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Metas VI

Politiszkos žinios.

Karė Amerikos su Iszpa- 
nija.

Paskutiniai musziai terp iszpa- 
niszkos ir amerikoniszkos kariau
nos atsitiko ant salos Porto Kičo. 
Kadangi Iszpanija priėmė Ameri
kos reikalavimus, todėl karė terp 
tiedviejų vieszpatyszczių apsis
tojo visur. Prisakymai apsistoti, 
iszsiųsti Amerikos rando jos ka
riaunai, atėjo j Ponce, ant 
Porto Rico, kada ji rengėsi tę 
miestę veržti. . Daugumas karei
vių su džiaugsmu priėmė žinię 
apie apsistojimu kraujo pralieji
mo, tikt tūliems cficierams tas 
ne patiko. Amerikoniszki jene- 
rolai apie apsistojimu karės pra- 
neszė ir iszpaniszkos kariaunos 
virszinįkams, kadangi tie tiesiog 
susineszimųsu sawo randu ne turi. 
Tie isz syk nenorėjo klausyti pri
sakymo svetimų kariaunos vir- 
szinįkų. Apginė jas miesto Coa- 
mo, majoras Nuevillas, kur tęsyk 
traukėsi muszis, gavęs žinię nuo 
amerikoniszko parlamentariaus 
apie apsistojimu karės, atsakė, 
kad jeigu amerikonai nori pasi- 
liovimo kraujo praliejimo,tai tu
ri apsistoti ant tų vietų, ant ku
rių dabar stovi. Po Coamo bu
vo gana smarkus muszis, kuris 
ne apsiėjo be žmogiszkų aukų ir 
isz amerikoniszkos pusės, ameri
konai pasitraukė. Jenerolas Wil- 
son nusiuntė iszpaniszkam ko- 
mendantui antrę žinię, kad abie- sau prilankių gyventojų 180000 salos Kretos sziokię tokię tvarku nįgų. Į poi-ę dienų vienok ję pa
jų kariaujanezių pusių nutarta geriausių, naujausių karabinų., 4r-rėdę. Svetimų krantų k a- kvietė pas aawę ^burtinįkas ir pa-
paliauti karę. Tasai papraszė 
laiko ant susineszimo su jenerolu 
Mačias mieste St. Juan.

Ant salos Kubos kraujo pralie
jimai visur apsistojo, ameriko- 
niszkai kariszkai laivynei įsaky
ta pasitraukti isz portų, kurie 
dar iszpanijonų rankose, vieni 
kariszki laivai grįžta į Ameri
kos portus, kiti susirinko į portę 
Santjago. Iszpaniszki laikrasz
cziai pranesza, buk Kubos pasi
kėlėlių vadovai ne klauso Ame
rikos prisakymų ir jie, jau po ap
garsinimui apsistojimo karės, ke
liose vietose užpuolė ant iszpa 
nijonų, bet tapo visur numuszti. 
Matomai karė terp pasikėlėlių ir 
iszpanijonų ant Kubos ne pasi
liaus, kol Iszpaniszka kariauna ne 
pasitrauks isz .ežia su visu, kas 
atsitiks pabaigoj Spalių mėnesio. 
Dar priesz apsistojimu karės ame
rikonai užėmė salę Pinos, netoli 
Kubos. Tę atlikti buvo ne sun
ku, kadangi ant jos ne buvo isz 
paniszkų kareivių.

Ant salų Filipinų miestas Ma- 
nillė tapo amerikonų užimtas, isz- 
paniszkas komendantas pabėgo. 
Iszpaniszka kariauna pasku
tiniuose laikuose ežia pati kelis 
kartus bandė užpulti ant ameriko
niszkos kariaunos, bet tapo atgal 
į miestę nuvyta. Tarpe miesto 
ir amerikonų stovyklų buvo sto
vyklos pasikėlėlių, bet tie iszpa- 
nijonus praleido, į muszį nesiki- 
szo. Tas aiszkiausiai parodo, 
kad Aguinaldo ne nori eiti isz 
vien su Amerikonais.

Taigi dabar, nors kraujo pra
liejimai apsistojo, bet sandaros 
dar nėra, Iszpanija priėmė vien 
tę, ko ant apsistojimo muszių A- 
merika reikalavo. Reikalavimai 
tie yra szitoki: Iszpanija su vi
su pasitraukia ir iszsižada savo 
valdžios ant Kubos ir kitų mažų 
salų jos pakrantėse; atiduoda A- 
merikai salę Porto Rico ir Ladro- 
nų arba Marijaniszkas salas. Kas
link kitų dalykų, taigi kaslink 
iszmokėjimo karės kasztų ir atei
ties Filipinų ir Karoliniszkų salų, 
apie tai nuspręs komisija paskirta 
Amerikos ir Iszpanijos; komisija 
ta susirinks ąnt tarybų Paryžiuje. 
Ji turės apkalbėti klausymu, ar 
Filipinų salos pasiliks po Iszpa- 
nijos valdžia, ar reiks iszmoktti 

karės kasztus, teiposgi klausymu 
kas turi priimti Kubos skolas,ku
rios neiszpasakytai didelės. Ka
dangi Iszpanija karės kasztų isz- 
mokėti ne galės, todėl apie juos 
ne gal būt nė kalbos, vieton tų 
kasztų, gal būt, kad Amerika 
bandys iszderėti kokias nors isz 
Iszpaniszkų valdybų. Apie ga 
tutinas sandaros sanlygas prezi
dentas nusprendė iszklausyti nuo
monės tautos, taigi jos reprezen
tantų kongrese ir senate, taipos- 
gi privatiszkų Amerikos organi
zacijų. Darbinjkai Kalifornijos 
jau atsiuntė savo reikalavimę 
prezidentui, kad Filipinų salos ne 
butų Amerikos užimtos, prieszin- 
gai vėl laikraszcziai isz geltonų
jų veislės reikalauja, kad jeigu 
ne visos tos salos, tai bent di
džiausia ir* tirszcziausiai apgy
venta sala Luzon patektų Ame 
rikai. Kaslink Kubos, teiposgi 
nežinia, kę Amerikos preziden
tas mislyja su ja daryti: jis reika
lauja vien, kad isz ežia iszpanisz- 
ka valdžia iszsineszdintų, bet ne 
sako, keno ežia bus valdžia pas
kui, ar sala ta bus neprigulmin- 
ga ir pateks patiems kubiecziams, 
ar laikys ję amerikonai? Sala 
Porto Rico turės patekti Ameri
kai.

Nežinia, kaip sandaru priims 
Iszpanijos gyventojai: laikrasz 
ežiai pranesza, buk po užbaigimui 
karės ir padarymui sandaros, 
karlistai pasirengę maisztus pa
kelti, jie buk jau iszdalino terp 

Taigi po karei su Amerika, pa- 
czioj Iszpanijoj gal užsidegti na
minė kova.

Maskolija ir Anglija.
Nesutikimai terp Maskolijos ir 

Anglijos už įtekmę Azijoj ne tikt 
nesimažina, bet kyla vis labyn. 
Kaip tikt Anglijai su vargu pa
siseka kę nors iszderėti, Maskoli
ja pakelia pro t estę ir paprastai 
Chinų randas tokių protestų 
klauso ir atima atgal Anglijai 
pažadėtas koncesijas. Anglija 
norėjo Chiaams paskolinti pinį
gus ant iszmokėjimo Japonijai 
paskutinių karės kasztų ir uždėti 
Chinuose bankę. Tam pasiprie- 
szino Maskolija ir pirma Anglijai 
duota koncesija tapo atgal atimta, 
vieton Anglijos,Maskolija uždėjo 
bankę. Dabar galima sakyt i, kad 
Chinuose valdžię savo rankose 
laiko maskoliszkas pasiuntinys, 
Chinų ciecoriaus ministeriai pil
do vien tę, kę maskoliszkas pa
siuntinys prisako. Dabar Mas- 
1 i ja pareikalavo, idant ant naujų 
duotų padirbdinti ar tai Europoj, 
ar Amerikoj kariszkų laivų 
augsztesni oficierai butų vien 
maskoliai; žemės kariaunos ofi 
cierų daug yra maskolių. Tokiu 
budu lygiai laivynė, kaip ir že
mės kariauna Chinuose, jeigu 
Maskolija pradės Azijoj su kuom 
nors karę, yra Maskolių rankose. 
Įtekmė ir galybė Maskolijos be 
karės auga Azijoj, užtai įtekmė 
Anglijos puola. Dar priesz pa
skutinę Chinų su Japonija karę. 
Chinuose Anglijos įtekmė buvo 
didžiausia, dabar isz sziaurinių ir 
vidurinių Ch:nų krasztų Angli
ję suvisu iszstumė Maskolija, 
pietiniuose gi krasztuose užsiliko 
dar szeszėlis jos įtekmės, bet ir 
ežia stumia Angliję susidraugu- 
vusi su Maskolija Prancūzija ir 
tai stumia be karės. Jeigu per 
nepasekmingę karę Anglija 
nieko daugiaus nežudytų vien 
įtekmę Chinuose, tai ji būt karę 
jau seniai pradėjusi, kadangi ję 
be karės i?» ežia iszvys; daugu
mas laikraszczių jau dabar gar
siai reikalauja pradėjimo karės, 
jiems pritaria ir kolionijų minis- 
teris Chamberlain. Bauginasi 
karės vien ministerių pirmsėdis

Salisbury, kadangi jis žino, kad 
per nepasekmingę karę Anglijai 
atseitų žudyti ne vien įtekmę 
Chinuose, bet ir kituose krasz 
tuose, galė‘ų ji nužudyti ir di
desnę savo valdybų dalį. Jeigu 
tikt Salisbury pasitrauks nuo 
wietos, karė terp Maskolij< 8 ii 
Prancūzijos isz vienos ir Angli
jos isz kitos pusės turės užgimti. 
Tę Anglijoj žino ir todėl tai 
stengiasi rasti kur nors draugus, 
kurie toje karėje butų jos pagel- 
binįkais, todėl tai ■ kalbina prie 
susiriszimo Amerikę, Japoniję, 
bando glamonėti Wokietiję. Jei
gu isz tikro užgims karė, tai ji 
bus ne tokia, kaip buwusi Ameri 
kos su Iszpanija.

Maskolija ir rengiasi į karę, ji 
suteikia pinįgus Danijai ant su- 
drutinimo pertakų vedanezių į 
Baltiszkas jūres, kad per jas an- 
gliszka kariszka laivynė ne galė
tų prisigriebti į Baltiszkas jūres. 
Danija dabar dirba fortus prie įėji 
mo į Kapenhagenę. Maskolija pa
traukė į savo pusę ir Ru
muniją, kitos Balkanų pussalio 
vieszpatystės buvo ir pirma 
Maskolijos pusėj.

Ėjimas Anglijonų į Derviszų 
krasztę,/Afrikoj, kurisai buwo ap
sistojęs, prasidės neužilgio. Ant to 
paskirta 20000 kareivių ir keli 
gerai parengti kariszki laivai.

Turkija.
Europos vieszpatystės tuom 

tarpu sutarė sutverti ant 

riszkų laivynių virszinįkai paė
mė valdžię į savo rankas. Pran- 
cuziszkas ad mirsiąs praneszė 
Turkijos gubernatoriui, Dževe 
dui paszai, kad nuo dabar ne bus 
jam daleista be daleidimo Euro
pos laivynių admirolų drutinti. 
ėsanczię ant salos turkiszkę ka- 
riaunę, ėsantiems.gi turkiszkiems 
regimentams daleista ant salos 
būti, bet ne valia persikelti isz 
jų dabartinių stovyklų kur kitur, 
bet turi jie pasilikti ten, kur da
bar yra. Naujos kariaunos, kuri 
ežia Turkijos buvo atsiųsta, ne 
iszleido ant kranto.

Ant sutvėrimo tuom tarpinio 
rando tapo suszauktas tautiszkas 
kretieczių susirinkimas, kurisai 
iszrinks reikalingus urėdnįkus. 
Reikalingus pinįgus ant parengi
mo urėdų suteiks sindika
tas susidedantis isz bankierių 
Moskolijos, Prancūzijos, Anglijos 
ir Italijos, Ant dabojimo tvarkos 
ant nuvarginto* salos paskirta 
tam tikra žandarmerija suside
danti isz vietinių salos gyvento
jų lygiai krikszczionių kaip ir 
mahometonų, bet oficierai jos bus 
svetimtaueziai, ji rinks ir mo- 
keszczius nuo gyventojų, kurie 
eis ant užlaikymo reikalingų 
urėdnįkų.

Tūli Amerikos laikraszcziai 
pranesza, buk Suvienytų Wiesz- 
patyszczių randas ne pasiganėdi* 
no tuom, kad Turkijos sultanas 
isz.aiszkino priežastis, kurių dėl 
Turkija atsisako iszmokėti atly- 
ginimę tiems Amerikos ukėsims, 
kurių turtai tapo isznaikinti laike 
buvusių armenieczių skerdynių, 
bet rengiasi siųsti katiszkę laivy- 
nę ant privertimo Turkijos isz- 
pildyti Amerikos reikalavimus. 
Angliszki laikraszcziai sako, kad 
Turkija nenori pasiduoti Ameri
kos reikalavimams todėl, kad 
ję prieszintiesi kalbina VVokieti- 
ja.

Isz Rymo laikraszcziai prane
sza, buk sveikata popiežiaus ei 
na nieky n'. Daktaras Laponi už
draudė priiminėti atkankančius 
su pasveikinimais svetimų krasz 
tų pelegrimus. Reikia neužmirsz- 
ti, kad popiežius yra vienmetis 
su neseniai pasimirusiu Bismar 

kiu. Prie tokios senatvės ir 
menkas susilpnėjimas buwa pa
vojingas. Praneszanti apie su
sirgimu laikraszcziai garsina, buk 
pajiegos popiežiaus mažinėsi, prie 
tokio amžiaus tas yra labai pavo
jingu- ’ .

NAMINE liekantwa nuo wisokiu pa
prastu li<u yra «er»: LEWI8’O Lietu- 
wlszkaTRAJANKA. Prlaiutk65c•tam
poma arba “money order” pas m ui, mes 
atsiųsim baksukj. Adresuok, 

P W. BIERSTEIN * CO., 
Shenandoah, Pa.

Isz Lietuvos.
Netikėkite burtinjkams.
Netoli Rygos, Majorenhofegy 

venauti jauna latvė, turėdama 
piktumę ant vieno jauno vyrisz- 
kio, kurisai iszkaulyjo nuo jos 75 
rubl., bet paskui ne norėjo jos 
imti už paežiu, paklausius rodos 
savo pažįstamų, nuvažiavo į 
Dubbelnę,kur gyvena burtinįkas, 
papraszė jo pagelbos ir wiskę 
jam papasakojo. f Burtinįkas, isz- 
kl&nsęs, pasakė, kad ji atgaus sa
vo pinįgus tikt tęsyk, jeigu už
burs tokię jau sumę. Ant ryto
jaus ji atgabeno burtiuįkui pini
gus, kuriuos jis įdėjo į konverlę 
ir liepė jai ję apneszti tris kartus 
aplink katalikiszkę ir liuteronisz 
kę bažnyczię ir tris kartus nu
spjauti, paskui įdėti pinįgus į bi
bliją ir ten laikyti 3 mėnesius. 
Moteriszkė viskį iszpildė ir lau
kė tikt laiko, k.ida atidarius kon- 
vertę, ras joje dvigubę sumę pi 

sakė, kad jeigu ji nori pinįgus 
greieziu* atgauti, tai reikia į 
konvertę įdėti daugiaus pinįgų. 
Ant to reikalavimo ji atneszė 
dar 100 rubl., su kuriais padarė 
tę patį, kęirsu pirmutiniais.Wie- 
nok ji neiszkentė ne papasako
jus savo pažįstamiems, kurie, pa 
žindami burtinįkę kaipo ne vertę 
užsitikėjiemo, rodyje jai atidaryt i 
konvertus. Atidarius, viduryj 
pinįgų ne buvo, tikt szmotai nuo 
seno laikraszczio. Kadangi mote 
riszkė liudinįkų ne turi, negalės 
ji prigavėjo nė skųsti.

