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Politiszkos žinios.
—o---

Kare Amerikos su Iszpa- 
nija.

Karė Amerikos su Iszpanija, 
rodosi, neužilgio turės pasibaigti, 
kadangi Iszpanij i pati pamatė, 
kad nėra jau vilties kiek nors 
sustiprinti pamatus savo val
džios ant Kubos, Forto Rico ir 
Filipinų. Jai reikia kariauti ne 
tfkt su įsiveržusią amerikoniszka 
kariauna, bet ir su miisztinįkais, 
kurių pajiegos didesnės negu 
amerikonų: antai pasikėlėlių va- 
dowas ant Filipinų salų, Aguinal- 
do, turi 130000 kareivių, isz ku
rių 30000 turi naujausius ginklus, 
kiti gi apginkluoti senesniais ka
rabinais; amerikonų gi ežia yra 
tikt 12000. Todėl iszpaniszkas 
randas papraszė jau prancuziszko 
pasiuntinio Washiugtone pradėti 
tarybas su Amerikos randu kas- 
link paliovimo karės. Pradžia 
tarybų jau padaryta, isz Ameri 
kos pusės suteiktos praneuzisz- 
kam pasiuntiniui, tarpinįkaujan- 
ežiam prie tarybų, išlygos, ant 
kokių sutinka Amerika paliauti 
kare, kurias lasai per telegramą 
iszsiuntė j Madridu. Iszlygos tos 
yra szitokios: paliuosavimas Ku
bos, atidavimas Porto Rico ir ki
tų prigulinezių dar Iszpanijai A- 
merikoj salų. Iszpanija pinįgų 
ne turi, todėl apie užmokėjimu 
karės kasztų ne gal būt nė kal
bos. Kasliuk iszpaniszkų salų 
ant Didžiojo oceano, taigi Filipi- 
niszkų, Marijaniszkų ir Karoli- 
nuakų, tei.apia tai dar tikrai ae-- 
žinia, ką ežia Amerika nori pasi
laikyti. Marijaniszkas ir Karo- 
liniszkas salas ne sunku buvo už
imti, kadangi ant ją visai ne bu- 
wo iszpaniszkos kariaunos. Kas- 
link Filipinų, tai iki sziol Ameri
konai užėmė wien miestą Cavitte, 
didžiausias ant tų salų miestas, 
Mannille, dar iszpanijonų rankose, 
sziaip gi visos salos yra jau be
veik suvaldytos Aguinaldo, 
taigi maisztinjkų rankose. 
Tūli amerikoniszki minis- 
teįiai norėtų pasiganėdinli 
vien anglių stacija su maža terri- 
tofrija ant Filipinų ir Karolinisz- 
kų ir Marijaniszkų salų, bet jau 
dabar pradeda ateiti į VVashing- 
toną, parengti tūlų isz geltonųjų 
veislės laikraszczių protestai 
priesz teip mažus reikalavi nūs. 
Tie laikraszcziai užmirszta, kad 
iki sziol amerikoniszka kariauna 
suwaldė vien mažą Santiago ap
skritį ant Kubos, ir ežia ketwirta 
kariaunos dalis serga, užėmė du 
ar tris miestelius ant Porto Rico, 
ant Filipinų turi vien miestą 
Cavitte. Paskutinėaisz ten atei- 
nanezios žinios pranesza, buk 
maisztinjkų Vadovas, Aguinaldo, 
attikreiĮjp priesz amerikonus ir 
mėgina priesz juos ginti nepri 
gulmystę sawo apgarsintos repu- 
blikos. Sako, buk admirolas 
Devey, praneszdamas apie tai, 
pareikalavo dauginus kariaunos, 
kuri reikalinga -ne priesz iszpani- 
jonus, bet priesz amerikonų pa- 
dėtojus, taigi priesz Filipinų pa- 
sikėlėlius. Ant Kubos, apart ku 
bieczių, kurie ne visame susitai
ko su amerikonais, jenerolas 
Blanco turi gerai apginkluotų 
kareivvių su wirszum 100000 
žmonių. Ant apvaldymo to, ką 
sutinka atiduoti Iszpanija, var- 
giai be užteks tos kariaunos, ko
kia sziądien suszaukta po ginklu, 
jeigu gi Iszpanija norėtų tolinus 
vesti karę, tai reiktų dvigubai 
tiek; vien ant suvaldymo Agui
naldo, kaip sako, reiktų ant Fili
pinų laikyti mažiausiai 150000 
kareivvių ir tai per ilgus metus, 
taigi szeszis kartus dauginus ne 
gu visa po ginklu esanti Ameri
kos kariauna. Tas miszpasaky- 
tai daug kasztuotu, ypacz 
kad užlaikymas Amerikoj ka- 

riaunoe daug daugiaus kasz 
tuoja negu Europoj, ežia 
mat prie kariaunos reikia su
tverti vietas visokiems spėkų- 
lantams už nuopelnus politikoj. 
Jeigu isz platinimo Amerikos 
valdybų laukia didelio pelno 
spekuliantai, kuriems atsidaro 
nauja dirva jų spekulac joms, ex- 
ploatacijai naujai užimtuose 
kraštuose, tai užtai ramiai gy
venantiems ukėsims išpultų 
neszti daugiaus sunkenybių negu 
dabar ir tai be jokios naudos.

Nors tarybos kaslink susitaiky
mo prasidėjo, bet užtai karė ir 
susimuszimai ne pasiliovė, pasi
liaus jie tąsyk, kada Dzpanija su 
tiks ant Amerikos sanlygų; kol 
isz Madrido ne ateis atsakymas 
ant nusiųstų ten reikalavimų. 
Jenerolas Milės su žemės kariau
na jau įsiveržė ant salos Porto 
Rico, užėmė kelis mažus miėste 
liūs. Pajiegos iszpanijonų ežia 
mažus, todėl ir tie susitikimai bu
vo be svarbesnės vertės, kuriuo
se vos po kelis arba po keliolika 
žmonių tapo užmusztų ir pašau
tų. Užimtuose krasztuoso jene
rolas Milės apgarsino atsiliepimą 
i gyventojus, kuriame pranesza, 
kad atėjo ne kaipo prieszas, bet 
ant iszliuosavimo jų isz po Isz- 
panijos valdžios. Kaip laikrasz
cziai pranesza, gyventojai su 
džiaugsmu priima amerikonus, 
dėkavoja jiems už iszlhiosawimą. 
Žinoma, kad gyventojams ežia 
galėjo įgristi iszpanijonų valdžia, 
todėl dabar gal jie ir džiaugiami, 
nors, žinoma, norėtų savistovys- 

tojų, nauji valdytojai jiems dar 
svetimesni negu iszpanijonai, ka
dangi ne tos paezios tautiszkos 
kilmės.

szios
VVokietija.

Svarbiausias Europoj 
sanvaitės atsitikimas yra—pasi- 
mirimas garsius buvusio Wokie- 
tijos kancleriaus, Ottono Bismar
ko. Pasimirė jis 30 d. Liepos, 
11 vai. vakare, iszgyvenęs 83 m. 
Rods jis dabartinio Wokietijoscie- 
coriaus 1890m. kovo mėnesyj tapo 
praszalintas nuo kancleriaus urė
do ir gyveno savo dvare Fri- 
drichsruhe ne imdamas daly vumo 
prie valdymo kraszto, bet Vo
kietijoj jo įtekmė buvo kur kas 
didesni negu ciecoriaus ir jo pa
rinktų augszcziausių urėdnįkų, 
kadangi isz tikro ir nuopelnai 
Bismarko kur kas didesni. Bis- 
mark mažą Prūsų karalystę pa
statė pirmose eilėse musų žemės 
vieszpatyszczių, sutvėiė ^Vokie
tijos ciecorystę. Rods! jeigu W> 
kietija stojo pirmose eilėse, jeigu 
pirmutinystą paveržė nuo pran
cūzų, tai ne vien vieno Bismar
ko tame nuopelnai, bet ir vokisz- 
kos kariaunos, ^urią pakėlė priesz 
Bismarką pasimiręs Moltke, Bis
marko nuopelnai tame, kad jis 
mokėjo pasinaudoti isz trumpa- 
matystos kaimynų, jeigu reikėjo, 
mokėjo terp jų pasėti nepasitikė
jimus, isz ko jis visada naudą iš
traukti mokėjo. Jis parengė 1866 
m. karę su Austrija, kurios įtekmė 
^Vokietijoj buvo didesnė negu 
mažų Prūsų, sumuszęs Austriją, 
iszmetė ją isz Wokietijos ir tokiu 
budu Prūsams pateko visa įtekmė. 
Karę su Austrija palengvino jam 
Italija, kuri drauge priesz Aus
triją kariavo. 1870 m. pasinau
dojo isz klaidžios Prancūzijos ka
riaunos organizacijos ir pradėjo 
karę su už galingiausią laikoma 
Praucuzija, kurią greitai perga
lėjo rods ne Bismark, bet Molt- 
kės parengta kariauna. Mokėjo 
Maskolijoj pasėti nepasitikėjimą 
Austrijai teip, kad Maskolij t ne 
daleido Austrijai įsikiszti į karę: 
kaip tikt prasidėjus karei su 
Prancūzija, Anfetrija pradėjo 
traukti savo kariauną ant Wo- 
kietijos rubežiaus, tą pati padarė 

Maskolija, stumdama savo karei
vius prie Austrijos rubežių ir 
tokiu budu paskutinę sulaikė nuo 
įsikiszimo į karę. Prancūzija ta
po sumuszta, nužudė dvi pro
vincijas ir turėjo iszmokėti per
galėtojams 5000000000 frankų 
karės kasztų. Bismark sutvėrė 
"VVokietijos ciecorystę, kurios vir- 
szinįku ir ciecoriumi pastojo 
Prūsų karalius. Nuopelnai Bis
marko dėl Wokietijoe labai di
deli, bet užtai dėl žmo
nijos, dėl jos pirmžengystės jis 
nieko nepadarė, stabdė j<s tą žen
gimą pirmyn kaip tikt jo pajie
gos dale do. Nebuvo jam nieko 
szvento, godonės verto, gintojo 
j:s vien pajiegą, nusilenkė tikt 
ten, kur jo pajiegos buvo mažes
nės. Ne buvo tiesų, jo paties 
pažadėjimų, kurių jis ne butų su
laužęs, jeigu to reikėjo ant pakė
limo Wokietijos garbės ir galy
bės. Militarizmas, užlaikymas 
szimlų tukstanezių gerai apgin
kluotų kareivių, ką vos pakėlia 
Europos tautos, savitarpinis ne
pasitikėjimas tautų, tai Bismar- 
kio pasėta sėkla, jis pastūmė 
terptautiszką politiką ant nedo 
raus kelio, 
se pradėjo 
gaivalus, 
jų tiesus, 
teip jau
pąrlamento 100 milijonų markių 
ant iszpirkimo žemės isz lenkų 
rankų, idant lenkai, ne tekę gy
venimo pamatų, greieziaus susi
vok iecziuotų; jis buvo mokinto- 
jumi Mackui i jos jos persekioji
muose ne maskoliškų gaivalų.

Wokietijos viduriuo- 
persekioti svetimus 
pradėjo siaurinti 
jis užderėjo nuo 
jo sudemoralizuoto

Pakėlė jis rods NVokietijos garbę, Kt 
iszplatino jos rubežius, bet per 
tai ir vokieczių ne padarė lai
mingesniais: mokeszcziai ant
vieszpatystės reikalų uždėti 
ant gyventojų sprando pa-idino 
beveik keturissyk, pinįgus, ko
kius gavo nuo prancūzų, suėdė 
seniai tie vieszpatystės reikalai, 
skolos teiposgi pasididino neisz- 
pasakytai. Beturczių gyveni
mas ^Vokietijoj šiądien daug 
sunkesnis negu buvo piiesz tas 
pakėlusias garbę kraszto karės 
Bismarko parengtas. ^Vokietijoj 
garbina pasimirusį Bismarkį di
džiūnai, bet ne betureziai, ku 
riems jis nieko gero ne padarė, 
iszėmus vien įvedimo apsaugoji
mo ant senatvės katu.

Maskolija.
Maskolijoj tapo iszduotos nau

jos tiesos ka-dink žemės valdymo 
ant Kaukazo:pirkti žemę svetim- 
taueziams daleista tikt portiniuo- 
se miestuose, teiposgi ant paren
gimo fabrikų; dvarų svetimtau- 
cziams, taigi ne maskoliszkiems 
pavaldiniams, pirkti ant Kauka 
zo ant toliaus nedaleista. Tas 
padavadyjimas, žinoma, kaip ir 
Lietuvoj, uupuldys vertę žemės, 
isz ko pasinaudos maskoliszki 
valkatos, kurie stengsis iš
pirkti pigiai žemę nuo gruzinų, 
armenieczių ir kitų cziabuvių 
Kaukazo. Mat maskoliai isz pa- 
Ictjgvo ir ant Kaukazo rengia 
tokias jau sanlygas kaip ir Lie
tuvoj. Pirmiausiai uždraudžia 
pavaldiniams svetimų krasztų 
pirkti žemę, nors tie svetimiejie 
labiausiai pakėlė ežia žemdarbys- 
tę, toliaus griebsis gal ir gruzi
nų, armenieczių ir kitų ne masko
lių ir ne staeziatikių.

Nesutikimai terp Italijos ir re- 
publikos Kolumbijos, pietinėj A- 
merikoj, dar nepasibaigė. Kaip 
telegramai paduoda, Kolumbija 
ne nori užmokėti prisūdyto ita
liškiems pavaldiniams atlygini
mo. Itališkos kariszkos laivy- 
nės virszinįkui buk įsakyta bom
barduoti portiuius Kolumbijos 
miestus, jeigu pinįgai ne bus į 
urną laiką iszmokėti. Taigi gal 
neužilgio užgimti karė terp Itali
jos ir Kolumbijos.

Isz Lietuvos.
Keliai 8uwalkų gub.

Sziuose metuose j valdžios pa 
skirta ant pataisyto kelių musų 
gub. 33251 rubl. Bus szįmet tai
syta: kelias nuo Naumieszczio 
per Szakius ant Jurbargo; nuo 
Sintautų ant Szakių bus nuodug
niai pasta'yta 488 sieksniai kelio, 
(!) tas kasztuos 8000 rubl. Patai
symas plianto nuo Wilkawiszkio 
ant Naumieszczio pareis 3138 r., 

tuose taisys pliantą už 9245 rubl. 
92 kap. Teip yra valdžios už
tvirtinta. Bet ar žinot, aut ko 
tie pinįgai nueina? Tikt maža jų 
dalis tenka plianlims, o didesnę 
pusę patidalina pavietų virszinį- 
kai su inžinieriais ir gubernijos 
valdžioms. Wiedas inžinierius 
paisai prisipažinol kad už tuos 
pinįgus, kurie kasmet skiriasi ant 
mus pliantų, per ^okią deszimts 
metų galima būtų'fvisus vieszke- 
lius į pliantus paversti. Mat ant 
popien s jie parasgp daug didesnę 
sumą, negu kaszyjoja taisymas 
kelio, na ir kas v'^szaus tenai pa- 
raszyta, tai tenka visokiems 
žvaigždėtiems plėšikams. Kodėl 
mus kaimynai pr 
kas daugiaus ir g 
Tenai, turbut, ne 
dinįkai?

Mes, ukinįkai, tįn 
rupintiesi patys p 
pinįgus, kuriuos 
me. Kitap nieki 
nors pusėtinų kel

Bai turi kur- 
ejnių plianlų? 
sip vagia val-

irime neatbuti- 
žiurėt kelius ir 
t jų sudeda 
nesulauksime 
savo kraszte.

nori

XSnwiilkų 
gub.)

