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Politiszkos žinios,

Kare Amerikos su Iszpa- 
nija.

dabar visai kreiwa akia pradeda 
žiūrėti ant amerikonų. Po ūžė 
mimui miesto Manillės ateiti ko 
net susimuszimas teip Aguinai 
do ir amerikoniszkų pajiegų. 
Paskutinis muszis.po kuriam Ma- 
nille pasidavė, ne buvo smarkus. 
Isz amerikonų pusės vos 14 ka
reivių tapo užmusztų ir 50 su
želtų. Nuotrotos iszpanijonų, 
kaip spėja, turėjo būt didesnės, 
bet kiek jie nužudė, nežinia. A- 
merikonai ant syk užpuolė ant 
Manilles lygiai nuo jūrių, kaip ir 
nuo žemės, ant szuvių ameriko- 
niszkos laivynės iszpanijonai bu 
visu ne atsiliepė, todėl Devey 
iszdavė prisakymę paliauti szau- 
dymę.

Smarkesnis musais buvo tikt 
nuo žjmės, bet traukėsi ne ilgai, 
iszpanijonai tuojaus iszkėlė baltę 
vėliavę kaipo ženklę pasidavi
mo. Muszyje ėmė dalyvumę 7000 
iszpanijonų, amerikonų buwo ne
toli dvigubai tiek.

Amerikonai tuojaus iszdavė 
įsakymę neįleisti į Manillę gin
kluotų Aguinaldo kareivių, ka
dangi tie galėtų skerdynes iszpa 
nijonų parengti. Per tai, supran
tama, nesutikimai terp ameriko 
nų ir Filipinų pasikėlėlių dar la
binus pakilo. Jenerolas Merrit, 
virszinįkas Amerikos kariaunos, 
pradėjo tarybas su Aguinaldo; 
jis tiki, kad jam pasiseks susitaįr 
kyti.

Kaip ant Filipinų Aguinaldo, 
teip ant Kubos Garcia ir kiti pa
sikėlėlių vadovai ne klauso ame 
rikouiszkų vadovų. Amerika 
sutarė paliauti kare, tuom tarpu

Dar karė Amerikos su Iszpani- 
ja nepasibaigė, ji tikt apsistojo, 
sandara nepadaryta, o jau Ame 
kos prezidentas iszleido prisaky- 
mę paleisti nuo tarnystes 50000 
pirmiaus suszauktų kareivių. 
Dabar po ginklu pasilieka tikt 
200000 kareivių. Tarybos terp 
kariavusių vieszpatyszczių kas 
link galutino susitaikymo ir už
baigimo karės bus vedamos Pa
ryžiuje, kur turės keliauti lygiai 
amerikoniszki, kaip ir iszpanisz 
ki delegatai, Iszpaniszki guber
natoriai, lygiai Blanco ant Ku
bos, kaip ir jenerolas Mačias ant 
Porto Rico ne geidžia sandaros, 
kadangi jiems iki sziol ne buvo 
dar tikrai progos iszbandyti sa
vo pajiegas didesniuose susitiki
muose su amerikonais; todėl ap
sistojus karei, jie praszė; lėzpani- 
jos rando, kad juos paliuosuotų 
nuo vietų iszpaniszkos kariaunos 
virszinįkų ant salų, kurias Iszpa- 
nija sutinka be iszbandymo savo 
pajiegų atiduoti Amerikai. Ran
das vienok ant jų atsisakymo ne 
sutiko ir prisakė tuom tarpu pil
dyti seniaus jiems pavestas pri- 
derystes. Ant salos Kubos terp 
ėsanezios ten amerikoniszkos ka
riaunos nesiliauja ligos, nauji ap 
sirgimai kas dienę pasitaiko. 
Terp sugrįžusių isz Santiago ka
reivių buvo keli apsirgimai gel
tonuoju drugiu.

Ant Filipinų teiposgi su karei
vių sveikata einasi ne geriausiai. 
Miestas Manille yra dabar ameri-

pa si kėlė Ii ai nesi taiko prie tos su
tarties, bet užpuldinėja, kaip ir 
pirma, ant mažesnių iszpanijonų 
pulkelių. Amerikos randas nu
sprendė jiems iszmokėti algas 
kaipo kareiviams, jeigu jie grįž 
namon it^itiduos ginklus. Ant 
to jie gal sutikti, bet kas juos Į 
privers pildyti sutartį, kas juosi 
nubaus, jeigu jie, paėmę pinįgus, 
ir toliaus užpuldinės ant iszpa
niszkos kariaunos ir ant ramiai 
gyvenanezių gyventojų? Ant jų 
suvaldymo 200000 iszpanišzkų 
kareivių neužteko, Amerikos gi 
visa po ginklu esanti kariauna 
susideda vos isz 200000 žmonių.

Maskoliszkas rando laikrasztis 
“Le Nord”, apie Filipinus sako, 
kad juos tvarkoj užlaikyti gal 
tikt Europos vieszpatystės, ati
duoti tas salas Amerikai, kad ji 
cziabuvius teip isznaikintl), kaip 
baigia naikinti indijonus, Europa 
ne galinti, Mat Maskolija labai 
bauginasi, kad Amerika dar la- 
biaus ant Didžiojo oce.ino nesusi- 
drutintų. Turbut, ji bandys prie- 
szintiesi Amerikai, jeigu ta norės 
Filipinus pasilaikyti. Maskolijai 
ne patinka ir tarpinįkystė Pran
cūzijos prie sutaikymo kariavu
sių vieszpatyszczių, tas pats laik
rasztis iszjuokia Prancūzijos amba 
sadorių Cambonę, kurisai prie 
tarybų tarpinįkavo. JLaikrasz- 
tię “Le Nord” suko, kad prancu- 
ziszkas ambasadorius Washing- 
ione rods patarnavo lygiai 
Iszpanijai kaip ir Amerikai,

konų rankose. Wirszinįkas isz
paniszkos kariaunos, jenerolas 
Augusti, dar priesz pasidavimę 
Manilles pabėgo, atidavęs val
džią kitam jenerolui, pabėgo jis 
ant vokiszko laivo. Isz to ma
tyt, kad vokiecziai ne labai pri
laukia akia žiuri ant amerikonų, 
vokiecziams mat ne patinka 
iszsiplatinimas amerikonų įtek
mės pietiniuose krasztuose Ra
miojo oceano. Wokietija teiposgi 
seilę ryja ant Filipinų salų, ji no
ri, jeigu jau ne visas, tai nors 
tūlas isz jų sau palaikyti. Ame
rikonai ežia teiposgi ne tvir-
cziausiai stovi, turi jie wien mies
tus Cavita ir Manillę, visos gi 
salos Aguinaldo valdžioj, kurisai

bet už tai ne dryso pareika
lauti nuo Amerikos rando, kad 
tasai paleistų sulaikytus be jokios 
teisingos priežasties du prancu- 
ziszku garlaiviu.

Anglija ir Maskolija.
Nesutikimai terp Anglijos ir 

Maskolijos neiszdilo, apie juos 
tuom tarpu rods mažiaus kalba, 
bet tas ne rodo, kad jie butų pa
simažinę: priežastys nesutikimų, 
kokios buvo pirma, yra ir dabar, 
nė viena isz nesutinkančių 
vieszpatyszczių jų ne praszaiino. 
Maskolija, kaip pirma, teip ir da-

riaunos prie Afganistano rubežių, 
isz kur į prigulinczias Anglijai 
Indijas yra tikt 500 viorstų. An
glijai su savo laivyne prisigrieb
ti į Baltiszkas jūres labai sunku, 
kadangi perėjimai siauri ir ant jų 
Danijos parengtos yra tvirtynės 
su toli siekianezioms kanuolėms; 
Daniję mat Maskolija patraukė 
jau į savo pusę. Jeigu iki sziol 
nė viena pusė dar ne pradėjo ka
rės, tai tikt todėl, kad Anglija 
nesijauezia užtektinai tvirta, 
Maskolijai gi "parankiau^ nutęsti 
karę aut toliaus, kada didysis 
dabar dirbdinamas per Siberiję ir 
per Mandžturiję geležinkelis bus 
pabaigtas. Tęsyk MaQkolijai ne 
reiks žemės kariaunę, ginklus ir 
amuniciją važioti jūrėmis, galės 
tę lengvinus padaryti naujai pa
dirbtais geležinkeliais. Todėl tai 
karė,jeigu ji dabar terp tų vieszpa
tyszczių ir ne prasidės, tai ji vis 
per tai ne tampa praszalinta, bet 
tikt atidėta ant toliaus.

Tuom tarpu visos vieszpatys- 
tės, kurios jauezia, kad turės būt 
įtrauktos į tę didelę karę, kurioje 
turės būt iszmėgintos pajiegos 
germaniszkų tautų priesz slavisz- 
kas ir romaniazka*, kaip galėda 
mos drutina savo pajiegas, ypacz 
gi laivynę, kadangi ant pergalė 
jimo Anglijos laivyne neatbūti
nai reikalinga. Maskolija ne se 
niai paskyrė 90 milijonų rublių 
ant sudrutinimo kariszkos laivy
nės, didesni tos sumos dalis pa
skirta ant padirbimo naujų ka- 
riszkų laivų; Anglija jau du kar
tu padidiQQ_jMjeidiama ant audru 
tinimo savo laivynės, ant ko, a- 
part paprastų iszleidimų kas metę, 
paskyrė tikt szįmet du kartu po 
35 milijonus doliarų, ta'gi drauge 
70 milijonu doliarų virszaus. 
Prancūzija dirbdina dabar 92 
nauju kariszku laivu, taigi dau
ginus negu visa Amerikos laivy- 
nė. Susidraugavusios terp savęs. 
Maskolija ir Prancūzija kaslink 
tvirtumo savo laivynės stengia
si ne tikt su angliszka susilygin
ti, bet ję pralenkti, .Anglija gi 
ne nori pasiduoti. Prancūzija 
žiuri dar ant to, kad jos laivynė 
butų drutesni už laivynės susi
draugavusių vidurinės Europos 
vieszpatyszczių, taigi Wokietįjos, 
Austrijos ir Italijos drauge ^pa
imtų. ^Vokietija teiposgi druti
na savo laivynę. Taigi, jeigu isz 
nesutikimų Maskolijos ir Angli
jos užgims karė, tai į ję taptų 
įtrauktos visos Europos vieszpa 
tystės, užsidegtų visur toksai ka
rės gaisras, kokio dar ant musų 
žemės niekada ne buvo. Kad 
tokia karė kada nors užgims, tę 
visi numano, bet ji bus baisi, bus 
tai jau kova ne už menkus poli- 
tiszkus tautų reikalus arba už gar
bę tautų, bet už jų būvį. Ta 
pusė,katra toj kovoj bus sumusz- 
ta, bus teip sunaikinta, kad jau 
niekada ne galės pakilti ir susi- 
drutinti. -

Laikraszcziai pranesza, buk 
Indijose vėl pakilo maiszlai czia- 
buvių priesz Anglijos valdžię. 
Angliszki laikraszcziai už juos 
kaltina Maskoliję, buk toje per 
savo agentus tuos maisztus šukė- 
kėlė. Maskoliai nesigina, bet 
apkaltina Angliję, kad toje tę 
patį stengėsi padaryti maskolisz- 
koj vidurinės Azijos valdyboj, 
Fergane, tikt ežia cziabuviai ma 
homėtonai per anksti, ne pasiren
gę prideraneziai maisztus pakėlė 
ir todėl juos Maskolija greitai 
suvaldė.

Anglija nuo Chinų ciecoriaus 
pareikalavo praszalinimo prilan- 
kaus Maskolijai ministerio, kaip 
sako, jos papirkto LiHung Czango. 
Jeigu Maskolija užpultų ant Chi
nų, Anglija žadėjo savo pagelbę.

Chinų provincijas ir jeigu tikt 
Anglija butų panorėjusi savo pa- 
žadėjimę iszpildyli, karė j iu bu
tų turėjusi prasidėti. Maskolisz
kas pasiuntinys Chinuose perser
gėjo to kraszto ciecorių ir viskas 
pasiliko po senovei, Chinuose vis 
Maskolijos įtekmė didžiausia. 
Maskolija pažadėjo apginti Chiuus 
nuo jos prieszų. Anglija mat 
nieko ne laimėjo ir nors ji pati 
dar ne drysta užpulti ant Chinų, 
kadangi toksai užpuolimas pa
gimdytų karę su Maskolija, bet 
pakėlė maisztus pietinėse Chinų 
provincijose, kuriuos ir dabar 
palaiko savo pinįgais, suteikia 
ginklus maisztinįkams.

• ■■■

Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Gualemala revoliucija jau galuti
nai pasibaigė. Czia rando ka
riauna jau seniaus buvo virszų 
paėmusi, revoliucijonierius isz- 
vaikė į kalnus, kur jie per tūlę 
laikę dar laikėsi, bet, dėl stokos 
maisto, pakėlusio rewoliuciję je 
nerolo Moialeso szalinįkai jį ap
leido, pasidavė randui, kalnuose 
pasiliko tikt patsai Morales su ar- 
tymiausiais sivo draugaus, kur 
jie isz bado pasimirė.

gyventojai iszdirbdavo, bet kad 
jos yra na daug ir ji geležies ma
žai iszduoda, tai atpigus geležei, 
apdirbimas jos dabar ne apsimo
ka; seniaus ir apie Mozyrių bu
vusias mažas dirbtuves reikėjo 
uždaryti.

Wienas mokintinis, Aleksandras 
Roszczin, gavo auksinį medalį, 
žydas gi Kahan Zalman gavo si
dabrinį medalį.

Bulwii| amaras.

rods reikalautų daugiaus darbo, 
liet užtai daugelį žmonių galėtų 
apsaugoti nuo užsikrėtimo ligo
mis.

Isz Lietuvos.

bar gabena vis daugiaus kariau- Jeigu Chinai ant to reikalavimo 
nos į savo valdybas rytinėj Azi- butų sutikę, Maskolija buvo pa- 
joj, traukia daugiaus žemės ka- sirengusi įsiveržti į sziaurines

Neiszinintinga neuž- 
kitnta.

Dar pasimirusiam Bismarkui lai- 
kant valdžię savo rankose, isz 
Prūsų iezvijo visus darbinįkus 
atkakusius isz MĮja^oliįos ir iszda
vė padavadyjimę, pagal kurį ta
po apsunkintas lietuviszkiems ir 
lenkiszkiems darbinįkams atkaki- 
mas į Prusus ant uždarbių. Ka
dangi Prūsų Lietuvoj trūksta lau
kų darbinįkų, todėl isz syk to 
kraszto žemės valdytojai atsirado 
sunkiose sanlygose nerasdami dar
binįkų ant nuvalymo laukų pro 
dūktų. Waldžio8 vienok ne nu
ėmė apsunkinimo uždėto ant lie- 
tuviszkų ir lenkiszkų darbinįkų. 
Szį metę ant laukų darbų Prūsų 
Lietuvos žemės savinįkai turėjo 
parsigabenti isz Szvedijos darbi
nįkus, moka už jų kelionę 1000 
markių ir žinoma, szvedams reiks 
brangiaus užmokėti už darbę ne
gu lenkams arba lietuviams.

Jawų prekes.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo, Liepojuje: už 
rugius po 73—75 kap., už pildę, 
kviecziai vidutiniai 80—85 kap., 
geresni 86—90 kap., geriausi 97 
—98 kap., paprasti seni 73—78 
kap. Avižos 60—61 kap. Mie
žiai 62—66 kap. Grikai 70 kap. 
Žirniai 65—70 kap., geriausi 71 
—72 kap. Linų sėmens 112— 
113 kap. Kvietinės klynės smul
kios 53 kap., vidutinės 54—57 
kap., stambias 58—60 kap,, 
stambiausios.

Rygoj mokėjo: už kvieczius 
po 90—100 kap., už pudę, už ru
gius 73—75 kap.

’Wilniuje: už pudę rugių 75— 
85 kap., avižų 90—100 kap., gri- 
kų 90 kap., žirnių 90—100 kap., 
pūdų 85—90. Pūdas nesūdyto 
szviežio sviesto 10 rub. 90 kap., 
—-11 rublių, sūdyto 8 rubl. 50 k. 
— 9 rubl., pūdas szieno 33—35 
kap., sziaudų 22—24 kapeikų.