Atskaita Peterburge Lie- 
tiiwiszkos Labdariu* 

gos Draugystes.
Peterburge neseniai uždėta Lie- 

tuviszka Labdaringa Draugystė 
apgarsino savo atskaitą už perei
tus metus. 'Isz jos matyt, kad 
draugystė ne puola, bet auga ir 
drutinasi. Parengia jt pasilinksmį 
nimus, koncertus, ant kurių susi
renka ne tikt lietuviai, bet ir 
augszteęnių luomų svetimtaueziai 
Pereitę metę parengė teatralisz- 
kus parodymus, ant kurių atloszė 
veikalus: “Žentas dėl parodos”, 
verstę isz lenk isz k o ir orginalisz- 
kę, paraezytę Keturakalczio, ko- 
mediję “Amerika Pirtyje”. Drau
gystė szelpia netikt vargstan- 
czius lietuvius darbinįkus atka
kusius į Peterburgę laimės jiesz- 
koti ir ežia jos neradusius, bet ir 
puszelpos reikalaujanczius besi- 
mokinanezius augstesnėse mok
slai nėse. Pereit ę metę draugystė 
turėjo surinkimų 3917 rubl. 16 
kap., užpereitę gi metę turėjo 
tikt 3719 rubl. 59| kap. Masko
liszkas laikrasatis “Peterburskija 
Wiedomo8ti” pagiria draugystę ir 
lietuvius, kurie ne mėgždžioja, 
kaip beždžiones,lenkų arba kitų 
svetimtauezių, net eina savo ke
liais, rengia tikrai lietuviukus 
pasilinksminimus.

Ledai ir audros.
28 d. Sėjos, tūluose VVitebsko 

gub. krasztuose puolė smarkus 
ledai, kurie isznaikino laukus tri
jų valszczių Goiodeko pavieczio, 
taigi valszczių :;Garbovo, Stari- 
nos ir Dobrokrajaus. Draugia su 
ledais, siautė ir neiszpasakyto 

smarkumo vėtra, kuri sugriovė 
daug namų, kitų gi nuneszė sto
gus. Nukentėjo ukinįkai 95 kaimų. 
Ledai iszdaužė javus ant 2426 
desiatinų; blėdį jų padarytę lau
kams skaito ant 78485 rublių, 
vertę gi sugriautų ir pagadytų 
triobų ant 10680 rubl. Apart to, 
vėtra nugriovė boksztę cerkvės 
Chvoszczine ir nuplėszė pusę 
stogo.

Tę paczię dienę Polocko pavie- 
tyj, Witebsko gub., puolė teipos
gi smarkus ledai ir siautė vėtros, 
kurios ežia dar daugiaus blėdies 
pridirbo. Wien giriose vėtros isz- 
vartė medžių ant 50000 rublių. 
Wisę b'ėdį laukams ir. trioboms 
ledų ir vėtrų padarytę szitame 
pavietyj skaito ant 120000 rubl. 
su virszum.

Isz Pilwiszkių, Senapilės 
paw.

“Vienybė” pranesza, buk mas- 
koliazka valdžia administraty- 
viszku budu iszvijo isz Ptlvisz- 
kių D-rę Matulaitį. Kratas pas jį 
darė kelis kartus, bet nieko nera
do. Nevalia jam gyventi ne tikt 
Lietuvoj, bet ir Latvijoj. Masko- 
liszkoms valdžioms mat nereikia, 
kad baudžiamas butų kuom nors 
nusidėjęs, joms užtenka,- kad jų 
budžiamas nepatinka. To ant nu
baudimo užtenka. Ant tokių do
ros pamatų mat pastatyta Mas
kolijos caro vien valdystė. Waldi- 
nįkai nužiūri D-rę Matulaitį, buk 
jisai veda lietuviszkę agitaciję, 
taigi stengiasi lietuvius apszvies- 
ti ir užtai, dagi neturėdami nė jo
kių darodymų, nė faktų, be sūdo 
carpalaikio valkatos nusprendžia 
žmogų ant isztrėmimo isz tėvy 
nės, isz apsigyvenimo vietos ant 
trijų metų. Tokia mat “Szven- 
toj Maskolijoj” yra rėdą sziame 
19 tame amžyj!

Uždegė perkūnas.
17 d. Liepos, kaime Selca, Ly

dos pav., Wilniaus gub., perkū
nas uždegė sziaudinį kluonostogę 
vieno ukinįko. Kaip paprastai, 
gyventojai ne dryso perkūno už
degtos triobos gesinti ir jeigu ne 
smarkus lytus, butų iszdegusios 
visos to ukinįko triobos ir neto 
Ii stovinti rando degtinės parda- 
vinyczia. Lytus vienok pasirodė 
iszmiutigesaiu už žmonis: jis 
mat degantį stogę užgesino ir ne
davė užgriebti aplinkinių triobų.

Tę paczię dienę, kaime Belo- 
vieža, Garteno gub., perkūnas 
uždegė teiposgi sziaudinį vieno 
ukinįko tvartų stogę. Nuo ežia 
ugnis prisigriebė kaimyniszkų 
triobų, iszdegė isz viso 23 kluo
nai ir kitokios triobos

Nauji geležinkeliai.
Maskoliszkas randas iszsiuntė 

jau inžinierius aut paženklinimo 
naujos geležinkelio linijos, kuri 
bėgs nuo Wilniausį Rygę. Kelias 
tasai bėgs nuo Wilniaus per Wilk- 
mergę, Panevėžį, Btuskę; kita 
linija bėgs nuo Wilkmergės į 
Kaunę, treczia gi nuo Szventėnų 
į Panevėžį. Taigi mat Lietuva 
sulaukia vis daugiaus geležinke
lių. Kad tai randas pasirūpintų ir 
apie pagerinimę paprastų kelių, 
kurie Lietuvoj visai netikę, pa
vasario laike musų ukinįkai jais 
nė į areziausię miestę uegal prisi
griebti ;piiantų kai pi kad visai ne 
butų, nors jie žmonėms ne ma
žiaus reikalingi už geležinkelius.

Atsargiai su laiszkais!
Raszant pas kę nors laiėzkę į 

Lietuvę, reikia raszyti labai at
sargiai, kadangi laiszkai būva 
peržiūrinėti. Per ne atsargumę su 
laiszkais pateko į Kalvarijos ka 
linį daug gerų Lietuvių. Wiena- 
me isz pereitų nr. “Lietuvos” mes 
praneszėme, kaip vienas Seinų 
klierikas įstūmė į nelaimę vienę 

Senapilės gimnazijos mokintinį, 
kuęio Warszavos moksliszkos ap- 
rubės virszinįkas liepė neprileisti 
prie egzaminų, nors vaikinas 
gerai mokinosi ir perkelti jį į 
Kelczių gimnaz'ję, jeigu nori 
baigti gimnaziję. Gimnazijos mo- 
kintoję Staniszkį, kurisai teipos
gi buvo aname laiszke paminė 
tas, isz Senapilės iszkelia į Ka- 
liszę, ar į Kelczius, nors jo kaltė 
niekur ne apsireiszkė. Mat masko 
liszkos valdžios neužkenezia vi
sų, kurie kokiu nors budu nepa
girta persekiojimo lietuvystės.

Cukerina.
Laikraszcziai paduoda, kad 

Lietuvos žydeliai pardavinėja 
žmonėms pargabenię isz Prūsų 
cukerinę, kuri saldesni yra už 
cukrų ir todėl žmonių noriai per
kama vieton cukraus. Tuom tar
pu nusiųstos tos saldžios mede 
gos į Peterburgę ant isztirimo 
parodė, kad cukerina niekuom 
daugiaus nėra, kaip sacharina, 
kuri seniai tapo pripažinta už 
vodinga žmogaus organizmui ir 
vartoti ję ant maisto žmonėms 
vieton cukraus Maskolijoj už
draudė. Todėl tegul lietuviai ap
sisaugos nuo žydų siūlomos cuke- 
rinos, kadangi ji gal užkenkti jų 
sveikatai.

Galima gabenti žąsis 
j Prusus.

Prūsų Lietuvos prezidentas isz- 
davė padavadyjimę, pagal kurį, 
nuo 1 Pjutės liekasi rods uždraus
ta varyti žęsis isz Maskoliszkos 
Lietuvos per rubežių į Pi ubus, 
daleista varyti bet ant penėji
mo į tam tikras Pruosuose pareng 
tas penėjimo įtaisas. Tikt per 
Eidkunus nėra isz Prūsų pusės 
stabdymo, kadangi ežia yra pa
rengti atsakanti tvartai ant su
varymo žęsų. Prūsų randas tei
sinasi, kad tasai uždraudimas 
liuoso varymo per rubežių žęsų 
iszduotas tikt ant apsaugojimo 
Prūsų žęsų nuo užsikrėtimo 
visokioms ligoms.

Isz Kobriniaus, Garteno 
gub.

Ties miesteliu Diwina, Kobri
niaus paw., puolė dideli ledai, ku
rie iszmuszė visai javais užsėtus 
laukus, iszdaužė net langus namų 
ir abiejų ežia ėsanezių staeziatiki- 
szkų cerkvių,netolimam gi dvare 
senatoriaus -Szevico sutrupino 
plytinį stogę ant tvartų. Ledai 
buvo visztos kiauszinio didumo, 
traukėsi jie siauru diržu. Tankus 
lytus užliejo pievas teip, kad 
szienpjoviai negali į jas prisi
griebti; kitur nupjautę szienę su
pūdė, arba nuneszė užtvinę van
dens.

Wandens nunesze tiltą ant 
Dubi sos.

Žydai medžių prekėjai su savo 
trotais beveik užtvenkė upę 
Dubinę. 8 d. Liepos užkilo smar
kus lytus, upėj vandens pakilo, 
kadangi suvilkti trotai ne davė 
nubėgti, vandens kylo vis 
augsztyn, tretai pamuszė polius 
Žilinskio tilto, ant kelio nuo Sere
džiaus į Czekiszkius ir jį nuneszė, 
užtvenkė jis dar labiaus upę, 
vandens iszsiliejo ant aplinkinių 
laukų ir daug ukinįkams blėdies 
pridirbo.

8wetimi arklių prekėjai 
Lietuwoj ir LatwijoJ.

Kaip pranesza laikraszcziai, 
po Lietuvę, Latviję ir Estiję 
važinėja dabar superkant! arklius 
agentai isz svetimų krasztų. Nu
pirktus arklius gabena jie į Hull, 
(Anglijoj), Roterdamę (Holandi- 
joj), Antverpenę (Belgijoj) ir į 
Kopenhagenę (Danijoj). Agentų 
nupirktus arklius riunezia į Liepo- 
jų,isz ežia gi jūrėmis toliaus į ui 
rubežius.

I Nupuolė nuo paramų.
Wilniuje, ant kiemo namų Kot- 

vyczn, ant Antokoliaus ui. stato 
nauję namų sparnę ant 2 lubų. 26 
d. Liepos darbavosi prie to apie 
20 darbinįkų, bet matomai pasi- 
stojimui darbinįkams paramai 
silpnai buvo pastatyti, kadangi 
jie sugriuvo ir dirbanti nupuolė 
nuo 10 mastų augszczo. Prie to 
7 darbinjkai gana sunkiai tapo 
apkulti ir sužeisti, daugumas jų 
buvo lietuviai.

Netikusi moteriszkė.
Mieste Witebske tapo suaresz- 

tuota bajorė Korsak, vaikžudė. Ji 
mat priiminėdavo nuo mergų ir 
nuo kitokių moterų negalinezių 
namieje auginti, vaikus 
neva ant auginimo. Paimtus nu
marindavo • badu, pasimirusius 
slapta naktimis užkasdavo ant 
kapinių, dar gyvus pamesdavo 
kur už miesto arba netoli gele
žinkelio stacijos.

Gaisrai.
Antroje pusėj Sėjos mėnesio 

szių metų Wilniaus gub. buvo 
isz viso 26 gaisrai. Isz to gaisrų 
skaitliaus užgimė: 3 nuo ne atsar
gumo paežių padegėlių, 1 nuo ne
valytų suodžių kaminuose, 2 nuo 
padegimo, 9 nuo perkūno įtrenki- 
mo ir 11 nuo nežinomų priežasz- 
czių. Wisuose tuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo blėdies ant 23033 
rublių.

Jawų prekės Liepojuje.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuje: už 
pudę rugių 76—77 kap. Kvie- 
cziai H-iii paprasti 90—97 kap., 
geriausi a?—1 rubl., szių meti
mai 101—104 kap. Linų sėmens 
111—113 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 52 kap., vidutinės 53 
—56 kap., stambios 57—58 kap., 
stambiausios 59 kap.

Isz Szkotijos.
Szkotijoje, kaip ir kitur, atsi

randa lietuviai gadinanti savo 
vardę, bet sztai kaip su tokiais 
apsiėjo Bothvell Park’e. Wienas 
vaikinas, prisikalbinęs sau mergi
nę, pasisamdė ^kambarį, arba, 
kaip ežia vadina, ruimę, teiposgi 
pas lietuvį ir ten gyveno. Angli- 
jonys ko ne pirsztais pradėjo vi
sus lietuvius badyti. Dažinojęs 
apie tai kunįgas, nuėjo pas tę he* 
tuvį ir praszė, idant tę nelabąjį 
pas save nelaikytų; kadangi jis 
neklausė, kunįgas liepė visiems 
susirinkti ir, nuėjus pas valdyto- 
ję arba menažerį, pareikalauti 
vienu balsu, idant tam lietuviui 
lieptų tę merginę su jaunikiu isz- 
varyti, arba idant paežius isz stu- 
bų iszmėtytu. Lietuviai Bothvell 
Parko teip ir padarė tę paczię 
dienę; norint jau vėlu buvo, tu
rėjo meili pora persiskirti ir gėdę 
Lietuviams daryti paliaut. Garbė 
už tai lietuviams Bothvell Par- 
k’o. Jeigu visi teip darytų kaip 
jie, daug mažiaus terp mus butų 
paleistuvių.

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztį “Lie

tuvę” ir užsimoka už visę metę 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsinnkti isz 
mu^ų kataliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kata1 ingo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

Szias dovanas duos'me tik iki 
nauju metu, po naujų metų jo
kių dovanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti' puikias dova
nas, pasiskubiukik “Lietuvę” už*i- 
raszyti ir už ję uirimokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dowauų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvę” skaitęs, 
tas supranta jos |vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųadami pini
gus, visada uždėkite szitokį 
adresę:

A. Olszevskis, 
Sub-Sta. 60, Chicago, III.



Isz Amerikos.
_____ _ i

Kruvinas muszis.
Madon, G a. Nežinia už kę už

gimė ežia maisztai terp negrų; 
didelis jų pulkas,'isz 100 žmonių, 
apsiginklavo ir pradėjo užpuldi
nėti ant baltveidžių. Wisas jų 
pulkas nutraukė į miestelį Bay- 
bors. Ant jų suvaldymo nusiuntė 
szerifę Fisberę su 12 ginkluotų 
pagelbinįkų. Negrai užsidarė 
vienuose namuose ir szuviais 
gynėsi nuo szerifo žmonių, paszo
vė patį szerifę ir du jo pagelbi- 
nįku. Ant jų szuvių, szuviais at
siliepė szerifo žmonės, kurie ant 
vietos užmu-zė penkis negrus, 
szeszis gi paszovė, isz kurių 3 
paszauti mirtinai. Užsidarę vie
nok namuose ne nori pasiduoti, 
nors špart revolverių kitikių 
ginklų neturi,.paleido jie į szerifo 
žmonis 300 szuvių, tikt mat ne 
visi szuviai pataikė.

Gaisrai.
Į Vancouver atkako garlaivys 

“Farillon”, kurieai pereitos san- 
vaitės utarnįke iszplaukė isz Ska- 
guay, Alaskoj. Kaip pasakoja ka
pitonas minėto laivo, jam iszplau- 
kiant siautė ten baisus gaisras,de
gė ant syk 15 ar 20 vietų; ugna- 
sargiai stengėsi ugnies neprileisti 
prie dinamito ir parako krautu
vių, bet. kad ugnis platinosi su 
neiszpasakytu greitumu, todėl 
kapitonas netiki, kad būt pasi
sukę ugnį apstabdyti. Degė ne 
tikt miestas, bet ir aplinkinės gi
rios; persigandę gyventojai neži 
nojo nė kur bėgti, kadangi visur 
buwo ugnis.

