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Politiszkos žinios,

Amerika ir Iszpanija.
Dabar jau isz abiejų kariavu 

šių pusių tapo iszrinkti sandaros 
komisoriai ant tarybų kaslink 
sandaros terp Amerikos ir Iszpa- 
nijos. Amerikoniszki komisoriai 
keliauja jau į Paryžių, kur atkaks 
ir iszpaniško rando paskirti isz 
jo pusės komisoriai. Prancūzijos 
randas paveda komisoriams ant 
susirinkimų teip vadinam? “am
basadorių rum?”, buvusiame cie-’ 
corių rūme. Ko Amerikos ran
das isz tikro reikalauja, apart 
Kubos ir Porto Rico, nuo Iszpa- 
nijos. tikrai nežinia, kadangi 
duotos komisoriams instrukcijos 
laikomos yra paslapty]. K? apie 
tai paduoda laikraszcziai, yra 
tikt jų spėjimu, ir iszmislu, laik
raszcziai tų reikalavimų nežino. 
Svarbiausiu klausymu yra, kas 
bus su Filipinais? Daugumas laik- 
raszczių tarnaujanezių Amerikos 
kapitalistams reikalauja, kad A- 
irerika tas svarbiausias Iszpani- 
jos kolionijas priskirtų prie savo 
valdybų, užtai cziabuviai salų 
gyventojai reikalauja visiszkoe 
neprigulmystės, o ne vien per
keitimo valdonų: jiems nepatiko 
skriaudos, kokias jie kentė nuo 
daugybės zokonįkų ir iszpaniš- 
kų uiėdnįkų, bet jie teiposgi ne 
ge džia ir skriaudų amerikonisz- 
kų kapitalistų ir jiems tarnau
janezių urėdnįkų ir politikierių. 
Jie siunezia teiposgi savo dele
gatus ant tarybų į Paryžių, kurie 
susirinkusiems abiejų vieszpa- 
tytzczių sandaros komisoriams 
iszreiksz gyventojų norus. Ilgo 
Amerikos kariaunos virszinįkams 
reikėjo laiko, kol jie prikalbėjo 
Aguinaldo pasitraukti isz Ma- 
nilles priemieszczio, kurį buvo 
užėmęs. Aut galo vienok 3000 
Aguirtaldo kareivių isz ežia pa
sitraukė 
Filipinų 
riuose 
je ant 
kai turėjo jau net kelia laivus, 
kuriuos apginklavo, bet juos, at 
kakusi prie Filipinų iszpaniszka 
laivyne paskandino, matomai 
laivai tie ir ant jų kanuolės buvo 
dar niekesnės negu iszpaniszkos 
laivvynės.

Angliški laikraszcziai buvo 
pagarsinę, buk Iszpanija, jausda-

toliaus j salos vidurius, 
maištinįkai salų vidu- 
nesiliauja užpuldine 
iszpanijonų. Maiszti-

ma, kad ne galės palaikyti savo j szi? nužudytos ciecorienės,- ant 
valdžios ant Filipinų, noriai jas J: -u..-*— :
parduotų ir buk pasiūlė jas pirk
ti Wokietijai, kuri norinti paimti 
salą Luzon. VVisiems vienok 
laikraszczių paleistiems paska- 
lams ne galima tikėti. Kas bus 
su Filipinais padaryta, turbut da- 
žinosime tikt tąsyk, kada sanda
ros komisoriai, susirinkę dabar 
Paryžiuje, užbaigs tarybas.

už-
Prancuzija.

Prancūzijoj niekaip negali 
baigti tasynių su Dreyfuso prowa. 
Dėl tos provos, kada pasirodė, 
kad Dreyfus? sūdąs nubaudė, pa
sirėmęs ant netikrų, kitų oficie- 
rų padirbtų dokumentų, turėjo 
pasitraukti karės ministeris Ca 
vaignac. Jo viet? užėmė jenero- 
las Zurlinden, bet ir tas neilgai 
savo wiet? užlaikė. Kadangi jis 
teiposgi ne norėjo sutikti ant at
naujinimo Dreyfuso provos, k? 
rado už neatbūtinai reikaling? 
kiti ministeriai, turėjo pasitrauk
ti nuo vietos. Zurlinden? rėmė 
prezidentas Faure, bet ir ta para
ma nieko ne gelbėjo. Už t? įsi- 
ki.-zim? laikraszcziai kaltina pre
zidentę, buk jis, pasirėmęs ant 
kariaunos, sumislyjo apsigarsinti 
diktatoriumi, valdyti kraszt? 
vienas, kaip Maskolijoj caras. 
Isz syk Faure net ketino pasi
traukti nuo vietos prezidento, 
jeigu Dreyfuso prova butų atnau
jinta, bet tuom nenugazdiuo mi- 
nisterių pirmsėdžio Brissono, ku- 
risai isz vien su kitais ministe- 
riais užgyrė t? prov? atnaujinti. 
Prezidentas polam paliovė gaz- 
dinęs pasitraukimu; pasitraukė 
vien karės ir vieszų darbų minis
teriai; vieton pasitraukusio ka 
rėš ministerio Zurlindeno, jo 
viet? užėmė jenerolas Chmoine, 
kurisai sutinka ant atnaujinimo 
provos.

Kaip stovi Faszodoj dalykai, 
už kuriuos užgimė nesutikimai 
terp Prancūzijos ir Anglijos, tik
rai nežinia. Faszod? užėmė Pran 
euzai po vadovyste majoro Mar- 
ehando, kurisai su kariauna ežia 
prisigriebė isz prancuziszkų val
dybų vakarinėj Afrikoj. Kaip 
sako, Marchand? paremia 10000 
abisiniszKos kariaunos. Anglijos 
randas prisakė jenerolui Kiteherui 
iszvyti nors per muszį prancūzus 
isz Faszodos, kadangi anglijonai 
tuos kraštus laiko už Egipto 
valdybas. Nežinia todėl, ar 
Prancūzija palieps Marchandui 
isz ežia pasitraukti. Laikrašcziai 
pranesza, buk Prancūzijos ran
das, ant Anglijos užklausymo 
atsakė, kad Marchand į tuos 
krasztus atėjo be rando 
piisakymo, taigi Prancūzija ne 
atsako už įsiveržim? jo į tuos 
krasztus, kuliuos Anglija laiko už 
sau prigulinezius. Jeigu Prancū
zija apleis majorą Marchand? ir 
jo užimtus krasztus ne norės ap
ginti, tai tas aiškiai parodys, 
kad Maskolija ne paremia Pran
cūzijos. Ant suvaldymo Angli
jonų ir padarymo jų minksztes- 
niais užtektų, kad Maskolija tikt 
keliais regimentais sudrutintų 
savo kariauną ant Afganistano 
rubežių. Prancūzija viena Afri
koj silpnesni už Anglij?, kuri 
ežia daug dauginus turi kareivių, 
todėl Maskolijos ne paremta, turi 
Anglijai nusilenkti. 

Austrija.
Iszkilmingai atsibuvo laidotu

vės nužudytos Szveicarijoj Aus
trijos ciecorienės. Per t? laiką 
nutilo Austrijoj ir jos tautų nesu
tikimai. Ant laidotuvių atkako 
ir Wokietijos ciecorius, Saksoni
jos karalius, daug svetimų ku- 
nįgaikšezių, delegatai svetimų 
vieszpatyszczių. Kituose krasz- 
tuose, tame ir Washingtone, t? 
dieną buvo dievmaldystos už du- iszduotų yra ir tas,, kurisai už-

dievmaldystos į katalikiszk? baž 
nyczi? atėjo prezidentas Mc Kin- 
ley, ministeriai, svetimų krasztų 
ambasadoriai ir konsuliai.

Lygiai Austr joj, kaip ir kituo
se Europos kraštuose dabar už 
gimė neužkanta priesz ilalijonus, 
juos laiko už užniuszėju*. Pran
cūzijoj daugelyj vietų praszalino 
nuo darbo itnlijonus, nors jie nie 
kuom ne buwo nusidėję. Tūluo
se gi Austrijos kraštuose užgimė 
net kruvinos musztynės, kitų 
kilmių gyventojai muszė italijo- 
nūs, laikydami juos už dulyviu- 
tojus užmuszystoj. Tas rodo, kad 
nužudyta žmogžudžio nelaiminga 
ciecorienė užsipelnė ant meilės 
didesnės gyventojų dalies. Isz 
tikro, užmuszta ciecorienė, nesi- 
kiszdair.a į valdžios reikalus, sa
vo darbais niekuom negalėjo nu
sidėti. Patsai ciecorius teiposgi 
dar mažiaus turi tiesų negu, pa-, 
vveikslau, Amerikos prezidentas, 
jis ne turi tiesos dalyti nė urėdų, 
todėl ne gal urėdų nė pardavi
nėti, nė jais apdovanoti sawo 
szalinįkus ir draugus. Jis vien už 
tvirtina tiesas, kokias tautų pa
siuntiniai užgiiia. Taigi ir pat
sai ciecorius mažiaus negu kiti 
vieszpacziai galėjo užsipel
nyti ant keno nors neuškantos.

Italija, matydama, kad kituose 
kraštuose visuomenė kreipiasi 
priesz italijonus, juos visus ap
kaltina už darbus kelių užmušė
jų, užmanė, kad visos civilizuo
tos viešpatystė* susitartų ant 
išnaikinimo anarchistų, isz kurių 
eilių toki valdonų užmuszėjai 
renkas’’. Nėra abejonės, kad ta
sai užmanymas taps greieziaus 
priimtu negu caro užmanytas 
sandaros kongresas. Patsai caras, 
kurio pakinkiai nesiliauja drebė
ję, kad už jo despotišk? valdy- 
m?, už skriaudas pavaldinių, jie 
pats jo nenužudytų, pirmiausiai 
atsilieps su pritarimu Italijos už
manymui. Tūli laikraszcziai jau 
dabar, kaip jiems rodosi, iszrieza 
klausym? isznaikinimo anarchis 
tų: jie rodyja sugabenti visus 
anarchistus ant kokios oceano 
viduryj ėsanezios salos ir palikti 
jiems ties? saviszkai rėdytiesi ir 
kaip spreudžia tie raazėjai, anar
chistai pats iszdnaikysę. Teip 
lengvai išriša visokius svar
bius klausymus tikt Amerikos 
laikraezczių reporteriai.

Turkija.
Krikszczionių pjovynės ant sa

los Kretos apsistojo. Angliszkos 
laivynės • virszinįkas pa
reikalavo nuo salos gubernato- 
riaus, kad pakėlę maištus butų 
anglijonams atiduoti, kad jis 
atimtų ginklus nuo turkiszkų ba- 
szibuzukų, kurie, būdami ežia at
siųsti ant dabojimo tvarkos, pats 
skerdynes parengė. Iszpildymo 
to nuo Dževedo paszas anglisz. 
kas admiralas pareikalavo į 48 
valandas; jeigu tas ne butų už
pildytas, žadėjo nuo laivų bom
barduoti tvirtynę ir gubernato
riaus rum?. Ant lo reikalavimo 
turkiszkas gubernatorius nusiun
tė kitų krasztų laivynių virszi- 
nįkams atsiliepim?, kuriuom, už 
paskutinius maištus ir pjovynės, 
apkeltina anglijonus. Sultanas 
vienok atsiuntė jam prisakym? 
iszpildyti reikalavim? angliszko 
admiralo, atimti ginklus nuo ba- 
szibuzukų ir nuo mahomętonisz- 
kų gyventojų. Angliszka kariau
na užėmė įėjimus į tvirtynę ir 
kaip sako, turkiszka kariauna 
turės ne tikt apleisti tvirtynę, 
bet visai iszeiti isz miesto Kandi
jęs, kurį užims anglijonai ir kitų 
Europos vieszpatyszczių karei
viai. Maiszto vadovus Dževed 
pasza išdavė j tu anglijonams, 
jie bus anglijonų nubausti; terp 

puolė ant angliszkos kariaunos 
stovyklų.

Europos laikraszcziai paleido 
pankai?, buk terp Grekijos ir 
Turkijos tapo padarytas susiri- 
t-zirpas. Abidvi vieszpatystės 
sutarė kariauti isz vien, jeigu 
kas nors užpultų ar ant vienos 
ant kilos iš tų vieszpatyszczių. 
Tasai susiriszimas, kaip suko, pa
darytas ant prikalbinėjimo Wo- 
kietijos, kuriai pasisekė mat visai 
sutaikyti pereit? met? kariavu
sias vieszpatystes: sumuštą Gre- 
kij? ir jos pergalėtoj? Turki]?. 
Susirišimas tasai yra priesz sla
viškas Balkanų pussalio viesz 

.palystea, kurios ant Maskolijos 
prikalbinėjimo susirišo į tokį jau 
ryszį ptiesz Turkiją, jeigu toje 
per daug pasiduotų Wokielijos 
reikalavimams.

Turkijoj rengia dabar puikų 
priėmimą Wokietijos c’ecoriui, 
kurisai neužilgio atsilankys pa* 
sultaną, paskui gi keliauja į Pa
lesti n? ant paszventinimo pama
tų liuteroniszkos bažnvežios, ku
ri? statys ant sultano padovano
tos žemės Jeruzolimoj. Wien aut 
papuoszimo rūmo pavesto ant 
gyvenimo VYokietijos ciecoriui 
Konstantinopoliuje sultanas pa
skyrė $377000. Užtai jam trūksta 
pinįgų ant užmokėjimo algų ka
reiviams ir urėdnįkams, tie nuo 
6 mėnesių jau algų ne gawo ir 
maitinasi, kaip gali: kareiviai isz 
plėšimų, kaip paprasti plėšikai, 
urėdnįkai gi isz kyszių, kuriuos 
davinėti priverstas yra kiekvie 
nas turintis jų biuruose reik ai?,

Chinai.
Chinuose vėl atsitiko maisztai 

priesz krikszczionis ir priesz sve- 
timtauezius. Mieste Szanghai mi
nios chinieczių užpuolė ant pran 
cuziszkos ir amerikoniškos misP 
jų, jas sudegino, misijonieriai vos 
spėjo pabėgti.

Kandui vLgi iki sziol nepasi
seka pergalėti maištų pietinėse 
Chinų provincijose. Msištinįkai 
nusileido jau nuo kalnų į klonis, 
didelės jų pajiegos susirinko 50 
mylių nuo didžiausio Chinų por- 
tinio miesto. Kantono, ant kurio 
rengiasi užpulti. Jeigu jiems pa
siseks miest? paimli, turės jie 
liuos? susineszim? su užrubežiais, 
isz kur pristatys jiems geresnius 
ginklus ir jie dar labiaus susidru- 
tya.

Kadangi neseniai artymiausi 
tarnai bandė nunuodinti Korėjos 
ciecorių ir vis? jo szeimyn?, to
dėl jis, nepasitikėdamas savo pa
valdiniams, ant asabiszko apgy
nimo sutvėrė savo gvardij?, į 
kuri? pakvietė svetimtauezius, 
Į t? gvardij? prigulės: ameriko
nai, anglijonai, vokiecziai. pran
cūzai ir maskoliai.* Japoniecziams 
Korėjos ciecorius teiposgi nepasi
tiki.

Isz Lietu wos.
Dowanos ant Bergeno žu- 

whiikystės parodos.
Szį met? mieste Bergene, Nor

vegijoj, atsibuvo terptautiszka 
žuvinjkyslės paroda. Mes lietu* 
wiui turime pagarsėjusį po vis? 
pagaulę žuvių augintoją, Gird
vainį, bet terp apdovanotų ant 
parodos nė vieno nepatinkame 
lietuvio, gal būt, kad musų 
vientautis ten nepasirodė su sa
vo darbais. Uitai isz Latvijos 
yra net keli apdovanoti. Auksinį 
medalį gavo Rygos drato dirb
tuvė už plienines virves; sida
brinius medalius gavo: Kirszo 
žuvių auginy ežia, esanti netoli 
Rygos, Liilandijos žuvių augini
mo draugystė, Rustadt isz Rygos 
už visokius žuvinius konservus, 
Inde isz Rygos, nž sūdytas šil
ki as; Lipkovski ir Likkop isz

Mintaujos už žuvinius konser- parduotam spiritui pasiliko tusz- 
vus. Nors lietuviai gavėnios lai-, ti bertainiai, kuriuos krautuvė 
ke daug žuvies suvalgo, bet jie 
apie žuvių auginim? mažai iszma- 
no, auginimu ue užsiima ir ant 
parodos mat su savo darbais ne 
pasirodė. Ta ūkės dalis gerą musų 
ukinįkams atgabentų pelo?.

