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Politiszkos žinios.

Kare Amerikos su Iszpa- 
nlJa.

Karė terp Amerikos ir Iszpa- 
nijos pasibaigė; nors sandara 
dar nepadaryta, bet karę visgi 
galima laikyti už su wisu pabaig
tu, ji jau ne atsinaujįs. Dabar ta
po isz Amerikos pusė;* jau isz- 
rinkti komisoriai ant galutinų 
tarybų kaslink padarymo sanda
ros, j tokius komisorius tapo isz- 
rinkti: buvęs iki dabar Ameri
kos užrubežinių dalykų ministe- 
riu, Day, kurijai nuo ministerio 
vietos atsisakė, jo vietę užims 
buvęs Amerikos pasiuntinys Lon 
done, Hay. Apart Dayo, j komi- 
sorius tapo paskirti senatoriai: 
Davis ir Frye, Whitelav Raid ir 
sudžia White. Day neužilgio 
keliauja į Paryžių, kur atkaks ir 
iszpaniszki komisoriai. Ant ko 
kių iszlygų bus padaryta galuti
nai sandara, dar nežinia. Abid
vi pusės, žinoma, stengsis isz- 
traukti isz tarybų kuo didžiausiu 
fcau naudę.

Amerikoniszki kareiviai grįž
ta dabar namon isz svetimo 
kraszto, pargrįžę apskundžia ka 
reiviszkas valdžias, kad jos ne 
parūpino wisko, kas kareiviams 
reikalinga. Truko mat k^rei 
viams įsivveržusiems į prieszų 
krasztę masto, vaistų, gydytojų 
pagelbos. Per tai ir tokia dau
gybė ligonių amerikoniszkoj pu
sėj. Deszimts syk daugiaus ka
reivių pražuvo nuo ligų negu 
nuo iszpanijonų kulkų, o nuo to 
kareivius buwo galima apsaugo 
ti. Už tai laikraszcziai kaltina 
Amerikos karės ministerį, kad 
jis ne parengė visko, kas reikia. 
Žinoma, kad jis ne be kaltės 
ir todėl, kaip spėja, neužilgio tu 
rėš pasitraukti nuo vietos minis
terio.

Iszpaniszki kareiviai sugrįžę 
- nuo Kubos aiszaina amerikonų 

pergalę tuom, kad jie turėjo ge
resnes kanuoles, kaltina teiposgi 
ir karės vedėjus. Sugrįžę karei
viai isz Santiago pasakoja, kad 
ežia visai ne buvo reikalo pasi
duoti, galima buvo dar ilgai gin
iesi, kareivių tinkanezių į niū
kūs ne stokavo, amunicijos bu 
vo užtektinai, prisigriebi i į por 
t? amenkoiuszka laivynė negalė- 
1°> kadangi portas buvo gerai

užtai
bus

torpėdoms iszklotas. Jeigu isz- 
psnijonys ilgiaus butų laikęsi, 
besiplatinanczios terp amerikonų 
ligos butų jų pajiegas apsilpninu- 
siosjr iszpanijonai galėjo per jų 
stovyklas prasimuszti. Miestas 
Santiago, pagal pasakojimę su
grįžusių į tėvynę iszpaniszkų ka 
reivių, tapo atiduotos ameriko
nams be jokio reikalo; 
iszpaniszki jenerolai
atiduoti po sudu ir jeigu pasiro
dys kalti esę, juos sūdąs nubaus.

Tie pats iszpaniszki kareiviai, 
sugrįžę isz Santjago* apskundžia 
amerikonus, buk tie neiszpildė 
padarytos prie pasidavimo sutar
ties: ne dawė kiek reikia maisto, 
suvarė pasidavusius kareivius į 
vienę vietę ant lauko, ant lytaus, 
kur per keiias dienas jie iszbuvo 
su gulineziais nepalaidotais nu
mirėliais. Nuo to terp pasida
vusių iszpanijonų ligos pradėjo 
siausti teip kaip ir terp nepapra- 
tusių prie Kubos klimato ame
rikonų.

Kaip ten isztikro dalykai stovi 
ant Filipinų, nežinia. Ameriko
nai turi visgi ežia tikt du mies
tu: Cavittę ir Manillę. Ant 
Cavittos ulyczių užgimė muszty 
nės terp cziabuvių ir amerikonų, 
kuriose du amerikonai ir keli 
cziabuviai tapo užmuszti. Musz- 
tynes pagimdė vienas ameriko 
niszkas kareivis, kurisai tusz- 
cziais patronais be kulkų szaudė 
į cziabuvius. Tie tikėjo, kad 
amerikonai szaudo su kulko
mis, susirinko jų daugiaus ir pra 
sidėjo kruvinas muszis, aut iš 
vaikymo cziaSuvių reikėjo SU 
traukti Amerikos raitelius. Pa- 
sikėlėlių vadovas ant Filipinų, 
kaip amerikoniszki laikraszcziai 
paduoda, sutinka, kad salas pa 
imtų po savo apgynimu ameriko
nai arba Anglija, reikalauja vien, 
kad jos rėdytųsi aūtonomiszkai. 
Ant tų iszlygų jis žudą paleisti 
savo kareivius namon. Ne žiū
rint vienok ant tokių pažadėjimų, 
pasikėlėliai užima vis didesnius 
plotus. Nežinia tikt priesz kę pasi
kelia tų salų gyventojai? Agui- 
naldo pats iszsitarė, kad jam 
sunku suvaldyti savo žmonis, to
dėl ir jo pažadėjimai ne turi di
delės vertės.

Ant buvusių iszpaniszkų val
dybų labiausiai platina terp tų 
valdybų gyventojų nepasitikėji- 
mę amerikonams pats ameriko
niszki laikraszcziai. Tūli teip 
vadinamų jingosų laikraszcziai, 
matomai nuo maskolių pasimoki
nę, jau dabar, kada tos iszpanisz- 
kos valdybos dar nėra ameriko
nų rankose, jau reikalauja, kad 
ant salos Porto Rico, ieur anglisz
kai kalbanczių ir suprantanezių 
daug mažiius negu Lietuvoj 
maskolių, butų uždarytos visos 
iszpaniszkos mokslainės ir jų 
vieton parengti angliszkas, kad 
visi urėdai butų augliszki, kad 
salos gyventojams ne mokan
tiems angliszkai butų atimtoe vi
sos politiszkos tiesos, kad jie ne 
turėtų balsavimo tiesų. Taigi 
mat musų “iszliuosuotojai”, jei
gu tikt turėtų valdžię, jie isz 
garsios “liuosybės žemės” pada
rytu daug bjauresnį krasztę negu 
Maskolija.

Wokietija užmanė Amerikai 
ir Anglijai, su kurioms isz vien 
valdė salas Siraoa, pasidalyti 
jas: ^Vokietija paimtų siu vienę 
tų salų dtlį, kita paimtų Anglija, 

tai tos 
tary

treczię gi Amerika. Apie 1 
vieszpatystės veda dabar 
bas.

vieszpatystes ant kongreso, ant 
kurio bus apkaityta, kaip galima 
prašalinti karę, kad ant musų 
žemės butų sandara, teiposgi ant 
apkalbėjimo kaslink sumažinimo 
po ginklu laikomos kariaunos, 
paliovimo ginklavimosi. Nuo 
paskutinės karės Prancūzijos su 
VVokietija, taigi nuo 1871 m., vi 
sos Europos vieszpatystės pradė
jo lenkcziui ginkluotiesi, per tę 
laikę kareiviszki reikalai suėdė 
milijardus frankų pinįgų lyg į 
balę sumestų. Priskaiczius ne 
paprastus iszleidimus, užtrauktas 
ant sudrutinimo kariaunos skolas 
ir už jas palukus, netoli pusė me
tinių surinkimų didžiųjų Europos 
vieszpatyszczių eina ant kariau
nos reikalų, ant kitų reikalų teip 
mažai te lieka, kad vieszpatys 
tems sunku kę nors nuveikti. 
Maskolijar, apversdama netoli pu 
sę savo surinkimų ant kariaunos 
ir kariszkos laivynės reikalų, ne 
turi pinįgų ant pakėlimo žmo
nių a pasvieti mo, ant gerinimo 
kelių, pakėlimo puolanczios žem- 
darbystės, szelpinio baduojanezių 
beveik kas metę kokioje nors jos 
dalyj gyventojų. Turtingiausia 
isz Europos kielžemio vieszpa
tyszczių, Prancūzija ir ta pradė
jo jau stenėti užkrauta dideliais 
mokeszcziais ant kariaunos reika
lų. Jeigu dabar caras atsiliepė 
su savo užkvietimu kitų viesz
patyszczių ant tarybų kaslink 
piaszalinimo priežaszczių karių 
ir sumažinimo kariaunos, arba 
nor& kaslink apstabdymo jos dau- 
ginimcųik (li* matomai jo užma- 
'nyffrur^mam~gVArm>nM(K kltflr 
Europos vieszpatystės, taigi 
Prancūzija ir Wokietija. Dau
gumas Europos laikraszczių pri
taria caro užmanymui, iszjuokia 
jį vien vokiszki karei w isz ko s 
partijos laikraszcziai. Kada viesz
patystės siųs savo iszrinktus de- 

I legatus ant minėtos caro užmany- 
j tos konferencijos, dar nežinia. 
Jeigu ieztikro susi važiavusiems 
pasiseks praszalinti visus nesuti
kimus, jeigu pasiseks susitarti 
paleisti vadžias nuolatinio gin
klavimosi, gyventojai visų 
krasztų galės būt dėkingi masko- 
liszkam carui už jo užmanymę. 
Wo k isz k i laikraszcziai sako, kad 
patsai užmanymas ėsęs ne c iro 
tikt vokiszko ciecoriaus, bet jis 
pats, nenorėdamas baidyti Pran
cūzijos, prašė caro, kad tasai 
pakviestų kitas tautas ir sau 
svetimę garbę paimtų.

Caras Mikalojus (2) 14 d. Lie 
pos užtvirtino nauję padavady 
jimę kaslink unijotų tikėjimo. 
Padavadyjima's tasai rods ne pri
pažįsta unijotų tikėjimo, bet vis 
gi, kaip antai inaiszytose szeimy- 
nose, vaikams pripažįsta jau dau
giaus truputį liuosybės. Pagal 
nauję padavadyjimę: visi unijo- 
nitai, jų vaikai, nors butų kriksz- 
tyti ir prieš 1875 m..taigi pirma 
priverstino padarymo unijonitų 
staeziatikiais, turi būt staeziati- 
kiais. Waikus katalikų, krikszty- 
tus unijotų bažnycziose daleista 
ne priskaityti prie staeziatikių, 
bet užtai vaikai unijotų, nors 
butų apkriksztyti katalikiszkose 
bažuycziose, turi būt staeziati
kiais. Waikai maiszytų szeimy- 
nų, kriksztyti priesz 1875 m., 
vyriškos lyties turi pasilikti 
prie tėvo tikėjimo, moteriszkos 
lyt ės prie motinos. Po szituom 
padavadyjimu caras pats para
ižė, kad jis tiki, kad tas dt.bar 
visus turės užganėdinti. Mat jam 
rodosi, kad tokiais mažais paliuo 
gavimais galima žmogaus saužinę 
užganėdinti. Saužinios reikalai, 
kad jie galėtų užganėdinti, turi 
būt visai liuosi, be jokios prie var 
tos, tuom tarpu Mikalojaus dabar 
užtvirtintas padavadyjimas dau
giaus pripažįsta prievartos negu 
liuosybės.

Maskolija.
Svarbiausiu pereitos sanvaitės 

atsitikimu Europoj yra paliepi
mas Maskolijos ciecoriaus Mika
lojau*, iszduotos 24 d. Pjutės rnė 
nėšio užrubežinių dalykų minis 
teriui, kad lasui užkviestų visas

Nesutikimai terp Maskolijos ir 
Anglijos už Chmus tuom tarpu 
lyg nutilo, bet visgi ne isznyco. 
Maskolija palaikė sau visas kon
cesijas, kokias gavo nuo Chinų 
rando; užtai Anglijai pripažino 
tiesę jieszkoti sau tokių jau pie
tinėse Chinų provincijose ir at- 
szauzė isz Chinų sawo pasiunti
nį Pavlovę, didžiausię anglijonų 
prieszę; Pavlovę paskyrė amba
sadoriumi Korėjoj. Anglija, ne 
galėdama nieko daugiaus iszderė- 
ti, vėl priesz Maskoliję nusilen
kė. Užtai ji Azijoj stengiasi pa 
traukti į savo pusę Japoniję. 
Tūli laikraszcziai paduoda, buk 
tas Anglijai j tu pasisekė, buk 
terp Anglijos ir Japonijos pada
ryta sutartis, ant apstabdymo 
Ma*kolijos, jeigu toje bandytų 
užimti prigulinezię Chinams Man
eli uriję. Jeigu maskoliszka ka
riauna įsiveržtų į< Maudžuriję, 
tęsyk Japonija su savo kariauna 
užimtų Korėję, japoniszka gi lai
vynė susijungtų drauge su an- 
gliszka. Ma*k<»liszkl laikraszcziai 
vienok tam anghszkų laikrasz
czių paleistam paskalui netiki ir 
jį iszjuokia.

Jeigu ne pasiseks Maskolijai 
susitaikyti bu Anglija kaslink pa
sidalinimo pekmėi Chinuose, tai 
ir caro Mikalojaus suszauktas 
kongresas ne privers z\nglijofi 
visiszkai pasiduoti Maskolijos 
norams. Minėtas kongresas, jei
gu Maskolijai pasiseks patraukli 
visas kitas Europi* vieszpatys- 
les, tiek galėtų padaryti, kad tos 
\vieszpatys^» gaj^’ų -u-idrau- 
JEm wi *08 prieszA ogi i ję ir kaip 
spėja ir priesz Ainerikę,jeigu tojė 
su Anglija susirisztų.

Krasztai prie Raudonei  jų 
jūrių.

Ėjimas angliszkos kariaunos 
ant Chartumo, Derviszų kraszte, 
turėjo vėl apsistoti, kadangi 
Chartume yra 70000 derviszų, 
angliszkos gi pajiegos ne perei
na 20000 angliszkų ir egiptiszkų 
kareivių, angliszkas kanuolinis 
laivas ant upės Niliaus susidaužė 
ir paskendo, kareiviai nuo jo 
vienok viai iszsigejbėjo. Dabar 
anglijonai vėl pradėjo traukti 
tolinus į pietus, derviszų forpos 
tai traukiasi nuo anglijonų 
į kruvę. Neužilgio todėl rei
kia ežia prieszais Chartumę 
laukti didelio muszio. Tūli an
gliški laikraszcziai pranesza, buk 
Prancūzai isz savo valdybų slap 
ta iszsiuntė kariaunę prie Niliaus 
ištakų, idant užkirsti kelię an
gliszkai kariaunai, jeigu tojė ban
dytų eiti tolinus į pietus.

Kitoj Riudonujų jūrių pusėj, 
Arabijos dalyj, Jemene, užkilo 
maisztai, kurie neiszpasakytai 
pradeda platintiesi. Turkija, ku
riai tie krasztai priguli, ne turi 
pajiegų ant pergalėjimo maiszti- 
nįkų. Turkiszkas janerolas, isz- 
siųstas su tvirta kariauna priesz 
pasikėlėlius, pats su sawo karei
viais perėjo į jų pusę. Dabar 
priesz juos sultanas iszsiuntė gar
sų grekonų pergalėtoję, Edemę 
paszę. * Maskoliszki laikraszcziai 
sako, buk Anglija tuos maisztus 
lyczia sukėlė ir palaiko, tikėda
masi per tai Turkijos sultanę į 
savo pusę patraukti, arba atrasti 
progę užimti sau kokį nors Ara
bijos szmotę.

Excursia Į Bostoną.
Niekei Pinte geližmkelis par

davinės ex k ursi jos tikietus isz 
Ch'cagos į Bostonę ant 16, 17, ir 
18 Rugsėjo už $19 į abi pusi 
(rotfnd tnp). Tikietai bus geri 
ant sugrįžimo iki 30 d. Rugsėjo. 
Kad atsilikus sziai progai daugy- 
bė žmonių važiuos, taigi norinti 
gaut miegojimo karus, turi atsi- 
szaukti ankseziau prie J. Y. Cala- 
hm, Gen’l Agent, 111 Adams 
St., Chicago, III. Telefoną-*: 
Main 3389. <*>

Isz Lietuvos.
Isz Lydos, VVilniaus, gub.