Hammond, Ind. 15 d. Pjutės 
trenkė perkūnas į kerosino krau
tuves Standard Oil Companijos 
Whitinge ir jas uždegė. Priedo su
degė visos triobos ir 40000 bacz- 
kų kerosino. Ugnagesiai negalė
jo prie deganczios triobos prisiar
tinti, jie stengėsi vien ugnies ne 
prileisti prie kitų kaiminystoj sto
vinėsiu triobų, kelias isz tokių 
turėjo visai sugriauti.

Fresno, Cal. Siautė ežia di
delis gaisras, kur it pri
dirbo blėdies ant pusės mi
lijono doliarų. Wienas panaktinis 
tapo prie to užmusztas, 3 gi mir
tinai apkulti. Sudegė triobos 
“Forsytts Seeded Raiši n Co” ir 
per tai 500 žmonių ne teko dar
bo.

Shebrooke, Que. Sudegė ežia 
didelis maszinų fabrikas “Jenkes 
Machine Co”. Blėdį ugnies pada
ryty skaito ant 300000 dol.

Audra su ledais.
Wheeling, W. Va. Ties Nable 

pavieziu siautė smarki audra ir 
ledai, kurie neiszpasakytai daug 
blėdies pridirbo tabako angy to
jams, tūli augytojai nužudė visus 
savo darbo vaisus. Nuo smarkių 
lytų upės užtvino ir užliejo kvie- 
cziais užsėtus laukus. Perkūnas 
uždegė daug triobų. Apskritai 
skaito, kad audra isznaikino di
desnę dalį sziųmetinių laukų vai
sių.

Pereitos nedėlios naktyj audra ir 
lytus daug blėdies pridirbo pieti 
niuose paviecziuose lovos ir va
kariniuose Ulinojaus krasztuose, 
su audra buvo smarki vėtra ir 
ledai. Laukai kornais užsėti be
veik su visu tapo isznaikinti. 
Ledai buvo obuolio didumo. Terp 
Keokuk ir Fort Madison užtvinę 
vandens nuueszė daug tiltų. 
Wėtra sugriovė diktai triobų, 
nupurtė sodų vaisius.

Litui a Springs, Ga. Pereitos 
subatos naktyj buvo smarki per
kūnija su lytum. 11 vai. naktyj 
perkūnas kelissyk trenkė į ame- 
rikoniszkę kariauną ir 8to regi- 
mento užgavo 6 kareivius, 2 
sunkiai sužeidė ir 3 karabinus 
sulaužė.

Smarki inoteriszke.
Princeton, Ind. Gyvena ežia 

nelaiminga moteriszkė Jamison, 
kurios vyras ir sūnūs visę savo 
uždarbį prageria Schulzo saliune; 
pereitos pėtnyczios dienę ji pa
griebė revolverį ir nuėjo į saliu- 
nę, liepė Schulzui eiti į jos na
mus ir ten suraszyti pažadėjimu, 
kad niekada nė jos vyrui, nė sū
nui ne pardavinės svaiginanezių 
gėrymų. Saliunįkas vienok, 
vieton paklausyti, iszdumė lau
kan ir nubėgo praszyti policijos pa- 
gelbos. Pasdikusi vien a, moterisz
kė uždarė saliunę ir laukė, kol 
szinkorius ne pargrįž. Tas par

grįžo, bet ne vienas, tikt su pul
ku policijantų, kurie po ilgai 
kovai moteriszkę suaresztavo. 
Užtai ji dabar žada tuos policis- 
tus, kurie ję suaresztavo, nuszau- 
ti. F

NeLszpasakyti karszcziai Didžio
jo oceano pakrantėse.

Walla Walla, Wash. Laik- 
raszcziai praoesza apie neiszpasa- 
kytus karszcziuS szituose krasz
tuose. Rasztuose ežia parengtos 
oro tėminyežios, nuo pradžios 
jos parengimo, ne randa, kad ka-
da nors butų buvę teip dideli 
karszcziai kaip szį metę. Dabar 
ežia beveik kasdienę būva szilu- 
muos po 113°, pagal Fahrenheito 
termometrę, szeszėlyj. Iki sziol 
szileziausios vasaros buvo 1891
ir 1894 m., bet ir tysyk termo
metras pakilo tikt iki 108° sze- 
szėlyj. Spokanej sziluma būva 
po 103°, bet užtai Pandletone 
115°. Darbai laukuose turėjo 
pasiliauti, kadangi nė joki darbi- 
nįkai ne pakenezia teip didelių 
karszczių ir dirbti ne gal. Buvo 
daug saulės spindulių užgautų 
žmonių, nuo ko diktai jau pasi
mirė.

Užnuodinti saldumynai.
Dover, Del. Gyvenanti ežia 

moteriszkė, Polk Deane, pasimi
rė nuo užnuodintų ealdutnynų, 
vieuę dienę vėliaus nuo tų pa
ežių saldumynų pasimirė ir jos 
sesuo. Saldumynai atėjo per 
paczty, bet isz kur, tikrai neži
nia, kadangi paczto peczėti* bu
vo teip užmozotas, kad-ne gali 
ma buvo per? kaityti. Atidarius 
dėžę, pasimirusi Polk Deane ap 
dalino saldumynais visus susirin
kusius, isz pradžių valgę juos 
nieko ne jautė, tikt sugulus apsi- 
reiszkė nuodai. Kiti, kurie tų 
saldumynų valgė mažiaus, grei
tai pasitaisė, tikt Deane ir jos se
suo pasimirė. Ar saldamynus 
tyczia užnuodintus atsiuntė, ne
žinia, nežinia nė isz kur jie at
siųsti.

Užpuolė baltkepuriai.
Tovnship Marion, Monroe pa

vietėj, Indianoj, baltkepuriai įsi
veržė į namus vieno isz turtin
giausių miesto gyventojų, Audy 
Walls, paėmė isz lovos miegantį 
Wallsę, iszvedė ant kiemo. Jo 
pati meldė susimylėjimo, bet už
tai nuo įsiveržėlių gavo kelis 
kartus su kumszczia į weidę, nuo 
to apsvaigo. Paskui patį VVallsę 
iszvedė už miesto, pririszo prie 
medžio ir baisiai sumuszę su 
ryksztėms, paliko. Pasitrauk
dami žadėjo dar labiausji sumusz- 
ti, jeigu jis ne pradės geresnį gy- 
venimę vesti. Už kę jį teip su- 
muszė, nežinia.

Maisztai baduoliu.
Į San Francisco atėjo žinios 

apie maisztus, kokius pakėlė auk
so jieszkotojai Alaskos viduriuo 
se. Fort Yukon ir kituose krasz
tuose iszbadėję aukso jieszkotojai 
užpuolė ant valgio produktų 
pardavinyczių. Kadangi Yukon 
upė dideliai nusekė ir didesni lai
vai su valgio produktais ne gal 
ežia prisigriebti, todėl laukis dar 
didesnių sumiszimų. Amerikos 
randas nusptendė siųsti ten ka
riaunos dalį. Rodosi, kad ežia rei
kalingesni batų duona ir mėsa, 
kurios geidžia iszbadėję ten suvi
lioti aukso jieszkotojai.

Nelaime darbininku.
Richviev, III. Ant Chicago 

& Texas geležinkelio, netoli Mc 
Clare, trys darbinįkai tapo 
užmuszti, 6 gi sunkiai sumankyti. 
Minėti darbinįkai mat krovė szė- 
nis į vienę atidengty vagonę. 
Tuom tarpu szėnys nuslinko ant 
kraunanezių daibinįkų, tris isz jų 
visai sumalė, kitus gi teip sun
kiai užgavo. Lygiai užmuszti 
kaip ir sužeisti daugume buvo 
italijonai.

Kerszto darbas.
Ralston, Pa. Savinįkui

“Eagle” kotelio, vokiecziui 
Lentzui, jo paties tarnaitė, Betty 
Walsh, * iszplikino akis su karbo 
line rugszczia. Abidvi akys su 
visu sudegintos, apdegintas tei- 
posgi kaklas, veidas ir nosis. 
Tarnaitė tapo jau suaresztuota ir 
ji nesigina, pasakoja, kad tokiu 
bud u atkerszyjo Lentzui už ap
kalbėjimus, kokius tasai tyczia 
apie merginę platino po miesty.
Nauji aukso plotai ant Alaskos.

Victorija, B. C. Atplaukęs 
ežia isz Skaguay, Alaskoj, gar
laivys “Cottage City”, atgabeno 

žinię, buk 70 mylių nuo Tagish 
Lake surado naujus aukso plotus 
ir buk vienas aukso jieszkotojas 
su viena diena prisikasė jo už 
$700. Isz visų kitų Alaskos krasz 
tų traukia ežia dabar pulkai 
aukso jieszkotojų. Kad tikt neat- 
seitų jimsapsirikti.

Ant Pine Creek surado teipos- 
gi naujus aukso plotus ir ežia ke 
liauja aukso jieszkotojai i-z kitų 
krasztų.

Sz t raikąs kalnakasiu Pana, Iii. 
' 15 d. Pjutės, kada sztraikuo-

janti unijų kalnakasiai trauke į 
Springside kastynes,prisiartino du 
raiti scabsai;Jema ir Palmer, ir be 
jokios priežasties, į pulkę sztrai- 
kierių paleido kelis szuvius, kurie 
4 darbinįkus paszovė, paskui,
kaip tikt arkliai įkabina, nuplesz- 
kėjo. Dabar abudu seabsai jau yra 
suimti.

I

Lynczavones.
Clarendon, Ark. Tapo ežia 

baltveidžių užmuszti keturi neg
rai nužiūrėti kaipo užmuszėjai 
baltveidžio ir viena moteriszkė, 
pasodyta į kalinį, pati nusižudė. 
Sprendžia, kad minėti negrai bu
vo ne kalti. Argi isz tikro A 
merikoj nėra jau valdžių, jeigu 
jos ne gal apsaugoti ukėsų nuo 
užmuszystų.

Balsus Ledai.
Sziaurinėj Dakotoj, ties teip 

vadinama Dalrymple farma puo
lė neiszpasakytai dideli ledai, ku
rie isznaikino laukus ant ploto 6 
angliszkų mylių. Farma toje ūži 
ma isz viso ploty 50000 akrų že
mės, užsėta ji buvo vasariniais 
kvieczi'is, kurių ketvirtadalis, 
ledų iszmuszta.

Nelaimes ant geležinkeliu •
Morton, Va. iszbėgęs isz ežia 

geležinkelio trūkis, bėgdamas 
ant augszto kelio pylimo, netoli 
Pennington Cop. nusirito nuo ke 
lio. 20 jame buvusių pasažierių 
tapo apkulti, vieni sunkiaus kiti 
lengviaus.

Isz darbo lauko.
5f Cincinnatt, Oh. Czianyksz- 

czioj geležies dirbtuvėj dirba ge
rai.

5[ Coal Creek, Ten n. Wisose 
kastynėse szito distrikto dirba 
gerai.

51 Scor Haven, Pa. Czianyksz - 
czių kastynių kalnakasiai pakėlė 
sztraikę.

1 Cripple Creek, Col. Wi 
sose kastynėse szito diatrikto dir
ba gerai.

5 Rankin, Pa. Czianykszczioj 
drato ir vinių dirbtuvėj pradėjo 
jau dirbti.

1 Madison, 111. Czinykszczio- 
se karų dirbtuvėse Missouri Car 
& Foundry Co. dirba.

1 Oil City, Pa. Darbai eina 
prastai, todėl tegul nieks neke
liauja ežia darbo jieszkoti.

5 Johnstovn, Pa. Hans ir Sū
nūs pastatė ežia nauję dirbtuvę, 
kurioje jau prasidėjo darbai.

5[ Lschburg, Pa. Czianyksz 
ežiose stiklo dirbtuvėse paliovė 
dirbę ir jos stovės iki ruden.

51 Kelso, Wash. Rado ežia 
naujus anglių plotus, ant kurių 
neužilgio žada pradėti dirbti.

51 Terre Haute, Ind. Darbai 
czianykszczio apskriezio kastynė
se kaip kur pradėjo eiti silpnyn.

5[ Mahanoy City, Pa. Dirba 
ežia po keturias dienas ant san- 
vaitės, po tris bertainius dienos.

1 Carlibl Co. Ky. Rado ežia 
didelius anglių plotus, ant kurių 
ketina neužilgio paregti kastynes.

Astoria, Ore. Rado ežia di
delius ir turtingus anglių plotus, 
ant kurių žada parengti kastynes.

51 Indianopolis, Ind. Czia
nykszczių mėsinįkų darbinįkai ir 
miesto mėsinįkai pakėlė sztraikę.

5 Millbury, Ma. Czianyksz- 
tė parvinyczia tapo uždaryta ir 
per tai 140 darbinįkų neteko dar
bo.

5[ Dayton, Tenn. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių pasi
baigė ir jie sugrįžo jau prie 
darbo.

5f Kansas City, Mo. Rengia 
ežia nauję geležies dirbtuvę, bet 
nuo kada joje prasidės darbai, dar 
nežinia.

5 Sharon, Pa. Kimbely’o 
geležies dirbtuvėse, kuriose nuo 
seniai ne dirbo; rengiasi pradėti 
darbę.

51 Detroit, Mich. Czianyksztė 
geležies dirbtuvė tapo uždaryta; 
kada joje pradės dirbti, dar neži
nia.

5 Victor, Colo. Czianyksz
czio apskriezio kastynėse dirba 
gerai, atidaro ežia ir naujas kas
tynes.
• 5[ Idaho Spring, Col. Clever 
Creek kastynėse dirba labai ge
rai. Kitose kastynėse teiposgi 
dirba visur.

51 Muncie, Ind. > Darbai eina 
gerai; kadangi dirbtuvės turi 
daug reikalavimų, tai darbo už
teks ant ilgai.

1 Springfield.Ill. Czianyksz 
ežiose kastyuėie dirbo iki sziol 
ne per geriausiai, dabar pradeda 
dirbti geriau*.

5 Orvosso, Mich. Orvosso 
Coal Co. priėmė prie darbo dau 
gigus kalnakasių negu jų buvo 
jos kastynėse.

•Į Joliet, III. Wisos czia- 
nykazezios geležies dirbtuvės 
dirba, iszėmus “Rol Mille," ir 
visur dirba gerai.

51 Ne v Castle, Pa. Sheuago 
Valley Steel Co. stato ežia nau 
ję blekės dirbtuvę, darbai joje 
neužilgio prasidės.

< VVellsville, Oh. Czianyksz 
tėe blėtos dirbtuvės bus padidin
tos, bet kada prasidės darbai prie 
dididimo, dar nežinia.

5 Brillant, Oh. Czianyksztė 
blekės dirbtuvė bus perkelta į 
Wheeling ir priskirta prie Bel- 
mont geležies dirbtuvės.

5 Ware, Mass. Stevensono 
medvilnės dirbtuvės tapo užda
rytes ant 5 sanvaiezių ir per tai 
200 darbinįkų neteko darbo.

Pittsburg, Pa. Oil Well 
Supply Co. dirbtuvėse pradeda 
dirbti, neužilgio dirbs ežia visose 
dirbtuvės dalyse pilnę laikę.

5 Harrisburg, Pa. Wisos ežia 
čsanezios dirbtuvės Pennsylvani- 
jos geležinkelio tapo uždarytos. 
Kaip ilgai jos stovės, nežinia.

Wyoming. Wi«uose szito 
szteto krasztuose darbai eina ge
rai ir darba ežia ne sunku gauti 
ir isz kitur atkakusiam.

5 Wellcton, Oh. Darbai 
kastynėse Jackson apskriezio ei
na silpnai, vienos kastynės dirba 
mažai, kitos visai sustojo.

•Ii Canton, Oh. Darbai prie di
dinimo czianyksztės geležies 
dirbtuvės neužilgio pasibaigs ir 
pradės dirbti padidintose dalyse.