"VVieną kartą pasitaikė man pri
būti ant Kalvarijos valszcziaus 
susirinkimo. Senesniejie ukinįkai 
man passkė, kad szitas susirinki
mas bus dėliai iškalos. Neužilgio 
atvažiavo naczelnįkas ir pasirodė 
ant gonkų su kokia-ten popiera 
rankoj, kurią ir ėmė skaityti. 
Asz žiopsau akis iszputęs, kaip 
szeszkaitis, ugi iszgirdau naczel- 
nįką skaitant: “visjczaisze pove 
lenje liepė pastatyt ucziLiszczą 
czEREz tri miesiaca! Pankui ji-ai 
ėmė klaust valszczių: želaje 
te?”*) Ant to visi tyli. Naczel
nįkas dar kartą klausia, ar 
tos ucziliszczos. Nesulaukdamas 
atsakymo, p. naczelnįkas ima da- 
rodinėt, kaip tai butų gerai, kad 
ukinįkų vaikai iszsimokintų ir į- 
gylu proto daugiaus,kad butų isz- 
mintingesni už savo tėvus. Ant 
pabaigos vėl ėmė klaust, ar nori 
ukinįkai statyti tą raoks’inyczią? 
Nekurie atsakė — “nenorime!” 
Tada m czelnįkas szaukia, kad 
te, kur nori, pakėltų rankas 
augsztyn. Apie trys tikt pakėlė 
rankas. Naczelnįką paėmė gaile
stis, kad jo neklauso, visu balsu 
suriko: “Gospodi rože, podimite 
ruki!” — Nė viens tada jau ne
kėlė. Įszirdę* naczelnįkas ėmė 
plūsti; “VY SKOTY, NICZEVO NE- 
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vaisko atsiusiu”. Ale tai nieko 
negelbėjo.

Ugi žiuriu — mus vyrai tariasi 
siųsti telegramą pas gubernato
rių, ką naczelnįkas juos iszpludo; 
nekurie ėmė rinkti pinįgus ant 
telegramos, o kiti krikt namon. 
Priderėtų poną naczelnįką skųsti 
į sūdą, o tąsyk gal maskolpalai- 
kiši butų su žmonėms szvelnesni 
ir neluptų teip ant nereikalingų 
daiktų ir nekoliotų begėdiszkai 
lupamų.

Isz Ingawangio kaimo, 
Starapoles paw.

Netoli Silavato , apie Velykas 
du žandarai ir trys žemskiai, per- 
sirėdę j žmonių drapanas, atėjo 
gaudyti vieną lietuviszkų knjgų 
nesziką. Atėjo tie vilkai pas brolį 
to vaikiuo, namieje rado likt gas-

padoriaus paezią. Ale szitos ne
kvailos butą — tuojaus pažino, 
kas per paukszcziai ją aplankė, 
ir ilgai nelaukus, paėmė szluotą 
tokiems svecziams. Wienok tie 
nelabiejie isz v uosi ė visas pakam
pes bejieszkodami to knjgininko, 
Gerai būt, kad tasai ukinjkas pa
duotų skundą ant tų užpuolikų, 
nes jie, būdami be szaltysziaus ir 
vaito ir da-gi pertirėdę, neturėjo 
jokius tiesos daryt kratą. Tokius 
persirėdėlius reikia laikyt per 
paprastus užpuolikus ant sveti
mo namo, o užtai yra kora pagal 
įstatymus.

Isz Seinų, Suw. gub.
Mus bažnyczioje nuo seniai jau 

vieszpatauja lenkiszki giedojimai. 
Ale sztai prie naujo vyskupo 
vietiniai dzūkai irdzukytės, iszsi- 
mokinę vieną szveutą giesmę, 
norėjo saviszkai Dievą pagar
bint: per Jurgines po visam jie 
pasiliko bažnyczioje ir pagiedoję 
sau dzukiszkai tą giesmę, iszsi- 
skirotė. Ale neužilgio daugelis tų 
giesminjkų ir giesminjkių gavvo 
laiszkus, nežinia keno paraszy- 
tus, kurįraszyta, kad jei nesiliaus 
jie dzukiszkai giedoję, tai bus su- 
muszti, kad ir bažnyczioje. Žmo
nelės pardavė tuos dokumentus j 
rankas savo dvasiszko piemens, 
vyskupo Baranaucko, kuris pa
liepė apsistot su dzukiszku giedo
jimu. «

Isz Senapiles.
Gimnazijos mokintiniams už 

drausta vaikszczioti į Felikso 
Witkausko krautuvę ką pirktis. 
Mat gimnazijos valdžia — mas- 
kolpalaikiai — mislyja, kad Wit- 
kauskas gali mokintinius nuo 
maskoliszko kelio nuvesti.

Matyt maskoliai isz kailio ne
riasi, kad tikt tą vargszą, nieka- 
dėją Witkauską bent po visą 
Lietuvą apgarsiuti.

Isz Punios, Trakų paw.
Priesz Sekmines už keleto ne- 

dėlių perkūnas vienu sykiu už 
muszė 60 gyvulių ir 4 piemenis 
— visą bandą ir visus piemenis 
kiemelio Slrielczių, Punios para
pijos, netoli nuo miestelio Butri
monių. Sziame atsitikime vienas 
ukinjkas nustojo visų gyvulių ir 
dvejato vaikų.

Isz Wi8ztyczio, Wilka 
wiszkio paw.

Czionai parapija beveik per
dėm lietuviezka, tikt mieszczio- 
nys susimozurėję. Buwo jau pasi
sekę parapijunams įvesti į bažny- 
czią ir lietuviszkus giedojimus. 
Ale mieszczionys vis nerimo. 
Sztai pernai gavome naują pra- 
bsszczių, Marmą arba Marmuką, 
kuris už keletą vežimų žagarų 
mie?zczionių parvežtų pardavė 
neseniai lietuviszką kalbą bažny
czioje, ir dabar jau VVisztyczio 
bažnyczioj lenkiszki giedojimai, 
pamokslai-gi dvejopi: priesz 
m ežias lenkiszkas, po miszių lie- 
tuviszkas.
Ale girdėt sziokia negirdėta dar 

naujiena, kad pagal iszradimus 
naujo vyskupo, ikisziol bažny- 
czios szventos užtvirtinti Lietu 
voj tikt lenkiszki ir lotyniszki 
giedojimai, o lietuviszki da ne
visai užtvirtinti. Peitai vysku
pas Buranauskas ir neužtaria lie- 
tuviszkų giedojimų! Jei tai tei
sybė, tai dideliai negerai, nes isz 
to turės kilti vaidai terp lenkų ir 
lietuvių bažnycziose. Lietuviai 
negali ir negalės lenkams apsilei
sti. (Isz Ukinįko)

Žemę maskoliui nuo Len
kų paweržia.

Lietuviszkose gubernijose, 
nors palengva, bet dvarų žemės 
plotai pereina į maskolių rankas. 
Per 1896 m. Minsko gub. 215981 mėlių ne

desiatin>ų nuo katalikų lenkų j žilai, ukinįkų atgabenti, buwo vi- 
perėjo į rankas maskolių; plotai : ---- ’---- --------- —
tie tapo padalinti terp 511 mas
kolių. Daugiausiai žemės paver
žė maskoliai Pinsko pav., nes 
8775 desiautinas; mažiausiai gi 
Mozyriaus pav., nes tikt 665 de- 
si&tinų. Tokiu budu, priskai- 
czius piie to plotus seiliaus mas
kolių nuo lenkų nupirktus, ant 
žemės nuo lenkų pavežtos buwo 
isz viso 8827 maskoliai žemės sa 
vinįkai, kuriems prigulėjo iš 
viso 1912315 desiatinių žemė-*. 
Tuom tarpu 35 metui atgal Mins 
ko gub. maskolių žemės savinį- 
kų beveik su visu ne buvo. 
Tokiu budu per 35 metus beveik 
pusė žemės isz lenkų perėjo į 
maskolių rankas; lenkai gi savo 
dvarų žemę visgi dar ne upri 
lietuviams ukinįkams dalimis 
pardavinėti, jie laukia, kol mas 
koliai visą dvarą nupirks, kada 
jį bankas priverstinai parduos. 
1897 m. Minsko gub. leukams 
prigulėjo dar 2270719 desiatinų. 
Apart to priguli dar ežia 414608 
desiatinų vokiecziams, 9945 
dės. totoriams, ir 3278 
taigi v sas plotas žemės 
liams prigulintis yra 
desiatinų.; maskoliams 
guli 1912315 desiatinų,

žydams; 
ne n as- 
2698550 
g* pri-

Isz Wilniaus, gub.
10 d. Liepos per Wilnių perėjo 

ueiszpasakytai smarkus lytus. 
Ulyczios kaip be matant užtvino. 
Wandens ant Auszros Wartų ui., 
pagriebė 9 metų mergaitę, Bro 
nislavą Jaczinskiutę, kuri eida 
ma su tėvais ant atlaidų į Kal
variją, apsistojo Wilniujė. Ant 
Sirotines ui. vanduo pagriebė 10 
metų žyduką, bet abudu pasise
kė iszgelbėti, vanduo ne spėjo 
nuneszti į upę, kur butų turėję 
prigerti.

Pas apsistojusį Poznanskio ko
tely j, kuuįgaiksztį Gedraitį, už
ėjo 16 m. duktė sargo namų Mi- 
chaeliso, K. Žydonio ; užėjusi ke
lis kartus tai praszyti paszelpos 
ant daktaro sergantiems tėvams, 
tai neva ant jų palaidojimo, tai 
vėl su praszymu parūpinti vie
tą, paszlavė kunįgaikszczio 
masznelę, kurioje buvo 900 rubl. 
Apie pavogimą kunįgaiksztis 
praneszė į policiją, kuri į porą 
valandų vagilką ir surado na
mieje besidalinanczią su tėvais 
pavogtus piuįgus; kelis rublius 
vagiliai jau spėjo iszleisti ant vi
sokių graznų, nusipirko sau jau ir 
auksinį žiedą. Tapo ji pasodyta 
į kalinį, drauge suėmė ir tėvus, 
kadangi pasirodė, kad tėvai liepė 
jai vogti.

Isz Gražiszkių, Kalvari
jos paw.

9 d. Liepos ežių metų,ties Gra- 
žiszkiais ir po aplinkines siautė 
baisios audros. Smarkus lytus 
viską suplakė, sumaiszė su žeme; 
keno szienas buvo nupjautas, tai 
nuneszė, ncnuszienautas dar pie
vas užneszė žeme nuo kaipo; 
vasarojų teiposgi isznaikino. Ka
da galės pradėti rugius kirsti, 
nežinia: jeigu bus toki jau orai, 
tai galės pjauti gal pabaigoj pju- 
tės mėnesio. Žmonės, ypacz betur- 
cziai, kenezia didelį vargą, viskas 
pabrango, už 3 pudus rugių 'rei 
kia mokėti po 3 ir dauginus rubl. 
ir tai negalima gauti.

Bielevskis. 

Arklių paroda Zeludkuose 
Lydos paw.

5 d. Sėjos szių metų, miestelyj 
Želudkuose, Wiluiaus gub., atsi- 1 
buvo ukinįkų arklių paroda. Ant ( 
parodos arkLų suvedė į 120. Pa
rodos parengėjai pen-itikrino, 
kad ukinįkų arklių veislė, nors 
palengva, bet gerinasi. Ant pa; 
rodos rods geresnių veislių ku-

j buvo, bet užtai keli er-1

sai gari, paeinanti nuo eržilų 
rando arklinyczių. Dovanų bu
vo 250 rublių, kurie buwo išda
linti terp 17 apdovanotų. 50 
rublių buvo paskirta už 3 geriau- 
►ius eržilus, 50 rublių už 3 ku
meles, 75 rublius už 7 kumeliukus 
ir tiek jau už 4 kumelaites. Dau
gumą dovanų gavo kaim ų uki- 
uįkai, kelios vienok pateko 
popams, už jų atgabentus arklius. 
Parodos p'arengėjai ežia jau pa
rengė ukinįkams ir atsakanezius 
pamokinimus kaslink pagerinimą 
arklių veislės.

Iszdegė miestelis Tweriai, 
Telszių paw.

7 d. Sėjos, miestelyj Tveriai, 
Telszių pavietyj, Kauno gub., 
s autė didelis gaisras, kurisai isx- 
naikiuo 58 namus, neskaitant ne
gyvenamų triobų. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant 100000 rubl. 
Į pagelbą deganeziam miesteliui 
su savo žmonėms ir czirszky- 
nėms atbėgo kunįgaksztis Ogin
ski, Wenckievyczius ir ugnasar- 
giai isz Warnių. Jiems tai pasi
sekė iszgelbėti nuo ugnies katali- 
kiszką bažnyczią ir 16 namų. 
Wargas terp padegėlių didelis,, 
ugnyje pražuvo wisi jų turtai, 
ant maitinimo gabena aukaa 
aplinkiuiai- gyventojai. Kaip pa
sakoja, ugnį užkrėtė vienas uki- 
nįkas, kurisai, szaudydams isz 
karabino, norėjo sulaikyti lekiantį 
biezių spieczių.

Isz Lydos paw., W ii niaus 
gub.

^Vasara szį metą “pas mus ly
tinga. Dobilus ir szieną nuo laukų 
jau žmonės surinko: dobilai bu
vo labai geri,pievos sužėlė pusė
tinai. Rugiai ir kviecziai visur 
gražus, kaip kur vienok yra 
daug iszgulusių. Wašaroj ai anksti 
ir vėlai pasėti geri. Apskritai, szį 
metą užaugimas Lydos ir Trakų 
pav. geras. VVaisių soduose ma
žai, užtai giriose žemvuogių ir 
mėlynių labai daug.

Žmonelės pradeda mažiaus gir
tuokliauti, užlaikymas rando kar- 
czemų ne visur aptimoka: VVil- 
niaus apskrityj reikėjo uždaryti 
13 karezemų, rengiasi uždaryti 
ių dar daugiaus.

Naujas Rygos portas.
Maskoliszkos kelių ir finansų 

ministerijos apsvarsto dabar 
klausymą parengimo Rygoj nau
jo porto aut iszvežimo į užrube- 
žius tavorų ir baseinus ir dokus 
ant pataisymo plaukianczių į už- 
rubežius laivų. Klausymą tą vie
nok pakėlė ne maskoliszkas 
randas, bet Rygos prekėjai; 
randas mat tikt*tam pritaria. Di
desnę dalį kasztų apsiima už
dengti prekėįai. Apart to, nori 
teiposgi Kurezės ir Latvijos pa
krantėse parengti prieplaukas, 
kur audros laike galėtų pasislėpti 
plaukianti laivai; prieplaukas to
kias pradės rengti 1899 m.

Isz Jurbarko, Kauno gub.
16 d. Sėjos per Jurbarką per

bėgo baisi vėtra, kuri kaime An- 
tokalnicoj sugriovė kelias trio- 
bas; nuo ežia vėtra nutraukė ant 
Žindai ežių ir Montvilų. Drauge 
su vėtra buvo ir smarkus lytus, 
nuo kurio aut kelio vandens buvo 
iki kelių. Wėtra iszrovė 
isz szaknų kelias deszimtis senų 
aržuolų; viena avis tapoužmusz- 
ta, vieną gi žmogų permetė per 
tvorą. Tauragės valszczįujo 
vienam ukinįkui nusuko sprandą, 
vėtra mat jį pagriebė is nesziojo. 
ant oro.

7 d. Liepos, 1L wal. vakare 
Baltstogėj, GrodnO gub., užside
gė Philippo gelumbės dirbtuvės,, 
ugnis isznaikino vieną dirbtuvės 
dalį.

NAMINE liekarstwa nuo wisokiu pa
prastu ligų yra gera: LEVVIS’O Lietu- 
wiszka TRAJANKA. Prisiusk 85c stam- 
poąis arba "money order” pasuius, mes. 
atsiųsim baksuka. Adresuok,

P. W. BIERSTEIN & OO., 
Shenandoah, Pa.



Isz Amerikos.
Waiku užlaikoma wa<ysto« 

mokslaine.
Ant Coney Island detektyvai 

susekė vagystes mokslainę. ku 
rię užlaikė kompanija isz nemeczi ų 
vaikų. Prie komponijos prigulė
jo: jos direktorius, 17 metų Ed. 
Daly, jo pagelbinįkas, 20 m. Ar- 
turas Morisson, 15 m. Jonas 
Murphy ir 13 m. Juozas Golding. 
Mokslainė ta buvo parengta Cle- 
menso hotelyj, kur gyveno ir 
visi jos vin*zmįkai ir “propeso- 
riai”. Jie priminėjo neme
ilius vaikus, mokino vogti ir 
ant iszbandymo ant kiek iszsila- 
vino jų mokintiniai, siuntinėjo 
juos į darbę. Pavogtus daiktus 
mokintiniams ne vale buvo 
pasilaikyti, turėjo juos atiduoti 
mokslainę užlaikancziai kompa
nijai. Kadangi vienok szį metę 
biznis pradėjo eiti niekyn, direk 
torius didesnę pavogtų daiktų 
dalį apversdavo ant asabiszkos 
savo naudos; isz to užgimė ne
sutikimai terp virszinįkų, kas ir 
visę kompaniją iszardė ir jos są
nariai pateko į policijos rankas.