Geležis Minsko gub ,
Maskoliszki laikraszcziai “Ju- 

žanin” ir “Sin Oteczestva” gar
sina, buk ant laukų dvaro Kle- 
cin, M ozyri aus pav., Minsko gb., 
rado turtingus geležies plotus. 
Kiek teisybės yra tuose laikrasz- 
czių praneszimuose, mes nežino
me. Ar isztikro tuose krasz
tuose yra turtingi ge
ležies plotai, ar tikt teip, kaip 
tai yra ir kituose Lietuvos plo
tuose, tikt teip vadinama klam
pynių geležini ruda, kurię seniai

Blaiwyst£8 komitetai 
Lenkijoj.

Tapo jau iszduotas ciecoriaus, 
prisakymas parengti teip va
dinamus pavietinius bl ai vystės 
komitetus visuose Lenkijos pa- 
viecziuose, o tame ir pavieczuo- 
eo lietuvių apgyventuose Suval
kų gub. Kitoj Nemuno pusėj 
ėsanli toki bluivystės komitetai 
susideda vien isz maskolių uiėd- 
nįkų. Jeigu toki bus ir Suvalkų 
gubernijoj, jeigu jie teiposgi 
rengs knįgynus vien su masko- 
liszkoms knįgoms ir maskolisz- 
kus neva mokaliszkus skaity
mus, jie girtuoklystės terp žmo
nių nesumažįs, jie žmonėms nau
dos ne atgabęs.

Uwaras Werkai.
Maskoliszkas randas ne daleido 

parduoti dvarę Werkus Odesos 
bankieriui Trabutti. Dabar laik- 
raszcziai vėl pranesza, kad Wer- 
kus nori nuo Wokietijos kancle- 
riaus nupirkti caras Mikalojus 
ir czia parengti v-sarinę savo 
rezidenciję, kaip tai yra antai 
Lenkijoj, Spalių. Nors apie Wil- 
nių burliokų ne trūksta, bet pa
rengus Werkuose caro rezidenci
ję, skaitlius jų ir visokių pasilei
dusių caro lamų czia pasididintų.

Akių gydytojai.
Kadangi tūluose Lietuvos ir 

Baltgudijos krasztuose neiszpasa- 
kytai pradėjo platintiesi akių li
gos, masaolhzkas randas siunti
nėja savo kasztais specijalistus 
akių gydytojus ant gelbėjimo 
serganezių žmonių. Daktarai to
ki jau atsilankė ^Vitebsko gub. 
Czia szię vasaię važinėja akių 
daktaras Kamholtz ir du Peter
burgo meti i 8 z kos akademijos stu
dentai. Isz VVilebsko gub. ke
liaus jie ir į Lietuvę.

Užderėjimas laukuose.
Žieminiai javai ir pievos vi

suose paviecziuose Kauno gub. 
užganėdinanti. Nuvalymę stabdo 
nesiliaujanti lytus, nuo kurių tū
luose krasztuose rugiai iszgulė, 
bulvės pūva, pievas užliejo van
dens, nupjautę szeinę supudėarba 
nuneszė. Kauno pav. ledai iszmu- 
szė rugių ant 157 desiatinų. Tū
luose valszcziuose Reseinių pav., 
vėtros labai daug blėdies pridir 
bo.

Prūsų randas nuėmė už
draudimą nuo Lietu- 

wiszkų žąsų.
Maskoliszki laikraszcziai pra

nesza, kad ant reikalavimo mas- 
koliszko rando, Prūsų valdžios 
nuėmė uždraudimę gabenti isz 
Lietuvos žęsis į Prusus. Užtai 
maskoliszkas randas ne pakels 
muitų ant skurinių ir celuloidi- 
nių iszdirbinių gabenamų isz 
Wokietijos į Maskoliję.

Nauji geležikeliai.
Nauję geležinkelio liniję nuo 

Szventėnų, Wilniaus gub., į Pa
nevėžį, Kauno gub., isz* viso su 
virszum 170 viorstų, baigia jau 
dirbti, deda dabar ant jo szėnis. 
Trukiai pradės bėgioti nuo spalių 
mėnesio szių metų. Darbai prie 
linijos nuo Wilniaus per Wilk- 
mergę į Kaunę teiposgi jau prasi
dėjo.

Sziaulių gimnazija.
Sziaulių gimnazijoj szį metę 

visi mokintiniai 8, taigi paskuti
nės kliasos gawo atestatus, nė 
vienas ne pasiliko ant kitų metų.

Tufuose krasztuose Lenkijos, o 
tame įr apie Augustavę ir Suval
kus, ant bulvių užpuolė amaras, 
kurisai ne tikt naikina virksz- 
czias, bet ir bulves.

SzwentintaK wanduo ir li
gas gimdanezios bakte 

rijos.
Limpanczias ligas, kaip žinote, 

gimdo bakterijos, vienos isz tų 
bakterijų yra maži, neužmatomi 
akimis gy vuolėliai, kitos gi yra 
tai teip jau neužmatomi augme
nėliai, grybeliai, ant paveikslo 
visiems žinomų pelėsių. Pavie
nių pelėsių liuosoms akims, be 
padidinanezių stiklų negalima 
matyti, matome juos tęsyk, kada 
jų daugybė uždengia kokį nors 
daiktę. Tokios yra ir visokios li
gas gimdanezios bakterijos. Wie- 
tos, kur jos veisiasi, yra kaipi 
szaltiniai visokių limpanczių li
gų, kiekvienas norintis nuo jų ap
sisaugoti, privalo szalintiesi nuo 
to, kas jas gali iszplatinti.

Jau seniai tūlį daktarai atkrei
pė savo atydę ant szventinto 
vandens prie įėjimų į katalikisz- 
kas bažnyežias, kuriame lygiai 
sveiki, kaip ir ligoniai vilgo 
pirsztus. Dabar antai specijalisz- 
kas daktariszkas prancuziszkas 
laikrasztis “Semaine Medicale” 
patalpino rasztę apie tirinėjimus 
per ilgus laikus ėsanezio prie įėji
mų katalikiszkose bažnycziose 
szventinto vandens, tirinėjimus 
tuos darė profesorius Vincenzi m. 
Sassari, Italijoj. Wandenį ant to 
jis paėmė isz vienos bažnyczios, 
į kurię paprastai susirenka dau
giausiai žmonių ir pripažino jį 
už labai pavojingę, galintį būt 
platintoju visokių užsikreczia- 
mų ligų. Ir ne žingeidu. Juk į 
bažnyczię eidami ir serganti vi
sokioms ligoms vilgo vandenyj 
pirsztus, ant knrių ne tikt gal būt, 
bet paprastai būva tų ligų sėk
los, kurios pasileka vandenyj ir jį 
užkreczia. Profesorius Vincenzi 
paimtame isz bažnyczios vandenyj 
rado bakterijas Micrococcus Tet- 
ragoni, Ba ei liūs coli, sziltinės ir 
difterito bakterijas. Rastas bakte
rijas isztyrė ant žvėrių ir persiti
krino apie didelį jų vodingumę. 
Įczirszkė jis mažę dalelę tų bakte
rijų suaugusioms jūrių kiaulaitėms 
ir visos jos jau ant rytojaus ap
sirgo ir į treczię dienę pastipo 
nuo difterito. Kada profesorius 
Vincenzi pradėjo savo tirinėji
mus, terp vaikų mieste Sassari 
siautė difteritas;jis sprendžia, kad 
szventintame vandenyj jo rastos 
tos ligos bakterijos nuo jų ir pa
eiti turėjo. Kadangi vaikai pa
prastai, paszlapinę vandyj pirsz
tus, kisza paskui prie lupų, tai jie 
nuo tokio szventinto vandens, 
kuriame bus difterito ar džiovos 
bakterijos, turi užsikrėsti liga. 
Teiposgi serganti ant akių, ypacz 
moterys, mėgsta vilgyti savo a- 
kis szventintu vandeniu, kurį 
randa bažnyczioj, tikėdamos, kad 
tasai vanduo ligę iszgydys, tuom 
tarpu su tokiu ligų užkrėstu van
deniu vilgydamos akis ne tikt 
paezios gal neregėmis tapti, bet 
gal liga užkiėsti ir sveikus.

Minėtas prancuziszkas laikrasz 
tis atkreipia atydę visų ant pa
vojingumo ilgai katalikiszkose 
bažnycziose laikomo szventinto 
vandens, atsiliepia į dvasiszkiję 
su praszymu, kad toje persergėtų 
žmonis, jeigu jau reikia, kad in
dus ir vandenį desinfekejuotų, 
taigi iszvalytų nuo ligas gimdan- 
czių bakterijų, kad vartotų vien 
di&tiliuotę vandenį ir jį nors sykį 
ant dienos, kad permainytų. Tas

Dirbtuvėj padirbtas bal
ty m y s.

Europos laikraszcziai paduoda, 
kad Windobonos mokslinczius, 
chemikas D ras Lilienfeld iszrado 
budę, kaip ties:og, isz ėsanezių 
gamtoj sudėtinių padirbti balty- 
mį, taigi neisztraukti vien jį isz 
tokių kūnų, kur jis yra, kaip an
tai isz kiauszinių, isz kraujo'arba 
isz mėsos,bet tiesiog isz elementų, 
’sz visokių ne organiszkųmedegų. 
Nežinia tikt, ar tasai jo padirbtas 
baltymys yra toks jau kaip ir 
gamtos padirbtos jos paslaptose 
dirbtuvėse, taigi teipjau maitin- 
gos, kuris galės užstoti žmonėms 
gamtos suteikiamę maistę? Jeigu 
jis ir neturėtų visų ypatybių 
tikro gamtos padirbamo balty- 
mio, tai vi?gi jis įas platų 
pritaikymę, iszradimas tasai pry- 
szakin pastumia chemijos mok- 
slę, jeigu jis ir ne su visu užga
nėdintų viltis ir įraudę, kokių 
žmonija nuo jo laukia.

Baltymys yra tai svarbiausias 
maistas, kokio reikalaja žmogaus 
ir žvėrių kūnas. Kiekvienas 
suaugęs žmogus reikalauja ant 
užlaikymo gyvybės, augimo kū
no, ir jo drutinimosi lį svaro 
baltymio kasdienę; jį žmogus 
randa duonoj, kia.usziniuose, dar
žovėse, ž vėlių mėsoj. Jeigu žmo
nėms pasiseks apturėti tę svar- 
biausię maistę ne isz augmenų ir 
žvėrių mėsos ir jeigu apturėtas, 
dirbtuvėje padirbtas bus toks jau 
kaip augmenų ir žvėrių suteikia
mas, kuriuos paprastai reikia 
virti arba kepti, tai persikeis vi- 
cas žmonių gyvenimo būdas, bus 
iszrisztas klausymas iszsimaitini- 
mo ant žemės daug didesnio žmo
nių skaitliaus negu dabar. Ne
reiks apversti teip didelių žemės 
plotų ant auginimo javų, dar
žovių, gyvulių. Ant to reikia 
tikjt, kad Lilienfeld iszrastų budę, 
kaip sunaudoti anglis ant pa
darymo isz jų baltymio, ne rei
kalaujant kad jos pirma pereitų 
per augmenis, arba per gyvulių 
kunę.

D-ras Lilienfeld padaro savo 
baltymį, kaipraszo, isz akmeninių 
anglių, phenoliaus, taigi isz atti
kusios nuo darymo žibinimui gazo 
akmeninių anglių smalos; apart 
to reikia prie to pridėti ir teip 
vadinamę GLYKOKOLLę, kurį isz- 
traukia isz žvėrių mėsos. Taigi 
pasirodo, kad maitingos medegos 
ir prie to pasemtos isz žvėrių, 
taigi mat auglių czia vis ne už
tenka. Kokię vertę turi Lilien- 
feldo baltymys kaipo maistas, 
dar tikrai nežinia, ar jame yra 
glykokollius, be kurio vienos 
anglys ne bus užtenkanezios ant 
padarymo jo teip maitingu kaip 
mėsa arba grudai. Porę metų at
gal antai pasisekė teiposgi tiesiog 
isz sudėtinių padirbti medegę pa- 
naszię į cukrų, taigi sacharinę, 
bet ji ne yra tai cukrus, tikt sal
di medega, ji ne turi tų visų 
ypatybių kaip cukrus, ji ne mai- 
tingę. Ar geresnis bus Lilienfeldo 
baltymys, tikt vėliaus pasirodys.

Seimas Sovereign Grand Lodge, 
l.O.O. F., Boston, Mass., nuo 

Rugsėjo 19 iki 24.
Kad prie augszcziau minėtos 

organizacijos daugybė žmonių 
priguli, ir ant jos seimo į Bosto- 
nę szimtai delegatų važiuos, už 
tai Niekei Plate geležinkelis par
davinės tikietus į abi pusi už pu
sę prekės. Tikietai palaiduos 16, 
17 ir 18 Rugsėjo ir bus geri ant 
sugrįžimo iii 30 Rugsėjo. Dėl 
geresnės informacijos atsiszauki- 
te prie J. Y. Calahan, Gen’l 
Agent, 111 Adams sL, Chicago. 
Telefonas Main 3389.
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Nelaimes ant geležinkeliu.
Victoria, B. C. 17 d. Pjutės 

atėjo ežia žinios apie nelaime at
sitikusiu ant Union Colliery Line 
geležinkelio, prie ko mažiausiai 
szeszi žmonės tapo užmuszti, su 
žeistų gi yra daug ir tai sužeistų 
sunkiai. Trūkis, kurį pasiekė ne- 
laimė'buvo ilgas, susidedantis isz 
daugelio vagonų,kuriuose važia- 
wo darbinįkai r* prie jo buwo pri
kabintas vienas pasažierinis va
gonas.’ Užbėgus trūkiui ant To- 
gish tilto, jis neiszlaikė sunkumo 
ir įlūžo, trūkis nupuolė nuo 
125 pėdų žemyn su visais 
juom važiuojancziais.

Sharon, M a. Netoli czianyksz- 
czics geležinkelio stacijos susi- 
muszė trūkis bėgantis į Bostonu 
su greituoju trukiu bėgancziu isz 
Nev Bedford. Susimuszimas bu 
wo tep smarkus, kad daug vago
nų abiejų trukių susidaužė. Prie 
to 6 pasažieriai greitojo trūkio 
tapo užmuszti. Sunkiai sužeistų 
yra ne mažai, už kurių 
dar diklai turė« pasimirti. Teip 
didelės nelaimės, su tiek daug 
žmopių aukų ir ant Amerikos 
gelgžinklių jau seniai ne?buwo.

Aukso jieszkotojai grinžta isz 
Alaskos.

Į Port Tov«cnd, Wash. atkako 
isz Alaskos garlaivys“Rival”,ku- 
irisai atgabeno 100 grįžtanczių at 
gal aukso jieszkotojų.AV isi jie turi 
aukso už 100000 dol..taigi iszpuo 
la wos po 1000 dol., taigi ne kiek 
daugiaus, negu iszvažiiiodami tu
rėjo. Sugrįžę aukso jieszkotojai 
pasakoja, kad dabar, besiartinant 
žiemai, daugumas į Alaską isz- 
keliaivusių rengiasi grįžti atgal, 
kadangi ten susirinkę ne galės 
per žiemą iszsimaityti. Darbinįkų 
uždarbis nupuolė Alaskoj: už 
darbo valandą porą mėnesių at
gal mokėjo $1.50c. dabargi tikt 
70c. Terp aukso jieszkotojų pra
dėjo siausti ligos, Dowson Cityje 
ligonbucziai negal patalpinti vi
sų apsirgusių. Apskritai, sugrįžę 
pasakoja, kad Amerikos darbinį- 
kams nėra reikalo laimės jieszko- 
ti Alaskoj, kadangi ten jos neras; 
gyvenimas ir iszsimaitinimas ten 
10 syk brangesnis.

