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Politiszkos žinios.

Amerika ir Iszpanija.
Sandaros komisoriai Paryžiuje 

tariasi toliaus. Kaip toli jie sawd 
tarybose nužengė, negalima tik
rai žinoti, laikraszczių paduotos 
apie tarybas žinios priesztarauja 
viena kitai. Wienę dienę laik
raszcziai paduoda, buk tarybos 
eina sunkiai, buk didžiausius ne
sutikimus gimdo klausymas Fili
pinų salų, isz kurių visos vaisin
giausios salos Luzon reikalauja 
Amerika dėl savęs ir neprigul- 
mystės kitų salų. Iszpanija gi 
norinti duoti Amerikai ant tų sa 
lų vien anglių stacijas jos karisz- 
kai laivynei ir užtai reikalauja 
dar, kad Amerika perimtų Fili
pinų skolas. Ant kitokių iszlygų 
Iszpanija ne norinti pristoti, nors 
reiktų karę atnaujinti. Kitos ži
nios priesztarauja pirmutinėms: 
pagal antras žinias tarybos trau
kiasi palengva pryszakin, dides
nių nesutikimų terp besitarianczių 
buk ne buwo, kadangi tie klau
symai, kurie galėtų nesutikimus 
pagimdyti, dar ne buwo perkra 
tinėjami, klausymas Filipinų salų 
užgautas tikt isz tolo. Į Paryžių 
atkako ir virszinįkas ameriko
niškos žemės kariaunos nuo Fi
lipinų, jenerolas Meritt, kurisai, 
kaip sako, stengsis nurodyti rei
kalu, kad Filipinų balos taptų 
Amerikos valdyboms. Filipinų 
pasikėlėliai iszsiuntė ant tarybų 
net tris savo delegatus. Wokie- 
tijos laikraszcziai vėl smarkiai 
atsikreipė priesz Amerikę, peikia 
jie jos besotystę; nupeikimų to
kių ne mažai ir prancuziszkuose 
laikraszcziuose.

Ant galo ir kitose buwusiose 
Iszpanijos valdybose mažindsi 
skaitlius norinczių, tapti Suvie
nytų Wieszpatyszczių ukėsais, 
žinių tokių mažai tikt Amerikos 
laikraszcziai garsina. Nepasiti
kėjimu ameiikonams labiausiai 
platina amerikoniszki laikrasz 
ežiai, kurie doriszkai ne gel ly- 
gintiesi su Europos laikraszcziais. 
Amerikos laikraszczių meilė czia- 
buvių iszpaniszkose valdybose, 
už kurių neva liuosybę prasidėjo 
karė su Iszpanija, dabar isznyfco, 
vieton senos meilės tankiaus pa
sitaiko atrasti siundymus priesz 
cziabuvius. Nepasitikėjimu A- 
merikai platina ir jos paskirti 
urėdnįkai į užkariautus krasztus: 

ant tokių urėdų patenka ne do
riausi, kaip tai priderėtų, bet ar- 
tymiausi waldžię turinezių drau
gai, kurie ne visada pildo seniaus 
to paties rando duotus pažadėji
mus, bet tankiaus tuos pažadėji- 
mhs laužo ir mynioja, ir tai ant 
cziabuvių nenaudos.

Ant Havai salų, kada nuėmė 
vėlavę H a v ai republikos irpakė 
lė amerikoniszkę, isz 106000 gy- 
wentojų 80000 graudžias aszaras 
liejo, džiaugėsi wien 2000 ame
rikonų. Dabar nyksta džiaugs
mas ir Porto Rico gyventojų, 
kad jie pateko amerikonams. Jie 
su baime laukia, koks likimas pa
sieks juos ateitėj. Persergsti 
juos įr Europos laikraszcziai nu
rodydami ant pasielgimo ameri
konų su indi jonais, kurie wisai 
nesiskiria nuo pasielgimo iszpa- 
niszkų valdžių su cziabuviais bu
vusiose jų waldybose. Ir dabar 
juk ne isz gero rengiasi pasikelti 
wisa indijonų Chippeva giminė: 
prie pasikėlimo verezia indijonus 
neteisybės ir skriaudos.

Prancūzija.
Paryžiuj darbinįkai dirbanti 

prie statymo triobų pakėlė sztrai- 
kę, per tai ir darbai prie statymo 
triobų ant rengiamos viaosvietisz- 
kos parodos pasiliovė. Rods dalis 
kontraktorių susitaikė su darbinį- 
kais, bet vi-gi daug jų ne dirba. 
Prie sztraiko rengiasi ir kitokių 
užsiėmimų darbinįkai. Sztraikie- 
riai, kaip sako, gauna paszelpęisz 
užrubežių. Mena, kad tuos sztrai• 
kus sukėlė prie-zingos Prancūzijai 
vieszpatystės norėdamos ję apsitp- 
nyti. Waldžias apėmė baimė, jos 
bijesi, kad pakilę dabar darbinįkų 
sztraikai ne pagimdytų revoliu
cijos. Paryžiaus kariszkas guber 
natorius iszleido prisakymę ka
riaunos dalims, stovinezioms 
miestuose aplink Paryžių, su
traukti į miestę, paimti walgį 
ant trijų dienų ir po 60 szuvių 
patronų. Iki sziol sutraukė į Pa
ryžių jau 12000 davgiaus negu 
paprastai jame buwa kareivių. 
Prezidentas Faure, kurisai buvo 
užpraszę-i net iszpaniszkus ir 
amerikoniszkus sandaros komiso 
rius važiuoti su juom ant atsibu- 
wanczių dabar Long Champs’e 
arklių lenktynių, paskutinėj va- 
landoj pats atsisakė ten wažiuoti. 
Pabūgo jis mat demonstracijų, 
kokias gali pakelti be d <rbo esan
ti darbinįkai, arba jų vardu viso- 
ki isz visų svieto dalių susirinkę 
anarchistai.

Nesutikimai terp Prancūzijos 
ir Anglijos ne tikt ne pasimažino, 
bet wėi pakilo. Prancūzai ne tikt 
nesutinka apleisti jų užimtos Fa- 
szodos ir wisu wirszutinio Ni- 
liaus krasztų, bet užėmusį Faszo- 
dę majorę Marchandę padarė 
pulkaunįku, į prancuziszkas val
dybas rytinės Afrikos atsiuntė 
dauginus kariaunos. Prancūzai 
mat pasirengę, jeigu anglijonai 
su* didesnėms uawo pajiegoms 
bandytų vyti Marchandę, jį pa
remti su tvirtesne kariauna ki
tuose krasztuose, kas atitrauktų 
angliszkas pajiegas nuo Faszodos. 
Prancuziszki užrubežinių dalykų 
ministerio laikraszcziai tiesiog sa
ko, kad Marchandui prisakyta ne 
pasitraukti, tie krasztai, kuriuos 
jis užėmė, yra prancuziszkomie 
valdybomis, kurias randas ar nori 
ar nenori, turi apginti nuo sveti
mų prieszų. Faszoda ir visi krasz- 
tai į pietus nuo Egipto turi prigu 
lėti prancūzams kaipoatlyginimas 
už neteisingę anglijonų valdymu 
Egipte: jeigu jie nori, kad pran
cūzai apleistų tuos krasztus, tai 
pats turi kraustytiesi szalyn isz 
Egipto. Jeigu tikt anglijonai 
užkabintų Marchandę, karė terp 
Prancūzijos ir Anglijos neatbūti
nai turėtų užgimti. Dabar lai k 
raszcziai vėl pranesza, kad Mas- 
kolija isztikro užėmė Rocheitę, 

rytinės Afrikos pakrantėse. Jei
gu todėl anglijonai pradėtų karę, 
į pagelhę prancūzams ateitų'ir 
maskoliui sugabenti į jos neseniai 
užimtę Richeitę. Todėl tai angli
jonai ir nesiskubina užpulti vieni 
ant Marchindo.

Turkija.
Europos vieszpatystėa vėl ne

va susivienyjo ant apstabdymo 
pjovynių at salos Kretos, dabar 
rodosi, kad ir Wokietija sutinka 
eiti isz vien su kitoms Europos 
tautoms ir ji paliovė rėmusi Tur
kijos sultanę, todėl ir laivynių 
admiralai su didesne drpsa stato 
sawo reikalavimus. Prancūzija, 
Maskolija, Anglija ir Italija nuo 
sultano tiesiog pareikalavo, kad 
visa turkiszka kariauna nuo Kre
tos butų praszalinta į sanvaitę 
laiko, jas parėmė ir Wokietija, 
nuo kurios sultanas tikėjosi gauti 
pagelbę priesz kitas vieszpatys- 
tei. Turkija, visų apleista, ne ie-z- 
drys prieszintiesi reikalavimams 
Europos ir turės juos iszpildyti. 
Kaip laikraszcziai paduoda, sulta- 
nas iszleido jau" prisakymę ka
riukam Kretos gubernatoriui 
rengtiesi ant pasitraukimo su vi
sa kariauna, teip kaip tai reika
lauja Europos vieszpatystės; jos 
ant Krėtos sutraukė daugiaus ka
reivių, idant galėtų kiekviena 
me atsitikime suvaldyti maho- 
metoniszkę gyventojų dalį, jeigu 
ji, isztraukus isz ežia turkams, 
nesiliautų užpuldftiėjusi ant 
krikszczionių.

Užtai, kad jį apleido Wokieti- 
ja, sultanas užpyko ant jos cieco- 
riaus, kurisai dabar isz- 
keliavo į Jeruzolimp ant pa- 
szventinimo vokieczių statomos 
liuteroniszkos bažnyczios. Apie 
iszkilming? priėmimu Wokietijos 
ciesoriaus paliovė dabar kal'oėję. 
Tūli laikraszcziai paleido net pa
skaly, buk ciecorius su visu jau 
iszsižadėjo kelionės į Turkiją, bet 
arti ciecoriaus stovinti laikrasz
cziai tam paskalui ne tiki, jį už 
gina ir sako, kad Wilhelmas szį 
rudenį keliauja į Turkiją ir ten 
jau isztikro iszkeliavo ir kaip 
ketino, atsilankys ir pas sultanp.

Wisi vokiszki laikraszcziai, o 
labiausiai katalikiszki, pikėlė 
smarkų protestu priesz popiežiaus 
padavadyjimji atiduodantį Tur
kijoj krikszczionis po Prancūzi
jos globa. Wokiecziai ne tikt 
protestonai bet ir katalikai nesu
tinka ant Prancūzijos globos, jie 
reikalauja, kad jų apginėja butų 
^Vokietija, o ne Prancūzija, ne 
pripažįsta paskutinei nė jokių 
ypatiszkų tiesų, Prancūzija gali 
būti apginėja savo pavaldinių, 
vokiecziai gi ne reikalauja sve
timų apginėjų, kadangi VVokieti- 
ja užtektinai drūta, idant pasek
mingai apginti savo pavaldinius 
ne ti*t Turkijoj, bet visuose 
svieto krasztuose. VVokiecziai 
mat nepasiduoda popiežiaus nu
sprendimui, bet reikalauja, nors 
tai butų ir prieszingu popiežiaus 
norams, kad pats Wokietijos 
randas paimtų į savo rankas ap
gynimu savo pavaldinių Turki
joj nesidairydamas ant popiežiaus 
nusprendimo. Rodosi, kad Wo- 
kielija iszpildys savo pavaldinių 
reikalavimu.

Chinai.
Paskalas apie nužudymu Chinų 

ciecoriaus pasirodė neteisingas: 
jis yra rods gyvas, tikt prasza- 
tintas nuo valdymo kra^zto. Tji 
patvirtina ir svetimų krasztų 
an}ba«adoriai. Chimszki laik
raszcziai garbina, buk ciecorius, 
pertikrintas savo motinos, pats 
sutiko pavesti jai valdžię, pama
tęs, kad užmanytos jo reformos 
atėjo per anksti, kad reikia įvesti 
jas isz palengvo, o ne urnai; 
urnas įvedimas tų visų reformų, 
prie kokių gyventojai ne pripatę, 

ne butų galėję suprasti, už panie
kinimu senovės, kurip labiausiai 
garbina chiniecliai, juos butų 
priesz ciecorių atkreipusios. Kaip 
ten su tuom praszalinimu nuo 
valdžios jauno citcoriaus nebūtų, 
gal būt,kad isz jo jaunystės ir no
rėjo pasinaudoti tūli urėdnįkai 
prilaukus Anglijai, bet isz jo pra- 
szalinimo labiausiai pasinaudojo 
Maskolija, kuriai pasisekė nustum
ti nuo valdžios ne tikt prilankų 
Anglijai ciecorių. bet ir jo szalinį 
kus augszcziausius urėdnįkus. 
Dabar valdž a pateko prilankiai 
Maskolijai ciecoriaus motinai; su 
ja sugrįžo prie valdžios ir Masko- 
lijos szalinįkai, arba jos papirkti 
urėdnįkai.

Užtai visuose Chinų krasztuo
se kyla neužkanta svetimtauezių, 
ypacz gi europieczių. Pietinių 
krasztų pasikėlėliai gazdina 
i-zpjovimu visų europieczių. 
Isz ma'sztų atsitikusių prie-z eu- 
ropieczius ir isz užpuolimų ant 
urėdnįkų svetimų krasztų amba
sadų pasinaudojo Europos viesz
patystės, kurios neva aut apgyni
mo ambasadorių parsitraukė į 
Pekinu po dalį savo kariaunos. 
Angliszkų ir vokiszkų kareivių 
atėjo po 30, užtai Maskolija par
sitraukė daugiausiai, nes 66 ka
reivius isz Porto Arthuro. Japo
nija teiposgi nusprendė sekti pa
veikslu Europos ir siųsti į Peki
nu teiposgi kariaunos dalį. Tokiu 
būdų Chinų ciecoriaus sostapilė 
bus svetimų krasztų valdžioj, 
kas turės ežia daugiausiai karei
vių, to bus ir viražus; tuom tar- 
pu Maskolija tųji. ežia daugiaus 
kareivių negu Anglija ir Wokie- 
tija drauge. Amerika teiposgi 
į Chinų pakrantes iszsiuntė isz 
Manilles tris kariszkus laivus, su 
kuriais buk ji pasirengusi parem
ti Angliją priesz Maskolijp. Gal 
būt, kad terp tų vieszpatyszczių 
ir yra koks nors sutarimas,gal būt, 
kad už Anglijos parėmimu priesz 
kitas tautas ant Filipinų, Ameri
ka pažadėjo remti Angliją Chi- 
nuose. Amerikos vienok laivai 
dideli, jie ne gal nuplaukti į Pe
kinu, kur Anglija reikalauja kitų 
paramos. Maskolija rytinėj Azi
joj turi apie 60000 žemės karei
vių, taigi daug daugiaus negu 
Anglija ir Amerika drauge. Su 
laivyne, nors tos vieszpatystės 
dar daugiaus laivų turėtų, Mas- 
kolijos Azijoj pergalėti ne gali 
ma; jeigu kas Maskolija galėtų 
dabar suvaldyti Ch nuošė, tai 
Japonija, jeigu ji susijungtų su 
Anglija ir Amerika.

Anarchistui ir Europos 
randai.

Italijos užmanytu vi?ų Euro
pos tautų kongre-ę ant apsvars
tymo kaip isznaikinti anarchistus, 
pažadėjo jau paremti Maskolija ir 
^Vokietija, nors paskutinės laik- 
raszczi.ti smarkiai priesztarauja. 
Todėl užmanytas kongresas gal ir 
atsibus.