Gaisrai.
29 d. Pjutės, ^Vilniuje, ant 

priemieszczio Šnipiškių,užsidegė 
triobos neseniai (išrengtos ežia 
szilkų dirbtuvės. Kadangi ant 
kiemo buvo daug malkų ir dalia 
dirbtuvių triobų buvo medinės, 
todėl ugnis isz syk smarkiai pla
tinosi. Subėgę ugnasirgiai daug 
turėjo darbo, kol ugnį užgesino, 
bet visgi ji pridirbo blčdies ant 
10000 rubl.

26 d. Fjutės, kaime Czinuose, 
Trakų pavietyj, siautė didelis 
gaisras, kurisai isznaikino dides
nę pusę to kaimo. Ugnis isznai- 
ki m ne tikt ukinįkų triobas, bet 
ir suvežtus javus ir szieną. Isz- 
liko tikt ne suvalyti dar nuo lau 
kų žirniui ir grikai, bet ir tai ne 
visų ukinįkų.

T? paezią dieną, kaime ’Bahro- 
viez, netoli Woložitio, Garteno 
gub., siautė teiposgi ne mažas 
gaisras. Ugnis užgimė pirmiau
siai kluone vieno ukinįko, mato 
tomai per neatsargumą. Sudegė 
ežia isz viso 25 gyvenami namai, 
37 tvartai ir 27 kluonai. Sudegė 
wisi juose javai ir gyvulių pa
staras. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 50000 rublių; dėl ne
turtingų ukinįkų yra tai labai 
daugT 

Maskoliszki szvventiejie.
Kaip praneša isz VVitebsko 

gub., apie Kreiehurg? priviso 
tinginių dykaduonių pulkas, ku
rie sawę vadina “szventais”. 
Bandė jie prigaudinėti ir ežia ap
sigyvenusius latvius, bet kad tie 
apszviestesni, tai jų prigauti ne 
pasisekė, ezventiejie turėjo pasi- 
ganėdinti tamsesniais baltgu 
džiars. Jie vaikszczioja per balt- 
gudžių apgyventus kaimus, kal
ba pamokslus, pranaszauja pabai- 
g? svieto, kuri neužilgio ateisian
ti. Eidami isz namų į namus, min
ta l»e darbo, renka nuo žmonių 
aukas ant iszpraszymo atitoli
nimo nors ant kelių metų pabai
gos svieto. Jeigu kas nenori tų 
naujų szventujų priimti ir ne 
klauso jų kvailų pamokslų, tokį 
apskundžia kaipo bedievį arba 
stabmeldį. Kaip toksai apskundi- 
mas pavojingas, gali numanyti ir 
skaitanti laikraszczius lietuviai; 
tamsumas ir fanatizmas terp balt- 
gūdžių dar didesnis negu terp tū
lų lietuviszkų tamsunų.

Muraw|ewo m užėjus Vil
niuje.

Wilniaus jeneral gubernato
rius Trockyj užmanė, ant atmin
ties visiems apie žvėriszkum? 
maskoliszkų caro tarnų, parengti 
VVilniuje m u z ėjų vardo Murav
jevo Koriko. Trockini pritarė 
kiti Lietuvos duona mintanti 
maskoliszki valkatos ir jie pada 
vė ant ciecoriaus užlvirtinimo 
savo kvail? už many m?. Caras 
Mikalojus, ne daug turėdamas 
proto, t? užmanym? užtvirtino ir 
iszdavė jau savo prisakym? pa
rengti prie Wilniaus vieszos bi 
bliotekos Muravjevo muzėjų, į 
kurį bus patalpinti visoki daiktai 
kokiu nors budu turinti susiriszi- 
m? su M ura v je vu. Wertėtų pa
talpinti ežia ir jo kvail? galv?, 
kurioje užgimė visi jo žvėriszki 
darbai.

Norėjo degtinės atsigerti. 
, Lydoj, Wilniaus gub., yra di
deli rando spirito krautuvė, isz 
kurios ima spiritą ir degtinę ap
linkinės rando karezemos. Po isz-

grąžino vienai degtinės leidiny- 
cziai. Bertainiai tie buvo sukrau
ti geležinkelio pasziurėj. Užtė
myje t? vienas darbinįkas, priėjo 
jis prie bertainių,Htmuszė kamsztį 
ir uždegęs briežiuką, norėjo pa
žiūrėti į vidurį, ar neliko- kiek 
degtinės. Wos vienok liepsna 
prisigriebė į vidurį, atsitiko baisi 
susirinkusių spirito garų explio 
zija, kuri nugriovė net dalį pa- 
sziurės stogo. Ant laimės vienok 
ansai darbinįkas tapo tikt skau
džiai, bet ne pavojingai apdegin
tas.

Kiek iszgerė degtinės 
Kauno gub.

Rando karez^inos Kauno gb. 
ant szių metų^’pateikalavo nuo 
spirito leidėjų isz viso spirito 
107000 viedrų, isz kurio degti
nės padirbo du syk tiek- Kadan
gi degtinės viedras kasztuoja 8 
rubl., tai iszpuola, kad šįmet 
Kauno gub. žmonės supylė į ger
klę degtinės už 1700000 rublių. 
Dailus tai pinįgai, už juos galima 
būt teip žmonių prot? pakelti, 
kad ne butų Kauno gub. nė vie
no žmogaus ne mokauezio raszyti 
ir skaityti. Pilant gi už milijonus 
rublių degtinės į gerklę, didesni 
gyventojų pusė ne pažįsta literų.

Jawų prekes.
Pereit? sau vaite ui lietuvisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: ui 
pud? rugių po 75—80 kap., awi 
ių 75—85 kap. Pūdas szviežio 
nežudyto sviesto lOrubl. 50 kp., 
iki 11 rublių, sūdyto 9 rubl. 75 
kap.,—10 rubLų 50 kapeikų.

Liepojoje mokėjo: ui rugius 
77 kap., ui avižas paprastas su 
žolėms 62—65 kap., vidutines 
66—70 kap;, geras 71—75 kap., 
geriausias 67—79 kap.. Lynų Sė
mena 120—121 kap., miežiai 61 
—62 kap., kviecziai 85—98 kp., 
kvietinės klynės51—58 kapeikų.

Isz Szwekszno8, Kauno 
gub.

Užderėjimas szituose krasztuo- 
se šį met? vidutinis. Szien? rods 
supudė nesiliaujanti laike szien- 
pjutės lytus, daug jo nuneszė 
tvanai, bet nuo 1 d. Pjutės mė
nesio ūžėtojo giedros ir šiltos 
dienos, žmonelės galėjo nors ru
gius gerai suvalyti. Rugiai užau
go ant sziaudų dideli, varpos tei
posgi ne mažos/ tikt žmonės 
skundžiasi, kad grudai smulkus. 
Bulves ir daržoves užtai pagadi
no lytus, bulvės ant kietesnių 
dirvų pūva ir mažai jų bus szį 
met?. Avižos ir linai pusėtini.

Pakwaiszo su sawo Mu- 
rawjewu!

Maskoliszki valkatos arba ca 
ro * urėdnįkai, Lietuvos duona 
mintanti, atsiszaukė į kelių mi
nisteriją su reikalavimu, idant 
stacija Mažeikai, ant jinijos gele
žinkelio nuo Koszedarų į Liepo- 
jų, apturėtų vard? Marawjewo, 
ant garbės žinomo žvėriszko 
Lietuvos valdytojaus laike lenkų 
maiszto. Mat maskoliszki urėd
nįkai Lietuvoj visai pakvaiszo 
su savo garbinimu žvėries Mu- 
ravjevo. Jų reikalavim? minis- 
teris iszpildė/

Pieszimo mokslai ne 
Kaune. —

Kaune,prie vyriszkos gimnazi
jos, tapo parengti vakariniai 
kursai pieszimo. Mokinimas 
prasidėjo nuo 7 d. Rugsėjo. No
rinti pasimokinti amatinįkai 
ir teip jauni vaikinai, privalo 
kreiptiesi prie gimnazijos direkto- 
riaue. Mokinimas atsibūva vaka
rais ir nedėldieniais. Geistina bu
tų, kad atsirastų kuo daugiau
siai norinezių išmokti piešti.

Geležies dirbtuvių kom
panija. ‘

Maskoliszkas randas užtvirti
no įstatus Kauno metalinių dirb
tuvių kompanijos, kuri? sutvė
rė Rygos bankieriai Heiman & 
Co. Kapitalas kompanijos ne ma
žas, nes Ii milijono rublių, pada
lytas į 3000 akcijų, po 500 rublių 
akcija. Už tiek pinįgų galima 
puiki? dirbtuvę parengti.

Swetimi Balsai.
Laikrasztyje “Wilenskyj 

Wiestnik”, nr. 176, koksai Wo- 
lyniec, matomai vienas isz rujos 
į Lietuv? Orževskių,Muravjewų 
ir kitokių caro paszlemėkų su
trauktų maskoliszkų putų, pakė. 
lė klausym? apie sugr?žinim? 
lotyniszkų literų lietuviškiems 
rasztams. Minėtas biurokratas 
paszlemėkas stengiasi pertikrin
ti, kad reikia Lietuv? atlenkinti, 
o ne gražinti lietuv i.-zkiems 
rasztams lenkiszkas literas, ku
rios tikt lenkų tapusios* lietu
viams primestos, pirmiaus gi 
lietuviai prie savo literų varto
ję maskoliszkas literas, toms Ii. 
teroras spaudino ir knįgas lietu
vi szkoj kalboj. ^Visokiuose ak
tuose, girdi, lietuviszki vardai 
buvo raszomi maskoliškoms lite
roms. Lotyniszkų rasztų, kaip 
sako tasai biurokratas paszlemė
kas, reikalauja vien lenkai ir ma
žas skaitliuspakvaiszusz:os lietu- 
viszkos inteligencijos ir po jų 
įtekme ėsanti Peterburgo tūli 
maskoliszki laikraszcziai. Ltetu- 
va net prie Gedemino. buvusi 
maskoliszka ir stacziatikiszka, 
tokia ji turinti ir pasilikti. Todėl 
ne tikt nėra reikalo gražinti lo- 
tyirii-zkas literas, bet reikia vi
saip platimąsi knįgų su lotynisz- 
koms literoms stabdyti. ‘

Teip kalba anos rujos paszle
mėkas, anoje maskoliszka szaszla- 
va patekusi į Lietuv? ir ant 
jcjs duonos tunkanti. Mes vienok 
norėtume iszgirsti, kada lietu- 
viszkoj kalboj vartojo knįgose 
maskoliszkas literas priesz už- 
draudim? paszlemėko Muravjevo 
it-zduot?? Tegul priveda vard? 
nors vienos isz senesnių laikų 
lietuviškas knįgos, kuri senovėj 
buvo spaudinta maskoliszkoms 
literoms. Kalbėdamas, kad lie- 
tuviszkos knįgos senovėj buvo 
spaudinafnos ma-koliszkoms lite
roms begėdiszkai meluoja masko
liszkas valkata. Aktuose vardai 
vietų turėjo būt raszyti masko- 
liszkoms literoms, kadangi iv 
pats aktai buvo raszyti baltgu- 
diszkoj kalboj, kuri teiposgi dabar 
maskoliszkų paszlemėkų persekio
jimą, kaip ir lietuviszka. Kaslink 
gi grynai lietuviszkų rasztų, lie
tuviai, pradėję vartoti raszt?, 
isz pats pradžių vartojo lotynisz- 
kas literas ir knįgas joms pradė
jo spaudinti pirmiaus -negu pats 
maskoliai, seninus ne buvo nė 
vienos knįgos su maskoliszkoms 
literoms, iszleido jų kėlėt? po 
1865 m. visoki maskoliszki val
katos, bet jų žmonės ne pirko 
seniai, ne perka ir dabar. Per 
maskoliszkų carų ir jų tarnų 
kvailum? per isztisus 35 metus 
tai«o užkirstas lietuviams ap- 
szvietimo kelias. Sugrąžinimo 
lotyniszkų literų ' lietuviszkai 
spaudai reikalauja visa lietu
viška tauta, o ne vien sulenkė
ję kunįgai ir lietuviszka inteli
gencija, bet apie tai nenori žino
ti maskoliszki valkatos biuro
kratai, kadangi sugrąžinus lietu
viams jų literas, tiems paszlemė- 
kams pasimažintų vienas žmonių 
persekiojimo ir lupimo šaltinis. 
Lotym’szkos literos lietuviszkoj 
kalboj tai privatiszka lietuvių 
savastis. Szelauk nuo jų sukoru- 
puoti maskoliszki biurokratai su 
savo sutersztais nuo kyszių na
gais! Szelauk carai ir jų tarnai! 
Kokias ' literas mes privalome 
dėl savo rasztų vartoti, tai mu
sų paežių reikalas, apie tai tikt 
mes spręsti galime, o ne pasilei
dę maskoliszki valkatos urėdnį
kai. Ar tas tiems valkatoms 
patinka ar ne, ateis laikas, o mes 
sawo literas atgausime, sugrąži- 
nimo jų mes ne meldžiame nė 
carų, nė jo tarnų, bet reikalauja
me,kad jos būt sugražintos kaipo 
iszplėszta musų privatiszka sa
vastis!



Isz Amerikos.
Iszvežimas Amerikos. taworu in 

svetimus krasztus.
Rugpjuczio mėnesyj szių metų 

Amerika iszgabeno į svetimus 
krasztus sawo taworų: jawų už 
119909323, taigi ant 5 milijonų 
mažiaus negu pereitąmetą; gal wi- 
jų ir kiaulių už $2450403, taigi 
ant $500000 mažiaus negu pereit ą 
metą; visokių valgio produktų, 
taigi konserwuotos mėsos, žuvies 
ir t.t. už $13479079, taigi ant 
$1000000 daugiaus negu pereitu 
metą; medvilnės už 3689514, 
taigi ant 2000000 daugiaus; mi- 
neraliszkų aliejų už $5010517, 
taigi ant $700000 mažiaus negu 
pereitą metą. Imant gi wisus 
8 mėnesius szių metų, tai jawų 
szj metą Amerika iszgabeno ant 
$78000000 daugiaus negu per to 
k j jau laiką pereitų metų; gyvu 
lių iszgabeno ant $3600000 m»- 
žiaus negu pereitu metą; valgio 
produktų ant $16000000, med 
wilnės gi ant $20000000 dau
giaus; roineraliszkų aliejų už 
$5000000 mažiaus. IsZ'viso gi 
paminėtų ežia produktų szj metą 
iszgabeno už 107000000 daugiaus 
negu pereitu metą, taigi szj melą 
ant tiek daugiaus Amerika gawo 
pinįgų isz svetur negu pereitą 
metą. Iszgabenimas fabrikų isz- 
dirbimų ežia ne priskaitytas, jų 
iszwežimas, ypscz gi geležies ir 
plieno iszdirbimų, teiposgi žymiai 
pasidaugino. Iszpuola, kad szj 
melą laikai daug geresni negu 
pereitu metą.

Geras pamokinimas.
St. Paul, Mo. Ant farmos, ne-, 

toli Redwing, Min. gyveno far- 
merys, John Rehan, kurisai bjau 
riai su savo szeimyna elgėsi. 
Ant jo pamokinimo susirinko 
apie 20 vyriszkių, atėjo pas aną 
farmerj, iszvilko jj i-ft kambario 
ant kiemo, isz ežia gi į visztiny- 
ką, ten iszrėdė. AV’isztinyczioj 
nusuko galvas kelioms visztoms 
ir su jų kraujais isztepė Rehano 
veidus. Tą padarę, padirbo kli
jus, su jais isztepė nuogą farme- 
rio kūną ir paskui dar iszvoliojo 
plunksnose. Teip aprėdytu va
džiojo ulycziomi*> teip ilgai, kol 
farmeris ne prisiekė niekada 
daugiaus ne kankinti savo szei- 
mynos; potam j j paleido namon. 
Kasžin ar toksai pamokinimo bu 
das negalėtų nors kiek pataisyti 
musų girtuoklių, pesztukų, ypacz 
gi szviesos stabdytojų. Paskuti
niai vodingiausi, todėl nuo tų 
priderėtų pradėti. Lietuvoj gi 
tas būdas kasžin ar negalėtų pa
taisyti musų denuncijantų ir ki
tokių žandarų padėtojų. Reikia 
viską iszbandyti, o gal atrasime 
atsakantj vaistą ant iszgydymo 
tų musų putų, kurios visą musų 
tautą žeminą.