Barzdų prieszai.
Kaip pranesza laikrasztie 

“Evansville Democrat”, miestelyj 
Bovling Green, Kentuckyj, susi
tvėrė draugystė barzdų prieszų. 
Jie iszsiuntinėjo laiszkus į miesto 
urėdnįkus ir teip gyventojus 
nesziojanczius barzdas ir usus ir 
liepė į 24 vai. nusiskusti. Wieni 
isz baimės to prisakymo paklausė, 
kiti gi klausyti ne norėjo; tiems, 
kaip susidraugavę pagarsino, teip 
ir padarė: barzdas ir usus perne- 
valią nuskuto. Teip mat tūli ame
rikonai liuosybę supranta! Juk 
tokiu jau budu visokį paszlemė- 
kai gal •priversti ramiai gyve- 
nanczius daryti vien tą, ką to- 

■ kiems paszlemėkams užeis į tusz; 
ežią galvą. Ką gi veikia val
džios? Amerikoj jų tankiai visai 
nėra ten, kur jos reikalingiausios.
Naujas telegrafas isz Amerikos 

in PrancuzUą.
Ką tikt pasibaigė darbai prie 

nuvedimo naujos telegrafo linijos 
ant jūrių dugno terp Suvienytų 
Wieszpatyszczių ir Prancūzijos. 
Naujas telegrafas prasideda ant 
Cape Cod, Mas, pasibaigia gi 
Prancūzijos kariszkame porte 
Brest. Prie atidarymo ėmė daly- 
vĮmą prezidentai abiejų didžių
jų respublikų, taigi Prancūzijos 
prezidentas Faure ir Suvienytų 
Wieszpatyszczių McKinley. Pir
mutinį telegrafu su pasveikinimu 
iszsiuntė Prancūzijos prezidetas, 
ant kurio- tuojaus atsakė prezi
dentas McKinley dėkavodamas 
už pasveikinimu ir linkėdamas 
Prancūzijai viso labo.

i
Isztepe su derva ir iszwoliojo 

plunksnose.
Miestelyj Smithfielde, W. \2a. 

susirinko 300 miesto gyventoj^, 
kuriems ne patiko paleistuvystės 
mieste ėsancziuose namuose 
Sussie Coulson; anksti rytmetyj 
užpuolė jie ant tų namų, iszvedė 
szeszias merginas ir tris vy- 
riszkius, kokius ežia rado, visą 
tą paleistuviaujanczių draugystę 
iszvoliojo dervoj ir paskui įmetė 
į plunksnas ir teip iszvolioję pa
leido. Fotam namus, kuriuose 
visos paleistuvystės atsibūdavo, 
su dinamitu iszmetė į padanges, 
griuvėsius gi jų apliejo su kero- 
sinu ir sudegino. *•*

, Balsi Evplozija.
Prescot, A. T. Lokomotyvų 

szopoj Santa Fe, Prescot 
geležinkelio atsitiko baisi ex 
pliozija, kurios du geležinkelio 
tarnai tapo mirtinai sužeisti,'teip 
sunkiai sužeistų yra daugiaus. 
Maszinistas vienos lokomotyvos 
mat darbavosi apie garinį kati
lą,tuom tarpu nežinia nuo ko, ka
tilas su neiszpasaky tu smarkumu 
plyszo ir iszlėkė į padanges. Szo- 
pos tapu su visu sugriautos, 'le
kiantis katilas pagadino kelis ap
linkinius nąmus, užgavo ir kata- 
likiszką bažnyczią.

Užtlege perkūnas.
Nelsville, Wi8. Laike siautu- 

sios ežia smarkios audros, perkū
nas uždegė daug namų, terp kit
ko trenkė ir į katalikiszką klebo
niją ir ją uždegė. Ugnagesiai ne
turėjo tiek pajiegų ant užgesini
mo nuolatai kur nors pasirodžiu
sių naujų gaisrų ; minėta klebo
nija su visu sudegė. Apart to, 
perkūnas užmuszė ežia ir du žmo
nis.

Audra. z
Utica, N. Y. Paskutinės au 

dros,*kokios ežia per kelias naktis 
pagrecziam siautė, pridirbo dik- 
tai blėdiee. Blėdį vien javais už
sėtiems laukams audrų padarytas 
skaito ant $150,000, ne skaitant 
perkūno uždegtų triubų. Keli 
žmonės tapo perkūno užmuszti. 
Kituose Nev Yorko szteto krasz- 
tuose audros teiposgi ne mažai 
blėdies pridirbo.

Užgriuvo tunelis
Pittsburg, Pa. Carnegie tune

lis, ant Panhandle į Charliers 
geležinkelio, užgriuvo ant dir- 
banezių darbinįkų, prie to 10 
darbinįkų tapo užmusztų,terp už 
musztų yra keturi amerikonai ir 
6 svetimtaueziai, kurių pravar 
džių dar nežino. Ar terp užinusz- 
tų nėra lituwių, tuom tarpu dar 
nežinia.

Debesų įtreplysziniai.
Pittsburgo aplinkinėse siautė 

audra, perkūnai trenkė vie
nas po kitam, ties Bridgeville 
atsitiko debesų praplysztmai, už 
tvinę nuo to vandens pagriebė 
vienus namus, kuriuose buvo 8 
žmonės irnuneszė į upę. Ketu
ris žmonis vienok pasisekė isz- 
gelbėii, kiti keturi prigėrė.

Isz darbo lanko.

rinį bėgantį trūkį. Po dviejų 
valandų kompanija sutiko iszmo
kėti uždarbį už vieną mėnesį ir 
darbinįkai sugrįžo prie darbo.

5 Planfield, Wis. Neturinti 
darbo darbinįkai lengvai czia gali 
gauti uždarbį ant fannų. Dirb
tuvėse teiposgi ne sunku gauti 
darbą. Popieros dirbtuvė mies
te Oshko-h, kuri buvo sudegusi, 
tapo atstatytu ir dabar dirba pil
ną laiką. Kitose dirbtuvėHe tei
posgi tankiai reikaulaja darbiuį- 
kų. Reikalauja teiposgi darbinįkų 
į Minnenotą ir Britiszką Kolumbi
ją į tenykszczias sidabio kasly- 
nes.

• Pana, III. Czianykszcziai 
kastynių sivinįkai, negalėdami 
su pakėlusiais sztraikądarbinįkais 
susitaikyti, nusprendė prie darbo 
parsitraukti negrus darbiuįkus. 
Iszsiuntė jie jau į pietinius szte 
tus agentus ant sujieszkojimo rei
kalingo negrų skaitinius. Rods tas 
gal pasisekti, bet isz to užgims 
kraujo praliejimai ir tai per kas
tynių savinįkų kaltę. Darbinįkai 
czia juk nieko dauginus ne reika 
lauja, kaip tikt kad kastynių savi
nįkai pildytų savo paežių duotus 
pažadėjimus.

• Pereitą sanvaitę Suvieny 
tose Wieszpatystė8e buvo isz vi
so 154 nusibankrutinimai, pereitą 
metą, tą paezią sanvaitę buvo jų 
223; Kanadoj buvo jų 17, perei 
tą gi melą 30. Apsistojus katei, 
Amerikos ptekysta visose dalyse 
pakilo, labinus ai perkami yrage 
ležiniai iszdirbimai, per tai ir vi 
sos tokių duiktų dirbtuvės dirba 
gerai, atsidaro vis dar naujos 
dirbtuvės. Prekės kitų metalių 
teiposgi pakilo. Wario dirbtu
vės turi daug reikalavimų. Nors 
kelias medvilnės dirbtuves už 
darė, l>et reikalavimai iszdirbimų 
didinasi. K vienių prekės pasku
tinėj sanvvaitėj vėl truputį nu
puolė.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu.

Chicago parapijos reika
luose.

Kn. Kravczuno su kelioms bo
boms ir keletu harunkos giedorių 
iszrinktas komitetas ant ;*eržiurė- 
jimo jo knįgų, pasisterigė parapi
jos ka-ierių.kn.Kravczuną, isztei- 
sinti. Ant jo iszteiainimo minėtas 
komitetas parengė raportą, kurį 
iszdrukavo į kelia tukstanezius 
egzempliorių ir pereitą nedėlią 
iszdalino prie bažnyczios žmo
nėms. Sztni czia patalpiname tą 
raportą pilnai:

■»nRAPORTASi> 
Komiteto isz peržiūrėjimo knigu 

kaMNOM parapijos Szto Jurgio 
Chicago, III.

daug reikalavimų, todėl darbo 
ežia užteks ant ilgai.

Green Bjdge, III. Sztrai
kas ezilose kastynėse dar vis ne
pasibaigė. Sziraikuojanti unijų 
darbinįkai gauna paszelpą.

South Connelrville, Pa. 
Czianykscziose geležies dirbtu
vėse dirba gerai. Czia ketina pa
rengti ir kelias naujas dirbtuves.

•į Rankin, Pa. American Steel 
& Wire Co. pradėjo dirbti pilną 
laiką. Dirbtuvės tos isz«tovėjo 
vieną mėnesį.

5 Altoona, Pa. Czianyksztes 
dūdų dirbtuves perkelia į Dun- 
cansville; jas priskiria prie Por- 
tage Iron Works dirbtuvių.

•' Baltimore, Md. Czianyksz
cziai siuvėjai rengia wėl sztraiką; 
gauna jie dabar po $1.25, o rei 
kalauja 2 dol. ant dienos.

Portland, Oh. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių dar ne
pasibaigė, todėl tegul nieks ežia 
ne keliauja darbo jieszkoti.

1 Chicago, III. Pittsburgo 
kapitalistai, prie kurių priguli ir 
garsus Carnagie, rengiasi czia pa 
statyti naują geležies dirbtuvę.

• Detroit, Mich. Nesutikimai 
terp darbinįkų ir dirbtuvių sa- 
vinįkų czianyksztės geležies dirb
tuvės pasibaigė ir prasidėjo dar 
bai.

T Steelton.Pa. Czianykszcz;o- 
se Penna Steel Co. dirbtuvėse 
dirba dabar apie ^000 žmonių, 
taigi ant 2000 daugiaus negu per
eitą metą.

r Audenried, Pa. Darbai pra
deda po trupu* į gerintiesi: dabar 
dirba po 4 dienas ir po 7—8 vai. 
ant sanvaitės; pereitą mėnesį 
dirbo tikt po 2 dienas.

• Duncansville, Pa. Czia- 
nyksezioj pudleriszkoj dirbtuvėj 
dirba gerai. Buvo užgimę nesuti
kimai, bet dirbtuvių savinįkai su
sitaikė su darbinįkas.

Turtle Creek, Pa. Wes- 
tinghouse dirbtuvės turi daug 
reikalavimų isz amerikonų užim
to ant Kubos miesto Santiago, 
todėl czia dirba gerai.

5 PlERCEF.ELI) FaLLS, N. Y. 

Czianyk>zczios popieros dirbtu
vės, nežiūrint ant didelių karsz 
ežių, dirba per wisą vasarą be 
paliovos, kadangi jos turi daug 
reikalavimų.

• Laformf., In'd. Modelis to
riai Holland Radiator Works 
dirbtuvių Bremene, Ind. pakėlė 
sztraiką, sztraikuoja dabar su 
virszum 100 darbinįkų. Nesutiki
mai užgimė už darbą virsz pa
prasto laiko.

•į A ldri imi e, Mont. Darbai 
czia eina prastai, nuo darbo kau
tynėse praszalino 75 neapsivedu- 
sius darbiuįkus. Coal Coke Co. 
dirba labai silpnai, Anaconda 
kastynės visai ne dirba.

Sharon, Pa. Kimberly’o 
geležies dirtuvės, kurios ilgai be 
darbo iszstovėjo, dabar neužilgio 
pradės dirbti. Nauja kompanija, 
nupirkusi dirbtuves, dirba dabar 
prie pertaisymų, kaip tikt tą pa
baigs, pradės jose dirbti.

1 Cripple Creek, Col. Wišo
šė aukso kastynėse Eik Gold Mi
ning Co. dirba gerai. Kitose kas
tynėse teiposgi dirba gerai. Kas- 
tynėj Chicago Page Gold Mining 
Co., kurios per tūlą laiką stovė
jo, dabar pradėjo vėl dirbti.

Obhkosh, Wis. Sztraikas 
darbinįkų medžio dirbtuvių pa
sibaigė. , Dirbtuvių savinįkai su
sitaikė su darbinįkais ir jie visi, 
2000 žmonių, sugrįžo prie darbo. 
Sztraikas czia traukėsi per tokį 
jau laiką kaip ir karė Amerikos 
su Iszpanija.

•[ Pittsburg, Pa. Oil Well 
Supply Co. ant Franktovn pra
dėjo dirbti, uždegė czia 30 pud- 
leriszkų peczių; neužilgio pradės 
dirbti ir kitose dalyse. Dūdų 
dirbtuvėj pradės dirbti pabaigoj 
szito mėnesio. Kitos geležies dirb
tuvės turi teiposgi daug reikalą 
wimų isz svetimų krasztų, todėl 
dirba visur gerai.

Lebanon, Ind. Darbinįkai 
varstotų Chicago South- 
vestern geležinkelio pakėlė 
sztraiką, kadangi jiems neiszmo- 
kėjo užmokesnio už 8 mėnesius 
darbo. Negalėdami jie atgauti 
savo pinįgų, sulaikė pasažie-

Pittston, Pa. Wisur aplin
kinėse dirba tikt po 3 dienas ant 
sanvaitės.

® Nf.vcomb, Ten. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių trau
kiasi toliaus.

Hillsboro, III. Czianykszcziai 
kalnakasiai sztraikuoja, todėl ir 
kastynės tapo uždarytos.

•j Colllnsville, III. Szitose 
kastynėse dirba gerai, darbinįkai 
gauna po 40c. nuo tonos.

Gurnce, Ala. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių ps i baigė 
ir visi darbinįkai sugrįžo prie 
darbo.

5 Snov Shoe, Pa. Darbai eina 
pusėtinai. Tapo ežia atidarytos 
naujos kastynės ir jos kasdieną 
dirba.

Pittsburg, Pa. Czianyksztė 
geležies liejinyczia pradėjo dirbti 
gerinus; iki sziol joje dirbo silp
nai.

•j Montpeller, Ind. Czia- 
nykszczioj geležies dirbtuvėj, ne
žiūrint ant didelių karszczių, 
dirba gerai.

Denver, Col. Colorado Iron 
VVorks dirbtuvės tiek turi reika
lavimų, kad darbo užteks ant vi
sos žiemos.

Altoona, Pa. ^Varstotuose 
Pennsylvanijos geležinkelio pra
dėjo vėl dirbti; daug darbinįkų 
gavo darbą.

1 Johnstovn, Pa. Czianyksz- 
cziose geležies dirbtuvėse, iszė- 
mus blėtos dirbimo dalies, darbai 
eina gerai.

Lasalle, III. Czianyksz- 
ežiose kastynėse dirba prastai, 
vos po dvi, daugiausiai tris die
nas ant sanvaitės.

•J Elvood City, Pa. Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse eina gerai ir ežia darbo 
užteks ant ilgai. ’

East Bf.rlin, Con. Berlin 
Jron Bridge Co. diibtuvės turi

Mes. žemiau pasirasze kaipo iszrinkti 
per visuomene susirinkusiu ant para
pijai no mitingo prie Bažnycsios Szto 
Jurgio ant Bridgeport. Chicago, III., d. 
7 Rugpjucsio szitu metu in komitetą dėl 
peržiūrėjimo knigu ir rokundu tos para
pijos kassos. nuo uždėjimo tos parapijos 
iki sziam laikui, abznaiminam ir užlik- 
rinam visiems parnpijonams. jogei prie 
perkratinejimo knigu tos kassos. rado
me jas kuogeriausioje tvarkoje, kurios 
vestos per kun kleboną Kravczuna su 
didžiausia storone, kokia prie vedimo 
knigu gal būt užlaikita: kožno meto ine- 
jimai ir iszdavimai surokuota in abel- 
nas sumas ir prie galo porodyta, kiek ta 
meta atliko gatavu pinigu kassoje, ar
ba ju nedateko, kurios tai rokundosprie 
musu perrokavimo sutinka iki vienam 
centui.—Tiktai metuose 189(1. prie galo 
menesio Lapkrlczio (November) gerai 
surokuota ir užraszyta suma iszdawimu, 
bet ant 81. puslapio perneszime per klai
da užraszyta suma ant $350.88c. mažiau, 
dėl to tuose 189(1 m. ne pasiliko kassoje 
jokiu pinigu, kaip tai, gale tu metu bu
vo parodyta, jogei kassoje liko 8223 50c. 
tiktai da 1127.32c. nedateko. — Toliau 
komitetas iszrado, kad partrauktos in 
Mokslaine Seseris per paskutinius 4. me
nesius 1897 m. buvo užlaikytos locnu 
kasztu klebono Kravczuno.