Tankiai tarnaujantis vokisz 
kam randui laikrasztis “Muen- 
chener Allg. Ztg.”, ant nubaudi
mo Szveicarijos, kurioje anar
chistai randa prieglaudą, užmanė 
padalyti tę krasztų terp kaimynų 
teip, kaip su virszum szimtas me
tų atgal Wokietija, Maskolija ir 
Austrija susitarusios padarė su 
Lenkija, prie tokio jau pasida
linimo Szveicarijos kvieczia mi
nėtas laikrasztis dabar Prancūzi
ją, Italiją ir Wokietijji. Apart 
yVokieiijos, kuri norėtų vokie
czių apgyventu Szveioari- 
jos dalį paglemžti, kiti kaimynai 
vargiai bo sutiks ant to užmany
mo. Szveicarijoj gyvena apie 
700000 prancūzų, 200000 italijo- 
nų ir 2 milijonai vokieczių. Ži
noma, ^Vokietija ir norėtų visfi 
vokieczių apgyventu dalį pa
glemžti.

Isz Lietuvos.
Padawadyjiniiii kaslink 

linų prekystes.
Paskutiniuose metuose Masko- 

lijoj pradėjo pulti linų prekyste, 
svetimi prekėjai ir fabrikantai, 
ne kartę maskoliszkų linų prekė
je prigauti, ne norėjo pirkti linų 
isz Maskolijos, bet visgi randas 
mažai rūpinosi apie privertimę 
perkupezių elgtiesi teisingiaus su 
užrubežių prekėjais. Ant galo 
prancuziszki fabrikantai tiesiog 
atsiliepė į Maskolijos vieszpatys
tės rodę reikalaudami, kad toje 
užsiimtų iszdavimu atsakanezių 
tiesų, kurios galėtų praszalinti 
prigavystes maskoliszkų perkup
ezių prie linų prekystes; kol tas 
ne bus padaryta, jie nenorėjo 
pirkti linų isz Maskolijos. Taigi 
mat prancūzai ant galo privertė 
mieganezię Maskolijos vieszpa
tystės rodę užsiimti tuom klausy
mu, atsakantis jo iszriszimaa ga
lės ant gero iszeiti linų auginto
jams, pakels linų prekes, atidarys 
jiems naujas pirkimo vietas už- 
rubežiuose. Projektai tokių tiesų 
jau perkratinėjami Maskolijos 
vieszpatystės rodoj. Pagal tuos 
projektus, linai paskirti ant par 
davimo ar tai Maskolijoj, ar už- 
rubežiuose suriszti punduose turi 
būt gryni, be primaiszymo paku
lų arba nuobraukų, ne valia jų 
szlapinti. Pundai turi būt po 
20 svarų, linai gi juose 
vienodo gerumo, suriszti per vi
durį teip, kad ant peržiūrėjimo 
vidurio pundo ne reiklų jo at- 
riszti. Už pardavimę arba laiky- 
mę ant pardavimo linų sumauzy 
tų su pakuloms arba su kitokiais 
pigesniais daiktais arba szlapin- 
tų, paskirta bausmė iki 100 rub., 
ir aresztas; toki ant prigavimo 
pritaisyti linų pundai turi būt 
konfiskuojami, taigi visai atimti 
nuo jų savinįkų. Tas naujas tie
sas maskoliszkas randas žida į 
vesti nuo Liepos mėnesio atei- 
hanezių metų.

MaskoliszkaN randas pa
daugina skaitlių ru- 

bežians sargų.
Maskoliszkas randas, matomai, 

labai bauginasi užrubežiuose isz- 
leistų lietuviszkų ir lenkiszkų 
rasztų, kurie kelia isz miego lie- 
tuviszkus ir lenkiszkus ukinįkus. 
Ant nubauginimo knįgų neszėjų 
caras prisakė rubežiniams sargams 
szaudyti tiesiog į bėgantį “kont- 
rabandnįkę”, jeigu tasai ant pa
liepimo ne sustotų. Kvailas tasai 
caro padavadyjimas vienok ne 
nugazdino knįgų neszėjų, jie 
kaip neszė lietuviszkas kuįgas 
isz Tilžės pirmiaus, teip nesza ir 
dabar. Kvailiems rubežiniems 
sargams atsitiko jiu kelis kartus 
nuszHuti kaimyniszkų vieszpa
tyszczių pavaldinius, atsėjo caro 
valdžioms ne tikt teisintiesi 
priesz kaimynus, bet dar užmokė
ti atlyginimus nekaltai užmusztų 
szeimynoms. Dabar, kaip pra- 
nesza laikraszcziai, maskoliszkas 
randas nusprendė, ant užkirtimo 
kelio “kontrabandnįkams”, padi
dinti rubežiaus sargų skaitlių ant 
vakarinio rubežiaus prieupiuose 
Nemuno, Dauguvos ir Wislos. 
Ir tas vienok ne apstabdys neszi- 
mo knįgų isz užrubežių: juo dau
giaus bus rubežinių sargų, jao 
daugiaus turės knįgų neszėjai pa- 
gelbinįkų, pats rubežiniai sargai 
juk už pinįgus knįgas isz užrube
žių pernesza. Ko reikia ant apstab
dymo ueszimoisz užrubežių lietu
viszkų arba lenkiszkų rasztų, to 
menko proto maskol szki valdi- 
nįkai niekaip negal suprasti, jie 
dar negreitai tę supras. Ant to 
reikia wien daleidimo. Maskoli
joj knįgas spaudinti ir tai teip 
liuosai be priežiūros kvailų cen

zorių, teip kaip tai yra visur už 
rubežiuose. Tęsyk nereiks nė lie
tuviams, nė lenkams gabenti sau 
knįgas isz užrubežių, kadangi to
kias, kokių panorus, galės gauti 
namieje.

Serwitutai Lietuwoj.
Daugelyj vietų Lietuvoj ukinį- 

kai ant dvarų laukų turi servi
tutus, kaip kur turi jie tiesę ant 
dvaro ganyklos ir giriose ganyti 
savo gyvulius, turi tiesę vežti 
malkas isz dvaro girių. Kadangi 
toki servitutai neparankus dva
rams, jie bandė su ukinįkais tai- 
kytiesi, kaip kur susitaikė, dva
rai, kaipo atlyginimę už servitu
tus dawė ukinįkams žemės skly- 
dę, kitur girios szm^telį, bet 
visgi ne visur susitaikė, yra dar 
vis diktai kaimų turinezių servi
tutus. Dvarponiai ne kartę krei
pėsi į randę su praszymu isz 
duoti tiesas visur vinokias ant 
atlyginimo ukinįkams už servi
tutus, t>et ant tų praszymu ran
das ilgai tylėjo. Dabar vienok, 
kaip pranesza lakraszcziai, vidu
rių Ministerijos tapo jau apdirb
tas projektas tiesų ir paduotas 
ant užgyrimo į vieszpatystės rū
kę, kurioje bus petkratinėjamas 
Lapkriczio mėnesyj szių metų. 
Kokios vienok bus tos naujos 
tiesos, laikraszcziai nepaduoda. 
Nežinia todėl, ar tie ukiuįkai 
gerinus laimėjo, kurie pats su 
dvarais susitaikė, ar tie,kurie su
sitaikys pagal rando iszduotas 
tiesas.

Sodai prie pradinių 
inokslainių.

Dabartinis maskoliszkas ap- 
szvietimo ministeris iszdavė pa- 
davadyjimę apie rengimę sodų 
prie pradinių mokslainių tose 
vietose, kur mokslainė turi už
tektinai žemės. Sodeliai toki turi 
turėti mažiausiai j desiatinos že
mės. Medžius turi pasodyti mok
slainių užveizda, o ne mokinto
jas, jam ant vedimo sodo gal būt 
duodama paszėlpa ir jam priguli 
pelnas isz to sodo. Mokintojas, 
paėmęs paszelpę, turi sodelį teip 
užlaikyti, kad isz jo mokintiniai 
turėtų naudę. Wersti prie darbo 
mokintinius mokintojas ne turi 
tiesos, jis turi mokinti sodaunį- 
kystės vien tuos vaikus, kurie 
iszreiksz norę pasimokinti. Ant 
mokintojų į mokslaines, prie ku
rių yra sodeliai, jeigu tikt bus 
galima, bus paskirti toki, kurie 
iszmano apie sodaunįkystę. Mums 
rodosi, kad isz sodelių, jeigu tikt 
mokinimas bus prideraneziai ve
damas, lietuvių vaikai daugiaus 
turės naudos negu isz paežių 
maskoliszkų mokslainių.

Zokonai Lietuvoj.
Po lenkų maisztui 1863 m. 

kliosztoriai Lietuvoj tapo panai
kinti, ant viso jos ploto masko
liai paliko tikt tris: vienę Wil- 
uiuje, kitę Gartene, treczię gi 
Kretingoj, Kauno gub., net į juos 
uždrausta buvo priiminėti naujų 
zokonįkų. Dabar, kaip paduoda 
laikraszcziai, Peterburgo val
džios perkratinėja klausymę da
leidimo Lietuvos kliosztoriams 
priiminėti vėl zokonįkus, kurie 
galėtų iszeiti aut kunįgų. Nu
sprendimo rods dar nėra, bet visi 
tiki, kad seiliaus iszduotas už
draudimas taps nuimtu, nežinia 
tikt, ar bus daug norinczių pasto
ti į kliosztorius. Antai Lenkijoj, 
netoli VVarszavos, yra kamedu- 
lų kliosztorius Bielianuose, Czens- 
tochove gi Paulinų; maskoliszkas 
randas jau seniai ežia daleido pri
iminėti naujus zokonįkus, bet nė
ra norinczių pastoti.

Užmuszysto.
Wilniuje, prie Wilkmergės 

i buomo praeiviai rado negyvėlio

kunę. Negyvėlis pasirodė darbi- 
nįku dirbaneziu Fischero plytny- 
czioj ant priemieszczio Snipiszkių, 
Wladislovu Suchockiu. Pėdsakę 
užmuszėjų policija jau susekė, 
gal suseks ir paežius žmogžudžius. 
Nužiūri keturis darbinįkus Petke- 
ro plytnyczios. Mat terp darbi
nįkų vienos ir kitos plytnyczių 
nuo seniai traukėsi nesutikimai, 
Patkero darbinįkai didžiausię 
turėjo piktumę aut Suchockio ir 
ne kartę ketino jam atkerszyti. 
Matomai,atsitikus progai,pažadė- 
jimę iszpildė. 2 lizdą padaryta su 
akmeniu, kurisai sudavęs, sutru
pino Suchockio galvę. Gal būt, 
kad užmuszėjai ir nenorėjo už- 
muszli, bet tę, ko jie nenorėjo, at
liko isz tolo paleistas akmuo.

Nauji geležinkeliai.
Ant naujos geležinkelio linijos 

Lietuvoj, bėganezios uuo Szven- 
tenų į Panevėžį pradės bėgioti 
trukiai nuo pabaigos Spalių arba 
nuo pradžios Lapkriczio mėnesio. 
Darbai prie kito tos linijos galo, 
taigi nuo Panevėžio į Winda- 
vos portę, jau teiposgi prasidėjo. 
Ta linija bus pabaigta ateinan- 
cziuose metuose. Neužilgio pradės 
dirbti ir liniję nuo Garteno į 
Wolkovyskę;ilgis jos80 viorstų. 
Keliuose paskutiniuose metuose 
skaitlius geležinkelių Lietuvoj 
pasidaugino. Maskoliszkas ran
das vienok, daugindamas musų 
tėvynėj geležinkelius, ne paiso 
ant žmonių reikalų, bet dirbdina 
naujus geležinkelius tikt todėl, 
kad jie reikalingi ant apgynimo 
rubežių karės laike.

Auka degtinės.
19 d. Rugsėjo, Kaune,dielinįkas 

Pranciszkus Szvelnys, paeinantis 
isz Gelgaudiszkio vaitystes, 
Naumieszczio pav., pjovė lentas 
ant kiemo Szvobskio. Iszpjovus 
vienę medį, ant ožių reikėjo už
dėti kitę. Dielinįkai, paėmę medį 
ant peczių, neszė prie ožių, vienę 
galę už-idėjo ant peczių Szvel
nys, bet kad buvo per daug 
gėręs degtinės, ne tvirtai laikėsi 
ant kojų, beneszdamas paklupo 
ir ant nelaimės, medžio galas su
davė parpuolusiam tiesiog į gal
vę ir ję sutrupino. Szvelnys atli
ko ant vietos.

Paminklas Murawjewo- 
Koriko Wilniuje.

Paminklę garsiam Lietuvos 
budeliui, Muravjevui Korikui, 
Wilniuje jau baigia statyti. Pa
matai isz granito, sverianti 1100 
pūdų, jau padirbti, Muravjevo 
stovylas, padirbtas Peterburge ir 
visoki papuošimai ir užtvaras 
aplink paminklę jau atėjo į Wil- 
nių. Neužilgio viskas bus gata
va. Iszkilmingas atidengimas ir 
paszventinimas paminklo atsibus 
20 (8) d. Lapkriczio,prie to dabar 
jau rengiasi, lyg durnaropių už- 
siėdę, caro valkatos.

Žemesnės amatų mokslai- 
nės Vilniuje.

Wilniaus miesto rodą nutarė pa
rengti mieste beturezių vaikams 
dvi amatų mokslaines, vienę dėl 
vaikų, kitę gi dėl merginų. Mi
nėtos mokslainės beturezių vai
kus mokys ne tikt visokių amatų, 
bet ir kitokių mokslų, kaip ir vi- 
sose kitose pradinėse mokslainė- 
se. Jeigu vaikai isz maskoliszko 
mokslo ne daug turė« naudos, tai 
užtai iszsimokinimas amato ne 
bus be naudos.

Iszdegė miestelis Glubo- 
koje, Wilniaus gub.

5 d. Rugsėjo, Wilniaus gub., 
miestelyj Glubokoje siautė di
delis gaisras, kurisai į kelias va
landas gražiausię ulyczię pavertė 
į degėsių kruvę. Nuo ko užgimė 
gaisras, tikrai nežinia: vieni sa-
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ko, kad nuo neatsargumo, kiti gi 
sako, kad nuo padegimo. UĮside
gus pirmutiniems namams, smar
kus vėjas nesziojo liepsnę ant ki
tų, į trumpę laikę sudege ežia 22 
namai su daugeliu negyvena
mų triobų.

Jawų prekes.
Perui t ę sanvaitę Liepojuje už 

lietuw|szkus javus mokėjo: už 
rugių pudę po 80 kap. Už avižas 
paprastas 62—68 kap., geresnes 
69—72 dtap.. geras 73—78 kap., 
geriausias 79—81 kap. Kviecziai 
90 kap. Miežiai 64 kap. Linų sė 
mens 1 ruhl. 26 kap. Kvietifaės 
klynės smulkios 51j kap., vidu
tinės 52—54 kap., stambios 55— 
57 kap., stambiausios 58—59 ka
peikos.

4 Žąsų prekysta.
Mėsa Prūsuose pabrango, bet 

randas visgi nedaleidžia varyti 
isz Maskolijos per rubežių galvi
jų. Per tai Prusai priversti pasi- 
ganėdinti vien žęsims, kurias isz 
Lietuvos daleista varyti į Pru
sus per Eidkunus. Szį metę 
žęsų varo į Prusus daugiaus negu 
kitais metais, į Eidkunus atvaro 
isz Lietuvos vidutiniszkai po 20 
000—30000 žęsų kasdienę.