Warginga kelione
Jaunas, 19 metų vaikinas isz 

Stevens Point, Wis., koksai Lyns, 
kaip galėdamas czėdyjo, už užezė- 
ditus pinįgus nusipirkę drabužius 
ir darbo įnagius ir iszsirengė j 
Klondikę laimės jieszkoti. Atka
ko jis vienok tikt iki Seattle, 
Wash. Czia pateko j prigavėjų 
nagus, kurie iszviliojo nuo jo vi
sus iki paskutiniam centui pinjgus, 
daiktus ir darbo įnagius. Waikinui 
neliko daugiaus nieko daryti, 
kaip grįžti atgal j savo gimti
nį krasztą, bet ant kelionės pinį- 
kų ne buvo. Įsikraustė jis į teip 
vadinamu “Refrigerator Car”, 
kuri-ai buwo szviežios žolės pri- 
kimsztas. Geležinkelio tarnai va
gonu isz lauko užrakino ir nelai
mingas vaikinas atsirado jame 
kaipi kalinyj. Tokiu budu ant 
szlapioa^ žolės, be maisto ir 
vandens, iszbuvo jis 
visą sanvaite. Tikt atbėgus trū
kiui į Milvaukee, jam pasisekė 
paduoti ženklu geležinkelio tar
nams apie savo buvimą vagone. 
Atidarę vagonu geležinkelio tar 
nai rado jame baisiai nuvargusį 
žmogų, iszdžiuvusį, pusiau už- 
troszkusį. Nugabeno jį į ligonbu- 
tį, kur gal pasitaisys.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Kansas City, Mo. An t ta vė

rinio trūkio Santa Fe geležinke
lio, iszbėgusio isz Emporia, ex- 
pliodavo garinis katilas. Prie to 
peczkurys tapo ant vietos užmusz- 
tas; vagonų gi stabdėjas ir ma- 
szinista sunkiai sužeisti. Sužeidi
mai vagonų stabdėjo mirtini, 
maszinistas gi gal iszgis. *•

Denver, Col. Lzsiųstas prie 
szais, ant paėmimo laikraf-zczių 
raszėjų specijaliszkas trūkis isz 
Gunnison, netoli Black Canon 
užbėgo ant nusiritusios ant kelio 
szėnių uolos, iszszoko isz rėlių ir 
nusirlo į apaezioj tekanezią Gun
ti ison upę. Prie to trys trūkio 
tarnai tapo užmuszti; gal būt, 
kad užmusztų yra ir (Įauginus 
žmonių. <
• Lacrosse, Wis. Netoli Trom- 
pealerau, ant Burlington geležin
kelio linijos, iczszoko isz lėlių ta- 
vorinis geležinkelio trūkis. Du 
slapta važiuojanti valkiozni tapo 
ant vietos užmuszti

Darbininku maisztas.
St. Louis, Mo. Dėl numažini

mo uždarbio pakėlė czia sztraiką 
I Union Gypser organizacijos dar- 
binįkai. Isz syk sztraikieriai užsi
laikė ramiai, kontraktoriai prie 
darbo parsitraukė neprigulinezius 
į uniją. 16 d. Rugsėjo susirinko 
vienok sztraikieriai ir bandėseab- 
sus nuo darboisz vaikyti, vienas isz 
sztraikierių iszsitraukė revolve
rį ir pradėjo szaudyli; szuviai 
pataikė 3 seabsus. Ant iszvaiky- 
mo sztraikieriųHtojjo raiti policis- 
tai, bet sztraikieriai patiko ir juos 
szuviais; isz ginklų pasinaudojo 
ir poliejautai, kuriems ant galo 
pasisekė sztraikierius na tikt isz- 
vaikyti, bet ir kelis jų vadovus 
suaresztuoti. Mat kapitalistų go
dumas vis kraujo pi aliejinius 
gimdo.

Waiku kare.
Tkoy, N. Y. Susirinko czia ant 

vieno pliaciaus pulkas vaikų. 
VVienas užmanė loszti karę, už
manymu tą parėmė kiti: pasida
lino į du pulku, vieni buvoanieri 
konai, kiti gi iszpanijonai. Užgi
mė terp dviejų neva armijų 
smarkus rnuszis, kuriame vienas 
isz vaikų, Bernard Oven, puolė 
ant žemės ir jam iszpuolė a t loszti 
rolę užmuszto kareivio. Kiti vai
kai įmetė jį į grabę ir užbėrė ga
na storai su žemėms, bet užmir- 
szo greitai atkasti; kada tą pa
derėjau vaikas isztikro buvo ne 
gyvas, po žemėms mat jis už- 
troszko.

NacijonalLszkas universitetas.
AVisuose Europos krasztuoee 

universitetai yra nacijonalisz- 
koms įtaisoms, Amerikoj gi naci- 
jonaliszkų universitetų nėra, 
ėsanezius užlaiko atskiri miestai 
sztetai, arba privatiszkos drau
gystės; daugumo paskutinių isz
tikro negalima universitetais va
dinti. Dabar jau ir Amerikoj ren
giasi užsidėti nors vieną nacijona- 
bszką universitetą Washingtone. 
Ant apdirbimo jo įstatų ir pro
gramų susitvėrė jau komisija.

Susimusze du laivai.
Boston, Mass. Kapitonas at

plaukusio czia isz Baltimorės 
garlaivio “Gloucester” praneszė, 
kad jo laivas ant jūrių, prieszais 
Martha Vine Yard, susimuszė su 
laivu “Alice Jordan”. Paskuti
nis teip druczįai tapo pagadytas, 
kad tuojaus po susimuszimui pas
kendo, o su juom ir 7 jurinįkai 
prigėrė; kitus gi 7 pasisekė isz- 
gelbėti.

Isz darbo lauko.
Gate City, Ala. Rolling 

M iii Co. stato ežią naują dirbtu
vių dalį.

Joliet, III- Darbai czia 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai.

Verne, Mich. Bus czia ne- 
užilgio parengtos naujos anglių 
kastynės.

Butte, Mont. Darbai auk
so ksstynėse Butte ir Anaconda 
eina labai gerai.

•[ Cambridge, Oh. Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse eina geraii

5 De Lamar, Nevada. Czia
nykszcziose aukso kastynėse dar
bai eina gerai.

5 Nepanset, III. Rado czia 
naujus anglių plotus, ant kurių 
parengs kastynės.

Mammouth, Utah. Taiso 
Grand Central aukso kastynės; 
darbai jose neužilgio prasidės.

Athens, III. Darbai czia
nykszcziose kastynėse eina gerai 
ir rodosi, kad jie neis niekyn.

bena vežimais po uždanga szeri- 
fo žmonių. Sztraikieriai kraustosi 
į kit us krasztus, ketina i» czia 
bzsikraustyti daug visokių biz 
nierių, prekėjų.

Pittsburg, Pa. Nesutikimai 
terp anglekasių ir kaslynių savi- 
nįkų traukiasi toliaus. Dtubinįkai 
reikalauja, kad kaslynių savinį- 
kai pildytų savo paties duotus 
pažadėjimus; tucm tarpu jie ne 
tikt nesirengia tą pildyti, ką pats 
pažadėjo, l»et rengiasi prie darbo 
parsitraukti negrus teip, kaip tai 
padarė tūli kustynių savinįkai 
Panoj, III. Policija ir szerifas, 
katp kitur, teip ir czia, yra vien 
kaslynių savinįkų bernas.

IIammond, Inu. Corviog 
blėtos dirbtuvėj pradėjo jau dirb
ti; nupirko ją kita kompanija.

5 Little Maud, Col. Rudo 
czia naujus aukso plotus, ant ku
rių neužilgio parengs kastyms.

5 Detroit, Mich. Dirbtuvėse 
Peninsular Car Co. dirba gerai, 
iszėmus kelių mažesnių jos dalių.

5 Salin eville, Oh. Big Vern 
Co. savo anglių kastynėse numa
žino darbinįkų uždarbį ant 2į%.

5 Muncie, Ind. Czianyksz- 
cziose geležies dirbtuvėse nieka
da teip gerai ne dirbo kaip da 
bar.

<■ Frankton, Ind. Czianyksz- 
tė geležies dirbtuvė likosi užda
ryta ant atlikimo visokių per 
taisymų.

East St. Louis, III. Czia- 
nykszczios drato ir vinių dirbtu
vės jau pradėjo dirbti drato dir
bimo dalyj.

Middlepark, Colo. Ap 
linkinėse aukso kastynėse dirba 
mažai žmonių ir jų uždarbis ne 
geriausias.

< Petersbourg, III. Hiltop 
kastynėj darbai nuo seniai ėjo 
prastai, dabar gi kastynės su vi
su uždarė.

«[ Pomeroy, Oh, Czianyksz- 
ežiai kalnakasiai pakėlė sztraiką. 
Nesutikimai užgimė už užmokes- 
nį už darbą.

Midvale, Oh. Wisose aplin
kinėse kastynėse darbai eina labai 
silpnai: d iriai vos 3—4 i dienos 
per sanvaiię.

< Grand Rapids, Mich. Darbai 
eina czia kaip ir visada. Svetimų 
darbinįkų prie darbo nepriima. 
Uždarbiai maži.

•1 Beaver Meadov, Pa. Czia- 
nykszcziai kalnakasiai sztraikuo- 
ja, todėl tegul czia neina nieks 
darbo jieszkoti.

< Hocking Valley, Oh. Difr- 
bai czianykszcziose kastynėse ei
na silpnai, terp darbinįkų per tai 
yra didelis vargas.

5 Eastbank, W. V. Darbai 
czianykszcziose kastynėse eina 
gerai, tikt užmokesnio darbinį- 
kams ne padidino.

5 Youngstovn, Oh. Geležies 
tarpinimo pecziai Youngstovn 
Steel Co., kuriuose iki sziol ne dir
bo, pradėjo jau dirbti.

1 Nev Castle, Pa. Nauja ge 
ležies dirbtuvė Shenango Valley 
Steel Co. pradės dirbti nuo spa
lių mėnesio szių metų.

•f Johnstovn, Pa. Darbai 
czianykszczioee geležies dirbtu
vėse eina gerai ir yra viltis, kad 
teip bus per ilgesnį laiką.

<1 Terre H aute, Ind. Darbai 
sziaurinių arasztų szito szteto 
kastynėse eina niekyn, kastynėse 
kitų krasztų dirba teiposgi ma
žiaus.

Nev York. 400 darbinįkų 
Upmano cigarų dirbtuvių, pri- 
gulinczių į uniją, pakėlė sztraiką. 
Jie reikalauja pakėlimo už darbą 
užmokesnio.

South Connellsville, Pa. 
Nauja dirbtuvė, kurią czia stato 
Humberto Co., neužilgio bus ga
tava; senose 'tos kompanijos 
dirbtuvėse dirba gerai.

1 West Duluth, Minn. Taiso 
Iron Bay Works dirbtuves, todėl 
dabar jose ne dirba. Kaip tikt 
darbai prie taisymo pasibaigs, 
pradės dirbti visose dalyse.

Washington, Ind. Czia- 
nykszczios vagonų ir maszinų 
dirbtuvės Balti m ore & Ohio 
geležinkelio paleido 100 darbinį
kų. Kokia to priežastis, nežinia.

St. Louis, Mo. Czianyksz- 
czios “Car Co.” dirbtuvės turi 
daug reikalavimų,dirbdina dabar 
250 karų Japonijos ulycziniams 
geležinkeliams, kurie turi būt 
pabaigti į 90 dienų.

Brazil, Ala. Czianyksz
cziose, teiposgi Nevcastle, Har 
grove ir Bell e Eilėn kastynėse 
darbai eina gerai; Blocktone dir
ba pusę laiko, Pratt Cityje 
4 dienas ant sanvaitės, Bloss- 
burge gi pilną laiką.

1 Pana, III. Sztraikas kalna
kasių traukiasi czia toliaus; kas- 
tynių savinįkai gabenasi vis dau
giaus negrų. Kaip šoko, turi jie 
sukontraktavę 7000 negrų isz 
Tennesee. Į kastynės negrus ga

Pabafgkit jau nors sykĮ sa- 
wo tuszczias disputas 

“apie mokslanes”.
Paskutiniuose laikuose įvyko 

labai juokingas būdas teip vadi
nama “apsvarstymo” . visokių 
klausymų terp lietuvių. Wieton 
imtis prie mokslo ir iszsyk nau- 
dotiesi isz darbo vaisių iszmfh- 
tingesnių žmonių, pii pradeda 
kiekvieną daiktą gvildyti isz pa
ežių pradžių ir bovijasi tuszcziais 
žodžiais per ilgą laiką, pakol ne 
apeziupinėja kaip aklas kelią. 
Tada jam rodosi, kad per savo 
didelę iszmintį atrado ką nors 
naujo, o ne žino, kad jau tas se 
niai yra žinomu ant svieto ir 
naudojamu kitų tautų.

Terp kitų klausymų apeinam 
ežių reikalus lietuviszkos visuo
menės, gal pii mutiniu ir svar
biausiu yra klausymas apie lietu- 
viezkas mokslaines. Jau nuo ke
liolikos metų tas klausymas ver
da laikraszcziuose, bu žny ežiose, 
ant visokių susirinkimų ir prane- 
szimų. Tą mierį labiausiai turė
damos susitvėrė kelios draugys
tės ir “Lietuviszkas Susivienyji- 
mas”, idant pasirūpinti apie ap- 
szvietimą lietuviszkos jaunuome 
nės per įtaisymą ir įvedimą alsa- 
kunezių mokriainių.... Bet lyg 
sziol viskas baigiasi ant tuszczių 
disputų ir iszvadžiojimų — kas? 
kur ir kaip turi mokyti? Lyg ro
dosi, tas dalykas dar suvisai ne 
butų žinomas ant svieto.* Suvisai 
teip iszrodo, kaip, vieton sėsti į 
gatavą vežimą ir važiuoti — tai 
p'rrmiaus turėtume jį iszardyti, 
sugėdyti ratus ir viską, o paskui 
darytume rodą, kaip tą vežimą 
isz naujo padaryti?... AVisur no
rime daryti mėginimus, kur jau 
kitų seniai iszmėginta.

Dabartės, kada pasirodė silpna 
pusė neva lietuviszkos mokslai- 
nės prie parapijos Szv. Jurgio 
Chicagoje, III., vėl davėsi girdėt 
visoki baisai ir paprasti 8eno- 
viszki tuszti davadžiojimai apie 
tą svarbų-dalyką. Ne suprantu, 
kaip tai žmonės, turinti sziokią 
tokią pretensiją prie mokslo, ne 
turi mažiausios gėdos, ir su di
džiausiu autoritėtu, kaipo tikri 
specijalistai, raszo arba kalba apie 
tokius dalykus', kurių beveik su
vis ne iszmano. Wienok jau dabar 
tokia mada virto, kad varga- 
mistra mokina teologijos, kriau- 
czius filozofijos, o -aklas teplio- 
rystos. Su tuom jau apsipratom ir 
visai nesidyvijam, kad ir apie 
mokslaines pasakoja mums toki, 
kurie su joms labai mažą arba nė 
jokio ne turėjo reikalo. Ne vie
nam rodosi, kad gana yra pa
baigti gimnaziją, arba dvasiszką 
seminariją ir pastoti kunįgu, i- 
dant galėtų būti geru mokinto- 
jum ir apie mokslaines turėtų ge 
rą supratimą. Oho! Toli szaukia! 
Wisi, buvę mekslainėse, žino,—o 
ir asz pats turėjau daug tokių 
draugų, kurie pabaigė gimnazi
jas, seminarijas, ir.... iszėjo isz 
jų dar didesniais asilais, ne kaip 
įėjo. Waikai turtingesnių tėvų, 
arba turinti savo gimines kokiais 
pralotais, kanaunykais ir t. t. 
per jų protekciją arba už pinįgus 
perlenda szeip teip per kėli&s 
kliasas gimnazijos, per kursus se
minarijos ir pasilieka kunįgu.. *. 
Bet jeigu juos isztikro paimti ant 
examino, tai vargu iszduotų ant 
pirmutinio kurso. O arsziausia, 
kad patys, ne turėdami nė jokio 
noro prie mokslo, iszparduoda 
tas paežias savo knįgas, užsiima 
kazyromis, balevojimais ir viso 
kioms linksmybėms, o labiausiai 
kada numyli auksinį verszį,.— 
tada ir tos paezios žinios, kurias 
per nevalią įkalė jam seminarijoj 
į g>dvą, iszgaruoja ir stojasi aklu 
kitų vadovu ir kvailu mokinto- 
jumi... O toki,kaip duodasi ma
tyti, daugiausiai nori sznekėti ir 
disputuoti apie mokslą ir mok
slaines.