Red Lodge, Mont. Sztrai
kas czianykszczių kalnakasių dar 
nepasibaigė, todėl tegul ežia 
nieks ne keliauja darbo jieszkoti.

Masbilon, Oh. Netoli nuo 
ežia ės a n ežias Drake kastynes už 
liejo vanduo. Dirba dabar prie 
jo iszvarymo, bet nežinia, ar ta
sai pasiseks.

1 Minneapolis, Min. Czia- 
nyksztės Columhia Heights gele
žies dirbtuvės tapo padidintos; 
neužilgio prasidės darbai ir padi
dintose dalyse.

5[ Mt. Vernon, III. Mt. Ver- 
non Coal Company praszalino 
nuo darbo visus prigulinczius 
į unijas darbinįkus ir jų vieton 
priėmė seabsus.

5[ Doutersvilli, III. Czia- 
nykszcziose kastynėse dirba da
bar prie visokių pertaisymų, 
kaip tikt darbai prie to pasibaigs, 
pradės jose dirbti. ,

5[ Hamilton, O«t. Miesto dar- 
bę ežia gali gauti tikt darbinįkai 
prigulinti į darbiųįkiszkas orga
nizacijas, ne prįgulinczių prie 
darbo ne priima.

Ii Fall River, Mas. Czia- 
nykszczios medvilnės dirbtuvės 
likosi uždarytos; per tai 12000 
darbinįkų ne teko darbo. Kaip 
ilgai jos ne dirbs, nežinia.

1 Soudan, Mi|n. Darbai eina 
gerai. Yra czis geležies kas- 
tynės, kuriose dirba kasdienę, 
uždarbis po |1.50—11.70. Darbę 
gali gauti ir isz kitur atkakęs dar- 
binįkas.

5[ Cleveland, Oh. Darbinį- 
kams drato dirbtavių H. P. Nail 
Co. ir American Wire Co. numa
žino uždarbį ant treczdalio. Dar

binįkai ant to nesutiko ir pakėlė 
sztraikę.

1 Anderson, Ind. American 
Steel & Wire Co. numažino savo 
dirbtuvių darbinįkų uždarbį, nu
mažino ir jų skaitlių, Darbinįkai 
vienok ant to ne sutinka ir žada 
paliauti dirbę.

5f Somersvorth. N. H . Dirb 
tuvės “Number 1 Mill Great 
Faile Manufacturing”, kurios per 
szeezias sauvaites stovėjo, dabar 
wėl pradėjo dirbti. Patilpo prie 
darbo 800 darbinįkų.

5[ Jersey City, N. J. Czia- 
nyksztės cino dirbtuvės pradėjo 
dirbti. Dirbtuvės tos iszstovėjo 
beveik per isztisus metus. Dabar 
darbinįkams tapo praneszta, kad 
jie turės darbę ir kad uždarbis jų 
tapo padidintas.

5[ Joliet, III. Sztraikas czia- 
nyaszczių akmenų skaldytojų pa
sibaigė. Darbinįkai sutiko grįžti 
prie darbo už senę užmokesnį, 
skaldinyczių gi savinįkai priims 
prie darbo tikt prigulinczius prie 
unijų darbinįkus.

5[ Gillepsie, Pa. Darbai eina 
ežia pusėtinai, tikt kompanijos 
verezia darbinįkus viskę p’rkti 
jų parengtose parda viny ežiose ir 
paskaito brangiaus negu tie pats 
daiktai ki ur kasztuoja. Kas ne 
nori pirkti kompanijų pardaviny 
ežiose, tuos nuo darbo praszalina.

5| Glen Carbon, III. Darbai 
czianykszcziose kastynėse eina ne 
geriausiai, dirba po tris dienas 
ant sanvaitės. Sztraikas Spring 
fieldo aplinkinių kastynių trau
kiasi toliaus. Daugelis “nevedusių 
darbinįkų iszeikraustė kitur, ap 
si vedę gi vis dar laukia prasidė
jimo darbų.

5f Pereity sanvaitę Suvienyto
se Wieszpatystėse buvo isz viso 
196 nusibankrutinimai, pereity 
metę, tę paczię sanvaitę, buvo jų 
239; Kanadoj buvo jų 18, pe
reity gi metę 38- Nežiūrint ant 
gero užderėjimo laukuose, prekės 
kvieczių vis kyla, pereitę san
vaitę jos buvo augsztesnės ant 
4c už buszelį negu užpereitę san
vaitę. Didžiausius reikalavimus 
kaip ir pirma turi geležies ir plie
no dirbtuvės, reikalavimų turi 
gana ir rytinių sztetų dirbtuvės, 
todėl geležies ir plieno dirbtuvė
se dirba beveik visur pilnę laikę.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.
Parapijos Reikaluose.
Jau pereitame “Lietuvos” nr. 

praneszėme, kad kun. Kravczu- 
nas, pasilikęs keletę lobų ir ka- 
ruokos giedorius bažnyczioje, ati
darė mitingę varde visos para
pijos ir ant to mitingo iszsirinko 
sau komitety, kuris, pagal jo no- 
rę, peržiurėsęs knįgas ir darody- 
sę% kad isz tiesų kunįgas iszlei- 
do wisusisz parapijos surinktus 
pinįgus. 4

Mes visai neabejojame, kad ku
nįgas visus parapijos pinįgus isz- 
leist galėjo; kiekvienas pataikys 
pinįgus praleisti, jeigu tik jam 
ant to pavelysime; mes, ir be 
darodymo knįgomis, matome isz 
kunįgo iszduotų rokundų, kad 
visi parapijos pinįgai yra iszleis- 
ti ir dar skola $25.000 padaryta; 
taigi mes ne klausėme, ar kunįgas 
pinįgus iszleido, ar dar juos turi, 
bet klausėme, ant ko juos iszlei- 
do? Ant Dievo garbės, ar ant jo 
tarnų naudos? Ąpart lotų, kurrų 
iszmokėjimas abiejose rokundose 
parodytas $5,085,jokių kitų skolų 
nebuvo ir būt negalėjo, o kunį
gas parodo buk iszmokėjęs kokię 
ten skolę $10,410,37; taigi mes 
meldėme paaiszkinimo, kastai per 
skola? Ant mus meldimo nė ku
nįgas, nė komitetas jokio atsaky
mo nedavė. Kunįgas, vieton at
sakymo, tai tik isz ambonos kei 
kia, buk bedieviai (?) ant jo už
puldinėja, dėl tų užpuldinėjimų 
jis turi lieti kruvinas aszaros. Mes 
tų aszarų visai ne reikalavome, 
praszėme vien rokundos, ant ko 
iszleistos žmonių aukos, ar tos au
kos kartais ne nuėjo ant ko kito, 
o ne ant to, ant ko jas aukantojsi 
paskyrė?

Jeigu kunįgas tuos žmonis, ku
rie aukavo savo sunkiai per kru 
vinę prakaity uždirbtus centus 
ant pastatymo bažnycztos, vadi
na bėdieviais už tai, kad jie, ma
tydami kunįgę jų brangias aukas 

metantį be jokio Hzsiteisinimo, 
dryso atsiliepti, tai matyt jis die- 
votumę ir bedievystę vartoja 
vien kaipo įnagį ant uždarymo 
lupų tiems, kurie reikalauja, kad 
aukos ne butų apvereziamos ant 
ko kito, tikt ant to, ant ko jie 
jas davė. Mes pakėlėme klausi- 
mę ne apie Dievę, bet apie pinį
gus, o kunįgas, vieton pinįgų, 
mums Dievę prikaiszioja. Ar tai 
pinįgai yra kunįgo Dievu? Mes 
Dievę pripažįstame už Dievę, 
sutvertoję viso svieto ir visų 
daiktų, ir tikime, kad Dievas pi
nįgų nereikalauja. Jeigu parapi
jos pinįgai yra neatsakomai isz- 
leisti, jeigu ant parapijos yra už- 
trauktos^epiamos skolos, tai mes 
už tai nekaltiname Dievę, bet 
kaltiname tuos, kurie tuos pinį
gus sunaudojo ir kurie tas skolas 
padarė parapijos nepasiklausę; ir 
už tai mus vadyti bedieviais gali 
tik tas, kuris pats į Dievę netiki, 
kurs dol i arę laiko už savo Die
vę.

Musų bažnyczioj net per pa- 
rnokslę žmonėms tapo apreiksz- 
ta, kad tikintiems žmonėms ne 
pritinka reikalauti rokundų isz 
aukų Dievui duotų, tę daro vien 
bedieviai. Mums rodosi, kad tok
sai mokslas tiko vidurinių am
žių gadynėj, bet ne sziędien. Szię- 
dien jau irdievuoti daboja, kad 
aukos duotos Dievui eitu isztikro 
ant Dievo garbės, one ant priva- 
tiszkų kunįgo reikalų. Parapija 
gana stengėsi, buvo gana protes
tų, musų kunįgas isz to net apsir
go, vienok kasos isz savo rankų 
nepaleido. Jeigu kas teip būt 
panorėję* altorių paveržti, tai 
isz tiesų kunįgas jo teip negintų, 
kaip gina kasę ir jos paslaptis jo 
paties padarytas. Taigi matome, 
kad kunįgas pinįgę augszcziaus 
už Dievę stato,dėlto ir nedyvai, 
jeigu vadina tuos bedieviais, ku
rie surinktų pinįgų kunįgo pa
klausė.

Parokuokime te singai, kiek 
reiktų pinįgų ant visiszko isztai- 
symo mus bažnytinių properezių: 
12 lotų yra pirkti po 8600, tai..8 7,200,00 
2 lotai vėliaus dapirkti........ 3,600,00
Bažnyczię tokio didžio galima 

puikiausi}, su altoriais, wi- 
siszkai pa baigta, turėti už..

Klebonija..................................
Szita, kelintu syk stumdoma, 

mokslai ne.................. .
Ant tecpyllno,apsodinimo me

džiais, ant tvorų irtt. atide
kime......... .. .......................
Tai sykiu reikia pinįgų.... 875,000,00

Dabar gal užklausi!, isz kur 
tiek pinįgų paimti? Paskutinėje 
rokundoje matome susiraszusių į 
3000 parapijonų. Tegul būt ku
nįgas euszaukęs, parapijos mitin
gę ir pasakęs kiek ant visko pi
nįgų reikia, tai 3000 parapijonų, 
dėdami ant metų po $10 kiekvie
nas, būt per 3 metus sudėję 
$90.000.00. Už tuos pinįgus 
būt jau sziędien musų bažnyczia 
visiszkai užbaigta, šventoriaus 
takai butų buvę asfaltu iszlieti, 
ir kasoje dar turėtume $15.000 
atlikusių pinįgų ant kitų reikalų, 
neturėtume skolų, kunįgas būt 
mums geras ir mes kunįgui geri, 
nebūtų maisztinįkų, nė apjuodin- 
tojų, nė bedievių. Bet kę gi ku
nįgas veiktų, jeigu būt viskas 
pabaigta ir skolų nebutu? Ant 
ko tada nuo žmonių pinįgų pra- 
szytų? Dabar įvedė baudžiavę 
mokėti po $6 nuo galvos ant me 
tų; taigi mokėsi tu vargingas 
žmogeli, mokės tavo vaikai, anū
kai ir proanukai, mokėstiems 
ne bus galo, o skolos ant bažny- 
czios kaip augo, teip ir augs. Ar
gi ne teip ir pas lenkus yra?

Už tai teip yra, kad kunįgas 
pinįgę stato augszcziaus už patį 
Dievę, už reikalus parapijos, tai
gi ir visoms savo pajiegoms sten 
giasi paveržti sau parapijos ka
sę ir kas tik paveržimui kasos 
pasiprieezino, gawo vardę bedie
vio. Sziędien matome isz kunį 
go iszduotos rokundos 1895 m.

įplaukim}............................. .816,000,00
Isz rokundos 1896 m............. 34,000,00
Isz Milwaukees bankos paim

ta..........................................  15,000,00
Tai per 3 metus įfijo.... 865,000,00

Kaip pinįgai įėjo, teip ir iszėjo 
ir kę kunįgas už tę $65.000 pada
rė? Pastatė kleboniję už $9.000 
ir bažnyczios skiepę už $18.000, 
kę sykiu sudėjus pareina$27.000, 
taigi tiek ir skolos užtraukė; o 
kur nuėjo žmonių suaukauti pinį
gai? Mes nieko daugiaus ir nerei
kalaujame, kaip vien isza’szki- 
nimo to, kur tie pinįgai dingo? 
Ant ko jie tapo apversti? Ar jie 
nuėjo aut Dievo garbės, ar ant 
priėmimo asabiszkų kunįgo sve- 
czių. ar ant padidinimo ant jo 
vardo bankose sudėtų kapitalų?

50,000,00
10,000,00

3,000,00

2,000,00

Kada musų bažnytinės drau
gystės, kaipo įkurtojos parapijos, 
norėjo suszaukti mitingus, mu
sų prabaszczius rods tiesiog ne 
uždraudė mitingų, kadangi už
drausti jų negalėjo, bet apreisz- 
kė delegatams, kad tos draugys
tės, kurios drystų pakelti kiau
šy mę parapijos kasos, bus isz 
parapijos iszmestos (mat mus 
prabaszczius tuom tikisi parapi
jonų skaitlių padidinti). Toliaus 
gazdina, kad jeigu nuo jo reika
laus rokundų, tai jis parapiję 
priversęs iszrnokėti algas jo par
trauktoms minyszkoms į lieta- 
viszkę mokslainę ir algę asis
tentui, kuriam jis mokas isz savo 
kiszianiaus (gal būt isz parapi
jos kasos, kadangi ji parapijos 
ne prižiuroma).

Parapija parsisamdė vien ku
nįgę Kravczunę atlikti visas 
parapijos bažnytines pereigas, už 
kę jam algę moka. Jeigu kunįgas 
visų pereigų atlikti ne gali, ka
dangi jis turi važinėti rengti 
naujas parapijas po Ch’cagos ap
linkines, isz kurių teiposgi jo pel
nas didinasi, tai privalo savo 
kasztais asistentę prilaikyti, ku- 
risai jį užstotu iszkeliavus kitur 
pinįgų rinkti. Kaslink gi anų 
nemokanezių lietuviszkai len- 
kiszkų minyszkų, kadangi jos 
mums nenaudingos ir kunįgo 
parsitrauktos, parapija ne priva
lo jų užlaikyti. Kas jas par
traukė, tas tegul ir užlaiko.

Dabar bažnyczioj tapo apgar
sinta, kad kunįgas vėl kolektuos 
pinįgus nuo lietuvių. Ant ko da
bar kunįgui pinįgai reikalingi? ar 
ant užlaikimo lenkiszkų minysz
kų, ar ant apmokėjimo procentų 
už slapta užkrautas skolas? Jeigu 
ant parapijos reikalų reikia pinį
gų, tai pirmiausiai privalo buteu- 
szauktas parpijos mitingas ir ant 
mitingo privalo būt parapijai 
apreikszta, ant ko kunįgui pinį
gai yra reikalingi ir kiek reikia, 
tada parapija, apsvarszczius rei- 
kalę, žinos kiek duoti, kam ir 
ant ko duoti; o ne teip kaip ku
nįgas daro, stengdamasis tikt isz 
žmonių pinįgus surinkti ir paskui 
ant ko jis nori,tai juos praleidžia, 
o ant parapijos vis skolas didina. 
Todėl visos draugystės tegul su- 
szaukia abelnę mitingę ir iszrenka 
nuo savęs kolektorius. Kas nori, 
kad parapijos pinįgai butų po 
užžiura, tegul tikt tiems para
pijos iszrinktiems kolektoriams 
aukas sudeda, o tysyk, nors ku
nįgas to negeidžia, parapijos ka
sa bus po parapijos užžiura, ne 
reiks jai melsti, kad prabaszczius 
teiktųsi iszduoti rokuudę isz su* 
rinktų aukų, aukos ne galės ei
ti ant privatiszkų keno nors rei
kalų. Darykite tę tuojaus, nes 
paskui gal būt pęr vėlu. Rei
kia parapijonams tikt sykį suei
ti į vienybę, syki susitaikyti, 
o bus galima ir parapijos savastį 
paimti į savo rankas 1 Tęsyk 
prabaszczius bus dėl parapijos, 
kaip tai pridera, o ne parapija 
dėl prabaszcziaus, kaip tai da
bar yra. Isznyks nesutikimai 
terp parapijonų ir kunįgo, ka
dangi jam pasiliks vien pildymas 
tikėjimiszkų pareigų; ne reiks 
keikti aukaujanezių pinįgus pa
rapijonų. Musų prabaszczius turės 
suprasti, kad jis yra parapijos pa- 
vadytas vien ant pildymo tikeji- 
miszkų pareigų ir kad jis negal 
būt parapijonų valdonu. Ne nosis 
dėl tabakierkos, bet tabakierka 
dėl nosies sako priežodis. Taigi 
ne parapija dėl kunįgo, bet kunį
gas dėl parpijos!