Užmusze sawo numylė
tinę.

Prūsų Lietuvoj, netoli Kara- 
liaucziaus, keliaujantis po kaimus 
prekėjų agentas, Abs, atkako į 
kaimę Metgentus, kur gyveno jo 
sužieduotinė. Už kę ten susibarė, 
laike barnių iszsitraukė jis revol
verį. užmuszė savo sužieduotinę 
ir paskui pats sau paleido kulkę 
į smilkinį ir atliko ant vietos.

> I
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Isz Pietines Afrikos.
Transvaaliaus republikoj, 

mieste Johanisburge, 8 d. Berže
lio szių metų atsibuvo paszven- 
tinimas naujos katalikiszkos baž- 
nyczios, pastatytos ira vien: len
kų, lietuvių, vokieczių, airių ir 
kitokių katalikų. Prabaszcziumi 
naujos bažnyczios yra zokonįkas 
trapistų ordeno, brolis Jackus 
Sdoinonas.’Vokietys. Ant aprū
pinimo lenkų parapijonų rods isz 
moko jis ti eik lenkiszkai, kad nors 
su vargu gali susikalbėti, užtai 
apie iszsimokinimę nors kiek lie- 
tuviszkai su wisu nesirūpina; su 
lietuviais musų sudėtos parapijos 
prabaszczius su visu negali susi
kalbėti, per tai musų broliai, nesi
gailėję aukų ant bažnyczios rei
kalų, kunįgo kaip kad visai ne
turėtų.

Ant geležinkelio nuo Johanis- 
burgo į Keistonę atsiliko dideli 

- nelaimė. Ant kelio mat pasažie- 
rinis trūkis susimuszė su prie- 
szais bėganeziu tavoriniu. Susi- 
muszimas buvo teip smarkus, 
kad tavorinis trūkis beveik su 
visu susidaužė, pasažierinį trūkį 
iszmetė isz relių. Prie to 8 balt
veidžiai ir 10 negrų pasažierių 
tapo užmusztų; sužeistų gi bu
vo daug.

Mieste Johanisburge smarkiai 
pradėjo platintiesi rauplės, nuo 
kulių daug žmonių mir^zta, ser- 
ganezių pilni ligonbueziai. Dak
tarai skiepyja ir sveikiems apsau
gojimo rauples.

R. Czybas.

1

Indijonu pasikėlimai.
Minnesotoj pasikėlė Pillager 

indijonai. .Priesz juos i-*zsiuntė 
jėnerolę Baconę su 100 karewių. 
Muszis atsitiko po Leeck Lake, 
kuriame 6 amerikoniszki karei
viai tapo užmuszli ir 9 paszauti. 
Isz syk isz krūmų isz vyli indijo
nai susirinko ir szuwiais patiko 
garlaivius, kuriais atkako ameri
konai, kulkos jų nuvijo garlai
vio tarnus nuo virszaus, indijo- 
nų inspektorius Finker tapo pa- 
szautas į koję. Ginkluotų indijo- 
nų buvo į 200 žmonių. Kaip to
linus Iaikraszcziai paduoda, visa 
indijonu Ch»ppewa giminė ren- 

* giasi prie pasikėlėlių prisidėti ir 
tęsyk jų pajiegos pasididintų iki 
1000 kareivų. Maisztus tuos, 
kaip visada, sukėlė baltveidžiai 
kolionistai ir medžių kirtėjai, 
kurie visaip skriaudė indijonus, 
kirto medžius indijonams pa
vestose giriose. Ant suvaldymo 
pasikėlimo, Washingtono randas 
nusprendė siųsti į tuos krasztus 
dauginus kariaunos. Czia, rodosi, 

ne tiek kariauna reikalinga, kiek 
didesnis teisingumas baltvedžių 
kolionistų ir amerikoniszkų urėd- 
nįkų tuose krasztuose. Indijonai 
juk nepasikelia, jeigu prie to jų 
nepriverezia savo neteisybėmis 
baltveidžiai.
Maskoliszka kolionija Kanadoj.

Geradėjingo caro nuskriausti,, 
kurio valdžios atėmė žemę ir 
visus turtus, kokius turėjo 
ant Kaukazo ir iszvijo isz jų tė- 
wiszkės, 3000 tikrų maskolių, bet 
atsiskyrusių nuo staeziatikystės 
į duchoborų seklę,rengiasi atkak
ti į Kanadę, kur pas angliszkas 
valdžias tikLi rasti daugiaus tei
sybės negu pas savo netikusį ca- 
rę^ir jo pasileidusius urėdnįkus. 
Kanados valdžios žada tiems 
ateiviams palengvinti apsirin- 
kimę žemės. Atkako jau czia 
isz Maskvos prekėjas Maude, an- 
glijonis, ant apžiūrėjimo pavestų 
toms nelaimingoms caro netei
singumo aukoms žemės plotų. 
Jeigu Kanados valdžių jiems pa
vesta žemė bus gera, tie 3(00 
maskolių dar szį rudenį atkaks į 
Kanadę.

Susidaužė laivas.
Cjiarleston, S. C. Netoli Sto

ne Inlet, laike smarkaus vėjo ir 
tirsztos miglos susidaužė dide
lis laivas “Sarah E. Palmer”. 
Laivas su visais tavorais ir žmo
nėms paskendo, prigėrė kapito
nas ir 6 jurinįkai.

Kaip mena, laike smarkios 
vėtros ant didžiųjų Amerikos 
ažerų, turėjo susidaužyti garlai- 
wys “Leopard”. Ant jo buvo 18 
laivo tarnų ir 12 pasažierių. Wisi 
jie turėjo prigerti.

Expliozija garinio katilo.
Reno, Nevala. Didelėj lentų 

pjovinyczioj Laherty & Lee, ne
toli Verdi, Nev., atsitiko baisi 
gariuio katilo expliozija, kurios 
du žmonės tapo ant vielos už- 
muszti ir keturi mirtinai-apkulti. 
Wisa lentų pjovinyczios trioba 
tapo sugriauta, maszinos ir 
įtaisymas iszardytas ir iszmėtytas 
po visas aplinkines. Žinoma, per 
tai darbai pjovinyczioj turėjo pa
siliauti ir kelios deszimtys darbi- 
nįkų ne teko darbo.

Perszove prezidento szwogeri.
Canton, Oh. Ant Lincoln av. 

rado kunę brolio prezidento Mc 
moleries, George D.

Saxtono. Pasirodė, kad Saxton 
tapo perszautas, kūne buvo trys 
revolverio kulkos. Policija suėmė 
vienę moteriszkę, kurię patiko 
ant ulyczios netoli kuuo. Ji pasi
rodė perskirta motelis jau pasimi 
rūsio Jurgio Althouse, kurisai 
seniaus gyveno S «xtono namuo
se. Suimta pasirodė isztikro už
muszė ja.

225 žmones prigėrė.
Macon, Ga. Atėjo czia žinios 

apie blėdis, kokias padarė siautu- 
sios pietinėse Suvienytų 
Wieszpatyezczių Atlantiko pa
krantėse ir ant tūlų* ‘mažų salų 
vėtros ir adros. Wisę skaitlių 
prigėrusių laike tų vėtrų žmonių 
paduoda ant 225, daugiausiai 
žmonių prigėrė nnt ėsanezių prie 
pakranezių saluczių. Pusė ryžių 
laukų pietinėj Karolinoj likosi tų 
vėtrų ir tvanų isznaikinta. ,

Nelaimes ant geležinkeliu.
Indianopolis, Ind. Ant Bur

lington geležinkelio, netoli miesto 
susimuszė du tavoriniai trukiai. 
Prie to 4 geležinkelio tarnai tapo 
užmuszti ir 4 sunkiai sužeisti.

Milvaukee, Wi8. 8 mylias 
nuo szito miesto, ant Northves- 
tern geležinkelio susimuszė pasa- 
žierinis geležinkelio trūkis su ta- 
voriniu. Trys vagonai tavorinio 
trūkio su visu sudegė, pražuvo 
ir vienas geležinkelio tarnas.

Užmusze motiną ir pati sawę.
Gyvenanti Pittsburge jauna 

vokietaitė, Bertha Beilstein, už 
muszė savo molinę ir paskui pa
leidę į savę keturis revolverio 
szuvius; nuo tų paszovimų ne 
gal iszgyti. Paliko ji rasztę, ku
riame iszaiszkino priežastis tokio 
savo darbo: sako ji minėtame 
raszte, kad pati norinti mirti, o 
kad paskui jos motina per daug 
neraudotų, todėl užmuszė ir me
tinę.

Kinley’o

Gaisrai.
Clarksville, Ten. Užsidegė 

czia didelės tabako krautuvės 
Mill & Turnley ir ugnis isznaiki- 
no su virszum 4500 pundų tabako. 

Blėdi ugnies padarytę skaito aut 
pusės milijono doliarų; užaseku- 
ruota gi viskas buvo vos ant 300 
000 dol. Apart to, sudegė dar an
glių krautuvės, geležinkelio staci
jos Louisville <& Nathville linijos 
ir keletas pardavinyczių ir krau
tuvių. Nuo ko užgimė gaisras, 
tikrai nežinia.

Kareiviai maiaztininkai.
Lexington, Ky. Stovinti czia 

Nev Yorko regimento kareiviai 
pakėlė maisztus. Wienas mat isz 
kareivių, pasigėręs, musztynėse 
perszovė savo prieszę.Užtai tapo 
jis suaresztuotas ir pasodytas į 
kalinį. Suaresztuoto kareivio 
sandraugai nusprendė jį iszliuo- 
suoti isz kalinio ir apginti nuo 
tiesdarystos bausmės. Susirinko 
300 kareivių su ginklais ir nu
traukė ant kalinio veržti pasody- 
tę savo sandraugę. Subėgę oficie- 
rai sziaip teip juos prikalbėjo 
pasiduoti, bet kareiviai giriasi, 
kad per pasidavimę jie ueiszsi- 
žadėjo paliuosavimo savo drau
go, žada tę, kas dabar nepasise
kė, iszpildyti kitę kartę. Kitur 
sandaros laike kareiviai yra tvar
kos ir tiesų dabotojais, juos val
džios szaukia į pagelbę,jeigu tiekos 
yra laužomos; pas mus gi yra vi
sai atbulai: kaip pasirodė artai ant 
Havai salų, ar kitur, ar czia na- 
mieje, paezioj Amerikoj, jie tan
kiausiai pasirodo tvarkos naiki n 
tojais ir tiesų laužytojais.

Nauji aukso plotai AlaskoJ.
Atkakę isz Alaskos į Port 

Tovsend, Wash. aukso jieszkoto- 
jai pasakoja, buk Forty Miln 
apskrityj, Alaskoj, surado naujus 
aukso plotus, ant kurių surenka 
vidutiuiszkai už $5—10 aut die
nos aukso. VViena kompanija pa
rengė naujas prietaisas ant plo
vimo to aukso. Sugrįžę vienok 
dabar jieszkotojai aukso mažai 
parsivežė.

Terp Homer City ir Resurrec- 
tion užtakos, Alaskoj, rado tur
tingus vario rudos plotus, kur 
susitvėrusi jau kompanija ketina 
parengti kastynes ir neuiilgio 
pradėti darhę. Dabar vienok 
Alaskoj užstojo jau žiema ir gar
laiviai paliovė važioję ten nau
jus pasažierius.

Nenori inieisti negru.
Carlinville, III. Kastynių 

savinįkai Panos ir Virden parsi
kvietė prie darbo daugiaus neg
rų, vieton susztraikavusių balt- 
veidžių, l»et negrai dar ne atka 
ko. Geležinkelio liniję daboja 
dabar lOuO ginkluotų sztraikie 
rių, kurie nori negrų prie darbo 
neprileisti ir priversti juos grįžti 
atgal į savo krasztę.

Geltonasis drugys.
Geltonai? drugys smarkiai pla

tinasi Meksike, ne tikt prisigriebė 
Suvienytų VVieszpatyszczių rube- 
žių, bet parėjo jau į Texasę, kur 
buvo keli apsirgimai. Oxforde, 
Mis. buvo 14 naujų apsirgimų, 
Jacksone, Mis., Nev Orleane tei
posgi skaitlius apsirgimų pasi
daugino.

Isz darbo lauko.
• T Winfield, Alaska. Parengė 

czia naujas anglių kastynes, ku
riose jau prasidėjo darbai.

T Lee, Pa. Czianyksztės an
glių kastynės reikalauja poros 
deszimczių kalnakasių ir leberių.

5 Pullman, III. Czianyksz 
ežiose Pulimano dirbtuvėse dirba 
gerai, tikt už darbę užmokesnis 
mažas.

5 Marceline, Mj. James Hier 
nupirko czia senas anglių kasty
nes ir neužilgio ketina pradėti 
dirbti.

Astoria. III. Astoria Coal 
& Mining Co. parengė naujas an
glių kastynės ir pradėjo jose 
dirbti.

5 Franklin, Pa. Darbai eina 
czia gerai, geležies dirbtuvės 
priima ir isz kitur atkakusius dar- 
binjkus.

V1LI8CA, Iova. Czia rado 
naujus anglių plotus, ant kurių 
dietiniai kapitalistai' ketina pa
rengti kastynes.

Mandan, N. D. $ Henry Ad- 
ler paėmė savo brolio 
kastynes ir pradės jose 
dirbs per visę žiemę.

Jamestovn, Mich.
nuo czia, ant upės Shiavasee, 
parengė naujas kastynes, kuriose 
neužilgio pradės dirbti.

r PiTTsTON, Pa. Revine kasty- 
uės nuo seniai dega. Darbinįkęi

anglių 
dirbti;

Netoli

dirba per dienas ir naktis prie 
ugnies gesinimo.

Toluca, III. Darbai anglių 
kastynėse eina gerai. Darbinįkai 
dirba isztisas dienas ir naujai at
važiavę darbę gauna.

*1 Chambek-'BURG, Pa. Dirbtu
vė Nut& Bolt Co. pradėjo dirbti 
pereitę sanvaitę. Prie to patilpo 
ir diktai naujų darbinįkų.

Detroit, Mich. Wie0s czia- 
nyksztės dirbtuvės dirba gerai. 
Jau nuo seniai nėjo czia dar
bai teip gerai kaip dabar.

CONNELL8V1LLE, Pa. Czia- 
nykszczios Humbertone Tin Plute 
Mills dirba gerai ir rodosi, kad 
jose darbo užteks ant ilgai.

Hocking Valley, Oh. Dar
bai czia eina labai prastai, daug 
yra kalnakasių neturinezių darbo 
ir jie didelį kenezia vargę.

Vanderburg, Ind. Kastynė
se pietinės Indijanos dirba vos 
pusę laiko, kitose gi nedirba nė 
tiek. Apskritai darbai czia eina 
negeriausiai.

< Los Ąngelos, Cal. Netoli 
nuo czia, vietoj vadinamoj Cajon 
Pass, rado naujus anglių plotus, 
ant kurių neuiilgio ketina pa
rengti kastynes ir pradėti dirbti.

5 Aleaandria, Ind. Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse eina gerai, dirba visos. Jų 
savinįkai suko, kad yra daug rei
kalavimų, todėl ir darbo užteks 
ant ilgai.

•i Nev Castle, Pa. Czianykez- 
czios blėtos dirbtuvės pradėjo 
jau dirbti pilnai, gavo jose darbę. 
ir diktai szviežių darbinįkų. 
Dirbtuvės tos iszstovėjo beveik 
per isztisus metus.