Rugiai jau visur nupjauti, už 
augo jie szįmet teip gražus, ko
kių jau seniai ne buvo; tikt su- 
vežimę stabdė nesiliaujanti ly
tus, kurie kaip kur sudaigino 
rikėse ant lauko stovinezius. Už
stojus kelioms dienom* giedros, 
ukinįkai pasinaudojo ir suvežė 
nupjautus rugius. Kadangi szį
met jie gražiai užaugo, tai ir pre
kės grudų nupuolė.

IViename kaime netoli mieste
lio Szczuczino, mažas piemenaitis 
užsimanė pasiskyti žirnių nuo 
svetimo lauko. Užtėmyjo vie
nok tę žirnių savinįkas, vaikę 
pagavo ir skaudžiai jį sumuszė. 
Riksmę muszamo iszgirdo tėvas 
vaiko, jis atbėgo sunui į pagelbę, 
pagriebę* kelis akmenis, metė į 
kankintoję savo sunaus ir teip 
gražiai pataikė į gatvę, kad pra- 
muszė kau’ę. Nugabeno dar be 
žado gulintį ukinįkę į Szczuczino 
ligonbutį, kur jis ant rytojaus ir 
pasimirė.

‘ Nepaprastas gydymo
si būdas.

Du vaikinai kaimo Zignicos, 
Tarbatos pavietyj, Latvijoj, 
grįždami namon isz karezemos, 
užtėmyjo girioj netoli kelio ugnį 
ir žinoma, užsimanė persitikrinti, 
nuo ko ta ugnis yra, prislinko 
jie tankumynu prie ugnies ir už- 
likro pamalė žingeidų daiktę: ma
žoj terpgiiio palaukėj buvo už 
degta* laužas, |>er kurį szokinėjo 
nuogi, iszsitepę juodi žmonės. 
Waikinai patikėjo, kad tai yra 
velnių vestuvė* ir persigandę 
leidosi bėgti ir tuom iszgazdino 
ir szokinėjanezius per ugnį vel
nius, kurie pasirodė gyventojais 
netolimo kaimo. Jie mat, pa
gal įsakymę vienoavinįko, tokiu 
budu gydėsi nuo niežų. Avinįkas 
mat liepė jiems iszsitepti degutu, 
užkurti girioj laužę ir teip iszsi- 
tepusiems szokinėti per ugnį mė
nesienos naktyj.

Isz Trakų, VVilniaus g u b.
Hebreiszkoj kalboj iszeinantis 

Warszavoj laikrasztis “Hacetira” 
pranesza apie szitokia bjaurię 
žmogžudystę atsitikusię netoli 
Trakų. Rytmetyj, žmonės eidami 
į darbę, užtėmyjo tuojaus už mies 
to aut telegrafo stulpo kybantį 
jaunę žydę. Rankos ir kojos jo bu
vo vinimis prie stulpo prikaltos, 
burna su skudurais užkimszta, 
deszinė akis iszrouszta ir daug 
žaizdų ant viso kūno, kas rodo, 
kad kol jį įveikė žmogžudžiai, jis 
smarkiai gynėsi. Prie kaklojo 
buvo pririeztas popieros sz m ote
lis, ant kurio matomai buvo kas 
paraszyta, bet besitraukiantis per 
naktį smarkus lytus rasztę nu
plovė ir todėl nežinia, kas ant 
tos popieros buvo paraszyta. Už- 
musztasis atkako į Trakus isz ry
tinės Maskolijos, isz miesto Kaza- 
niaus ir gyveno jau nuo penkių 
metų, užsiiminėjo jis javų pre
kyba. Kas jį galėjo užmuszli, dar 
nieks nežino.

Petcrbiirgskija Wiedomos- 
ti apie wyskupą Woloii- 

czauskį.
Maskoliškas laikrasztis “Pe- 

terburskija VViedomosti” patalpi
no rasztę apie musų raszlinįkę, 
vyskupę VVoIanczauskę ir apie 
svarbiausię jo darbę, taigi apie Is- 
toriję Žemaiczių vyskupystės,apie 
iszvertimę tos knįgos į lenkisz- 
kę kalbę ir apie perspaudinimę 
jos Amerikoj kasztais kunįgų Mi
luko ir Burbos. “Peterburgskija 
Wiedomosti” sako, kad isz lietu- 
viszkos kalbos į kitas versta ne 
vien “Žemaicz'ų Wy«kupystė”. 
Isz lietuviškos kalbos ver-tos

yra: Juszkevycziaus, Svodbinė 
rėdą lygiai į lenkiszkę, kaip ir į 
vokiszkę kalbę; Donalaiczio ei
lės verstos į lenkiszkę, (tikt Pa
vasario linksmybės, Rėd) ir į 
vokiszkę.

Trūksta mokintojų Kau
no gub.

Maskoliszkas laikrasztis “Ko- 
venskija Gubern. Wiedomosti” 
skundžiasi, kad dėl Kauno guber
nijos trūksta mokintojų, ant szių 
metų 20 mokslainių ne turi mo- 
kintojaus. Isz Maskolijos ežia 
partraukti doresniejie mokinto
jai, supratę visę kvailumę savo 
perdėlinių ir mierius rando, ku 
r i am ne tiek rupi apszvietimas 
kiek kvailinimas ir maskoliuimas 
lietuvių, apleido savo vietas; 
pasiliko ant vietų tikt niekiausi 
ir iszėję isz Panevėžio mokintojų 
seminarijos.

Lietuwos dailides Į Aus
traliją.

Po VVilniaus ir VVitebsko gub. 
važinėja Australijos agentai kal
bindami dailides keliauti į kolio- 
niję Pietinės Australijos, kur jie 
ras gėrę uždarbį. Neseniai ant 
vokiszko garlaivio “Atlant”, isz 
Peterburgo iszkeliavo 42 daili
dės isz VVitebsko ir VVilniausgb. į 
miestę Adelaidę, pietinėj Austra
lijoj. Kad tikt iszkeliavusiems 
ne reiktų gailėliesi, kad apleido 
sawo lėvynę. Ne visada sveti 
miems agentams galima pasiti 
kėti.

Bulvves puwa.
Szįmet vastra Lietuvoj neisz 

pasakytai lytinga, ypacz ant ly
tau* skundžia-i gyventojai Su
valkų gub., kur per lytus ne ga
lima buvo suvežti nukirstų ru
gių, daugelyj vietų jie sudygo. 
Žmonės dar laukė, kad nors bul
vių surinks diktai, tuom tarpu 
ir tų vilczių reikės ukinįkams 
iszsižadėti. Dabar antai ateina 
žinios isz Suvalkų, kad po visę 
guberniję nuo tankių lytų bulvės 
puwa, ant molynių mažai žmonės 
kę surinks, ant pieskynų bus jų 
dar kiek, bet ne daug.

Užinusz6 numylėtinę.
Mieste Lžepojuj, virtuvėj res

tauracijos prie rotušės, rado 
kraujų baloje gutinezius virėję, 
jaunę mergiųę ir savinįkę tos 
restauracijos. Abudu buvo per- 
szauti, virėja buvo jau atšalusi, 
negyva, restauracijos savinįkas 
gi dar kvėpavo, bet ir jis neužil
gio pasimirė. Užmuszta virėja 
buvo mat numylėtinė restaura
toriaus ir kad ji nesutiko ant to, 
ko restauratorius nuo jos reika
lavo, užtai jis ję perszovė.

Prigėrė.
Isz Lietuviško Brasto raszo: 

duktė cziinykszczio paczto direk
toriaus, jauna 22 metų moterisz- 
kė, aut vasaros su savo vyru ir 
keliais oficierais apsigyveno ant 
kaimo netoli Brasto. Czia ji už
simanė iszsimaudyti upėj Liesna, 
bet įbrido į gilumę ir pradėjo 
skęsti. Pamatęs tę jos vyras, 
šoko į upę, bet ir jį pagriebė 
srovė ir nuneszė toliau?. Subė
go kareiviai gelbėti, bet ištrau
kė abudu jau negyvus.

Gaisrai.
8 d. Rugpjuczio, netoli mieste

lio Smorgonės, Wilniaus gub., 
dvare Sviellianuoso, maskoliaus 
Aleksandrovo, sudegė parengta 
mielių dirbtuvė. Ugnis isznai- 
kino visas dirbtuvės triobas, 
maszinas su visais įtaisymais.

Grodno gub. iszdegė su wisu 
kaimas Arkavycziai. Czia ugnis 
isznaikino su viskuom 14 ūkių; 
jeisru neiszdegė jų daugiau*, tai 

1 todėl, kad daugiau* ne buvo.

į “GARSUI”.
Nors “Garsui” mažiaus negui 

daugeliui kitų laikraszczių pridė- 
rėtų kitus mokinti, kaip reikia^ 
elgliesl, kadangi mažai yra lietu
viškų laikraszczių, kuriuose hu
tų tiek neteisingų apju<xiinimų 
nepatinkanezių jo partijai y- 
patų patilpę, kaip “Garse”, jis- 
vienok nr. 33 smarkiai mus bara 
už musų straipsnius kaslink Chi- 
cagoa lietuviškos parapijos kasos. 
Mes savo straipsniuose reikalavo
me vien, kad kunįgas Kravczu- 
nas iszduotų rokundas isz suvarto
jimo ant bažnyczos reikalų nuo 
lietuviszkos visuomėnės surinktų 
pinįgų. Reikalavimas tasai, rodo
si, visai teisingas, kadangi kitur 
kasierius, negalinezius tikrai tei
singai išsirokuoti iš visuomenėm 
sudėtų pinįgų, nelikt praszalina 
nuo ka-ierystos, bet dar į kalinius 
sodina, toki antai Europoj patenka 
po sudu. Kunįgas vienok, vieton 
iszpi.dyti tę, ko visuomenė per 
musų tarpinįkystę reikalavo, asa- 
biszkai juodino mus ne tikt prie 
kiekvienos progos ar tai pats, ar 
per savo ištikimus tarnus, bet 
ant to pasinaudojo ir isz bažny- 
czios, žmonėms gi iszdavė vardu 
savo paties iszrinkto komiteto 
neva rokundę isz išduotų pinį
gų, kuri pati musų kunįgę apkal
tina labiaus negu “Lietuvoj” pa
tilpę rasztai. Kol kunįgas Krav- 
czunas neiszsiteisįs isz par^pijonų 
daromų jam užmėtinėjimų, mes 
jo ne galime už lietuvių vadovę 
laikyti. Jeigu daromi jam uime- 
tibėjimai teisingi, tai ne tikt mu- 
?ų,bet visų dorų žmonių priderys— 
tė yra persergėti visuomenę, pa
rodyti visiems,kad jie yra skriau
džiami, stengt tesi juos nuo skriau
dėjo apginti, nors juom butų ir* 
kunįgas.

“Garsas” vienoje vietoje szi- 
teip sako. “Kap ten ne būt su 
Chicagos kasa, daleiskim net jog 
viskas, kę “Lietuva” raszo, yra. 
teisybė, kę sakau skaitytojai isz- 
nesz gero isz perskaitymo ano* 
straipsnio? Pasipiktinimę^ 
daugiaus nieko; jeigu skaitytojam 
turėjo sulyg sziol pasitikėjimę į 
kunįgų teisingumę — patrotys jį, 
bet kę užtai naudos lietuviszka. 
visuomenė?”

“Ne abejoju nė biskį, jog nar
nėtas straipsnis sugadys jame pa- 
eitikėjimę į kunįgiję”.

Mes ne užginame, kad 
musų stripsniai priesz 
kunįgo Kravczuno darbus^ 
jeigu lie jo darbai atras apgenė
jus ir užtarėjus kunįgų lakrasz- 
cziuose isz szalies kunįgų neuž
gautų musų rasztuose, gal numa
žinti žmonių pasitikėjimę, bet isz 
tikro ne musų rasztų tai bus kal
tė, tikt paežių kunįgų, kurie pa^- 
piktinancziais pasielgimais suma- 
žys žmonių pasitikėjimę, jeigu jų. 
laikraszcziai bus apginėjais papik- 
tinaneziųkitųkunįgųdarbų. Musų 
straipsniai iszvilko tikt į aiksztę 
tuos slepiamus peiktinus darbus. 
Jeigu tokių darbų ne bus, mes 
negalėsime apie ne ėsanezius gar
sinti. “Garsas” juk teiposgi ne 
tyli apie darbus teip vadinami} 
“šilupinių” ir net juos labiaus isz- 
juod*ina,negu jie ištikto juodi yra. 
Pasakys gal mums,kad kunįgų ne 
galima prie D-ro Szliupo prily
ginti. Mums rodosi, kad mes pri
valome žiūrėti vien į darbus, o 
ne į ypatus: peiktinas darbas vi
sų lygus, ar piktai besielgiantis 
butų kunįgas, ar jo prieszas. 
Quod lięet Jovi, iicel et bov.il 
Kunįgas yra doros mokintojumi, 
jis privalo savo pasielgimu dorę 
mokinamiems žmonelėms paro
dyti. Doru gyvenimu gal jis ku
nigijos wardę pakelti, tęsyk pa
kils ir žmonių pastikėjimas, bet 
slepiant nuo žmonių ant bažny- 
czios nurinktus pinigus, arba juos 

1 vartojant aut s-tvo saKškų rei-



kalų garbė kunįgijos nepakils, 
nors tuos dalykus kasžin kaip 
slėptume, nors dar daugiau? butų 
laikraszczių besistengianczių to
kius darbus apginti. Slėpdami 
keno nors peiktinus darbus, juk 
tuom jau mes pats dalyvautume 
tuose darbuose. Jeigu mes žino
tume, kad kunjgas skriaudžia sa
vo parapijonus ir apie tai tylėtu
me, juk tęsyk pats dalyvautume 
prie tų skriaudimų. “Garsas” lie 
pia mums tylėti apie papiktinan- 
czius kunįgų drabus, bet kodėl 
pats kitokių principų prisilaiko 
kaslink i-zliupinių? Kodėl tūli ku
nigai net isz ambonos draudžia 
žmonėms skaityti laikrtuzczius ir 
apszvieczianczias žmonių protę 
knįgas; prie tokių priguli ir mu 
sų kun. Kravczunas. Ar daro tę 
ant padidinimo žmonių pasitikė
jimo norintiems juos apszviesti?

Sutinkame mes su “Garso” 
raszėjum ir pritariame jam saky
dami : kaš yra priežaszczia pa
piktinimo neapszviestų žmonių, 
taigi mažutėlių, geriaus būt, 
kad jam pririsztu girnas po kaklu 
ir paskandytu jūrių gelmėse. 
Musų vienok pradėtoj kovoj ne 
mes ėsame priežaszczia papiktini
mo, bet tikt pagarsiname pa- 
piktinanezius darbus, o tas yra 
musų priderystė, mes privalome 
persergėti musų brolius nuo vii 
kų avies kailyje. Su tais musų 
rasztais mes ne tiek norime padi
dinti žmonių pa?itikėjimę -musų 
laikraszcziui, kiek teisybę paro
dyti. Ar “Garsas” prisilaiko ki
tokios nuomonė*? Jeigu teip, tai 
tas vien rodyti, kad ir jo dorisz- 
ki principai kitokį.

Szaukiame ir mes dr»uge su 
-“Garso” raszėjumi: “sur mylėki 
me nors kartę ant tų mažutėlių ir 
fie duokime jiems žalczio vieton 
tikros meilės ir doros nfiokinto- 
jaus!” Kreipkimės prie skriaudė
jų, kadjie paliautų tuos mažutėlius 
skriaudę ir piktinę. Pastatykime 
sykį musų darbus ant prinepo: 
PEREAT MUNDU8, FIAT JUSTITIa! 