Ar jų kas klauso? Kurgi ne? 
Daugumas klauso, tiktai ne su
pranta: nes jie patys suvisai ne 
supranta ir ne tiki savo žodiams, 
tiktai szneka dėlto, kad kiti ži
notų, jog ir jie turi burnoje liežu
vį. Isz to paeina tuszczios dispu- 
tos, kapojimas vėjo su botagu, 
kuris tai darbas niekados negal 
pasibaigti ir jokio neatnesza ge
ro,— tiktai gaisziua brangų laiką.

Taigi reikia nors kartą supras
ti, kad prie kiekvieno darbo rbi-* 
kalingas atsakantis supratimas, 
kad kiekvienam amate reikalin.

Judoszius Wieszpatį Jėzų! Juk 
ir Jufjoszius bueziuodamas Kristų 
Poną nudavė, buk jis Jį isz mei
lės bueziuoja, o bueziavo tik dėl
to, kad parodyt žydams,kurį jiems 
už 30 graszių pardavė. Musų 
bažnyczioj, vieton skelbti Dievo 
žodį, musų kunįgas skelbia mela
gystes ir žmonis aklinu. Tukstan 
ežiai žmonių skaito musų laikrasz
tį ir tegul nors vienas pasako: 
kada mus laikrasztis raszė, kad 
nėra Dievo arba Panelės Sz.? Ir 
kaip tai musų kunįgai nesigėdi 
meluoti akyse visų bažnyczion su
sirinkusių žmonių, akyse altoriaus 
Diev.o! Musų laikrasztis neisz- 
rado, kad Dievo nėra, bet iszra
do, kad kasoj parapijos sudėtų pi
nįgų nėra! Mes neklamėme kur 
dingo Dievas, bet klausėme, kur 
dhigo pas kun. Kravczuną para 
pijus sudėti pinįgai? Ar tai pinį- 
gai yra kuiiįgų Dievu? Kur czia 
dorybė pas mus kunįgus? Ko 
mes, broliai, galime gero tikėtis 
Uuo szitokių kunįgų, kurie na
muose Dievo peni žmonis mela
gystėmis?

Dabar jau supratote, kodėl tūli 
musų kunįgai draudžia žmonėms 
laikraszcziusskaityti.Jiemato.kad 
laikraszcziai rodo žmonėms teisy
bę, mato, kad teisybė szviesos ne
sibijo, o kad triūsų kunįgai teisy
bės neturi, už tai ir bijosi, kad 
žmonės i*z laikraszczių nedasiži- 
notų apie jų netikusius darbus. 
Jie nusijauezia, kad žmonės, skai
tydami laikraszczius, supras jų 
veidmainystą ir privers pa
sitaisyti, o kuris isz kunįgų ne
norės pasitaisyti, kuris nenorės 
pildyti Dievo prisakymų,taps kai
po skriaudikas iszvytas isz tar
po žmonių, taps iszrautas kaipo 
kūkalis isz tarpo kvieczių.

Jau musų kunįgas pats pamatė, 
kad žmonės supranta jo melagys
tes, nes kaip tik isz ambonos pra
deda sznekėti apie laikraszczius, 
niekas jo neklauso, visi eina laukan 
isz bažnyczios. Musų kn. Krav
czunas persitikrino, kad jau savo 
žodžiais nepajiegia žmonių ap
kvailinti, tai dabar ketina jau 
laikrasztį užsidėti,1 gal su laik
raszczių gerinus seksis tą mie 
rį atsiekti. Kad kn. Kravczu
nas isz tiesų žada savo laikrasztį 
uždėti, matome tą isz “Saulės” 
nr. 73 ir 74. Czia mes norėtume 
patarnauti musų kuoįgui, kad 
nors ant to laikraszczio, kurį 
rengiasi uždėti ant apgynimo sa
vo asabiszkų reikalų, ne reiktų 
daug imti pinįgų isz parapijos 
kasos, kadangi isz tų pinįgų vis
gi ats:eis musų kunigėliui rokun- 
dą iszduoti, kad paimtų vieną 
liosą už $1.50, o jeigu Dievas 
padės, gali iszloszti ne tikt 
spaustuvę, bet dar ir lenkisz- 
ką laikrasztį. Iszleistojas laik
raszczio “Nove Žycie” iszleidžia 
ant liosų savo spaustuvę ir laik
rasztį, liosai gi tikt po 1} dol. 
Jeigu viską iszloszi, parsitraukęs 
p. Stagarą, galėsi po savo užžiu- 
ra uždėti lietuviszką laikrasztį, 
per jį galėsi kokiais tikt moki 
žodžiais kolioti ir denuncijuoti 
visus savo prieszus! Ar ne verta 
aut to paaukauti dol. nors ir 
isz parapijos kasos? Antra nauda 
bus isz lenkiszko laikraszczio, ant 
ju redaktoriaus galėsi parsitrauk
ti buvusį South Chicagoj kunigą 
Novicką; bus tai visa kompani
ja, galėsi, k*unįgėli, iszdirbti sau 
dirvą terp lenkų, kadangi terp 
lietuvių, rodosi, ne ant tvirtų ko
jų stovi. Jeigu Chicagos parapi- 
jonai atimtų parapijos kasą, ką gi 
Tamista veiktumei terp lietuvių? 
Algos ant visų reikalų neužteks, 
o isz parapijos kasos semti su 
rieszkuczioms ne butų galima. 
Ant galo ir lietuviams gali įgris
ti toksai geradėjas, kurio vienai- 
tinis gyvenimo mieris lupti nuo 
žmonių visokiais budais pinigus, 
kiek tikt iszlupti galima. Todėl 
szirdingai rodyjame pirm laiko 
pradėti darbuotiesi ant iszsidirbi- 
mo sau vietos terp lenkų, jie nuo 
savo vadovų nė tiek doros ne 
reikalauja kaip lietuviai, terp 
lenkų patilpo juk jau ir daugiaus 
iszvytų isz lietuvių tarpo, Ta- 
mistai pirmutiniu ne reiks jau 
būti. Pasitraukdamas pats isz 
lietuvių tarpo, jiems padarytu
mei tikrą geradėjystę. _ Ban
dyk tikt, o pats pamatysi, kaip 
už tokį pasiaukavimą ant lietu
vių labo visi pradėsime Tamistą 
girti. Tai ką Tamista sau iazsi- 
renki?

ISZ 
lietuwiszku dirwp.

»

Teisybė szwiesos nesibijo.
Geras ir teisingas žmogus n:e- 

ko nesibijo, nesibijo žmonių ap
kalbų, nes apie gerą visi gerai 
kalba, nesibijo npraszymų apie jo 
darbus ir pasielgimus, ues gero ir 
teisingo žmogaus bus geri ir dar
bai, o gerų darbų nieks nenupeiks, 
bet kiekvienas raszantis juos pa
girs. Teisingas nesibijo nė rasz- 
tų, nė sznektų, nes apie teisingą 
nieks blogai negalės sznekėti, nė 
raszyti. Bijosi žmonių kalbų ir 
apraszymų tik apgavikai, pikta
dariai, paleistuviai ir vagys. To
kiems iszrodo labai nemaloniais 
laikraszcziai, kurie pagarsina jų 
netikusius daibus. Prisižiūrėki
me Rosijos carui, jis teipgi labiau
siai bijosi laikraszczių, visus laik- 
raszczius iszeinanczius jo viesz 
patysteje cenzūruoja, peržiūri, ar 
neras ko paraszyta apie jo szuny- 
bės. tik po peržiūrėjimui dalei- 
džia juos atspausti ir paleisti terp 
žmonių; lietuviszkus laikrssz- 
ežius visai uždraudėspaudinti sa
vo vieszpatystėje. Ir dėlko už
draudė? dėlto, kad mus žmones 
isz laikraszczių nedažinotų apie 
jo szunybės ir nejx?rstotu būti jam 
paklusniais. Jis nori kad žmo
nės jo klausytų kaipo paties Die 
vo, ir pildytų jo visus norus. Ži
noma, žmonės, netekę savo laik
raszczių, liko aklais, ir dabar ak
lai pildo jo visus, kad ir bjau
riausius, paliepimus.

Tą patį, ką caras Rosi joj, daro 
su laikraszcziais ir musų kun. 
Kravczunas czia Amerikoje. Jis 
labiau negu caras bijosi laikrasz
czių, kad tie neparodytų žmo
nėms jo netikusių pasielgimų; 
jis jaueziasi, kad ir jo darbai nie- 
kuom nesiskiria nuo caroszunybių, 
o kad tokius netikusius darbus 
laikraszcziai žmonėms parodo, 
taigi jis norėtų tuos laikraszczius 
isznaikinti, bet kad isznaikinti ne 
gali, tai tik isz ambonos ir spa- 
viednyczios keikia laikraszczius, 
gindamas žmonis nuo skaitymo 
ir baugindamas juos pekla. Jau k»- 
lioliką sykių musų kn. Kravczu
nas draudė žmonis, kad laikrasz
czių neskaitytų, sztai per sz. Bal
tramiejų Waukegane, 111. per pa
mokslą užsakė žmonėms neskaityt 
“Lietuvos” po “smertelnu” grie- 
ku, kas skaitysęs, negausęs isz- 
riszimo. Chicagoje Kravczunas, 
neturėdama užtektinai drąsos 
keikti “Lietuvą”, tai paskutinį sy
kį paliepė savo asistentui, kun. 
Steponavicziui iszkeikti jo darbą 
nepagirenezius laikraszczius. Kn. 
Steponaviczius nedėlioj, 11 Rug
sėjo, savo pamoksle, teip pasakė:

“Bedieviszkas laikrasztis ap
kaltino musų prabaszczių, iszrado 
kad Dievo nėra, kad Panelės 
Szveneziausios nėra; nuo szios 
dienos kiekvienas bus klaustas 
prie spaviednyezios, .kokį laik- 
rasztį skaito, kas skaityk bedie 
vyszką, negaus iszriszimo.”

Meluoji kunįgeli! Nors laik- 
raszczio vaido neminėjai, vienok 
mes suprantame apie kurį czia 
laikrasztį kalbi. Musų laikrasz- 
tis geriau pažįsta Dievą neguTa- 
mista, ir labiaus godoja Jį negu 
Tamista su savo prabaszczium I 
Jeigu Tamista su savo prabasz- 
czium godotume! Dievą, tai baž- 
nyczioje, tuose Dievo namuose, 
nemeluotumėt, nekeiklumėt lyg 
karezemoje, bet platintumėt gar
bę Dievo, meilę terp žmonių! 
Jeigu kun. Kravczunas godotų 
Dievą, tai nebūtų pardavęs Die
vo namus su visoms propertems 
be parapijos žinios už $15.000.00 
į Milvaukees baską, lyg antrasis

gas, teip sakant, “meisteris”: ka
da sugedęs laikrodėlis, tai neszti 
pas “meisterį”, spyną neszti pas 
“sliesorių, grūdus sumalti pas 
maluninįką”; kada jus kūnas su-1 
genda, szaukiate “gydytoją” arba 
“daktarą” ;kada turite kokią pro- 
vą, einate pas “advokatą” 
(Lavyeri); kada žmonės nori bū
davot didelį tiltą arba namą, 
nusiduoda pas “inžinierių” ir 
“arhitektorių”. Ant vestuvių 
ar balių ne szaukiate duobkasių, 
liktai muzikantus; o mirsztant 
ne szaukiate vargamistros, kad 
užgrajitų, tiktai reikalaujate ku- 
nįgo. O vis tai dėlto, kad patys 
suprantate, jog tie žmonės ant to 
mokinęsi, turi datyrimą ir isz
mano specijaliszkai apie savo 
darbą. Užtatai, jeigu jums eina 
apie klausymą “lietuvįszkų mok
slai nių”, tai ne koki gzpicai tą da
lyką iszaiszkyti gali, tiktai tikri 
“mokintojai” arba “pedagogai”, 
kurie patys, ne tikt isz teoretisz- 
ko savo mokslo apie tai gerai ži
no, bet ir isz savo datyrimo arba 
praktikos. Tokių tiktai žmonių 
žodžiai szitame dalyke turi turėti 
dėl jus svarbumą ir paskutinį nu
sprendimą. Kitaip niekados ne- 
daeisite iki galui savo disputuose 
ir neprisitaikysite prie darbo.

Po vardu “mokslainė” supran
tame tris elementus, isz kurių ji 
susideda: mjkintiniai (vaikai), 
namas arba vieta ir mokintojai. 
Pirmutiniu elementu yra mokin
tiniai: nes jeigu jų ne bus, tai nė 
mokslainė ne reikalinga. Tos me- 
degos, žinoma, yra visur — teip 
mažose, kaip ir didelėse lietu- 
viszkose apygardose. Tiktai 
klausymas, ar tėvai leis tuos 
vaikus į lietuviszkas mokslaines? 
Leis, jeigu tikt^gerai supras visą 
nenaudingumą svetimtautiezkų 
parapijinių mokslainių dėl savo 
vaikelių, o isz antros pusės ma
tys užtikrintą doriszką ir mok- 
sliszką jų iszauklėjimą lietuvisz- 
kose mokslainėse. Apie pirmuti
nių nenaudingumą gana aiszkiai 
pertikrina vaisiai tų mokslainių, 
isz kurių iszeina pabaigti liaufe- 
riai, vagys, gatavi kiekvienoj 
valandoj užsmaugti savo tėvus, 
ir kandidatai ant kartuvių. To 
nė vienas tėvas nė motina ne 
geidžia dėl savo vaikelių. Dėl 
pertikrinimo—gi abejojanezių ne 
reikia nė jokio kaszto, tiktai žo
džių žmonių geros valios, kurie 
užimtų vietą sziądieninių tusz
czių disputų apie mokslaines. Ant 
parupinimo gi atsakanezių dėl 
mokinimo namų ir mokintojų rei
kalingas kasztas, kurio vienok 
tėvai niekados neatsakys, kad ir 
vien priversti savo tėviszka pri
gimta meile. Apie tai nėra nė 
mažiausios abejonės: nes jeigu 
sządien duoda gausias aukas ant 
netikusių mokslainių ir mokinto
jų, tai dar geriaus duotų ant ge 
rų ir naudingų.

Taigi dabar turime mokintinių 
ir sziokias tokias (nors ne visur) 
parūpintas vietas dėl mokinimo. 
Tiktai kas juos turi mokinti? 
Apie tai ir darosi sziądien di 
džiausiąs trukszmas. Wieni tvir
tina, kad tai vargamistros turi 
mokinti vaikus; kiti — kad tai 
zakristijonai; treti—kad isz Lie
tuvos partraukti kokį senį “da 
raktoriu”; kiti vėl — kad tiktai 
minyszkos, arba kunįgai patys... 
kiekvienas — pagal savo iezma- 
nymą ir mierį. Ant to mums 
trumpai atsako blaivus protas ir 
pedagogika (mokslas apie moki 
nimą ir auginimą vaikų), kad 
“TAS TURI MOKINTI, KAS? PATS 
MOKA IR MOKA KITUS MOKINTI”. 