Ewangelikai lietuwiai 
stato bažnyczia.

Coll’nsville, III. Per storonę 
pastoriaus Keturakaiczio, czia- 
nykszcziai lietuviai evangelikai 
sutarė pastatyti sau locnę bažny- 
czię ir tas, rodosi, isztikro jiems 
pasiseks. Jie apsirinko jau ir loty, 
ant kurio statys bažnyczię, savi
ti į kas jo parduoda jiems už $1 
700. Ant- pradžios patsai pasto
rius Keturakaitis ir kiti lietuviai 
sudėjo $600, surinkti vienok vi
sus bus labai sunku; nors įsteng
tų bažnyczię pastatyti, tai užlai
kyti ję bus labai sunku, nes evan
gelikų lietuvių yra nedaug. Kaip 
iszpradiių užsiraszė 75, tai ir da
bar yra tas pats skaitlius, jis ne
pasidaugino, ir ant tų, kurie užsi
raszė, ne visada galima pasitikė
ti, kad jie, reikalui atėjus, duos 
tuojaus savo pažadėtus pinįgus



ir dabar pastorius Keturakaitis 
nuo jų nesurenka nė ant iszsimaiti- 
nimo. Dabar jis keliauja po wisus 
Amerikos krasztus kolektuoda- 
mas ant pastatymo bainyczios. 5 
d. Rugpjuczio atsilankė į S t. 
Louis, atsiszaukė ir prie prabasz- 
cziauš czianyksztės katalikiszkos 
lietuwiszkos bainyczios, kun. J. 
Serwetkos, prarydamas, kad tas 
teiktųsi prdneszti’lietuwiams ka
talikams, gal jie reikale suszelptų 
sawo brolius iszpaiį^tanczius 
ewangeliszką tikėjimą, kadangi ir 
tie yra waikai w ienos motinos 
Lietuvos. Ant pastatymo katali
kiszkos bainyczios aukavo ir 
evangelikai, taigi darbar katali
kams priderėtų atlyginti. Pašto 
rius Keturakaitis ketina pereiti ir 
wokieczius, rinkdamas aukas. 
Mietis pastoriaus Keturakaiczio 
yra ne tikt pastatyti lietuviszkji 
e vangeli szk^ bažny ežią, bet gelbė
ti ir tuos lietuvius evangelikus, 
kurie kituose Amerikos miestuose 
vargsta, nori pratinti letuvius 
prie iemdarbystės, kalbinti, kad 
jie apsigyventų ant vietos, pirk
tų namus, lotus, farmas Collins- 
villej ir jos aplinkinėse, kad jie 
turėtų geresnį ir tvirtesį gyveni
mu. Kaip tikras lietuvys, pasto
rius Keturakaitis rūpinasi mat a- 
pie lietuvių gerovę vis tiek ar 
jie katalikai ar evangelikai, ma
to juose vien savo brolius.

Skarmalius.

Isz East St. Louis, 111.
Pereitą sanvaitę, vienas lietu- 

viszkas girtuoklis, gerai užsidu- 
linęs, pradėjo kabinėtiesi prie ki
tų lietuvių, bet nuo vieno vy
ruko gawo tokį pamokinimu, kad 
ant ilgiaus negalės karczemose 
kelti musztynių.

11 d. Rugpjuczio tapo ežia 
suaresztuotas koksai lietuvys, 
Ciprijonas Briozis. Miszeikio sa- 
liūne loszė jis bolę su kitais lietu
viais isz alaus kaleinos. Kol kiti 
praloszė,. buvo viskas gerai, bet 
kaip tikti praloszė jis pats, kalei
nos nepirko, tikt iszsineszdino isz 
saliuno. Uitai pateko po užraktu.

. J.
Laikrasztis turi padawi- 

neti teisingas žinias.
(Atsiųsta.)

Mes lietuviai papratome lai
kyti wiską, kas į laikrasztį patal
pa, ui teisingu, tuom tarpu ne 
visi musų laikraszcziai apie tei
singumu rūpinasi: jeigu prireikia 
apjuodinti prieszinįką, jeigu jis 
bus žinomas kunįgų prieszas, ant 
apjuodinimo tokio musų klerika- 
liszkiems laikraszcziams ne rei
kia teisybės, jie jieszko vien 
progos; nuo tūlo laiko utsižymi 
tame “Garsas”.

Sztai Nr. 30 “Garso” vėl p£ 
tilpo rasztelis, kuriuom raszėjtfe 
drabsto purvais ant dorų žmonių 
ir kalbina pasinaudoti isz pasmir
dusių kiauszinių. Melagingai 
paduoda įturi kalbos D-ro Szliu- 
po ir kitų kalbėtojų. Asz tikrai 
buvau 24 d. Liepos ant. “Garso” 
apraszyto susirinkimo ir nieko 
ne girdėjau nė apie pasmirdusius 
kiauszinius, wisi klausytojai dai
liai užsilaikė, nė apie kitus tame 
laikrasztyj apraszytus dalykus. 
Todėl drystu pasakyti, kad “Gar 
sas” platina melagystes, jam 'ne 
tiek rupi reikalai lietuvystės, 
kiek reikalai jį prilaikanezios par
tijos, kadangi apie kunįgų peik 
tinus darbus jis visada tyli.

Buvęs ant prakalbų.

Isz wisur.

ii Eppingene, <Badenijoj, siautė 
smarki audra; nuo perkūno įtren
ki mo sudegė 13 namų.

|| Penzos gub., vidurinėj Mas- 
kolijoj, miestelyj Sziszkejeve 
siautė didelis gaisras, kurisai isz- 
naikino 152 namus ir 16 negy
venamų triobų.

|| Netoli Caen, Prancūzijoj, isz- 
szoko isz rėlių naktinis geležinke
lio trūkis ir isz dalies susidaužė. 
Prie to 7 pasažieri-i tapo užmusz- 
ti, 41 gi sunkiai apkultas.

|j Netoli Warszavos, kaime 
Strzedesz, laike audros perkūnas 
užmuszė vien ji moteriszkę. Kada 
perkūnas trenkė, moteriszkė laikė 
kudykį ant rankų, motiną užmu
szė, vaikui gi nieko ne padarė.

[| Pereitą metą angliszkose 
kolionijose . Australijoj* iszkasė

......—
ant 336744 uncijų daugiaus auk
so, negu kitais metais. Didžiau
sias pasidauginimas, nes ant 
205366 uncijų, iszpuola aut ko- 
lionij-s AVakarinės Australijos.

|] Amerikoniszkas laivas 
“Funk”, kurisai 22 d. Gegužio 
iszptaukė isz Tacoma, Wash. ir 
keliavo į Melbourne, prie Flin- 
ders salų susidaužė ir paskendo, 
o su juom ir 11 žmonių, terp ku
rių kapitonas, jo pati ir dvejetas 
vaikų prigėrė.

|| Wienas isz turtingiausių Mas- 
kolijos žydų, baronas Ginsburg, 
rengia Lenkijoj žydiszkas kolio- 
nijas, kurias dalys betureziams 
miestų žydams. Galima paabe
joti, ar jie pamėgs gyvenimu ant 
ūkės ir ar mokės vesti ūkę prie 
to ne pripratę.

H ^Vakarinėj Australijoj, Lake 
Gvynne apskrity], netoli Kono- 
sona, surado naujus neiszpasaky- 
tai turtingus aukso plotus, ežia 
surado net wieną aukso szmotą 
svėriau! į 95 svarus. Į tuos 
naujus plotus dabar traukia žmo
nės isz visų Australijos krasztų, 
tikėdami greitai ežia pralobti.

Į] Pietiniame Meksike, szte- 
tuose Yucatan ir Campeche apsi- 
reiszkė geltonasis drugys, smar
kiausiai jis siauezia mieste Meri- 
da. Karszcziai ežia neiszpasaky- 
tai dideli, nuo kurių daug žmo
nių mirszta. Mieste Meksike 
nusprendė numirėlius ne laidoti 
ant kapinių, bet kunus sudeginti, 

y _ ——___
|| Kaime Siniavskaja, Rosto

vo pavietyj, gyvena moteriszkė 
30 m. amžiaus, kuri nuo trijų mė
nesių ne gali užmigti. Ji krei
pėsi prie daktarų, bet ir jie neį
stengia pagelbėti. Nuo ne mie
gojimo ji Bu viiu iszdžiuvo, val
gyti ne gal, o paskutiniuose lai
kuose, rodosi, ir proto nustojo.

|| Pereito panedėlio diena An
glijoj buvo karszcziausia. Londo
ne neiszpasakytai daug žmonių ta
po saulės spindulių užgautų, tikt 
per tą dieną miesto ambulansai nu
gabeno į ligonbuezius 150 žmo
nių saulės spindulių užgautų, ne
skaitant pasimirusių ant ulyczių 
ir lengviaus užgautų arba tokių, 
kurių giminės ne norėjo patalpin. 
ti į ligonbuezius.

|| Pietiniuose Chinuose, mieste 
Kantone szį metę neiszpasakytai 
smarkiai siauezia azijatiezkas ma
ras. Kas dieną mirszta tuketan- 
cziai žmonių. Grabdariai ne spėja 
pridirbti reikalingą grabų skait
lių, todėl į vieną kemsza po tris 
ir keturis numirėlius. Kunus gi isz 
kitur atkakusių, kurie mieste ne 
turi giminių, tiesiog sumeta į u- 
pes ir jūres. Apsirgę teip greitai 
mirszta, kad ežia būva atsitikimai 
azeimynose, kur rytmetyj sukyla 
visi sveiki, vakare gi jau ne bū
va nė vieno jos sąnario gyvo. 
Skaitlių nuo maro pasimirusių 
Kantone žmonių nuo pradžios 
szių metų iki dabar skaito jan 
ant 80000 su virazum.

|] Sziaurinėj Italijoj, netoli 
Ponte Decino, susimuszė ilgas 
tavorinis geležinkelio trūkis su 
pasažieriniu, prie ko 9 žmonės 
tapo ant vietos užmuszti, 40 gi 
sunkiai ir pavojingai sužeisti, 
lengviaus sužeistų yra daugiaus. 
Tavorinis trūkis mat buvo labai 
sunkus, priesz kalną vilko jį trys 
lokomotyvos; įbėgus į Giori tu
nelį, visas trūkis sustojo, maszi- 
nos pavilkti ne’įstengė; nuo susi
rinkusių oloj smalkių uštroszko 
maszinistas ir jo pagelbiuįkas, 
trūkis, ne tekęs suvaldytojų, su 
neiszpasakytu greitumu pradėjo 
į pakalnę ristiesi atgal ir prie 
iszėjimo isz tunelio užbėgo ant 
tų paežių szėnių bėganezio paša- 
žierinio trūkio.

|j Kazokų Žemėj, Maskolijoj, 
ant geležinkelio stacijos mieste 
Novoczerkasske, į vagoną tre- 
ežios kliasos geležinkelio trūkio 
įlipo moteriszkė, kuri su savim 
turėjo 13000 rubl. Tą kokių ten 
būdų užmatė vagiliai; jie susėdo 
į tą patį vagoną. AVienas isz jų 
tuojas iszsitraukė skepetaitę ir 
liepė savo draugui pavuostyti. 
Tasai pabandęs, pasakė, kad ne- 
galys įspėti, nuo ko tas kvapas: 
“Sztai szita poni mums geriaus 
patarnaus”. Tą pasakęs, pakiszc 
turineziai 13000 rub. moteriszkei 
skepetaitę. Jį vuoatė, vuostė ir

■—g
be vuostydama užmigo, kadangi 
mat skepetaitė buvo suvilgyta 
chloroforme. Kada ant galo kon
duktorius ją prikėlė, ne buvo jau 
nė anų vyriszkių, nė jos kuparė- 
lio su 13000 rublų.

'fj Ant Charkovo Mikolajevo 
geležinkelio linijos, pietinėj Mas 
kolijoj, kelio sargas, terp stacijų 
Božkovo ir Lubotin, rado suva
žinėtus kunus ratų tepėjo to ge
ležinkelio ir kokio ten nepažįsta
mo vyriszki'o. Prie jų nė jokių 
daiktų, nė pinįgų ne buvo. Pjau
stydami kunus, daktarai persiti
krino, kad teip vienas kaip ir ki
tas buwo pirma užmuszti ir pas
kui jau kūnai tapo ant kelio nu
mesti, matomai, žmogžudžiai no
rėjo žmogžudystę paslėpti. Isz 
tirinėjimų pasirodė, kad ratų te
pėjas tavorinio trūkio paėmė su 
savim kokį ten gyvulių prekėją 
isz Poltavos, kur tasai pardavė 
gyvulius ir gavo už juos kelioli
kai tukstanezių rublių. Turbut 
tą užtėmyjo žmogžudžiai ir da
bojo piekėją ir kada trūkis pa
lengva bėgo nuo stacijos, žmog
žudžiai užszoko ant trūkio ir už
muszė prekėją ir tepėją, atėmė 
pinįg js ir kunus nustūmė ant ke 
lio. Ant platformos buvo krau
jo ženklai ir keli iszmuszti dan
tys, jie turėjo būt žmogžudžių, 
kadangi užmusztiejie turėjo vi 
sus dantis.

Antras musų žemės 
mėnulis.

Hamburgo astronomas (žvaigž
džių žinovas), D-ras AValtemuth, 
kurisai neperseniai pagarsino, 
buk suradęs ant dangaus antrą 
musų žemės mėnulį, laikrasztyj 
“Astronomische Nachrichten” 
placziaus apraszo apie jo surastą 
naują dangiszką kūną. AValte- 
muth sako, kad szeszėlį, kokį jis 
matė nuo to naujo žemės mėnu
lio ant apatinės pusės saulės, 10 
vai. ryto 5 AVasariaus szių metų, 
matė teiposgi ir ant tos paezios 
saulės dalies trys vokiszki oficie- 
rai Chinuose, priesz saulės nusilei
dimą. Buvimą antro musų žemės 
mėnulio, sako AValtemuth, pa; 
tvirtina tėmyjimai žvaigždžių 
tėminyczose Monachijoj ir Stut 
garte: 16 d. AVasariaus, 8 vai. 
45 m. ant saulės ežia užtėmyjo 
juodą laszą, kurį galima buvo 
matyt ir be žiūrono, iaszas tas 
paėjo nuo szeszėlio puolusio ant 
saulės nuo antro mėnulio. Pagal 
iszskaitymą D-ro AValtemutho, 
perėjimas to dar neisztirto antro 
musų žemės mėnulio per saulę, 
ant kurios turės pulti jo szeszėlis, 
atsitiks 30 Liepos szių metų, arba 
netoli to (tikrai mat apie tai sprę
sti ne galima, kadangi ne buvo 
galima prideraneziai isztirti kelio 
to naujo dangiszko kūno) ir 24 d. 
Sausio ateinanezių metų. Gal būt, 
kad tas atsitik? szeszioms die
noms vėliaus, arba ankszcziaus. 
Prie naujo pasirodymo to naujo 
mėnulio, szeszėlis nuo jo trauksis 
ant saulės pavirsziaus nuoapaczios 
virszaus link ir nuo deszinės kai
rės link pusės ir ant perėjimo 
per visą saulės pavirszių reikės 
daugiausiai septynių valandų.