Stengkimės iszmesti isz musų eilių 
szaszuotas avis wis tiek kas joms 
ne butų, paliaukime užtarinėję 
už nevertus užtarimo,nors jie pri
gulėtų prie musų partijos, paliau
kime slėpę jų nors tokias nuodė
mes, kurios yra visuomenei vo- 
•dingos. Tęsyk isz tikro užsipelny
sime ant užsitikėjimo tų mažutė
lių, tylėdami, slėpdami arba už 
tardami už piktai daranezius mes 
neturime ir tiesos reikalauti di
desnio užsitikėjimo, kadangi 
.tuom juk mes meluojame.

Isz Amerikos.
Baisus sukurtai.

Stbacuse, N. Y. Ties szituom 
miestu, 24 d. Rugpjuczio užkilo 
baisus sūkurys, kuris pridirbo 
blėdies ant daugelio tukstanezių 
doliarų vertės. Nuneszė stogus 
daugelio dirbtuvių. Ant stacijos 
Lakeside ulyczinių karų sugrio
vė sienę, kurios trys žmonės tapo 
sunkiai apkulti, vienas isz jų ap 
kultas mirtinai; kitę darbinįkę 
numetė nuo vienos dirbtuvės 
-stogo ir tasai teiposgi mirtinai 
apkultas. Nuneszė stogę katali- 
kiszkos bažnyežios, numetė nuo 
pamato staciję Motinos Szven- 

•cziausios. Wienas italijonas, ant 
kurio nupuolė nutraukti elektrisz- 
ki dratai, tapo elektrikos ant 
vietos užmusztas.

Egg Harbor, VVis. Szitame 
miestelyj, ant rytinio kranto 
»Gre«n Buy, netikėtai užkilo smar
kus sūkurys, sustumė į kruvę už 
takoj stovinezius du laivu: vie
nas isz jų teip dručkiai tapo pa 
gadytas, k?d paskendo. Du jo 
tarnai prie to prigėrė, kitus gi 
iszgelbėjo žmonės nuo kranto. 
Wėtra miestelyj teiposgi nema
žai blėdies pridirbo, sugriovė 
vienę didelę krautuvę, nuplėszė 
triobų rtogus.

Užsidegė anglių kastynės.
Danville. III. Didelėse Dan- 

nitto kautynėse užsidegė szaftas. 
Užgimus ežia ugneliai, szaftoj 
dirbo 18 daibinįkų. Darbinįkai 
subėgo prie iszėjimo,bet jis buvo 
liepsnom apimtas, degė pas kėli
mo prieiaisa. Nebuvo kę dau
giau? daryli, kaip per ugnį ir 
liepsnę bandyti j«eszkuti kitoiszėji- 
mo. Tas dai binįKams.uors su dide
lių vargu, bet p) 3>8< kė, nors ke
li isz jų gana sunkiai apdegė, o 
vienus apdegę-* mirtinai. Mulai, 

maszinos ir visoki įnagiai pražu
vo ugnyj. Kaip sako,tos kastynės 
bus su visu uždarytos ir jose 
daugiau? ne dirbs.

Kvailo sztukoriaus darbas.
Indianopolis, Ino. Koksai pus

kvailis, sugriebęs dinamitinį pa- 
tronę, pametė jį tyczia ant szttit- 
kario szėnių ant Massachusets av. 
Atbėgęs ant tos vietos karas, 
kuriuom važiavo su virszum 50 
pasažierių, sudavė į pamastę pa- 
tronę ir tasai su ueiszpasakytu 
smarkumu expliodawo. Karo ra
tai tapo pagadyti. Ant laimės, 
sunkiau? sužeistų pasažierių nėra, 
bet kelios moterys isz isz 
gaszczio apmirė ir iszpuolė ant 
ulyczios. Iki sziol nepasisekė 
surasti ano neiszminlingo sztuko
riaus, kuris patronę ant szėnių 
pametė.

Iszalkę kareiviai užpuolikais.
Brooklyne, N. Y. Atsiųstas 

ežia ant pervežimo į Santjago 
vienas amerikoniszkos kariaunos 
regimentas susidedantis isz 800 
negrų isz Karnas, pradėjo užpul
dinėti ant taliunų, restaunejų ir 
groserijų netoli South Ferry ir 
jas iszplėszė. Kareiviai sako, kad 
nuo 24 valandų nieko ne valgė. 
Atsisakė jie sėsti ant laivo pas
kirto ant pervežimo į Santiago, 
kol valgio ne gaus, kadangi to 
nieks iszalkusiems duoti ne uorė 
jo, jie metė ginklus ir veržėei į 
vęlgomų produktų pardaviny- 
czias ir dang jų iszplėszė.

Neteisingi prekejai.
Prūsuose jau seniai užtėmyje, 

kad atgabenti isz Amerikos į 
Wokietiję miltai ne gryni kvie 
tiniai, kaip prigulėtų, bet maiszy- 
ti su komų miltais. Wokieiijos 
randas iszdavė savo muitiny- 
czioms prisakymę tokių maiszytų 
miltų su visu ntįleisti. Mat go
dus ant uždarbio tūli net* isingi 
prekėjai naikina svetur pasitikėji
mą visiems Amerikos prekėjams,o 
tas turi atsiliepti ant viso kraszto. 
Kitur tokius neteisingus prekėjus 
valdžios to paties kraszto bau
džia, Amerikoj vienok prekystoj 
prisilaiko kitokios doros.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Washington, Ind. Du pasažie- 

riniai trukiai susimuszė ant 
Evansville & Indianopolis ir 
Southern Indiana geležinkelio. 
Mae-zinistas Evansvilles trūkio ta
po ant vietos užmusztas, peczku- 
rys gi mirtinai sužeistas, maszi- 
nistas ir peczkurys Southern In
diana trūkio tapo teiposgi sun
kiai sužeisti.

Ware, Mass. Netoli nuo ežia 
susimuszė du geležinkelio trukiai. 
Prie to penki pasažieriai vieno 
trūkio tapo ant vietos užmuszti. 
Sužeistų yra diktai..

Nelaime statant namus.
Philadelphioj, Pa. po nr. 475 

ir 477 ant 5 ui. naujai statomų 
namų nugriuvo gzymsas ir t ienos 
dalis ant dirbanezių darbinįkų, 
du darbinįkų ir du praeiviu ui- 
muszė ant vietos, keturis darbi- 
nįkus mirtinai apkūlė teip, kad 
nėra nė jokios vilties, kad jie 
galėtų iszgyti; apart tų, yra dar 
du darbinįkai užgauti nors sun
kiai, bet nemirtinai. Žinoma, kad 
kaltė ežia triobę statanezių kon- 
traktorių, kurie, norėdami dau 
giaus uždirbti, silpnai ję statė.

Paskendo laivas.
Atkakęs dabar į Ne v Yorkę 

pasaži erinis Sz te t i no linijos gar
laivy^ “Norge”, apreiszkė, kad 
pereitos sanvaitės eubatoj, prie 
Nevfoundlando krantų, laike 
tirsztos miglos jis susimuszė ant 
jūrių su prancuziszku žvėjų laivu 
“La Coquete” ir paskutinę pusiau 
perskėlė, nuo ko tas greitai pa
skendo, Trys žmonės spėjo už- 
szokti ant “Norge”, dar szeszis 
iszgelbėjo nusiųstos valtys, 16 
gi žmonių, drauge su laivu pa 
skendo ir prigėrė.

Iszvaikytas plkninkas.
Columbus, Ind. Netoli szito 

miesto, girioj Dog Woods, susi
rinko apie 7000 žmonių ant ap- 
vaikszcziojimo farmerių szven- 
tės. Netikėtai vienok užkilo baisi 
audra su vėtra. Wėtra laužė me
džius, kitus isz szaknų iszrovė. 
To buvo susirinkusiems jau per 
daug, kas tikt galėjo, stengėsi isz 
girios pabėgti. Wėiros Užrautų 
medžių dwi moterys tapo mirtinai 
apkultos, lengviaus užgautų pa
sirodė diktai.

-.... ................. .1 ■
Trūkis su kareiviais iszszoko isz 

• relių.
Birmingham, Ala. Ant Louis 

ville & Nashville geležinkelio 
trūkis vežantis kareivius iszszo
ko isz rėlių ir isz dalies susidau
žė. Du kareiviai Nev Yorko 
regimento tapo ant vietos už 
muszli, vienas mirtinai apkultas 
ir szeszi apkulti nors sunkiai, bet 
ne mirtinai. Kareiviai, kaipo 
priežastį nelaimės, paduoda, kad 
trūkis per greitai bėgo ant kelio 
užsisukimo.

Užnuodinti szaldanti saldu
mynai.

Middletovn, N. Y. Nuo teip 
vadinamo Ice Crearn, pirkto vie 
noje pardavinycz'oje, užt-inuodi- 
no daug žmonių, trys isz tokių 
pasimirė, 20 gi dar gyvi, bet 
isz to skaitliaus dar kelių dakta
rai ne pasitiki nuo mirties iszgel 
bėti. Wisi pa si m irę ir apsirgę 
buvo mat svecziuose pas farmerį 
Jonės, netoli Greenfieid. Terp 
pasimirusių yra ir patsai farme- 
rys vaiszintojss.

Paskendo garlaivy?.
Mackinav City, Mich. Gar- 

lai vys “Supeiior”, laike smar
kaus vėjo, susidaužė prieszais 
Poverty Island ir paskendo su 
visais tavorais. Su juom prigėiė 
ir visi ant jo buvę jurinįkai, tai
gi 14 žmonių. Apie ii-zgelbėji- 
mę nors vieno isz jų nieko ne 
girdėt.

Isz darbo lauko.

LIETUVA

r Darbai Amerikos tabako ir 
cigarų dirbtuvėse, kur dirba uni
jų darbinįkai, pradeda eiti geryn.

r New Kensington, Pa. Dar
bai ežia ir visose aplinkinėse eina 
gerai; darbo užteks visur ant 
ilgai.

T Darbai Pennsylvanijos antra
cito kastynėse eina labai silp
nai, darbinįkai ne uždirba nė ant 
maisto.

5[ Elvood, Ind. American Tin 
Plate Co. dirba gerai visose da
lyse ir darbo turi užtektinai ant 
ilgo laiko.

5 Nevport, Kr. Darbai czia
nykszcziose dirbtuvėse visur 
eina gerai, darbinįkų be darbo 
ežia dabar nėra.

Nicetovn, Pa. Milvale Steel 
Co. prie savo dirbtuvių statys 
nauję dalį ir paskui priims dau- 
giaus darbinįkų.

5 Sztete Indiana neužilgio 
bus pastatyta dideli nauja stiklo 
dirbtuvė, stovės ji ant koopera- 
tyviszko pamato.

Reading, Pa. Griauja dabar 
senę ežia buvusię geležies lieji- 
nyczię. Liejinyczia ta buwo viena 
isz seniausių Amerikoj.

•į Allentovn, Pa. Nuo seniai 
ežia ėsanezius Caplay peczius su 
visu iszardė. Ar jų vietoj statys 
naujus, dar nežinia.

•j Port Royal, Pa. Darbai 
czianykszcziose kastynėse eina 
gerai, Port Royal Coal Co. rei 
kalauja naujų darbinįkų.

5 Albartis, Pa. Czianyksztė 
Thomas Iron Co. ardo Lak Ridge 
peczius. Ar vietoj sugriautų sta
tys naujus, dar nežinia.

5Į Lackavanna, Pa. Czianyksz- 
czios Colcbrook geležies dirbtu
vės nežilgio pradės dirbti. Baigia 
jose reikalingus pertaisymus.

5[ Nile, Oh. Darbai Falcono 
geležies dirbtuvėse eina gerai ir 
yra viltis, kad jie neis niekyn, 
kad darbo užteks ant ilgai.

5 Nev Castle, Pa. Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse visur eina gerai ir yra vil
tis, kad darbo užteks ant ilgai.

5[ Blair?ville, Pa. Wisose 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse dirba ir kaip duodasi girdė
ti, turi jos darbo ant visos žie
mos.

5[ Bellefonte, Pa. Dirbtuvės 
Valentina Iron Co. dar szį mėne
sį bus parduotos. Nežinia, aętie, 
kurie jas nupirks, pradės jose 
dirbti.

5 Centralia Collery, Pa., 6 
mylios nuo Mt. Carmel, brokeris, 
kuris per 3 metus stovėjo, dubar 
pradėjo dirbti. Patilps tenai 1000 
darbinįkų.

5 Milvaukee, Wis. Czia
nykszcziose geležies dirbtuvėse

visur dirba gerai, dirbtuvės turi 
diktai reikalavimų, todėl ir dar
ko užteks ant ilgai.

•j Joliet, Tll. Wisose geležies 
dirbtuvėse, iszėmiis kelių mažų 
dalių, dirba gerai. Rolmillis pri
ėmė nauję užmokesnio tabelę, 
todėl ir jame pradės dirbti.

5| Nev York. 600 sztraikuo- 
janezių mantelių siuvėjų sugrįžo 
prie darbo. Jie sztraikę laimėjo, 
kontraktoriai priversti buvo 
iszpildyti darbinįkų reikalavitnę.

1 Landsdale, Pa. Foenix 
Foundry Mfg Co. stato prie savo 
dirbtuvių naujas dalis. Kaip tikt 
darbai prie to pasibaigs, ras dar 
bę naujose dalyse diktai darbinį
kų.
• 1 Harrisburg, Pa. Penna 
Steel Co. dirbtuvės turi daug 
reikalavimų, dabar dirba jose su 
dviem darbinįkų atmainoms. Isz 
viso dirba dabar 5484 darbinį 
kai.

5] Titusville, Pa. Czianyksz 
ežiose geležies dirbtu vėse.neužil- 
gio pradės statyti nauję dalį; kaip 
tikt prie statymodarbai pasibaigs,1 
priims prie darbo daugias darbi
nįkų.

Pottbtovn, Pa. Czianyksz- 
czios blėtos dirbtuvės Ellis & 
Lessig Co., kurios buvo uždary
tos dėl visokių pertaisymų, pra
dėjo vėl dirbti. 200 darbinįkų 
gavo jose darbę.

•i Kensington, Pa. Czianyk»z- 
cziai ir tūli Pittsbursro kapitali
stai susidėję paima girias ant sa
los Porto Rico, ant kurių kirtimo 
reikalaus darbinįkų isz Suvieny
tų Wieszpatyszczių.

5 Martin? Ferry, Oh. Langh- 
lino geležies dirtuvės tapo pa- 
gadytos ir jas reikėjo su visu už
daryti iki ne taps vėl viekas pa
taisyta, bet tas neilgai trauksis, 
neužilgio tose dirbtuvėse pradės 
vėl dirbti.

51 CoNNELSVlLLE, Pa. Czia- 
nykszcziai kokso pecziai dirba 
kaip ir pirma, žymesnių permai
nų nėra, bet pereitę sauvaitę 
dirbo mažiaus, dabar prie kokso 
peczių dirba tikt tris dienas ant 
sanvaitės.

< Muncie, Ind. Wisos czia- 
nyksztės dirbtuvės turi darbo 
užtektinai, .visose dirba gerai. 
Midland geležies dirbtuvėse dir
ba be perstojimo. Dirbtuvėse In
diana Iron Co. dirba su dviem 
darbinįkų atmainom.

5 AndersON, Ind. Sztraikas 
darbinikų czianykszcziose Ame
rican Steel & Wiie Co. dirbtu
vėse traukiasi toliaus, kompanija 
nesutinka ant darbinįkų reikala
vimo. Todėl tegul ežia nieką ne 
keliauja darbo jieszkoti.

1 Phoenikville, Pa. Darbai 
ežia eina gerai, ant vietos nėra 
darbinįkų neturinezių darbo, vi
si dirba, kas tikt dirbti nori. 
Szviežiai isz kitur atkakusiam 
daibinįkui lengviaus ežia gauti 
darbę negu kur nors kitur.

5[ Franklin Forge, Pa. Dar
bai czianykszczioj akmenų skaldi- 
nyczioj eina gerai. Darbę gali 
gauti kiekvienas, kas tikt dirbti 
nori. Darbinįkai dirba ežia ant 
kontraktų. Norinti darbo jieszko
ti, privalo atsiszaukti į Ganister 
Blair Co. Pa.

5[ Kokso pecziai West Virgi 
nijoj dirba geriaus, pastatė ežia 
ir dauginus peczių, seniaus gi bu
vę Wheelingo apskrity j l»eveik 
visi dirba. Fairmounto apskrity]* 
dirba teiposgi visi pecziai. Upper 
Potomaco apskrityj dirba gerai. 
Apie Knnavha ir Nev River 
dirba mažai.