Kas link parapijalnu propereziu kai
po tai: H lotu, Bažnyczios ir klebonijos 
užraszytu ant vardo parapijos Szto Jur
gio ir Catholic Bishop of Chicago tai:

Už 14. lotu užmokėta........... 811,200.00
Už klebonija ir Bažnyczia su

visais intasimais................ 30.558.50
Isz vito užmokėta gatavais 

pinigais... ................................... 841,758.50
ka parodo ir užtikrina lazduotos 
per visokias ypatas ir kompani
jas kvitos. — O ant tu proper
eziu yra skolos:'

North Western Bankui....... 815.000.00
Paskolinimas parapijonu ant

Bažn............................................ 6,000.00
Kartu skola ant propereziu 

parapijos Szto Jurgio Chicago, 
III., butu..................................... 821,000.00

Bet kad parapijalnoje kasso
je randasi dabar gatavu pinigu 81,922,52

Už tai iki sziam laikui skola 
parapijos Szto Jurgio rokojasi 
liktai............................................819,077,48

Chicago, III., d. 18 R n gp j neito 1898 m.
Komitetas peržiūrėjimo knigu ir do

kumentu kassos parapijos Szto Jurgio.
JULIJONAS I)YCHAWICZE, 

4737 S. Paulina 8t.
J. M. O8TROWSKIS,

; 3239 S. Morgan St.
J. W. ZACHAREWICZE,

674 West 17th St.
DR M. J. 8TUPNICKIS,

3121 S. Morgan St.

Ką Jus, broliai, naislyjate, per
skaitę szitokį raportą? Ką Jus 
sakote už szitokį akių muilinimą? 
Klausiame: už ką kn. Kravczu- 
nas au savo iszrinktuoju komite
tu laiko savo parapijonus?— Ar 
už kvailius? Argi jiems rodosi, 
kad jau visoj parapijoj nėra nė 
vieno mokanezio skaityti? Szi- 
tame vadinamo komiteto raporte 
n h a nė vieno teisingo žodžio, 
melagystė nuo put pradžios iki jo 
užbaigai.

Komitetas savo raporte užtik 
rina parapijomis, buk jis peržiu 
rėjęs kasos knįgas nuo pat para
pijos užsidėjimo iki sziam laikui 
ir atradęs kn. Kravczuno suves
tas rokundas su didžiausia storo 
ne (?),buk rudę-> kiekvieno meto 
įėjimus ir i.-zdaviinus surokuota į 
abelnas sumas ir prie galo (?) pa
rodyta kiek tą metą kasoje pinį
gų atliko arba nedateko, ir buk 
pagal komitetosuskaitymą viskas 
sutinka iki vienam centui.

Jeigu iszrinktes (?) komitetas 
atrado kunįgo gerai užraszytus į 
ėjimus ir iszdavimus, tai kodėl 
parapijonams parodė tik iszdavi.- 
mus, o įėjimus užslėpė? Ar įėji
mus komitetas savo protu ne į- 
stengė aprsszyti, ar juos kunįgus 
p:tlie|»ė užslėpti? Komitetas pa
sigyrė, buk visas rokundas, kaip 
įėjimų teip išdavimų gerai ap 
skaitęs, o savu raporte parodė 
tik, kad kunįgas Kravczunas isz 
davęs $41,758.50 ir prieto ant 
parapijos labo padaię-< skolų $19, 
077.48. Ar tai szitokia rokunda 
isz 5 metų kn. Kravczuno para 
pijos vedimo? O kur to viso lai
ko įplaukimai? Ar tai per tą vi
są laiką para pi jonai nedavė nie
ko? Ar tai kn. Kravczunas vis
ką isz savo kiszeniaus mokėjo? 
Kur czia teisybė?

Komitetas savo raporte parodo 
iszmokėjimą už lotus $11,200.00. 
Klausiame paguodoto komiteto, 
kas užmokėjo $11,200.00 už lotus, 
ai kn. Kravczunas? Kn. Krav
czunas dar Mazurijoj gyveno, o 
lotai jau buvo baigiami mokėti. 
Kunįg. Kravczunas, pribuvęs į 
Chicagą. rado skolą aut parapijos 
lotų tik $600, o kad jis dapirko 
dar du lotu už $3.600, taigi kn. 
Kravczunas už lotus iszmokėjo 
tik $4.200. o ne $11,200, kaip jo 
iszrinktas komitetas mums paro
do. Kur czia teisybė? Gal ko
mitetas besiteisindamas pasakys, 
kad jis czia ne tik kn. Kravczu
no, liet ir kn.Kolesinsko iszdavi
mus parodo. Taigi komitetas į- 
stenge tik iszdavimus abiejų ku 
nįgų parodyti, o įplaukimų nė kn, 
Kolesinsko nė Kravczuno paro 
dyt ne įstengė. Ir kodėl teip ak
linate aukaujanezins parapijonus? 
Kodėl teip žmonis ant juoko sta
tote? Kur dingo tie pinįgai, ku
riuos pats k n. Kravczunas savo 
dviejose rokundose parodė? Ar 
jie nugrimzdo jo keszeniuje, ar 
iszleisti tapo ant priėmimo lenki
ukų, sveczių, ar kitur kur dingo?

Dirstelkime dar sykį į paties 
kn. Kravczuno parapijai iszduo 
tas rokundas:

Rokundoje 1895 m. kun. Kravczunas 
parode įplaukimus prie kun.
Kolesinsko........... .:...................812,154.32

8awo tų metų įplaukimus.. 16,633.46 
Sawo įplaukimus isz 1896 m. 34,952 00 
Isz Milvaukees bankos....... .15,000.00
Taigi įplaukimai iki 1896 m. .878,739.78 
O kad komitetas kun. Krav

czuno parodo iszdavimus........ 41,758.50
Tai kur dingo szitie........... 836,981.28*
Ir dar kunįgas padarė skolą 

$19,077.48 be parapijos žinios! 
Kur dingo szitie nuo iszdavimų 
atlikę $36,981,28? Ar juos kuni
gas suvalgė?

Iszdalykime atlikusią nuo iszda
vimų sumą $36,981,28, tai per 
tuos 3 metus kunįgo Kravczuno 
kasierystės iszpuola po $34,00 
dar su centais ant kiekvienos die
nos. Juk dar apart to jis turėjo 
ir savo pelnus už miszias, 
kriksztus, szliubus ir pagrabu?, 
dar teipgi kas met važinėja po 
kitus lietuviszkus miestelius rink
damas sau pinįgus, ir tų visų pel
nų jam neužteko, kad dar buvo 
priverstas imt isz parapijos kasos 
kasdien po $34 ant savo asabisz- 
kų reikalų, nors jis apsiėmė tikė- 
jimiszkus parapijos reikalus at- 
liekti už algą po $70 ant mėnesio. 
Isz tiesų, mus kunįgrlis tur būt 
labai ėdrus? JeiguChicagoj nors 
5 tokius ėdrius vyrus turėtume, 
tai jie mus visą uždarbį suvalgy
tų,neepėtume ant jų nė uždirbti,o 
patys turėtume būt nevalgę. Czia 
mes pasiremiame ant paties ku
nįgo iszduotų rokundų 1896 met 
O kur yra rokundos isz 1897 ir 

1898 metų? Ar jau per ežiuos du 
metu parapijonai ant bažnyczios 
nieko nedavė, kad jokių įėjimų 
neparodo? Ar gal nuo Dievo 
atėjo kunįgui paliepimas eit *u 
kolekta per lietuvių namus po 
du syk ant metų ir lupti nuo 
kiekvieno pinįgus, kiek iszlupti 
duodasi, ir surinktus pinįgus sau 
pasilaikyti? O kas isz surinktų 
pinįgų paklaus rokundos, tą isz 
vadyt bedieviu ir bus viskas ge
rai. Kokiu vardu reikia kunįgo 
pasielgimą ir jo iszrinkto komite
to rokundas pavadyti?

Komitetas savo raporte sako: 
“kn.Kravczunasparapijos rokun
das vedė su didžiausia storone”. 
Žinoma, jeigu^cn.Kravczunas isz 
parapijos kasos įstengė suvalgyt 
po $34,00 ant dienus apart visų 
kitų pelnų, tai czia turėjo nema
žai “storonės” padėti. Czia ma
tome jo labai gerą “stoninę”; su 
prasta “storone” būt neįstengęs 
tiek parapijos pinįgų sunaudoti.

Komitetas teipgi teikėsi paro
dyti, kad kunįgas parsitraukęs 
sau seseris, per 4 mėnesius mai
tinęs jas isz savo keszeniaus. 
Klausiame komiteto, kas tų sese
rų reikalavo? Ar parapija? Ku- 
nįgas jų reikalavo, kunįgas be jų 
nerimo, kunįgas jas parsitraukė, 
jos kunįgui tarnauja, skalbia jo 
skalbinius, tai tegul kunįgas joms 
ir algas moka, o ne pa ra ii ja. Jos 
kunįgui tarnauja teip, kaip ir jo 
gaspadinė, tai ar parapijos reika
las ir kunįgo gaspadinėms algas 
mokėti?

Iszrinktasis komitetas savo 
raporte pasigyrė, buk jį ant 
peržiūrėjimo knįgų iszrinkusi vi
suomenė ant milingo laikyto rrie 
sz. Jurgiobažnyczios. Neteisybė! 
Apieszitą mitingą visuomenė nie
ko nežinojo, padarė jį k n. Krav
czunas ne prie bažnyczios,bet baž- 
nyczioję, kada jau wisi iszvaiksz- 
cziojo ir likosi bažnyczioje tik ke
letas bobų ir keli karunkos gie- 
doriai.tada kunįgas su tais keliais, 
•nieko nesuprantaneziais žmone
lėms atliko vardan parapijos mi 
tingą ir iszrinko sau tokį komite
tą, kurs paraszė parapijonams ra 
portą ne pagal knįgas, bet pagal 
kunįgo įsakymą aut apmuilini- 
mo aukaujanezių parapijonu akių. 
Jau treczias metas kaip kn. K. 
nedaro parapijos mitingų, jis jau- 
cziasi, kad visuomeniszkas mi
tingas isze s ant jo nenaudos, tai
gi ir bijo jų kaip žydas szvęsto 
vandens, tik kaip galėdama mui- 
lyje parapijonu akis.

Jeigu szis mitingas būt bu
vęs su žinia parapijos, tai szią-, 
dien draugystės neprotestuotų. 
Dabargi jau užprotestavo drau
gystės Apveizdos Dievo, Sz. 
Jono Krik, ir Sz. Jurgio, ką 
tikimės, kad ir visos kitos tą 
padarys ir pajieszkos teisyliės. 
Parapija tokius kasierius, ku
rie kasdien isz parapijos ka
sos suvalgo po $34, privalo 
praszalinti nuo kasierystės, nes 
jeigu per 3 metus padarė $19000 
skolos, tai per kitus 3 metus 
padarys kita tiek ir laikydami 
tokius kasierius, mes niekada ne- 
iszsimokėsime. Ginkimės kaip 
galėdami nuo skolų ir pasisku
binkime, nes matome kad mus 
kąsdien gramzdina į prapultį. 
Kunįgas turi būt kunįgu, turi 
daboti altorių ir pildyt dvasisz- 
kas pereigas, o ne geszeftus 
daryti su žmonių sunkiai uždirb
tais centais, ir juos kasžin kur 
nudėti. Tegul visos draugystės 
iszvien susitaria ir isz visų drau
gia suszaukia vieną mitingą ir isz 
renka komitetą, kurs nueitų prie 
vyskupo ir perstatytų jam musų 
parapijos kasos stovį. Jeigu dva- 
siszka valdžia neiszliuosuos mus 
nuo tokio kasieriaųs, kreipkimėsi 
tada prie svietiszkų valdžių, nes 
jų yra priderystė apginti visuo
menę ne tikt nuo skriaudėjų, ne
žinią kur nudedanezių visuome
nės sudėtus pinįgus, bet juos, pa
gal kraszto tiesas, nubausti. Czia 
kaltas ne tikt kunįgas be iszroka- 
vimo mėtantis parapijonu sudė
tus ant bažnyczios reikalų pinį
gus,bet ir jo iszrinktas komitetas, 
muilinantis žmonių akis, ant už- 
slėpimo peiktinų kunigo darbų.

Reikaluose Susiwienyji- 
mo Lietus ių Amerikoj.
.Tankiai duodasiJszgiisti laik- 

raszcziuose ir teip kur kalbose, 
buk reikia tverti kitą naują 
“Susivienyjimą”, buk dabartinis 
ne atsakantis, dar ne gana ap
dirbtas ir tt. ir tt. Dabar, besiar
tinant XIII seimui “Susiv. L. 
A.”, randu progą pajudinti tą ei-

manavimą. Pirmiaus apsvarsty- 
kime dabartinį, ir gal bus galima 
jo blogas puses lengvi aus patobu
linti negu naują sutverti, ir pasta
tyti ant geresnių pamatų negu 
dabartinis? Ne kartą buvo užkliu
dytas tas reikalas musų laikrasz- 
cziuose ir vis wien, kad dabarti
nis nėsas gana tobulu, bet nė 
vienas isz raszėjų ne parodė jo 
tos silpnosios pusės, ir ne pada
vė, ko reikia ant padarymo ju ge
resniu. Paskutiniame laike pa- 
tėmyjau laikrasztyj “Lietuvoj” 
padėkavonę kun. J. Žilinskui 
nuo Ch:ęagos “Liuosybės Dr tės” 
už pakvietimą prie “Susiv.”,bet 
draugystė sziteip nuo savęs pri
dūrė: “už pakvietimą dideliai 
ėsame dėkingais, ir prižadame 
remti “Susivienyjimą” pagal sa
vo iszgalę, kaip tikt jo įstatai 
taps gerai pertaisytais.”

Taigi besiartinant “Susivieny- 
jimo” seimui geistina butų, kad 
musų laikraszcziai aiszkiaus apie 
negerumus “Susivienyjimo” kon
stitucijos pakalbėtų, kame reikia 
dapildinti ir kur iszbraukti, o 
gal apie tai ateinanezio seimo de
legatai galės tame nuspręsti ir 
konstituciją Susivienyjimo teip 
pertaisyti, kad jis butų visiems 
prieinamas. Mandink niekas ne 
stabdo nuo pagerinimo “Susi
vienyjimo” silpnų pusių? Kuo
pos iszsirenka delegatus pagal 
savo norą, o delegatai per seimą 
teipgi tą patį įuesza per seimą, 
ką buvo kuopa nutarus naujo. 
Tūli užmetinėja, kad kunįgai 
perdaug įsiponavojo. Tame ir 
mus paežių klaidos, kam gi ren
kam kunįgus į virszinįkus? Bet 
jeigu mes ant a*einanczio seimo 
per^tatytime ant prezidento ne 
kunį^ą, tai paklauskim, ar bus 
toks, kuris apsiimtų atlikti tas 
pareigas ką dabartinis be jokio 
UŽmokeszczio? Mau rodosi, kad , 
toks ne atsiras, kadangi nėra teip 
aprūpintų materijaliszkai kaip 
kunįgai.f Asz czionui ne ginu da
bartinio “Susivienyjimo”,ne tve
riu naują, tik pajudinu tą reikalą, 
kad ant sekanezio še rno butų ko 
giliausiai viskas per delegatus 
apsvarstyta, kad apie visus ne- 
tobolumus apkalbėtų, nes jau lai
kas tvirtai viską pastatyti: per 
12 metų gyvuoja Susivienyjimas, 
o dar vis yra silpnos jo pusės 
užslėptos, tai net sarmata. Bet 
kas tame kaltas? Man rodosi, kad 
tai kaltės vien musų vięnpusys- 
tės, kadangi nesueiname nekaip į 
vienybę. Daugumas isz inusiszkių 
dar suvis nežino apie buvimą 
“Susivienyjimo”, o apie jo nau
dą tūli nors yra girdėję, bet teip 
kaip per sapną, apie jo gi givu- 
mą bei patį branduolį nieao ne 
nuvokia. Todėl reikia czia gy
vos agitaejos; kuopos privalo 
nors 4 kartus per metus laikyti 
susirinkimus, ne Lzski- 
liant ir nesanarių nuo tokių su
sirinkimų, tegul visiems bus va
lia lankyti tokius susirinkimus, 
tegul geriaus suprantanti laiko 
prakalbas apie naudingumą “Su
sivienyjimo”. Sziądien, nors yra 
laikraszcziuose apie “Susivienyji
mą”, apie “Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tę”, bet kelintas skaitytojas 
apie tai supranta, ar stengiasi su
prasti? Labai maža jų dalis.