Expliozijos.
Pinole, Cal. 27 d. L’epos, 1| 

vai, po pietų, nitroglycerinos 
namuose czianyksztės Hercules 
Powder Co. atsitiko baisi nitro
glycerinos expliozija. Trioboj 
tęsyk žmonių ne buvo. Subėgę 
darbinįkai noiėjo griuvėsius pra- 
szalinti ir užgesinti užgimusią 
nuo expliozijos ugnį, 4 vai. atsi
tiko antra expliozija, kurios ke
turi darbinįkai tapo užmuszti, 
daug k tų likosi pavojingai su
žeistų; terp sužeistų, trys yra 
mirtinai sužeisti.

Elmira, N. Y. I-zlėkė ežia j 
padanges Johnsono parako dirb
tuves; prie to pražuvo ir patsai 
dirbtuvės savinikas. Prasidėjus 
dabartinei karei tiek jau j pa 
dangės iszlėkė parako dirbtuvių, 
kad net pamėtėme jų skaitlių.

Trempai užpuolikai.
Pereitos sanvaitės utarnjke, 

netoli Thorp, Wis., 30 mylių nuo 
Chippeva Fale, ant bėganezio 
taworinio trūkio užszoko pulkas 
trampų (valkatų). Trūkio tarnai 
stengėsi juos nuvyti ir sustabdė 
trūkį, bet tysyk užlipo jų dar dau
ginus. Suvaldyti jų tarnai ne ga
gėjo ir trampai ant trūkio elgėsi 
teip, kaip jiems patiko. Trūkio 
vedėjas iszsiuntė telegramoj Chi- 
ppevę, kur ant stacijos susirinko 
policijantai paimti užpuolikus, 
kaip tikt ežia trūkis ateis, bet jie 
teip toli nevažiavo, priesz etaciję 
nuszoko ir pasislėpė.

Ledai.
27 d. Liepos, Pietinėje Dako- 

toj baisus ledai isznaikino, iszmu- 
szė su visu 30000 akrų javais 
užsėtų laukų. Kur pirma buvo 
dailiai suaugę kviecziai, ten da
bar tikt ledų į žemę įmuszti 
sziaudai. Daugelio fermerių 
pražuvo sziumetiniai surinkimai; 
skaito, kad tapo isznaikyta 500 
000 buszelių kvieczių. Ledai 
daugiausiai blėdies pridirbo pa- 
viecziuose: Bodington, Clark ir 
Grant.

Sziaurvakarinėj dalyj lovos 
ledai iszda ūžė didelius plotus 
kornais užsėtų laukų.

Pabėgo.
' Shelbyville, Ind. Szerifas 
Weddle suėmė tris plėszikus, ku
rie buvo užpuolę ant sztritkario. 
Bevežant juos į Shelbyville, ka- 

• da sargai iszėjo isz vagono ant 
platformos, suimtiejie pasinaudo
jo ir iszszoko isz trūkio, 2sors 
tucfaus trūkį sustabdė, bet pabė- 
' gėlių suimti ne pasisekė, nors pa
keisti į juos keli szuviai turėjo 

vienę paszauti, kadangi ant že
mės buvo kraujo laszai.

Kelione balionu in Alaską.
Vancouveb, B. C. Prancuzisz- 

ka mokslinczių draugystė, po 
vadovyste D-ro Trovagne, iszke- 
liavo isz ežia ant balionio į Alas- 
kę. Nori ji prisigriebti į Dov- 
son City. Kelionėj tėmys, ar ne 
pasiseks rasti kur žinomo szve- 
diszko moksliueziaus, Andrees, 
kurisai pernai vasarę iszlėkė prie 
sziaurinio žemės poliaus ir iki 
sziol nesugrįžo.

Gaisrai.
St Paul, Min. Sudegė didelės 

“Deadvook Terry Shuft” įtaisos, 
prigulinczios Homstake kompa
nijai, mieste Lead, Pietinėj Da- 
kotoj. Blėdį ugnks padaryty

----------------------------------- —------ 
skaito ant 75000- Nuo ko užgi
mė ugnis, nežinia. Per t ii 300 
žmonių tuom tarpu ne teko darbo. 
Kompanija vienok įia sas rengia 
atstatyti teip gre tai, kaip tikt 
bus galima.

Escanaba, Mich. I«zdegė cz»a' 
visas namų blokas, teip vadina
mas Mthonic Bk ck; blėdį ugnies 
padai y'ę skaito ant 250000 dol.

Smarkus sūkurys.
St.Joseph, Mo. Baisus sūkurys, 

29 Liepos, perėjo per pietinę dalį 
Bucbanan pavieczio. Sugriovė 
jis kelias deszimt's farinų apie 
Gover ir kituose krasztuose; 
prie to ir diktai žmonių tapo su
žeistų, apie užmusztus ant vie
tos rods negirdėt, bet terp apkul
tų yra ir mirtinai apkulti.

Isz darbo lauko.
Mary Lee, Ala. Czianyksz 

ežiai kalnakasiai sztraikuoja.
5 Monarch, Pa. Darbai czia- 

nykszcziose ir aplinkinėse kas 
tynėse eina gerai.

•f Sėdalia, Mo. Czianykszcziai 
kalnakasiai pareikalavo 8 darbo 
valandų ant dienos.

5Į Nev Castlf, Pa. Darbai 
eina ežia gerai ir yra viltis, kad 
teip bus per ilgesnį laikę.

5 Glen Elbon, Oh. Darbai 
czianykszcziose kastynėse eina 
gerai ir rodosi, kad neis niekyn.

5] Nuncie, Ind. Darbai Mid- 
lando geležies dirbtuvėse jau 
prasidėjo, darbo ežia užteks ant 
ilgai.

5 Wellsville, Oii. Kaip gir
dėt, czianyksztės geležies dirbtu
vės bus už skolas priverstinai par
duotos. i

5 Nevport, Ore. Szito mies
telio aplinkinėse rado naujus an- 
glių plotus, ant kurių parengs 
kastynes.

* Mount Baker, Wa^h. Ne
toli nuo szito miesto rado naujus 

į anglių plotus, ant kurių paiengs 
' kastynes.

5[ Springer, N. Mex., Netoli 
Elizabethovn rado turtingus va
rio plotus, ant kurių parengs 
naujas kastynes.

5) Youngstown, Oh. Maho 
ning Valley Iron Co. uždarė 
tuom tarpu dirbtuves ant atliki
mo pertaisymų.

5[ Pottbville, Pa. 560 kalna
kasių gaus neužilgio dirbę Lošt 
Creek kastynėse, kuriose nuo se
niai ne dirbo.

T Cornvall, Pi. Czianykss- 
tės Lackavana Iron & Steel Co. 
dirbtuvės pradėjo dirbti mažiaus 
negu iki sziol.

5[ Nev Phildelphia, Oh-Czia- 
nykszczios geležies dirbtuvės 
pradėjo dirbti, nors dirba dar ne 
visose jos dalyse.

5[ Younostvn, Oh. Czianyksz
tės gėležies dirbtuvės tapo užda
rytos ir kaip sako, ne dirbs-jo^e 
per visę vasarę.

5[ Mt Carmel, Pa.' Szity san- 
waitę dirba ežia vienur po : 
dienos, kitur po 4 dienas po 10 į 
valandų, ant sanvaitės.

Nev River, W. Va. Darbai 
czianykszcziose kastynėse prade
da eiti niekyn; Kanavha kastynė
se dirba teiposgi prastai.

5| Awosso, Mich. Satraikuo- 
janti czianykszczių kastynių dar
binįkai sugrįžo prie darbo; dabar 
jie gaus po 80c. už tonę.

5( Jellico, Tenn. Czianyksz
cziose kastynėse darbai eina nie
kyn, dabar dirba tikt po dvi, dau 
ginusiai tris dienas ant sanvaitės.

5 Alexadria, Ind. Czianyksz
tės dirbtuvės, dėl stokos mede- 
gos, buvo paliovusios dirbti, bet 
dabar darbai vėl pradėjo gerin- 
tiesi.

•[ Hamilton, Ont. Czianyksz 
tės Rolling Milt Co. dirbtuvės 
pradėjo dirbti; darbo užteks ant 
ilgai, kadangi yra daug reikala
vimų.

5| Sharon, Pa. Czianykszczio
se Kunherly geležies liejinycziose 
darbai eina gerai: dirbtuvės dir
ba pilnę laikę ir turi užtektinai 
reikalavimų.

5f Albany, N. Y. Czianykszczias 
Albany Iron Works dirbtuves 
nupirko Thompson Fie-h Co. Kaip

bus ežia su darbais, dabar dar 
nieko nežinia.

l
5| JtFFERSON TOVNBHIP, Pa. 

Cziany kszczios kastinės dabar 
stovi, Ebzabelh kastynėse dirba 
gerai; Waltonsono kastynėse 
rengia nauję olę.

5į Kolorados kastynėse darbai 
eica gerui. Cripple Creek apskri- 
czio aukso kastynėse dirba visur. 
Kasdienę teveik kur nors atida
ro naujas kastynes.

5| Wheeljno Creek, W. V... 
Darbai czianykszcziose kastynėse 
eina prastai: nuo Wajariaus iki 
per.itai sau wa.il ei dirbo tikt 3 
dienas ant sanvaitės.

5[ Ashland, VVis. Rengiasi 
ežia neužilgio pastatyti, ant aže- 
ro Nabagamon, didžiausię Wis- 
consine lentų pjovinyczię, ku 
rioje ras darbę 15(0 darbinįkų.

5[ Federal, Pa. Darbai ežia 
eina ne geiiausiai, dirba vos 
dvi, daugiausai tris dienas ant 
sanvaitės, o kaip kada pereina 
ir visa sanvaitė be darbo.

1 Asumption, III. Czianyksz
cziose kastynėse dirba seabsai, 
uždirba po 52jc. už tonę iszkastų 
anglių. Darbę ga'i gauti kiekvie
nas. Lietuvių yra ežia tikt 3 y- 
patos.

1 Cihcago, III. Tūli vokie 
ežiai kapitalistai, netoli Pullman, 
nori parengti nauję geležies ir 
plieno dirbtuvę; kapitalas ant 
to, kaip pasakoja, yra jau su
rinktas.

5[ Youghiogheny, Pa. Czia- 
nykszczio apskriezio 1500 kalna
kasių paliovė dirbę; jie reikalauja 
tokio užmokesnio, koksai buvo 
užgirtas ant Chicagos kalnakasių 
konvencijos.

5[ Uniontovn, Pa. Czianyksztę 
Columbia Iron A Steel Co dirbtu
vę nupirko Safe Deposit & Trust 
Co. isz Pittsburgo ir kaip girdėt, 
neužilgio pradės dirbti nupirkto
se dirbtuvėje.

%

Foremt City, Pa. D»rbai 
eina prastai. Pereitę mėnesį isz- 
dirbo kastytėse tik 8 dienas, szi
ty mėnesį hzdirbo tikt 4 dienas. 
Tegul todėl nieks ežia ne ke
liauja darbo jmszboti.

5[ Milvaukee, Wis. Czia 
nyksztes Illnoie Steel Co. dirb
tuves platina, stato naujas dalis. 
Kaip tikt darbas- prie platinimo 
pasibaigs, pradės dirbti visose 
dirbtuvių dalyse.

< Situngfiedį III. Kastyaėse 
szito distrikto šatrai kai traukiasi 
tol i aus. Panna kastynėse kompa
nija vieton aztraikuojanczių uni
jų darbinįkų norėjp parsitraukti 
seabsus, bet tas nepasisekė.

5[ Gamjtzin, PXw Czianyk-«- 
eziai kalnakasiai pareikalavo pa
kėlimo užmokesnio*ant 10%. Jei^ 
gu kastynių savinįkai ant to nesi
tiks, darbinįkai visoj L^nnsylvar 
nijoj žada sztraikę pakelti.

5| Cambbidge, Oki. Cbianyksv- 
tėse blekė« dirbtuvėse prasidėjo : 
jau darbai; Moaton dirbtuvėj 
teiposgi jau priėmė nauję už- 
mokesmio tobelę ; ežia darbai pra
sidės ateinanezię *anwaity.

5[ Sharon, Pa. American Steel 
Co. uždarė savo dirbtuves, pakol! 
ue atliks visokių pertaisymų, 
dirbtuvės tos bus padidintos. 
Kada darbai prie to pasibaigs,, 
ežia daugiaus darbinįkų ras darb^ 
negu buvo pirma.

1 V1CTOR, Pa. Czianyksztėse 
Victor kastynėse darbai eina 
prastai, Colorado kastynėse, ku
rios per du mėnesiu stovėjo, pra
sidėjo darbai, bet užmokesnia 
mažas, darbinįkai ne gali už
dirbti nė doliaro ant dienos.

5[ St Louis, Mo. Drato jungė
jai ir kiti darbinįkai dirbanti aut 
ulyczių prie elektriazkų žiburių į- 
taisymo ir telefonų pakėlė sztrai- 
kę. Darbinįkai reikalauja pakėli
mo uždarbio nuo 12.50 ant 3 
dol. ant dienos ii; 10 darbo valan
dų.

5[ Pueblo, Col. 500 darbinį
kų czianykszczių Pueblo Smel- 
ting & Reffining dirbtuvių pakė
lė sztraikę. Darbinįkai reikalauja 
po 2 dol. ant dienos už 12 darbo 
valandų, arba 8 darbo vai. prie 
dabartinio užmokesnio.

5 Terre Haute, Ind. Daugu
me czianykszczių kastynių dar
bai pradeda eiti geryn, bet ne

visur. Vandaiia kastynėse dir
ba tikt pusę laiko; Fontanet kau
tynėse dirba gerai, teipjau ir 
CoxTilley. Rosedale dirba pusę
laiko, Lintone tikt vienę dienę 
ant sanvaitės. Washingtono kas 
tynėse dar vis traukiasi šatra i- 
kas.

5j Nevienas gal norėtu žinoti 
apie darbo su n lygas ant dabar A- 
merikos užimtų Havai salų. Apie 
tai jen. Hayvood sako, kad nors 
ten uždarbis darbinįkų neniekinu
sias, bet amerikoniszki darbinį 
kai ne tinka. Amerikoniszki dar
binįkai, kurie buvo ten iszke- 
liavę darbo jieszkoti, sugrįžo at 
gal, kadangi gyvenimo sanlygų 
iszlaikyti negalėjo.

5| Fontanete, Ind. Darbai 
kastynėse eina pusėtinai, bet kad 
ežia yra daug žmonių, tai isz 
svetur atkakusiam sunku gauti 
darbę. Kalnakasių uždarbis tei
posgi ne didžiausias, kadangi ne 
duoda tiek krauti karų, kiek dar
binįkai nori: gauna krauti po 3 
karus, o kartais tikt po 2 ant die
nos. Jeigu krauna po 3 karus, 
tai uždirba |K> 2 dol., bet teip ne 
visada buvs. E.

ISZ
Lietuwiszku dirwn.

Stow i s Chicagos lietuwisz 
kos parapijos kasos.

Siwte«o«, daugiaus «xvienos!
Teisybe ezwtaaos ir uimetinejiasu ne 
slbejo. slėpimo reikalauja tikt peik
tini darbai!

Chicageitis, Nr. 30 “Vienybės 
L:et.”, perkratiuėdams Chicagos 
lietuviszkos parapijos kasos sto 
vįjnbai nubara “Lietuvę” už tai, 
kad ta, prie pat bažnyežios szono 
sėdėdama ir matydama ko. Kraw 
czuno melaginga) lazduotas ro 
kundas isz parapijos surinktų pi- 
nįgų tyli ir nepersergsti žmonių, 
neparodo jiems, kad jų sudėti pi 
nįsai ant statymo bttžnyežios eina 
į kunįgo kiszenių, o ant bažnyti
nių “properezių” viauge $15,- 
000 skolos ir tai be parapijos ži
nios.

