimo szaukite mane ko- 
žname laike isz District Telefon Ofiso, 
5 E. Main St.

Greitas patarnavvinias, 
c prekes pigiausios.

• NOTARIJUSZAS.
CLAIM ADJASTER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis ypacz priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo viengenti:

F. P. Bradchulis,
3201 8. Halsted St. CHICAGO.

___________________
KAS ATSITIKO

SU JONĖS?
BU KOKIU JONĖS?

Ugi su Jonės
“The Slioe Man”.

Dasižinok po nr.
824 Bank St., 

WATERBURY, CONN.

ĮVAŽIUOJU

S. Leliasziu, 
ne* pa« ji randa

si geriauses 
Rmapea* ir alus.

Lietuwiszkas Salinius
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabovų.

S. LELIASZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

Geriati.se Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Damsewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likjerius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas I)ani.sewicziu8.

TEMINES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ąnt metu $1.00

Pernykszczius ir užpernykszcziusnume
rius galima gauti už 50c.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėb adresą: 
Kev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., beranton, Pm.

“Vienybe Lietuvninku” 
iszeina kas sereda jau 13-ta^ 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz
tuoja $2.00 o ant pusės $|. 
Pinigai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS & CO.
PLYMOUTH. PA.

M. A. Kaniauskas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipocri taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikmdelius, lenciūgėlius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus ir ant iszmokescziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos

nuo $3 iki $6.
Kam koki daiktai yra ant greito reika

lingi, padarau juos ant palaukime per 
j valanda. Prekes mano yra pigesnes ne
gu visame Chicagos mieste. Ateikite ir 
persitikrinkite. Su guodone,

M. A. PAWLAUSKA8,
124 Foremau.St,, Cleveland, O-

Geriati.se
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