J. M. D.

Baisi žmogžudyste.
Nedėlioję, 14 Rugpjuczio, va

kare, Mill Creek susipjovė lietu
viai už merginą, kuri buvo paža
dėjusi tekėti už vieno ir paskiaus 
atsisakė ir susižiedavo su kitu. 
Jos jaunikis atėjo į saliuną Juozo 
Markevycziaus ir lygiai atėjo 
pirmasis su savo partija ir pra
dėjo priežaszczių jieszkoti, bet 
tapo iszmesti laukan. Ant gat
vės prasidėjo musztis ir Juozas 
Raczkauskas, iszėmęs peilį, per
pjovė Antanui Rageliui papilvę, 
kurisai po 10 minutų numirė. 
Jurgis Gataveckas ir Jonas Jan- 
cziukas azoko Ragelį gelbėti ir 
norėjo atimti peilį nuo Raczkauc- 
ko, bet nepasisekė ir Gataveckas 
gawo lygiai kelis rėžius į pilvą, 
panedelio rytą Wilkes Barrių li- 
gonbutyj ir jis pasimirė. Jonas 
Jancziukas tapo sunktai sužeis
tas, ir vargiai iszliks gyvas. A. 
Ragelis buvo nieko ne kaltas ir 
blaivus žmogus, nė alaus, 
nė degtinės ne gėrė. Jo sesuo 
Marijona, iszgirdusi apie žudystą, 
tapo isztikta stabo, guli be žado, 
ir vargiai iszliks. Galvažudį
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ir jo pagelbinįkus suaresztawo ir 
atgabeno į Wilkes Barrių kalėji
mu. Lietuvvių wardas wis mat 
kyla. Pernai pakorė P. Weselkę, 
o dabar wėl turės kelis pakarti.

(Vienybė).

Ant apsiwedimo ne turi 
wertes Lietuwoj Ame- 
frikos kun|gų pa- 

liudyjimai.
“Garsas” ,ur. 32 patalpino 

rasztą, kuriame pranesza, kud 
lietuviai, sugrįžę isz Amerikos, 
jeigu nori apsivesti Lietuvoj, 
tai privalo pastatyti liudinįkus, 
kurie paliudytų, kad norintis ap
sivesti yra nevedęs; paliudyji- 
mai ant raszto duoti Ameiikos 
kunįgų ne turi nė jokios vertės. 
“Garsas” sako, kad toks ėsęsnau
jo Seinų vyskupo padavadyjimas. 
Isz tikro vienok ne toks yra nau
jo vyskupo padavadyjimas, bet 
tnaskoliszkų valdžių. Amerikos 
kunįgų patiudyjimai kaip dabar, 
teip ir pirma ne turėjo nė jokios 
vertės, jeigu Lietuvis prabasz- 
cziai ant tokių paliudijimų rėmė
si,darė tę priesz valdžių padava- 
dyjimus. Paliudyjimai isz sve
tur turi vertę tik lazduoti tų 
krasztų administratyviszkų val
džių, bet tikt tęsyk, jeigu jie pa
tvirtinti maskoliszkų konsolių. 
Aut davimo -zliubų, pagal Mas- 
kolijos padavadyjimus, Lietuvos 
prahaszcziams turi užtekti pripa
žinimo po prisiega liudinįkų, kad 
norintis ap>i vesti J ra nuvedęs.

Isz Pitsston, Pa.
13 d. Rugpjuczio pasimirė Ka- 

tarina Kuncienė. Paėjo ji isz Poz- 
naniaus, bet lietuvviszktti iszsi 
mokino nuo sawo wyro, fyfirif-ai 
pasimirė 18 d. Sausio szių metų. 
Welionė paliko 13 melų sūnelį 
Jonukę, kurisai tapo parvestas 
apglobai kunįgo Szedwydžio:

|] Baisi wėtra isznaikino beweik j 
su wisu miestus Vilią Mediana ir 
Hornilla; prie to pražuvro ir la
bai daug žmonių, bet tikro pra- 
žavvusiųskaitliaus dar nežino. Mi
nėti miestai yra pietinėj Iszpani- 
joj- _____________

|] Wisoj Maskolijoj, taigi jos 
azijatiszkose ir europeiszkose 
waldybose yra isz wiso 865 mies
tai: Europeiszkoj Maskolijoj yra 
miestų 604, Lenkijoj 114, ant 
Kaukazo 44, Siberijoj 40, Widu- 
rinėj Azijoj 54. Wįsuose tuose 
miestuose, pagal paskutinį žmonių 
suskaitymp, yra 1650700 gywen- 
tojų.

|] Yemene,- Arabijoj, gyiven- 
tojus pasiekė baisus badas, szim- 
tus kaimų apleido gyventojai,* 
kadangi ne turi isz ko misti. Ant 
kelių voliojasi kūnai nuo bado 
pasimirusių žmonių. Gyviejie 
maitinasi numirėlių kūnai-*. Tur
kijos valdžios nesirūpina apie su- 
szelpim^ baduojanezių gyvento
ju- _____________

|) Ant geležinkelio isz Jobanis 
burgo į Cape Town, pietinėj 
Afrikoj, netoli Matjes Fontein, 
susimuszė pas-ižierinis trūkis su 
tavoriniu. Po susiinuszimui tru
kių vagonai užsidegė, viename 
vagone sudegė 12 cziabuvių pa- 
sažierių. Isz viso nustojo prie to 
gyvasties 25 cziabuviai ir 6 eu- 
ropiecziai. Sužeistų gi yra daug.

U Rytinės Atlikus pakrantėse, 
prie Madagaskaro krantų, susi
daužė " prancuziszkas kariszkas 
laivas “Laperouse”, ant jo buvo 
ir gubernatorius praneuziszkos 
valdybos Madagaskaro, jenero- 
las Galicni. Laivas paskendo, 
bet žmonis nuo jo, teiposgi ka- 
nuoles ir visus vertesnius daik
tus iszgelbėjo ir pervežė ant 
kranto.

GEOGRAFIJA
ARBA

- Szelpkime užsipelnusius 
tautai darbinįkus!

“Vienybė” jau antru kartu ra
gina skaitytojus prie aukų ant 
naudds užsipelnusio musų raszė- 
jo, kuris, nužudęs sveikatą, neį
stengia jau uždirbti nė ant mais 
to, bet visgi ant pakėlimo lietu
viszkos raszlavos nesilau ja darba- 
węsi, nors tasai darbas nė jokio 
pelno nė atgabena. Mes tę raszė- 
ję gerai pažįstame, isz rasztų pa
žįsta jį ir daugelis skaitanezių lie 
tuviszkas knįaras lietuwių. Ant 
suszelpimo jis tikrai sawo dar
bais yra užsipelnęs. Ne apleiski- 
me todėl užsipelnusio wisuomė- 
nei darbinįko, suszelpkime jį 
broliai, kiek kas gali. Priderėtų 
apie jį neužmirszti ir “Tėwynės 
Mylėtojų Draugystei”, kadangi 
jis ir ant jos naudos nepasigailė
jo darbo. Parodykime, kad mes 
mokame suszelpti ne wien nelai 
mių užgautus darbinįkus kauty
nėse, kurie dirbo ten ant sawo 
naudos, bet ir dirbusius ant labo 
wisos lietuwiszkos tautos be jokio 
atlyginimo. Neužmirszkime, kad 
kas duoda greitai, tas duoda dwi- 
srubai. Aukas nuo musų skaityto 
jų mes priimsime ir nusiųsi
me nelaimingam broliui, dau
giaus už kitus užsitarnawusiam. 
Wardai aukautojų ir jų aukos 
bus per laikrasztį pagarsintos. 
Ąnt to mierio musų redakcija nuo 
sawęs aukauja 9 dol., isz paszali- 
nių, p. Masionis paaukavo 1 dol., 
taigi yra 10 dol. Kas daugiaus 
prisidės?

Isz wisur.
. Į| Per Sziaurinę Jutlandijos da
lį perėjo baisi audra. Perkūnas 
užmuszė 6 žmonis ir sudegino 52 
triobas. .

|| ^Vengrijoj, einant kariaunai 
per tiltji tuom tarpu ant pontonų 
pastatytą, tiltas įlūžo ir 300 ka
reivių įpuolė į upę Maros, 80 
kareivių prigėrė.

|| Ant gabenanezio nusikaltė
lius į Sibelijų maskoliszko garlai
vio tiek prikimszo nusikaltėlių 
ir teip sandariai juos uždarė, kad 
500 nusikaltėlių, dėl nedatekliaus 
oro, užtroszko.

|| Kantone Walis, Szweic«rijoj, 
upė Dranse i^zardė i psaugojan- 
czius pylimus ir užliejo’ wisj 
Bagues valszczių, isznaikino lau
kus, tranuose prigėrė ir daug na
minių gyvulių. Žmonės rods isz- 
sigelbėjo, bet užtai vandens nu- 
ucszėj kelis nuraus, 20 namų yra 
<lar dideliame pavojuje, jų gy
ventojai iszsikraustė. Blėdį iszsi 
liejusių vandenų padarytu skaito 
ant pusės milijono frankų.

U Paryžiuj ir visoj sziaurinėj 
Prancūzijoj neiszpaskyti karsz- 
cziai, miėste Paryžiuj net keli 
szimtsi žnflmių pasimirė nuo 
karszczio saulės spindulių. Aplin
kinėse Nancy, laike kariaunes 
manevrų, 500 kareivių tapo sau
lės spindulių užgauti, kelios de 
szimtys užgautų pasimirė. Tuluo 
se Prancūzijos krasztuose siautė 
audros, perkūnas užmuszė daug 
žmonių. Laike audros mieste Rou- 
en perkūnas uždegė 40 namų.

|| Naktyj, 17 d. Pjutės miestas 
Nižnyj Novgorod, kurio dalis 
neseniai iszdegė, antru kartu už
sidegė. Terp kitko užsidegė mies
to parengti beturezams darbo na 
mai. Esanti deganezioj trioboj 
betureziai darbinįkai, negalėdami 
nubėgti nuo augsztutinų, lubų, 
kadangi ugnis ūmai užgriebė tre- 
pus, szokinėjo per langus, dauge
lis jų užsimuszė, dar daugiaus ta
po sunkiai apkultų. Isz po degė
sių iki sziol isztraukė 13 fuangiė- 
jusių kūnų, bet matomai tai dar 
ne visos aukos, kadangi trūksta 
dar daugelio tuose namuose pa
talpintų beturezių.

Maskoliszkas mokslinczius Ki- 
balczic, mieste Akermaniuje, Be
sarabijoj, Pietinėj Maskolijoj, 
ant vietos senovės-tvirtynės at 
kasė senę kapę, kuriame rado 
žlnogaus kunę; numirėlis turėjo 
ausis pervertas auksiniais žie
dais, ant galvos gi auksinį vai
niku. Kibakzic, pagal rastus 
daiktus, sprendžia, kad tasai nu
mirėlis buvo palaidotas 100 arba 
200 metų priesz Christaus užgi
mimu. Apart to, kape buvo keli 
egiptiszki ir tiriszki pinįgai, pa 
veikslas grekiszko dievaiezio. 
Reikia atminti, kad tuos krasz 
tus, taigi dabartinę Besarabiję, 
apgyveno priesz Cbristaus užgi
mimu lietuviszkos kilmės Tra
kai.

Į| Prieszais Haetteldorf, neto
li Windobonos, Austrijoj, susi- 
muszė du pasažieriniai trukiai, 
prie ko 17 pasažierių tapo labai 
sunkiai, gal mirtinai sužeistų, 
lengvinus sužeistų yra daug.

Neužmirszkite, kad 16, 17 ir 
18 Rugsėjo bus exkursija į Bosto
nu Niekei Plate geležinkeliu už 
|19 į ten ir atgal. Tikietai ant 
sugryžimo bus geri iki 30 Rug
sėjo,‘1898. Telefonas Main 3389.

(•i)

Naujos knįgos.
Mokslai Maižiesziaus paraszita 

Hebraiskam LiežuwĮje Anno 
Script. De MCCCLuXXXIII. 
Perdėta likosi isz hebraisko 
liežuvio ant wokiszko ir per- 
siszko per Aleksand. Baurmo- 
na, paskui perdėta ant angel- 
sko liežuwio per John G. 
Hohinan, Isz Kosenthal netoli 
Reading Pa. Diena 31 Liepos 
1810 m. Isz angelsko ant lie- 
tuwiszko perdęjo G. Z. B. ir 
sawo kasztu iszdawe. Koe- ■ 
ningsberg 1807. Verlag der ] 
Hartungschen Buchdrucke- ( 
re i. <

Po tokiu tai wardu iezleido 
nauję szasziawp wienas isz lietu- : 
wiszkų Amerikoj wadowų ir ui 
ję reikalauju net |2—15. Užtenka 
wienę egzempliarę nusiųsti Har- i 
tungui į Karaliauczių, o tas jau 
pasistengtų per sudj aujieszkoti 
Amerikos lupikę žeminau!į godo 
jam^ wokiszkę iszleistoję. Kad 
yra tai tikra, begėdiszka priga- 
wystė, geriausiai parodo pats ežia 
patilpę užžadai. Nors siuvo pir
mutiniuose atsiliepimuose isz- 
leistojas pagarsino, kad užžadai 
turi tikt tol wertę. kol nuo jo par
gabentas knįgas nieks isz pasza- 
linių ne matė, tie užžadai ne tu
rėjo wertės ir pirma pamatymo 
knįgos. Sztai paweik>Ijs tų užža- 
dų.

Kad tawo praszymui nieks 
negalėtu atsakyti, nesziok wisada 
prie sawęs penkia pirszczio žolės 
kwietk{i. Daugiaus nieko nereikia. 
Užžadas nuo szuvvių bkundia szi- 
teip:

“In de neini of J.J.J. Amen.Aj 
[w. s. s.] Dzizus Kraist is de tru 
szalaweiszen. Dz zus Kraist giwus 
ritins tu dif t end konkvvir every 
inwizibil. Dzizus b’, dau w>t me et 
all taim. For ever apen ai 1 rod end 
wejs upon de water end de lend, 
on de mauten end in de vali in 
de baus end in de jard end in all 
de world i werdlCXl] w< rever 
ajm slending raid or dra w»ter, 
aj slip at wak, it ar drink. der 
bt dan a’zo Loi*d Dzizus Kraist 
et all taims įeit end er Ii, every 
aur every moment, end in maj 
goings in oraut doesf.iif holi red 
[ vvayndt VIlIXj wond. Ah Lord 
Dzizus Kraist gord ini eginst all 
faier arms bai de sikret or pu 
blik dat dei ken not endur m i or 
du mi eni ha r n wat ever in de 
neini of f f t miij Dzizus Kraist 
wid his gurdenszip end protek- 
szon szild mi [w. s. e.] all wejs 
from deili kommiszin of siu wor- 
di indžiuris end dzustys from 
(fair tortur) kondemt from pesti- 
lenc end oder dizizes from faiers 
torturs end greit suferings from 
all ivel intenszun. from fals tongs 
end all szater breins kud no kaind 
faier dat ken inflikt eny indzuris 
tu rnai body, du den teik ker of 
mi f t t end dėt no bend of dzip- 
sia or hovering rabers. incendc- 
rys, wiszis end ivel spirit dėt sik- 
retli inter maj linus or premisis 
nor breik in. Mei di Virgin Mery 
end all czildren dėt ar in heven 
end God in eternety, protekt end 
guord mi egenst dem end de Fa- 
der szel strenten mi in de wix- 
dom of God de Son szel enlaiting 
mi end de God de boli Gost szel 
empovver mi frem dis aur intu all 
eternety Amen”.