Dėlko “Lietuva”, matydama 
kunįgo parapijai išduotas mela
gingas rokundas^ylėjo—kiekvie 
nas ty gėrei supras. J»k para
pija išrinko Imžnytiaį komi tėtę 
ne kiaulėms ganyti, bet daiiurėti 
parapijos kasę, a kad komitetas 
tyli ir nusiduoda aklu, tai kas tur 
tiesjįi į jo reikalu* kisztis? Komi
teto yra privalumas ki>»bertainys 
metų peržiūrėti parapijos kasę ir 
apie jos stovį parapijai apreisakti, 
o kad jįs per du metu savo komi
tetą v i mo nė vieno* rok and 03 pa
rapijai neparodė, tai mes nesu- 
pranlaMe,kam toks komitetas yra 
reikalingas? gal būt viaztoms 
veiadėti? Už parapijų turtus vi- 
sur atsako komitetai, kurių pri- 
derystė yra daboti, kad tų turtų 
nieks negalėtu saviuticsi,»iba ne- 
atsakaneziai juos suvartoti.

Antras dalykas, kodėl mes ty
lėjome, teipgi yra visiems gerai 
žinomas. Juk jeigu kasdrysta nu
peikti kunįgo darbus ir peiktinus 
ano padawadyjimus,tuojau* tampa 
nuo to paties kunįgo isz ambonos 
apszauktas bedieviu. Mes su lyg 
sziol priesz kunįgę lupų neatverė 
me, kę jis norėjo, tę darė, mes 
tik ehroniszkose žiniose prane- 
szėme, kad kn. Kravcznnas į lie- 
tuvisakę parapijinę moksiainę 
parsitraukė lenkiszkas minyszkas, 
o tuoj aus kuniginiai laikraszcziai 
“Garsas” ir “Rytas” tuszuko:— 
jau “Lietuvoje” bedievystė apsi- 
leisakė, jau blogai! Jeigu būtu
me parodę, kę kunįgas daro su 
parapijos pinįgais, tai ne tik kunį 
giniai laikraszcziai, bet ir ambo
nos butu visę peklę ant “Lietu
vos” sukėlę. Jau pereitame nu
meryje rasaemė,kę kun. Kravczu
nas daro su privatiszkais “Lietu
vos” iszleistojaus sugriebtais laisz- 
kais, o už kę? tik už lenkiszkas 
minyszkas; o kas ežia butų buvę, 
jeigu butume parodę kasos stovi? 
Jau už tai būt su visu savo ko
mitetu atėjęs redukcijai langus 
iszdaužyti. Taigi matote, dėlko 
mes tylėjome.

Sziędien, kada jau tolymesni 
laikraszcziai praneszė apie Chica
gos parapijos kasos stovį, tai ir 
mes ilgiaus tylėti negalime, dabar 
jau priversti ėsame žmonėms tę 
apreikszti; to reikalauja ir dau- 
gumas parapijonų, kurių pasi
skundimų iki sziol mes netalpi
nome.

Teip: kunįgas Kravczunas a- 
pemė Chicagos liet, pampiję nuo 
28 Sausio 1894 m. Pirmutinę 
rokundę iszdavė isz savo pusant-
rų metų gaspadorevimo szioje 
parapijoj 1 d.Liepos, 1895 m., ku
ri parodo sziteip:

Kokunda nuo Sausio 1804 m. 
iki 30 Sėjos 189A m.

INEJIMAI:
Koleklos nedeldienių...............12,481,30
Už suolus........ .. ................  726,29
Už korteles.............................  1,838.88
Teatras........................................ 5.00
Loterija........................................ 102,75
Fairas..............................................3.401.03
Depozitai..................................  4.606.65
Mokslaine ir skarbunkos........  84.60
Aukos parapijonų...................   3.325,96

įplauks isz wiso 116.633.40

ISZDAWIMAI:
Pensijos............................... S2.107.00
Depozitai...................;..................2.745.80
Už lotus............................... 2.487.00
Miszios................................. 100.22
Daiktai baž. ir pataisymas... 4.701.04
Fairas................................... 1.318.89

Wisi iszdawimni $13.519.95

Įplaukė į kasą..............116.083.46
Iszdawitnai.... .........$13.519.95

Pssillko^kasoj $3.113.51

Antrę rokundę iszdavė vėl isz 
pusantrų metų szitokię:
Kokunda nuo 1 Liepos 1893 m. 

iki 31 Gruodžio 181M5 m.
INEJIMAI:

Isz rokundos 1895 metų 
liko kasoj...$3.113.51

Koleklos nedeldienių..............  2.249.53
Aukoa parapijonų... .k..........  6.645.28
Kolekta paszwentini trio bažn. 116.43 
Ui suolus........................  2.120.16
Dr-te S. Daukanto nuo teatro 10.00 
PerstatymasKanczios K. P... 08.50
Nuo Kryžiaus......................... 49.53
Mokslaine.................................... 187.79
Fairas 1895 m............................... 2,251.80
Kolekta ant St. Louis............  16.24
Loterija laikrodėlio............. 73.25
Depozitai......................................15.148.72
Fairas 1890 m............................ 2.013.01

Ant varpu paaukavo:
Dr-te 8z. Kazimiero................ 232.21
Dr-te Sz. Jono........................... 50.00
Dr-te Sz. Jurgio........................ 11.50

Wiso $59.357.52
I8ZDAWIMAI:

Pensijos......................................$ 2.657.64
Kentas........................................ .104.40
Intaisymai.. .......................... 2 463.17
luotai ir procentai................... 2.598.20
Depozitai.......................  5.519.26
Darbai ir netikėti atsitiki m. 1.849.67
Insziurinimai nuo ugnies...' 459.00
Warpai........................   729.94
Klebonija.................................. 9.760.00
tVarpinvczia, boksztas ir

Stonia....' 1.275.00
Arklys......................................... 81.09
Fairas 1895 m........................... 913.27
St. Louis.................................... 10.25
Anglys ir szwiesa.................... 326.38
Skola........................................... 10.410.37
Seminarijos....................... «... 75.00
Cathedraticum......................... 00.00
Aliejai...................................... 5.00
Taxai........ .................................. 14.09
Bažnyczia..................................  18.169.73
Assesmentai.............................. 736.10
Geležinis kapilolas................  5.00
Szwentan Tewas...................... 9.00
Fairas 1896 m.......................... 950.80

Wiso $69.133.96
Įėjimai.......................... $50.357.52
Iszda irimai.................. $50.133.96

Pasilieka kasoje $ 223.56

Na, dabar matote kun. Krav- 
czne) rokundaa: vienę išz pusan
trų metų ir an-trę Lz kitų pusan
trų metų ir kiekvienas mokantis 
rokuoti, peržiūrėk i t jas gerai, o 
pamatysite, kad jos lyg ant juoko 
iszduotos, ant pasilyeziojimo isz 
mažai suprantaoezių žmonių. Dir- 
stelkit tuoj tas į iszda vi mus ro- 
kundkis 1895 m. Ji» parodo, ked 
ant miszių kiliems kanįgame isz- 
davė* $100.22- Teisybė—iszdavi- 
mę už miszias parodo— liet kodėl 
jis neparodo įėjimo ui ta4 pacaias 
miszias? Pinįgai įplaukę arU mi
szių yra privotiszka kunįgo sa
vastie. Ar tai< jis miszias priėmė 
atlaikyti už dykę, kad pas.v ai už 
jas iszmoka kitiems kunįsranas pa
rapijos pinįgais, surinktaisisz ko- 
lektų, o už miszias suimtu* pinį- 
gus kurnukiszo? Mat ežia priva- 
liszkos kunįgo rok atidos užmo
kėtos isz parapijos kasos. Ka-gi 
ant to sako parapijos iszrinktas 
ant dabojimo turtų komitetas?

Toliau žiūrėkit į rokundę 1896 
m. Įtuisynmi $2.463-17, darlmi 
ir netikėti atsitikimai $1-849.67. 
Kuom skiriasi darbai nuo įtaisy- 

Kodėl nepasakyta kokį į- 
taisymai, kaine? Czia iszrodo lyg 
kad jis tuos paežius darbus sykį 
pa vadino j'aisyma's ir parokavo 
juos $2.463.17, o antru sykiu pa
vadino tuos paežius — darbais ir 
netikėtais atsitikimais ir wėl už 
juos parokavo $1.849.67.

Treczias dalykas: rokundoje 
1895 m. parodo: iszmokėjęs už 
lotus $2.487.00; rokundoje 1896 
vėl už lotus $2.598.20, tai jau y- 
ra $5.085.20. Ir toje paezioj ro- 
kundoj parodo, kad iszmokėjo 
skolos $10.410.37. Už kę tasko- 
la? Keno skola? Gal asabisz- 
ka? Tegul nors vienas iei para
pijinio komiteto paaiszkina mums 
—už kę ta skola iszmokėta $10.- 
410 37? Galbūt pasekys-— už baž- 
nyczię? Ne, juk už bažnyczię pa
rodo iszmokėta skyrium $18.169.* 
73; gal pasakys už kleboniję? ir 
tai ne, nes ir už kleboniję parodo 
vėl skyrium iszmokėta $9.700.00.

Kur iazmokėti tie $10.410.37, ne
žinia,nes kiek tik kreditorių turėjo 
visus czia parodo, o s z i tos sumos 
neparodo kam, tik pasako: skola 
$10.410.37 ir atlikta. Artai nesi- 
lycziojimasisz aukaujanezių para
pijonų?

Brisk i me toliau į kn. Kravczu 
no rokundss: T«xai $14.00; as
sesmentai $736.10. Klausymas: 
kas per skyrtumas terp taxų ir as- 
sesmentų? Jau tiek to apie jų 
skyriumę, bet ar gulimas daiktas, 
kad per vienę meta už vienę kle
boniję užmokėtų $736.10 as-'es 
mentų. Jokios bažnyczio», mok- 
slainės, ligonbueziai ir tt. taxų, 
nė Hssesmenlų ne moka; moka ta- 
xas arba assesmentus tik priwa 
tiszkų savinįkų namai ir klelioni- 
jos, kurios teipgi yra prirokuotos 
prie privatiszkų namų, bet-gi už 
vienę kleboniję nepareis daugiau 
kaip $100 ant metų, o ne $736.- 
10, kaip kn. Kravczuno parody
ta. Wisos tos rokundoe bjauriai 
i-zrodo.

Matote rokundoje 1895 m. už 
korte e < velykinės iszpaž nties 
parodė įplaukimę $1.838.88, o jau 
rokundoje 1896 m., kada parapi- 
jonai pasidaugino, kada galėjo 
susirinkti iki $3.000 00, tai czia 
už velykines korteles kunįgėlis 
a nė cento neparodo. Tai kur tie 
pinįgai dingo?

Dabar perrokavus rokunię 
1896 m., kiekvienę puslapį sky
rium, pasirodo aukų parapijonų 
$7.239.77, o kunįgo parodyta tik 
$6.645.28, prie ko teipgi trūksta 
$594.49. Tai kur tie pinįgai din 
go? Melstume, kad tę teiktųsi 
iszaiszkinti parapijos komitetas.

Girdėjome nuo tūlų aukautojų 
pasiskundimus, kad paskutinėje 
kunįgo rokundoje neranda visko 
užraszyta,kiek ant bažnyczios per 
lę pusantrų metų įmokėjo, sako 
įmokėjo daugiaus, o rokundoje 
rado kuuį^o užraszyta mažiaus, a- 
pie užraszymadaugiaus neatsitiko 
girdėti. Jeigu tai teisybė, tai jau 
perdaug būt negražu. Jeigu 
yra toki, kurių ne visos aukos į- 
raszytos, tai yra, kurie davė dau
giaus, o rado įraszyta mažiaus, 
meldžiame ats'szaukti į “Lietu
vos” redakciję- Mee norime apie 
tę surinkti teisingas žinias, Jeigu 
tas lxitų atsitikę tikt per klaidę, 
tai pinįgai turėtų atlikti, o 
atliekamų rokundoje ne patikome.

O kad ant bažnytinių “proper* 
ežių” isz Milvaukees bau kos, 
31 dienę Liepos, 18t>6 met., ku
nįgėlis užtraukė $15.000.00 skolę, 
už kunę moka 5| procento palu
kų ant metų, lai jis teipgi rokun
doje nedryso parodyti, bet ję 
priesz parapiję užslėpė. Klau
symas: dėl keno tai naudos ta 
skola »uo parapijos akių tapo už
slėpta? ar dėl Dievo ar dėl svie
to naudos? Ant ko tie pinįgai ta
po apversti? Pagal rokundę sko
la ne buvo reikalinga, kadangi 
deficito nėra. Jeigu kas netiki, 
kad už $15 000.00 visos bažnyti
nės “properlės”, su visoms trio- 
bems, kokios ant jų yra ir kokios 
dar bus, yra užstatytos ant 5 me
tų į Milvaukee, Wis. Kaukę, tai 
tegul nueina į “Record oti-ę” ir 
paima knįgę No. 57£3, atsiver- 
czia puslapį 126, dokumento No. 
2423319 ir perskaito, o tada pa- 
tikės, kadangi tę pats pamatys kuį- 
gose įraszyta.

Perskaitę tę dokumentę persi
tikrinsite, kad skola isz Mihvau- 
kees baukos užtraukt a $15.000.00, f 
o isz rokundos 1896 m. matote, 
kad depozitų, t. y. žmonių sudė
tų ant užkavojimo pinįgų buvo 
$15.148.72, isz kurių atmokėta 
tik $5.519.26, neapmokėtų liko 
$9.628.46, tai viso pasidaro sko
la $24.628.46, kę pagal chicagie- 
czio iszsitarimę: parduodant tuos 
visus lotus su bažnyczia ir klebo
nija nežinia ar galėtume gaut 
daugiau kaip $25.000.00, tai nė 
skolos ne iszmokėtume, O žmonių 
sudėti pinįgai apie $70.000.00 Die
vas žino kur sudilo. Kas czia y 
ra? Kaip tę viskę pavadinti, 
klausiame musų parapijos komi
teto ir lietuviszkos visuomėnes.

Beje, rokuuda kunįgo isz 1896 
m. parodo įėjimus į kasę $59.357- 
52, bet jeigu ję gerai perskaitysit, 
tai rasit ne $59.357.52, bet 
tik $34.357.52, o vienok, kaip 
matote,kunįgas suvedime parodo 
sziteip:

Įėjimai........... $59.357.52
IszdaWimai... $59.133.96
Pasilieka kasoj $ 223 56

Czia jau tik stebuklas! jeigu į 
kasę įplaukė tik $34.357.52, tai

kokiu būdų galėjo iazmokėti $59.- 
133.96 ir dar liko kasoje $223.56 ? 
Czia jau tik pats Dievas galėjo 
paskalsinti,arba gal tapo užtrauk
ta dar Kokia užslėpta skola?

Na kę Jus dabar, broliai, pasa
kysite ant tokio komiteto, kuris 
yra prižiūrėtoju m parapijos kasos, 
kad jis,priėmęs nuo kunįgo szito- 
kię melagingę rokundę, per du 
metu į ję ž<o|isojo ir klaidos ne- 
užtemyjo? Pdkįauskite nors v e- 
no isz tų komitetų: kaip jiems 
ta rokunda iszrodo?iai pa matysi
te,kad komitetas klaups irprisieks 
—kad rokunda yra labai teisinga, 
jie pasakys, kad tik bedieviams 
tai neteisinga, ule dievotiems la
bai gere ir teisinga. Ar tai szi- 
toks komitetas dažiurėli parapi
jos kasę, kur per 3 metus szimtas 
Lukatanczių dolarų persivertė 
ir jie nežino į kur nusi vertė? Ko
mitetas savo turtu atsako 
piiesz szio kraszto tiesas už czely- 
bę jam ant prižiūrėjimo pavestų 
parapijos turtų; sąnariui parapi
jų komitetų renkasi ne dėl tusz- 
ežio vardo, bet ant pildymo atsa- 
kanezių prideryszczių.