Pagal AValtemuthą, antras mė
nulis iszrodo ant dangaus kaip 
maža žvaigždė, matyt ji arba ap
vali, arba pjautuvo pavidale, 
tas pavizdis paeina nuo jo at
mainų teip, kaip ir pažįstamo 
dabar matomo mėnulio. Toluma 
jo nuo žemės 2, 67 kartų di 
dėsni, negu mums pažįstamo 
mėnulio.

AVąltemuth praszo visų tėmyti 
tą naują dangiszką kūną ir žinias 
apie patyrimus atsiųsti jam į 
Hamburgą. Kiti mokslincziai 
specijalistai žvaigždžių tėmytojai 
ir žinovai praneszimui • Walte- 
mutho ne nori dar tikėti.

Seimas Sovereno Grand Lodge, 
l.O.O. F., Boston, Mase., nuo

Rugsėjo 19 iki 24.
Kad prie augszcziau minėtos 

organizacijos daugybė žmonių 
priguli, ir ant jos seimo į Bosto
ną szimtai delegatų važiuos, už 
tai Niekei Plate geležinkelis par
davinės tikietus į abi pusi už pu
sę prekės. Tikietai palaiduos 1*6, 
17 ir 18 Rugsėjo ir bus geri ant 
sugrįžimo iki 30 Rugsėjo. Dėl 
geresnės informacijos atsiszauki- 
te prie J. Y. Calahin Gen’l 
Agent, 111 Adams st, Ch/cago. 
Telefonas Main 3389. > (“)

Vienatinė lietuwlszka APTIEKA. Mes 
siunesiam liekarstwM į wi»ur o ypatin
gai TRAJANKA Priaiusk 65c. stam- 
poms ar kitaip, o apturėsi. Reikale ra- 
szyk pas mus, o wiaada rodą su atsaki
na u apturėsi. Adresuok,

P. W. BIER8TEIN & CC , 
Shenandoan. P«i

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(Tąsa).
drausta Lietuvoj ir koki nors žmonių protų pakelianti pra- 
neszimai lietuviszkoj kalboj; ne daleidžia nė teatraliszkų 
parodymų lietuviezkoj kalboj. Tokių sanlygų, tokio pris
paudimo, kokį kenezia lietuviai po maskolių valdžia, nie
kur daugiaus ant visos musų žemės nėra.

Stabdydamas pakėlimų apszvietimo terp lietuvių, mas- 
koliszkas randas visaip stengiasi stabdyti ir materijaliszkų 
jų pasikėlimų visokioms paneziojanezioms tiesoms. Ant 
palengvinimo pirkimo žemės maskoliszkiems atėjūnams, 
randas atėmė tiesas žemės pirkimo: lenkams, lietuvisz- 
kiems bajorams, žydams, pavaldiniams svetimų vieszpa- 
tysezių, lietuviams katalikams rods su visu ne uždraudė, bet 
labai apsunkino. Per sumažinimų skaitliausgalinezių pirkti 
žemę, kiekvienas supranta, jos prekės visur Lietuvoj turė
jo neiszpasakytai nupulti. Isz to gal naudotiesi vien mas
koliai, kurių randas mat nori kuo daugiausiai į Lietuvų par
traukti, kad jie galėtų visada priversti lietuvius teip da
ryti, kaip randas nori, kad jie niekaip negalėtų priesz 
rando skriaudas atsispirti. Kadangi lietuviams trūksta 
ir kapitalo ir atsakanezio iszlavinimo ant griebimosi pra
monės ir prekystes, randas gi ne tikt nesiskubina jiems su 
savo pagelba, bet kiekvienų lietuvių mėginimų sunkina, 
todėl jiems liekasi vis vien žemdarbystė, bet ir apie jos 
pakėlimų, apie reikalingų pamokinimų žmonių randas tei
posgi nesirūpina, tai besidauginant Lietuvoj gyventojų 
skaitliui lygiai per gimimų vaikų, kaip ir per sutraukimų 
maskolių, supanezioti rando lietuviai ne gali savo tėvynėj 
iszmisti, daugelis jų priwerati kraustytiesi į kitus krasz- 
tus darbo ir maisto jieszkoti: vien į Amerikų kas metų ke
liauja mažiausiai 15000 lietuvių, kiti kraustosi į Afrikų, 
į Sibėrijų ir ant Kaukazo. Kad nė miestuose lietuviai ne 
galėtų tvirtai atsistoti, maskoliszkas randas visaip stabdo 
ir Lietuvos miestų kilimų, stabdo prekystę. Užtenka sztai 
parodyti, kad tapo Maskolijoj iszduotas toksai padavady- 
jimas, kad visi geležinkeliai, lygiai rando, kaip ir priva- 
tiszki, turi taikytiesi už pervežimų tavorų prie rando ap
dirbtos tarifos, net privatiszkiems geležinkeliams Masko
lijoj ne valia už pervežimų tavorų imti tiek, kiek geležin
kelių kompanijos nori, bet turi imti tiek, kiek randas pri
sako. Porų metų atgal maskoliszkas randas, ant uedalei- 
dimo, kad Lietuvoj arba Lenkijoj pakiltų pramonės ir 
prekysta, užgyrė pervežimo tavorų geležinkeliais tokias 
tarifas, kad nė Lietuva nė Lenkija ne galėtų savo tavorų 
gabenti į Maskolijos vidurius, kadangi tavorų pervežimas 
į Maskolijų daug didesnis, negu į Lietuvų, taigi ežia ran
das teip sutaisė, kad Maskolijos fabrikantai ir žemdarbiai 
galėtų į Lietuvų gabenti savo ta vorus, o ne Lietuva į 
Maskolijų. Muitinyczių terp Lietuvos ir Maskolijos rods 
nėra, bet muitinyczių užduotę pildo mat ant rando įsaky
mo visi geležinkeliai. Tuom tarpu mokeszczius ant rando 
reikalų Lietuva moka didesnius negu Maskolijos viduriai, 
užtai dalis surinktų Lietuvoj pinįgų eina ant naudos Mas
kolijos vidurių, kurie prie Lietuvos niekuom neprisideda. 
Nežingeidu todėl, jeigu Lietuva puola, žmonės kenezia vis 
didesnį vargų, neiszpasakytai didelis nuoszimtis ežia gimu
sių žmonių priverstas kraustytiesi szalyn duonos jieszkoti, 
į vietų iszsikrauscziusių randas partraukia maskolius, ku
riuos palaiko visokiomis paszelpomis ir dovanomis. Dar 
50 metų atgal Žemaitija garsi buvo savo turtingumu, szių- 
dien gi ji ne gal iszmaitinti savo gyventojų, daug žemai- 
ežių, ant apsisaugojimo nuo bado, priversti kraustytiesi į 
svetimus krasztus, Amerikos anglių kastynėse duonos 
jieszkoti, arba pietinėj Afrikoj.

Lietuvos sostapilė, miestas Vilnius, turi 170000 gy
ventojų, seniai, dar Lenkų laikuose, buvojame 225000 gy
ventojų; uždėtas jis kunįgaikszczio Gedemino, gražioje 
vietoje prie įpuolimo upės Vilnelės į Nerį, isz vienos pusės 
apsiaustas Ponarų kalnų. Ant vieno kalno riogso dar 
boksztas senovės Lietuvos kunįgaikszczių rūmo, apatinia- 
mi gi jų rūme dabar gyvena Vilniaus jeneral gubernato
riai. Į Vilnių susibėga kelios geležinkelio linijos, dvi dar 
naujas dirbdina. Yra ežia koplyczia Auszros vartų su 
stebuklingu abrozdu Motinos Szvencziausios. Katalikiszka 
katedros bažnyczia pastatyta vietoj senoviszkos stabmel- 
diszkos žinyczios, prie jos yra apvali varpnyczia, kuri se
novės stabmeldžių kunįgų buvo vartojama ant pagarsini
mų žmonėms dievų norų, katedros bažnyczioj yra grabas 
Szvento Kazimiero, Lietuvos patrono. Paczioj bažnyczioj, 
už didžiojo altoriaus yra dar aukuras nuo stabmeldiszkų 
laikų. Vilniuje yra daug bažnyczių, daug jų maskoliai 
paveržė nuo katalikų ir pavertė į stacziatiszkas cerkves 
Isz moksliszkų įtaisų yra dvi vyriszkos ir viena moteriszka 
gimnazija, viena realiszka mokslainė, rengia dar specija- 
liszkų techniszkų mokslainę. Vilniaus viesza biblioteka 
turi su virszum 100000 tonų knįgų; butų jų gal daugiaus 
susirinkę, tikt mat randas dauginimąsi jų kaip įmanyda- 
damas stabdo, į Vilniaus vieszų bibliotekų ne prileidžia 
užrubežiuose iszleistų knįgų, kokios Maskolijos 
cenzūros uždraustos, į kitas gi vieszas bibliotekas, 
į augsztesnių mokslai n ių bibliotekas ir tokias dalei
džia. Netoli Vilniaus yra dvaras Verktai, gražioje vietoje 
puikiai įrengtas. Kalvarija, kur ant atlaidų suvažiuoja 
daug katalikų. Antras pagal didumų miestas yra Lietu- 
viszkas Minskas, turintis 95000 gyventojų, ant upės Svis- 
loczo, įpuolanczios į Berezinų, ant susibėgimo kelių gele
žinkelių. Nomogrodok arba Naumiestelis, senovės Lietu
vos sostapilė, miestas senesnis už Vilnių. Bobruisk su 60000 
gyventojų, drūta tvirtynė ant upės to paties vardo; netoli 
to miesto yra kaimas Studianka, ties kuriuom įsiveržęs į 
Maskolijų Prancūzų ęiecorius, Napoleonas I, maskolių ve
jamas, persikraustė su savo kariauna per Berezinų; ežia la
bai daug prancūzų prigėrė. Btuck, senovėj ežia buvo gar
si visoj Lenkijoj diržų dirbtuvė, dabargi miestas nupuolęs, 
Baranoviczi, ant geležinkelių bėganezių nuo Vilniaus, 
Baltstogės ir Maskvos. Dinaburgas, maskolių vadinamas 
Dvinsk, drūta tvirtynė, ant upės Dauguvos, turi 80000 gy
ventojų, daugiausiai žydų, ant geležinkelio linijos bėganezios 
nuo Vilniaus į Peterburgu. Drisa, pavietinis miestas. 
Kreslaw, ežia yra drobių dirbtuvė parengta grafo Plate- 
ro. Witebsk turi 60000 gyventojų, sostapilė to paties 
vardo gubernijos. Polock, vienas isz didesnių ir gražesnių 
miestų Vitebsko gub., senovėj buvo sostapilė to paties 
vardo kunįgaiksztystės. Szventenai, pavietinis miestas. 
Vileika ant geležinkelio bėganezio isz Vilniaus į Peterbur

gu. Lyda, yra ežia dar likucziai senovės Lietuvos kunį
gaikszczių rūmo. Trakai, ant ažero Gelvos, senovės Lie
tuvos kunįgaikszczio Keistuczio sostapilė, turi 3000 gy ven- 

I tojų. Grodno arba Gartenas, kitaip Gardinas, turi 60000

gyventojų, ant upės Nemuno; Lenkų laikuose buvo ežia 
daug dirbtuvių, dabar nupuolęs. Druskenikai, su minera- 
liszkoms maudynėms, kur vasaros laike suvažiuoja daug 
ligonių ant gydymosi. Baltstoge arba Bialostokae, isz visų 
Lietuvos miestų turi daugiausiai fabrikų, ypacz ežia daug 
yra gelumbės dirbtuvių ir jose iszdirbta gelumbė ir visokį 
milai yra geriausi visoj Maskolijoj; miestas turi. 60000 
gyventojų, ežia susibėga kelios geležinkelių linijos. Lietu- 
viszkas Brastas, maskoliszkai Brest Litovskyj, turi 5Q000 
gyventojų, drūta tvirtynė. Smorgorve, pagarsėjusi savo 
akademija, kurioje mokino meszkas szokti. Goniondz, 
drūta tvirtynė. Slonim ir Volkovysk, pavietiniai miestai. 
Pružana, pavietinis miestas,, jo pavietyj yra didelės cieco- 
riaus girios Bielovieža (Baltboksztis), kuriose užsiliko 
dar senovės turai arba briedžiai, daugiaus jų jau niekur 
Europoj nėra, ir Bieloviežos giriose jie suskaityti ir ežia 
jų nėra daugiaus kaip 600 žvėrių. Kaunas, turi 80000 
gyventojų, ,ant susibėgimo Nemuno ir Nerio, drūta tvirty
nė, dailioje vietoje, vienas isz gražesnių Lietuvos miestų, 
veda gana didelę prekystę, daugiausiai medžiais, kuriuos 
isz ežia gabena į Prusus. Kitoj Nemuno pusėj, jau Suval
kų gub.,*. kaipi priemiestis Kauno, yra Aleksotas, teiposgi 
gražioje vietoje, ežia stabmeldiszkuose laikuose buvo garsi 
žinyczia; kitas Kauno priemiestis, už Nerio, yra teip vadi
nama Vilijampolės Slabada, beveik vien žydų apgyventa. 
Toliaus, ant deszinio Nemuno kranto yra miesteliai: Vilki
ja, Seredžius, Veliuona; prie szito miestelio buvo muszis 
lietuvių su kryžiokais, kuriame tapo isz kanuolės nuszau- 
tas Lietuvos kunįgaiksztis Gedeminas; toj vietoj, kur jį 
užmuszė, yra nupiltas augsztas kapas, kūnas gi Gedemino 
pargabentas į Vilnių ir ten sudegintas. Panevėžy*, ant 
upės Nevėžio, gražioje vietoje, yra ežia realiszka mokslai
nė. Sziauliai, su 25000 gyventojų, vienas isz gražesnių 
Žemaitijos miestų; turi vyriszkę gimnaziję, dabar rengia 
dar moteriszkę. Zarasai arba Naujas Aleksandrovskas, 
Vilkmerge ir Reseiniai, pavietiniai miestai. Jurbarkas, 
Taurage ir Kretinga su pirmos kliasos muitinyczioms nuo 
Prūsų rubežiaus. Varniai, seniaus ežia buvo katedra Tel- 
szių vyskupo ir katalikiszka dvasiszka seminarija, dabar 
lygiai katedros, kaip ir seminarijos jau nėra, viskas tapo į 
Kaunę pemeszta, pertai ir miestelis nupuolė. Telsziai, 
pavietinis miestas. Palanga, vienaitinis Maskoliszkos Lie
tuvos priejurinis miestelis, bet į jo užtakę ne gali prisi
griebti didesni jūrių laivai, kadangi uostį pieska užneszė, 
o apie jos iszvalymę nieks nesirūpina. Dabar yra ežia 
grafo Tiszkevycziaus, kuriam priguli Palanga, parengtos 
maudynės, į kurias vasaros laike suvažiuoja diktai sveczių. 
Terp Palangos ir Liepojaus plaukinėja garlaiviai. Netoli 
Palangos yra Birutes kalnas, ant kurio stabmeldiszkuose 
laikuose buvo žinyczia. ant jo vaideliutės* sergėjo ugnį, 
sziędien ant jo yra jau krikszczioniszka koplytėlė.

Kitoj Nemuno pusėj, taigi Lenkiszkoj Lietuvoj arba 
Suvalkų gubernijoj svarbiausias miestas yra Suvalkai, 
turintis 24000 gyventojų, gubernijos sostapilė, ant upės 
Juodosios Hanczos, yra ežia vyriszka ir moteriszka gimna- 
jos. Seinai, su 8000 gyventojų, katedra vyskupo Seinų 
dijecezijos, yra ežia katalikiszka dvasiszka seminarija. 
Augustavas, prie ažero to paties vardo, pavietinis miestas; 
szitame palietyje jau dabar lietuvių nėra. KalvarijeL, su 
150000 gyventojų, beveik vien žydų, pavietinis miestas. 
SenapUe arba Marijampole, ant upės Szeszupės, turi 10000 
gyventojų ir Naumiestis arba Vladislovov su 8000 gy
ventojų, ant upės Szeszupės, pavietiniai miestai, Szakiai. 
mažas miestelis, su 3000 gyventojų ir Virbalias, prie 
Prūsų rubežiaus, netoli geležinkelio nuo Vilniaus į Prusus.