Tokiu budu nė vargamistra, nė 
zakristijonas,nė“daraktorius”, nė 
minyszka prie to netinka: nes 
aklas aklą jeigu vestų, tai abudu 
į duobę įpultų. Ne užtenka czio- 
nai tvirtinimo paežių tėvų, kad 
tai tie žmonės yra gana mokinti, 
idant jų vaikelius isžmokintų: 
“skaityti, raszyti, rokundų ir 
kaip bažnyczioje arba ant uly- 
ežios apsieifi”. Tas yra dideli 
klaida.-Prie pradinio mokslo vai
kų reikia iszmintingiausių mokin
tojų. Toliaus jau yra lengviaus 
juos vesti, kada yra padėtas drū
tas pamatas. Ne tunu nieko prie- 
szingo priesz vargamistras arba 
kitokius daraktorius, jeigu jie 
mokėtų prigulineziai patys ir ži
notų nors reikalingiausias regu
las pedagogikos. Bet tokių ne 
pasitaikė man matyti. O ką bobos, 
tai ar jos bus minyszkoms ar ne,
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prie mokslo vaikelių nė jokios 
naudos neatnesz, tiktai blėdį. Ne 
szneku apie vienas minyszkas, 
bet apie mokintojas gimnazijose 
ir kitose mokslainėsė'; apie to
kias, kurios turi dipliomus isz- 
pabaigto mokslo. Nuomonę ge
riausių pedagogų patvirtina 
praktika, kad vieton iszmokini- 
mo, tiktai tszdykina vaikus, įva
ro jiems ežį, pripratina prie ne
paklusnumo, paniekinimo mok- 
sliszkų įstatų, vieszpatystės įsta
tų ir prisakymų paties Dievo, už 
kuriuos augszcziau stato savo1 
wali?. Moteriszkė, kad ir turėtų 
mokai?, niekados neturi reikalin
gos tvirtybės charakteriaus, at- 
sakanezios kantrybės, įtekmės 
ant mokintinių; nesisaugojatusz- 
czių nereikalingų žodžių ir pagy
rimo pati savęs. Macziau visokias 
budamus Suvalkų mergiszkoj 
gimnazijoj, kur, kada tikt buvo 
kokiai mokintojai daleista mokiu- | 
ti per por? mėnesių mergaites,— 
tai tos suvisai pavirsdavo į isz- 
dykėles ir nieko neiszmoko, teip 

> kad vėl turėjo užimti jos viet?
vyriškas mokintojas ir su dide
liu vargu visk? atitaisyti. O 
apie minyszkas be atsakanezio 
mokslo, o dar be supratimo pri
gimtos kalbos mokintinių — tai 
dr?siai galiu pasakyti, kad kiek
vienas vargamistra szimt? kartų 
geriaus jas užvaduoti gali. Dau
gumas sako, kad “tie aniuolai 
žmogiszkame kūne” gražiai isz- 
mokina vaikelius poterėlių, pa- 
bažnumo ir doriszko gyvenimo... 
Tikt vargas, kad tas viskas yra 
humbugu. Teip iszmokyli poterė
lių, tai gali ir papūga. Bet ar tas 
kudykis supranta tikr? gilų ženk- 
linim? tų poterių, ar atjauezia 
savo szirdyje tuos žodžius, ku
riuos, kaip maszinukė atkalba,— 
ar daug persiima doriszkumu mij 
nyszkų, kuris tankiai baigiasi ant 
galo pakabinto už juostos ražan- 
cziaus? O! mažas kudykis savo 
prigimtu instinktu suvuodžia, 
kas viduryje žmogaus sėdi. Su
pranta, kad tai ne jo motina, ku 
ri? prigimimas iszmokina geriau
sios pedagogikos. Patrauktas 
akyvumu tankiai eidavau į ai
ri szių mokslainės, kur mokina 
minyszkos; prisižiūrėjau 'visai 
metodai jų mokinimo ir ne kart? 
pats vaikuczius examinavau 
ir nieko ne atradau gero, kaip 
tiktai pavirszutines baikutes. 
Užtai vaikeliai, iszėję isz tokios 
mokslainės, tnojaus susipesza 
terp savęs už pavogtus popiero- 
sus, neapleidžia nė vieno lango 
arba seno žmogaus, kuriam ne 
užsuktų akmeniu; liauferiauja 
naktims ir pareina Yiamon, kada 
nori, o tėvams meluoja, kad teip 
ilgai mokinosi. Tėvas šypsosi isz 
džiaugsmo ir apdovanoja centais. 
Tiktai tada susipranta, kada jau 
vaikelis į plaukus pradeda ka 
bytis senam tėvui arba moti
nai.— Tokiame auginime ir mo
kinime nėra nė jokio pamato. — 
Ir pats vardas kunįgo ne daro jo 
atsakaneziu mokintojumr; jeigu 
neturi iszduoto nuo moksliszkos 
valdžios dipliomo, arba nors pats 
per save ne yra pasimokinęs pe- 
dagogikos.Buti geru mokintojumi 
tai yra daugiaus, ne kaip sakyti 
pamokslus ir iszpildyti visas 
priderystes bažnyczioj. Už tai ir 
pas mus rancįas paskyrė prabasz- 
cziui apie 3(7b rublių algos, o ku
nigui mokintojui gimnazijoj 1000 
arba 1500 rubl. Matyt, kad visi 
supranta, jog mokintojaus sun
kus darbas ir , reikalauja augszto 
mokslo nuo jo, idant jį prigulin- 
cziai iszpildytų.
, Jeigu užtaigi rupi mums užlai
kymas musų tautos ateinaneziose 
genkartėse ir jeigu tikrai norim? 
j? apszviesti ir laiminga padary
ti, — turime pasirūpinti gerus 
mokintojus,’ paskirdami jiems gė
rę alg? ir -užlaikym?; idant, ne 
reikalaudami rupytiesi apie kito
kį uždarbį, vis? savo laik? ir pa- 
jiegas apverstų ant mokinimo ir 
apszvielimo jaunuomenės. Gana 
jau tų tuszczių disputų, nes jos 
viską trukdo. •'

Kun. Dr. M. Juodiszius.

------------------------------- 7----- ------  
išmokeszczio. Gavę maszinas, 
apie mokėjim? skolos nesirūpino, 
tikt iš ežia iszdumė į Wilkes- 
barre, Pa. Czia juos vienok su
rado, parvežė atgal ir szerifas 
dawė jiems už dyk? valgį ir gy 
venini? vietiniame kalinyj. La
bai negražu, kad musų broliai to 
kias szelmystas varinėja!

duktė teipsunkiai apdegė.kad teip 
jau turbut turės mirti, jeigu gi 
iszliktų, tai bus neregė, kadangi 
suvisu turi išdegusius akis. Gy
ventojai dabar gyvena ant tusz 
ežio lauko, daugelis isz jų neturi 
ne tikt ant ko gulėti ir kuom už 
sikloti laike szaltų naktų, bet ne 
turi nė drabužių. Wargas terp 
padegėlių neiszpasakytai didelis.

Isz wisur.
|| Prancūzijoj, netikėtai į žemę 

nugrimzdo kaimas Mazaugues, 
terp Fauąues ir Equirol. VVietoj, 
kur buvo kaimas, yra dabar 
gilus 90 pėdų ažeras, užimantis 
apie 6 margų plot?.

|| Albanijoje, mieste Gusinije 
siautė didelis gaisras; iszdegė su- 
viršum 250 triobų, o terp tų 
kelios mahometoniškos bažny- 
czios ir mokslainės. Prie to ir 
daug žmonių pražuvo.

|| Pietinėj Italijoj, vulkanas 
Wezuvijus pradėjo smarkiai 
mesti ugnį, isz visų kalno olų 
teka į visas puses upės deganezio 
skystimo, naikindamos aplinki
nius laukus ir kaimus. Degantis 
skystimas su visu pripildė Ve 
drino klonį. Parengta ant kalno 
observatorija, kuri pirma buwo 
iszkilusi ant 2000 pėdų, dabar 
yra vos ant 89 pėdų augszcziaus 
jūrių paviršiaus, mat kalnas į 
slūgo, pasidarė jame 9 naujos 
olos, isz kurių veržiasi teiposgi 
degantis skystimas. Miesi? Nea
poliu apėmė baimė, bijosi, 
degantis skystimas į miest? 
prisigriebtų.

to 300 žmonių tapo užmusztų ir 
21000 sužeistų, 40000 gi gyven
tojų ne turi pastogės, visi jų tur
tai isznaikinti. Terp sugriautų 
triobų yra daug bažnyczių, parda- 
vinyczių, krautuvių. Wėtra isz 
metė ant kranto tris didelius gar 
laivius, mažesnių laivų sudaužė 
ir paskandino neiszpasakytaidaug 
Tukstancziai gyventojų, kurių 
turtai tapo isznaikinti, 
bad?, minta vien iš to, 
diios jiems suteikia.

kenczia 
k? wal-

kad 
ne-II 27 d. Pjutės, Simbirtko gub., 

Rytinėj Maskolijoj, prie smarkios 
w ė Iros, mieste Ardatowe siautė 
didelis gaisras. Ugnį suwaldė 
tikt t?syk, kada treczia miesto 
dalis buwo jau iszdeguei. Sudegė Į staeziatikiszkos parapijos,
teiposgi rando biurai, mokslainės 
ir cerkwė.

Hamburgo garlaiws “Hebe”, 
kurisai trys mėnesiai atgal isz- 
plaukė isz Anglijos su anglims 
paskirtoms į pietine Ameriką, ne 
atplaukė į paskirt? wiet?, todėl 
sprendžia, kad jis turėjo susidau
žyti. Ant jo buvo 34 žmonės, ku
rie, turbut, visi prigėrė.

|| Wienas prancuziszkas mok- 
slinczius iszskaitė, kad ant wiso 
musų žemės pawirsziaus gyve
nanti žmonės, ant susikalbėjimo 
vartoja 5000 dijalektų ir 860 
visokių kalbų.’ Europoj skaito 
tasai mokslinczius 89 kalbų, A- 
fnkoj 114, Azijoj 123, Amerikoj 
419, Oceanijoj 117.

75U VVisoj Maskolijoj, ant 
milijonų staeziatikių, yra isz viso

taigi išpuola apie 2000 žmonių 
ant kiekvienos parapijos. Apart 
to yra dar Maskolijoj daugybė 
vyriškų ir moteriszkų klioštorių 
Užlaikymas tos daugybės popų, 
zokonįkių ir zokonįkų kasztuoja 
Maskolijos iždui 20300000 rublių. 
Randas vienok tikt isz dalies prie 
užlaikymo popų prisideda, dau- 
giaus ant to sudeda pats 
gyventojai. Tokiu budu iszpuo- 
la, kad užlaikymas maskoliszkų 
popų ir kliosztorių kasztuoja 
Maskolijos gyventojams su vir- 
szum 50 milijonų rublių, taigi du 
kart dauginus negu užlaikymas 
visų mokslainių.

Į| Bavarijoj, kaime Wilden- 
ranna ugimė didelis gaisras, ku
risai isz naiki no 30 namų ir daug 
ne gyvenamų triobų su visais 
gyventojų turtais. Du senialiai, 
kurie įbėgo į deganezius namus, 
norėdami iszneszti ūžmirsztus pi- 
nįgus, teiposgi sudegė; sudėge ir 
16 karvių ir sziųmetimai javai.

|| kaime Carlantino, netoli 
Foggia, pietinėj Italijoj, laike 
smarkios audros 20 kaimo gyven
tojų nuo smarkaus lytaus pasislė
pė vienoje trioboje, pastatyto 
je kalno apaezioj. Tuom tarpu 
nuo kalno nuslinko permirkusios 
žemės szmotas tiesiog ant to bu 
telio, kur tie žmonės buvo pasi
slėpę ir jie po namų griuvėsiais 
rodo gal?; iszgelbėjo tikt vien? 
moteriszkę ir vien? vaik?.

Ii Chinų ciecorius, supratęs, 
kad tamsumas yra priežašezia 
silpnumo wieszpatyetės, iszdaw6 
paliepim? parengti Pekine uni* 
werritet? ant paweikslo Europoj 
ėsanezių. Apart to, prowincijo- 
naliszkuose miestuose bus pa
rengtos augeztesnčs mokslaiuės; 
distriktų gi miestuose bus mok
slainės 3 kliasos. Pabaigrę moksl? 
paskutinėse, galės pereiti į augsz- 
tesnes, iš tų gi į uniffersitet?. 
Rengimu mokslainių Chi nuošė 
datiar užsiima japoniecziai. 
net Chinai mus kaslink 
mokslainių pralenkia.

Mat 
savo

Isz G r and Rapids, Mich.
Gyveno ežia gana i|g? laik? 

trys lietuviai: Jonas Skinkis isz 
Kybartų, Jonas Kasiulis ir Mo
tiejus Girmenkaitis isz Abszrutų, 

ilkaviszkio pav., todėl jie ežia 
turėjo iszsidirbę szioki? toki? pa
žintį. Jie visi, susitarę! paėmė 
nuo agentės po vien? bicyklį ant

Mohilevo gub. iszdegė be
veik su visu miestelis Kriczevo. 
Iszdegė 108 ūkės su visoms trio- 
boms ir visais gyventojų turtais; 
sudegė teiposgi du kluonai su 
sziųmetiniais javais, 27 žydiszki 
kromeliai, valszcziaus koncelia- 
rija, pradinė ir amatinįkiszka 
mokslainė. Apart to, ant užkir
timo kelio platinimuisi ugnies, 
gesintojai sugriovė triobas 5 
ūkių. Kaimieczių ūkių sudegė 
26, kitos gi sudegusios prigulėjo 
žydams. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 275000 rublių, viskas 
gi asekuruota buvo tikt ant 
67000 rubl.

U 28 d, Pjutės, Peterburgo gu
bernijoj, Maskolijoj, iszdegė be
veik su visu didelis kaimas Kuz- 
necov. Iszdegė 30 ūkių ir be
žvelk visi ukinįkų gyvuliai, pa
darai, net szienas ir sziaudai. 
Prie to sudegė viena senelė, jos gi

U Netoli miesto Barguzino, 
Rytinėj Maskolijoj, prie Tamok- 
tino girios gy veno buriatas su 
savo szeimyna; kada jis apsirgo 
raupais, szeimyna jį apleido, sa
vo jurtoj gyveno jis vienas, per 
tris metus nieks pas jį ne užeida
vo, patikę jį, arba k? nors isz jo 
szeimynos, isz baimės, kad ne už
sikrėsti, visi bėgo szalyn. Kaip 
tie žmonės prasimaitino per tuos 
tris metus, tikt Dievas žino. Ne
seniai ligonis iszkeliavo į miest? 
pas daktarę. Iki daktarui buvo 
130 viorstų. Į treczi? dien? po 
iszkeliavimui parbėgo arklys, 
bet be ligonio. Pati apie tai 
praneszė į policij? ir tojė rado gi
rioj jau suanglėjusį ligonio kun?. 
Kaip pasirodė, patykojo girioj 
jo vientaueziai, pagavo, sukro
vė lauž? ir sudegino.

| Šyde ūbame, netoli Londono, 
pažįstami Anglijoj aeronautai(ant 
oro lakiotojai), Spencer ir Dr-as 
Berson, pasikėlė ant oro ant di
delio baliono hydrogeno pripildy
to; balione tilpo 36300 kubiszkų 
pėdų hydrogeno. VVisas orlai- 
vys su abiem mokslineziais iszki- 
lo iki 27000 pėdų nuo žemės, tai
gi teip augsztai, kaip iki sziol dar 
niekam iszlėkti nepasisekė, tasai 
orlaivys butų galėjęs perlėkti per 
augszcziausius Amerikos kalnus, 
vien kelios Himalajų kalnų vir- 
szunės iszkilusias augszcziaus. 
Iszkilus ant 25000 pėdų oras ten 
augsztybėse buvo teip praskie
stas, kad Spencer ir Berson ne ga
lėjo jau juom kvėpuoti, ant to 
priversti buvo pasinaudoti isz 
paimto su savim sutirsidinto oro. 
Szaltis buvo czia 61° pafgal Reau- 
muro termometr?. //

H Apie miesl? Czit?, Siberijoj, 
terp arklių vartojamų prie veži
mo žemės ant dirbdinamo czia 
didžiojo Siberijos geležinkelio 
apsireiszkė sibiriszkas maras. Wi 
šame . apskrityj pastipo keli 
tukstancziai arklių. Jų savinįkai 
isz syk, nežinodami kas tai do 
liga, bandė arklius gydyti, bet 
apie 10 žmonių užsikrėtė liga ir 
pasimirė. Polam darbinįkus apė
mė tokia baimė, kad jie ne dryso 
prisiartinti prie pastipusių gy
vulių ir juos užkasti, ne laidojo 
nė pasimirusių žmonių. Pūvanti 
gyvulių ir žmonių ne palaidoti 
kūnai dar labiaus mar? pra
dėjo platinti, dirbanezius prie 
Siberijos geležinkelio darbinįkus 
apėmė tokia baimė, kad 1600 
apsivedusių darbinįkų metė 
darb?. Waldžios daleido 
jiems grįsti namon, tikt 
ant nedaleidimo platinimo ligos 
terp gyvulių, liepė jiems palikti 
arklius. . Darbinįkai vienok to 
prisakymo ne paklausė, bet su 
arkliais iszsikraustė, valdžios ne 
dryso stabdyti susidedanezio isz 
1600 žmonių pulko. Ant laido
jimo pastipusių gyvulių ir pasi
mirusių žmonių valdžios atsiun
tė kareivius. Per atsitraukim? 
ant syk 1600 darbinįkų,darbaiprie 
dirbdinamos geležinkelio lini
jos terp Magzono ir Czitos turė
jo su visu pasiliauti, nors darbai 
tie beveik jau baigėsi.