Wi8os draugystės ir parapijo- 
nai privalo szitokių dalykų ne- 
pražiopsioti, bet tuojaus suszaukti 
mitingęir iszrinkti tokį komi tėtę, 
kurs žmonių sudėtus pinįgus pri
dabotų, kad jų ue mėtytų nieks 
deszimtimistukstanezių dol. į vi- 
sas skyles, o ant bažnyczios sko
los auga, ir dar užslėptos skolos! 
Ar tai sziteip gražu? Ar norime 
kad žmonės, pasipiktinę isz tokių 
darbų pakratytų rankas ir imtųsi 
tverti neprigulmingas parapijas, 
teip kaip lenkai padarė? Ir len
kus prie to privertė ne kas k!tas, 
kaip mėtymas žmonių sudėtų pi- 
nįzų be jokio iszsiroknvimo. Tas 
pats gal atsitikti ir su musų lie
tu viszka bažnyczia — jeig-u szi
teip wisi žiopsosime, kaip eulyg- 
sziolai žiopsojome: matome isz 
kunįgo rokundos 1896 m. ant 
musų bažnyczios $25000,00 sko
los, o kas žino, kas atsitiko per 
sziuos du paskutiniu metu: gal
būt, kad skola dar labiaus pasi
daugino. Per pustreezių metų 
nė vieno parapijos mitiago ne 
buvo, ne buvo nė rokundos nuo 
laiko kaip iszrinko dabartinį ko
mitetą, jis teip dabojo bažnyczios 
turtus, kad bažnyczię įstūmė į 
paslėptas skolas ant poros 
deszimczių tukstanezių dolia- 
rų, lyg girtuoklis savo ūkę. 
Gėda mums, broliai, kad teip 
ėsame apsileidę, svietas mus 
pirsztais bado. Dėltogi mes ra
giname visas draugystes tuojaus 
suszaukti m įtingę ir apsvarstyti 
ty dalykę, kad nors sykį padary
ti toms skoloms galę, nes po lai
kui jau bus per vėlu. Kam gi 
laukti kol kunįga* mitingę su
sisuks, juk matote pats, kad jam 
geriausiai einasi sa dabartinio 
komiteto priežiūra. Bažnyczię 
parapijonai užlaiko savo sunkiai 
uždirbtais centais o ne kunįgas 
ir ne jam tarnaujantis spaugai ko
mitetas. Jeigu jus paliausite ne- 
saę centus, ne pasiliks pas jus ku
nįgas, ne reiks jam jau nė jokio 
komiteto.

Norėtume žinoti, kaip ant to
kio parapijos vedimo žiuri kiti 
doresni kunįgai? Ar jie pritaria 
kunįgui Kravczunui vedime pa
rapijos ir sunaudojime žmonių 
sudėtų pinįgų? Jeigu kas abejoja 
apie teisingumę musų pagarsintų 
žiniiį, mes galime atsiųsti paties 
kun. Kravczuno iszleistas para-. 
pijos rokundas. Rankraszcziai 
tų rokundų yra teiposgi pis mus; 
jie ueužtvirtinti pirapijos komi
teto, kurisai matomai apie para
pijonų sudėtus pinįgus visai nesi-* 
rūpina?

Isz East St. Louis, III.
Socijalistiszkoji darbinįkų par

tija ir szitame mieste pradeda 
darbuotiesi prie organizavimo 
darbinįkų.

Neseniai į saliunę lietuvio J. 
Saroczkos įsikraustė kokį len val
katos ir iszneszė kelias stiklines 
visokių gėrynių.

Pereitę sanvaitę lietuviai vėl 
aplankė sadę. Susiprovojo mat 
du lietuviai už laikrodėlį: vie
nas paliko savo laikrodėlį pas 
kitę, tas gi tojaus jį pardavė. 
Užtai pirmutinis jį apskundė į 
sudę ,bet nieko ne pelnė, kadangi 
apskųstasis darodė, kad skundė
jas dawė jam tiesę su laikrodėliu 
daryti, kę nori. Sudžia ant 

į skundėjo uždėjo sūdo kasztus. Ar



ne geriam butų buwę su-itaikyti, 
negu,, vvalkiot'e-d po sudus au 
skundai* ir gudo ka^ztus mokėti?

3 d. Liepos tapo aut nakwyi>6s 
j |>olic ję nugabentas lietuwys. 
Ant. Jurewycziu< Žmogus mat 
gerai už-ii laukęs iszkrapalii-j » 
ant u'yczios, kur paaipyuė poli 
e stas, liepė jis girtu okliui nutilti 
ir eiti namon, liet kid lasai nepa
klausė, n ug a be io ant policijos, 
kur brangiai reikėjo už nakvynę 
užmokėti. Ar tai ne gerinus bu
vo namiejie | ernakwoti> Rob.

Bjaurus negras.
Utjca, N. Y. 24 d. Liepos, į 

gyuenimę wieno lietuvio, persi 
tikrinęs pirmu, kur guli mergos, 
kadangi per ne at-argumę vieno 
namiszkio, gyvenimo durys ne 
buwo užrakyioi. naktyj p <lengwa 
įėjo į widų negras ir at-igulė į 
merginos h»wę. Ta pabudusi, mis 
lyjo, kad tai yra vienas iss boar- 
dingierių, todėl gražiai jį praszė 
eiti gulti. Negrai, iszgirdęs bal>ę, 
pradėjo merginę draskyti; mergi
na paszaukė sawo seserį, negras 
gi tuom tarpu iszliėgo laukan, 
kambaryj pasiliko tikt jo szuvva. 
Merginos tikėjo, kad tai viskas 
buvo ano hoardingierio darbas; 
užtiko kambaryj svet:mę szunį, 
nors nežinojo kaip jis ežia pateko, 
varė jį laukan. Bet kaip t'kt mer
gina atidarė duris, isz lauko pasis
lėpęs negras ant jos užpuoalė ir 
pradėjo muszti. Ant riksmo mu- 
szaraos, sukilo namiszkiai. Neg
ras tapo suareszluotas ir drauge 
su szunim nugabentas į aresztę. 
Pateko jis po sudų. 25 d. Liepos 
tapo iszklausinėti liudinįkai; pro-

> wa ta bus spalių mėnesyj. Nėra 
abejonė-«, kad sūdąs teip negrę 
nubaus, kad nesinorės jam dau
ginus lysti į lietuvaitės lovę.

Isz VVilkesbarre, Pa.
Pereitame “L’etuvos” nume

ryje praneszėme apie pasitrauki- 
mę isz musų parapijos kunįgo 
Balcevycziaus, kurisai, būdamas 
pas mus prabaszcziumi, negalėjo 
susitaikyti su parapijonais, pa
skirstė juos į dvi dalis: į lietu
vius ir lenkus. Tuom tarpu vy
skupas atsiuntė mums airį kunį- 
gę, kada gi pabaigęs mokslę 
Detroito seminarijoj, įsiszventįs 
kun. Kudirka, tai žadėjo mums 
arba jį atsiųsti, arba kitę. Ant 
kunįgo Kudirkos parapija sutiko, 
bet jeigu norėtų palikti airį ku- 
nįgę, arba jeigu atsiųstų kokį 
lenkę, mes nusprendėme tokio 
nepriimti, kadangi musų parapi
ja lietuviszka, bažnyczią^ pastaty
ta už lietuvių vien pinįgus, todėl 
mes reikalaujame ir kunįgo lietu 
vio. Parapi jonas.

Isz Fontanete, Ind.
Lietuvių yra ežia ne daug, 

vos dvi apsivedėaių szeimynos; 
kiek yra nevedusių, ne galima 
žinoti, kadangi szviežiai atkakę 
eina ant boardo pas svetimtau- 
czius, o ne pas savuosius, p v

penki 
mirti

Isz wisur.
|| Maskolių užimtoj uostoj 

Porto Arthuro, Chinuose, susi
daužė chiniszkas kariszkas laivas 
Jutczi. Prie to 146 žmonės prigė
rė.

H Karintijos kalnuose, pietinėj 
Austrijoj, 6 d. Liepos siautė bai
sios sniego darganas. Wasaros 
laike tai ne paprastas atsitiki
mas. H ’

|| Mieste Hanovere, kari
nėj ^Vokietijoj, briežiukų dirbtu
vėj atsitiko smarki expliozija, 
nuo kurios užsidegė dirbtuvės 
trioba; 14darbinįkių prie to sun
kiai apdegė, yra ir mirtinai ap
degusių.

|| 28 Liepos sziaurinės Angli
jos pakrantėse siautė smarkios 
audros ir vėtros. Prie to susidau
žė diktai Užplaukusių žvejoti 
žvejų laivelių. Wėtra buvo 
teip smarki, kad ji sustabdė net 
bėganezius geležinkelių trukius, 
suguldė ji ir iszlaužė javus lau
kuose.

H Pagal paskutinį žmonių sus 
kaitymę, aut ploto mažesnio ne
gu Žemaitija, Belgijoj yra isz vo 
6586593 gyventojų, terp kurių 
rių yra 3285541 vyriszkis ir 
3310050 moterų. Isz miestų dau
giausiai gyventojų turi fyuxelle,

kurioje, drauge su priemieszeziais, 
yra 551011 gyventojų, Antver
penas tun 271284 gyvento
jus, Liege 167305, Gandava 161 
125.

0 2 d. Lepo*, piėiiuės Austri
jos provinej-j Ddmac joj, siau 
tė smarkus žemės drebėjimai, 
kmie su visu iszgriovė 
szituos kaimus: Turja-
ke su 800 gyventojų, Kosuk ir 
Geiaun su 1100 gyventojų, Voi- 
nic su 600 gyventojų, Coporiee 
•r Trill su 700 gyv.. Grebiu 800, 
Jalieke su 400. Prie to 
žmonės tapo užmuszti, 14 
nai apkulti, 100 apkulti 
gviaus.

D Ant Kaukazo,Tifliso apskrityj, 
užkilo baisus debesis ir pradėjo 
pulti ledai ne’szpasakyto didu
mo, terp jų buwo net sverianti 
po 1| svaro. Ledai girioj nu
daužė medžių szakas, lapus, už
klupo traukiantį 2 Kaukazo 
strielczių batalijonę; beveik 
visi kareiviai tapo didelių 
ledų sužeisti, keturi gi oficierai 
turi pavojingai sudaužytas g i 
vas. Ledų smarkumas buvo 
teip didelis, kad jie net kareivių 
katiluose iszmuszė skylias. Skait
lių jų užmusztų avių ir kitokių 
mažesnių gyvuolių skaito net de 
szimlimis tukstanezių.

Į kaimę Sieciechovo, Olkuszo 
pa v., pietinėj Lenkijoj, sugrįžo 
uuo darbo kalnakasys H. VVindis. 
Tas labai ne patiko .vietiniam 
dudoriui, kurisai mat, uė ėsant 
namieje vyrui, spėjo per daug 
susiartinti su Windiso paežiu. 
Pasinaudojęs, kada VVindiso pati 
iszėjo isz namų atlankyti kitam 
kaime gyvenanezię savo mot i n ę 
ir namieje pasiliko vienas tikt 
VVindis, dudorius parsikvietė jį į 
savo namus ant pavaiszinimo. 
Begeriant, papasakojo, kad 
dvaro M ingos girioj nuszo- 
vė st’rnę, todėl pipraszė, kad 
kalnakasys padėtų jam ję par- 
neszti, ant ko tas noriai sutiko. 
Ant paskirtos vietos vakare abu
du atėjo, ežia tuojaus dudorius 
užpuolė su kuciumi ant Windiso' 
ir muszė jį, kol neužmuszė visai. 
Dudorius tapo jau suareszluotas 
ir prisipažino.

Mieste Baku, ant Kaukazo, 
Maskolijoj, buvo gana smarkus 
maisztai, mahometonys muszė 
mat žydus, kurių apie 20 
sunkiai sumuszė. Mahometonis 
sukėlė szitoksai atsitikimais: 1 
d. Liepos prapuolė 8 metų sunūs 
vieno mahometono, tėvai davė 
žinię į policiję. Neužilgio polam 
atvedė ežia prapuolu-į vaikę 
vienas mahometonas ir papasako
jo, kad ant Szuszės ulyczios jis 
patiko žydę ne-zantį maiszę ant 
peczių, kuriame kas ten krutėjo; 
maiszę tę atėmę ir viduryj jo 
pasirodė ansai prapuolęs vaikas. 
Žydas R. Rachnalov tapo su 
aresztuotas, bet vedant į polieję, 
jam pasisekė pabėgti. Kaip tikt 
žinia apie tai prasiplatino, susi
rinko keli szimtai mahometonų, 
visas jų pulkas nutraukė į iy- 
diszkę miesto dalį ir pradėjo 
muszti žydus, plėszti jų gyveni
mus, daužyti padarus. Ant suval
dymo maisztiuįkų policijos pajie 
gų ne užteko, reikėjo szaukti ir 
kariaunę.

Į| Miesto Kijevo policijos vir- 
szinįkas panorėjo persitikrinti, 
kaip teisingi yra mieste ant sar
gybos pastatyti policijantai: per- 
sirėdė jis į apdriskusius drabu
žius, prisitaisė barzdę, paėmė po 
pažaszczia samavorę ir iszėjo 
vaikszczioti po miesto ulyczias.

— Sustok, ant vienos kertės 
suriko stovintis ant sargybos po- 
licijantas, eisime ant policijos sta
cijos I

Persirėdęs virszinįkas pradėjo 
prat>zytiesi, bet žodžiai nedaug 
gelbėjo. Tęsyk įbruko tvarkos 
dabotojui rublį. Tas tuojaus su- 
minksztino szirdį policijanto.

— Na, eik su Dievu! Neszk 
samavorę, bet uždengk jį su 
skvernu.

Kitoj vietoj jau policijantas 
nepasiganėdino vienu rubliu, bet 
tiesiog pareikalavo dviejų. To
kiu budu patiko dar kelis polici- 
jantus ir vėl keli rubliai perėjo į 
jų rankos. Ant galo patiko vie- 
nę, kurio papirkti ne galėjo, tas 
atvedė policijos virszinįkę ant 
stacijos ir ežia dižuruojantis

urėdnįkas liepė tuojaus, be jokio 
iszklausinėjimo, vesti tie-iog į 
kalėjinię su seniaus suimtais va
giliais. Tada tai jis numetė barz 
dę ir urėdnįkss persigandęs pa
matė, kad tai yra policijo-* perdė- 
tinis. Jis mat per vienę naktį 
liersiiikriuo, kad labai mažai yra 
poliesių, kurių negalima būt pa 
pirkti.

NAUJI 1SZRADIMAI.

Amerikonas Oldrive isz Bosto
no iszrado czeverykus paskirtus 
ant vaikszcziojimo ant vandens 
piwirsz<aus. Bindavonės atlik
tos Amerikoj buwo teip pasek 
m ingos, kad isz radėja s rengiasi 
su tavo czeverykaia keliauti per 
A*lentikę isz Bostono į Havre, 
Prancūzijoj. Czeverykai tie yra 
i*z skuros ir medžio, turi jie su 
virszum du mastu augszczio, vi
durys gi jų tuszczias. Padai yra j 
isz medž*o, aulai isz skuros, prie j 
kelio pririszami su kauezukine 
juosta, kad į vidurį ne galėtų 
prįrisunkti vandens. Oldrive ti
kisi vii-ę kelionę nuo Bostono į 
Havrę atlikti į 100—150 dienų, 
nors ant ocejno butų szturmaa. 
VValgį jam gabęs laivas, ku 
risai paskirtas ir ant miegojimo 
kelionėj.