Nevport, K y. Czianyksz- 
czios geležies dirbtuvės dirba 
dabar pusėtinai, bet visgi dar y- 
ra czia gana žmonių be darbo. 
Isz kitur tegul todėl nieks neke
liauja czia darbo jieszkoti.

PottsTovn, Pa. Czianykaz- 
tės EI lis & Lesei ng Steel and Iron 
dirbtuves uždaiė ant atlikimo 
visokių pertaisymų. Darbai jose 
ėjo gerai, todėl,' kaip tikt atliks 
pertaisymus, pradės vėl dirbti.

1 Allegheny, Pa. Czia- 
nykszczios Star Iron Works dirb
tuvės, prigulinczioa Lindsay A 
Cutchen’ui, tūlose dalyse pradėjo 
dirbti, bet pne darbo pnima vien 
senus darbinįkus, naujų nepriima.

.•j Connellsville, Pa. Darbai 
isz palengvo pradeda taisytiesi, 
kaip kur pereitę sanvaitę dirbo 
per isztisas 6 dienas, daugume 
vietų dirbo po 5 dienas, kaip 
kur vienok dirbo tikt po keturias 
dienas.

Shamokin, Pa. Darbinįkams 
kastynių Mineral Mining Co. ir 
Union Coal Co. praneszė, kad 
nuo dabar tų kompanijų kastynė
se dirbs po 6 dienas ant 
lės. Tpdėl terp darbinįkų 
džiaugsmas.

•a Birmingham, Ala.
czia eina gerai, pereitę sanvaitę 
iszkasė anglių po 7000 tonų ant 
dienos. Kastynės ne spėja parū
pinti tiek anglių, kiek nuo jų rei
kalauja. West Pratt kastynėse 
dirba teiposgi nuolatai.

Wilmington, Del. 8 d. Spa
lių sustojo czia dideli skurų 
dirbtuvė Fr. Blumenthal Co. ant 
neapiubežiuoto lako. Pertai nete
ko darbo apie 100 vyrų ir mote
rų.

Diamond State Iron Roll- 
mile dirba su dviem atmainom. 
Wisose jos dalyse net viskas 
pyszka, prie darbo priima 
dienę ir naujus darbinįkus.

sanvai- 
didelis

Darbai

'kas

ISZ
Lietuwiszku dirwu.
Kaip wisi kiti kunigai 

žiuri ant mus kun. 
Krawczuno.

Pennsylvanijos lietuviszkiejie 
kunįgai, prisiskaitę isz musų laik- 
raszczio apie stovį kasos lietu- 
viszkos parapijos Chicagoje, o 
ne sulaukdami nuo kun. Krav- 
c?uno ne jokio iszsiteisinimo isz 
praleistų parapijos pinįgų, vieszai 
atsiszaukė per laikrasztį “Garsę” 
nr. 39, reikalaudami, kad aun. 
Kravczunas kuo veikiausiai isz
duotų isz parapijinės kasos ro
kundas per kokį norp lietuvisz- 
kę laikrasztį, nes toks tylėjimas, 

lyg muilę prarijus, daro visiems 
kitiems kunįgams gėdę. Tę ku
nįgų aLiszaukimę pilnai czia pa
talpiname:
Reikaluose lietuviszkos parapi

jos Chi<-ag-cUe.
Laikruztia “Lietuva” jau antras m«- 

nesis, perkratinėdami reikalus lietu- 
wiszkos parapijos ChicagoJ, kaltina 
kun. M. Krawczuną, buk anas padaręs 
nedateklių parapijinėj kasoje net ant 
kelių deszimczių tukstanezių doliarų.

Kadangi apkaltinimai wirazminėtame 
laikrasztyj tęsiasi jau per keletą nedėlių, 
ir laikrasztis “Lietuva”, apkaltindamas 
kun. M. Kravczuną, giriasi, jog remiasi 
ant rokundų iszduotų per patį kunįgą ir 
per kunįgo patvirtintą komitetą.

Kadangi wSl, wisoki apkaltinimai, ui- 
metinėjimai, ypatingai pinįgiszki para
pijiniai, kenk*ia lletuviszkai 
wisnomenei, jau ir teip barniuose 
paskendusiai, o kunįgas M. Kravczunas 
iki sziol tuose vieszuoae apkaltinimuose 
jokio vieszo iszsiteisinimo da neiszda- 
vi, ir lietu viszkąją Amerikoa visuome
nę iki sziol palieka abejonėj.

Amerikos lietuviszkose parapijose, 
paprastai, wisūr parapijos yra rėdomos 
teip, kad rokundoa kuoaiszkiauslal, vie- 
szai yra iazduodamoa parapijonams ir 
niekur ners slepiamos; taigi

mes, lietuwiszkiejie kunįgai, skaity
dami tuos nuolatinius apkaltinimus isz 
vienos puses per laikrasztį “Lietuvę”, o 
nežinodami kaip ten tie dalykai tikrai 
stovi, reikalaujame,

kad abejones kuoveikiausiai butų isz- 
sklaidytos per antrąją pusę ir kad kunį
gas M. Kravczunas per vieną isz lietu- 
viszkųjų laikraszczių paduotų tikrą pa
rapijos rokundą ir tokiu budu prasza- 
iintų papiktinimus.

Kad Chicagos lietuviszkos pa
rapijos kasoje trūksta kelių de
szimczių tukstanezių doliarų, tę 
kiekvienas supranta ir mato isz 
paties kn. Kravczuno iszduotų ro
kundų. Tas rokundas kn. Krav
czunas iszdalino savo parapijo- 
name bažnyczioje,drukuotose kny
gutėse, 1895 ir 1896 m. Kiekvie
nas parapijonas, turintis tas kny
gutes, aiszkiai mato musų kuni
gėlio melagy»tas ir padarytę pa
rapijai skriaudę. Ant tų tik ro
kundų ir mes pasiremdami gali
me raszyti; jeigu ne butų lazda
vęs rokundų, negalėtume para
pijos 
prie 
kaip 
-av<>
Kravczunas sako, kad kisztiesi į 
parapijos kasos reikalus yra nuo 
pęties vyskupo žmonėms už 
drausta po “smertelnu” grieku; 
—daleista ėsę tik vienam pro- 
baszcziui kasę prižiūrėti. Taigi 
jis pats prižiūrėdamas kasę, daro 
teip, kad, jeigu kada jį parapija 
iszvytu, kaipo skriaudėję, turė
tu sau užtektinai pinįgų ant užsi- 
dėjimo kitokio biznio arba saliuno, 
juk jau ir dabar jis turi uždėjęs sa
vo saliunę prie bažnyczios ant 
szventoiiius vadinamę “fair’u”, 
mat mokinasi kaip galėdamas to 
puikaus amato, gal netrukus bus 
reikalingas. Kiek žinome, tai jau 
ir sziędien jis turi savo kapitalus 
sukrovęs keturiose ha n koše, o gal 
ir daugiaus, nors pribuvęs į Chi- 
cagę neturėjo nė už kę marszki- 
nių nusipirkti.

Kad kun. Kravczunas su pa
rapijos kasa daro genis geszeftus, 
tai aiszkiai rodo ir tas, kad jau 
neduoda parapijai rokundų isz 
1897 nė isz 1898 metų, teiposgi 
jau trys metai ‘kaip nedaleidžia 
parapijai nė vieno mitingo su- 
szaukti; laiko viskę aptūpęs, 
lyg viszta ant kiauszinių, bijoda
mas, kad kas nuo gusztos ne pa
stūmėtų ir nepasirodytų “kaka”.

Dėlko kun. Kravczunas teip 
netikusiai elgiasi, sulygsziol nė 
vienas isz parapijonų nežinojo, 
paskutiniame laike vienok tas 
pasirodė. Priežastys tos yra szi- 
tos:

Chicagos lietuviai tikėjo, kad 
bažnyczia su visoms bažnytinė 
mis propertėms yra apraszyta ant 
dviejų vardų: parapijos Sz. Jur
gio ir ant vyskupo, (juk jiems 
teip melavo ir pats kun. Krav
czunas szįmet iszduodamas sa
vo neva raportę),nes parapija ant 
nupirkimo lotų ir iezstatymo kle
bonijos, mokslainės ir bažnyczios 
dėjo savo pinįgus, teip pat turėjo 
iszsiėmusi isz “szteto” ir “charte
rį” ant vardo parapijos Sz. Jur
gio, dėlto visi sutiko ant to, kad 
prabaszczius butų parapijos kaste
ri um, su ta misle, kad jeigu mi
nėtas kasierius kę nors blogo su 
jų pinįgais padarytų, tai jie pa 
siskųs vyskupui, ir vyskupas 
n o teisi ngę kasteriu nubaus arba 
praszalins.

Tuom tarpu pęsirodė visai kas 
kitas: lietuviai sudėjo pinįgus 
ant kunįgo rankų dėl nupirkimo 
lotų jų parapijai, o kunįgas jų 

kasos kritikuoti, nes mus 
kasos rokundų neprileis, 
neprileidžia nė vieno isz 
parapijonų. Mus kunigas

sudėtus pinįgus atidavė vys
kupui ir vyskupas nupirko 
lotus už lietuvių pinįgus ne 
lietuviams, bet SAU. Apra- 
szymuose tų lotų nėra nė per 
pusę lupų paminėta parapijos 
vardo. Titulas bažnytinių pro- 
perczių, nupirktų už lietuvių pi
nįgus, skamba sziteip: “Catholic 
Bishop of Chicago a Corpo 
ration sole”. Reiszkia: “Proper- 
tės Chcagos kataliszko vyskupo 
korporacija vienos ypatos”. Kaip 
lotai teip bažnyczia ir visos ki
tos ant tų lotų stovinczios trio- 
bos yra savaszczia “korporacijos 
vienos ypatos vyskupo”, ir lie
tuviai į tas bažnytines propertes 
neturi nė mažiausios tiesos kiesz- 
tieaį, nes rasztai korto aiszkiai 
parodo, kad tos propertės yra 
vieno vyskupo, o ne parapijos. 
Žinoma, pasiremdama ant} savo 
“charterio” parapija gal per sudę 
galėtų nors sziek tiek teisybės at
rasti, bet ir ‘charterį’ nuo parapi
jos atėmė hn. Kravczunas. Sz'ę- 
dien Chicagos lietuviai nieko prie 
tos bažnyczios neturi, kuris nori 
eit į bužnyczię,turi užsimokėt rau
dos |6 ant metų, jeigu vienę me
tę ne mokės, iszveja jį lyg szunį 
isz bažnyczios, ir gali jis eit, kur 
nori, skųstis,nors pas patį Dievai, 
kuom jis darodys, kad ant tos 
bažnyczios kada davė pinįgus? 
Jeigu davė, tai kunįgas juos sau 
pasisavino.

Kas kita kitose parapijose: 
kitose kiekvienam parapijonui 
iszduoda knįgelę ir kiek jis kada 
ant bažnyczios duoda, į tę knį
gelę jam užraszo, taigi jei tokį 
iszvytų isz parapijos, jis gali eiti 
į sudę ir parodęs knįgelę kiek 
yra iszmokėjęs, gali atjieszkot 
teisybės, bet kę czia daryti? 
Czia Chcagoje yra žmonis, kurie 
ant tos bažnyczios po szimtę do
liarų su virszum iszmokėjo, o 
sziędien musų kn.Kravczunas mė
to juos isz bažnyczios, bedieviais 
vadina. Czia niekam jokių knį- 
gelių ne davė: daviai pinįgus, 
teip kaip į balę įmotei ir prapuo
lė, pakol duosi, patol busi geras 
katalikas, sykį nustosi duoti, isz- 
keiks tavę bedieviu ir iazvys 
kaip szunį isz bažnyczios. O kę 
ir davimki padės, kad musų ku
nigėlis kasdien būdamas po įtek
me.............................. nepamena
nuo ko k j priėmė. Chicagoje yra 
szimtai žmonių, kurie savo meti
nę regulariszkai mokėjo, o kuni
gėlis jiems nė vieno cento ne 
užraszė. Užteko to, kad kunigė
lis į savo kiszenių gautus pinį
gus įdėjo, o užraszyt pasirupįs po 
smert.

Suprantamas dalykas,kad jis ir 
neprivalo rūpintis, vyskupo baž
nyczia, vyskupo klebonija ir vis
kas vyskupo, vyskupas pasodino 
jį czia kaipo savo agentę rinkti 
nuo žmonių pinįgus, pakol dar 
įstengs surinkti ir su vyskupu 
pasidalyti, vyskupas jį laiko, kad 
žmonėms įgris begaliniai mo- 
keszcziai, perstos duoti, pavarys 
jį szalyn, kaipo prie biznio neti 
k u? į, o atsiųs smarkesnį, kurs 
mokės prie žmonių szvelniau pri
eiti ir isz jų pinįgus iszgauti.

Taigi matote, kodėl kn. Krav
czunas neduoda parapijai nė jokiu 
rokundų, dėlto, kad czia ne para
pijos dalykas, o tik vyskupo.

Tame tai ir yra visa paslaptis, 
kurios dėl musų prabaszczius ant 
juoko parapijonams rokundas isz- 
duoda arba jų visai neiszdnoda, 
kodėl mėto laukan draugyszczių 
ištrinktus delegatus, atvirai sako, 
kad po trijų metų galės parapijo- 
nams parodyti nyksztį perkisztę 
per kitu du pirsztu. Todėl, kad 
parapija ir bažnyczia už lietuvių 
aukas pastatyta yra ne lietuvių.

Toks mat jau yra musų alto
riaus tarnas ir Dievo mokslo 
mokintojas, godotinas (persipra- 
szom, vardę tę pridėjome isz pa
pratimo, nors ir ne vertam godo
nės) kunįgas Kravczunas.

Mums rodosi, kad -ant reikalavi
mo lietuviszkų kunįgų teisingų 
parapijos kasos rokundų, kunįgas 
Kravczunas jų ne iszduos. Jam 
tiek rupi nuomonė kitų lietuviez- 
kų kunįgų kaip ir teip lietuvių. 
Musų prabaszcziui lietuviai yra 
vien avys, jeigu gali jų vilnę 
kirpti—gerai, o ne, tai ir teip 
mažas rūpestis, jau nuo jų gana 
pinįgų prilupo. Jau ir sziędien 
daugumę lietuvių Dievui paau
kautų pinįgų jis po visokias kel- 
nores su lenkais praleidžia. Už

tai lenkai jį pamokina, kaip ge
riausiai lietuvių vilnę kirpti. 
Lenkų kunįgai tuose dalykuose 
geriaus iszlavinti, už kelias de- 
szimtis parapijonų Dievui duotų 
doliarų perėjusių prie kazyrų į 
lenkiszkų sandraugų kiszenių, 
tie mažiaus suprantantį musiszkį 
ir pamokina kaip parankiausiai 
litvinus nuskriausti.

Kunįgas Kravczunas statė 
bažnyczias ir rengė parapijas ir 
kituose szteto Illinojaus lietuvių 
apgyventuose krasztuose ir ant 
jų prabaszczių pasodino savo 
vienmislius kunįgus nužudžiusius 
vietas kitose diecezijose. Tegul 
parapijonai tų parapijų apsižiūri, 
jeigu dar ne per vėlu.Gal ir ten 
kuo. Kravczunas bažnyczių sa
vastį,be žinios tų, kurių aukomis 
jos pastatytos, teip surėdė kaip 
savo parapijoj Chicagoje?