5[ Wilmington, Del. Darbai 
eina neniekinusiai, darbinįkų be 
darbo yra mažai. Kas nori dirbti, 
tai darbę vis kur nors gauna. Szį 
metę musų mieste visas ulyczias, 
kurios buvo grįstos su akmeni
mis, iszklojo akmeninėms ply
toms. Prie to teiposgi diktai žmo
nių gavo darbę.

5f Darbinįkai visų stiklo dirb
tuvių, prigulinti į darbinįkiszkas 
organizacijas, reikalauja pakėli
mo už darbę užmokesnioaut 25%, 
taigi ant ketvirtos dalies to, kę 
jie dabar uždiiba. Jeigu dirbtu
vių savinįkai ant to ne sutiks, 
darbinįkai ketina visose Atlieti- 
kos dirbtuvėse pakelti didelį 
sztraikę.

1 Elgin, III. Laikrodžių 
dirbtuvėse “Elgin National 
Watch Co” 120 laikrodžių dirbė 
jų pakėlė sztraikę; kadangi jie tu
ri daug pritarianezių terp-kitų 
darbinįkų*, todėl ir kiti gal mes
ti darbę, tęsyk dirbtuves reiktų 
su visu uždaryti. Nesutikimai 
terp darb'nįkų ir kompanijos 
užgimė už užmokėsiu už darbę.'

1 Pjtti-burg, Pa. Darbai czia
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai. Totten & .>L*g Iron 
Co. turi daug reikalavimų. Car- 
negie kompanija dirbdina reika
lingus daiktus prie geležinkelių 
dirbdinimo dėl Nicaraguos. Oli- 
ver Wire Co. dirba visokius per
taisymus. Shiflier Brigde Co. stato 
naujas dirbtuves Homesteade, 
Pa.

5[ Hazleton, Pa. 100 kalna
kasių Andenried ir Honybrook 
kastynių buvo pakėlę sztraikę 
užtai, kad kaslynių užveižėtojai 
be jokios pr ežasties piaszilino 
nuo daibo du prigulineziu prie 
unijų darbinįkų. Kastynių už- 
veižėtojas pagarsino tuojaus, kad 
jeigu darbinįkai ne sugiįž prie 
darbo, kastynės bus uždarytos iki 
pabaigai szių metų. Darbinįkai 
to pabūgo ir sugrįžo prie darbo.

Kelios didžiausios kompani
jos, turinezios Amerikoj plieno 
dirbtuves, sutvėrė didelį trustę, 
prie jo turės pristoti ir kitos plie
no dirbtuvės, jeigu norės užsilai- 
kyti. Kapitalas to trusto yra 
75000000 dol. Su tėip susidrau
gavusiais kapitalistais tiesiog ne
galima bus iszlaikyti konkurenci- 
ję savistovėms mažesnėms plieno 
dirtbuvėms, visę plieno iszdir- 
bystę ant visi) Amerikos plotų 
paims minėtas trustas.

• Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wieszp.dystėse buvo isz viso 
170 nusibankrutinimai, perei
tę gi metę, (ę paczię sanvaitę 
buvo jų 223, Kanadoj buvo jų 
26, pereitę gi metę 34. Amerikos 
prekysta kyla vis augsztyn, isz- 
vežimas grudų į svetimus krasz- 
tus, pasibaigus pjutei Europoj, 
pasimažino, kvieczių prekės pa
skutinę sanvaitę sumažėjo ant 
3c. už buszelį. Žymiausiai per pa
skutinę sanvaitę pasigerino dar
bai czeverykų ir czebatų dirbtu
vėse;. kitur žymių permainų 
nėra..

5[ Pana, III. Sztraikas unijų 
kalnakasių tmukisi ežia toliaus; 
kastynių savinįkai jau parsitraukė 
negrus, kurie pradėjo dirbti po 
apgynimu szerifo ir jo pagelbinį- 
kų. Wienę dalį negrų sztraikie- 
riams pasisekė prikalbėti grįžti 
atgal ir pamesti darbę Darbinį- 
kiszkos unijos pažadėjo tiems 
negrams, kurie pames darbę, pa
rūpinti kelio kasztus ir valgį ant 
sugrįžimo atgal, liet szerifo žmo
nės, gazdinimais persžauti, ver- 
czia juos grįžti piie darbo. Išz to 
matyt, kad Panas szerifas, teip 
kaip savo laike pagarsėjęs Mar
tin, yra ne ant apgynimo teisy
bės, bet vien kapitalistų kastynių 
savinįkų tarnas.

ISZ 
Lietūwiszhu dirwu.

Chicagos parapijinės mok 
sianės reikaluose.

Kada “Lietuva” pakėlė kiaušy 
mę Chicagos parapijinės mok- 
slainės, tikėjau, kad jisai greitai 
pasibaigs, kadangi dabar kova 
vis tęsiasi, tai gal ir man daleista 
bus “savo dvylekį įkiszti”. Gal 
mano žodžiai daugeliui nepatiks, 
bet asz myliu teisybę, tad turiu 
sakyti tę, kę mislyju.

Asz ežia noriu už Komiteię už
tarti, bet ir kilų neapkaltinti. 
Žmogus yra isz duszios ir isz kū
no, užtad reikalauja dvejopo au
ginimo ir iszauklėjimo, taigi kū
no ir duszios. Apie iszlavinimę 
duszios Komitetas Chicagos mok- 
slainės matomai, daug rūpinasi ir 
tėviszkos jų szirdys atminė, jog 
nieks teip jų vaikelių nedažiurės, 
nieks teip gražiai jaunose szirde- 
lėse sėklos dorybių nepusės, kaip 
tie tikri aniuolai sargai žmogisz* 
kume kūne, seserys arba minysz- 
kos.

Užtai, kad “Lietuva” užmetė 
mokslainei negerę vedimę, visi 
suszuko, jog tai neteisybė, jog 
seserys jų vaikelius gražiai mo
kina: kalbėti (Riterėlius, gražiai 
bainyczioje apsieiti, garbinti 

VVieszpatį Diewę, žodžiu, gražiai 
augina jų vaikelius kaslink du- 
szios. Garbė užtai Komitetui Chi
cagos mokslainės. Sekime jaunose 
szirdel&e gėrę sėklę, o rinksime 
gėrę vaisių. Bet.. .. nelaimingas 
tas, • kad Komitetas Chicagos 
mokslanės, besirūpindamas apie 
auginimę duszios, užmirszo apie 
neatskyriamę'jų vaidelių reikalę, 
taigi apie auginimę kūno ir proto. 
Ir ežia jau, ant savo nelaimės, ne
žinau kaip teisyti Komitetę, nes 
pagal mano iszmintį, ežia “Lietu
va” turėjo ne tikt teisybę, bet ir 
reikalę pakelti balsę, idant tę, 
anot Kunįgo isz Garso, “skanda- 
)ę” sulaikyti.

Lietuviszkoje mokslainėje, už 
lietuvių pinįgus, lietuvių vaikus 
mokina mokintojos įie mokarezios 
lietuviszkos kalbos!!! Tai yra 
tikras “skandalas”. Mėgycziau ir 
ežia teisyti Komitetę; pasaky- 
cziau, kad wiszta besirinkdama 
sau nakvynę, įlekia į virszunę 
slyvos ar vysznios, Ui jai rodosi, 
jog ji teip augsztai, jog jau ir 
erelis augszcziaus pasikelti nega
li, teip lygiai ir Komitetas Chica
gos mokslainės, kada moka skai
tyti ir raszyti, masto, užteks jeigu 
jų vaikeliai teipgi galės į vir
szunę vysznios įtūpti. Bet ka
dangi dabar jau ir visztos renka
si auksztesnį medį, tad ir mes, 
pamatę mokėjimę lietuviszkos 
kalbos isz protesto Komiteto 
priesz “Lietuvę”, vienu balsu tu
rime sakyti: “Mieli sanariai Ko
miteto, jus į virszunę vysznios į 
tūpti galite, bet ne norėkite, kad 
ir jus vaikeliai negalėtų augsz- 
cziau pasikelti”!

Ir už tėisybę, kada senovėj, 
neturėdami mokslainių, sanariai 
Komiteto ii-zmoko nors teip raszy
ti kaip paraszė jie savo protestę, 
pagirtinu tai buvo daiktu, bet 
dabar, kada turėdami savo mok- 
slaines, dedame ant jų savo ska- 
tikę, negalime niekados dalęisti, 
kad net tiek mokėdami lietu
viszkos kalbos kaip Chicagos 
Komitetas, mokytu mokslainėse 
lietuvių vaikus lietuviszkos kal
bos, o kę gi galima pasakyti, jei
gu tos seserys nė tiek musų kalbos 
nemoka?

Bet kad sziteip teisinu Komi
tetę, nesijutau, kaip visę kaltę su- 
vereziau ant kunįgo Kravczuno. 
(Dovanok Broli! Priesz tavę ka
riauti ne noriu). Bet kad paketi
nau teisinti, tad tesysiu visus. 
Lotyniszkas priežodis sako: nemo 
judex in sua causa, tad ir kunį- 
gas Kravczunas, užsiėmęs, kaipo 
kunįgas, labiaus dvasiszkais rei
kalais, truputį nepatėmyjo stokos 
mokėjimo lietuviszkoso kalbos 
savo seseryse pats jos prideran- 
ežiai ne mokėdamas, o tikėdamas, 
jog geriaus padaryti negalėjo, 
kaip padarė, negalėdamas būti 
judex in sua causa, negalėjo su
prasti, ko ta “Lietuva” prie jo 
kabinasi.

Taigi dabar, kad visus kiek 
galėdamas iszteisinau, daleiskite 
man paduoti savo “projektę”. 
Pažįstu asz mokslainės kelių 
vieszpatyszczių, kuriose yra sese
rys; Italijoje, Austrijoje, Prancū
zijoje seserys turi ne tikt elemen- 
tariszkas mokslainės, be^ ir 
augsztesnes. Wisos tokiose mok
slainėse mokina paezios seserys, 
bet jos visos turi patentus randa
vus ant mokintojų augsztesnėse 
mokslainėse; Anglijoje ir Škotijoje 
teiposgi yra seserys mokslainėse, 
bet kad jos, neturėdamos atsa 
kanezio mokslo, mokyti negali, 
užsiima tikt auginimu duszios, o 
laiko mokintojas ir mokintojus, 
kurie vaikus mokina svietiszko 
mokslo.

Ar seserys Chicagos mokslai
nės turi dipliomus, asz to neklau
siu, nes kad jos ir turėtų augsz 
cziausię mokslę, tai visgi nemo- 
kėdamos gerai lietuviszkos kai 
bos, mokyti lietuviszkoje mok
slainėje negali.

Wisi mus laikraiszcziai garsina, 
jog Chicagos mokslainė turi 
gana užtenkantį nžlaikymę, tad 
guodotinas Komitete! Pasilaikyk 
seserys, tegul jos sėja jaunose 
szirdelėse geię sėklę, tegul dažiu^ 
ri, idant gerai augtų ir lazduotų 
gražų vaisių dorybės, o prie jų 
paimk vienę ar daugiau? mokin
tojų, (Ant užlaikymo seserų ir 
svietiszkų mokintojų, prie dabar
tinio musų parapijos surėdymo, 
turto nepntekt*. Gal būt tikt ar
ba nemokanezios lietuviszkai mt- 

nyczkos, arba svietiszkas mokin
tojas. Red.),tegul jie mokina tuo. 
vaikelius mokslo svietiszko, te
gul mokina ir brangios lietuvisz
kos kalbos, nes atsiminkite, jog 
žmogus per savo pats kaltę ne
mokantis gerai savo prigimtos 
kalbos yra iszgama.

Kunįgas isz Europos.

Isz East St Louis, III.
Gyvena ežia koksai lietuvys,

M. Juszczius. Jis įsiskolino ke
liems boardingbosiams ir savo 
draugams, su atidavimu skolos* 
nesiskubino. Pereito utarnįko die- 
nę, atsėmęs pėdę, jau namon ne
sugrįžo, kadangi jo ežia laukė su- 
pinįgais pareinant kreditoriai, 
bet bziun.ė nežinia kur; kiti 
spėja, kad jis iszdumė į Chicagę.

Gyvenimus tūlų lietuvių pra
dėjo lęnkyti naktimis vagiliai, 
mat musų mieste tzįmet netrūks
ta visokių dykaduonių valkatų.

21 d. Rugpjuczio sutiprovojo 
ežia tūli lietuviai katalikai su 
protestonais, už kokius ten tikėji- 
miszkus dalykus. Mat už kę tūli 
musų broliai vaidyjasi! Fanatisz- 
ka neapykanta terp kataiikiszkos 
ir protestoniszkos bažnyczioe jau 
seniai visur isznyko, tikt mat 
terp mus isznykti negalę Apsz- 
viestesni žmonės, ar jie butų 
katalikai ar protestonai, gerai 
žino, kad tikėjimiszki ginezai 
nieko gero negal atgabenti, jie 
vien pasėja neapykantę ir piktu
mus terp vaikų vienos tautos; 
skifftymas lietuvių pagal jų ti- 
kėjimę yra labai vodingas tau- 
tiszkuose reikaluose, todėl jo grie
biasi tikt apjakėliai nieko 
apie tautystę ne nuvokianti. 
Negerai ir neiszmintingai daro 
tie musų neva vadovai, kurie 
stengiasi palaikyti tikėjimif-zkus 
nesutikimus terp lietuvių. Gir
dėjau, kad Ch:cagos lietuviszkos 
parapijos prabaszczius net bažny- 
czioj žmonėms perskaitė “Lietu
voj” patilpusię korespondenciję 
apie uždpjimę lietuviszkos protes
toniszkos parapijos Collinsvillej, 
norėdamas priesz lietuviszkę vi- 
suomėnęfapskųsti laikrasztį “Lie
tuvę”. Man rodosi, kad platinimo 
fanatizmo ir tikėjimiszkos ne
apykantos, kę stengiasi daryti 
kun. Kravczunas, nieks isz isz- 
mintingesnių lietuvių nepagirsi

M.

Nauja Draugystė.
Mes,lietviai gyvenanti Melro- 

se Park, III. 23 d. Rugpjuczio 
1898 m. uždėjome Pasilinksmini
mo Kliubę po vardu Algirdo. 
Isz syk prisiraszė keletas lietu
vių ir iėzrinko vyriausybę jsz 
sekanezių ypatų: T. Pasczius 
prez.; J. Plasauskas, vice-prez.;
N. Girdvainis, prot-sekr.; A. 
Sztukis, fin-sekr.; J. Augustaitis, 
iždin.; M. Kablaitis, iždo prižiū
rėtojas. Algirdo Pasilinksminimo 
Kliubas mokės savo sąnariams 
paszelpę ligoje, aprūpins pagrabę 
mirusių draugų ir duos paszelpę 
likusiai po smert sąnario naszlei. 
Szis Kliubas priima į sąnarius 
kiekvienę dorę lietuvį ir nepaiso 
ant jo tikėjimiszkų pažiūrų. Mie- 
ris Kliubo: užsiiminėt gražiais 
pasiliksminimais,o kada savo ižde 
turės užtektinai pinįgų, įsteigs 
lietuviszkę knįgynę ir užsiiminės 
tautiszkais reikalais. Susirinkimai 
bus laikomi subatoms po 1 d. 
kiekvieno mėnesio, 7j vai. va
kare. po nr. 77 19th av. Melrose 
Park, III., ant kurio visus lietu
vius užkviecziame atsilankyti.

N. Girdvaini?, sekr,

Isz Glen (Jarbou, III.
Musų miestelyj lietuviai, aeziu 

Dievui, užsilaiko ramiaus negu 
pirma. Teisybė, yra ežia dar pa
leistuvių lizdas pas vienę pro- 
testonę, bet nuo jų doresni žmo
nės szalinasi, ne tikt ne nori drau
ge gyventi,bet ir kastynėse nieks 
ne nori dirbti. Pas tę protestonę,nė 
joks doras žmogus negali užsi
laikyti ilgiaus, jo skverno laikosi 
vien gauja valkatų, paleistuvių, 
mėgstanezių vien paleistu v iauti, 
girtuokliauti arba prevotiesi. Szį 
kartę ir ta gauja užsilaiko ra
miau?. Gal ir jie kada nors dau- 
giaus proto įgaus.