Perkūnas paprastai daugiaua 
nelaimių atgabena po kaimus ne
gu miestuose, blėdį, kokię pada- 
daro perkūnai kaimose, antai 
^Vokietijoj, skaito per metus mili
jonais markių. Ant kaimų mat 
retai kur yra perkūnsargiai, to
dėl perkūnas taukiaus trenkia į- 
triobas ir jas uždega. Tuom tarpu 
vokiszkas archilektorius Find- 
eisen paduoda lengvę budę ap- 
sergėti kaimų triobas nuo perku 
no, pamokina kaimieczius, kaip 
jie gal pats pritaisyti ant savo 
triobų pigų perkūnsargį. Pagal 
Findeisenę, ant apsaugojimo 
triobos nuo perkūno įtrenkimo 
užtenka isz keturių stogo pusių 
nutiesti cinkuotus dratus ir galus 
dratų keturiuose triobos kumpuo
se nuleisti į žemę ir perkūnsargis 
gatavas. Jeigu ne visada, tai 
daugume atsitikimų, ypacz jeigu 
vietose, kur nuleisti drato galai 
žemė yra drėgna, toksai perku n 
sargis gul apsaugoti triobę nuo 
perku o įtrenkimo.

GEOGRAFIJA
ARBA

Marienwerden (Marijos sala) turi 30000 gyventojų. Elbing, 
prie nuplaukimo ažero Drausen(Družuo)į ir Frishhaffą, turi 
dideles laivų dirbtuves, kurios padirba didelius pasažieri- 
nius laivus nėt Bremos ir Hamburgo kopanijoms. Marien- 
burg arba Marlborg, senovės kryžiokų sostapilė, nuo jų 
užsiliko puikus rūmas,’ kuriame telpa dabar Prusiszkas 
muzejus, taigi rinklus visokių senovės Prūsų liekanų. 
Didžiausias ir turtingiausias szitame kraszte miestas yra 
Gedanija, arba Dancigo#, lenkiszkai Gdan#k vadinamas, 
turintis 150000 gyventojų, vienas isz turtingiausių miestų 
ant Baltiszkų jūrių; yra ežia laivų dirbtuvės, prekystos ir 
jurinįkystės mokslai nė; miestas yra netoli įtakos Vislos į 
Dancigo užtaką; prie pats įtakos yra tvirtynė Weich#el- 
muend#, apginanti Dancigą nuo jūrių, Dancigo aplinkinė
se yra kliosztorius Oliva ir maudynės Zoppdt, labai dailio
je vietoje. Siaurą Pucko pussalį, nevaisingų pieskų už
dengtą apgyvena Kaszubai.

Rytinėj daly j Prūsų žemės, arba dadartinėj Prūsų 
Lietuvoj, lietuviai apgyvena tikt sziaurrytinius pavieczius 
ir juo toliaus į rytus, juo jų daugiaus, einant gi į vakarus 
skaitlius jų mažinasi. Sziądien Ryt Prūsų provincijoj lie
tuviai dar gyvena szituose paviecziuose: Klaipėda#, Szi- 
lokarczernoe, Pakalne#, Tilže#, Ragaine#, Pilkalnio, Stalu- 
pienu, Galdape#, Trakėnu, Darkiemio, ln#terburgo, arba 
Ineruczio, Vėlavo#, Teplavo#, Labgavo# ir Gumbine#; lietu
viai apgyvena ir atskiriantį Koroniszką užtaką nuo jūrių 
pieskinį damą.

Lietuvių apgyventas krasztas yra lygus, augztesnių 
kalnų nėra, augszcziausia vieta yra teip vadinamas Ram- 
binkalni#, ant Nemuno kranto, tarpe Ragainės ir Tilžės, bet 
ir jis ne kiek augszcziaus iszkyla, kaip 500 pėdų augsz- 
cziaus jūrių pavirsziaus.

Didžiausias toj dalyj miestas yra Karaliauczia#, vo
kiszkai Koenig#berg vadinamas, ant vietos senovės Prūsų 
miesto Tuvang#te, turi apie 200000 gyventojų, ant upės 
Pregelio. Karaliaucziuje yra vienaitinis Prūsų žemėj 
universitetas, garsi biblioteka, muzėjus ir kryžiokų archy
vas, kuriame telpa didelės vertės rasztai, Yra ežia seno
vės kryžiokų rūmas. Karaliauczius yra tai vieta, kur vai
nikuojasi Prūsų karaliai. Karaliaucziaus portas yra mies
tas Pilau arba Pilava, ant kanalo jungianezio Frischhaffą 
su jūrėmis. Portas tas turi didelę vertę žiemos laike, ka
da užszalus Pregeliui ir Frischhaffui, laivai į Karaliauczių 
ne gali prisigriebti. Pilava yra tvirtynė uždengianti nuo 
jūrių Karaliauczių. Brauneberg, prie Frishhaffo, didžiau
sias VVarmijos miestas, katedra Warmijos katalikiszko vys
kupo, yra ežia vienaitinė visoj Prūsų žemėj katalikiszka 
dvasiszka seminarija. Friedland ir Pru#i#zka llawa; ne
toli tų miestų yra muszių laukai, kur Napoleonas I galuti
nai sumuszė Prusus ir su jais susidėjusius maskolius. 
Heiligenbeil, (Szventas Kirvelis) turintis diktai dirbtuvių. 
Toj vietoj, kur dabar miestas, buvo senovėj szventas stab 
meldžiu prūsų gojus. Prie įpuolimo Nemuno į Kuroniszką 
užtaką, ant kanalo jungianezio užtaką su jūrėmis, yra 
miestas Klaipėda arba Memel, portas, isz kurio iszgabena 
į svetimus krasztus daugiausiai medžių. Galdape, Dar- 

—.....v...... j.... kiemiai, Teplava, Stalupienai, pavietiniai miestai; Lyck,
gė'vienas tikėjimas ir didžiausia visų tos kilmės tautų netoli lenkiszko, rubežiaus, Mozuriszkoj dalyj. Tra- 
stabmeldiszka žinyczia Ramove, kuri buvo Prūsų žemėj, kenai, pavietinis miestas, yra ežia karaliszka arklių augi- 
bet vokiecziai žinyczią isznaikino, isznyko ir tasai ryszis; nyczia, i 
iszdalyti į 12 smulkių vieszpatyszczių, kurios tankiausi vadinama, 
terp savęs vedė kruvinas kares, nėgu rėmė viena kitą, Pru
sai ne galėjo nuo kryžiokų atsiginti; susidrutinę jau gana 
Lietuvos kunįgaikszcziai ne rėmė Prūsų kaip pridera, 
todėl vokiecziai ir*galėjo juos isznaikinti. Rods buvo vie
ną kartą susitelkęs Keistutis su Algirdžiu iszvyti kryžio
kus, tie i»ajutę pavojų, buvo net pasirengę kraustytiesi isz 
Prūsų prie įtakų Dunajaus, bet pirmutinis įsiveržimas ne 
atgabeno laukiamų vaisių, toliaus Algirdis jau ne jėmė 

| Keistuczio, o jo vieno pujiegos buvo per menkos ant isz 
j vyjimo kryžiokių. Todėl Prusai turėjo pražūti, ir isz tikro 
pražuvo. Paskui tie krasztai jiateko Lenkijai, ji apgyven- 

I dino dalį to kraszto lenkais, kuriems davinėjo Prūsų že- 
įmes. Ant kairiojo szono Vislos, prie jos įpuolimo į jūres 
įgyvena Ku#zubai. Vakarinių Prūsų provincijoj didesni gy- 
į ventojų dalis yra dabar arba atsikraustę isz kitur vokiecziai, 
! arba suvokietėję Prusai, likusią gi dalį, su virszum pusę 
milijono, padaro lenkai, paeinanti nuo lenkiszkų kolionis- 
tų sutrauktų ežia lenkų laikuose. Ant deszinio Vislos 
szono, teip vadinamuose Prūsų Paežeres krasztuose gyve
na dar teip vadinami Pru#i#zki Mozūrai, paeinanti teipos
gi nuo lenkų, bet per pusę suvokietėję, jų kalba skiriasi jau 
nuo grynos lenkiszkos, iszpažįsta jie liuteroniszką tikėjimą.

Baltiko pakrantės Prūsų žemėj yra tokios jau kaip ir 
toliaus į vakarus, taigi prie jų yra diunos sunesztos pieš- 
kos, už kurių yra ilgos užtakos hafai# vadinamos, 
džiausią isz tokių užtakų yra Friehhaff, keturkampio pa
vidalo; kita isz tokių haffų yra Kuroniezka, atidalyta nuo 
jūrių ilgu sunesztų pieskų pylimu, per kurį yra kaip kur 
perėjimai isz užtakos į jūres. Terp Kuroniszko haffo ir 
Frishhaffo yra Samland (Prūsų laikuose buvo ežia Sam
bija) pussalis turintis augsztus krantus, nors krantai Balti
ko paprastai žemi. Dancigo užtaka gana giliai įsipjauja 
į kietžemį, bet ji ne tokia kaip augszcziaus paminėti teip 
vadinami haffai, ją atidalina nuo jūrių siauras ir ilgas 
Pucko pussalis.

Isz upių tekanezių per Prūsų žemę didžiausia yra 
Visla, kuri prasideda Karpatų’ kalnuose, perplaukia Gali
ciją, Lenkiją, ties Toruniumi prisigriebia į Prūsų žemę. 
Priesz įpuolimą į jūres pasidalina į dvi alkūnes, viena isz 
ju, Nogat, įpuola į Frishhaffą, kita gi didesnėji įpuola 
į Dancigo arba Gedanijos užtaką. Pregel, prasidedanti 
teip vadinamuose Muzuriszkų ažerų krasztuose, perbėga 
tikt per Prūsų žemęir įpuola į Frishhhaffą. Isz rytų atskiria 
Prūsų žemę nuo Tikrosios Lietuvos Nemunas, . kurisai 
priesz įpuolimą pasidalina teiposgi į alkūnes ir įpuola 
į Kuroniszką užtaką arba hafą.

Diržas žemės prie Baltiszkų jūrių, seniaus pilnas 
klampynių, dabar nukastais kanalais iszdžiovintas, nupil
tais ant kelių mylių ilgais pylimais apsaugotas nuo tvanų, 
pagarsėjo savo vaisingumų; puikios prie jūrių yra ganyk
los ir pievos; vaisingiausios yra Vislos ir Nemuno deltos, 
arba teip vadinami Zulavai ir Tilže# Žemuma. Tos že
mumos, lygiai Vislos deltoj, kaip ir Nemuno, pavasaryj, 
kada upes užtvysta, būva vandens užlietos teip, kad 
žmonės isz kaimo į kaimą gal prisigriebti tikt ant valczių. 
Paczios jūrių pakrantės apsiaustos diunų, todėl turi mažai 
tinkanezių laivų apsistojimui portų; portai toki yra tikt 
priė upių įtakų; tokiose upių įtakose yra svarbiausi, vedan
ti placzią prekystą miestai; toki miestai yra ant dides
nių upių ir toliaus nuo jūrių. 

. Ant Vislos svarbiausi miestai: Thom arba Toruniu#, 
vedė seniaus didelę prekystą, dabar nupuolęs, turi 
apie 50000 gyventojų. Czia gimė garsus mokslinczius, 
kunįgas Kopernik, kurisai sutvėrė naujus pamatus astro
nomijos mokslui. Kulm, arba Chelmno, teiposgi ant Vis
los, į tą apskritį lenkai pirmiausiai, ant naikinimo Prūsų, 
partraukė vokiszkus kryžiokus, kurie naikino ne tikt Pru
sus, Lietuvą, bet ne aplenkė paskui ir paczios Lenkijos.

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

kovojant už būvį ir tautiszkus tiesas Prūsų lietuviams, jų 
ne suszelps broliai maskoliszkos Lietuvos todėl, kad prūsų 
Lietuviai protestonai, maskoliszki gi katalikai, mes mat 
dar vis tautiszkos vienybės nesuprantame ir tame tai ir 
yra didžiausia musų nelaimė, tame musų silpnybė ir tvir
tybė musų naikintojų. Lietuvius nuo Latvių skiria tei- 
posgi skirtumas tikėjimo: latviai protestonai, lietuviai gi 
latviai visai nesirūpina apie vargus lietuvių, tie 
gi apie vargus latvių, o tuom tarpu prieszai naikina vie
nus ir kitus. Ateis gal laikas, kada reikalu vienybės su
prasime, bet kad tik toksai supratimas neateitų per vėlai, 
kada teip latviai, kaip ir lietuviai bus teip susilpnėję, kad 
ir susijungę neįstengs jau atsiginti. Rods noras susiar
tinimo apsireiszkia jau sziądien terp latvių, tik jis per 
mažai randa pritarimo terp lietuvių. Jis terp latvių buvo 
apsireiszkęs ir seniai,kada latviai pasikėlė priesz vokiszkus 
kryžiokus ir pakvietė Lietuvos kunįgaiksztį, per pusę su- 
maskolėjusį Algirdį į jiagelbą. Tas rods atėjo, bet jis 
latviams iszsilmosuoti isz po vokieczių valdžios ne padėjo, 
tikt liepė nukirsti galvą pasikėlusių latvių vadovo. Ne stoka 
pajiegų mus į prapultį mat stumia, bet stoka supratimo 
ir vienybes. Pajiegos musų ne mažos, tikt vienybės ir su
pratimo nėra.

Pru#u t^enie užima dalį sziądieninių Prūsų, taigi pro
vincijas Vakarinius Prusus ir Rytinius Prusus, kuriųrytini 
dalis tveria sziądienę Prūsų Lietuvą; sziądieniniai Prūsų 
lietuviai arba nors ją dalis, taigi gyvenanti toliaus į vaka
rus, pagal nuomonę Karai iaucziaus profesoriaus Bezenber- 
gerio, yra užsilikę nuo suvokiecziavimo Prusai. Prūsų že
mė tveria rytinę dalį vokiszkos žemumos, tikt apie Danzi- 
gą arba Gedaniją yra kalnas Thurmberg turintis apie 1000 
pėdų augszczio. Ant to ploto yra daug sunesztų ledo lai
kuose akmenų; teip vadinamuose Prūsų Paažeriuose yra 
daug apvalaus pavidalo kalvų ir gilesnių terp jų įdubimų, 
yra ežia daug ažerų, kaip antai: Spirdin, Leventin, Mauer 
ir tt. ir daug klampynių ir durpinyczių, kurios pasidarė 
nuo užslinkusių ažerų, kokių seniaus mat ežia bu ta dauginus. 
Klampynės ir ažerai sunkino žmonių susineszimus, keliai 
bėga ežia siaurais terp ažerų tarpas. Po uždanga didelių 
augusių ežia girių, apsaugoti klampynių, senovės Prusai 
gynė vieni ilgai savo tėvynę nuo aplinkinių prieszų, isz 
pradžių nuo lenkų, paskui gi nuo jų pargabentų į Prūsų 
krasztą vokiszkų kryžiokų ir jų į pagelbą sukviestų visos 
Euro|>o8 tautų. Kryžiokai apsisėdo pirmiausiai Marien
burge, ant Vislos alkūnės Nogatu vadinamos ir isz ežia 
platino savo valdžią, pavergdami ir naikindami Prusus, pa
kol ant galo jų visai ne isznaikino. Isz pradžių dar Pru
sus su kitoms lietuviszkoms stabmeldiszkoms tautoms jun-

Nauji lietuvviszki įsi
leidimai.

Dirva, Nr.3, kn. 4. Anima V(lis 
— M. Itadzevyczlutes, lietuviftz- 
kai Lszgiihle Jonas Montvila.
Kaip wij*€>8 musų wientautės, 

M. Radzewycziut€s, apysakos, teip 
ir Anima Vilis paraszyta užiman- 
cziai: raszėja parodo mums 
vveikėjus tokiais, kokiais nori, 
kad jie butų, bet ne tokiais, koki 
isztikro yra, arba kokiais kaipo 
žmonės galėtų būti. Wisos Ra- 
dzewycziutės pasakos fantastisz- 
kos, bet paraszytos užimaneziai 
teip, kad skaitytojas, pradėjęs 
skaityti, ne atidės skaitymo, kol 
knįgoa nepabaigs. Jos apysakų 
weikėjai yra idealiszki, ne pa
prasti žmonės, bet galima sakyti, 
milžinai, be silpnų pusių; jeigu 
raszėja liepia jiems wargti, ken
tėti, tai tiek tų kentėjimų paski
ria, kud paprasta, žmogus jų nie 
kaip negalėtų pakelti. Toki idea
liszki weikėjai apraszyti ir Dir 
vos iszleistoj apysakoj 
Galima gei ti, kad skaitytojai 
persiimtu pasakos dva
sia ir pats stengtųsi waiksz 
czioti (otriais jau takais, kad 
stengtųsi ne jau eu tais weikėjafs 
susilyginti, kadangi tas ne galima 
silpnam žmogui, bet prie jų pri
siartinti. Lietuwiszkas wertimas 
ne blogas. Dirvos iszleistojas per 
tę sawo iszleidimę užsipelno tik
rai visų padėkawonę.