“Rytas” sako, kad jeigu kuni
gams žmonės netiki. tai kalti ėsę 
lietuviszki Iaikraszcziai. Mums 
rodosi, kad ne Iaikraszcziai ma
žina pasitikėjimę kunįgams, ne 
Iaikraszcziai griauja katalikiszkę 
bažnyczię, bet toks kunįgosu pa- 
rapijonais pasielgimas kaip antai 
Ch’cagoj. Toki kunįgai kaip kun. 
Kravczunas ir veisia neprigulmin • 
gas bažnyczias,priverezia vis dau
ginus ir dauginus parapijonų pasi
traukti isz parapijų, neužkenezian- 
czių kunįgo neteisybių; toki kunį
gai yra tikrais bedievystės veisė
jais ir naikintojais kunįgų įtekmės. 
Jeigu tas ne gerai, tai tegul kiti, 
doresniejie kunįgai persergės 
vyskupus. Jeigu kunįgas skriau
džia žmonis, jiems unolatai me
luoja kad tikt iszkaulyti sunkiai 
uždirbtus doliarus, Iaikraszcziai 
ne gali tylėti.

Isz Philadelphios, Pa.
A. Jocis, pribuvęs į Philadel- 

phię pradžioj szių metų, apsigar- 
sino angliszkuose laikraszcziuose 
kaipo lietuviszkas kunįgaiksztis, 
ir gyrėsi, buk iszvažinėjęs po vi- 
sę Europę ir Siberiję,isztyręs visos 
Siberijos nelaisvių kauezias (??). 
ir jau raszęs istoriję angliszkoj 
kalboj apie tę baisię Siberiję ir tt. 
Kiek pabuvęs Philadelphioj, ap- 
sigarsino per Hetuviszkus laik- 
raszczius (apart “Lietuvos”) ir 
pliakatus kaipo agentas visokio 
menciaus ir didelis provinįkas ir 
didžturtis. Ant galo apsigarsino 
lenkiszkuose laikraszcziuose kaipo 
“Polsko-Litevski advokat”. Len
kai nezaležnos Panos Marijos pa
rapijos paėmė Jocį, kaipo savo 
“rodakę”, prie parapijos už me
tinį advokatę. Kaipo advoka
tas, (?) jis prižadėjo lenkams pa
rūpinti paskolę ant $7000.00 dėl 
bėžnyežios, apsaugoti nuo ugnies 
bažnytines triobas ir tt. Lenkai 
Jociui pinįgus ant to szimtais da
vė ir laukė prižadėto darbo. Pra
džioj Liepos mėnesio leukiszki pa
rapijonai davė pinįgus ant 
minėto reikalo, bet ne sulaukdami 
nuo jo prižadėto darbo, apskundė 
į sudę kaipo apgavikę ir pareika
lavo savo pinįgų, bet kad jų len
kams sugražinti negalėjo, iszsėdė- 
jo keturias dienas ir pusę cypėj 
(dželoj), pakol gavo bėlę pasta
tyti. Bėlos pastatyta $1000, ku
rię, rodosi,parūpino kunįgas lietu
ty iszkos parapijos. Lenkai dabar • 

‘keiaia, jog lietuviai ėsę aukeziai. 
Priežodis sako: viena, szleiva 
karvė vieę kaiminę apdergia.

Wietieuis.

Negražus pasielgimas 
bažnyczioj!

Pereitę nedėldienį Mahanoy 
City, Pa. buvo atlaidai Panos 
Szvencziausios Rsžanczavos;
bažnyczioj žmonių buvo daug. 
Laike sumos grajijo ant keturių 
bahų muzikantai lietuviszko “be- 
no” ir drauge giedojo ant dviejų 
dabartinės mažos mergaitės. Aut 
pabaigos atlaidų kunįgas A. Mi
lukas isz Shenandoah, Pa. 
miszparų pasakė pamokslę ir visi 
gražiai klausė, tiktai du atsira
do lietuviszki jaunikaieziai, ku
rie,sėdėdami ant viszkų,ne tiktai 
kę pamokslo neklausė patys, bet 
visaip pamėgždžiojo iszj nokda
mi kunįgę ir piktindami klausan- 
czius. Toks daiktas visados turi 
būt nupeiktas.

Wardų jų nepaduosiu, jie tai 
yra tamsunai, lietuviszkų laik
raszczių neskaito. VVargas Maha- 
nojaus tiems vyrams, kurie neturi 
supratimo.

po

Parapijomis.

&



LIETUVA

Nanja Draugyste.
Scrantooo, Pa. lietuwiai au- 

twčr<5 Blaiwystas draugystę po 
wardu “Lietuwos Sūnų Blaiwye- 
tėa Draugystė’-*. Pirmas susirin
kimas atsibuwo 4 d. Rugpjuczio, 
isz syk pryjiraszė 12 sąnarių^ 2 d. 
Spalių atsibuwo aitras susirinki
mas, ant kurio prisiraszė 11 nau
jų sąnarių. Mes tikimės, kad į 
trumpę laikę sąnarių skaitlius 
dar labiaus pasidaugįs. Ant. pa
skutinio susirinkimo nutarėme pri
gulėti prie “Susiwienyjimo Lie- 
tuwių Amerikoj”. Kadangi nau 
ja draugystė yra bažnytinė, todėl 
pristoję sanariai likosi bažnyczioj 
prisaikinti ant trijų metų. Pris
toję j draugystę prisižada ne ger
ti nė jokių swaiginanczių gėry
nių; už peržengimę to pažadėji
mo paskirta bausmė po 5 dol. 
Duok Diewe, kad bausmės nie
kam ne reiktų mokėti ir kad kuo 
daugiausiai lietuvių pristotų į mu
sų draugystę. Sekr. A. Grybas.

Nelaimingas atsitikimas.
28 d. Rugsėjo, Trentono maino- 

se tapo užmusztas M’incas Žiugž
da, paeinantis isz Lietuvos, isz 
kaimo Widgirėlių, Padowinio 
valszcziaus, Kalvarijos pawie- 
ežio, Suvalkų gub., Daukszių pa
rapijos. Welionis turėjo 42 me
tus, buwo vedęs, 2 metai kaip 
Amerikoj.

Augszcziaus paminėtose kasty- 
nėse turėjo jis darbę prie ėmimo 
piliorių ir tapo puolanczio isz vir- 
szaus akmenio prislėgtas drauge 
su draugu, su kuriuom dirbo, bet 
anę tikt sužeidė. "VVelionis nepri
gulėjo prie parapijos, nė prie 
draugystės isz priežasties blogų 
laikų, bet likusi jo moteris, ga
vusi nuo kastinių kompanijos 
kelis doliarus posmertinės, isz- 
kilmingai palaidojo kūną. Nelai 
mingas buwo teip sutriuszkytas, 
kad smegenis rado į antrę dienę 
jo locnoj kepurėj po akmeniu.

Mahanojietis.

Užmuszė.
Duryea, Pa. Du lietuviai, Fr. 

Lialis if- jo szvogeris Masionis 
už kę ten susibarė. Laike barnių 
Lialis iszsitraukė peilį, szoko ant 
szvogerio ir mirtinai jį subadė. 
Užmuszėjas likosi suaresztuotas ir 
palodytas į kalinį. Ne gražiai mat 
tūli musų bioliai kelia lietuvių 
garbę!

Suwažinėtas.
Collinsville, III. Neseniai, 

ant Vandalia geležinkelio, ežia 
likosi suvažinėtas iietuvys P. 
Macaitis. Nelaimingas žmogus 
dabar yra ligon būtyje E. St. 
Louis; abi kojas turėjo nupjauti.

East St. Louis, III. Cziany4sz 
ežios lietuviszkos parap. prabasz- 
czius, kun. Juozapas Servetka pa
sirūpino ant liosų iszleisti graji- 
jamę maszinukę (Aristophon’ę). 
Liosų iszleido už $50 ant bažny- 

, ežios naudos, losai kasztuoja po 
25c. Traukimas bus 28 d. Spalių 
szių metų.

Isz wisnr.
|| ^Vengrijoj, beveik su visu 

iszdegė miestelis Mihalyhaza. 
Sudegė ežia 200 namų, isz viso 
miestelio iszliko tikt 5.

II Ant upės Indo, Rytinėse In- 
dijose, pietinėj Azijoj, prieszais 
Mittun Kale, Pundžab apskrityj, 
susidaužė ir paskendo didelis 
garlaivys, o su juom prigėrė ir 
100 žmonių.

H Austrijokiszkas laivas “Cle- 
mentine”, iszplaukęs isz Wi- 
lijos į Rjekę, ant Adrija- 
tiszkų jūrių susidaužė. Ant lai
vo, apart jo jurinįkų ir tarnų, 
buvo ir keli patažieriai. Jų ne 
rado, todėl, turbut, visi prigėrė.

H Mieste Hancov, ant upės 
Yangtsekiang, Chinuose, siautė 
baisus gaisras, kulisai wisę ant 
dviejų mylių ploto miesto dalį 
isznaikino; ugnyje pražuvo ir 
1000 žmonių. Isz viso sudegė 
ežia 10000 namų. Blėdį skaito 
ant 58 milijonų taelių.

|] Pietinėj Iszpanijoj, Andaliu- 
zijoj, siautė baisios audros su de- 
beaų praplyszimais|nuo ko užgimė 
dideli tvanai. Geležinkelio linija 
terp Ronde ir Babadilla trijose 
vietose tvanų iszardyta. Prie to 

ir 80 žmonių prigėrė. Kornų lau
kai, alyvų sziųmetiniai vaisiai 
Andaliuzi jt>j audros ir tvanų isz- 
naikyti.

U Ant Kazaniaus geležinkelio 
linijos, netoli stacijos Nazarevo, 
14 vagonų nusikabino nuo tawc- 
rinio trūkio ir besiriedami pakal
ne, užbėgo ant prieszais atbė- 
ganezio kito tavorinio trūkio. 
Susimuszimas buvo teip smarkus, 
kad 26 vagonai į szmotelius susi
daužė. Piic to du trūkio tarnai 
tapo užmuszti ir du mirtinai ap
kulti.

U Karaliszkoj bažnyczioj Sak
sonijos sostapilėj, mieste Drezde
ne, pereitos nėdelios dienę, laike 
sumos, ant kurios buvo ir patsai 
karalius, koksai beprotis prisiar
tino prie altoriaus, nutraukė už
dangą ir suriko: “nėra nė jokio 
Christaus”! Beprotis tapo polici
jos suaresztuotas ir atiduotas į 
beproezių namus ant isztirimo jo 
proto.

U Kolno pa v.,Lomžos gub.,vie 
name kaime, jaunas 20 metų vai
kinas apsivedė au 50 metų nere
ge merga. Paklaustas, kodėl jis, 
būdamas jaunu,paėmė senę mergę, 
jaunavedys atsakė, kad jis savo 
žemės neturi, amato nė jokio ne 
moka, bernauti arba teip eiti ant 
uždarbių nenori, o dabar neregė 
pati galės eiti po avietę elgetau 
dama, surinks dėl wyro ir dėl sa
vęs maistę ir apart to, jis tikisi 
dar, kad nuo neregės paezios ne 
ims jį ir į kariumenę.

|| Berlyne susekė maskoliszko 
rando iszsiųstę ežia sznipukę pro
vokatorių. Atkako jis ežia kaipo 
studentas techniszko instituto 
Werman. Laikėsi visada pulko 
maskoliszkų studentų, ant susi 
rinkimų kalbėdavo radikaliszkas 
kalbas, ragindavo prie demon
stracijų, net prie žmogžudyszczių. 
Netyczia tikt' pasirodė, kad tos 
visos jo kalbos paleistos tyczia 
ant suerzinimo studentų ir kad 
Werman isztikroyra mabkeliszko 
rando atsiųstas į Berlynę sznipu- 
kas.

H Mieste Ėkaterinoslaviuje, 
vienuose namuose atsi
tiko szitokia bai-i nelaimė. Mo
tina rengėsi raugyti agurkus, to
dėl, iszmazgojusi statinę, norėjo 
dar ję su verdaneziu vandeniu 
iszplykinti; nuėjo į virtuvę, kur 
virė vanduo, idant su juom isz- 
plykinti agurkams parengtę stati
nę. Iszėjus vienok jai į virtu
vę, į statinę sulipo trys jos vaikai 
ir joje pasikavoje. Po valandai 
sugrįžo motina su verdaneziu 
vandeniu ir nežinodama, kad 
statinėj yra vaikai, visę vandenį 
ant vaikų ir iszpylė. Nuplikytų 
riksmas persergėjo motinę, bet 
buvojau per vėlu: subėgę kai
mynai isz statinės isztraukė jau 
visai suvirusius vaikų kūnelius.

|| Katalikiszkas kunįgas Long, 
mieste Konavha, Australijoj, ap- 
reiszkė bažnyczioj, kad kas nori 
laimėt daug auksu, tegul ant ry
tojaus susirenka, o jisai nuo bal
kono Donellano namų pasakys, 
kur tie jo surasti aukso plotai 
yra. Ant paskirtos dienos susi
rinko priesz balkonę 6000 nori n • 
ežių pralobti, kiti dar skubinosi 
keliais, raiti,pėkszti, ant bicyklių, 
karietoms ir vežimais. Iszėjo ku- 
nįgas ant balkono, laikė ilgę pra
kalbę ir ant galo pasakė, kad 
tasai auksas yra ne Kanavhoj, 
bet kitur, ten yra szmotai po 90 
—100 svarų, vieta ta ėsanti isz 
szitos pusės ažero,prie kelio į kai- 
mę Kuinai pa. Iszgirdę tokį už 
tenkantį paaiszkininię, visi susi
rinkę. kurių buvo jau į 10,000, 
galvatrukcziais, lenkcziui, leido
si į nurodytę vielę. Bet ar rado 
ten tuos didelius aukso szmotus, 
nežinia.

NAUJI ISZRADIMAI.

d Trys italiszki mokslineziai: 
Nasini, Auderlini ir Salvadori, 
tirinėdami gazus besiveržianezius 
isz vulkano Wezuvijaus, rado 
juose czielę eilę naujų chemiszkų 
elementų; vienas isz jų duoda to
kį jau spektrę kaip ir teip vadi
nama musų saulės karūna. Tokių 
elementų nė jokiuose musų žemės 
pavirsziaus krasztuose iki sziol 
neužtėmyjo niekur. Gal būt, kad 

musų žemės viduriuose yra ir 
daugiaus mokslincziams nežinomų 
sudėtinių.

D Windobonoj susitvėrė kom- 
su 500000 guldenų kapitalo ant 
paleidimo isz Wiedniaus į Ameri- 
kę neseniai iszrasto orlaivio gra
fo Zeppelin. Iszradėjas tiki visę 
kelionę per Atlantikę atlikti ant 
to orlaivio tikt į 4 dienas. Tasai 
orlaivys susideda isz ilgo cilin- 
derio, prie kurio pritaisyta uziela 
eilė balonėlių; jeigu vienas isz jų 
ir partruktų.tai visgi pasilikę gal 
orlaivį ant oro palaikyti. Su pa- 
gelba lopetų ir irklų, kuriuos 
varys elektriką, orlaivį galima 
keravyti. Pagal iszskaitymę 
Zeppelino, tasai orlaivys gali isz 
būti ant oro 8 dienas, nereikalau
damas nusileisti. Pažiūrėsime, ar 
■iszradėjo viltys iszsipildys.