Latviu žeme užima Baltiszkų jūrių pakrantes, į sziau- 
rius nuo Lietuvių žemės; sziaurinį rubežių padaro linija 
nuvesta nuo J’emavos užtakos prie pietinių krantų Pskovo 
ažero nuo ežia bėga rubežius į pietrytus iki Dauguvai, 
nuo pietų atsiremia į Lietuvių krasztus; vakarinius gi 
rubežius tveria Baltiszkos jūrės. Tokiu budu Latvių 
žemė užima Kurazės, Liflandijos gub., iszėmus paezios 
sziaurinės jos dalies, pietvakarinį krasztelį Peter
burgo ir Pskovo gub., ir vakarinę dalį Vitebsko gub. Lat
vių žemė užima Priebaltiszkę iszkilimę ir dalį Priebaltisz- 
kos žemumos. Teip kaip Prūsų žemėj ir Lietuvoj, yra 
ežia teiposgi daug ažerų, isz kurių didžiausias yna Pskovo 
ažera*.

Latvių kraszte seniaus buvo daug girių, sziędien jų 
daug iszkirto. Giriose yra daugiausiai spyglinių medžių, 
ne trūksta vienok ir aržuolynų.

Gyventojai augina tuos paežius javus kaip ir Lietu
voj. Žemė ežia vienok visur geriaus iszdirbta, trilaukės 
ūkės Latvijoj niekur jau ne patinkame, ežia yra dauglau- 
kinė ūkė. Kaslink žemės apdirbimo Latvija stovi augsz- 
cziausiai visoj Maskolijoj.

Naminiai gyvuliai tie pats kaip ir Lietuvoj tikt daug 
geresnių veislių ir geriaus užlaikyti. ■ Latvijos arkliai tei
posgi ne dideli kaip žemaitiszki, bet drūti ir ne lepus.

Žmonių apszvietimas stovi augszcziaus negu kur nors 
Maskolijoj, iszėmus vien Finlandiję. Latviai turi diktai 
visokių moksliszkų ir kitokių draugyszczių, tautiszkas su
pratimas stovi kur kas augszcziaus negu terp lietuvių. 
Turi jie savo teatrus ir kitokias pasilinksminimo įtaisas. 
Atsakanczios draugystės per moksliszkus skaitymus kelia 
žmonių apszvietimę. Jeigu latviai sziędien stovi kur kas 
augszcziaus negu lietuviai, tas paeina nuo to, kad jų krasz 
tę valdė ne maskoliai arba lenkai, bet vokįecziai, kurie 
rods stengėsi latvius suvokiecziuoti, bet ne stabdė apazvie- 
timo, stengėsi jie pakelti krasztę materijaliszkai; kadangi 
vokieczių ežia ne daug, todėl jie latvių neįstengė ieznai- 
kinti, paversti į vokieczius, kę gi padarė ant pakėlimo 
kraszto, isz to pasinaudojo ir latviai.

Latviai užsiima ne vien žemdarbyste, bet ir pramo
nėms ir prekysta. Latvijos miestuose nėra tiek svetimų 
gaivalų kaip miestuose Lietuvos, ežia pusė prekėjų ir 
amatnįkų yra latviai, miestai nors ir iszrodo vokisz- 
kais, bet didesni dalis gyventojų juose latviai; latvių daug 
yra jurinįkų ir laivų savinįkų.

Latvių skaito netoli du milijonu, ant viso gi jų ap- 
govento ploto yra 34 milijono gyventojų. Tuom mat 
Latvių žemė skiriasi nuo Lietuvos, kad Latvijoj mažiaus 
yra svetimų gaivalų Lietuvių gi krasztuose lietuvių yra 
mažiaus; lietuviai didesnę dalį jiems prigulėjusių krasztų 
nužudė, latviai gi ne tikt nieko nenužudė, bet dar iszpla- 
tino savo apgyventus krasztus, jie iszstumė seniaus ežia 
gyvenusius Lyvus, iszsiplatino po Peterburgo, Pskovo ir 
Vitebsko gub., ir nesiliauja platinęsi; dar pereis keli de- 
siimtmecziai, o jie teip iszsiplatįs po visą Vitebsko gub., 
ir po Vakarinę Pskovogub., kad tuos krasztus galima bus 
už tikrai latviszkus laikyti. Latviai rods mokinasi sve
timų kalbų, bet ne niekina savosios, svetimos kalbos pa
lengvina jiems susinėsimus su svetimais, apsigyvenimą, 
terp jų, bet tuos krasztus, kur jie apsigyvena, latviai į 
latviszkus paverezia. Nora latvių yra tikt pusė lietuvių 
skaitliaus, bet jų raszlava kur kas augszcziaus stovi už 
lietnviszkę, laikraszczių turi jie daugiaus, skaitlių gi kas 

(Toliaus bus)



Atgyjanti augmenys ir 
gywuoliai.

Keliaujanti po Egipt? arba po 
Palestiną seniai užtėtfiyjo tuose 
kraštuose ąugmeuų veislę, kuri. 
wisai nudiiusta neatsakancziose 
sanlygose, kaip antai prie stokos 
drėgnumo ir teip sudžiuvusi 
gali iszbuti net kelis metus ant 
sausų tirų, arba ir pamesta kur 
sausame kambaryj, bet užtenka 
j? ir po kelių metų įdėti į van
denį, o ji vėl tuojaus iszskeczia 
sawo susirietusias szakutes, taigi 
kai pi atgyja. Keliaujanti j Jeru- 
zolim? pelegritnai tankiai parsi
gabena tuos augmenis, su kuriais 
paskui namieje visokius stebuklus 
rodo. Augmenis tuos vadina Ro
žėmis i-z Jericho (Anestatica 
hierochuntica ir Asteriscus pyg- 
maeus), Tirinėtojai vienok per
sitikrino, kad tie augmenys, eykį 
nudžiugę, ne atgyja, tikt įdėti į 
vandenį įbrinksta ir per tai jų 
szakutėsr vėl iszsiskeczia. Yra 
vienok ant žemės augmenys, ku
rie isz tikro, sykį nudžiūvę, atsi
radę atsakancziose sanlygose, vėl 
atgyja, jeigu tikt jie ne per seni. 
Toki atgyjanti augmenys auga 
sausuose Kalifornijos ir Meksiko 
krasztuose,ir teiposgi tūlos papar- 
czių veislės. Atgyjanti augme
nys auganti Meksike ir Kalifor
nijoj vadinasi ten Flores de Pa
na. Mokslincziai dar 1869 m. 
persitikrino, kad tie augmenys 
gal iszlaikyti be pavojaus karsz- 
tį 60° pagal Reaumuro termo
metru ir paskui, atsiradę drėgna
me ore, vėl atsigauna, atgyja, 
sprogsta urnai ir pradeda žaliuoti. 
Agmenims tiems, augantiems sau
suose tiruose gamta suteikė galy
bę ilgai užlaikyti gyvumu rau
doną pankuojanti medega ir sa
kai neduoda iszgaruoti drėgnu
mui ir per tai augmenis ne gali 
mat visai iszdžiuti, jeigu drėg
numo per mažai, jis vien ap- 
mirszta, bet kaip tikt užstojo ly
tus, tuojaus szakutės iszsiskeczia 
ir pradeda žaliuoti. Ne vien 
Amerikoj vienok yra toki žin
geidus, sykį numirę ir vėl atgy
janti augmenys. Pietinėj ir va
karinėj Wokietijoj, ant nuogų 
uolų auga augmenis mokslinczių 
vadinamas Ceteiach officinarum. 
Sausoje metų dalyj ant uolų nėra

- drėgnumo, ir tęsyk augmenis ap
miršta, bet užtenka jį įdėti į 
vandenį tuojaus atsigriebia ir 
pradeda žaliuoti, augmenis tas 
priguli prie paparczių veislės. 
Profesorius Dobeny isz Oxfordo 
atgaivino sudžiovintus tuos aug
menis, kurie sudžiovintais iszbu- 
vo kelis metus universiteto mu- 
zejuje. Musų krasztų kerpės au- 
ganczios ant tvorų turi tokias 
jau ypatybes, taigi ir jos 
apmirszta ir paskui, atėjus atsa- 
kanczioms sanlygoms, vėl atgyja. 
Wasaros laike tūlos kerpės ap
mirszta dėl stokos drėgnumo, 
bet užstojus ruden su lytum, jos 
vėl atgyja, joms apžėlusios tvo
ros pradeda žaluoti, kerpės iszsi- 
sipuczia ir iszduoda vaisių.

Toki? atgyjimo galybę gamta 
suteikė ne vien augmenims, bet 
ir tūliems gyviems sutvėrimams, 
bet tikt žemesnių laipsnių, žmo
gui tokios galybės gamta ne da
vė, bet užtai davė jam prol?, isz 
kurio pasinaudodamas, gali sziek 
tiek apsisaugoti nuo galinczių jį 
užmuszli sanlygų, žemesnių gi 
veislių sutvėrimai proto ne turi, 
todėl apie jų apsaugojim? mat 
pasirūpina pati gamta suteikda
ma jiems toki? galybę, kokios ne 
turi iszmintingesni sutvėrimai.

Apie tai, ar tūli gyvi sutvėri
mai sykį apmirę ar numirę gali 
atgyti, mokslincziai ilgai vedė 
ginczus; rods jie užtėmyje, kad 
net ten kur nė jokios gyvybės ne 
buvo, kur ne buvo gyvų šutvė 
rimų, perkeltus sanlygas jie pa
sirodo; vieni t? aiszkino tuom, 
kad ežia buvę gyvi sutvėrimai 
atgijo, kiti gi sakė, kad tie su
tvėrimai, kurie tokiose vietose 
atsirado, turėjo atsirasti 'isz pa
dėtų seniai kiauszinių, taigi 
turėjo iszsiperėti.

Ant galutino nusprendimo 
katros pusės teisybė, Windobo- 
nos profesorius Klaus, 1895 m. 
paėmė isz vienos išdžiuvusios 
balos šmotelį dumblo, dumblas 
tasai per 10 metų buvo iszdžiu- 
vęs, todėl jame ne galėjo būt nė 
joki gyvi sutvėrimai. Užpylė 
t? saus? dumblo grumst? su per- 
virintu vandeniu, ir po dviejų

trijų dienų jame pasirodė smulkus 
vandeniniai sutvėrimėliai isz 
mažutėliu vėžių veislės ir tai ne 
k? tikt užgimę, bet ir seni. T? 
profesoriui lengva buvo pažinti, 
kadangi tie sutvėrimėliai, iszsi- 
perėję isz kiauszinio, turi pereiti 
visokius savo iszslvystimo laip
snius, kol pastoja tokiais, kaip 
suaugę; dumble profesorius rado 
ne tikt jaunus gyvuolėlius, 
bet 6 pataites, kurių lytiszki or 
ganai buvo perplėszti matomai 
nuo pamestų kiauszinėlių ir 
drauge su tuom ir nauji dar ne- 
užvaisinti kiausziniai. Tos pa
taitės turėjo būt gyvos 10 melų 
atgal, o paskui apmirusios iszbu- 
vo iki dabar, jų gi paprastas am 
žis nė metų ne iszlgiko. .Taigi 
mat jos miegojo per isztisus 10 
metų vi&ai teip, kaip paminėta 
žmonių pasakose apie miegan- 
czias karalaites.

Kad gal po ilgam apmirimo 
laikui atgyti varlės ir tūlos žu- 
vių veislės, t? jau seniai užtėmy
je.

Apie augmenų sėklas visi ži
no, kad jos užlaiko gyvybę per 
ilgas metų eiles, iszbuvę per 
tūkstantį ir daugiaus metų Egip
to grabuose kviecziai, miežiai, 
pasėti sudygo, taigi mat sėklos už
laikė gyvybę per tukstanezius 
metų.

Neužmirszkite, kad 16, 17 ir 
18 Rugsėjo bus exkursija į Bosto- 
n? Niekei Blate geležinkeliu už 
$19 į ten ir atgal. Tikietai ant 
sugryžimo bus geri iki 30 Rug
sėjo, 1898. Telefonas Main 3389.

<«> '

Ar žwėrys užsikreczia nuo 
žmonių limpancziomis 

ligomis.
Kad ne visos žmonis kanki- 

nanezios ligos pavojingos žvė
rims, 'tas jam seniai ištirta, bet 
kaip kitos nno žmonių pereina ir 
ant naminių žvėrių. Prūsų Lie 
tuwoj daktarai jau seniai užtėmy
je, kad ežia džiova pradėjo smar
kiai platintiesi terp žmonių ir 
terp raguotų naminių galvijų. 
Ar galvijai liga užsikrėtė nuo 
žmonių, ar ji pati terp galvijų 
apsireiškė, to, žinoma, dabar ne 
galima isztirti, bet ji terp žmo
nių pradėjo labiaus plati n tiesi, 
kaip daktarai sprendžia, ji plati
nasi nuo pieno džiova serganezių 
karvių: jeigu jį žmonės valgo ne 
pervirinę ir jeigu jame bus džio
va gimdanezios bakterijos, tai 
jos pradeda veistiesi žmogaus 
viduriuose ir jis įgauna džiov?. 
Kad tūli sutvėrimai, turinti szil- 
t? krauj? krauj?, gali nuo žmonių 
užsikrėsti džiova, t? mokslin
cziai jau seniai pripažino, bet 
kad galėlų liga užsikrėsti ir tu
rinti szalt? krauj?, iki sziol neži
nojo. Dabar trys prancuziszki 
tirinėtojai: Dahar, Bataillon ir 
Terre persitikrino, kad džio
va užsikreczia ir žu
vys. Minėti tirinėtojai užtėmy
je, kad viename prūde, kuriame 
augino karpęs, žuvys pradeda 
gaišti. Kadangi matomų prie- 
žaszczių gaiszimo ne buvo, jie 
nusprendė negyvas žuvis ištir
ti su mikroskopo (padidinanezio 
stiklo) pagelba ir persitikrino, 
kad ne gyvų žuvių kepenyse ir 
mėsoj buvo lizdai džiovos bak
terijų,taigi,kad žuvys gaiszta nuo 
džiovos. Reikėjo todėl isztirti, isz 
kur tos džiovos bakterijos pate 
ko į prud? ir į žuvis, ir eztai kas 
pasirodė: vien? kart? skrepliai 
žmogaus džiova serganezio tapo 
į prud? sumesti, juose, žinoma, 
buvo ir džiovos bakterijos, nuo 
kurių ir žuvys užsikrėtė ir pra
dėjo gaiszti. Tolesni tirinėjimai 
su džiovos medegoms nuo žmo
nių, triuszų ir visztų parodė, kad 
žuvys nuo jų užsikreczia, bet 
džiovos bakterijos ant turinezių 
szalt? krauj? žuvių žudo savo 
vodingum? šilto kraujo sutvėri
mams, taigi žuvys nuo žmonių 
gali užsikrėsti liga, bet nuo žu 
vių ant žmonių ji ne pereina, 
taigi žmonės nuo žuvių neužsi- 
kreczia.

Nieke! PlateexkursĮjain Bostoną.
Tikietai persiduos ant trukių 

iszvažiuojanczių isz Chicagos 16, 
17 ir 18 Rugsėjo už $19 į abi pu
si ir bus gėri ant sugrįž mo net 
iki 30 Rugsėjo. Teiposgi pigios 
prekės į visus rytinius miestus. 
Miegojimui prirengti karai net 
į Boston? ir Nev York?. Prekės 
pigesnės kaip ant kitų geležinke 
lių. Atsiszaukit arba raszykit 
prie J. Y. Calahan, Gen’l Agent, 
111 Adams st., Ch:cago. Telefo 
nas Main 3389. (eo>

NAUJI I8ZRAD1MAI.