Lietnviszkas Albumas. Kasztais 
kun. A. M. Miluko. Shenan- 
doah. Pa. 1898 m. Priedas prie 
Dirvos.
Telpa ežia paweikslai kelioli

kos lietuwiszkų rasztinįkų, toliaus 
eina paweikslai nukentėjusių už, 
lietuwystę wyrų, lietuwiszki ti
pai, istonszkos wietos Lietuwcj, 
didesnės lietuwiszkos bažnyczios 
Amerikoj, Shenandorio moksli
nė ir jos mokintiniai ir mokinto
jo”, delegatai ant pereito Susi- 
wienyjimo seimo ir teip tt. Rods 
tai toli ne wiskas, bet autorius 
antrę iszleidimę žada papildyti. 
VViskas atmuszta dailiai, ant gra
žios popieros, kasztuoja gi tikt 
50c. Gaila, kad prie paveiksiu 
nėra nors trumpų apraszymų, bet 
tę gal iszleistojas dapildys prie 
antros Ikidos, dėl kurios reiktų 
parsitraukti Albumę Napoleono 
Ordos, kuriame telpa paisziniai 
visokių istoriszkų wietų Lietuvoj.

Di-

nuo jos ir paeina garsi arklių veislė trakėnais 
Gumbine turi apie 25000 gyventojų. Inster- 

burg arba Insrutys, vienas isz gražesnių Prūsų Lietu
vos miestų, turi apie 30000 gyventojų. Velava, pavieti- 
inis miestas, Labguva, ant geležinkelio linijos nuo Til
žės į Karaliauczių. 7 ilže, geriausiai pažįstamas lietuviams 
miestas, turi 30000 gyventojų, ežia iszeina daugiausiai lie- 
tuviszkų laikraszczių ir knįgų, yra tai teip sakant, vidurys 
sziądieninės lietuviszkų knįgų prekystos Europoj. Szilo- 
karezema, vokiszkai Heidekrug, turi apiė 15000 gyventojų; 
Pilkalni#, netoli Maskoliszkos Lietuvos rubežiaus, turi 
teiposgi apie 15000 gyventajų. Ragaine, kryžiokų laikuo
se buvo tvirtynė, yra ežia senovės kryžiokų rūmas, szią- 
dien paverstas į kalinį, miestas turi apie 4000 gyventojų, 
prie geležinkelio linijos nuo Stalupienų į Tilžę. Ant pats 
Maskoliszkos Lietuvps rubežiaus yra miestelis Szinvinta- 
turintis pustreczio tukstanezio gyventojų, ant Szeszupės, 
prieszais Naumiestį. Ridkūnai, prie Maskoliszkos Lietu
vos rubežių, ant geležinkelio linijos jungianezios Masko- 
koliszką Lietuvą su Prusiszka.

Lietuviu kraeztae yra į rytus nuo Prūsų žemės, nuo 
užsisukimo Nemuno į sziaurius vakaruose, iki upei Dnepe- 
rui ir Berezinai rytuose, į sziaurius atsiremia į Vakarinę 
Dauguvą, į pietus susiduria su Juodvyžių krasztais. Taigi 
senovės lietuvių sodybos apėmė szitas gubernijas: Suval
kų, Kauno, Vilniaus, mažą krasztelį Kurszės prie jūrių, 
sziaurinę dalį Grodnogub.; Minsko gub., kur kitą kart 
mieste Naumieetelyj buvo Lietuvos kunįgaikszczių sostapi- 
lė, sziądien jau lietuvių nėra, jie ežia jeigu kur yra, tai 
atėjo isz kitur, ežia gi seniai gyvenę sumaskolėjo, isznyko; 
Vitebsko gub. užlaikė dar mažą krasztelį lietuviai, isz ki
tur jie isznyko. Iszduota pradžioj szio amžiaus Šteino geo
grafija, istskaitydama Volyniaus gyventojus, primena, kad 
gyvena ir lietuviai, sziądien ežia jų jau nėra. Lietuviai 
nužudė jau pusę jų seniaus apgyventos žemės; visas ‘ plo
tas kokį dar sziądien jie apgyvena, ne turi jau nė 20000 
geografu szkų mylių. Vis tai dar daugiaus negu plotai, 
kokius užima, paveikslan: Danija, Szveicarija, arba Holan- 
dija. Pavirszius lietuvių žemės ne reiszkia tai plotus prigu
lėjusius senovės Lietuvai, plotai Lietuvos siekė daug to
liaus į rytus, jai prigulėjo dalis Maskolių žemės, vish. teip 
vadinama Baltgudija, dalis Mažrusijos, Smolensko žemė, o 
o tūlą laiką Novgorodos ir Tveras buvo po Lietuvos val
džia. Mes ežia paduodame tikt tuos krasztus, ant kurių 
lietuviai gyveno. Kas isz tų plotų pasiliko lietuviams, 
parodo sztai žemiaus Įiadėtas žemlapis.

Paveikslėlis 78. Krasztai Lietoviu apgyventi.

(Toliaus bus)



Maskoliams su uczilisz- 
czioms nesiseka.

Wilniaus mokyklų aplinkinės 
virszinįkas, kuratorium arba po- 
peczitelium vadinamas, neseniai 
apgarsino vienam maskoliškam 
laikraštyje (Žurnal Minister 
8 TV A NaRODNOHO PRO8V1E8ZCZE- 
nua), kaip einasi mokykloms 
Wilniaus, Kauno, Gardino, Min
sko, Witebako ir Mohiliavo gu
bernijose. Toj atskaitoj p. kura
torius labai liūdnai skundžiasi, 
kad maskoliszkos mokyklos tose 
gubernijos^ ne tikt nebujoja ir 
ne žydi, bet vos tikt gyvuoja, 
ant kiekwieno žingsnio rasdamos 
pasiprieszinimę neprietelių, kurie 
per paskutinius metus ypacz su 
stiprėję. Kas tie neprieteliai? 
Pirmucziauaiai tai patys gyven- 
tojai, kurie nenori leisti savo 
vaikų į maskoliszkas mokyklas. 
Teip, Trakų paviete cerkvinėse 
mokyklose skaiczius mokintinių 
pasidaugino vos ant 11%. t y. 
ant kiekvienų dviejų šimtų mo
kintinių pribuvo virszaus tikt 3 
nauji mokintiniai; Kaunogub. dar 
mažiaus priaugo mokintinių.

Toliaus ta atskaita nurodo ant 
lietuviszkų laiszkų, kurie sten
giasi skirti lietuvius nuo masko
lių. Krautuvės lietuviszkų knį- 
gų (atspaustų maskoliškomis Ii 
taromis)guli po senovėj beveik ne 
pajudintos — tų knjgų nieks ne
perka, 1896 metuose parduota tų 
knįgų vos 12 už 3 rubl. 62 kap. 
Neperka, girdi tų knįgų žmonės, 
nes neiszsitiki joms ir greieziaus 
perkasi knįgas su lenkiszkoms li
teroms.

Maskoliszkos knįgoe, kurių 
krautuvės įtaisyta prie mokyklų 
dėl pardavimo ir pasiskaitymo, 
negali prigulineziai atlikti savo 
darbo, nes knįgas isz jų žmonės 
nelabai perka, per liuosę parda
vinėjimu visur perka kitokias 
knįgas, kaip sztai lenkiškas.

Kunįgai vėl įkalbinėja žmo
nėms, kad neleistų vaikų į mas
koliszkas mokyklas, nes vaikus 
valdžia nori į pravoslaviję pa
versti. Net pretestantai-latviai 
ir tie nenori maskoliszkos mo
kyklos. Polocko paviete viena 
mokykla turėjo apsistot su mok
slu, nes ukinįkai-latviai neduo
da kaszto ant užlaikymo mokyk- 
10s, kurioj buvo pastatytas pra- 
voslaviszkas mokintojas. Chra- 
povicko valscziaus latviai (Wi- 
tebsko gub.) nori įsitaisyt mo
kyklą, kuri butų tikrai latviszka 
ir protestoniszka ne prigulinti 
perdaug nuo direkcijos.

Prie neprietelių maskoliszkos 
mokyklos priguli dar slaptos mo
kyklos, kurių 1896 m. atrasta 74. 
Mokino tose slaptose mokyklose 
skaityt ir raszyti: maskoliškai, 
LEN'KISZKAI, LIETU V ISZ KAI IR ARIT

METIKOS. Terp mokintojų tų slap
tų mokyklų radosi vienas pra- 
voslavnas ir vienas starovieras 
(Kauno gub.)—Tiek isz tos at
skaitos.

Mes lietuviai, galime tikt pasi- 
* džiaugti, kad patys maskoliai jau 

pradeda nusiminti ir labai menkai 
pasitikėti ant puikių vaisių savo 
darbsztumo. Į pravoslaviję ver
sti mus jau jie atvirai atsisakė, 
perstos neužilgio ir į maskolius 
mus varyti, tikt mes nepasiduo- 
kim.

(Ukinįkas).

Keno yra Lietuwa?
Terp maskoliszko laikraszczio 

“Sviet” ir lenkiszko “Dziennik 
Polski” užgimė ginezai kaslink 
Lietuvos: abudu laikraszcziai 
varžosi musų tėvynę visai mus 
nesiklausę: “Dziennik Polski” 
sako, kad Lietuva esanti “Kraj 
polski”, “Sviet” gi, pritardamas 
idijotiszkiems ma->koliszkiems 
valkatoms lupantiems musų 
tėvynę, prtesztarauja lenkiszkam 
laikraszcziui ir tvirtina, kad Lie
tuva “tai ruskyj kraj, zakonnoje 
russkich nasliedije”. Ant parėmi
mo savo tvirtinimo “Sviet” pri
veda, kad senovės Lietuvos ku- 
nįgaikszczio Mindovės sostapilėj, 
mieste Naumiestėlyj, yra katuli- 

^kiszkoj bažuyczioj kriksztinyczia 
maskoliszko paėjimo, teiposgi 
abrozdas Motinos Szv. esantis 
Naumiestėlio' - stacziatikiszkoj 
cerkvėj, kurisai buwo pirma Lie
tuvos kunįgaikszczio rūme, be 
abejonės ėsęs stacziatikiszkas; tę 
patį galima pasakyti ir apie ste
buklingu abrozdę Wilniaus Ausz- 
ros Wartų koplyezioj, kadangi

ant jo yra senovės slaviazki rasz- 
tai. Isz kur atsirado tie sbrozdai 
senovės Lietuvos kunįgaikszczių 
sostapilėj, isz Lenkijos ar isz 
Maskolijos? klausia “Sviet”. Jei
gu tie abrozdai paeina isz Mas 
kolijos, tai pagal “Svieto” logi
ką, Lietuva turi būt moskoliszka.

Maskoliai savo rasztų ne turė
jo, literas jiems suteikė du bro
liai zokonįkai, bet ne maskoliai, 
Cirilius ir Metodius, tie gi jas 
perėmė nuo grekonių tikt gre- 
kiszkę formę sudarkė, taigi pagal 
paties “Svieto” nuomonę, Mas- 
kolija turėtų būt grekiszka; pra
džią gi kultūros ji perėmė nuo 
vokieczių, tai Iszpultų, kad Mas
kolija yraJ savastis grekonių ir 
vokieczių. Maskolija ne galėjo 
platinti kultūros po svetimus 
krasztus, kadangi jos pati netu
rėjo; sziędien nieks jai neužgina 
sziokių tokių kulturiszkų nuopel
nų Azijoj, bet Europoj užtai carai 
ne inaskoliszkuose krasztuose ei 
vilizacijos neplatina, bet visaip, 
ant paveikslo Attiles stengiasi 
terp ne maskolių ję naikinti, jei
gu tas ne visur pasiseka, tai to
dėl, kad su kumszczia ne visada 
galima viskę nuveikti, masko
liški gi dejatėliai pagarsėjo po 
visę avietę savo kvailumu ir 
žvėriazkumu.

Maskolija todėl Lietuvoj netu
ri nėjokių nupelnų, nieko gero jai 
nepadarė ir ne dhro. Lietuvoj gy
vena lietuviai, užlaikę savo kul
bę, todėl ji yra lietuvių, o ne 
maskolių arba lenkų. Kalbame 
ežia ne apie prigulėjusius seniai 
prie Lietuvos krasztus, bet apie 
jos dalį lietuvių apgyventu. Ta 
dalis yra tai lietuvių krasztas 
teip, kaip antai Latvija yra tai 
latvių krasztas, Finlandija finų, 
Kaukazas gruzinų ir armėnų ir 
tt. Tie krasztai yra ant to, kad 
tautos ežia gyvenanezios galėtų 
vystytiesi ir kilti ne stapdomos 
visokių maskoliszkų valkatų, 
kaip tai dabar yra; tie kraštai y- 
ra ne ant visokių experimėntų ir 
plėšimų maskoliszko caro tarnų.

Wietines Žinios.
Lenkai rengiasi Chicagoj pasta

tyti paminklę musų vientaueziui, 
Tadeuszui Košeiuszkai. Ant to 
mierio turi jau surinkę 16000 
dol. Tas butų gerai, su aukomis 
galėtų ir lietuviai prisidėti, gaila 
vien, kad lenkai Košei uszkę vien 
sau veržia, nors jis ne buvo len
kas, bet lietuvys, ir visę jo garbę 
sau jie savinasi.

— Prasidėjus karštoms die
noms, Chicagoj beveik kas dienę 
atsitinka patžudystės, kaip kada 
net po kelias ant dienos; visų jų 
nė suskaityti negalima. Pereitos 
subatos dienę, po nr. 644 Milvau 
kee av., siuvėjas lenkas, Max. 
Tolaczek, bandė pasipjauti: pa
griebė britvę ir perpjovė gyslę. 
Jo pati vienok tę užtėmyje, 
paszaukė polio ję, kuri nugabeno 
Tolaczekę į ligonbutį. Daktarai 
pripažino sužeidimę už mirtinę ir 
neturi vilties jį iszgydyti.

— Tę paczię dienę nusišovė 
Juozas Michalek, gyvenantis po 
nr. 381 W. 18 st. Jis mat nuo tū
lo laiko pradėjo girtuokliauti ir 
per tai negalėjo gauti niekur dar- 
bo, o jeigu gavo, tai negalėjoje 
ilgiaus palaikyti. Nuo jieszkoji 
mo darbo parėjo jis namon, skun
dėsi ant pilvo skaudėjimo ir pa- 
praszė paezios parneszti vaistų 
isz aptiekus, bet kaip tikt pati 
isz ėjo isz namų, jis griebė isz 
stalcztaus revolverį ir paleido 
sau kulkę į smilkinį. Sugrįžusi 
isz aptiekos pati rado jį jau ne

— Gyvenantis namuose po^ nr. 
72 Front ui., lenkas Jonas Klos, 
parėjo girtas namon ir pradėjo 
bartiesi su paezia, paskui norėjo 
ję mušti. Persigandusi moteriszkė 
iszbėgo ant ulyczios. Wyras, pa
griebęs kirvį, iszsivijo paskui, 
pakėlė ir norėjo kirsti paežiai, 
bet pataikė į galwę kudykiui, ku
rį moteriszkė laikė rankose. 
Paszaukė policiję, bet Klos užsi
daręs namieje, nenorėjo įsi lei
stinu dideliu vargu pasisekė ežia 
prisigriebti ir suvaldyti įdukusį 
girtuoklį ; suriszo jį ir nugabeno 
į aresztę.

— Pereito pagedėlio dienę su
degė Bervyn kotelis ant N. State 
ui. VVienas isz apsistojusių svcczių,

=1
muzikas Teadman iszszoko nuo 
treczių lubų ant ulyczios ir užsi- 
muszė ant vietos; ant ketvirtų 
lubų sudegė viena moteriszkė ir 
vienas vyriškis, 10 žmonių sun
kiai apdegė. Ar yra ir daugiaue 
sudegusių žmonių, nežinia. VVisa 
kotelio trioba sudegė, degėsiai 
dar prideraneziai neiszjieszkoti.