Abromkis.

• Vienatinė lietuwiszka APTIEKA. Mes 
siuneziam liekarstwas į wisur o ypatin
gai TRAJANKA. Prisiusk 65c. stam- 
potns ar kitaip, o apturėsi. Reikale ra- 
szyk pas mus, o wisada rodą su atšaki
am apturėsi. Adresuok,

P. W. BIERSTEIN & CC , 
Shenaudoan Pa.
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|| Kaip paduoda laiirasztis 
*‘Nowoje Wremia”, Bulgarijoj ta
po rando iszduotas padawadyji- 
mas, pagal kurį kiekwienas vai
kas wirsz penkių szeimynoj, kad ir 
kę tikt užgimęs, gauna nuo rando 
20 frankų algos ant mėnesio. Tuom 
mat randas nori palengvinti szei- 
mynoms turinczioms daug vaikų 
jų užauginimę ir iszmaitinimę.

|) Indijoj, Kaini klonyj, provin
cijoj Kuinaan, siautė neiszpasaky- 
tai dideli tvanai, kurie pagimdė 
kalnų nuslinkimus. Nuslinkęs nuo 
kalnų žemės szinotas sugriovė 
didelę alaus leidinyczię ir keletę 
kitų triobų. Spėja, kad buvę 
tuose krasztuose europiecziai vi
si iszsigelbėjo, bet užtai cziabu- 
vių indieczių daug pražuvo.

U 12 d. Pjutės, mieste Kaza. 
niuje, rytinėj Maskolijoj, siautė 
baisus gaisras, kurisai isznaikino 
256 namų ir 138 negyvenamų 
triobų; terp kitko sudegė: senti
kių ceVkvė, dvi kazarmės, Czer- 
nysze v o gelumbės dirbtuvė, alaus 
leidinyczia, moteriszka moksląiuė 
ir geležinkelio dirbtuvės.

|| Anglijoj, Devonszire, 18 d. 
Pjutės siautė smarki audra ir ly
tus. Dideli laukų plotai tapo 
vandes užlieti, ant jų dar nenu 
valytus vasarojus isznaikino. Pri
gėrė ir keli žmonės. Kaip kur net 
telegrafų dratai apsemti ir jais 
telegramų siųsti negalima. Gele
žinkelių trukiai teiposgi paliovė 
bėgioję. .

|| Kaime Iwanovska, Ufimo 
gub., rytinėj Maskolijoj, siautė 
baisus gaisras. Iszdegė 'ežia su 
visais gyventojų turtai 600 na
mų, taigi beveik visas kaimas. 
Siml irsko gub. beveik su wisu 
iszdegė kaimas Porickaja. Czia 
ugnis isznaikino 320 ūkių; ugny- 
je pražuvo ir suvežti sziumeti- 
niai javai.

H Laikrasztis “Daily Nevs” 
pranesza isz Windobonos, kad 
.Nience, Kazimiero anglių kasty- 
nėse, netoli Schnevitz, Szlezijoj, 
vanduo netikėtai užliejo kasty- 
nes, kuriose dirbo 300 darbinįkų 
ir nė vienam isz jų nepasisekė 
iszs’gelbėti.

|] Kaime Stara Detlanka, Tam- 
bowo gub., 20 d. Liepos užgimė 
baisus gaisras. Kadangi buvo 
smarki vėtra, ji ugnį platino į 
visus krasztus su neiszpasakytu 
greitumu; į trumpę laikę su visu 
i&zdegė 193 ūkės. Apie gelbėjimę 
žmonių turtų ne galėjo būt kal
bos, viskas pražuvo liepsnoj.

I! Nikopohaus — Marjupoliaus 
"t'ležies dirbtuvėj, ant augsztuli

Isz wisur.
U Wulkanas Wezuviu8, pieti- 
j Itabjoj, smarkiai pradėjo 

mesti ugnį, isz jo teka plati upė 
deganczio skystimo, kurisai iszde- 
gino pakrantėj auganczię kaszta
nų giraitę ir vinyczias. Widuri- 
niame kratere nuolatai girdėt ex- 
pliozijos.

LIETUVA

nių lubų atsitiko baisi expliozija, 
expliodavo mat kerosino rezer- 
voaras, vienę jo dalį numetė į 
szalį, kitę gi iszmetė augsztyn ir 
ta dalis sugriovė dirbtuvių sto- 
gę. Toj dirbtuvės dalyj, kur atsi
tiko expliozija, dirbo tękart 9 
darbinįkai, ant jų iszsiliejo de
gantis kerosinas ir uždegė drabu
žius, degdami leidosi jie laukan į 
netoli dirbtuvės esantį ligonbutį, 
kur ant galo deganczius drabu
žius užgesino ligonbuczio tarnai, 
o daktarai apžiurėjo apdegintus. 
Apart tų 9 labai sunkiai apdegu
sių, trūksta dar trijų darbinįkų, 
su kuriais nežinia, kas atsitiko. 
Apdegintai anų 9 darbinįkų, kaip 
sako ligonbuczio daktarai, yra 
labai pavojingi ir nežinia dar, 
ar juos galima bus nuo mirties 
iszgelbėti.

|| Isz War$zavos raszo: vienoj 
privatiszkoj gydinyczioj, perei
to Sėjos mėnesio vienę dienędak 
taras padarė aperaciję toj gy
dinyczioj patalpintai ligonei, ati
darė jai pilvę. Operacija pasisekė 
gerai, bet daktaras pilve paliko 
peilį, su kuriuout darė operaciją, 
mat užmirszo jį paimti. Potam 
ligonė, žinoma, jautė pilve dar 
didesnius skaudėjimus negu priesz 
operaciję, todėl apleido gydiny- 
czię ir kreipėsi prie kitų daktarų. 
Tie, negalėdami suprasti priežasz- 
czių pilvo skaudėjimo, davinėjo 
visokius vaistus ir ant galo paro- 
dyjo jai keliauti į Ciechocinko 
gydanczias maudynes, bet ten jos 
sveikata smarkiai pradėjo eiti 
niekyn ir ant galo ji pasimirė. 
Tikt potam, daktarai pjaustyda
mi kunę, persitikrino, kas buvo 
priežaszczia ligos: mat pirmo 
daktaro užmirsztas peilis supjau
stė pasimirusias piluę, nuo to ji 
ir pasimirė.

kranto prisiartinti, galima bus 
juos paskandyti; szimtai ir tuks- 
tancziai milijonų rub’ių pinįgų, 
užmokėtų ant padirbimo sziędie- 
ninių kaiiszkų laivų visų musų 
žemės vieszpatysczių bus lyg į ba
lę įmesti, už brangius pinįgus 
parengtos visokių vieszpatysz- 
czių kariszkos laivynės bus be 
jokios vertės, kadangi jas vie 
nas, kur ant augszto kranto pasi
slėpęs žmogus, gali isznaikinti 
pirma, negu jį nuo laivo galės 
pamatyti. Ant iszsiuntimo elek- 
triszkų vilnių Marconi pasinau
doja ta dviejų varinių dratų, 
kuriuos pritvirtina ar ant augszto 
bokszto, arba ant virszaus laivo 
stiebo, galus drūtų galės nukreipti 
link laivo, kurį nori isznaikinti. 
Ant padirbimo elektrikos vartoja 
elektrodinamiszkę mastinę, kuri 
pastatyta žemai. Kaip tikt pasi 
rodo laivas ant iszuaikinimo pa
skirtas, Marconi paleidžia savo 
masžinę, galus varinio drato teip 
taiko, kad nuo jų einanczios elek- 
triszkos vilnys turi užgauti plie
nines s-ienas kariszko laivo, per 
jas pereina elektriką ir uždega 
sukrautas ant laivo explioduojan- 
czias medegas, kaip antai: parakę, 
dinamitę, bombis, torpedas, ku
rių expliozija turi iszardyti 
drucziausiai padirbtę laivę.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

nors

* Aukos.
Ant pai-zelpos užsitarnavusio 

rasztinįko:
p. W. Požingis pasuka- 

wo........................
B. Lunas isz Philadel- 

phios....................
Juozas Pruselaitis isz

Waterbury..............
Juozas Jaszinskas....

Isz viso
“Lietuvos” redakcija priima ir 

tolesnes aukas. Kas duos dau
giaus?

1.00.

1.00.

1.00. 
25c. 

$3.15:

B Warszavos jeneral-gubema- 
torius iszdavė padavadyjimę, 
idant visoki szildai ar tai parda- 
vinyczių, ar rando biurų War- 
szavoj butų ne tikt maskoliszkoj, 
bet ir lenkiszkoj kalboj. Pride
rėtų iszduoti padavadyjimę Wil- 
niaus jeneral-gubernatoriui, kad 
Lietuvos miestuose szildai butų 
ne vien maskohszki, bet ir lietu- 
viszki ir tai Totyniszkoms lite
roms.

II 29 d. Liepos, mieste Samaroj, 
užsidegė gariniai malūnai Basz- 
kirovo. Ugnis užgimė nuo ex- 
pliozijos miltų. Smarkumas ex 
pliozijos buvo teip didelis, kad 
malūno stogas tapo teip dailiai 
nunesztas, kaip* kad tai butų bu- 
węs sudžiūvęs medžio lapas. 
Ugnis užgimė ant 7 malūno lubų, 
ežia mat atsitiko ir expliozija. 
Dirbo toj dalyj dailidės, malūno 
darbinįkai ir dvi moterys, isz tų 
nieks neiszsigelbėjo. Ant rytojaus, 
kada degėsiai sziek tiek atszalo, 
griebėsi . j eazkoti pražuvusių 
žmonių. Katile pritaisytame ant 
plovimo kvieczių rado kunus 
abiejų moterų, joms mat buvo 
Paliepta katilę iezmazgoii. Lz 
"■8o pražuvo czia 12 žmonių.

Isz visų Europos krasztų ne- 
sveikiausiai gyvena maskoliai, 
per tai terp jų ir mirczių būva 
daugiausiai. Maskolijoj kas metę 
ant kiekvieno tukstanczio gyven
tojų iczpuola po 32 mirtys, Pran
cūzijoj užtai jau ant tokio jau gy
ventojų skaitliaus tikt 22, Szve- 
dijoj tikt 16, taigi tikt pusė to 
skailiaus. Maskolijos teiposgi ne 
visuose krasztdose teip dide
lis mirczių skaitlius, didžiau 
się nuoszimtį mirsztanczių duoda 
tikri maskoliai, vakaiiniuose jos 
krasztuose mirszta daug mažiaus. 
Latvijoj ant 1000 gyventojų 
mirszta kas metę tikt 19, taigi 
mažiaus negu Prancūzijoj, Lenki 
joj 23, Lietuvoj 27. Užtai gry
nai maskoliszkose gubernijose isz 
puola 40—54. Tokio didelio
mirsztanczių nuoszimczio niekur 
daugiaus nėra. Jeigu skaitlius 
maskolių nesimažina, tai tikt to
dėl, kad jie labai vaisingi. Gal 
būt, kad juos Dievas baudžia už 
neteisingumę jų garbinamų neti
kusių carų ir jų tarnų, už skriau 
das, kokias turi kęsti ne masko- 
liszki gaivalai; tų skriaudžiamų
jų mirszta daug mažiaus.

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztį “Lie

tuvę” ir užsimoka už visę metę 
12.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsirmkti. 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,pasiskubinki k “Lietuvę” užsi- 
raszyti ir už ję užsimokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovanų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvę” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodame^. Prisiųsdami pinį 
gus, visada uždėkite szitokį 
adre>ę:

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

NAUJI ISZRAD1MAL

U Italiszki laikraszcziai prane
sza, buk iszradėjui telegrafo be 
drato, Marconiui, pasisekė pa
dirbti dar svarbesnį negu jo tele
grafas iszradimę. Naujas jo isz- 
radimas yra paremtai ant tų pa
ežių elektriszkų vilnių kaip ir 
telegrafas, tikt Marconi jas pri
taikė prie naikinimo
prieszų laivų karės laike. Pa
gal laikraszczių pagarsinimę,Mar
coni galys kiekvienę kariszkę 
laivę su pagelba liuosų elektrisz
kų vilnių nuo 20 angliszkų my 
bų isznaikinti, ne reikalaudamas 
ant to nė kanuoliij, kurios teip 
toli ne siekia, nors butų didžiau
sios, nė jokių ekplioduojanczių 
medegų. Paleidžia jis elektris^ 
kas vilnis ant plieninių laivo 
sienų, vilnys persigrieb’a liuosai 
perplienę ir uždega parakę ir kito
kias aut laivo ėsanezias medegas, 
bombas, torpedas, viskę, kas tikt 
gal explioduoti; juo laivo sienos 
storesnės, juo expliozija smar
kesni, juo geriaus galima laivę 
iszardyti. Jeigu tai viskas tei
sybė, kę laikraszcziai apie tę nau- 
ję iszradimę garsina, tai dideli, 
storai apkaustyti, su didelėms 
brangiai kasztuojanczioms kanuo- 
lėms kariszki laivai bus visai ne 
naudingi, kadangi, kol jie pneszę 
pama'ys, arba kol galės prie

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 Bosta- 
nę szimtsi delegatų važiuos, už 
tai Niekei Plate geležinkelis par
davinės tikieius į abi pusi už pu
sę prekės. Tikietai palaiduos 16, 
17 ir 18 Rugsėjo ir bus geri ant 
sugrįžimo iki 30 Rugsėjo. Dėl 
geresnės informacijos atsiszauki- 
te prie J. Y. Calahan, Gen’l 
Agent, 111 Adams sL, Chicago. 
Telefonas Main 3389. <W)

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcztotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisingumękasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
vis-ų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresę:

A. Olszevskis, 
Sab Station No, 60, Cbicago, III.

M t Craniel, Pa. 23 d. Rugpjucxio, 
pasimirė Agota Czerniauskienč, 49 metų 
senumo, paliko didžiausiame nuliudime 
sawo wyra su 8 waikeliais. Laidotuos 
atsibuwo 25 d. Rugp. su misijoms. A. a. 
Agota Czerniauskienfi paėjo isz Kra- 
sziauskų kaimo, Gražiszkių parap. Su
valkų gub- Jos gentis ir pažįstamus už- 
praszo atsidusti prie Diewo už jos du- 
szij. p. Bieliauskas.

NAMINE liekarstwa nuo visokiu pa
prastu ligų yra gera: LEWIS’O Lietu- 
viszka TRAJANKA. Prisiusk 65c stam- 
poms arba “money order” pas mus, mes 
atsiųsim baksuka. Adresuok,

P. W. BIERSTEIN & CO„ 
'Shenandoah, Pa. j

(Tųaa).
viszkų. Yra czia senovės Lenkijos karalių rūmas, kuriame 
dabar gyvena jeneral gubernatorius. Isz Varszavos bėga 
geležinkeliai į visus krasztus, miestas yra ant kelio terp 
vakarinės ir rytinės Europos, todėl veda jis didelę prekys
tę. Pagal gyventojų skaitlių yra tai treczias miestas Mas- 
kolijoj, tikt Petersburgas ir Maskva turi daugiaus už Var- 
szavų gyventojų. Atrų vietų pagal gyventojų skaitlių uži
ma pavietinis miestas Lodz, su 400000 gyventojų, yra jame 
daugiausiai fabrikų, bei jų savinįkai ir užveizėtojai daugu
me vokiecziai. Lublin su 50000 gyventojų, vienas isz se
niausių Tenkijos miestų. Plock, ant Vielos, turi 35000 
gyventojų. Kelcziai, nors ne didelis, bet dailus miestas. 
Radom ir Kalisz sostapilės tų paežių vardų gubernijų. 
Ciechocinek, su gydanezioms mineraliszkoms maudynėms. 
Žarnose seniaus buvo drūta tvirtynė, dabar ji ne turi dide
lės vertės. Cholm, pavietinis miestas Tublino gub., jo 
pavietyj gyvena daugiausiai maskolių. Bilgorai, pagar
sėjęs po visę Tenkijų isz dailumo savo moterų. Ivangrod, 
drūta tvirtynė, Novo Georgievsk, teiposgi tvirtynė. Petro- 
kov, sostapilė gubernijos to jiaties vardo, turi 25000 gyven
tojų. Częstochov su 25000 gyventojų, yra czia stebuklin
gas abrozdas Motinos Szvencziausios. Nova Aleksandrija 
arba Pūtavai su augsztesne žemdarbystės mokslaine. San- 
domierz, vienas isz seniausių Lenkijos miestų, netoli Aus
trijos rubežių, ant upės Vielos. Dambrova su labai tur
tingomis anglių kastynėms.