Ne wisada vvienok užžadai, 
kaip iszleistojas minėtų szaszlavvų 
sako, bus “pamaezly wi”, kad jie 
tokiais butų, reikia:

1. “Turi tikėt gerai in Diewa ir 
neturėt girtokliau!, o ir wisas 
pikti lies turi pamest, ir niekam 
pikto ne darit”.

2. “Katras žmogus tikrai nori 
būtie galingu su szitaift užžadais, 
tai turi pasnikaut per 13 dienu”.

3. “,Jago i ra kataliku, tai turi 
eiti in spawiedi ir priiminėt Sz. 
Sakrameta”.

4. “Katras turit szituos užžm- 
dus,'tai .neturi wiras wira mokint, 
jago nori, tai wiras gali motere 
mokint, o ir motere gali mokint 
wira,nes jago wiras wira mokins, 
tada pirmo nieko ne maezins. Ja
go motere motere mokins, tai ir 
nieko pe maezins”.

Mat su tokiais tai iszleidimais 
musųr iszleistajas nori žmonių 
protp pakelti, juos apszwiesti! Isz 
tikro, turbut, jam wisai nerupi 
pakėlimas žmonių proto, bet 
wien jų doliarai. Gawęs 2—5 dol. 
už ne tikt be jokios vvertės, bet 
tiesiog už wodingp neapszwie 
stam žmogui szaszlawę, musų isz
leistojas tiesiog tycziojasi isz tų, 
kurie buwo teip kwaili, kad jam (negalėjo prisigriebti į Podolių, 1812 m. Prancuzai, įsiveržę 
patikėjo ir piuįgus atsiuntė. jį Maskoliją, turėjo apeiti Pagirenų klampynes. Dabar isz

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

(Tąsa). 1 
metą iszleidžiamų knįgų ezimtais jau skaito. Keliolikas t 
metų atgal ir latviams maskoliszkas randas buvo be ban
dęs primesti maskoliszkas literas, bet jie teip drąsiai pa- , 
pakėlė protestą, kad valdžioms ne priteko drąsos kisztiesi < 
į latviszkos spaudos reikalus. Protestavo priesz rando j 
įsikiszimą į raszlavos reikalus vien latviai protestonai ir 
jiems maskoliai ne dryso uždrausti vartoti gotiszkas literas, 
latviai gi katalikai tylėjo, todėl paskutiniems ir tapo už- ] 
draustos lotyniszkos literos jų rasztuose. Latvių vienok i 
katalikų yra labai mažai, nėra tokių nė deszimtos dalies 
viso latvių skaitliaus, todėl uždraudimas jiems vartoti lo- , 
tyniszkas literas ne turi didelės vertės, reikia geisti, kad ir 
latviai katalikai pradėtų spaudinti knįgas gotiszkoms lite
roms, kaip ir visi latviai. '

Apskritai imant, geografiszkas Latvijos padėjimas i 
daug geresnis negu Lietuvos, Latvijos rubežiai turi didės- < 
nį jūrių plotą, nors ant jų tankios būva vėtros, nors dėl ipa- 1 
žo nuoszimczio druskos vandenyj laivai giliaus nugrimzda, 
kaip kitose jūrėse, bet jos visgi palengvina prekystą. Bal- 
tiszkos jūrės vienok isz palengvo vis labiaus nuseka; jos ir 
dabar yra tai negiliausios jūrės, bet ateis laikas, kad jos 
su visu turės iszdžiuti. Žinoma, tas negreit atsitiks.

Isz Latvijos miestų svarbiausias yra Ryga, su 300000 , 
gyventojų, yra tai didžiausias ir gražiausias miestas krasz- 
tuose lietuviszkos giminės tautų, prie įpuolimo upės Dau
guvos, po Petersburgui, veliantis placziausią užjurinę pre- 1 
kystę Maskolijos portas, uždėtas vokieczių, prigulėjo pir
miausiai Bremeno vyskupui, o paskui paveržė jį nuo vys
kupo vokiszki rycieriai; prie jiats Dauguvos įpuolimo į 
jūres yra Duencmuende, tvirtynė uždengianti Rygą nuo 
jūrių. Netoli Rygos yra miestelis ALasch, kurio aplinki
nėse augina daug kimelių, sunaudojamų ant degtinės va
rymo. Liepojos arba Libava, turi 60000 gyventojų, beveik 
niekada neužszalantis i>ortas ant Baltiszkų jūrių, kurį 
maskoliszkas raudas jiavertė į kariszką, kadangi Kron- 
stadt, kur iki sziol buvo kariszkas įnirtas, žiemos 
laike užszala ir per tai isz jo kariszki laivai negalėjo isz- 
plaukti ir buvo ledų uždaryti. Liepojus yra kaipi portas 
Kauno, su kuriuom sujungtas geležinkeliu. Mintauja 
arba Mitava, turi apie 30000 gyventojų, sostapilė senovės 
Kurszes kunįgaiksztystės. Vindava, teųiosgi niekada ne 
užszalantis įnirtas; iki sziol jis buvo apleistas, ne turėjo nė 
vieno geležinkelio, portą užneszė pieska, tikt dabar masko
liszkas randas pradėjo labiaus rupintiesi apie pakėlimą 
Vindavos: portą nuspręsta pagilinti ir sujungti jį geležin
keliu su kitais Maskolijos geležinkeliais. Pernava, porti- 
nis ųiiestas sziaurinėj Latvijoj, įnirtas jo teiposgi niekada 
neužszala. Dorpat arba Tarbata, turi 70000 gyventojų, 
yra ežia universitetas, kuris iki neseniai buvo vienas isz 
geriausių, turėjo gerus isz užrubežių iiartrauktus profeso
rius; daliar gi maskoliai iiavertė universitetą į tikrai mas- 
koliszką. svetimi geresniejie profesoriai pasitraukė, ran
das atsiuntė ežia tokius maskolius, kurių kitur negalėjo 
patalpinti, pertai ir universitetas nupuolė, skaitlius stu
dentų sumažėjo. Venden, vienas isz gražesnių I^atvijos 
pavietinių miestų.

Juodvyžiu ir Galedų žeme*. Dvi isznykusios tautos 
lietuviszkos giminės, Juodvyžiai ir Galedai gyveno į pietus 
nuo lietuvių, rubežiai Juodvyžių žemės susidūrė ir su Prū
sų žemėms, į pietrytus nuo Juodvyžių gyveno Galedai.

Juodvyžių žemė užima Pagirenų įdubimą, kurisai le
do laikuose tvėrė ažerą, bet nutirpus ledui, vandens pra- 
muszė sau kelią per Mažrusijos iszkilimą, vieta, kur buvo 
ažeras, persikeitė į klampynes. Klampynės tos ilgai buvo 
geriausiu apgynimu ne skaitlingos Juodvyžių tautos, pa
kol ant galo jų ne pamuszė lenkai. Likucziai neisznaikintų 
lenkų Juodvyžių paliko savo žemės, ir persikraustė vieni 
į giminingą Lietuvą, kiti gi į Prusus. Sziądieninius dzū
kus tūli mokslincziai laiko už užsilikusius dar Juodvyžius.

Pagirenų krasztai arka Juodvyžių žemė turi daug gi
rių ir klampynių, sziaurinį ir pietinį jos szoną tveria du 
iszkilimo diržai, vienas traukiasi iszilgai kairiojo Nemuno 
kranto, kitas gi pietinis yra rubežiumi terp Juodvyžių že
mės ir senovės Galedų apgyventų krasztų, į vakarus atsire
mia į Būgą ir Narvą, į rytus į Dneperą. Taigi Juodvyžių 
žemė užima Pagireną įdubimą ir to paties vardo žemu
mą, arba,kitaip sakant,tvėrė pietinę dalį Minsko, vakarinę 
Grodno, perejo į dabartinę Lenkiją ir užėmė sziaurinį 
krasztą Lublina gub., Siedlecų, rytinį kampą Plocko gub., 
ir Lomžos gub.

Kaip kur terp tų žemų klampynių yra sausos, pieski- 
nės kalvos, isz dalies nuogos, isz dalies giriomis apžėlusios. 
Ant tokių augsztesnių vietų yra kaimai ir žmonių apdirb
ti laukai. Pavasario laike, nutirpus sniegui, kaimai rodo
si lyg salos ant didelių vandens plotų, susineszimai gy
ventojų labai sunkus. Net žiemos laike kelionė per klam- 

i pynes ne visada lengva: jeigu sniegas uždengė laukus dar 
žemei ne užszahis, tai klampynės po sniego užklodalu ne 
užszala. Jeigu gi žemė užszalo, tąsyk gyventojai gal ją 
nuazienauti ir suvežti szieną. Vienaitinidi geri keliai tuose 
krasztuose yra upės teka’ncaios į Pripeti, kaip antai: Stir, 
Horin, Slucza, Jasiolda. Pina.

Pagirenų klampynėse veisiasi neiszpasakyta daugybė 
vandeninių paukszczių, giriose pilna visokių laukinių žvė
rių, kaip antai stirnų, elnių, meszkų, vilkų, ūdrų, bobrų, 
želvių ir visokių žuvių; kaslink uodų, tai niekur jų dau
giaus nėra, kaip Pagirenų kraszte. Sziądien tą krasztą 
apgyvena teip vadinami pinezukai, jiaeinailti isz susimai- 

1 szymo baltgudžių ir mažrusių ir gal mažos dalies Juodvy
žių. Lenkijoj gi gyvena lenkai ir teip vadinami Kurpiai, 
paeinanti nuo Juodvyžių, bet užmirszę seną kalbą. Kas
link apszvietimo, jie stovi labai žemai, kankina juos dru
giai ir kaltūnai. Žemdarbystėstovi žemai, pinezukai ma
žai javų sėja, minta jie daugiausiai isz girių, medžioklės 

( ir žvėjonės; kerta medžius ir su trotais plaukia į kitus 
krasztus, Nemunu ateina į Kauną ir toliaus keliauja net 
į Prusus.

Nuo neseniai maskoliszkas randas pradėjo džiovinti 
klampynes per nuvedimą kanalų* kuriais vandens tapo 
nuvesti į upes ir seniaus lendrėmis apžėlusios klampynės 
persikeitė į dailias pievas, per nepereinamas pirma klam
pynes tapo nuvesti geresni keliai, bėga ežia jau ir geležin
keliai. Seniaus Pagirenų klampynės atskyrė Lietuvą nuo Po- 
doliaus, tos klampynės stabdė prieszų armijoms nuo vakarų 
kelionę į pietus; dėl tų klampynių szvedai isz Lietuvos

dalies jau klampynės tapo iazdžiovintos. jų vietoje yra ke
li milijonai desiatinų puikių pievų, svetima įtekmė prisi
griebia pinezukų ir jų būdas ir paproeziai isz palengvo 
persikeiezia.

Isz miestų senovės Juodvyžių žemės, didžiausias yra 
Pinsku turintis apie 30000 gyventojų, ant upės Pripetės, 
gyventojų daugumas yra žydai,bet miestas auga urnai, szią- 
dien jame yra jau diktai visokių fabrikų. Mozir ir Rieczica, 
pavietiniai miestai, Ovrucz,netoli jo surado geležies plotus 
pa vietinis miestas Volyniaus gub. Ijubartov, pavietinis mies
tas, visas jo pavietas yra tai vienas isz vaisingiausių dalių 
senovės Juodvyžių žemės. Kovei, sujungtas geležinkeliu su 
Varszava ir Lietu viszku Brastų. Drohiczi n, sostą pilė senovės 
Juodvyžių žemės. Biala ir Lukov pavietiniai miestai Sedle- 
cų gub. Siedlvc, turi apie 20000 gyventojų. Grarvolin, 
netoli jo yra didžiausia Lenkijoj stiklo dirbtuvė (Jzechy. 
Lomža, sostapilė to paties vardo gubernijos. Pultusk, pa
vietinis miestas, netoli jo buvo muszis Prancūzų su Mas
koliais. Ostrolenka, yra ežia dirbtuvės iszdirbimų isz gen- 
taro. kurį netoli to miesto iszkasa isz žemės.

Galedų krasztas traukiasi į pietus nuo Juodvyžių že
mės arba teip vadinamo Pagirenų kraszto, užima dalį Ura- 
liaus-Karpatiszko iszkilimo. Žemės pavirszius ežia lygus, 
iszėmus gilių upių klonių. Žemė vaisinga, pasidariusi isz 
puvanezių augmenų. Gyventojai, sziądien mažrusiai, 
užsiima žeindarbyste ir gyvulių auginimu; gyvulių veislės 
ežia geresnės negu Lietuvoj arba Juodvyžių kraszte augi- 
teiposgi daug biezių.

Sziaurinėj dalyj, prie Pagirenų arba Juodvyžių 
kraszto rubežių auga giriose daugiaus spyglinių negu 
lapuotų medžių, toliaus į pietus yra jau daugiaus la
puotų.

Tikrų rubežių tų krasztų, kokius užėmė Galedai priesz 
savo iszsikraustymą į rytus, tikrai nežinia, bet krasztai tie 
ne buvo dideli, jie ne užėmė visos sziądieninės Volyniaus 
gub. Iszsikrauszczius isz ežia Galėdams, jų krasztus užė
mė slavai.

Isz miestų svarbiausi: Zitonir, su 80000 gyventojų, 
sostapilė Volyniaus gubernijos. Novograd Voliniezkas, 
ant upės Sluczo. Rowno, vienas isz gražesnių ir didesnių 
miestų, turi 30000 gyventojų, ant geležinkelių nuo Lietu- 
viszko Brasto ir nuo Vilniaus.

Maskolija su L< nki|a ir Finhindija.

• P*weikstelto 72.

Lenkija užima pratęsimą prie Karpatiszkų krasztų, į 
sziaurius nuo jų, taigi dalį Vielos klonies ir Lublino ir 
Mozoriszką iszkilimus. Iszkilimai tie turi žemę vaisingu 
ir tuom skiriasi nuo iszkilimų ant Vokiszkos žemumos, 
kurie yra nevaisingi, pieskos uždengti. Mozuriszkas 
iszkilimas terp upių Vielos ir Pilicos susirauszklėjo ir per 
tai pasidarė kalnai Kelcziu ir Sandomiero, iszkilę iki 1900 
pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus. Terp iszkilimų yra 
didelės slėnys, viena isz tokių slėnių yra Mozurija.

Žemės pavirszius pasidaręs isz vandenų suneszto dum
blo, senesnės žemės žievės formacijos pasirodo tikt tose vie
tose, kur virszutinį sunesztą vandenų sluogsnį nuplovė tie 
pats vandenys. Tokiose vietose ne trūksta mineralų, kaip 
antai: akmeninių anglių kastynės yra apie Dombrovą, Pie
tinėj Lenkijoj, apie Kelczius yra juodo murmulo kastynės, 
Radomiaus gub. kasa geležį, apie Olkuszą yra cinas ir 
ftzvinas, apie Chelmą, Lubino gub., yra kreida. Sziaurinėj 
Lenkijoj svarbesnių kastynių nėra, yra ežia vien kalkiniai 
akmens, durpos; apie Ciechocinka yra mineraliszki szal- 
tiniai.

Visos Lenkijos upės teka į Baltiszkas jūres. Svar
biausia isz upių yra Viela, kuri viduriniu savo tekėjimu 
perplaukia Lenkiją, senuose laikuose, nutirpus ledams, 
ji buvo neiszpasakytai dideli, užėmė visas Lenkijos žemu
mas ir slėnis, drauge su Odeta ir Elba įpuolė ji į Vokisz- • 
kas arba Sziaurines jūres, paskui vienok atrado parankes
nį sau kelią į Baltiszkas jūres, atsiskyrė nuo Oderos, o toje 
nuo Elbos ir kiekviena isz tų upįų pasidarė savistovi. 
Svarbiausios upės įpuolanczios į Vielą ant Lenkijos plotų 
yra Bug su Nareum isz deszinės pusės, Pilica gi isz kairės.