Ii Berlyno laikrasztis “Lokal- 
anzeiger” surinko žinias apie 
turtus dabar laimingai gyvenan
čio popiežiaus, Leono XIII. 
Priesz jį buvęs Pius IX, mirda
mas, ant katalikiszkos bainyczios 
reikalų paliko 50000000 lyrų (10 
milijonų doliarų), prie dabartinio 
popiežiaus suma ta pasidvigubi- 
no, pinįgai tie sudėti visokiose 
Europos bankose. Skolos, kokias 
paliko Pius IX, tapo dabartinio 
popiežiaus pilnai iszmokėtos. 
Kaslink privgtiszkų popiežiaus 
turtų, tų negalima tikrai suskai
tyti, vien vertę dovanų, kokias 
popiežius gavo isz visokių musų 
žemės krasztų, skaito ant 50000 
000 lyrų (10000000 doliarų). 
Dovanos tos, pasimirus popie
žiui, pasiliks prie Watikano, jos 
bus sudėtos muzejuje vardo Leo
no XIII. Mažai buvo popiežių, 
kurio butų tiek dovanų gavę, 
kaip Leonas XIII. Laike savo 
valdymo katalikiszkos bažny- 
czios, Leonas XIH gavo: 28 tija- 
ras papuosztas brangiais akmenė
liais, 319 auksinių kryžių pa- 
puosztų su deimantais ir kito
kiais brangiais akmenėliais, 1200 
sidabrinių ir auksinių kryžių, 81 
žied?, isz kurių Turkijos sultano 
dovanotas vertas 500000 lyrų 
(100000 dol.), jame yra didžiausi 
deimantai, 16 popiežiszkų žiedų 
su brangiais akmenėliais, 884 si
dabrinių ir auksinių monstranci
jų, 7 auksinės ir sidabrinės sz Ven
tos stovylos ir 1000 brangi ųdaik- 
tųant papuoszimo altoriaus ir ki
tokių bažnytinių daiktų.

Geležis gyvniose organiz
muose ir augmenyse.
Augmenys ir žvėrių ir žmonių 

kūnas susideda isz visokių sudė
tinių, todėl ant augimo ir pa
laikymo gyvybės, lygiai augme
nys kaip ir žvėrys,turi su maistu 
priiminėti tuos elementus, iš ko
kių susideda jų kūnas. Augme
nys maist? szaknimis traukia iš 
žemės, žvėrys gauna jį iš paša
ro, žmonės gi isz valgio. Wisi 
ukinįkai žino, kad ne visi aug 
menys auga gerai ant vienos ir 
tos paezios dirvos: vieni iszauga 
gerai, kiti skurstu ant ne atsa- 
kanezios dirvos, kiti gi visai iš
nyksta. Tas paeina nuo to, kad 
vieni augmenys reikalauja ant 
augimo daugiaus vienų mede- 
gų, kiti gi kitų; jeigu kokioje 
nors vietoj szioki ar toki augme
nys augti negal, tai tas rodo, 
kad dirvoj neužtenka tų mede- 
gų, kokių ant augimo augmenys 
reikalauja, ten gi, kur žemėj ne 
bus visai svarbesnių augmenų 
sudėtinių, ten jie visai turi isz 
nykti, nors juos ir pasėtume. 
Naujausi mokslinczių tirinėjimai 
parodo, kad apart kitų elementų, 
nė joki augmenys augti ne gal 
ant tokios žemės, kur visai nėra 
geležies, taigi kad geležis yra 
viena isz svarbiausių 
augmenų maisto sudėtinių. Ge
ležis mat yra viena iš sudėtinių 
tverianezių augmenų kamarai 
ežių arba cellių branduolį; ji ne 
atbutinai reikalinga ant augimo 
visų gyvų sutvėrimų tame 
ir žmogui. Mokslincziai užsi
imanti tirinėjimu augmenų ir 
gyvų sutvėrimų kūno sudėtinių 
moka Užtraukti isz jų geležį, bet 
ji ne gryna, tik chemiszkai susi
jungusi su visokiomis organisz- 
koms medegoms, yra jau augme
nų dieguose, ji eina ant padary
mo branduolio sudėtinių. Wė- 
liaus, kada isz sėklos pasidaro 
szaknys, jos ant maisto augau- 
cziam augmenim traukia geležį 
isz žemės, jeigu ’ jos ' žemė 
ne turi, augmenis augti ne gal. 
Ne tikt žaliuojanti, taigi teip va
dinami chlorofiliniai augmenys, 
bet ir bechlorofiliniai, grybai, 
bakterijos net visokias ligas gim- 
danezios ne gali augti ten, kur 
nėra geležies, be jos ne gali gy
vuoti ir gyvi sutvėrimai. Žmogus 
rods geležies ne valgo, bet kad, 
kaip matote, ji yra augmenų ka
maraitėse arba oellese, tai valgy
damas augmenų maist?, jis nuo jų 
sugriebia tiek geležies, kiek jos 
reikalauja.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

NAUJI 1SZRADIMAI.

Ii Ant Antiliszkų salų, ant pri- 
gulinczios Anglijai salos Barba- 
dos,-prigulinczios Prancūzijai sa 
los Guadelouppe ir prigulinczios 
Danijai salos Szvento Tamošiaus 
siautė nei sz pasakytai smarkios 
vėtros (tornado). Ant salos 
Szvento Tamosziaus, drauge su 
vėtra, buwo ir žemės drebėjimas; 
vėtra nesziojo triobas • kaip 
plunksnas, sugriovė tiltus, isz 
szaknų iszrovė daugybę kokosų 
medžių; mažiausiai 12 žmonių 
prie to tapo užmusztų, ne skai
tant sužeistų. Ant praucuzisz- 
kos salos Guadelouppe . mažiau
siai 22 žmonės tapo užmuazti. 
Didžiausia vienok nelaimė pasie
kė prigulinczi? Anglijai sal? Bar
be dos ir St. Vincent Miestas 
Kingston tapo beveik au visu 
baisios vėtros išgriautas, prie

t Iszrast? McDonougho bud? 
nuėmimo fotografiszkų paveikslų 
naturaliszkose parvose pasisekė, 
per eiles experimentų (bandavo- 
nių) atliktų “Illinois College of 
Photography”, Essinghame, III. 
teip pagerinti, kad dabar nuima 
jau fotografijas visose parvose. 
Prabos nuimtų fotografijų iszrodo 
kaipi kad jos butų teplioriaus 
ranka padarytos. Parvos drabu
žių, veido ant fotografijų iszrodo 
teip dailios, kad dailiaus negal 
padaryti nė tepliorius. Tokiu bu- 
nu abrozdų kopijas bažnyczioms 
ne reiks duoti padirbti teplio- 
riams ir už padirbim? szimtus 
doliarų mokėti, kadangi t? pigiai 
ir greitai galės atlikti naujas fo
tografavimo būdas.

NAMINE Hekantva nuo visokiu pa
prastu ligų yra gera: LEWIS’O Lietu- 
wisxka TRAJANKA. Prisiusk 85c įtam
poms arba “money order” pas mus, mes 
atsiųsim baksuką. Adresuok,

P. W. BIER8TEIN & CO„ 
Shenandoah, Pa.

l’atžudystės ir metu dalys.
Mokslincziai, tirinėdami prie

žastis patžudyšczių, persitikrino, 
kad ant jų skaitliaus turi didelę 
įtekmę saulės spinduliai ir jų szi- 
luma. Apskritai, patžudyšczių 
skaitlius visur pasidaugino; juo 
kokia tauta augszcziaus pasikėlė 
kultūriškai, juo tankiaus pa
sitaiko terp jos v?i»cų patžudys- 
tės. Paimsime sztai Wokietij?: 
czia patžudyszczių daugiausiai 
pasitaiko augszcziausiai kultū
riškai stovinezioj Saksoni
joj ir tai skaitlius jų nuolatai di
dinasi. 1860 m. buvo czia 548 
patžudystės, taigi po 2, 5 ant 
kiekvieno 10000 gyventojų, 
1897 m. patžudyszczių buvo 
1313, taigi 4 ant kiekvieno 10 
000. Skirtumas terp patžudyez- 
czių skaitliaus vasaros ir žiemos 
laike, taigi terp karsztos ir šal
tos metų dalies, ne’szpasakytai di
delis. Tokį jau apsireiszkim? tiri- 
nėtojai užtėmyjo ir kituose kraš
tuose. Nors vasaros laike leng- 
viaus žmogui iezsimaityti, ma
žiaus jis vargo kenczia, bet pat
žudyszczių būva kur kas daugiaus 
negu žiem?. Taigi jas gimdo ne 
vien vargas, bet fiziszkos aplin
kybės turi didesnę įtekmę negu 
vargas. Daugiausiai patžudysz
czių būva szileziausiuose metų 
mėnesiuose, kaip tikt sziluma pa
simažina ir patžudyšczių skait
lius pasimažina. Pereit?met? Sak
sonijoj Sausio mėnesyj buvo 71 
patžudystė,Wasariaus mėnesyj 67, 
Kovo 112, Balandio 117, Gegu
žio 120, Sėjoe 144, Liepos 133, 
Pjutės 112, Rugsėjo 99, Spalių 
92, Lapkriczio 60, Gruodžio 67. 
Panašius apsireiszkimus užtė
myjo ir kituose krasztuose, visur 
pasirodė, kad apart kitko, ant 
patžudyszczių skaitliaus atsilie
pia šulės spindulių sziluma. Ko
dėl teip yra, tas iki šiol ne iš
tirtas.

(T^88 -,).
rių: Archangelsko gub. iszpuola po 20 žmonių ant ketvir
taines mylios,taigi 100 syk mažiaus negu Lietuvoj; Juodų
jų jūrių pakranezių Stepuose iszpuola po 200 žmonių ant 
ketvirtaines mylios, taigi 10 syk mažiaus negu Lietuvoj.

Kaslink tautiszko paėjimo, ant Maskolijos plotų gy
vena visokių kilmių gyventojai, bet visgi daugiausiai yra 
slaviszkos kilmės Maskolių arba Rusu, kurie dalinasi į 
tikrus maskolius, arba teip vadinamus Vdilcorusus, Baltru- 
sius arba Baltgudžius, Juodrusius ir Mažrusius; jie drauge 
paimti' tveria I viso gyventojų skaitlius.. Sziauriniuose 
krasztuose, pradedant nuo Baltiszkų jūrių, į sziaurius nuo 
Latvių, gyvena mongoliszkos kilmės Estai’, toliaus į rytus, 
gyvena finiszkos kilmės fcyrejonys ir Samajedai, iszilgai 
Sziaurinių Ledinių jūrių pakranezių. Pęie Uraliaus kalnų, 
terp Uraliaus ir Volgos, užsiliko dar kaipi salos,ant kurių 
užlaikė tautiszką skirtybę finiszkos kilmės tautos, kaip 
antai: Czereinisai, Votiakai, Parmiakai; teiposgi tautos 
turkiszkai-totoriszkos giminės: Czuvaszai, Totoriai, Basz- 
kyrai; prie Kaspiszkų jūrių gyvena į rytus nuo Volgos 
totoriszkos kilmės Kirgyzai ir mongoliszkos kilmės Kalmu
kai į vakarus nuo Volgos: ant Krimo gyvena dar Totoriai, 
kaipo likucziai buvusios czia totorių vieszpatystės; pietva
kariniuose krasztuose yra daug Czigonu,. Apart tų tautų ’ 
yra dar diktai Vokūcziu ir Žydu, daugiausiai žydų yra 
vienok tikt rubežiuose senovės Lenkijos, toliaus už tų 
rubežių žydams apsigyventi uždrausta vieszpatystės tie
somis.

Žmonių apszvietimas Maskolijoj stovi labai žemai, vos 
3 ant 100 gyventojų lanko mokslainės, kurių teiposgi yra 
per mažai. Augszcziausios mokslainės, kaip universitetai, 
akademijos, visoki specijaliszkų mokslų institutai pasta
tyti teip gerai, kaip ir kituose Europos krasztuose, bet 
užtai pradinės mokslainės netikusios ir jų nėra, kiek rei« 
kia. Pagal žmonių apszvietim^ Maskolija stovi paskuti
nėse eilėse drauge su Turkija.

Pramonės teiposgi ne pakilo kaip reikia, daugumas 
Maskolijos žalių produktų eina į užrubežius, vieton būti 
apdirbtais namiejie, isz ko daug žmonių turėtų gerą už
darbį. Daugiausiai fabrikų yra apie Maskvą ir pietvaka
rinėj Lenkijoj. Į kitus krasztus Maskolija savo iszdirbi- 
mų gabena mažai, jeigu jų eina kitur, tai daugiausiai į 
Aziją; isz Europos gi ji daugiaus parsigabena svetimų 
iszdirbimų negu ten siunezia, tikt žalių ir pusiau apdirbtų 
produktų, iszveža Maskolija daug į kitus krasztus kaip an
tai: miltų, linų, kanapių ir tt.

Valdžia Maskolijoj niekuom ne aprubežiuota; visą 
krasztą valdo ciecoriaus vardu pulkai urėdnįkų. Taš vie
nok ne visada bus galimu: teip valdyti galima tikt teip 
ilgai, kol žmonių apszvietimas stovi žemai, kaip tikt mas
kolių protas pakils, tąsyk ir dar didesni urėdnįkų armija 
nesuvaldys, reiks ir maskoliszkiems ciecoriams dalytiesi 
valdžia prie tiesdarystos su gyventojais. Kadangi to la
biausiai bauginasi urėdnįkai, todėl jie ne tikt nesistengia 
žmonių apezvietimą pakelti, bet, kiek galėdami, jį stabdo, 
ypacz krasztuose ne grynai maskolių apgyventuose, kaip 
antai Baltgudijoj, Mažrusijpj ir tt.

Visa Maskolija susideda isz gubernijų, tos gi isz pa- 
vieczių ir valszczių. Gubernijos yra szitos: Sziaurinėj 
Maskolijoj: Archangelsko, gub., didžiausia isz sudedanezių 
Europeiszką Maskoliją gubernijų, bet mažiausiai apgyven
ta, užima pakrantes Sziaurinių Ledinių jūrių; į pietus nuo 
jos yra Vologdos, Olonecko, Novgorodo, Petersburgo, Esto- 
nijos ir Pskovo gubernijos, Baltgudiszkos gubernijos yra 
Mohilevo ir isz dalies Smolensko (jų apgyventos dar Viteb
sko ir Minsko gub. bet tas mes priskaitėme prie buvusių 
krasztų tautų lietuviszkos giminės). Gubernijos Vidurinės 
Maskolijos arba tikrų maskolių apgyventos yra: Tvero, 
Jeroslavo Kostromos, Nižnenovgorodo Vladimiro, Mas
kvos, Kalugos, Tūlos, Riazaniaus, Tambovo, Penzos, Sim- 
birsko, Saratovo, Samaros. Mažrusiszkos, taigi mažrusių 
apgyventos gubernijos yra: Volyniaus, Podoliaus, Kijevo, 
Czemihovo, Poltavos, Orio, Kursko, Voronežo, Charkovo, 
Jekaterinoslavo. Rytinės, isz dalies maskolių, isz dalies mon
goliszkos kilmės tautų apgyventos gubernijos yra: Permo, 
Viatkos, Kazaniaus, Ufos, Orenburgo gub., Uraliszku Ka
roliu Žeme, Astrachaniaus gub. Pietinės gubernijos: Besa
rabija, Chersoniaus, Tauridos gub. Daniszku Kazoku Žeme, 
Stavropoliaus gub. Tereko ir Dagestano apskrieziai.