Finlandija užima pilnų uolų ir ažerų augsztai iszkilu- 
sį krasztų į sziaurius nuo Finiszkos užtakos ir į rytus nuo 
Botniszkos; toliaus upė Torneo atskiria jų nuo Szvedijos.

Finlandijos iszkilimas užima plotų terp Sziaurinių 
Ledinių jūrių ir užtakų Baltiszkų jūrių Botniszkos ir Ei- 
niszkos. Jis yra pratęsimu Skandinaviszko iszkilimo, susi
deda, teip kaip ir Skandinaviszkas, isz granitų, tikt už jį 
žemesnis; augszcziaueioj dalyj iszkilimas tasai pasikelia iki 
600 metrų arba apie 2000 pėdų augszcziaus jūrių pavir- 
sziaus. Augszcziausia jo vieta yra tai teip vadinami Kal
nai Manselke, kitos iszkilimo dalys kur kas žemesnės. Isz- 
kilimas iszgraužinėtos siauromis, beganeziomis paralelisz- 
kai viena nuo kitos pailgomis slėnimis, lyg tarplysviais. 
Tose slėnyse yra daug ažerų besijungianezių terp savęs di
deliais vandens puolimais. Skersai tij slėnių yra kaipi 
nupilti isz neiszpasakytai didelių akmenų ir uolų damai 
pasidarę isz gletczerų sunesztų akmenų ir uolų, damai tie 
palengvina žmonių susineszimus, jais bėga keliai ir takai.

Finlandija prigulėjo iki pereitam amžiui Szvedijai, 
į>averžė jų Maskolijos ciecorius Petras Didysis. Daugu
mas gyventojų yra mongoliszkos kilmės finai, antrų vietų 
užima Szvedai, kurie tveria dalį apszviestunijos. Gy
ventojų kalbos yra dvi, taigi szvediszka ir finiszka, bet 
paskutini ima virszų. Visas Finlandijos gyventojų skait
lius yra 2| milijono, taigi mažiaus negu Lietuvoj.

Žmonių apszviethnas stovi labai augsztai tame Finlan
dija stovi pirmose eilėse ne tikt Maskolijoj, bet visoj Eu
ropoj, apie kitas svieto dalis nėra nė kų kalbėti: ant 100 
gyventojų Fi n landi joj iszpuola 1 ne mokantis raszyti. 
Nors žemė ne vaisinga, oras czia szaltas, bet finai pasek
mingai kariauja su gamtos ne prilankumu: sziauriniuose 
krasztuose jie minta apdirbdami medžius, akmenis ant 
triobų statymo, kuriuos gabena į užrubežius; Finlandijoj 
yra geležies ir vario kastynės. Upėse ir ažeruose yra daug 
žuvių, kurios ne mažam gyventojų skaitliui duoda 
maistų. Pietinėj Finlandijoj gyventojai užsiima žemdar- 
byste, ant padidinimo plotų tinkanezių žemdarbystei, 
darbsztus finai nuleidžia ažerų vandenis, gabena isz tokių 
vietų dumblų ant augsztesnių vietų, czia jį džiovina ir to
kiu budu didina savo darbu plotus tinkanezius javų augi
nimu.!

Finus seniaus szvedai stengėsi išversti į szvedus, 
sziųdien maskoliai bando juos į maskolius paversti, bet ne
žiūrint ant tokių neprilankių sau aplinkybių^ finai užlaikė 
savo kalbų, paproezius, tautystę, nuo szvedų perėmė vien 
protestoniszkų tikėjimų, nuo maskolių gi jie nieko ne 
perėmė.

Nors Finlandija priguli Maskolijai, bet rėdosi pagal 
savo tiesas; maskoliszkas randas visaip stengiasi gyventojų 
tiesas sumažinti, bet iki sziol gyventojai mokėjo jas nuo 
susiaurinimo apginti. Urėduose ir mokslainėse yra varto
jama szvediszka ir finiszka kalbos, maskoliszka dar czia ne 
įstengė įsiveržti, per tai maskolių urėdnįkų czia nėra, už
tai ir rėdą geresni negu Maskolijoj.

Gyventojai, apart žemdarbystės, kuri ne gal visų isz- 
maitinti, užsiima prekysta ir pramonėmis; Finlandijos isz- 
dirbimai eina ir į kitus krasztus, užjurini prekysta teipos
gi ne maža, finai turi diktai laivų, isz svetur parsigabena 
žalius produktus, kuriuos apdirba savo fabrikuose.

Finlandija susideda isz sekanezių gubernijų: didžiau
sia isz jų yra Uleaborgo gubernija užimanti visų sziauri- 
nę dalį: toliaus į pietus yra: Vazos, Kuopto, St. Michael, 
Abo-Bjoerneborgo, Tavasthuso, Nylando, ir Viborgo gub., 
taigi mat Finlandijų tveria 8 gubernijos.

Svarbesni Finlandijos miestai yra jūrių pakrantėse 
kur klimatas sziltesnis ir žemė vaisingesnį, kur daug žmo
nių gali iszsimaityti isz žvejonės ir prekystes. Svarbiausi 
Finlandijos tavorai gabenami į užrubežius yra medžiai, 
kuriuos isz vidurio kraszto sugabena į pajūrių miestus, 
ant palengvinimo gabenimo medžių gyventojai nukasė 
daug kanalų jungianezių ažerus.

Prie Finiszkos užtakos, prie pabaigos Seimeninio ka
nalo yra miestas Viborg. Sostapilė Finlandijos yra mies- 
Helsingfors, su 80000 gyventojų, kariszkas portas, kurį 
apgina ant uolų padirbta tvirtynė Sveaborg. Helsinfor- 
se yra universitetas, vienu mokslu profesoriai skaito lek
cijos szvediszkoj, kitų gi finiszkoj kalboj.

Prie Botniszkos užtakos, prie įėjimo į tų užtakų yra 
Abo, portinis miestas. Į vakarus nuo jo, tarpe Szvedijos 
ir Finlandijos yra Alandiszkos salos, szvedų apgyventos. 
Vaza-Nikolaistddi, siauriausioj vietoj Botniszkos užtakos, 
prie Quarken pertakos. Kadangi Finlandijos krantai ky
la, todėl miestas Vaza, kurisai buvo pastatytas prie pats 
jūrių, su laiku atsirado nuo jų toliaus, o jo vietoj prie 
pats jūrių Į>astatė kitų miestų, Nikolaistadt ir tokiu budu 
isz senovės mieste Vazos pasidarė du miestai: Vaza ir Ni
kolaistadt. Torneo, prie įpuolimo upės te paties vardo į 
Botniszkų užtakų, netoli poliariszko rato. Czia vasaros 
laike suvažiuoja daug didžturezių pažiūrėti, kaip per iszti- 
sas dienas saulė su visu nenusileidžia.

Maskolija arba Rosija užima teip vadinamų Masko- 
liszkų arba Rytinės Europos žemumų, kuri traukiasi nuo 
sziaurinių Ledinių jūrių ^žiauriuose iki Kaukazo kalnų 
ir Juodųjų jūrių pietuose, nuo Uraliaus kalnų rytuose 
iki Finlandijos iszkilimui, Baltiszkų jūrių ir iki rytinių 
szonų atžalų Karpatų kalnų vakaruose. Karpatai ne sie
kia Juodųjų jūrių ir per tai Maskoliszka žemuma susidu
ria per teip vadinamus Karpatiszkai—Juodmarinius arba 

DunajiszkuS Vartus su Valachijos arba Rumunijos žemu
ma.

Pakrantės Sziaurinių Ledinių jūrių turi daug iszsi- 
szakojimų, czia giliai į kietžemį įsipjauja Baltosios jūres, 
ypacz gi jų dalis Kadalagiszka užtaka ir Czekiszka užtaka, 
padaro jos du znaimiu pussaliu, prigulintį prie Finlandi
jos iszkilimo pussalį Kolą ir pussalį Kanin. Netoli pa- 
kranezių yra salos K algų j ew, Vaigacz, atidalytos nuo kiet- 
žetnio te paties vardo pertaka ir Nauja Žeme arba Nova ja 
Zemla per siaurų pertakų, teip kaip Australijos sala Nau
ja Zelandija, padalyta į dvi dali, ji atidalyta nuo salos 
Waigacz pertaka Kariszkais* Vartais vadinama. Faigacz 1 
ir Nauja Žeme yra kaipi uždanga neiszleidžianti ledų isz, 
Kariszkų jūrių, jeigu tų salų ne butų, klimatas sziaurinių 
pakranezių rytinės Europos butų daug szaltesnis.

Sziaurinės Ledinės jūrės ne labai tinka laivų plauki
nėj imui, bet per ilgų laikų, kol Maskolija ne prisigriebė 
iki geresnių jūrių, jos buvo tai vienaitinis užjurinis kelias 
Maskolijos; svarbiausios sziaurinių pakranezių Maskolijos 
jūrės yra Baltosios, kurios giliai prisigriebia į kietžemį, 
pereina nevaisingų tundrų plotus. Tuom keliu Mas
kolija ■ vedė užjurinę prekystę; prisigribė į tuos krasz
tus pirmiausiai anglijonai, kurie, iszplaukę jieszkoti perė
jimo isz Sziaurinių Ledinių jūrių į Didyjį oceanų. smar
kios vėtros netyczia tapo nuvyti į Baltąsias jūres.

Apie pakrantes Baltiszkų jūrių jau kalbėjome pir- 
miaus; prie Maskolijos krantų yra užtakos Botniszka, Fi
niszka ir Rygos. Isz salų: Alandiszkos salos uždaro nuo 
pietų Botniszkų užtakų, salos Dago ir Oesel uždaro nuo 
sziaurių Rygos užtakų.

Pakrantės Juodųjų jūrių yra vienodos, tikt per tri
kampes ir negilias Azoviszkas jūres jos giliaus įsipjauja į 
kietžemį ir padaro Krimo arba Tauridos pussalį. Pussa- 
lis tasai, prisiartinęs prie ėsanezio isz kitos pusės pussalio 
Taman, beveik su visu atskiria Azoviszkas jūrės nuo Juo
dųjų, pasilieka ant iszėjimo ir jų siaura Kerczo pertaka, 
pakrantės lygiai Juodųjų kaip ir Azoviszkų jūrių, į rytus 
nuo įpuolimo Dnepero, vienodos, turi smulkius pussaliukus 
dalgiais arba kasoms vadinamus. Nė ant vienų, nė ant 
kitų jūrių žymesnių salų nėra. Ant Juodųjų jūrių, ka
dangi jos yra tikt pratęsimu Terpžeminių, kurių pakran
tėse gyveno senovėj apszvieszcziausios tautos, žydėjo pre
kysta dar Christui ne gimus; jų pakrantėse buvo žydin- 
czios grekiszkos kolioni jos, kurios vedė prekystę su sziau- 
riniais krasztais isz Lietuvos gaudavo gantarų, kuris tuose 
laikuose už brangiausių akmenėlį buvo laikomas. Viduri
niuose amžiuose Juodųjų jūrių pakrantėse buvo Genuos 
kolionijos, kurios per Azoviszkas jūres, per upes Donų ir 
Volgų vedė placziausių prekystę su tautoms sziaurinės ir 
vidurinės Azijos. Vėliaus tuos krasztus užkariavo Toto
riai ir Turkai, su kuriais Maskolija vedė kruvinas kares, 
kol apėmė sziaurinės tų jūrių pakrantes. Jūrės tos vie
nok dėl Maskolijos turi ir savo ne parankumus, svarbiausi 
isz jų yra szitie: jūrės tos žiemos laike prie sziaurinių, tai
gi prie maskoliszkų krantų užszala; antras neparankumas 
yra tas, kad pertakos jungianezios jas su kitoms jūrėms 
yra svetimose rankose; todėl tai Maskolija stengiasi Dar- 
danelių ir Bosforo pertakas paimti į savo rankas, už jas ji 
vedė kruvinas kares su Turkija, bet iki sziol dar vis jų ne 
gavo.

'Pakrantės Kaspiszkų jūrių teiposgi vienodos ir apart 
to, ypacz gi rytinės, beveik ne apgyventos. Pakrantės jų 
nuo įtakos Kūmos iki įtakai Uraliaus turi smulkius, pa
veiksle tarplysvių ir lysvių iszsiszakojimus. Yra tai siau
ros juostos vandens, atidalytos viena nuo kitos teipjau 
siauroms pieskos juostoms, vadinamoms bugrais. Tikt rytinės 
pakrantės turi žymesnęs užtakas, kaip antai Miortmyj Kul- 
tuk ir Kara Bogaz užtakas apimanezias Mangiszlako pussa
lį. Kaspiszkos jūrės senuose laikuose buvo isz tikro jūrė
mis, dabar jos yra tikt didžiausiu ant žemės ažerų su šu
nim vandeniu, labai seniai iszilgai rytinio szono Ura
liaus kalnų jungėsi jos su sziaurinėmis Ledinėmis jūrėmis, 
tų rodo, kad Kaspiszkose jūrėse ir sziųdien gyvena jūrių szu- 
nes esanti Ledinėse jūrėse; iszilgai sziaurinio -szono 
Kaukazo kalnų jos jungėsi ir su Azoviszkoms ir Juodom- 
sioms jūrėms, kų rodo, kad abiejose jūrėse ir sziųdien gy
vena tų paežių veislių žuvys. Kaspiszkos jūrės jungėsi su.t - 
Juodomsiotns pirma, negu tos paskutinės per įslugimų 
Bosforo susijungė su Terpžeminėmis. Pavirszius Kaspisz
kų jūrių netoli ant 100 pėdų yra žemiaus oceano. Vande
nys jų ne teip sūrūs kaip oceanų, nors turėtų būt 
prieszingai, kadangi jos seniai atsiskyrė nuo kitų jūrių. 
Vandens czia mat smarkiai garuoja užtakoj Kara Bogaz, 
pasilikusi druska nusileidžia vis ant dugno,. iszsekus tai 
užtakai, bus czia turtingos druskos kastynės; druskos kas
tynės ir kitur ėsanezios yra vis ant vietos iszdžiuvusių 
jūrių. ..

Kaspiszkos jūrės palengvina Maskolijai susineszimus 
ir prekystę su Turano, sziaurinės Persijos ir su teip vadi
namos Užkaukazijo’s krasztais.

Rubežiai ant kietžemio Maskoliszkos žemumos turi tei
posgi diktai ne parankumų; rytinius ir pietinius jos rūbe- 
žius padaro Uraliaus ir Kaukazo kalnai ir nors Uraliaus 
kalnai prie Kaspiszkų jūrių nusižemina ir ne stabdo perė
jimo, bet tie krasztai yra tirais, labai mažai apgyventais, 
todėl prekėjai isz to kalnų tarpo mažai naudojasi; per jį 
atkeliavo į Europų isz Azijos ten gyvenusios tautos, todėl 
tai tų tarpų ir vadina Tautu Vartais. Uraliaus kalnai 
nusižemina ir ties savo viduriu, tas tarpas yra jau daug 
parankesnis, kadangi ties ta vieta prisiartina viena prie 
kitos upės sistemo Volgos prie upės sistemo Obės, Siberi- 
joj.- Vakariniai rubežiai turi teiposgi daug ne paranku
mų: pietinėj dalyj Maskoliszkų žemumų atskiria nuo Austri
jos sunkiai pereinami Karpatų kalnai, nuo Szvedijos ati
dalina jų szalti mažai apgyventi sziaurinės dalies Finlan- 
diszko iszkilimo krasztai; parankiausios vietos susineszi- 
mams isz Maskoliszkos žemumos su kitais Europos krasz- 
tais yra tai teip vadinami Prievislio vartai, terp Karpatų 
Baltiszkų jūrių ir Juodmario vartai, terp Karpatų ir Juo
dųjų jūrių.