Atskyrus nuo Lenkijos prigulėjusius tautoms lietu- 
tuviszkos giminės krasztus, ant viso jos ploto gyvena 7 mi
lijonai gyv., isz kurio tai skaitliaus bus netoli 6 milijonai 
lenkų, likusią gi dalį padaro žydai, vokiecziai ir maskoliai. 
Kaip Lietuvoj teip ir Lenkijoj, iszėmus Varszavą ir miestą 
Lodz, didesnę dalį miestų gyventojų padaro žydai.

Lenkija be anų prigulėjusių lietuviszkos kilmės tau
toms krasztų susideda isz sekanezių gubernijų: Varszavos, 
Kaliszo, Piotrokovo, Kelcziu, į vakarus nuo Vielos ir Lub
lino ir Plocko gub., į rytus nuo jos.

Dikžiausias Lenkijos miestas, sostapilė jos yra Var
szava, turinti 600000 gyventojų, ant upės Vielos. Miestas 
susideda isz dviejų dalių: ant kairiojo Vielos kranto yra 
Varszava, ant deszinio gi priemestis Proga, turintis 
20000 gyventojų. Varszavoj yra universitetas, biblioteka 
turinti eu virezum 300000 knįgų, terp kurių yra ir lietų-

; (Toliaus bus)



Wietines Žinios.
—o—f

— Jonas Janicek, mazgoda
mas langus Gattieldo mokslainėj, 
iazpuolė per langą nuo 4 lubų ant 
ulyczios ir sunkiai apsikulė. Turi 
jis nulaužtą deszinę ranką ir koją 
ir teip sunkiai apkultas. Patai pi' 
no jį ligonbuty j.

— Pereitos subatos dieną su
degė didelės jawų krautuwės 
“Air Line Elewator”,ant Orleans 
ulyczios. Ugnis užgimė nuo iszsi- 
weržusio isz perplyszusios dūdos 
gazo. Krautuvvėj toj sudegė apie 
300000 buszelių kwieczių. Blėdį 
ugnies padarytu skaito ant pusės 
milijono doliarų.

— Keli darbinįkai dirbanti 
Younghioheny & Lehigh Coal Co. 
krautuvėje, bewaikszcziodami po 
saliunus, pasiwėlino į darbą; 
tuom tarpu kompanija jų vieton 
pasisamdė kitus darbinįkus. Tuos 
norėjo iszwaikyti anie pasivėlinę 
darbinįkai. Isz to užgimė muszty- 
nės, laike kurių wienas isz pasi
vėlinusių darbinįkų, koksai Bur- 
ke, likosi užmusztas, bet kas jį 
užmuszė, nežinia.

— Kelnorėj wienų namų ant 
kertės W. Madison ui. ir May ui. 
paslaptį policijantai Mackay ir 
McCarthy užtiko kokią ten žmo
gystą, kuri jiems pasirodė patal
pinta terp fotografijų Chicagos 
plėszikų. Mackay prisiartino ir 
norėjo jį aresztuoti, bet tas iszsi- 
traukė rewolwerį ir žadėjo szau- 
ti, jeigu tikt policistas bandytų 
prisiartinti. Mackay ant to iszsi- 
traukė sawo rewolwerį ir szowė, 
bet ne pataikė. Tąsyk ansai nepa- 
žinstamasis pasidavė, policistai 
nuwedė jį ant policijos stacijos, 
ten jis pasisakė ėsąs lenkas. Jonas 
Drosz. Rado pas jį wisokių si
dabrinių daiktų už kelis szimtus 
doliarų.

— Namuose po nr. 53 N- Car- 
penter st. vienam gyvenime kiti 
gyventojai iszįirdo penkis szu- 
vius. Namų savinįkė, Levis, da
vė žinią j^policijji; kada atkako 
trys policijantai, su namų sa
vinįkė nuėjo į t ą gyvenimu, isz 
kurio buvo girdėt szuviai. Czisf 
ant grindų, kraujų baloj gulėjo 
negyvas koksai vyriszkis ir ne
toli jo gulėjo moteriszkė, kurią 
laikė glėbyje vyriszkis drebėda
mas isz baimės; tą suaresztavo. 
Pasirodė, kad ansai užmusztas 
vyriszkis buw> koksai O’Byrne, 
tarnaujantis Illinois Cane Co., 
anoji paszauta moteriszkė buvo 
jo pati, jai įvarytos keturios 
kulkos, bet paszovimai ne mirti
ni. Ji mat du metai atgal persi
skyrė su savo vyru, bet tas, da- 
žinojęs kur ji apsigyveno, tankiai 
jji atlankydavo. Atėjės paskutinį 
kartą ir radęs jos gyvenime sve
timu vyriškį, norėjo ją nuszauti 
ir paskui pats nusiszovė. Ant 
grindų voliojosi du revolveriai, 
nežinia todėl, ar isz abiejų szaudė 
O’Byrne, ar gal kitas buvo sa- 
vaszczia ano antrojo vyriszkio.

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztį “Lie 

tuvą” ir užsimoka už wisą metą 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįg/s gali sau iszsirinkti isz 
musų kataliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kataliogo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

Szias dovanas duosime tik iki 
nauju metu, po naujų metų jo
kių dovanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti puikias dova
nas, pasiskubiukik “Lietuvą” užsi- 
raszyti ir už ją užsimokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovauų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvą” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami pinį- 
gus, visada uždėkite szitokį 
adresą:

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

Ką Diewas nori nubausti, 
tam protą atima.
Chioaoo, 22 Rugp., 1898. 

Guodotinas Olszevski!
Kaip ėsi mano senas pažįsta

mas ir draugas, pasitikiu, kad ant 
mano praszymo teiksies patalpin
ti sziuos kelis žodžius į laikrasz- 
tį “Lietuvą”.

Pereitą nedėlią buvau užpra- 
szytas į kūmus pas Antaną Že
maitį, po n. 3216 S. Morgan st. 
Kudykį atneszėmė prie krikszto į 
lietuviszką bažnyczią, kurios 

prabaezcziumi yra kn. Kravczu- 
nas. Atėjo kriksztyti jo asisten
tas, kn. Steponu vyczius, ir pažiū
rėjęs man į akis, pasakė: “tu ėsi 
bedievis, tu szįmet neatbuvai 
velykinės iszpažinties, ir dėl to 
ne gali laikyt szitą kudykį prie 
krikszto; duck jį mano zakristi
jonui, o tu atsitrauk.”

Iszgirdęs tokius kunįgo ant 
manęs užpuldinėjimus, negalėjau 
suprasti, kas su juom darosi, ar 
jam Dievas akis apdūmė, ar pro
tą sumaiszė, kad jis manęs nepa
žįsta. Atsakiau jam: “eik ir pa
žiūrėk į savo knįgas, o tada 
klausk, ar ass atbuvau iszpažin- 
tį ar ne”. Kunįgas, palikęs baž- 
nyczioje visus laukianczius kū
mus, nuėjo į kleboniją jieszkoti 
knįgose, ar asz ėsų atbuvęs iszpa- 
žinti. Po valandai sugrįžo, bet 
jau nieko ne sakė ir kudykius sp- 
kriksztyjo.

Mat gerai jus raszėte numr. 32 
“Lietuvos”, kad ką Dievas nori 
nubausti, tam protą atima. Taigi 
matyt, kad ir mus kunigėlius ne
trukus nubaus Dievas už jų ne
tikusius darbus, jau protą jiems 
atėmė, jau jie nepažįsta savo isz- 
tikimiausių parapijonų, ne atme
na, kad asz drauge su draugyste 
Sz. Jurgio atlikau iszpažintį, ne 
pažįsta tų, kurie supirko į altorių 
indus, kieliką ir dėželes prie ligo
nių, nepažįsta tų, kurie kas metą 
ant bažnyczios aukavo po kelio 
liką doliarų, nepažįsta tų, kurie 
yra pirmutiniais organizatoriais 
szitos parapijos, kurių vardus kai
po organizatorių pats kn. Krav- 
czunas padavė kuįgelėje savo 
rokundų 1895 m. Sziądien ma
nę, už mano storonę, mėto isz tos 
paczios bažnyczios, ant kurion 
asz buvau jau iszdėjęs kelias de- 
szimtis doliarų dar tada, kada 
kunįgas Kravczunas Sznnskuose 
pas savo tėvą su zacipulka lite
ras badė. Kur yra teisybė? Tai
gi prisižiūrėjus ant musų kunigė
lių pasielgimo, turi tikt atsidūsė
ti ir pasakyti: Atleisk jiems Die
ve, nes nežino ką daro!

Simonas Leliaszius, 
650 S. Canal st., Chicago, III.

Leiskit sawo saikelius in 
mokslą.

Žmogus be mokslo yra niekam 
netikęs. Ant pasiekimo mokslo 
yra reikalinga atsakanti moks
lainė. Wiena isz geresnių moks- 
lainių yra Kolegija Sz. Ignaco 
(St. Ignatius College) ant 12tos 
ui. arti Blue Island avė. Tenai 
nors nėra lietuvie-zkų mokintojų, 
vienok kiekvieną mokintinį ra
gina neužmirszti savos kalbos, 
per ką galėtų tapt naudingu ne 
tik sau bet ir savo tautai. Per
tai minėta mokslainė užsitarna
vo didelį skaitlių lankytojų, 
pereitą metą lankė ją 500 mo
kintinių. Szi metą mokslainė atsi- 
darys6 d. Rugsėjo. Dėltogi vely- 
ju kiekvienam tėvui, norincziam 
savo sūnų leisti į augszlesnį 
mokslą, tuojaus kreiptis prie vy
riausybės mokslainės, pas vice 
prezidentą:

Francis Cassilly S-J St. Igna- 
tius College. 413 W. 12 str.,Chi
cago, III.

Su guodone, Mokintinis.

Isz Scranton, Pa.
14 d. Rugpjuczio atsibuvo su

sirinkimas socijalietų demokra- 
tiszkos draugystės, ant salės Gar- 
nieliaus, Providence, pn. 1344. 
Buvo kalbos apie organizaciją 
sccijalistiszkų draugyszczių ne 
tikt Amerikoj, bet ir Europoj; 
tenykszcziai socijalistai geidžia 
susivienyjimo su mumis, atsiszau- 
kia prie mus per laiszkus. Ant 
tokio susiriszimo su europiecziais 
visi susirinkę vienbalsiai pristo
jo. Toliaus buvo pakeltas klau
symas, kad musų draugystė butų 
ir broliszkos pagelbos draugyste. 
Ant to teipopgi pristojojo, bet 
nusprendimas ne buvo padary
tas, kadangi ne visi draugai bu
vo susirinkę; tas likosi atidėtas 
ant kito mitingo.

Likosi nutarta daryti susirin
kimą 25 d. . Rugsėjo. Ant 
to susirinkimo užpraszom visus 
lietuvius, kadangi yra užpraszy- 
ti kalbėtojai ir isz svetur.

Sekretorius.
- - . *

Didelis darbinįkų susi rin
kimas

• Isz lietuviszkų darbinįkų susi- 
tvėręs K Ii ubas, kaip jau pirma

■MM— 
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. 
Miglen. Dėlto kuo noskailingiau- 
siai susirinkite.

Wardan Kliubo, užpraszo
J. Naujokas, sekr.

Mitingai Chicagoj.
Subatoj, 27 d. Rugpjuczio, 8 

vai. vakare, salėje S. Leliasziaus, 
650 S. Canal st., L:etuviszkas 
Demokratiszkas Kliubas 7 tos 
v ardos laikys savo mitingą rei
kale sutvėrimo demokratiazkos 
lygos. DėlegaUi isz k Ii ubų 7, 8 
ir 19 vardų jau yra iszrinkti, da 
bar tikt užpraszome delegatus 6 
vardos pribūti ir galėsime su
tverti demokratiszką lygą. Szir- 
dingai užpraszo visus.

Komitetas.

Republikoniszkas Klubas Keis 
tuczio 29 tos Wardos laikys 
susirinkimą 27 d. Rugp. 7j v. 
vakare, Halėj kertė Paulina ir 
45 strs. Wisi yra užpraszomi 
pribūti. St. Marcinkevicz.

Republikoniszkas Klubus 29 
vardos laikys susirinkimą nedė- 
lioj 28la Rugpjuczio, 6 valandą 
vakare ILlej Waitkevicziaus, 
4600 Atlantic Str. Bus apsvar- 
stomi labai svarbus dalykai.

Komitetas

Lietuwait£s!
Pujieszkomos yra keturios isz- 

mintingos lietuvaitės, kurios 
mėgsta gyventi ant , ūkės 
ir vesti ūkės reikalus, be K turėt 
szvelnų ir nenuobodu gyvenimą. 
Tokios gali gauti vyrą lietuvį 
ukinįką (farmerį), kol isztekės 
už vyro, turės pas manę užsilai- 
laikymą. Pirmutinė galės iszsi- 
rinkti vyrą vieną isz keturių. 
Raszydamos, tegul drąsiai apie 
viską 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. Laiszkus su 
užklausimais siųskite pas pirszlį 
ant szio adieso. Katra pirmutinė, 
ta bus laimingesni.

Mr. F. Mikolainie,
Thorp, Wis.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, ogreieziau- 
siai suvaikszczios. Užgreitumą ir 
teisingumąkasdien apturime szim
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias Unijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

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

Niekei Plate exkurs|Jaiu Bostoną.
Tikietai parsiduos ant trukių 

iszvažiuojanczių isz Chicagos 16, 
17 ir 18 Rugsėjo už $19 į abi pu
si ir bus gėri ant sugrįžimo net 
iki 30 Rugsėjo. Teiposgi pigios 
prekės į visus rytinius miestus. 
Miegojimui prirengti karai net 
į Bostoną ir Nev Yorką. Prekės 
pigesnės kaip ant kitų geležinke
lių. Atsiszaukit arba raszykit 
prie J. Y. Calahan, Geu’l Agent, 
111 Adams st., Chicago. Telefo
nas Main 3389. ,

Grand Opening!
Atidaręs naują saliuną po nr. 

1193 S. Oakley avė. kerte 2 5 tos 
ant subatos ir nedėlios, 27 ir 28 
Rugpezio, 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.

Atidarymas saliuno.
Atidaręs naują saliuną po nr. 

594 S. Canal kertė 14 st., rengiu 
balių jo įkurtuvių ant subatos ir 

nedėlios, 27 ir 28 szio mėnesio, 
ant kurio grajįs gera muzika, 
bus szokiai ir kitos zabovos, ant 
kurio visus aplinkinius ir pažįs
tamus užkviecziu atsilankyti.
• Su guodone, Frank Norvilas.

Atidarymas galiūno.
Praneszu visiemsaplinkiniems 

ir pažįstamus kad atidarau naują 
galiūną pn. 4458 S. Wood st., 
kertė 45 ui., vietoje buvusio Ze
nono Bykovo, atidarau saliuną, 
salę ir ruską “banę” prie to, su 
geriausia tarnyste. Pirtis puikiai 
įtaisyta, kur kiekvienas galės 
gerai iszsiprausti kaip sename 
krajuje, salė dideli, gera antini 
tingų, veselijų ir szokių, o galiū
ne užlaikau geriausius gėrymus. 
Szi rd i ligai užpraszau visus atsi
lankyki).

Konstantina Chapek, (26-8)T

Preke pjnįgų.
Ruskas rublis po.............. .53c.
Prusiazkos markės po..........24jc.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant pacztc 
kaszlų.

Pigįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciją gieicziausiai suvuiksz- 
cziojd ir niekada negali pražūti, 
nes, mes siuncziame per ba go
biausi a s bankas ir kiekvieną 
siuntinį asekuruojame.

Excursia į Bostoną.
Niekei Plate geližtnkelis par

davinės exkur»ijos tikietus isz 
Chicagos į Bostoną 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»

Pajieszkojlmal.
Pajieszkau Jono Turausko ir Antano 

Jenuazo, isz Kaunu gub., Reseinių pw,, 
Eržvilkus parapijos. Teiksis duot ži
nią ant szio adreso:

Jonas Winckus
4 Elm st., Harford, Conn.