Prie Sziaurinių Ledinių jūrių, ant apgyvento finisz
kos kilmės Laponiecziu, užsiimanezių auginimu sziaurinių 
elnių arba renų ir žvejone, pussalio Kolos yra miestas Kola, 
jau už poliariszko rato, todėl vasaros laike saulė czia nenu
sileidžia, žiemos gi laike ne užteka per isztisus du mėne
siu. Ant sziaurinių pussalio pakranezių, teip vadinamų 
Murmaniszku gaudo silkes.

Prie sziaurinių ažero Onegos pakranezių yra miestai 
su geležies dirbtuvėms, isz kurių svarbiausias Petrozavods, 
su dirbtuvėmis, kurios padirba reikalingus maskoliszkai 
kariszkai laivynei daiktus; netoli jo yra turtingos geležies 
kastynės, teiposgi akmenų ir murmulo skaldinyczios. Por
tas Onega turi daug lentų pjovinyczių, isz ežia į užrube
žius iszgabena daugiausiai medžių ir lentų, prie to paties 
vardo užtakos, kurią uždengia nuo jūrių Salavieekos salos, 
ant kurių yra stacziatikiszki kliosztoriai. Prie įtakos sziau- 
rinės Dvinos yra didžiausias ir svarbiausias Maskolijos prie 
Sziaurinių Ledinių jūrių portas Archangelsk, su 50000 gyv., 
miestas tas buvo nupuolęs, bet dabar sujungė jį geležin
keliu su Maskva ir su kitais Maskolijos miestais, todėl jis 
vėl pradeda urnai kilti; veda jis gana didelę prekystą me
džiais, lentoms ir javais, kuriuos czia suvežą isz kitų Mas
kolijos krasztų.

Prie Finiszkos užtakos, prie įpuolimo į ją upės Nevos, 
yra sostapilė visos Maskolijos, miestas Petersburg, su 1300 
000 gyventojų, uždėtas Petro Didžiojo ant iszdžiovintų 
ne sveikų durpinyczių, bet vietoj tinkanezioj ant užjurinės 
prekystes. Petersburge yra daugiausiai visokių augszcziau- 
sių mokslainių, muzėjų; viesza biblioteka, kuriai pradžią 
padarė Suvorovo pargabenta isz Varszavos biblioteka, turi 
sziądien 14 milijono visokiose kalbose knįgų; pagal knįgų 
skaitlių Petersburgo viesza biblioteka užima treczią vietą, 
tikt Paryžiaus ir Londono bibliotekose yra daugiaus knį- 
gų. Netoli Petersburgo yra Pulkavo, garsi žvaigždžių tė- 
minyczia ir miestai su ciecoriaus gurnais. Peterhof, Gatczi- 
na, Carskoje Selo. Prieszais įpuolimą Nevos į Einiszką už- 
užtaką yra Kronstadt, su 60000 gyventojų, uždengianti 
Petersburgą nuo jūrių tvirtynė. Revel, prie Finiszkos užta- 

(Užbaiga bus)
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Wietines Žinios.

LIETUVA

Aptiekoje vvisada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Li6iuwi§zka ADileKa,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Official PublicationĮ SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztį “Lie

tuvę” ir užsimoka už vis? met? 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsinnkti isz 
mu»ų kutaliogo, - kas kokias nori; 
kas neturi musų kataliogo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

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

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

W. SLOMINSKA,
679 MHwaukee Avenue, CHICAGO. ILL* 

Mano Dirbtume tapo 
Apdovoanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuškos Paro- 
jlostiž rupestinga, tei
singa ir artistišką isz- 
riirmmą.

visiems draugams priguliu- . .
minėtą draugystę, kad “
189n dėlXr!PuTnrU“Sr^tinis

pribūti, nes yra*d r swarbių ap9WĄrs.
tymų reikale drrnidės 2 valand Mitingas prasidės 4 vaian pietų. Podraug pra- 
teTneii? «^K*i wisų draugų, kurie

*’’*£ Prie Bxios draugystes, o ne 
tsi- arba iwkeliawę toliam, kad

v, ‘ patiktu ir atsilygintu su draugyste, 
• ^ė ne atsiszauks ir neužslmokėe, taps 
♦•Įbrauktais Isz draugystės knįgų.

Su guodone, M. Benderius, sekr.
Box 393,Spring Valley, III.

Annual Statement of the Coal Opkr- 
atohs Mutual Fire Insurance Com- 
pant of Springflcld, In the State of II- 
Jinois, on the 31st day of December, 
1897; made to the Insurance Superin
tendent of the State of Illinois, pursu* 
ant to La v:

— Kaip duodasi girdėt, neku- 
rie lietviai wėl pradeda per žy
dus pinįgus siuntinėti. Ar nepa
menate, kaip šydas Kopperlis.suė 
męs lietuvių pinį|us, išbėgo? 
Padarys teip pat ir kiti žydai, 
tiktai suneszkite jiems daugiaųs 
pinįgų.

— Austrijos konsulius Ghica- 
goj, M. Von Broskovetz, va
žiuodamas greituoju trukiu į New 

. York?, isz vieno vagono norėjo 
pereiti į k it?, bet vagonas buwo 
nukabintas, todėl konsulius nu
puolė nuo platfomos po vagono 
ratais, kurie jį ir sumalė. Tas atsi
tiko ant kelio prie Fort Wayne. 
Kun? jo atgabeno į Ch:cag?.

— Ant Cleaver ui. tiesnr. 146, 
keturių metų On? Zaleskytę per- 
wažiavo expreso vežimas ir ant 
vietos užmuszė. Mergaitė mat 
buvo ant ulyczios su kitais vai
kais; pamate vešim?, kiti vaikai 
pabėgo, j? gi arkliai parmušė, 
ratai perėjo per krutinę ir galw? 
ir kaulelius sutrupino. Wežėjumi 
expresinio vežimo buvo Suwals 
ki, kurisai pats apsiskundė poli
cijoj.

— Pereitos nedėlios dien? de
legatai nuo dviejų bažnytinių 
draugyszczių atsilankė pas kunį- 

t g? Kravczun? su praszymu, kad 
duotų parapijos salę ant mitingo, 
ant kurio bus perkratinėjami rei 
kalai musų parapijos kasos. Kunį 
gas vienok ne tikt salės ne davė, 
bet iszkoliojo delegatus, mokino 
juos, kad parapijos keįgas galys 
peržiūrėti tikt kunįgas ir ant ga
lo praszanczjus parapijos salės 
parapijonus iSzvijo laukan. Mat 
su parapijonais musų prab^sz- 
czius elgiasi visai teip kaip mas
koliškas caras su lietuviais. Ar 
ilgai mes kęsime tokį despotizm? 
musų kunįgo, kurisai juk yra tikt 
musų paežių samdinįku, o ue po
nu ir valdytojumi, jis yra juk to
kiu jūsų paežių samdinįku, kaip 
jus esate fabrikuose dirbdami 
samdinįkais fabrikanto.

— Nesutikimai, užgimę dėl pa 
rapijos kasos, musų szvento Jur- 

• gio parapijoj negal iszdilti, ka
dangi raibų prabaszczius ne tikt 
ue nori priežašezių nesutikimų 
praszalinti, bet, lyg tyezia savo 
netaktiszkumu ir nesupratimu 
juos kursto ir palaiko. Pereil? 
nedėlios dien? dalis diewuotų pa- 
rapijonų tikinezių, kad musų 
prabiszczius dirba skolas ant baž 
nyczios, iszleido net atsiszaukim?, 
kaip galima parapij? nuo bedie
vių, taigi nuo netikinezių į 
skolas išvalyti ir sykį tvark? su 
musų parapijos kasa padaryti ir 
j? paveržti isz neisztikiroų da
bartinio kasieriaus rankų. Atsi- 
szaukim? dalino išeinantiems isz 
bažnyezios žmonėms. Papiesztas 
jame paveikslėlis, ant kurio ma
tome, kaip kunįgas Kravczunas, 
per apsirikim?, turbut, pametęs 
maiszelį su $36000 sukolektuotų 
pinįgų, dumia skvernus pakėlęs 
su parapijos skoloms. Mums ro
dosi, kad ji< apie skolas grei 
cziaus gal užmirszti negu apie 
sukolektuotus pinįgus, ypacz, kad 
paskutinių daugiaus. Ar ežia ne
bus klaida?

— Dienoje Sz. Baltramiejaus, 
musų kn. Kravczunas nuvažiavo 
į Waukegan, III. ir tenai laikė 
dievmaldyst? ir pasakė pamok
si?, nes Waukegane lietuviai tu
ri savo draugystę po vardu Sz. 
Baltiamiejaus, taigi ir jo szven- 
tę apvaikszczioja. Kun. Krav
czunas savo pamoksle iszkeikė 
laikrasz!į “Lietuv?” sakydams: 
“kas t? laikrasztį skaitys, smer- 
telnai grieszys ir prie spavieud 
nės negaus iszriszimo”. Po to
kiam iškeikiami pribuvo isz 
Waukegano net 13 naujų skaity
tojų. Žmonės.teip sako: “jeigu 
kunįgas laikiasztį keikia, tai 
jame kas nors akyvo randasi pa- 

' raszyta ir dėlto pasiukvatyja prie 
skaitymo. Už tai kun. Kravczu- 
nui wei ištariame aeziui, ir pra- 
szome jo, kad ir visur musų laik- ( 
rasztį teip apgarsintų kaip Wau- i 
kegaiie, o okailytojai “Lietuvos” 
žymiai pąsidaugins. Tikime, kad 
kun. Kravczunas nepatingės da- 
ryti mums toki? jau feklam? ir 
per sawo nauj? laikrasztį, kurį 
ketina Chicagoj uždėti? Juk mu
sų prabaszczius ger? turi širdį ir 
prisilaiko krikszczioniszko mok
slo!

— Musų para pijo® salėj prasi
dėjo jau fairas. Kaip kitais 
metais, teip ir» szįmet daugiau 
šiai pirkėjų turi geltonasis palami
nantis žmonių prot? skystimas. 
Ir tame wienok musų garbus 
prabaszczius žengia pryšakin, 
o jam koksai bedievis užmetė, kad
jis oekenezia progieso ir swietisz ./ 
ko mokslo: musų kunigėlis 
met? trokštantiems įta’.^ 
pernai alų reikėjo fcau-
szais. Todėl ant f ijau szįmet 
ir pasigerti f\aUg'pa'tankiau8 negu 
pernai; iįz to paYankumo daugu
mas ir per tlaug pnsinaudojo, du 
kataBkai, airisziua ir lieluwya 
išbandė net kietum? sawo 
kumszczių. “Rytas” sawo laike 
kvietė lietuwiszku« laikrašczius 
pradėti naikinti girtuoklystę, mes 

. buvome ant “Ryto” užmanymo 
sutikę, bet dabar, pamatę pareng
tus pagerinimus girtuokliams ant 
musų parapijos fa iro, turime su- 
szukti: oleum et laborem perdi- 
di! Kaip gi mes galime atsiža
dėti nuo girtuoklystės, kadangi 
priversti esame gerti prie kiek
vienos pragos: geriame isz nu
liūdimo ir iez džiaugsmo, geriame 
ant Dievo garbės ir ant padidini 
kunįgo isztuštintos parapijos 
kasos, geriame ant “pažitko dwa- 
siszko” ir ant lenkų naudos. Kaip 
gi czia ne gersi, jeigu gėrymas 
kunįgo su tokiais pagerinimais 
parengtas ir dargi ant Dievo 
garbės. Czia tikt bedievis gali 
negerti!

Draugyscziu Reikalai
Nauja draugystė.

Mes lietuviui, apsigyvenę 
Wilmerding, Pa- 17 dien? szio 
mėnesio laikėme miting?, ant 
kurio nutarėme sutverti draugys
tę po vardu “Draugystė Lietu
vių Literatūros ir Mokslo”. Sąna
rių ant syk prinraszė 21- virši 
ninįkai tapo išrinkti sekanti sa- 
nariai: Prezidentu—Adomas Bo- 
rutavyczius, Vice prez.—Jonas 
Balcziunus, Kasier.—Fr. Ordiną- 
vyczius, Rasztinįkas—Jonas Pū
kas, Ad. Meškinis, Užveizėto 
jai knįgų: Flor jonas Dukkis ir 
Fr. Kairuksztis. Mieris szios 
draugystės yra: skaityti laikrasz- 
ežius ir knįgas, raginti kiekvien? 
lietuvį prie apsišvietimo, nemo
kantį, kiek galima, mokinti skai
tyti, raszyti, vienu žodžiu dirbti 
ant lietuviszkos dirvos, literatū
ros ir mokslo.

Prigulėti gali prie mu?ų drau
gystės kiekvienas lietu vys. Už- 
praszo komitetus visus lietuvius 
apsigyvenusius szioj apygardoj 
atsilankyti kuo skaitlingiausiai į 
musų knįgyn?.

Broliai lietuviai, jau laikas 
atsibusti, imtiesi prie geresnių 
darbų, vieton vaidų, girtuklia- 
vimų, loszimo kazyroms! Pa- 
szvęskite atliekam? nuo darbo 
laik? ant skaitymo laikraszczių ir 
naudingų knįgų, o tada pasikels 
vardas lietuvių.

Su guod. Wardan draugystės, 
Adomas Meškinis.'

PIRMAS BALIUS!
Subatoj, 24 d. Rugsėjo, salėje 

Ladimir Klacel, kertė 19tos ir 
Leavit ulyczių, Chicagoje, nau
jas Algirdo Zabovos Kliubas isz 
Melrose Park, III. turės savo 
pirm? balių, ant kurio grajįs gra
žiausia muzika, o šokėjai, kurie 
geriausiai piszoks vale? ir 
Cake— walk, gaus auksinius me
dalius prezento. Balius prasidės 
8 valand? vakare. Įženga vyro 
su pana 25c. Karai 18os ulyizios 
davež prie pat salės durų. Wi- 
sus lietuvius ir lietuvaites szir- 
dingai užkvieczia atsilankyti.

Su guodone,
Algirdo Zabovos Kliubas.

TRECZIAS BALIUS!
Nedėlioj, 2 dien? Spalių, 1898, 

salėj Puluskio, 800 S. Ashland 
avė. tarpe 17 ir 18tų ulyczių, 
mieste Chicagos, Dr-tė Lietuvos 
Sūnų turės savo treczi? metinį 
balių, ant kurio grajys puiki mu
zika, bus szokiai, skanus gėrymai, 
kvepianti cigarai ir užkandis už 
dyk ji. Svecziai bus kuo gr.tžiau- 
siai priimti. Dėltogi užpraszome 
visas lietuviszkas draugystes ir 
pavienius lietuvius ir lietuvai 
tęs atsilankyti. Balius prasidėt 
5| valand? vakare.

Su guodoue,
Draugystė Lietuvos Sūnų.