Kaip jau paminėjome, Maskoliszkų žemumų, arba Eu- 
ropėiszkų Maskolijų, apart jūrių, apie kurias jau kalbėjo
me, apsiauezia kalnai: nuo pietrytų Kaukazo, nuo rytų 
atidalina žemumų Uraliaus kalnai, kurie yra rubežiumi 
terp Europos ir Azijos, nuo sziaurvakarų Finlandijos isz- 
kilimas ir nuo pietvakarių Karpatų kalnai; apie tuos pa
skutinius kalnus pakalbėsime placziaus.

v

(Toliaus bus)



Isz spiritisų darbų.
Nuo ne seniai atsirado teip va

dinami spiritistai, kurie, kaip sa
ko, ant savo susirinkimų parsi- 
kvieczia dvasias pasimirusių 
žmonių, kaip kada gi su dva
sioms net gali kalbėti. Ar tę jie 
atlieka su prigavystę, ar be 
prigavystės, mes apie tai tuom 
tarpu ne spręsime. Terp teip 
vadinamų spiritistų vaiiuėjan- 
czių po avietę buwo gana priga- 
wėjų, daugelio tnkių prigavystės 
susekė, todėl ilgai nieks jiems ne 
norėjo tikėti; dabar jie teiposgi 
turi daug prieszinįkų, bet skait
lius spiritistų visokiuose krasz- 
tuose pasidaugino, didesniuose 
miestuose yra jų draugystės, isz- 
leidžia jie savo laikraszczius, prie 
jų priguli ir prigulėjo tūli moks- 
lincziai.kaip antai angliszkas isto
rikas Karleil ir fizikas Kruks, tų 
niekaip jau už prigavėjus paskai
tyti ne galima.

Ne kalbėsime ežia apie pama
tus spiritizmo, tikt apie teip va
dinamas dvasias, kurios atsilan
ko ant jų susirinkimų. Kas yra 
tos dvasius, mes ne spsimame 
spręsti. Buvę ant susirinkimų 
pasakoja ir apraszo apie tokius 
žingeidžius apsireiszkimus, kad ir 
mes pasiryžome apie juos nors 
trumpai musų skaiytojams pra 
neszti. Pakalbėsime pirmiausiai 
apie teip vadinamę dvasių atsi
lankymu VViskas, kę spiritistai 
vadina dvasiomis, gal apsireiksz 
ti ne matomos žmogaus akims, 
bet jas atmusza jauslios folografisz- 
kos kliszės, atmusza teiposgi ne 
aiszkiai, bet visgi paveikslėliai 
turi sziokį tokį panaszumę į žmo
gų; gal būt jos ir matomos, pa
veiksle panaszaus į žmogų dul
kių arba gazų stulpo, arba ir vi
sai aiszkios niekuom nesiskirian- 
czios nuo paprastų žmonių. To- 

-kios kaip paskutinės dvasios 
vaikszczioja, sėda kam isz susirin
kusių ant kelių, duodasi save pa
sverti, palieka szmotelius savo 
drabužių, kalba ir tt.

Ant paszaukimo tokių dvasių 
reikalingas yra teip vadinamas 
medium, taigi ypata tinkanti ant 
tarpinįkavimo ir parkvietimo 
dvasių, galybę tokię turi ne vi
si žmonės, bet tikt parinkti,ant to 
tinkanti. Užmigus tokiam me
dium, atsilanko dvasios.

Kiekvienas buvęs ant spiritis
tų susirinkimų ir pamatęs tokius 
apeireiszkimus, gali nužiūrėti pri 
gavystę ir nužiūri pirmiausiai 
anę medium arba tarpinįkę, kad 
tai jis tas visas sztukas dirba, y- 
pacz, kad paprastai toksai me
dium būva atskirtas nuo susirin
kusių.

Wisus tuos apeireiszkimus su 
prigavystę atlikti, koki pasitaiko 
spiritistų susirinkimuose, reiktu 
jau didesnio miklumo negu tai ga
lima suprasti.

Ant praszalinimo visokios a- 
bejonės ir nužiūrėjimo, lygiai 
pats spiritistai, kaip ir jų prieszai 
pasistengė atimti aniems tarpinį 
kame terp gywų ir dvasių galė- 
jimę imti dalyvumę patiems tuo
se žingeidžiuose apsireiszkimuose. 
Todėl tai, užmigus tiems tarpinį- 
kams arba mediumams, juos pri- 
risza visokiais budais prie kėdės, 
kad jie ir pasikrutinti negalėtų, 
mazgus užpeczėtyja, laiko užran
ku ir už kojų, užsiuva į maiszę, 
priraiszioja su siūlais ir juos 

. perveria per ausis, sujungia su 
visokiais elektriszkais aparatais, 
kurie persergėtų susirinkusius, 
jeigu medium nors truputį pasi 
krutintų, perveria plaukus per 
skylutes sienos teip,kad kitoj pu
sėj susirinkę galėtų juos matyti, 
vienu žodžiu, padaro viskę, kas 
tikt galima, ant nedaleidimo me 
dium iszeiti isz to kambario, kur 
jis užmigdytas ir ant nedaleidi- 
mo jam pasikrutinti. Nežiūrint 
ant to visko, susirinkę kitame 
kambaryj jauezia ne tikt dasily- 
tėjimus ne matomų rankų, jeigu 
viskas atsibūva tamsoj, bet tan 
kiai mato ta Brankas, kaip kada 
pasirodo ir visas žmogus paveik
slas, kaip kada t'kt veidas, 
kai Į) kada paveikslai toki neaisz 
kus, pasidarę kaip isz miglos, 
kaip kada gi teip aiszkus, kad 
iszrodo kaip gywi. Kaip kada 
susirinkę mato anę neši 
nomędvasię dreuge su tarpinįku. 
Bet ne vienas gali pasakyti, kad 
tai teip tikt rodosi, - kad tai yra 
tikt haliucinacija? Kad tai ne 
haliucinauja, paroda tę atmuszta

fotografija ant aprūkyto stiklo, 
ant popieros ir tt.,fotografiszkas gi 
aparatas į haliucinacijas ne įpuola. 
Apart to yra ir kitas būdas neda- 
leidiiantis prigavynzczių,
būdas tas yra tai nuėmimas 
kvarmų nuo rankų, kojų atsilan- 
kanezių teip vadinamų dvasių, 
kwarmos tos būva isz parafino*.

Ant nuėmimo tokių kvarmų 
nuo visokių kūno dalių atšilau- 
kanezių dvasių daro sziteip. Pri
pila du kokius nors indus van
dens: wienę szaltu, kitę gi karsz- 
tu. Į paskutinį įdeda parafinos, 
kuri sutirpsta ir karszto vandens 
pavirazius užsidengia stora sutir
pusios parafinos eile. Jeigu įkisz- 
t?į parafinę lankę ir paskui ję į 
kiszti į szaltę vandenį ir tę pada
ryti kelis kartus, tai ant rankos 
užsidės stora kvarma kaipi pirsž- 
tinė isz parafinos. Nuimti tokię 
pirsztinę nuo kvarmos.ypicz jei
gu pirsztai suriesti, negalima, ne- 
sulaužusjos visos. Jeigu isz tokios 
kvarmos norime turėti pavidalę 
rankos, užtenka į ję pripilti gipso 
ir paskui viskę įdėti į karsztę wan 
denį, parafinu nutirps ir pasilieka 
tikras rankos pavidalas. Paveik
slai rankų atlietų isz tokių para
fininių pirsztinių teip teisingai 
ir gerai iszpuola.kad tokias galima 
padirbti tikt su pagelba sudeda
mų kvarmų ir tai reikia gerai isz- 
lavinto skulptoriaus. Tarpinįkai 
gi arba mediumai būva gprai ap
žiūrėti ir jie tokių kvarmų turėti 
prie savęs negal. Kiekvienas isz 
jus pats supranta, kad tokię 
pirsztinę, kokia pasidaro ant ran
kos, įkiszus ję į sutirpusiu partinę, 
jai sukietėjus, nėjokiu žinomu 
mums budu negalima nuo rankos 
nuimti nepagadinus jos; ant nuė
mimo czielos reikia, kad ranka 
isztirptu, kas vėl su gyva ranka 
atsitikti neg>l. Tas galėtų atsi
tikti vien tęsyk, jeigu turėtume 
rankę isz tirpstanezios vandenyj 
medegos, kaip antai isz ledo arba 
cukraus, kuri iszimta isz parafi
nos ir įdėta į vandenį galėtų isz- 
tirpti ir paskui pasiliktų tikt pa
rafinini pirsztinė. Galima dar 
užmesti, kad medium atnesza jau 
nuimtę tokię pirsztinę ir paskui 
ję įmeta į szaltę vandenį. Tę, jei
gu jis padarytų, tai prigavystę 
tuojaus susektų, kadangi priesz 
susirinkimę parafiinę pasveria ir 
paskui visada svarbumas pasili
kusios inde, pridėjus prie to anas 
rankų kvarmas arba pirsztines, 
kurių kaip ant kokio susirinkimo 
"dvasios” palieka po 20 ir po 
daugiau*, visada sveria tiek jau, 
kiek isz pradžių svėrė įdėta į 
vandenį parafine. Kaip tas gal 
atsitikti, jau negalima to supras
ti. Ansai medium, nors ir butų 
liuosas, į teip umę laikę, nors ir 
turėtų reikalingas prietaisas, nie
kaip ne įstengs tiek pridirbti vi
sokių kūno sąnarių,kiek randa in
de su szaltu vandeniu; reikia pri
durti, kad nepasitaiko, niekada 
kad dvi tokios pirsztinės arba 
paneziakos butų vienodo didu
mo, būva jos visokios, mažos ir 
dėlės.

Ant praszaliuimo prigavysz- 
czių, taigi kad į indę su szaltu 
vandeniu tarpinįkas arba medium 
arba koks jo draugas negalėtų 
nieko įdėti, paprastai tę indę už
dengia ir užrakina su nupintu isz 
sukryiiavotų dratų dangeziu 
teip, kad viskę viduryj galima 
matyti, bet užtai per tę dangtį 
nieko negalima įkiszti. Nežiūrint 
ant to visko, nulietas ir tai nepa 
gadytas rankų, arba kitų kuuo 
sąnarių kvarmas visgi randa 
ezaltame vandenyj. To jau nie
kaip negalima iszaiszkinti, kaip 
tai viskas gali atsitikti.

Ant tukių spiritistų susirinki
mų atsilankanczio* dvasios palie
ka ne tikt parafinine* visokių kū
no sąnarių kvvarmas, liet aiszkiai 
susirinkusiems pasirodo visa 
žmogysta, kaip kada tamsoj, kaip 
kada gi gerai spszviestame kam
baryj. Isz lauko tokia žmogysta 
niekaip įeiti negal, kadangi durys 
būva užrūkytos, langai uždary 
ti. Taigi klausymas, kaip ji gali 
ežia atsira-ti? Galima sakyti, kad 
teip susirinkusiems gal tikt rody- 
tiesi. Jeigu būt teip, tai ant foto- 
grafiško aparato kliszės nieko ne 
butų, tuom tarpu tasai aparatus 
atsukancziai pritaisytas atmusza 
folografiję ateilaokusių dvasių.

Prancūzas teplorius Tissot ap- 
raszo, kaip ant vienų i-z tokių , 
su-i inkimų, užmigdii-ie garsų fa-

wo laika tarpioįkę arba medium, 
Edlingtonę, atsilankė paveikslas 
jaunos merginos, kurię ne tikt tep
liorius gerai paiinojo, bet ję my 
Įėji), ji numirė porę metų priesz 

Į tai. Paskui pasirodė ir Edlington. 
j Kadangi kambaryj laivo tamsu, 
abudu tie paveikslai 
tūlam laikui plyszo 
burbulai ir prapuolė.

Kitame atsitikime, 
glisakas fizikas Kruks nuo gal-

I wos tokios atsilankiusios dvasios 
| nukirpo pluoksztelj plaukų, nuė- 
I mėfotografiųkę paveikslu psezioe 
Į tos dvasios ir medium ir pasiro- 
i dė, kad dvasia visai ne panaszi 
buwo į medium'ę.

Drauge su tokioms dvasioms 
( nepauaszioma į medium, buwa ir 
[teip, kad miegant medium, pasi- 
Į rodo ir jo kitas paveikslas. Toki 
dvigubi paveikslai pasirodo kaip 

i kada ne tikt ant spiritistų susi
rinkimų.

I wienę moteriszkę mokslainę 
netoli Rygos tapo parkviesta isz 
Prancūzijos mokintoja Saget nie- 
kuom, rodosi, nesiskirianti nuo 
kitų žmonių. Po kokiam laikui 

i uitėmyjo, kad viename ir Ūme 
) pat laike ėsant naujai mokintojai 
i vienoje vietoje, ji pasirodo ir ki- 
jtur. Du paveiskslai mokintojos 
kaip kada pasirodydavo viens 
szale kito ir mokslainėj laike lėk- 
(ijų, kaip kada gi ir toliaus. 
M ienę karię besimokinanezioa 
mergaitės susirinko kambaryj.ku- 
no durys buvo atidarytos į dar- 

jos matė mokintoją darie 
kvietus skinant Ant syk ant 
vieno isz tuųczių kediių atsisėdo 
kitas jos paveikslas, tuom tarpu 
skinanti kvietkas pabalo, lyg ap
sirgo, paveikslas sėdintis ant kė
dės darėsi vis aiszkesniu. Drąses
nės mergaitės pribėgo prie kėdės 
ir bandė dasilytėti sėdinezios ant 
kėdės mokintojos, bet persi tikri 
no, kad kūnas ne daro rankoms 
pasiprieazino, iszrodo lyg butų 
padarytas isz szydų arba kitokios 
ne stangios medegos. Paskui isz 
palengvo antras paveikslas isz 
nykoirt^syk kitas, ėsantis su I 
kunu sode atsigavo, susidrutino. 
Saget nieko neiinojo apie savo 
pasirodymus dviejose vietose, 
antro savo paveikslo ji pati nie
kada ne matė. Ta jos ypatybė, 
taigi galybė pasirodymo dviejose 
vietose buvo jos nelaimė, kadan
gi per tai ji niekur negalėjo vie
tos palaikyti. Isz minėtos mok- 
dainės ję teiposgi praszalino, ka
dangi praplitus žiniai apie tokius 
apeireiszkimus, tėvai ne norėjo 
savo dukterų į mokslainę leisti. 
Panaszus atsitikimai buvo ir ki
tur, tokię galybę turi mat ne vien 
minėta prancūzė.

Kaip tę wiskę iszaiszkinti?

žibėjo. Po 
lyg muilo

garsus an-

Draugyscziu Reikalai
Teatras ir Balius.

Chicago, III. v

Dr-tė Panų Szv. Marijos P. 
Ražanczavos turės teatrę ir ba
lių ant nedėlios, 11 Rugsėjo 
(September), Szv. Jurgio parapi
jos salėje, kurs prasidės 7 valan
dą vakare. Žaislė tėatro yra 
naujai paraszyta, kiekvieną isz 
žiūrėtojų užims. Grajys muzi
ka Dr-tės Dovido karaliaus. Ti
kietai ant pryszakinių sėdynių po 
35c., ant visų kitų sėdynių po 
25c. Dėlto gi visus lietuvius ir 
lietuvaites užpraszo ant tos gra
žios zabovos pasirengti. Su guo
done. Dr tė Panų Sz. M. P. R.

Nedėlioj, 11 Rugsėjo 1898 m. 
1 walandę vidurdienio, Draugys 
tė "Teisybės Mylėtojų” lajkys sa* 
wo mėneeinį susirinkimu, Salėje 
L. Aiuko, 3301 Auburn avenue, 
Chicago. Ant kurio wi*i sąna
riai turi pribūti, bus atlikti labai 
svarbus dalykai. Ui nepribuvi- 
mę bus uždėta bausmė pagal kon
stituciją. Teiposgi uipraszome ir 
norinezius pristoti į musų Dr-tę, 
įstoimas $1.00

Su guodone, WyriaUbYbe.