H SaU a rys mediciniszko fakul
teto Paryžiaus universiteto, 
D ras Henry Moran, iszrado nau- 
j? bud? bahamavimo, taigi 
apsaugojimo nuo pagedimo 
numirėlių kūnų. Moran ant su
sirinkimo Paryžiaus antropolo 
giszkos draugystės parodė kun? 
vieno vaiko pasimirusio du me
tai atgal, kurisai visai buvo ge
rai užsilaikęs, net parva odos 
buvo tokia, kaipi kad vaikas bu
tų k? tikt pasimiręs. Budas ap
saugojimo numirėlių kūnų iš
rastas Morano ne painus ir ne 
brangus, reikia vien gerai isz- 
trinti su sumaiszymu 1 kvortos 
glycerinos, 40 gramų salietros ir 
40 gramų anglerugsztinio kali ir 
to skystimo įczirkszti į kraujines 
gyslas numirėlio.

Naujos kn|g08.
Istorija Szwenta Senojo ir 

Naująjo instatymo Paraše 
Vyskupas Motiejus Volon- 
czauskas. Iszdawimas antras. 
Kaštais kun. A. Kaulakio. 
Spaustuvėj “Gars° A. Liet.” 
Shenandoah, Pa. 1898 iu.

Ne nauja tai knįga, ji soniai, 
kada dar Lietuvoj galima buvo 
spaudinti lietuviszkoj kalboj 
knįgas, buvo iszleista, yra tai tikt 
antra laida su perdirbta pagal 
szį?dien vartojam? raszyb?. Wis 
kas ežia iszreikszta ir apraszyta 
kiekvienam prieinamo], supran
tamoj formoj. Kalba szito vei
kalėlio teip graži ir gryna, kaip 
ir visų vyskupo Wolonczausko 
rasztų. Rankvedėlio geresnio 
ant pasimokinimo Szventos Isto
rijos ne galima nė geisti, jis kuo 
geriausiai tinka besimokinan
tiems musų parapijinėse mok
ai ai nėse.

Wietines Žinios.
— Ant priemieszczio Harvey 

policija susekė netikrų pinįgų 
dirbtuvę, dirbėjai: Rolanda Ford, 
Williams Miller, James Hitt ir 
Millerio brolis likosi suimti. Dir
bo jie neva sidabrinius doliarus, 
bet jų padirbtuose sidabro visai 
ne buvo. Wirszinįku tos kompa
nijos buvo Hitt, kurio tikros 
pravardės nė kompanijonai ne 
žinojo.

— Ch:cagos reperteriai su dide
liu nekantrumu laukiaatsilankant 
pagarsėjusiam iszpaniszkos lai
vinės admirolui, Cerverai, kurisai 
pateko mat į amerikoniszk? ne
laisvę. Cervera yra dabar mieste 
Anopolis, bet Chicagoj, po nr. 
7110 Butler st. gyvena jo gimi
naitė, isztekėjusi už vokieczio, 
Ottono Lucius, kun? mat iszpa- 
niszkas admirolas nori atlankyti.

— Pereitos pėtnyczios dien?, 
12 vai. vidurdienio, užsidegė 
dirbtuvės American Cutlery Co. 
po nr. 191 Mather st. ir ugnis 
teip greitai platinosi, jog rodėsi, 
kad visa trioba turės sudegti. 
Subėgę vienok ugnagesiai teip 
karsztai darbavosi, kad jiems pa
sisekė ugnį užgesinti, bet visgi ji 
pridirbo blėdiea ant 100000 dol. 
Užsidegusioj trioboj dirbo 700 
darbinįkų, visiems vienok lai
mingai pasisekė iszsigelbėti, tikt 
jaunas vaikinas, John Wolf, teip 
sunkiai apdegė, kad jam reiks 
nupjauti abidvi rankas.

— Chicagoj atsirado vyriszkis, 
kurisai valkiojasi po Linkoln 
park? tėmydamas, katra isz vai- 
kszcziojanczių merginų turi gra
žius plaukus, paskui toki? sakioja 
ir kaip tik ta atsitolina nuo kitų 
vaikszcziojanczių, isznetyczių už 
puola, su žirklėmis nukerpa ka
sas ir pabėga su kasoms. Toks 
kasų kirpėjas buwo senis u s jau 
Chicagoj atsiradęs, bet paskui 
prapuolė, dabar mat vėl jis atsi
rado Linkoln parke, pereitos ne
dėlios dien? nukirpo jis jau ke
lioms merginoms jų kaseles.

— Pereit? sanvaitę, ant salės 
W. 18 ui. atsibuvo lenkiszkos 
vestuvės; susirinkę veselnįkai 
teip elgėsi, kad policijantas Bo- 
jenski priverstas buvo liepti nu
tilti. Įsikiszimas policijanto į ve- 
selnįkų reikalus teip vien? isz jų, 
kokį teu Wienckovskį, įpykino, 
kad tas ne tikt kad iszkoliojo po- 
licijant?,bet dar,pagriebęs stikl?, 
drožė jam į galv? ir gana sun
kiai sužeidė. Bojenski norėjo 
Wienckovskį suareštuoti. T?syk 
už jį stojo visi draugai, kurie 
rengėsi policijant? sumuszti, bet 
tas iszsitraukė revolverį ir paszo- 
vė Wtenckovskį į pilwp. Paszo 
vimas jo jra labai pavojingas.

Didelis darbinįkų susirin
kimas

bus nedėlioję, 21 d. Rugpjuczio, 
Wilkes-Barre ir Plymouth, Pa. 
kur bus laikomos prakalbos per 
D-r? J. Szliup? ir kitus gerus 
tautieczius.

Wilkes-Barre susirinkimas bus 
ant salės Meehans’o, 305 E. Mar
kei st., ant 4 valandos po pietų.

Plymouth’e bus ant salės J. 
Paukszczio ir prasidės ant 7 vai. 
vakare.

Sziuom užpraszome brolius lie
tuvius kuo skaitlingiausiai susi
rinkti drauge su savo moterims, 
nes bus žingeidžios prakalbos ir 
apie moterų reikalus.

Kitas dąrbinįkų susirin
kimas.

Isz lietuviszkų darbinįkų susi- 
tvėręs Kliubas, kaip jau pirma 
buvo minėta laikraszcziuose, už 
praszo visus lietuvius pribūti 
Rugpjuczio 27 d., 8 vai. vakare, 
ant salės p. Draugelio, 73 Grand 
st. Brooklyn, N. Y. Ant susirin
kimo, apart lietuviszkų kalbėto
jų, kalbas laikys Peterburgo uni
versiteto studentas, p. A. B. Sto- 
liecznikas ir augliszkas H. N. 
Miglėm Dėlto kuo noskailingiau- 
siai susirinkite.

Wardan Kliubo, užprašo
J. Naujokas, sekr.

Lietuwaitės!
Pajieszkomos yra keturios isz- 

mintingos lietuvaitės, kurios 
mėgsta gyventi ant ūkės 
ir vesti ūkės reikalus, bei turėt 
szvelnų ir nenuobodu gyvenim?. 
Tokios gali gauti vyr? lietuvį 
ukinįk? (farmerį), kol isztekės 
už vyro, turės pas manę užsilai- 
laikym?. Pirmutinė galės iszsi- 
rinkti vyr? vien? isz keturių. 
Raszydamos, tegul dr?siai apie 
visk? klausia, o bus teisin 
gai atsakyta, gal atsiszaukti kiek
viena, biedna ar turtinga. Lietu
vaitė tegul nesibijo raszinėti, vi
skas bus užlaikyta paslaptyje, 
raszanczios tegul įdeda markelę 
už 2c. ant atsakymo. Laiškus su 
užklausimais siųskite pas pirszlį 
ant szio adreso. Katra pirmutinė, 
ta bus laimingesni.

Mr. F. Mikolainie,
Thorp, Wi8.

Pirmutinis
Lietuwiszkas Albumas 

iszleistas kasztais kun. A.M. Mi
luko.— Yra tai puikiausia liet, 
•cnįga iki sziol iszleista. Ant 46 
lapų puikios slidžios popieros, 
atspaudinti gražus paveikslai 15 
mus svarbesniųjų raszlinįkų: 
vyskupo Volonczausko, Daukan
to, Ivinskio, vyskupo Baranaus
ko, kun. Burbos ir tt, teiposgi 
paveikslai 8 lietuvių nukentėju
sių už lietuvystę, tipai pa
rodanti kaip nesziojaapie Senapi- 
lę mergos, jaunamartės, dėdienės, 
dėdės, seniai ir tt...., o teiposgi 
paveikslai Susivienyj mo Seimo 
delegatų, Szenadorio n edėl d leni
nės mokslainės mokintojų, 5 lietu
viszkų 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 adres?:

Rev. A. M. Milukas, 
Shenandoah, Pa.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

k ra jų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakcij?, o greieziau- 
šiai suvaikszczios. Užgreitum? ir 
telsiiigum?kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerum? szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas,, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite azifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adres?:

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

Laiszkai ant paczto
562 Arkin M.
564 Bagnn M n
566 B. irto m Ckarlet 
5<M Be re u • Joaeph 
667 BialM Jao
56R Bleltutvlk Micbtl
574 Centko Merija
67« Dalyge Tereta
577 I>epo«yntki Andre;
583 G oro ten Stanltl.
616 Juttklewlcz Mat.
619 Kaokanantkl K.
620 Kazonow«ki Ippotl 
622 Kloeientkl Dilan 
636 Kapovtki John 
638 Kotovroeky Jan 
63S Kroeratow>ky J,a

636 Mongac Piotr
667 Peilet A.
661 Paeiotyna Auna
663 Porgei E.
666 Ramonovtky V. 
67* Sankautkl Ale.
677 8owacske Ch 
687 Seknn L.
692 Sohy C)-p.
698 Sreuka Jotef
697 St ra n Iii Jatap
699 Saibitkaj Barbara
708 Telonkl Anorry
707 Ture*iki Bzymon 
TOS Vrbaniki M ai 
713 H įlietus Jutup 
727 Zewauiky W.

Grand Opening!
Atidaręs nauj? saliun? po nr. 

1193 South Oakley avė. ant bu- 
batos ir nedėlios, 27 ir 28 Rug
pjuczio, darau balių jo įkurtu
vių, ant kurio grajįs gera muzi
ka, bus szokiai ir sziaip gražus 
pasilinksminimas. Dėltogi už- 
praszau visus lietuvius ir visus 
pažįstamus pas manę atsilankyti. 
Balius'prasidės subatoj nuo 7 vi. 
vakare, o nedėlioj nuo 3 vai. po 
pietų. Su guodoue

P. Kareckas, 
1193 S. Oakley avė., Chicago.

Excur8ia { Bostoną.
Niekei Plate geližtnkelis par

davinės exkursijoe tikietus isz 
Chicagos į Boston? ant 16, 17, ir 
18 Rugsėjo už $19 į abi pusi 
(round trip). Tikietai bus geri 
ant sugrįžimo iki 30 d. Rugsėjo. 
Kad atsitikus sziai progai daugy
bė žmonių važiuos, taigi norinti 
gaut miegojimo karus, turi atsi
szaukti ankseziau prie J. Y. Cala
han, Gen’l Agent, 111 Adams 
St, Chicago, III. Telefonas: 
Main 3389. ' (M>

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo brolio, Antano Bake- 

wycziaua, iaz Kauno gub.,Reseinių paw. 
Warlaukio kaimo. Beniaus gyweno New 
York statė, o dabar nežinau kur. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot'man žinią 
ant szio adreso:

Joe Pocevicz,
Marquithe, III. 3rd Vein Coal Co.

Pajieszkau Antano Kaminskio, isz 
Kauno gub., Reseinių paw., Jndkaiczių 
kaimo. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duot man žinią ant szio adreso;

Jonas Jakutis.
645 8. Canal St., Chicago, III.

Pajieszkau sawo pusbrolio, Jono Wa- 
wierio, isz VVilniaus gub. Oniszkių paw. 
Bitautonių kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot man žinią ant szio adreso:

John Wawieris, 21st Infantry, 
Lithia Springs, Ga,

Prekė pinįgų.
Ruekas rublis po...............53c.
Prusiezkos markės po.......... 24}c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant paczto 
kasztų.

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turiu už 
garbę pra
nešti Gd. 
Kunįgams 
ir guodot. 
Draugys
tėms, kad 
asz atida
riau lietu* 
viszkai — 
lenkiszk? 
dirbtuvę 
bažnytinių 

daiktų, iazsiuvinėjamų (haftų) 
artistiszkai szilkais ir auksu, kai
po tai: arnotų, kopų, badaky- 
mų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priimu 
nuo žemiausių iki augszcziau- 
8ių. Nepasigirsiu kad asz dir
bu pigiaus už kitus, bet kas mane 
darbus pamatys, pažins jų vertę.

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

Su guodone,
T. Andniszewiczaite, 

115 W. Division St. 
Chicago, Illinois.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

iszgydytas isz ligų įgytų per jaunystes 
iszdykumąi(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 negalejima, 
ir kitas tam panaszea Silpnybes, raszyk 
sziądien pas mano, o asz atsiųsiu tau 
apraszymą kaip asz iszsigydžiau trum
pu laiku isz tokių pat ligų kelių metų 
kentėjimo, Apraszymą prisiųsiu užpe- 
czetytame koperte ir apie javo groma- 
tas nieks nedažinos Įdek už 2c markę 
ir raszyk pas: Fred WUson
(36-6) Box386, Kenosha, Wis.

Pirmas lietuwiszkas 

SAL1UNAS
ANTANO BAZARO, 

601 S. 8lh st., kertė Messanue.
St. Joseph, Mo.

Užlaiko geriausius gėrymus, 
priima vyrus ant “Tjoardo” ir tu 
ri czystus ruimus dėl pakelevin- 
gų į t? miest? atsilankiusių. Wi- 
sus į ežia atkeliavusius užpraszo 
atsilankyti. (19—8)

Atidarymas saliuno.
• Pranešu visiemsaplinkiniems 
ir pažįstamus, kad atidarau nauj? 
saliun? pn. 4458 S. Wood st., 
kertė 45 ui., vietoje buvusio 25e- 
nono Bykovo, atidarau saliun?, 
salę ir rusk? “banę” prie to, su 
geriausia tarnyste. Pirtis puikiai 
įtaisyta, kur kiekvienas galės 
gerai iszsiprausti kaip sename 
krajuje, salė dideli, gera antmi- 
tingų, veselijų ir szokių, o galiū
ne užlaikau geriausius gėrymus. 
Szirdingai užpraszau visus atsi
lankyki i.

Konstantina Chnpek, (26-8)

W. SIOMINSKA,
679 Mtlwaakee Avenne, CHICAG0$ ILL< 

Mano Dirbtuvoe tapo 
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuškos Paro
dos u± rūpestingą, tei
singa ir artistiška iš- 
dirbimą.

tncaA»nTM»
KRŽJ0WA

1IS4 j

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

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

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

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

838 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12tos ryto.

LleiRlszka Apuoką,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

Aptiekoje visada galima raxt DAKTARA, kurs duoda ligoniams- 
rodąs dykai.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
kraeztis, iszeina vieną karta kas me
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2j markes, Amerikon prisiunBjant 4 
markes arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

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

’ J. LAPINAS,
Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

Mrs Szymkiene
Duoda rodąs ant vi

sokių kentėjimų.
Įspėja laimę ateitės. 

Persergsti nuo 
vagių.

Atsišaukite pas:
P. Szymkienia,

51 N. Ist sL Brooklyn, N, Y. 
(14-S)

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nnjima paikiai Fotogi fl)M, ui tazina tiktai 
$2 OO

Ab we»eliu ir kitokiu reikalu n ujimą Foto* re 
fllaB kopų ik auMi.

ras“ NOTARIJU8ZAS.137 CLAIM ADJUSFER.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atpiszaukite pas savo viengenti:

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

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St., 
WATERBURY,CONN.

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

8. LELIA8ZIUS, 
650 S. Canal St, rnrrArn 1 M’ A’ pawlauskas,LtllLAljV. 24 Foreman St., Cleveland, O,

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.
Į

Geriause Užeiga dėl Darbinyku 
pas

J. Danisewicziu,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

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

TEWYNES 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 užftOc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant p* 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N.Main Av., Scranton, Pa.

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

J.J. PAUKSZTIS A CO.
PLYMOUTH, PA.

Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geri&uses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus ir ant iszmokescziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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