D Mieste Neapoliuj, pietinėj 
Italijoj, gyvena D-ras Maniui, 
kurisai jau nuo 40 me‘ų vartoja 
savo iszrastę apsaugojimo nuo 
pagedimų numirėlių kūnų budę 
ir tę jam pasisekė teip pagerinti, 
kad rodosi daugiaus nieko nė 
geisti negalima. Numirėlių kūnai 
apsaugoti nu6 pagedimo pagal 
D-ro Maniui budę, iszgulėję ka 
puošė po kelis metus, iszrodo lyg 
kad kę tikt butų palaidoti. Rods 
ir kitur vartoju visokius apsau
gojimo numirėlių kūnų budus, 
bet kiti negal* lygintiesi su budu 
D-ro Maniai, kadangi kiti budai 
apsaugoja kunę vos ant ke
lių dienų, D—ro Maninio gi bu
dus saugoja ant daugelio metų. 
Manini aut apsaugojimo kūno 
nuo pagedimo ne darinėje numi
rėlių, kaip tai daro kitur, nerei 
kalauja įezirkszti į gyslas nė jo
kių skystimų, bet atlieka tę mau
dydamas kunua savo iszrastuose 
skystimuose. Pirmiausiai džiovi 
na jis kunę, kadangi iszdžiuvusi 
oda saugoja ir mėsas nuo pagedi
mo; iszdžiovintus kūnus įmerkia 
į vanę, kurioje yra Manini pri 
taisytas skystimas ir joje kūnas 
atgauna naturaliszkę parvę, ku 
rię per džiovinimę buvo nužudęs 
Tolinus, sau žinomu budu, Manini 
paverezia wisę kunę į akmenį, 
kurisai iszrodo lyg kad butų isz 
murmulo, bet tame povidale ne
pasilieka, per treczię mnudymę 
kūnas atgauna vėl savo natūra 
liszkę minksztumę ir parvas ir 
tokiame pavidale palaidotas, isz 
būva nepagedęs per ilgas metų 
eiles.

Reikia dar pridurti, kad porę 
metų atgal, italijonas Mariani 
buvo iszradęs budę, kaip pa 
versti numirėlių kunus į metalių. 
,Wisas kūnas įgaudavo metaliaus 
į pa ty bes ir, kaipo metelius,galėjo 
nors namieje užsilaikyti per ilgus 
metus kaip ir kitoki metaliniai 
stovy lai. Iszradėjas vienok, ne 
pabaigęs darbo, pasimirė, paslap 
ties sawO iszradimo niekam nepa- 
vedė ir todėl tas būdas, kokio jis 
prisilaikė, dabar niekam nežino
mas. Medijolano muzejuje yra 
dabar tikt viena numirėlio galva 
pagal tę budę į metalių paversta.

Ar žuwys turi atminti?
Kad žvėrys, paukszcziai, taigi 

augsztesnių laipsnių sutvėrimai, 
turi atmintį, kad jie atmena tulus 
atsitikimus, apie tai noo seniai 
visi žino: kiaulės, visztos, antys 
ir t. t. paskirtame laike susiren
ka ten, kur maistę joms 
dalina, taigi tę mat atmena. Ar 
tokię jau atmintį turi žuvys, tas 
iki sziol ne buvo isztirtas. Pra
džioj pereitų metų profesorius 
Edinger patalpino laikraszcziuo 
se atailiepimę su praszymu žuvių 
augintojų tėmyti tę ir apie patė- 
myjimus jam praneszti. Ant savo 
praszymo profesorius gavo diktai 
atsakymų, kurie paremia nuomo
nę, kad žuvimsnestokuojaatmin
ties ir supratimo.

Wienas tėmytojas raszo, kad 
būdamas dar studentu Paryžiaus 
politechniszkos mok šiai nės, drau
ge su dviem sandraugai s, visi 
apsirėdę naokslainės uniformuose, 
vaikszcziojo Liuksemburgo sode 
ant prūdo kranto, kuriame augina 
karpęs; užtėmyjo ant syk, kad 
žuvys pradėjo nnktiesi prie jų; 
kadangi jie isz vietom, kur stovė
jo, pasitraukė toliaus prūdo 
krantu, pulkas karpių sekė pa
skui. Prie prūdo prisiartino ir 
daugiaus sode vaikszcziojanczių. 
bet žuvys paskui tuos nesakiojo. 
Isz syk negalima buwo suprasti, 
kodėl žuvys sakioja paskui stu

dentus, ant kitų visai netėmyja, 
tikt atėjus sargui dalyti žuvims 
maistę, tas iszsiaiszkino: mat sodo 
sargo uniformos buvo panaszus į 
uniformę studentų, todėl, isz ap- 
sirėdymo, žuvys studentus palai*, 
kė už savo penėtoję. Taigi mat 
karpė? turi atmintį ir mislyja.

Kitas žuvių augintojas alraszė, 
kad jisai per kelis metus ėsan- 
czioms prūde žuvims dalydavo 
maistę, kadangi jame ant mažo 
ploto buvo daug žuvių, todėl jos 
vandenyj užtektinai maisto rasti 
negalėjo. Dalydamas maistę au
gintojas paprastai skalaudavo 
vandens pavirszių ir žuvys teip 
prie to priprato, kad iszgirdusios 
ekalavymę, susirenka į tę vietę 
ir laukia maisto padalinimo. Pa
prastai karpės auginamos prū
duose, jeigu jas maitina, visada 
paskirtoj valandoj susirenka toj 
vietoj, kur joms maistę dalina; 
taigi mat jos turi gėrę atmintį; 
iszplaukia jos ant wandes pa
virsziaus kaip tikt iszgirs.ta 
žingsnius savo penėtojaus. Wie- 
tos, kur joms maistę dalina ne 
užmirszta ir per žiemos miegę, 
kadangi pakilusios isz žiemos 
miego pavasaryj, ant pirmo žen
klo susirenka toj paezioj vietoj, 
kur pereitę metę gaudavo savo 
maistę.

Kaip laukiniai paukszcziai 
žmonių ne apgyventuose krasz 
tuose nesibaugina žmogaus, duo 
dasi glostyti, tas pats yra ir su 
žuvims. Mokslinczius Audeison 
raszo, kad Rytinėse Indi jose, upėj 
Iravadi yra žuvių veislė, kurię 
gyventojai už szventę laiko ir 
maitina; todėl žuvytės tos 
veislės teip prie žmogaus pripra
to, kad ima maistę tiesiog isz 
žmonių rankų, duodasi glostyti, 
tuom tarpu toj paezioj upėj gyve- 
nanezios žuvys, žvejų gaudomos, 
žmogaus neprisileidžia, jo bijosi. •

Teiposgi persitikrino, kad 
antai lasziszos, plaukisnezios kas 
metę isz'jurių į upes, ir isz jų 
sugrįtusios vėl į jūres, kitę me
tę mėtyti ikrus tankiai sugrįžta 
į tas paezias vietas, kur buvo 
pereitę metę. Taigi mat jos moka 
įsiiėmyti vietas, kuriose jau atsi
lankė ir jų ne užmirszta.

Wisi ežia paminėti atsitikimai, 
o panaszių ir net dar svarbesnių 
mokslincziai surinko daugiaus, 
aiszkiai parodo, kad protiszkai 
žuvys ne stovi teip žemai, kaip 
iki sziol tikėjo, ne trūksta joms 
ir atminties.

IiietUviii Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE, 

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia Persu.

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

Stambus ir smulkus lytaus 
laszai.

Pagal stambumę arba smulku- 
mę lytaus laszų galima spręsti 
apie augsztį debesų,isz kurių lyja. 
Smulkus lytaus laszai puola isz 
debesų ne augsztai nuo žemės 
slenkanczių. Ten, kur pradeda isz 
vandens garų darytiesi lytaus la
szai, jie būva smulkus ir pulda
mi ant žemės jungiasi ant kelio su 
kitais smulkiais laszais ir juo ke
lias puolimo bus ilgesnis, juo 
daugiaus susijungs puolanczių 
vandens lauželių ir nupuolę ant 
žemės laszai bus stambesni. K a ryž
toj e vasaros dienoje, jeigu užky
la lytus, tai paprastai laszai bū
va stambus. Tęsyk, kaip žinote, 
ir vandens garai iszkyla augsz
cziaus, augszcziaus jie susilaszina, 
todėl puolanti paveiksle lytaus 
laszai turi didesnį kelię iki žemės 
ir besijungdami į kruvę, ant že
mės nupuola paveiksle stambių 
laszų; žiemę gi būva visai prie- 
szingai, todėl ir lytaus laszai bū
va daug smulkesni. Kę kalbėjo
me apie lytų, tę patį galima pa
sakyti ir apie puolanczius ant 
žemės ledus, kurie niekuom dau
giaus nėra,kaipsuszalusiais lytaus 
laszais: nuo žemai slenkanczių de
besų gal pulti tikt smulkios 
kruopos, nuo augsztai gi ėsanezių 
debesų stambus ledai ir juo debe
sys, isz kurių puola ledai, bus 
augszcziaus, juo puolanti ledai 
bus stambesni.

— Linkėk man laimės, asz su
sižiedavau.

— Ar daug turi pinįgų tavo 
sužiedotinė?

— Pinįgų ne turi, bet iszmin- 
tinga.

—■ Ar užteks iezminties ant a- 
biejų?

— Oj, oj, net per virsz.
— Na tai gerai, tau ir reika

linga tokia moteris, kuri ir už ta- 
vę iszmintį turėtų.

bekai, Turkomanai, Mandžurai, Kirgizai, 
Nogajai ir kiti; taipgi įvairios gontas, kurios 
bastosi po placzius tyrus Sziaurinės Azijos 
ir Rytinės Europos; kalnėnai Indijos, ir dau
gelis tautų Rytinio Archipelago. “Tūlose 
glamonimose vietose—didėjėje Mezopotami- 
jos platumoje, ir lankose Niliaus, kur ank
sti susiformavojo žmogiszkos draugijos ir 
civilizacija pasikėlė prigimtu budu, pirma
pradinis arba Turaniszkas būdas kalbos ap- 
reiszkė galybę iszsiplėtojimo, pirma pastoda
mas Hamiti^ku, o potam, po ganėtino pro
tarpio, ir per naujas pastangas, pagaminda
mas Semitizmiį. Nėra galima pasakyti,v 
katruo laiku prasidėjo forma kalbos, žino
mos kaipo Hamitiszka. Gal būt ji prasidėjo 
pirmiaus pramanymo literų (raidžių), ir 
turime priežastį prasidėjimą atmainos pri- 
skaityti Aigyptui. Nuo Aigyptėnų, vaikų 
Mizraimo, ji suprantamai pasklido tarp 
kitų Hamitiszkų genezių—tuomet gal gy
ventojų anos szalies—ir per juos tapo nu- 
neszta vienu ruosztu į Aithiopiją, Pietinę 
Arabiją, Babyloniją, Susianą, ir artimą 
pajūrį, o kitu—į Philistinų žemę, Bidoną, 
.Tyrą, ir į szalį Hittitų. Žingsniai szito iszsi
plėtojimo nėra’atsekami; bet Babylonijosant- 
raszuose, sako, yra darodymai kaip laips- 
niszkai iszsipletojo Semitizmas isz Hamitiszko 
kalbos typo, kas meta tūlą szviesą ant pir- 
myksztės pereigos. Toji atmaina, kuri regis 
buvo pasiekusi tūlą laipsnį pilnumo aplink 
pradžią 20 szimtmeczio priesz gimimą Kris
taus, įvyko sykiu, arba tai buvo veikiai po 
jos, su eile iszeivyszczių (migracijų), kurios 
naujai suformavotąji kalbos typą nuneszė 
pas augsztutinį Tigrį, ir tarpinį Euphratą, į 
Syriją, Palestiną, Arabiją, ir pakraszczius Ai- 
gypto. Aszur tnrbut “iszkako”tuom laiku isz 
Babylono į Assyriją (Genesis, X. 11), kuomet 
Aramajai traukė augsztyn Euphrato upės; 
Phoinikai (galbūt dar toje gadynėje nesusise- 
mitinę) nuo Persiszkos užlajos persikėlė pas 
Terpžeminę marę; Abraomas ir jo pasekėjai 
keliavo isz U r per Haran'ą į pietus Palesti
nos; ir Joktaniszkiejie Arabai pasklido po 
didįjį pussalį. Isz szitų sodybų vėlesnės mi
gracijos (persikėlimai) nugabeno Semitizmą 
vėlesnėje gadynėje iėz vienos pusės į Kyprą, 
Kilikiją, Pisidiją, Lykiją, o isz kitos—į Kar- 
thageną, Siciliją, Iszpaniją, ir Vakarinę Afri
ką (Rawlinson).

Apie pinnyksztę gadynę pervirszyjimo 
Turanų—Skythismos—mažai teturime tikrai 
istoriszkų žinių. ' Antroji arba Mėdų dynas- 
tija, anot Beroso (Fragmenta, 11), ir Skythų 
vieszpatavimas, anot Justino (I. 1 ir II. 1-4), 
galbūt, yra pažymėtiniausi dalykai istorijo
je 'szitų laikų. Apart Skythiszkų antraszų 
Armėnijoje, Suzoje ir Elymaidoje, žinome, 
kad ant Achaimeniszkų monumentų, kur jie 
nebutu pastatyti, randasi po vieną straipsnį 
Skythų kalboje. Toki Skythų rasziniai ran
dasi ne vien Mėdijoje, kaip ant kalno Elvand 
ir Behistun’e, bet taipgi paezioje Persijoje, 
kaip Pasargadose ir Nakhsz-i-Rustam'e. Tai 
duoda suprasti, jog, pirma užplaukimo Ariu, 
Skythų ar Totorių gentės apgyveno szalis, 
kurias anie paskui paglemžė. Gyventojai 
isz didesnės dalies susigentino su užkariauto
jais; vienok kur ne kur jie užlaikė savo skir
tumą bei tautystę. “Sakai Herodoto ir Sa
ka antraszuose, skyriami į Saka Hamavar- 
ga’) ir Saka Tigrakhuda (Skythiszki siau
bai isz kilpinių), yra tokiomis liekanomis; ir 
imant drauge su senovės Armėnais, Chaldė- 
jais ir Pietiniais Arabais, jie paženklina pir
mapradinę tąsą Turanų, užėmusių szitas sza
lis, lyginai kaip uolos tos paezios formacijos, 
kylanezios atskirai ir sau vienos nuo pavir
sziaus didžiamario, pateikia apie bustynę 
senovėje trakto, sujungianezio jas, kurį ban
gos pervirszyjo ir nuplovė szalyn” (Rawlin- 
son).

Laikuose Herodoto regis pilnai Turą- 
niszkomis buvo gentės—Sakai, Parthai, Azi
jos Aithiopai, Kolchijai, Sapeirai, Tiberanai, 
ir Moschai; isz didelės gi dalies Turanais bu
vo—Armėnai, Kappadokai, Susianiszkiai ir 
Chaldėjai Babylonijos.