Draugystė Apveizdos Dievo 
pranesza visiems Chicagos lietu
viams, kad pigus už $.100 įstoji
mas bus iki czvertmetiniui susi
rinkimui, kurs atsilaikys 25 d. 
Rugsėjo, 1898 m. Dėltogi visus 
norinezius įstoti į draugystę uš- 
kvieczia pasiskubinti; kas nori 
į«tot už $1.00, tegul ateina ant 
milingo 25 Rugsėjo, nes paskui 
įstojimas bus wėl pagal konstitu- 
ciję. K. Kunca, prez.K. Kunca, p re z.

J. Krasiuskas, sekr.

Nedėlioj, 4 dienę Rugsėjo, '98 
m. Dr-tė "Liuosybės” laikys savo 
mėnesinį susirinkimę halėje L. 
Ažuko, 3301 Auburn avė., ant 
kurio bus apsvarstomi labai 
svarbus dalykai. Ant ežio susi
rinkimo privalo pribūti visi tos 
draugystės sananai. Teiposgi 
yra užpraszomi dori vyrai lietu
viai ant prisiraszymo, kurie nori 
už pigię mokestį įstoti.

Su guodone,
Dr te Liuosybės.

P&jleozkau Antano Sereikos, igz Kau
no gub., Panevėžio pav.-, Nauj&miesz- 
czio parap., Niaukonių sodžiaus. Turiu į 
jį labai svarbų reikalą. Teiksis duot 
žinią ant szio adreso.

Benediktas Andresziunss, 
952 33rd st. Chicago, 1)1.

Pajieszkau Antano Okso, isa Kauno 
gub., Panevėžio pav., Oksų kaimo; 
pirmiau gyveno Mahanoy City, Pa. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią 
ant sslo adreso. Geo. Nakrosz

Box 126, Glrardville, Pa.

Susitwėrė “DemokratiBZ- 
ka Lyga”.

Chicagos lietuwiszki demokra
tai, ant 8awo susirinkifiio laikyto 
27 d. Rugpjuczio, sutwėrė "De 
mokratiszkę Lygę” ir iszrinko 
sziuoa wirszinįkus: Juozas Arlo- 
fas—prez., Jurgis Armonas—vice 
-prez., K. Witkus—sekr. Ant 
uždėjimo minėtos Lygos buwo 
delegatai isz 7, 8, ir 19 wardų. 
Antrę mitingę turės 3 d. Rugsė
jo, ant kurio uiprafto kitus wisus 
Kliubus pribūti ir prisidėti prie 
naujos Lygos.

Lygos Komitetas.

Subatoj, 3 Rugsėjo, 8 walandę 
wakarė, salėje Liaudanskio, 3301 
S. Morgan st., "Lietuwiszkas 
Republ. Susiw”. laikys sawo susi- 
rinkimę reikale ateinanezių elek- 
cijų. Ant susirinkimo prakalbės 
F. Karch ir kili. Dėltogi delega 
tai isz wisų lietuwiszkų kliubų 
yra uikwiecziami pribūti

Su guod., J. J. Jauksztas, sekr.

Nedėlioj, 4 Rugsėjo, 7 walandę 
vvakare, salėje K. Szemaiczio, 
632 S. Canal st. "Liet. Republ. 
Kliubas Algirdo” 7tos wardos 
laikys sawo pusmetinį susirinki
mę, ant kurio wisus lietuwius ui- 
kffieczia pribūti.

Wyriausybė.

Pirmas Balius!
Chicagos naujai susitvėrusi "De- 

mokratiszka Lyga” turės savo 
pirmę balių subatoj, 1 d. Spalių, 
1808 m. salėje Ruhh, 222 W. 12 
st., arti Haisted, ant kurio gra
jys puiki muzika, o salė dideli ir 
graži, taigi galima bus gerai pa- 
silinksmyti. Balius prasidės 7} 
valandę vakare. įienga wyro 
su pana 25c. Karai 12tos 
davėž prie pats salės durų, 
sus lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia atsilankyti.

Lietuviai Demokratai.

ui.
Wi-
už-

Balius! Balius!
Nev Britain, Conn. Subatoj, 

10 Rugsėjo, 7 valandę vakare, 
ant salės Tai, Lietuviszka para
pija turės savo balių. Pelnas isz 
baliaus eis ant statymo kleboni
jos. Dėltogi visus lietuvius už- 
kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Niekei Plateexkurs|jain Bostoną.
Tikietai parsiduos ant trukių 

iszwažiuojanczių isz Chicagos 16, 
17 ir 18 Rugsėjo ui $19 į abi pu
si ir bus gūri ant sugrįšimo net 
iki 80 Rugsėjo. Teiposgi pigios 
prekės į wisus rytinius miestus. 
Miegojimui prirengti karai net 
į Bostonę ir New Yorkę. 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.

Prekė pinĮ^ų.
Ruskas rublis po...............53c.
Prusiszkos markės po.. 24|c.

Prie kiekwieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant paežio 
kasztų.

Pigįgai iszsiųsti per "Lietuvos” 
redakciję greieziausiai suwaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes, mes siuneziame per bago* 
cziausias bankas ir kiekwienę 
siuntinį asekuruojame.

Neuimirszkite, kad 16, 17 ir 
18 Rugsėjo bus ex k ursi j a į Bosto
nu Niekei Plate geležinkeliu ui 
$19 į ten ir atgal. Tikietai ant 
sugryiimo bus geri iki 30 Rug
sėjo, 1898. Telefonas Main 3389.

Pajieszkojimai.
Pajieazkau savo brolio, Kazimiero 

1 Gudauskio, kurs dirbo ant geležinkelio. 
Turiu priėjo svarbu reikalą. Jis pats, 
ar kas kitas, teiksis duot man žinią ant 
szio adreso:

And re v Gudauskis,
l Feeding Hills, Mass.

Pajfeszkau Jurgio Buroko ir D-ro Jo
no Rtaniszevskio. Burokas gyveno J£. i 
St. Louls. UI- Yra svarbus reikalas. Jie 
patys, ar kas kitas, teiksis duot man ži 
nią ant azio adreso:

B. Lunas,
3 ’60 Edgemont St. J

Knigu Kataliogas.
KnigoN svietiszkos int&lpos.

Anlm* Vili*, naujtuai* ir gr*£i*a*i* p***k*, ka
ri*! »k*itytoj** *i*ldii**gt *eg*l«*....IBe

Abec«l* gen*u*e moklotuwe d«l w*lku . 30c.
AmAikui k*1m Poatko Piloto, kari* bawo .

•udie Wi**ip*Ue* Jėzau*. ..................... 6c
ANDKRSON'O PASAKOS. Wl*ooje kayr^

lele 10 gražiu p*«*kalcila.......................... 15c
Aluerlk* Pirty> Komedija dėl teatro 10c. 
Asegdotai ituitenmai Ir patarle* isz gjrwen>-

mo *enowe* Grekonu bei Ryiuionu" “ 6c 
Apteka LMewo..................................................... |1.00
Aliute duktė kun!galk*aezio Kerniau*, nauja

ir graži pasaka  .............................................Jo
Apte kalbn pradžia ir tikro* rodo* dcl apsisaugo 

limo nuo neprieteliu wed*noxlu tsz tikro ir 
istganlngo tikėjimo kelio In prapulty, ( zia 
raszeja* nurodo kario* yra seniausio* ant 
«wi*to kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuwisKka kalba yra seniausia Ir.kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengia*! ja 
issnaiktnti; ant gslo paduoda rodąs kaip 
nao ta neprieteliu apsisaugoti 10c

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozeliais žmo
gau* pilwo, kokio* isz girtybes ilgo* pastoja 
k paduotos rodo* kaip nuo to galim* iszsigj-

Baltas Karžigls (eilė*)....'..........*........ .*............ 6o
Birutei dainos “ *’ 10c
Budai gydymo. Daktartszka knyga..................SOo
Dievaiti*, apysaka szio* gadyne*. Yra tai gra

žiausi* pasaka, kurio* H*tuwiai d* niekad 
negirdėjo. Preke •- •• *• ll.oo

Dainų skrynele 30c.
Dewonlszkiu kryžius (isztyrimM apie Dewo

nlszkiu kaimo kryžių) .... 10c
Du broliu piesslnys isz turku kare* su masko

liai. ................................................................ 8c
Dnono* jieszkotojai (apysakai . 35c
Du pulku* apraszymal apie nedorybe žydu ir

pikta auginime *aiku 11.00
“Dlrwa" medega 6. Daukanto bijografljai (gy

venimui) Yra tai naujause knigele ir labai 
akyva, kurioje apra*zyt»s gymenima* Šimė
no Deukento nuo pat kūdikyste* iki jo smer- 
Ues: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir

žiu straipsniu Preke . 80c
Etnoiiogiszkos smulkmenos 36c
Egle žalcziu karaliene ir iszgriovimas Kauno 

fiilis 1362 m., du puikus dramai paraižyti A 
eksandro Gužuozio .... 25c

Genu Dede. Graži pasaka isz sziandieninio Lie
tuviu pad-jimo .... 10c

Gyvenimas Stepo Rauduniio pasakos 15c
Gyvenimas Gena va i les (Ge novelos). Yra 

tai lobai pulki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra 50c

Graži vaiku knygele u “ ■ 10c
Istorija Enropos su mapoms 60c
Istorija gražios Katrukos " ** 10c
Istorija užlaiko Francuzu vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... I)o 
Istorija gražios M agelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju ** 60o
Istorija orbo apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavyko*. 40c
Iszganimas vargdienio. Knigele pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimo 25c
Juokinga* pasakojimas apie czaltabuiziu*

ir du gražus straipsniai isz ukinikystes 5c 
JuonupsiKoniuszevskis, arba kankinimas

U a įjotu po valdžia maskoliaus . ,60c
K. Doaelsicztorasztai ... 40c
Ko darytie, kad butume sveiki ir ilgai gyven

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

sutaisytos ant 4 balsu, dėl vyru ,. 85c.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo kolsros Ir kiU naudingi 

skaitymai . , 10c
Kas teisybe tai nemeias puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo 15c
Kristijonas Duonelaiti* ,, „ 10c.
Kas yra. o kas bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas pasaka „ 10c.
Kinti ir kaip jie ąvvena....................................10c
Kelios istoriszkos dainos. Czla talpinast labai 

gražio* Ir svarbios dainos apleKietuvos pra
eiti*. jos listuvlszkus kunlgalkszcziss, Kra
žių skerdyne ir tt. . . . 10c

Keletas žodžiu apie Bymo popiežiaus neklai
dingumą. ... 10c

Kaistutls tragedi> See aktuose ant loszimo
teatru ..... 20c

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pus).64 10c 

Kabalas talpinantis savyje visokius užmint
ai us ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Lietuviszka* Albumu Czta talpinui paveik
slai (abrozgl) garsingu lietuviuku rasztini- 
ku, lietu vos merginu, moterių, vaikinu irse- 
aiu. teipgi paveikslai Liet. Susivienijimo de
legatu ir žymesniu Amerikos lietuvlszku 
bsžnyoziu................................................... 10c

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. Anta
no Wienožlnsko. Labai gražio* dainos 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinusi ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigele verta yra per- 

I skaitymo kiekviensm lietuviui
mo r*s*Twe, u«i nemoKancziu 

Lletuviszko* dainos isz visur surinktos, 
apie keturi išimtai dalau

Lietuviszkai stiuplnls •*
Lletuvlszki Rantai ir Rasztinykai 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele

Lengvos' budos paežiam per **«re* pram^k- 
_ Ue roszvtie, dėl nemoksneziu 10c

' lt.00 
6o 

50c
____ ___________ _____,__________— tu

rinti 71 daina*.____________________ 16c.
Lietuviszka* lementoriu* woki»zkotu» llta-

Mmi preke . . . . 30c
Lietuwnyku bei Lietuvos nusidavimai, wo-

kl.zkom. litaroms. 36c
Lietuvos Istorija, paraszyta 8. Daukanto,dwi

didele* knygos, kožna po Ii.50, sykiu 
abi................................................................ 13.00

Lietuvos Oaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, i*z kurios galima Užmokti 
gerai virti valgius ir atsakancziai vesti 
kukne...................................................20c

Lietuvystes praeiti*, dabartis ir ateiti* 26c
Medeio pasakojimu*. Szi knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czta ap
raišo atsitikimu* vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimi* po svetimu* kraiztu* svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas su 
trims abrozeliais. . . 10c

Kaskolijos politika su Europa ir katalikiszka 
bažnyczla Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir iu 
bažnyczias . . 10c

Pigiai ant parandawojinio Szto- 
ras su bjsementu ir stone. Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio biznio, wietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: 
Chielewski, 3301 Laurel st.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilkas, Ku- 
kardaa, JuoNtaa, Karūna* ir visus 
kitokius dėl Draugyszczių reikalingus 
daiktus. Prekes pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas maną, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS, 
67 N. Leonard St.,

WATERBURY, - - - CONN

S. Leli&sziG, 
ne* p»* 11 r»nd* 

•i |reri«u*e* 
iinapen* ir *lu*.

Lietimiszkns Saliunas 
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
uže'gn d*l szviežiai atwažewusių įChi- 
eagą. > Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabowų.

. 8. LELIASŽIUS,
Philadelphia, Pa. 650 S Canal St.,

W. SIOMINSKA,
679 Milvvaukee Avenue, ' CHICAGO, 1LL. 

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

“Tpras
1194 / ant Kosciuszkos Paro-

/ <los už rūpestinga, tei- 
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

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

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotio. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaua paminėtus dalg
ius Pigdausei, Teisingiausel 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausą praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau De
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL. ’

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Li6iuwiszKa ftoilGKa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriazku taworų czionykszcziu ir užrubežmiu.

Aptlekoje wisada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams* 
rodąs dykai.

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

257 TWDL£Eį.TftHA^ABWA. MUS APTIEKOS 257
UKLNINKAS, Lietuvos ukinįku lai-1 Geriause Užeiga dėl Darbinyku 

krasztis, iszeina vieną karta kas m«- nAHkrasztis, iszeina wieną karta kas me
nes į. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2) markas. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

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

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

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

pas

J. Danisewicziu,
768 BankirRiverSideSts.

■ Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus: szalta 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nu}ima puiklM'Fotogt fijaa, uS tusia* tiktai

$2 00
Ad *aaeliu ir kitokiu reikalu n ujimą Fototrr* 

fija* kopuik auMi.

IFTaBT- NOTARIJU8ZAS. 
CLAIM ADJUSTER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis ypač z priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume 
rius galima gauti už 5Oc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros v.ždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Kev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scranton, Pa.

“Vienybe Lietuvninku”
iszeina kas sereda jau 13-tas

n ti T> 11 įmetąs, Plymouth, Pa., ir pra-£, 1, 15raacnuiis, *nesza svarbiauses ir teisin-
3201 S. Halsted St. CHICAGO.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS? 

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasi žinok po n r.

824 Bank St.,WATERBURY, CONN.
NAUJA D1RBTUWE|

giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz
tuoja $2.00, o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J.J. PAUKSZTIS A CO.
PLYM0UT1I, PA.

Bažnytinių Daiktų.
'i^l Turiu už 

garbę pra 
ne8Zti Gd.

Į Kunįgams 
ir guodot. 

įOg į Draugys- 
< tėms, kad

,,RZ atida- 
r*MU lietu*

O3 " iszk ai —-
lenkiszkę 
dirbtuvę 

/ bažnytinių
daiktų, iszsiuU-inėjamų (haftų) 
artistiszkai ssilkais ir auksu, kai- 
|>o tai: arnotų, kopų, hadaky- 
mų. karūnų ir-' Draugystėms 
ženklelių. Apstelewimus priimu 
nuo žemiausių iki augszcziau- 
šių. Nepasigirti u kad hsz dir 
bu pigiau* už kilus, l»et kas mane 
dūrinis pilnatys, pažins jų vertę.

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

Su guodone,
T. Andruszewiczaite,

115 W. Division St.
CHICAGO. Chlcajco,

, M. A. Paulauskas
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipoci taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas ui pinįgus irant iszmokescziu

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAU8KAS,
, Cleveland, O.Illinois. 24 Foreiuau St.,
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