Sprino Valley. III. Musų draugys
tė Lietuvos Sūnų Didvyrių, pfanesza

Mitingai.
Subatoj. 24 Rugsėjo, 7 wniandą vaka

re, salėje K. Szemaiczio, 636 S. Canal 
st. Liet. Republ. Kliubas 7tos wardos 
laikys sawo mass-mitingą reikale atei- 
nančzių elekcijų, Po mitingui bus pui
ki zabowa, ant kurios grajys gera muzi
ka, ir susirinkę galės gerai paszokti ir 
gražiai pasibowyti. Dėltogi wisus lie
tuvius ir lietuvaites užkviecziame 
atsilankyti. Bu guodone

L. R. Algirdo Kliubas.

Nedėlioj, 25 Rugsėjo, 4 wal. po pietų, 
salSje pn 4500S.Paulina st,kertė45oa ui. 
Lietuwiszkas Republ. Kliubas Keiatu- 
czio 29tos wardos laikys sawo mitin(~* 
ant kurio wisus Hatuwiusi * 
rinkti.

mwo mitinga, 
uipraszo ausi- 

Su guodone
Stan. Marcinkewyczlu», prez.

Subatoj, 24 Rugsėjo, 7 valan. vakare, 
salfije S. Leliasziaus. 650 8. Canal, st. 
Lietuviszkas Demokratiszkas Kliubas 
7toa vardos laikys i»wo mitingą reikale 
ateinanczių elekcijų. Po mitingui bus 
bailus, gera muzika, szokiai Ir alaus ai 
dyką, ant kurio visus lietuvius Ir lietu
vaites uipraszo atsilankyti.

Su guodone. Jos. Orlotf, prez.

Padekawone.
Mes, lietuviai isz Melrose Park, 

siuneziame szirdingiausi? aeziu 
guod. kun. Juodisziui, kurs 4 d. 
szio mėnesio teikėsi aplankyti 
mus katalikiszkej italijoniszkoj 
bažnyczioj ir pastiprinti mus 
šventam katalikiszkame tikėji- 
me. Guod. kun. Juodiszius pasa
kė gražų pamoksi? ir atgaivino 
musų szirdyse meilę Dievo ir ar- 
tymo, ne keiksmu, kaip kiti kunį 
gai daro, bet dieviškais žodžiais 
ragino prie vienybės ir garbės 
Dievo. Dieve duok mums dau- 
giaus tokių kunįgų, o gal patai 
sytų musų isztvirkusius žmonis! 
Warde visų Melrose Park lietu
vių.
* Su guod. Juozapas Czepkauskas.

Pasarga.
Kas toks siuntė “Lietuv?” ant 

vardo P. P. Levanauskio, į Gar- 
gasų d v ar?,. Kauno gub. ir nepri
lipino pacztinių markių? L&ik- 
raszczių be markių pacztas ne 
priima, sugręžino juos pas mus. 
Teiksis siuntėjas atsirzaukti į 
dakcij? tame reikale.

re-

L1ETUM0S 
keliaujantis Agentas. 
W. Kudarauskas, kuris pumai 

buvo “Lietuvos” keliąujancziu 
agentu, užsiims agentyi-ta ir szį
met. Jis dabur atsilankys mieste
liuose Marsachussetls valstijos. 
Kąsneli užsiraszyl laikraszt į “Lie
tuvą”, o ant paežio nemoka su
sikalbėti, gal užsyiaszyt jr prenu
meratą užsimokėti musų.agentui, 
W. Kudarauskui, o pinigai bus 
n uirs priduoti.

Lietuvos iszda wystf..

GRAND GPENING!
Atidaręs nauj? aaliun? po nr. 

2632 Throop st., kertė Archer av. 
Chicagoje, ant Subatoa ir Nedė
lios, 24 ir 25 Rugsėjo, darau ba
lių feįtidarymo saliu no, ant kurio 
grajya gera muzika ir bos geras 
pasilinksminimas. Dėltogi visus 
lietuvius širdingai užpraszau at
silankyti. Su guodone,

Andiius Molensas, 
2632 Throop st., kertė Ąrcher av.

Paankawo:
• Užsitarnavusiam rasztinįkui, 
W. Szipaila, Melrose, Conn. 25c.

Vaby, Ark. 3 d. Rugsėjo, 1898 
m. mirė prie gimdymo Marijona 
Grigaliūnienė, palikdama kūdikį 
ir vyr? savo didžiausiame nuliūdi
me. Pergyveno ji au sawo vyru 
metus ir deszimtį mėnesių gra
žiausioje sutikmėje. * *
• A. <h. velionė Marijona turė

jo 25 metus, paėjo isz Kauno gub. 
Telszių pa v., Plungės parapijos, 
’VVainaiezių sodžiaus, isz namų 
Rupeikų. Jos puseserė, Antanina 
Toleikienė, gyvena Chicago, III.

Užpraszau visus gentis ir pažįs
tamus atsidūsėti už jos duszi? 
prie Dievo. Antanina Toleikienė, 
norėdama placziaus dasišmoti apie 
numirusią puseserę, teiksis idszyti 
prie jos wyroir įdėti savo adres?.

St Grigaliūnas,
Vaby, Prairie Co. Ark.

Imperfect in original

PajieszkojimaL r.
Pajieszkau Kazimieru Miliausko, isz 

Suvalkų gub.. Szunsku parap., Žwirgž- 
daiezių kaimo. Gegužio mėnesyj 1898m. 
Iszvažiavo isz Baltimorėa. Turiu prie 
Jo svarbu reikalą.Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant szio adreso:

Benediktas Možeika,
310 Eutav st. Baitimore, Md.

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Market valueof bonds * stoeks. .85.162.50
Cash on hand and in bank........8,657.92
Billrrecei vable and agents’ debit

balances...................................  3,782.36
Net premiums in course of coi- 

lection and transmission....  932.90
Amount of premium or deposit 

notes liable to assess- 
ment.... .............   .830,416.95

Totai cash assets.. .818,535.68
LIABILITIES.

Amount of nnearned premiums 
on all outstanding risks......86,402.82

Totai liabilities.^.. .86,402.82
INCOME.

Premium received during the 
year in Cash........... .............88,090.57

Interest, renta and dividends 
during the year...... . ..........  184.65

Totai income............88,875.22
EX PEND1TURES.

Izysses paid during the year... .82,085.19 
Paid during the year to members 266.59 
Commissions, salaries and rents

paid during the year........... 2,111.04
Taxes paid during the year (in-

cludiog fees.etc.,of Insurance
Department®)...........................

Amountof all othere.vpendit'r’s
Totai ezpenditures. .84,629.32

MISCELLANEOUS. ’
Totai risks taken during the 

year in Illinois....... ..........8663,268.32
Totai premiums received dur

ing the year in Illinois..... .88,690.57
Totai losses ineurred during 

the year in Illinois....... ,..-.82,085.19
Totai amountof risksoutstand

Ing............... ;....*.................8630,550.72
CHARLES RIDGELY. Vice Pres. 
CHARLES V. HICKOX, Sbc’t.

Subscribed and sworn to before me this 
8th day of February, 1898.

Ad. F. Deicekn, 
Notary Public.

•mm
HRAJOWA

1894

KARŪNŲ, SZARl’Ų, 
KŪKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

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

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV

LIETUVVIU DAKTARAS

•0.00
76.50

Pajieszkau savo brolio, Antano Wai- 
nausklo isz Nemokszcaiu parap. Pužisz- 
kiu kaimo, ir Juozupo Andrulaiczio isz 
Eržvilko® parap., Žiukaicziu kaimo, 
abu Kauno gub. Jie patys, ar kas kitas, 
teiksis duot man žinią ant szio adreso:

Jonas Wainovskls,
Box 88,Levislon, Me.

Pajieszkau Petro Gulbino, iaa Panevė
žio pav., Waiszvydžių kaimo, ir Lau- 
rino Kavaliausko, isz Padagupių kaimo, 
abu isz Kauno gubernijos. Teiksis at- 
siszaukti ant szio adreso:

Stanislovas Czaluszka, 
1151 E. Lombard st Balti more, Md.

Vienatinė lietuviszka APTIEKA. Mes 
siunczlam liekarstvas į visur o ypatin
gai TRAJANKA. Prisiusk 65c. statn- 
porns ar kitaip, o apturėsi. Reikale ra- 
szyk pas mus, o visada rodą su Htsaki- 
mu apturėsi. Adresuok,

P. W. BIERSTEIN & CC ,
Shenaudoar.

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Pa

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad išsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai 
vaikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakcij?, ogreieziau- 
šiai auvaikszczios. Užgreitum? ir 
teisiiigum?kasdien apturime šim
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
už gerum? 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 
|>er marias, pirkite azifkortcs 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant išsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adres?:

A. Olszevskjs, 
Sub Station No, 60, Cbtcago, III.

i 
8U- 
per

(Seal.)

Official Publication
Annual Statement of the Addikon 

Farmkhs Mutual Insurance Compa- 
NY of Addison. in the State of Illinois 
on the 31st day of December. 1897; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State o.f Illinois, pursuant to 
L* v:

No Capital.-- Pūrely Mutual.
A88ETS.

Loans and morlgages................820,250.00
Market valueof bouds a stoeks 400.00 
Cash on hand and in bank.... 9.084.39 
interest aud .renis due and ac-

erued....................................... 901.00
Prelatams in course of collec-

tion and transmisslon...........  1,571.36
Amount of premium or depisit 

notes liable to assess- 
ment.................. 8110,574.56

Totai caah assets. 1.832.206.75
LPARILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all uutstanding risks... .813,294.16

Totai liabilitles....813,294.16
INCOMIL

Premiums received during the 
year in Cash..............  85,246.40

Interest, renta and divideuds 
during the year..................   1,164.50

To1!®) income....... .. .86.410.90
EXPENI>ITURES.

Losses paid during the year,. .85,764.40 
Paidduring theyear to tnembers 82.50 
Commissions, salaries and renta 

paid during the year.... ..

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

257.j:UXiLfiELTOXA^AavAJffiSj\ptiek^25.7
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai

krasztis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
21 markės. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

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

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

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

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielka s, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti! Juozas I>anisewiczius.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3459 8. Halsted ui.

Nujima puikiu Fotogt fi>>, ut tuziną tikUi 

$2 00
An wu«iiu Ir kitokiu reikalu nupma Fotogra 

filu kopuik auael.

Preke pjnįgq.
Ruskas rublis po.................52 jc.
Prusiszkos markės po.......... 24}c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant pacztc I Amountof allotherezpendit'r's 237.28 
kaszių.

Pigįgai išsiųsti per “Lietuvos” (

1,069.60

Totai expenditures. .87.153.78
MISCELLANEOUS.

redakcij? gieicziausiai suvuiksz- Į Totai risks taken during the 
ežioj 1 ir niekada negali pražūti, 
nes, mes Muncziame ]>er bego

TEWYNES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kaštuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume 
rius galima gauti už 5Oc.

VierAs numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėt* adresą:
Rev. A. Kaupas, • 

1423 N. Main Av., Scranton, Pa.

NOTARI.IUSZAS. 
CLAIM aDJUSFER.

F.PBradchulis
.— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukita pas savo viengenti:

F. P. Bradcliulis,
W>4 33rd St., CHICAGO.

Telefone Yards 709.

“Vienybe Lietuvninku” 
iszeina kas sereda jau, 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisia- 
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 & CO.
PLYMOUTH PA.

year in Illinois.  .............. 8379,536.00
Totai premiums recdved dur

ing the year in Illinois.......84,835.53
’ J

the year in Illinois..................85,764.40
Totai amountof risksoutstand 

ing.................................. 82,368,032.00
FRANCIS STOEHLKE, Pres. 
OTTO A. FI8CHER, Sec’y.

Subscribed and sworn to before me this 
3rd day of February, 1898.

Henry L. G los, 
Notary Public.

i . . r. • • . inir ne vear in Illinois.........cztauBias bankas Ir kiekvien? Tot*į lo9!įs incurred during
siuntinį asekuruojame.

Official Publication
Annual Statement of the Lumber- 

men's Mutual Insurance CompanyoI 
Chicago, in the State of Illinoison the 
31st day of December, 1897; made to 
the Insurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Lav: (Seal.)

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Cash on hand and in bank........87,821.34
Interest and * renta due and ac- 

erued.....................................
Premiums in course of coilec- 

tion and transmission.........
Amount of premium ordeposįt 

notas liable to assess- 
ment... .........  .851,565.75

Totai cash assets... .88,123.92
LIABILITIES.

Amountof unearneųpremiums.
on all outstanding risks..........84,525.70

All other 1 labili ties................... 32.26
Totai liabilitles........81,557.96

INCOME.
Premiums received during the

year in Cash............................ 88,780.84
Interest, rėnts and dividendą

during tbe year...................... 646.82
Amount received from all other 

sourcea..................................
Totai income........... I

ENPENDITURES.
Lossvs paid during the year... .1 
Scrip paid during the year........
Commisions. salaries and renta 

paid during the year.........
Amount of all other ezpendit’r’s.

Totai expenditures. .89.897.37 Į
MISCELLANEOUS.

risks taken during the
in lllinoia..................... 8723,000.00

Knigu Kataliogas.
KnigoN NwietiNzkoN Intaipoa.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”. '
Dasižinok po nr.

824 Bank St., WATERBURY, CONN.
jo A niro u Vili*, naujasis ir pratiautla pasaka, k u

rial ikaitytojM atoidAiaagt Begales.......... 75c
aŠA no Abeceia geriause tnoklntuw» dėl watlni 80c. 
259.38 a miltus galas Ponsko Piloto, kuris buwo 

sudie VViesrpaliea Jėzaus.5q
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge

lėje lOgraiiu pasaksictlu................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotal iassitarimai ir patarles Hz gywem- 

mo senowes Orekonu bei Rymtonu" " 5c
Aplėks Diawo, pasaka .....................................11,00
Abate duktė kunlgaiktzozio Kerniaus, nauja 

tr g rak i pasaka.........................................5o
Apie kalbu pradiia Ir tikros rodos dėl apsisaugo 

jimo nuo neprieteliu wedancalu uz tikro ir 
uzgauiugo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
rnsrejas nurodo kurios yra seniausios ant 
swieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuviška kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiau.lai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalidatl; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo tu neprieteliu a paisau goti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti Įsa girtybes. Ona 
apnašo kas yn arielka, kaip Ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozeiiais žmo
gaus pilwo kokios Hz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
dytt. , . 80c

359.07 Bal'us Kartigis (eiles)........................................ 5c
....... I Birutes dainos - “ 10c 

89 780.73 Budai gydymo. Daktartszka knyga... 40c
Diewaius. apysaka sr.los gadynes. Y ra tai gra

žiausia pasaka, k orios lietuviai da niekad
• I negird--jo. Preke *• “ *• 8!.00
86 128.67 Darnu skrynele ,. 80c.

•Mto oq Dewonlstkiu kryžius dsztyrimas spte Dewo- 
*o*,,*i' ntszkiu kaimo kryŪu) . . . . I8r

> Du broliu pieszinys isa, turku kares su masko-
3.495.60 W*U . . • - •• • •

■ Duonos jleszkotojai (apysaka) ... 35c
1 tt’.to įju p^|įu, spnszymai apie nedorybe žydo ir 

plkja auginimą waiku , 81.00

Totai
year

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........88,526.50

Totai losses inourred during
the year in Illinois  ................86,128.67

Totai amount of risks outatand
ing...^..................................8777,185.00

El>WARD HINES, Pres.
E. E. HOOPER, Sec’y.

Subscribed and svorn to before me this
12th day of January. 1898.

Cbarles W. Chandler, 
(Seal.) Notary Public.

P. K. BIIUCIIAS, 
užlaiko didele

Krautuwe
Laikrodžių. Laikrodėlių, Žie 

dų, Špilkų Irtt.
SzliubiniUN Žiedus

padaro ant orderio už pigiau- 
se prekę.

954 33rd St., Chicago, III.

S. Leli&szlc, 
n-i p»« į! r»n<l»- 

ti geri«uws 
sznapMu> irklus.

WAŽIUOJU 1

•O®

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

Szliubiniai Žiedai
isfc geriaiftio aukso, nuo'56 iki 72 probos 

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

lingi, padarau juos ant palaukime per 
Valanda Prekes mano yra pigesnes ne- 
gujvisame Chicagos mieste. Ateikit® ir 
persitikrinkite. Su guodone,

'2 M* A- PAKLAUSIUS,
________ > CleveIand,O.

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

S. LELIASZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.' 24 Porernan SL,

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: SpilkaN, Kn- 
kartlas, -Juostas, Karūnai ir visus 
kitokius dėl Draugyszczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukita pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS, 
67 N. Leonard St:,

WATERBURY, - - - CONN
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