Iszsi pietoj imas Semitizmo, kaip jau tapo 
užtėmyta, priklauso prie ankstybos dalies 
20to szimtmeczio pirm gimimo Kristaus, daug 
vėliaus po to, kaip Hamitų karalystės tapo 
įsteigtos pakraszcziuose Niliaus ir Euphrato. 
Prasidėjęs Babylionijoje terp vaikų Ham’o, 
bet įpatingai pasavintas tų, kurię tuomlaik 
buvo prisimaiszę prie Hamitų Žemutinėje 
Mesopotamijoje—Aszur buvo gyvenęs Baby- 
lone pirma negu jis iszkako į Assyriją2), 
Elam buvo įsikūręs Susianoje, o ainiai Ar- 
phaxad’o gyveno mieste “Ur Chaldėjų’”)— 
Semitizmas platinosi ant kontinento sziaurės 
ir vakarų linkon, augsztynlink dviejų didelių 
upių, ir skersai augsztutinę Arabiją, po valei 
siekdamas vienoje linkmėje iki pussalio Sinai, 
kitoje—iki pakraszczių Terpžeminės marės ir 
kalnynų Tauro. Sztai gentės, kurios laikuo
se Herodoto skaitėsi prie- szitos szeimynos: 
Assyrai, Syrai arba Aramėjai, Phoinikai su 
jų naujokynais. Kanaanitai, Hebrėjai arba 
iuydai, Kypriszkiai, Kilikai, Solimai ir sziau- 
riniai Arabai. Czion galima butų dar pridė
ti Babylonėnus, nes laikuose vėlesnės im
perijos jie pilningai prisisavino Semitų po
būdį ir kalbą.

Žinovai skirsto kalbas Semitų į tris da
lis, nes pietinę arba Ekkhili arabiszką pri
skaito prie Turanų kalbos:

1) Hamyrgion Herodoto (VII. M)\r Hellaniko (Fr. 17).
2) Genesis X. II. 8) Genesis XI. 28.

a) Rytinė krūva kalbų gyvavo terp gy
ventojų lankose Mesopotamijos, traukdama
si sziaurėn iki Armėnijai, o vakaruosna iki 
Libano kalnynų, taigi terp Assyrų, vėlesnių
jų Babylonėnų, ir Aramėjų arba Syrų, ku
rių kalba regis tebgyvuoja terp sziądykszczių 
Chaldėjų. f

b) Vakarinė kalbų krūva veszėjo terp 
genezių ‘pakraszcziuose Terpžeminės marės 
nuo rubežių Aigypto iki Pamphylijos, ir is^ 
czion iki Kari jos. Czion taipgi telpa naujo
kynai, iszsiųsti isz szito distrikto, o tų juk 
buvo daug. Czion priklauso gentės szitos: 
Kanaanitai, Žydai ir Izraelitai, Phoinikai, 
Kilikai, prie kurių galima" priskaityti Pisi- 
dus ir Solymus, Kypriszkiai ir Poinai (Poeni) 
Afrikos.. Liekanomis szitų genezių gali ro- 
kuotiesi sziądienykszcziai Hebrėjai, ir nors 
isz dalies Maltiecziai ir Berberai sziaurinėj 
Afrikoje.

c) Tarpinė kalbų krūva užima pustynę 
te^p lankos Euphrato ir Jordano, ir taipgi 
sziaurinę bei vakarinę dalis didžiojo puesa- 
lio. Czion prideria Joktaniszkiai ir Izmaė- 
litiszki Arabai, kurių pastariems priskaito 
antraszus Sinaitiszkius.

“Kas įpatingai tėmytina yra Semitų 
szeimynoje, tai josios koncentracija, ir mažas 
apymis distrikto, kurį ji apgyvena, sulygi
nant su ardme užimta per kitidvi (Turanus 
bei Indo-Europėnus). Atitraukus iszbars- 
tytas kolionijas Phoinikų, tiktai taszkelius 
ant žemės pavirsziaus, ir ploną ruožą territo- 
rijos įsikiszantį į Mažąją Aziją nuo Augsztu- 
tinės Syrijos, gentės Semitų laikuose Hėro- 
doto telpa į parallėlogramą, 1600 mylių ilgą 
nuo parralėlės Aleppo iki pietų Arabijos, ir 
vidutiniszkai apie 800 mylių platų. Ant szi
to trakto, mažesnio negu dalis Azijos kon
tinento, visa Semitų szeimyna tuomet ir, su 
mažomis iszskyromis, iktuolaik talpinasi. 
Vieną sykį svieto istorijoje, ir tiktai vieną 
sykį, didelis ethniszkas sujudimas iszėjo isz 
szitos veislės ir žemės. Dilginant religiszkam 
fanatizmui, Arabai 7tame szimtmetyje musų 
eros sprūdo isz nuoszalumų pustynės, ir bė
gyje szimto metų paplito kaipo vieszpatau- 
janti tauta nuo rubežių Indijos iki Iszpanijos. 
Bet toji pastanga buvo vaisiumi smarkaus 
sujuszimo, kurs galėjo būti tiktai tuomlaiki- 
niu, ir iszsi pietoj imas perėjo spėkas tautos 
dėl palaikymo. Arabų įtekmė grimzdo be
veik teip pat ūmai, kaip ji buvo iszkilusi, 
pasiduodama isz vienos pusės Europėnų, isz 
kitos—Totorių užpuolimams, ir, iszskyrus Ai- 
gyptą bei sziaurinę Afriką, neiszsilaikydama 
ant ilgo szalyse, teip ūmai užplauktose. A- 
part szitos vienintelės progos, Semitų veislė 
nedavė darodų, jog gabi butu pasiplatinti ar 
per užkariavimą ar per iszeivystę. Senovės 
sviete, rods pirklybos užmaezios pakursta vie
ną Semitų gentę užsimanyti didelio paplati
nimo josios įtekmės ant pakraszczių nežinomų 
jūrių; bet naujokynai, iszsiųsti per szituos 
žmones, ne įgyjo patenkanezio trivalnumo že
mėse, kur jie buvo įkurti, ir po ilgesnio ar 
trumpesnio pabuvimo jie nukeipė beveik ne
palikdami pėdsako. Semitizmas turi tūlą gai
vumą—tamprumą gyva tos—,kaip labai tamy- 
tinai parodo Žydai, bet ir apart to matome tai 
isz kitokių paveizdų, kaip isz patankanezios 
būtybės Chaldėjų Mesopotamijoje, bei Berbe- 
rių sziauriniame Afrikos pakrasztyje. Vienok 
jis neturi jokios galybės gaivaus augimo ir 
pasididinimo, kaip kad buvo pažadėta Japhe- 
tui ’), kokią galybę turi pažymiai net Tura
nų szeimyna. Jis drūtas yra atmuęzti szalyn, 
silpnas užpulti, galingas iszsilaikyti būtybė
je, nežiūrint į mažumą savo skaitliaus, bet 
retai parodantis, ir nėkuomet ant ilgoko lai
ko negabus palaikyti užpuldinėjimą ant 
kitų veislių. Su szita pjiyziszka ir materija- 
liszka silpnybe riszaszi stebuklingas gabumas 
įgriebti dvasiszkas sąlygas musiszkės veislės, 
metant į sujudusią žmogiszką mislį naujas ir 
navatnas idėjas, įpatingai idėjas atitrauktas 
(abstraktiszkas). Semitų gentės, daugiaus 
negu kokios nors kitos, padarė įskvarbą isto
rijoje svieto ant protiszko progresso, ir svar
biausios protų revoliucijos, kokios įvykusios 
yra, didumoje randa jose savo szaltinį”(Raw- 
linson). Vakarams yra žinomos dvi didelės 
revoliucijos—virtimas į'krikszczionybę ir Re
formacija, Rytai gi patyrę yra tiktai vieną— 
virtimą į Mahometonizmą. Visos szitos at
mainos iszėjusios yra isz Semitų veislės, kaip 
net Reformacijos szaltiniu galima skaityti 
aną dvasią tyrinėjimų, kurią sužadino Ara
bai Ispanijoje, iszrasdami algebrą, nukreip
dami atydą mokintųjų ant phyziszkų mok
slų, ir padarydami Aristotelio veikalus 
prastinais per iszguldymus ir paaiszkinimus.

Indo-Europenu veislė Vakarinėje Azijo 
je, kaipo svarbus elementas populiacijos, 
pirmąsyk pasirodo pažymiai vėliaus po iszky- 
limo Semitų. Pradžia kalbos Indo-Europėnų 
tuno tamsoje. Ar ji buvo isz paežių pradžių 
forma kalbos atskiria nuo Turaniszkosios, ar 
vėl, kaip Semitizmas, ji buvo iszsiplėtojimu, 
mes neturime kalbiszkų liekanų dėl nuspren
dimo. Regis logiszkai yra sąprotauti, kad 
vienokis įstatymas pagaminęs yra kaip Semi
tų teip Indo-Europėrtų typą, ir kaip ans da- 
rodomai iszsi plėtojęs ;y ra isz pirmapradinio 
modelio kalbos, tai reikia taip pat tarti ir 
apie pastarąjį, Tokia nuomonė sutinka ir 
su Biblija, nes ten skaitome apie gadynę, 
kada “visa žemė turėjo vieną kalbą”2). Kokiu 
laiku Indo-Europėiszkas typas kalbos iszsi- 
plėtojo, negalima yra pasakyti, ir be abejo
nės reikia priskirti ankstyvą gadynę dėl 
pirmapradinio iszsibarstymo įvairių szakų 
szitos szeimynos; vienok istorijoje Vakarinės 
Azijoajndo-Europėnai neatsiženklina iki 8to

1) Genesis IX. 27. .

2) Gensis XI. 1.

(Toliaus bus.)



Wietines Žinios. Draugyscziu Reikalai

Musų bažnytinės draugystės, 
norėdamos pakelti nupuolusį 
žmonių pasitikėjimu prabasz- 
cziui, užmanė suszaukti mitingu 
ant apkalbėjimo musų parapi
jos kasos stovio. Nusiuntė jos isz- 

.rinktus delegatus pas prabaszczių 
praszyti salės dėl mitingo. Kunį 
gas vienok salės nedavė, delega
tams draugyszczių pasakė,; kad 
peržiūrėjimo parapijos knįgų nie
kam nedaleis, kadangi tas ėsj 
vyskupo uždrausta. Bažnyczia 
esanti monarchija, į kur p nieks 
isz nedvasiszkųjų neturys tiesos 
kisztie.'L Gal būt tai ir teisybė, 
bet mes noiėtume žinoti, kasgi 
toj monarchijoj yra monarchą, 
argi Ch'cagos parapijoj knnį- 
gas Kravczunas savę laikytų 
už monarchu ir tai monarchu ne- 
aprubežiuot^, turintį tiesai neži
nia kur mėtyti parapijonų ant 
Dievo garbės sudėtus pinįgus? 
Net tokioj monarchijoj kaip Mas- 
kolija, iždo ministeris turi kas 
melji visuomenei pagarsinti žinias 
ir tai teisingas apie visus to me 
to įplaukimus ir iszdavimus, ir 
skolas, o ežia iždas turi daug pri
žiūrėtojų ir dabotojų; musų gi 
prabaszczkis uėjokių dabotojų ne
prisileidžia. Argi jis butų dar 
daug despotiszkesuis ir neteisin- 
gesnis už Maskolijos carj? Despo
tizmas vienok jau iszgy veno sa
vo dienas, todėl ir norintis jį ap
ginti ne tikt neapgįs, bet pats 
apsijuokįs ir nužudys visai žmo
nių užsitikėjimp. K ištink cenzū
ros, musų prabaszczius teiposgi 
seka caro pėdoms, kadangi nuo 
bažnytinės draugystės Simano 
Daukanto, pirm jos szVentės ap- 
waikszcziojimo, pareikalavo, kad 
pirma jam suteiktų suraszįi kalbė
tojų ir apie kji kas kalbės, pasisa
vino sau tiesj nedaleisti kalbėti 
tiems isz kalbėtojų, kurie jam 
nepatiks. Maskolijoj draugysz
czių susirinkimuose kalbos sąna
rių ne būva cenzūruojamos ir 
suraszų kalbėtojų nereikia 
policijai pristatyti. Mat musų 
prabaszczius pereina maskoliszk? 
car^I Ir tai teip mat yra liuosybės 
žemėj, pagirtoj Amerikoj, o ne 
kokioj Turkijoj arba Maskolijoj. 
Maskolijoj caras per savo mas- 
koliszkas mokslaines stengiasi 
lietuvius į maskolius paversti, 
musų gi carukas, per lenkiszkas 
minyszkas verezia juos į lenkus.
— Lenkai,miesto krasztuose prie 

Noble ui. įgavo kaipo kvaitulį. 
Pirmiausiai pakėlė jie mahztus 
ant mitingo suszaukto neprigul- 
mingo vyskupo. Ant mitingo 
atėjo daug prigulmingų ir tokį 
maisztę. pakėlė, kad 80 policijan- 
tų v oš įstengė sulaikyti nuo

Mitingas.
Lavrence, Mass. Naujai užsi

dėjusi lietuviszka parapija laikys 
savo treczi^ ir didžiausiu mass- 
mitingj, 6 d. Lapkriczio, Boston 
Store salėje, mieste Lavrence, 
Mass., ant kurio bus apsvarstyti 
svarbus reikalai kas link ga
lutino įrengimo lietuviszkos 
parapijos. Ant szio svarbaus susi 
rinkimo užkviecziame visus lie
tuvius kaip miesto Lavrence,teip 
ir isz Loveli, Haverhill ir kitų 
aplinkinių miestelių kuo skait
lingiausiai susirinkti.

Komitetas.

Didelis Balins!
Lavrence, Mass. Draugystė 

Szv. Lauryno, ant naudos naujai 
užsidėjusios lietuviszkos parapi
jos, laikys savo balių 23 d. Lap
kriczio, 1898 m. Fort h Brothers 
salėje, mieste Lavrence, Mass. 
Įžengs vyrams 25c., moterims 
dykai,
lietuvaites isz Lavrence, Haver 
hill, Loveli ir kitų miestelių szir- 
dingai užkviecziam atsilankyti.

Komitetas.

Dėlto wisus lietuwiu8 ir

Toluca, III 2 d. Spalių Liet. 
Polit. Independent Kliubas laikė 
savo pusmetinį susirinkimu, ant 
kurio prisiraszė apie 40 naujų 
sąnarių. Kliubo virszinįkai: 
prez.—Kaz. Samuolaitis; sekr.— 
P. Waicziulaitis; kasier.—J. Rim
kus; kasos prižiūrėtojas—A. Pet
raitis.

Kaz. Samuolaitis, prez.
Box 126 Toluca, III.

Didelis Balius.
Utica, N. Y. Dr-tė Szv. Ka

zimiero turės savo balių panedė- 
lyj, 24 d. Spalių, 8 vai- vakare, 
salėje Turner Hali. Įženga 25c. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites 
isz Utica ir aplinkinių miestelių 
szirdingai užkviecziame atsilan 
kyti. Komitetas.

ISZ CHICAGOS.
Didelis niąss-mitingas!
Subatoj, 15 d. Spalių, 8 vai. 

vakare, Salėje Liaudanskio, 3301 
Laurel st., Liet Republ. Kliubas 
6tos vardos turės savo didelį 
mast-mitingp, ant kurio kalbės 
angliszkai ir lietuviszkai Bel- 
knap, Karch, Bradchulis ir kiti. 
VVisus lietuvius užpraszo pribūti.