Pajieszkau Antano Pudzwillo, isz 
Kauno gub., Reseinių pa v., Keturkal- 
nės kaimo ir IValerijouo Szitnkaus isz 
Skaudvilės miestelio. Teiksisatsiszauk- 
ti ant szio adreso:

Antanas Dabulskis,
4 Elm st., Harford, Conn.

Pajieszkau sawo draugo, Jurgio Paz- 
nokaiczio, isz Kauno gub,. Reseinių 
paw., Manlvillų kaimo. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis dnot žinią.
Jos. Jankauskis, Box 2, Marquette, III.

Lalszkal ant paczto
1008 Butjuk* Joaefs 
ŪMO ciys Aatoni 
1011 Erzamus Jan
1081 Janou Stiton 
1034 Kumaaafski B. 
1087 Kasinius Muk 
1087 Markievlcs Nsya. 
1080 MartUzauskas Jrs
1082 MnilJnski Staniai. 
1084 Mlkan Mr.

107S Paselon Waw.
1078 Podukik Praas 
10M Raoskowski L«on.
1081 Reba Pavol

i 1087 Rymekvin Frllks 
1088 Sagula Agnieszka 
1000 Sugula Aanleazka 
1007 Sekrackia A n to n 
1228 Waltka Alezander 
1144 Yuvgayn Kai

Knigu Kataliogas.
Knlgos NV’ietlszkos iutalpoM.

Anima-Vllli, naujtutU Ir irraAlauiU paaaka, ka
riai įkaityto)*! alaidaiaagt negalei... 75c

Abecela gvriauae mok 1d t u we da] walku SOc.
Amilani galai Pomko Piloto, karti buwo 

•udSe U’lenpatiei Jeaaui................ 6c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge

lėje lOgraiiu Daiakaicztu .................. 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Anegdotal lliaitanmai ir patarlei lat gyirvni- 

mo ienowe«<4rekona bei RymlooM" “ 5c
Apteka Diewo.......................................................11.00
Aliute duktė kunlgaikiiezio Kernlaui, nauja

Ir grail paiaka ............................................... 5c
Apie kalbu pradila ir tikron rodei dėl apelaaugo- 

limo nuo neprieteliu wedanczlu liz tikro Ir 
iiagnnlngo tikėjimo kelio In prapulty. Cala 
raiže jai nurodo korioa yra leniauiloa aat 
■wieto kalboa, nuo ko jot paeina, nurodo kad 
lletuwlixka kalba yra leDlauila Ir kad turi 
daugiaualal neprieteliu, kurie itenglail Ja 
liznaikinU; ant galo paduoda rodai kaip 
nuo tu neprieteliu apiiiaugoti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti i»z girtybes: Cala 
apraizo kai yra arielka, kaip ji kenkia Smo
gui. parodyta tu ketnriali abrozeliali imo- 
gaui pl)wo, kokioi Iii girtybei Ilgo* pastoja 
ir paduoto! rodos kaip nuo to galima įsasigv- 
dyti. ..... 50c

Baltas Kar|igit (eiles)...........................................6c
Birutes dainos •• “ 10c
Budai gydymo. DakUriszka knyga.................. 40c
DiewalUa, apyaaka ežios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• " ll.oo

Dainų akrynele ., SOc.
Devonlsikiu kryžius (Isztyrimas apie Dewo 

nlizklu kaimo kryžiui......................... lOr
Du broliu pleesinys liz turku karea su masko

liais ...................................................1c
Duonos jieizkotojal (apysaka) . . 36c
Du pulkus Bprnsaymai apie nedorybe žydu Ir 

pikta auginime valku 11.00
‘‘Dirva” medega 8. Daukanto bijografljni (gy

venimui). Yra tai uaujause k algele ir labai 
akyva, kurioje apraazytes gy meni m ai Slma- 
noDeuksnto nuopit kudikyitei Iki jo įmer- 
Uea: kaip žugo. kur mokinosi, ka velke Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeleje randasi daug delnu ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... 80c 

Etnolloglszkos smulkmenos 25c
Egle žaleziu karaliene ir iszgriovimas Kauno 

pilis 1802 m., du pulkui dramai pa ras zy t i A- 
leksendro Oužuezio .... 36c

Genu Dedu. Graži pasaka laz szlandlenlnto Lie
tuviu pad-Jimo .... 10c

Gyvenimai Stepo Rauduoslo pasakos 15c
Gyvenimas Genavaites (Genovefos).' Yra 

tat labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra 60c

Graži valku knygeli. « « • 10c
Istorija Europos Su mapoms 50c
Istorija gražina Katrnkos “ ” 10c
Istorija isz laiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... 30c 
Istorija gražios Mage Ienos ., SOo
Istorija septynių Mokytoju • •’ 60c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parašte Zanavykai. 40c
Istganimas vargdienio. Knigele pamoki

nantl kaip pagerint savo gyvenimą 26c
Juokingas pasakojimai apie Szaltabuiziui

ir du gražus straipsniai Isz ukinlkystes 5c 
Juoaupai Konluszevikis, arba kankinimas

Unljotu po valdžia maskoliaus . .50c
K. Donelaiczlo rastini ■ 40c
Ka darytis, kad butnme sveiki ir ilgai gyven

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

sutaisytos ant 4 balsu, dėl vyru 36c.
Kaip Igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai , , , 10c
Kas teisybe tai nemeiaa puikios apysakėlės 

ist lietuviu gyvenimo » 16c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 10c.
Kas yra. o kas bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas pasaka „ 10b.
Kinai Ir kaip lie gyvena.................   10c
Kelios istorlszkos dainos. Czia talpinąs! labai 

gražios Ir svarbios dainos apieKletu vos pra
eiti*. jos liatuvistkus knnlgaikszcilus, Kra
žių skerdyne ir tt. . 10b

Keletas žodžiu apie Rvmo popieriaus neklai
dingume. . 10c

Keistu t la, tragedija 5ae aktuose ant loszimo 
teatru . . ■ . 20c

Keletas žodžiu apie lietuvius Ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.64 10c

Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnl- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c

Lietuviszkaa Albumas, uzta tglpinasl paveik
slai (abrozai) garsingu lietuviszku rasztlni
kų, lietu vos merginu, moterių, vaikinu Ine-

nlu, taipgi paveikslai Liet Susivienijimo de
legatu ir žymesniu Amerikos lietuviuku 
bažnycziu.......................................................... 50c

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraszy’os kn. Anta
no W ienom tuko. Labai gražios duos 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpi nesi ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
ano seniausiu amžių. Knigele verta jrra per
skaitymo kiekvienam lietuviui ■ . 5c

Lengvas būdas paežiam per savęs pramok
us raszvUe, dėl nemokanozlu 10c

Lletuviszkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi szimtal dainų “ 82.00

Lietuviszkaa sziupinis “ 6c
Lletuviszki Rasztal ir RaizUnykal 50c 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rinti 78 dainas, , 15c.
Lietu*Įsakas lementorius vokiszkoms lita- 

romi preke ... . 20c
Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo- 

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

dideles knygos, kožna po 51.50, sykin 
abi.............................................................68.00

Lietuvos Gaspadiue. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurios galima iizmokti 
f erai virU valgius ir ataakauczlai vesti 
ukne................................................30c

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis 26c
Medeki pasakojimas. Szt knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
ra»ao atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trims abrozelian. 10c

Maskolijos politika su Europa ir katalikiszka 
bažnyozia Iszrodymaa kaip maakoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyczlas.......................................... 10c

Musu mužikėlis Užduotas ant naudos Lietuvos
Ukinykame Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiizkas kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero vedimo ukiuykys- 
tes, ir keletas pasakalcziu tOc

Medega musu tautlszkai waisUnykystal. Sztoje 
knlgojeapraizo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kauniecziai ir Suvalkie- 
cziai. tepgi apraszr, kokels vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preke ... SOc 

Namelis pustelny ko “ M 75c
Naujai lietu viizkai Leme n tori ui „ 10c
Negirdėtai daiktai ir geros rodos musu mo- 

tereleme „ 5o,
Nedorybe Rymo Cteoorlaua, istorija iaz laiko

Knavoumo Nerono .... 80c
. neezyz. Komedija grajyjama teatruose ioc 

Padėjimai lietuviu tautos rusu vleizpatyitej 
(sooijalloclizkas piesziuys) . 36c

Paskutinei miszios,apyaaka . 15c
Patarles ir dainos....................  10c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Pnlkus apraszymas tikru atsitikimu Isz lai

ko lenkmeczio vainos 1868 m. 40c
Petro Armino raaztai. Knygele turinti 61 pui

kiu dainų .... 10c
Praeiti- Vilniaus. Apraszonuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Wllniaus, kori jame 
kliosztorial buvo, koki lletuviszki ku- 
nigaikszczial gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu................................. 10c

Pavogti arkliai ir Mendelts Dldgalvis.Dvi 
gražios pasakėlės 10c

Pgsaka apie Joną Tvardaucks nriu burtinyks 
ir jo darbus sykiu su apruzy mals apie bur
tus. Puslapiu 168 Preke ... 26c

Pamokinanti aprsszymai Isz gyvenimo žmonių 
ir visokios rodos................................ 15c

Pradžemokslis Raukos Raszto dėl norincziu 
Iszmoktie gražiai rasrytle 10c.

Pradinis mokslas angliai kos kalbos................ 75c
Pilnas szimtmetinls kalendorius su plane

tomis ..... 10c.
Pasakojimas Antano Tretininko „ 25c
Puikus apraizvmas apie Lietuva . >1,00
Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele.

turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose • 16c

Plunksnos abrozeliai. Saeezios nanjos,labal
gražios pasakos , .... 20c

Rinalda Rlualdinas ” “ “ 51^0
Rodos motinoms apie auginimą žindaneziu

kūdikiu , , , . lOe
Rankvedle eenoviszkoeIstorijos. Czialaipinai!

apraszymai Egipto, Hablllontjoa, Fenicijos. 
Persijos, Judeos, Indiktą ir Kinu, pagal ju 
seniausius amžius. Yra labai akyva Istori
ja. vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 60c 

Rinkimas vaito (vaiedelis) , , . 8c
Rutu Lapeliai naujausios dainos vokisakoms 

lltaromi , ' . , 15c
Senovei apraszymei apie Duktery Filypo Ka

reivio , , , ,
Su m ilsimasi arba baime turi dideles akis.

Tikra teisybe iaz Suvolku gubernijos 16c 
Spasabai greito lizsimoklnimo angeiskoi irai 

bos ne apdarytas “ g 1.00
o apdarytas S 1-26

Trumpa Geografija arba žemes apraszymas. su
taisyta Nerio 144 puslapiai. 48 abrozeliai ir 

88 mapoa visu svieto krasztu. Trumpai, sin
kiai ir aaprantamai apraišyta visa* svie
tas......................................................................3£c

Talmudas žydu •• 10c
Terp skausmu in garbia Na -jausloe dainos .20c 
Trumpa senovei Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa lietuviszką Geografija parašyta

kunigo Zubrio.............................................. 16c
Trumpi pamokinimai ir rodos iszimtoe isz

knygų kn. K. Antanaviczisus...............10c
Tikyba »r Mokslas. Knyga dėl tynnejancsiu 

tikyba pas ireme n t ant mokslo 50c
Tetervinams burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dwl labai gražios pasakaites 10c 
Waito pirszlyste. Komedija dėl teatro 16c 
Wirazinykai. Margas paveikslėlis. Labai gra

ži pasaka apie vlrszinykus <ur*d nykus) 
Uotemoh , ,15c

Wesel1jo<i arba pagiresu gobtuve*................... 20c
fciponas bei Ei po ne Ir augsingumas bei sidab- 

ringumaelletuviszku dainų.Yra t«i moks- 
Uszkas iszvudtiojimas apie paėjima lie- 
viszkos kalbon.......................... J6c

Zemaicziu Wyakupyste. Yra tai puikiauseiato- 
rija Žemaitijos, jos bažnycziu, kunigu, vys
kupu ir viso katallkiazko tikėjimo, apra
išyta nuo pat apekelblmo Žema (ežiuose ka- 
tallkiszko tikėjimo sulig musu gadynes, 
tai yra: nuo 1418 Iki IMI metu Preke 11.00 

Žentas dėl Parodos Komedija 1 akte, kuria 
grajyla teatruose . . , 15c

žodynas keturiose kalbose: lletuviszkal 
latviukai, lenkiszkai. ir ruskai. y- 
ra geriause knyga dei norincziu iaz- 
moktie lenkinkos, ruskos arba ia- 
tvlszkoe kalbos »2.<x>

Pigiai ant paran<lawQjimo Kete
ras Su bgsementu ir stone. Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
^kitokio biznio, wietoje lietuwių 
ir lenkų apgy went<»je.

Atsiszaukite pas: 
Chielewski, 3301 Laurel st.

.16-0,

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms wisokius rei

kalingus dsiktus, tai yra: Špilkas, Ku- 
kartlaa. Juostau, Karūnas ir wisus 
kitokios dėl Draugyszczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip wisur. Kas 
ko reikalauja, atsisznukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS, 
67 N. Leonard St.,

WATERBURY, - - - CONN

$100 NAGKADOS $100
Užmokėsiu kiekwienum. kuris Ūpo 

iszgydytas isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdykuma(onoūizma) naminėmis gydy
klomis. Teip Iszsigydyti ne galima, 
bet jeigu kenti ant nerwų turi apsilpny- 
tas lytiszkas dalis kūno per ononizmą, 
ar poliuclją, kenti gaisros skaudėjimą, 
pilwo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes 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 užne- 
czėlytame koperte ir apie )awo groma- 
tas nieks nedaliuos įdėk už 2c marką 
ir raszyk pas: Fre<l Wi)son
(»«) Box 386, Kenosha, Wia.

Lietuwiszkas Šaitanas 
užlaiko gerą alų, eeniauaes ir czystas a- 
rielkas ir kvrepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szvriežiai atwažewusių. įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabowų.

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

..........

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

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisada galima rawt DAKTARA, kuru duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

KARŪNŲ, SZARi’Ų, 
KŪKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

ir artistiszl 
dirbimą.

IRAJOWA
1194

Turiu už garbę apreikszti guo- ‘ M f į į K
dotiniems Kunįgams ir guodotin. j-E - st/ j Į/j
Draugystėms, kad asz dirbu wi- \ 
sus augszcziau3 paminėtus daig- 
tus Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau gul fnį
geriausę praktiką ir dėl to galiu Q
yrišką padirbt pigiau ir geriau ne- 
gu kiti fabrikai. B

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

W. SLOMINSKA, 
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuwe tapo
Apdovanota

DVIEMS MEDAUAISĮjM^)
ant Kosciuazkos Paro- \ > į
dos už rūpestingą, tei- 
sini

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
krasztis, iszeina wieną kartąkas mė
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2į markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer dolierį.

VARPAS, literatu ros. 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 siuneziatit reik toks 
adresas padėti:

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Najitna paikiai. Fotogt fljaa, už tuziną tiktai 
$2 00

Aa vąšeliu ir kitoKiu reikalu nujma Fotogrs 
f lies kopų ik ausži.

NOTARIJCSZAS.
157 CLA1M ADJVSTER.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukslanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo viengenti:

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

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turiu už 
garbę pra- 
neszti Gd. 
Kunįgams 
ir guodot. 
Draugys
tėms, kad 
asz atida
riau iietu
viszkai — 
lenkiszką 
dirbtuwę 
bažnytinių 

daiktų, iszsiuwinėjamų (haftų) 
artistiszkai szilkais ir auksu, kai
po tai: arnotų, kopų, badaky- 
mų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelewimus priimu 
nuo žemiausių ik-i augszcziau- 
sių. 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 wirsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mane apsteliuoti, o užtikrinu 
jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Andruszewiczaite,

115 W. Division St.
Chicago,

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bankir RiverSideSts.

Waterbnry, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

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

TEM YNES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00

Pernykszczius ir užpernykszczius nume 
rius galima gauti už 5Oc. 

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N Main Av., Scrauton, Pa.

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

J. J. PAUKSZTIS <SCO.
PLYMOUTH, PA.

M. A. Paulauskas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk-
so ir sidabre, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, leuciugelius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus ir ant iszmokescziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A'. PAWLAUSKAS,
Illinois. • 24 Foreman St., Cleveland, O
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