Darbi n įkali
Musų darbinįkiszkas susirinki

mas, kuris atsibuvo 23 d. Liepos, 
pagal apgarsinimę laikraszcziuo- 
se, Brooklyne, N. Y. po nr. 73 
Grand st., gerai nusidavė. —

Žmonių susirinko į 150 ypatų, 
kuriems J. Naujokas apreiszkė 
mierį susirinkimo, parodydams 
sunkų sziędienyksztį darbinįkų 
prispaudhnę nuo kapitalistų ir 
kad reikia raszytiesi į darbinįkisz 
kę draugiję, po draug visada už 
ję kovoti, po socijalistiszka vėla- 
va, kuri tikt gal mums būvį 
pagerinti ir tt

S. Ereminas, pasiremdamas ant 
pirmutinės kalbos, ragino prie 
darbinįkiszko vienyjimosi, nuro
dydamas, kad pirmiausiai kilo 
socijalizmas isz Prancūzijos (?). 
Dabar jis yra visur labai pakilęs 
ir tt. tt. ir apie kitokius darbinį
kų reikalus.

K. Belcziunas placziaus kalbėjo 
apie darbinįkų skriaudas, nuro- 
dydams, kad darbinįkai k a pi ta 
lietui kaip vandeninių malūnų 
ratų krumpliai.

Potam dar keletas kalbėjo, 
kiek kas išmanė, apie darbinįkų 
reikalus. Susirinkę ramiai užsilai
kė ir tikt buvo girdėt rankų 
plojimai.

Per daugumę apkalbų ir kad 
jau vėlus buvo laikas, trumpai 
buvo užgirta iszrinkti komitetę 
ir sutverti “Lietuviszkę Socija- 
liatiazkę Kliubę”. Susirinkę isz 
karto prhiraszė, užsimokėjo po 
25c. mėnesinės ir likosi nutarta 
laikyti du kartu ant mėnesio 
susirinkimus: vienę kas antrę 
seredę mėnesio, prie uždarytų 
durų, o antrę kas ketvirtę aubatę 
mėnesio valnę, ant kurio laikyti 
prakalbas. Teip-gi nutarta neat
būtinai įkūnyti knįgynę ir svie
tiškus laikrašczius parsikviesti; 
teiposgi, kad kiekvienas draugas 
turėtų už didžiausię pareigę ap- 
siszvietimę mokslu ir supratimę 
terp darbinįkų platinti.

Iszrinktas komitetas: 
Protokblų sek r. — J. Naujokas, 
Fin. eekr. — S. Mockevyczia, 
Kasteriąs — W. Gustaitis,

Paaukavo M. Balceriui.
Dr-tė Sz. Kazimiero isz Uttica, 

N. Y. paaukavo nelaimingam 
(vėjo užpustam) Mateuszui Bal- 
ceiiui |1.15, o kiti sanariai tos 
draugystės 85c., sykiu pasidaro 
13.00 ir pinigu? prisiuntė ant 
rankų “Lietuvos” redakcijos. 
Rinkimu pinįgų užsiėmė Juozas 
Greichus. Redakcija varde M. 
Balcerio, už prisiusi ę aukę isz- 
taria szirdingę a ežiu ir užkvie 
ežia visas kitas draugystes pa- 
szelpti nelaimingę M. Balcerį.

Mitingai.
Nedėlioj. tuojaus po 12 vai. 

vidurdienio, 7 d. Pjutės 1898 m. 
Dr-tė Liuosybės laikys savo mė 
nesi n į susirinkitnę salėje L. Ažu- 
ko, 3301. Auburn avė., mieste 
Chicagos, ant kurio bus apsvars
to m i labai svarbus da*ykai. Dėl- 
togi ant szio susirinkimo privalo 
pribūti visi snnariai minėtos 
Dr tės, dori vyrai lietuviai ir 
yra užpraszomi ant prisiraszymo, 
kurie nori už pigų mokestį įstoti 
į Dr-tę, tegul pasiskubina, pakol 
dar įstojimo mokestis tiktai $1.

Su guodone, Dr-tė Liuosybės.

Demokratiszkas Kliubas 7tos 
vardus laikys savo mitingę su- 
batoj, 6 Rupjuczio, 8 vai. vaka 
re, salėje S- Leliasziaus, 650 S. 
Canal st., ant kurio bus apsvars 
tyti svarbus dalykai uždėjime 
demokratiszkos “leagos” (Susi 
vienyjimo), už tai visus denio 
kratiszkus kliubus ir visus lietu
vius szirdingal užprašome pri
būti. Su guodone, Komitetas.

Subatoj, 6 Rugpjuczio, 7 vai. 
vakare, salėje Pulaskio, Dr-tė 
“Teisybės Mylėtojų” laikys 
czvertmetinį susirinkimę, ant 
kurio užpraszo visus sąnarius ir 
norinezius pristoti. Dr-tė T. M.

Jonas Baublis, savo namuose 
po nr. 4500 S. Paulina str. pe
reitos subatos naktį tapo užpul
tas liauferių ir gindamasis nuo 
jų perszovė vienę isz tų liaufe-j

rių. Dabar jis už perszovimę y- 
ra areštuotas ir sėdi “County 
Jail” Taigi Chicagos lietuviai 
szaukia dabar mitingus, kad iaz- 
liuosuoti nekalt ę isz kalinio. 
Mitingai bus ežiose vietose: Pir 
mas 4500 S. Paulina str. nede- 
lioj, 7 Kugp. 3 vai. po pietų; 
antras 4600 Atlantic str tę paczię 
dienę ir valandę; treczias 3301 
Auburn avė salėje Ažuko tuojaus 
po sumai. Wisus lietuvius szir- 
dingai užpraszo susirinkti ir gel
bėti savo nekaltę brolį.

St. Marcinkeviczius ir kiti

Vienatine lietuwi«zka APTIEKA. Mes 
aiuneziam liekarslvas į wisur o ypatin
gai TRAJANKA. Priaiusk 65c. atam- 
poms ar kitaip, o apturėsi. Reikale ra- 
azyk pas mus, o visada rodą su atsaki
ni u apturėsi. Adresuok,

P. W. BIERSTEIN A OO., 
Shenandoah, Pa.

Atidarymas galiūno.
Praneszu visiems aplinkiniems 

ir pažįstamus, kad subatoj ir ne
dėlioj, d. 6 ir 7 Rugpjuczio, pn. 
4458 S. Wood st., kertė 45 ui., 
vietoje buvusio Zenono Bykovo, 
atidarau galiūnę, salę ir ruskę 
“banę” prie to, su geriausia tar
nyste. Pirtis puikiai įtaisyta, kur 
kiekvienas galės gerai iszsi- 
prausti kaip sename krajuje, salė 
dideli, gera ant mitingų, veseli- 
jų ir szokių, o saliune užlaiky
siu geriausius gėrymus. Szirdin- 
gai užpraszau visus atsilankykti.

Konstantina Chapek, (26-8)

Pirmutinis
Lietuwiszkas Albumas 

iszleistas kasztais kun. A.M. Mi
luko.— Yra tai puikiausia liet, 
inįga 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 
paveikslai 8 lietuvių nukentėju
sių už lietuvystę, tipai pa
rodanti kaip neszioja apie Senapi- 
lę mergos, jaunamartės, dėdienės, 
dėdės, seniai ir tt...., o teiposgi 
paveikslai Susivienyj mo Seimo 
delegatų, Szenadorio nedėldleni
nės mokslainės mokintojų, 5 lietu
viškų bažnyczių, ir tt. Atspau- 
dinta tų knįgų ne perdaug, taigi 
norinti jas įgyti, pasiskubinkite. 
Prekė 50 cnt., o puikiuose ap
daruose 75 cnt., kuriuos reikia 
prisiųsti per money order, ne 
markėmis. Perkupcziams, per
kantiems ne mažiaus kaip 10 ant 
syk nuleidžiamo 30%. Pinįgus 
siuneziant reikia padėti adre-ę:

Rev. A. M Milukai, 
Shenaudoah, l’a

Pa jieszkoji mai.
Pajieszkau savo, draugo Juozu po 

Rendoko, isz Kauno gub., Reseinių pw., 
Žvingių parapijos. Jisai pats, ar kas 
kitas, teiksis duot tini}ant szio adrerso:

A. Bagoczius, Cfo Donohue box 18 
Wiiliatns Ariz, Terr.

Pajieszknu Juozo ir Prano Jakszcziiį, 
isz Suvalkų gub., Wladislavavo pa v., 
Katilių kaimo. Jisai pats, arkas kits 
teiksis duot tini} ant szio adreso:

K. 8te;tszys,
288 Wythe avė-, Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo vyro, Juozapo Rim
kaus, 6 metai kaip Amerikoje, 2 metai 
atgal gyveno jis South Troy, N. Y. ant 
King ui. Kas apie Jį žinotų,teiksis ma
loningai duot žinią ant szio adreso: 

Magdalena Rimkienė,
Kalnėnų kaimo, Možeikių pacztas, 

Telszių pa v., Kauno gub. Rusaitę

Jaunas lietuvys pajieszko sau 
užsiėmimu prie saliuno už “bar- 
tenderį”, arba prie kukio nors 
“sztoro”. Apsiima isz pradžių 
dirbti už labai pigų mokestį, pa
kol pramoks tę darbę.

G- M. M.
1193 S. Oakley avė. Chicago, III.

Laiszkai ant paczto.
1004 B«r>zczcwfki J.
1008 lilrgil Krank
1018 Brua Mik*
1023 Cwaidžinski A.
102S Dankert.
1029 Duaplv, Joh,n -
1049 Gominskl Piotr 
10n3 Juraucka. 8 ta n.
19M Kaczlwirua Fr,nk
1972 Krikovskt M ra 
1092 Menozykowaki J. 
1096 Muazalaki Jcmef 
1096 Mutulaa Tamoaina 
UOS Nowlcki Jobanna

1107 Oliekoaric Jan 
UOS Pacynaki Charles 
1113 Pieuczyoakl Joaaf 
111S Raminakl Michal 
1121 Kedlavaki J ak u b 
1123 Kinius Juzei 
1129 Raugia Staniai. 
1133 Salewaki Anton 
1143 Spraga Benjamin 
1146 SU. H<not 
1163 Vleijan Anna 
1162 VVitu.zkl Staniui. 
1168 Ziwetkowaki Joeef 
1171 Zylne Avetnond.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redukciję, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Ūžgreitumę ir 
teisingumę kasdien apturime szim- 
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas penvažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinigus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresę:

A. Olszevskjs, 
Sub Station No, 60, Ch’cago, III.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįkd tai- 
krantis, iszeins vieną kartą kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo, dvi mėnesinis laikrasztis, kasz- 
tuoja Prūsuos Ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prlsiuncziant 
4 auksinus (Markes). '

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko i r Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

J. LAPINAS,
Titait (Ost-Pr.) Germany.

TURI BŪT

Iszparduoti per 
60 dienu!

66 LOTAI
Ant 221-os Avenue nuo 
Lake St. in sziaurius, 
arti bažnyczioH Ir i užka
lus, Mėlrose Park, Iii.

Prekes Lotu nuo

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

Wtao8 intaisoN apmokėtos.

ATSISZAUKIT PRIE AGENTO •

F. Dunnebecke,
No. 2S 19th Avenue, 

...MELROSE PARK, ILL.

Dasižinokite pas Juozą Slefankevicziu, 
Melrose Parke, kurs tenai turi lotą 
pirkęs. (1«—8) *

Mrs Szymkiene
a. Duoda rodąs ant vi

šokių kentėjimų.
h Įspėja laimę ateitės. 

» Persergsti nuo 
vagių.

Atsiszaukite pas:
P. Szymkienia,

51 N. Ist st. Brooklyu, N, Y.
(14-8)

NAUJA D1RBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turiu užgarbę pranesoti Guod. 
Kunįgaras ir guodot. Drau
gystėms, kad H8z atidariau lie
tuviškai- lenkiszkę dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(haftų) artistiškai szilkats ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, lial- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priimu 
nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsiu kad asz dir
bu piginus už kitus, bet kas mane 
darbus pamatys, pažins jų vertę.

Dėltogi meldžiu kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszczių, kas 
reikalaujele gerai padirbtų virš 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mane apsteliuoti, o užtikrinu 
jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. AndruNzewiczaite, 

115 W. Division St. 
Chicago, Illinois.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halstedui. ' 

Najima puiklM-Fotogt fl>«. ai tuziną tiktai 

S2 00
An we»«liu Ir kitokia reiknhi najtmn Fototrrz 

fltaz korulk zuiei.

Pigiausius ir geriausius

naujus ir senus, galite visados 
gauti pas:

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

KRAJOWA

Turiu už garbę apreikszti guo- i j; Hfga K
dotiniems Kunįgams ir guodotin. I ,
Draugystėms, kad asz dirbu vi- l''IpoSz 
sus augszcziaua paminėtus daig- -
tus Pig-iausei, Tetaingiaunei
ir Geriausei, nes per 30 metų nH
užsiimdama iszdirbimais įgijau f j
geriausę praktiką ir dėl to galiu M '
viską padirbt pigiau ir geriau ne- įfij
gu kiti fabrikai. ■ 0

Su guodone ■ B
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

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

Afano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS (įgllJg 
ant KoscinszkosParo- 
dos už rūpestinga, tei- \ 
Minga ir artistiszlcą isz- 
dirbimą.

LIETUWIU DAKTARAS

Į MARJA DOWIATT, I

I
 Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Nuo 8tos iki 12tos ryto. I aptiekos.

Ll6iuwiszKa flpiioka,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galinta rast DAKTARA, kurs duoda ligoniama 
rodąs dykai.

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

257

Waterbnrio Meblin Kompanija
(Waterbury Furniture Co.)

135—169 E. Mdio St. polcs^atro.
Sveikiname savo kostumeriusszirdin- 

gaj Jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti juprigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Juku užsitarnauti. 
Mes parduodame savo ta vorus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

Karpetu, Purceliniu Indau, Me- 
bliu, Pecziu ir tt.

—
Grabai ir kiti w1n1 Pagrabiniai 

Daiktai užpigiauHe preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

Geriaune Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewiczin,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczius.

TĖVYNĖS SARGAS
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00

Pernykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už 5Oc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą:
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scrauton, Pa.
Ant pareikalavimo Braukite mane ko- 

žname laike isz District Telefon Ofiso, 
5 E. Main St.

Greitas patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

NOTARIJUSZAS. 
CLAIM ADJvSFER.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
! 3201 S. Halsted St. CHICAGO.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

“Vienybe Lietuvninku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teiein- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metu kasz
tuoja $2.00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

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

Kelpsch, Noreiko & Co., 
56 Fith Av., Chicago, Ui.

Atraszykitc. o paduosime musų prekes.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

iszgydytas isz ligų įgytų per Jaunystės 
iszdykuma(ononizma) naminėmis gydy
klomis. Teip iszsigydyti ne galima, 
bet Jeigu kenti ant nervų turi apsilpny- 
tas lytiszkas dalis kūno per ononizmą, 
ar poliuciją, kenti galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszyV 
sziądien pas mano, o asz atsiųsiu tau 
apraszymą kaip asz iszsigydžiau trum
pu taiku isz tokių pat ligų kelių metų 
kentėjimo, Apraszymą prisiųsiu užpe- 
czėtytame koperte ir apie tavo groma- 
tas nieks nedažinos. įdėk už 2c markę 
ir raszyk pas: Fred Wilson
(26—«) Box386, Kenosha, Wis.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius-rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilkas, Ku- 
kardas, Juostas, Karimas ir visus 
kitokius dėl Draugyszozių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard St., 

TCATERBURY, - - - CONN

M. A. Paplauskas,

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

S. LELL4SZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus irant 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 palaukimo per 
valanda. Prekes mano yra pigesnes ne
gu visame Chicagos mieste. Ateikite ir 
persitikrinkite. Su guodone,

M. A. PAWLAUSKAS,
1 24 Foreman St., Cleveland, O.
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