L. R .Kliubas 6tos vardos.

Klaidos atitaisymas.
Straipsnyje “Surivienymo rei

kaluose”, patilpusiame neseniai 
“Lietuvoj”, įsiskverbė klaida: 
vieton “United Catholic Socie 
ties”, buwo paduota “United 
States Catholic Societies”.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Užgreitump ir 
teisiugumpkasdien apturime szim- 
tus padėka vonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
už gerumu szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresu:

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

Geriausios maldakn|ges.
Sziose dienose gavome isz 

Prūsų didelį transportu naujau 
šių ir gražiausių maldaknįgų po 
vardu MAŽAS AUKSO ALTO
RIUS. Tokių gražių knįgelių 
lietuviszkoje kalboje dar niekada 
ne buvo ant svieto. Kuįgelė tu
ri 303 puslapius, gražios baltos 
slidžios popieros, randasi joje vi 
sos reikalingos maldos, ražan- 
cziai, stacijos ir tt. miszių maldos 
visos su abrozėliais, o miszparai 
ir daugelis giesmių yra dviejose 
kalbose: lietuviszkai ir lotynisz 
kai. Prekė tos knįgelės: apda
ruose balto celluloido su iškilusia 
kvietkele $1.50; Balto Celluloido 
o kvietkos ir kryželiai iszsody 
ti perlu ir nikeliu $2.00. Szilų 
paežių knįgelių apstelavome ir 
dauginus, pigesniuose apdaruose. 
Kas nori žinoti apie kitas knįgas, 
tegul perskaito kuįgų kataliogp. 
Prisiųsdami pinįgus uždėkite szi- 
tokį adresu.

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

Laiszkai ant paežio
56 Balorus Josetal
57 Batiytis Franc 
50 Benaa Josef 
70 Cirves H.
76Cxyaikiewicz M.
79 Dsresewlex Alex.

1(B Gobelet John
119 Don Joszay 
122 Jezent* Jot

132 Koperno Josef
133 Kotorski K.
135 Kovačais. Josef
141 Kuriov.ki Jsoeety
143 LakubowsKi Ant. 
IflO Poianskl Pawel 
172 Pakrvnski Prasi 
170 Ransovie* Ozvem

LaiHzkai “Lietuvos” redakcijoj.
W. Adamovicz Gr. - 1 
Kszim. Bau i* - - | 
Juos. Bertoszeviez - 1 
Povil Bratenls - - 1 
Kasper Beniulis - - 1 
Adomas Bumbulai!* - 2 
Rozalia Balnike - - 2 
Antanas Bieše - - 1 
Kasper Chapski - - 2 
Frank Elzberg - - S 
Antanas Grygaitis - 1 
Petras Jaszkūnas - 1 
Pulherija Juciova -1 
Agota Kuczinskaite - 1 
Ona Kigaite - - - 1 
Antanas Kundrotas - 1

Kas nori sziuos laiszkus gauti, tegul 
ateina pats į “Lietuvos" redakciją, arba 
tegul prisiunezia sawo adresą ir už 12c. 
markių, tai jam prisiusime.

Jokūbe. Kalia atkas- 1 
K. Kuzma .... 1 
Jonas Krlszcziunas' * 1 
Antanss Pu įeikit -1 
A toks Placas - - - i 
Jonas Plungis - - 1 
Jonas Pocewlcxius - 1 
Vincas PIIkalUs - 1 
Antauas Pogareekis - 2 
Antanas Raudonis - I 
Teoflto Stotevska - 1 
Wlnoas Semenovlcz - 1 
J. dpartonn - - - 1
Atoki Wasnlewskl - 1

Oflicial Publication.
♦to 
15c 

75c.

75c

Stebuklai Dtevo szv. Sakramente M 
Tajemnyczios Gyvojo RaZancziaus 
Kantiozkos.........................................................
150 psalmu Dowido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ „

Knigos swietiszkos iutalpos.
Anlma Vilią, naujausia ir gražiausia pasaka, ku

riai skaitytojas atsidžiaugt negales.. 75c
Abecela genause moklnUive dėl vaiku 20c.
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo 

sudže Wieszpaties Jėzaus................5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge

lėje 10 gražiu pasakatoziu.........   16c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotol Iszsitorimai ir patarles isz gyveni

mo senovės Grekonu bei Rymionu** ** 5c
Aptoka Dievo, pasaka............ .......................01.00
Arielka yra nuodai paeinanU isz girtybes. Czta 

apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia Žmo
gui, parodyto su keturiais abrozėliais žmo
gaus pilvo kokios isz girtybes ligos pastoj* 
ir paduotos rodos kaip auo to galima iszsigy- 
dyti............................................................ 30c

Knygos musu locnos spaustuves.
Akyvi Apaireiszkimai Sviete, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet J u gerai nesupran
ta: su 7 abrozėliais. Naudinglause kny
gele ant svieto d«l dasižinojitno isz ko 
aaroal žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kaa yra debesiai ir ant ko jie laikosi. >0c

Aritmetika. Kniga dėl Iszsimoklmmo rokun- 
du.............................................................. ..

HYGIEN A, arba mokslas apie užlaikyma svei
katos. Szito knygele privalo rastirklekvienuose 
namuose, nes kas ja su atyda perskaitys, patai
kys apsisaugoti nuo tukstaneziu visokiu liga, 
patalkys užlaikyti czlelybeje savo sveikata, pa
ilginti sawo amsi ir mukęs užauginti sveikais ir 
tvirtais savo vaikelius. Preke........................35c.
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurines Ame

rikos. Apraszo kaip Koliumbas atrado 
Amerika, koki ošia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo vaZiuoti in Amerika, kokios kares 
buwo. už ka karewo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buwo. koki ir kiek kuris 
gero padare dėl stios žemes O ant pat 
galo talplnasi Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos iemeje gyvenanczlam.
Turi puslapiu 364 Preke |l 00

. _ pati druczial apdaryto...............................01.96.
Kražių Skardy ne. Apraszo ana baisu at

sitikima, kada 1893 ra. maskoliai užpuolė 
ant bežuyczloe miestelyje Kražių, ma
lte, siaudė ir pjovė nekaltus žmonis, Įsi
griovė altorius Ir užpeezetijo bažnyczia. 
Atšakiausiai apraszo to visa atsiti

kima. 15c.
Lementorius Lietuvlezkas su poteriais.

katekizmais Ir mlstranturu. 10c
Mokslas spie Zemia ir Kitus svietus, ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
tsz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra aauie, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in saulia ir in kitos

Ta

naadingtouiin knyga ir reikallngiauae . 
dėl penkaltynio ir paaimoklnimo kiek
vienam Žmogui ant izioe patautoa gywe- 
naneziam........................................................75c.

Tapati drucziai apdaryto............................ (I 00
NAUJAU8I8 L1BTVW'1SZKA8 8APNINYKAS.

surinktas Isz daugel swetimtoutisrku sapnl- 
nyku ir surėdytos pagal tikra Pers i takai 
Egiptiszka sapninyka.—su ŠIO aiszkiu abro- 
zelin,—su apraszymu planetų Ir paMapcziu 
kokias senovei Žmones vartojo dėl inspeji- 
moateltes.—Geriausei Iszguldo visokius 
sapnus, koki tik Žmogui pri.apnuot gali. 50c 
Apdarytos.......................................................Oho

Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka
res Indi jonu Amerikos. 25c

Pulki istorija ape Kantria Alana. kuri per 22 me
tus valkszcziodama po svieto, daugybia 
bedu ir vargu kantrai i tik e n tėjo 90c

Rank vedle G romą t u raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raazytle gromatoi in:paZystomusjprlete- 
Bus, giminias, mylimalsias Ir mylimuo
sius prieis a pi i vedima, in ponus, kunl-

nes) aut Nauju Metu, dienoje varduvių, 
uigimimo Ir kituose svarbiuose atsitiki
muos. Preke I__

ROBINSONAS KRVZIU8, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. ** 25c

60c.

Liet u w isz k ų Kn|gų 
kuopigiausef iszpardavoju, surasza tu
jų užpraszsnt reik 5c. markutę į grumu
lą įdėti; pinįgai |>asabnas siuneziasi po
pierinei, regiatravotoj gromatoj.

Adresas:
W. KALWAITIS.

Tilsit, (Ostpr.) Germany.

Annual Statenient of the Lumber- 
men’s Mutual Insurance CoMPANYof 
Chicago, in the State of Illinoison the 
3lst day of December, 1897; m adė to 
the Insurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

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

erued......... .............................. . 43,20
Premiums in course of collec- 

tion and tranamisaion.-.......  259.38
Amount of premium or depoait 

notea liable to aaseas- 
ment.....................151,565 75

Totai caah aaaels... .88,123.92 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums
on all outstanding rieks..........84,525.70

Ali other liabilities..................... 32.26
Totai liabilities......... $4,557.96

INCOME.
Premiums received during the 

year i n Cash........................$8,780.84
Interest, renta and dividendą

during the year...,.............. 646.82
Amountreceived from all other

sources.....................................  359,07
Totai income........... $9,786.78

EXPENDITURES.
Tzissea paid during the year... .$0,128.67 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commiaions, salaries and renta

paid during the year.......... 3,495.69
Amount of all other expendit’r's 10,08

Totai expenditures. .$0,807.37
MISCELLANEOUS.

Totai rieks taken during the
year in Illinois.................... $723,000.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........$8,526.50

Totai losses ineurred during
the year in Illinois................. $6,128.67

Totai amountof risksoutstand
‘ng..............................  $777.185.00

EDWARD HINES, Pres. 
E. E. HOOPER, Sec’y.

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

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

Oftlcial Publication.
Annual Statenient of the Coal Oper- 

a to na Mutual Fire Insurance Com- 
pany of Springfield, in the State of Il
linois. on the 31st day of December, 
1897; m adė to the Insurance Superin
tendent of the Stateof Illinois, pursu
ant to Lav:

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

M ar ket vai ue of bonds a stoeks.. $5.162.50
Cash on hand and in bank........ 8,657.92
Bills receivable and agents' debit 

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

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

notea liable to assess- 
ment..................... $36,416.95

Totai cash assets.. .$18,535.68 
LIABILITIES.

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

Mano Dirbtume tapo
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos u± rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą. '

KARŪNŲ, SZAKi’Ų.
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

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

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 67D MILWAUKEE AV.

Ll6LUWlSZKa ADlilGRa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje winada galinta rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

“KOSCIUSZKO PHARMACY”
162 W. Chicago Av., Chicago, III.

kraujo praliejimo. Mat lenkams 
wis rodosi, kad su lazda, arba 
su kumszczia galima kitus perti
krinti. Pereitos nedėlios dienai ant 
Noble ui. lenkai iszdaužė dvi ita- 
lijonų vaisių pardavinyczias. 
Julijonai susistumdė už k^ten su 
vienu girtu lenku, tam į pagelbėt 
atbėgo kiti ir pradėjo daužy
ti viskę pardavinyczioj. Ant su
valdymo reikėjo szauktiesi poli
cijos.

— Savinįkas Chicagos pjovi- 
nyczių, Armour, rengiasi iszpla- 
tinti savo pjovinyczias Chicagoj, 
Kansas City j e ir Omahoj ir apart 
to, kuom dabar užsiima, užsiimti 
gabenimu szviežios mėsos tiesiog 
į Europą, kaip antai: į Angliją, 
Prancuzijji ir Wokietijji, kur mė
sa dabar neiszpasakytai pabran
go. Szviežia mėsa isz pjovinyczių 
bus lioduojama į tam tikrus su- 
szaldanczius vagonus, gabenama 
į Nev Yorkf, isz kur laivai ga- 
bęs jau į Europą. Su garlaivių 
kompanija padarytas jau kontrak
tas ant pervežimo suszaldytos 
mėsos. Kaip, spėja pjovinyczios 
rėikalaus dauginus daibinįkų dėl 
pRdidiutų jos dalių-

— John Wateke, Bridgeporto 
gromatneszys iszvažiavo ant 15 
dienų ant vakacijos. Tuom laiku 
jo viei£ užims kitas gromatne- 
szys. \ ,

Redakcijos atsakymas.
P.A.Jociui, Philadelphioj Pa. 

Taniistos p»garsinimo apie mok- 
slainę paUlpiuti negalime, kol 
isz ueuiraliszkos pusės ne gausi
me teisingo ir verto užsitikėjimo 
iszaiszkinimo, kad patilpusi szi- 
tamė “Lietuvos” nr. korespon
dencija yra neteisinga.

Subatoj, J 5 Spalių, 8 walandj 
vakare, salėje Jackauskio, 721 
W. 181 h st. Liet. Repbl. Witauto 
Jagelos Kliubas 9tos wardos lai
kys sawo mitigji, ant kurio wisus 
lietuvius užkvvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Subatoj, 15 Spalių, 8 valandą 
vakare, salėje P. Karecko, 1113 
Oakley avė. Lietuv. Republ. 
Kliubas lOtos vardos laikys savo 
mitingu, ant kurio visus lietuvius 
užkvieczia pribūti.

Komitetas.

Nedėlioj, 16 Spalių, 12 valan
dą vidurdienio, salėje Liaudan 
skio, 3301 S. Morgan st., Lietu- 
viszkas Republ. Susivienyjimas 
laikys savo mitingu, ant kurio 
delegatai isz visų lietuviszkų 
kliubų yra užkviecziami pribūti.

J. Jauksztas, sek r.

Registracija ir Elekcijos.
Szįmet bus dwi dienos re

gistracijos: utarnįke 18 d. ir 25 
d. Spalių, utarnįke. Elekcijos 
(diena baisawimo) bus utarnįke, 
8 d. Lapkriczio. Kiekvienas, no
rintis balsuoti dienoje Elekcijų,tu
ri registruotis augszcziaus minė
tose dienose. Kas nesiregistruos, 
szįmet balsuot negalės.

“Lietuvos” Agentai.
Kaip pernai teip ir szįmet 

“Lietuvos” keliaujancziais agen
tais yra W. Kudarauskas ir M. Jr 
Damijonaitis. Tie du mus agen
tai yra visiems lietuviams pažįs
tami, kaipo geri ir teisingi vy
rai. Taigi, kur jie atsilankys,teksi- 
tės pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir pinįgus jiems užmokėti, o visi 
gausite laikrasztį teisingai. Pas 
kuriuos agentai neatsilankys, tai 
ilgai su užmokeszųziu nelaukite, 
prisiųskite prenumeratą patys į 
“Lietuvos” redakciją.

* “Lietuvos” IszDAvvsrė.

$100 NAGRADOS $100
užmokusiu kiekvienam, kuris tapo isz- 
gydytas isz ligų įgytų per jaunystes isz- 
dykumą (ononizmą) Naminkmis Gydyk
lomis. Teip iszsigydyti ne ga'ima, bet 
jeigu kenti snt nervų turi apsilpnytas 
lytiszkas dalis kūno per ononizmą, ar po- 
liuciją. kenti galvos skaudėjimą pi>wo 
užkietėjimo, miegot negalėjimą "ir kitas 
tam panaszes silpnybes, raszyk" sziądien 
pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszyma 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isž 
tokių pat ligų kelių metų kentėjimo. 
Apraszyma prisiųsiu užpeczetytame ko- 
perte ir apie tawo gromatas nieks neda- 
žinos. Įdek už 2c. markę Ir raszyk pas:

FREI) WILŠON,
(2—12) Box 386, Kenosha, Wis.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks......$6.402.82

Totai liabilities........$6,402.82
INCOME.

Premium received during the 
year in Cash......;.................$8,690.57

Interest, rents and dividende 
during the year..................  184.65

Totai income...........$8,875.22
EXPENI)ITURES.

Losses paid during theyear... .$2,085.19 
Paid during the year to mem bers 266.59 
Commissions, salaries and rents 

paid during the year........
Taxes paid during the year (in- 

cluding fees.etc.,of Insurance 
Departments).......................

Amountof all other expendit'r’s
Totai expenditures..$4,629.32

MISCELLANEOUS.
Totai risks taken during the 

year in Illinois..................$663,268.32
Totai premiums received dur

ing the year i n Illinois......$8.690.57
Totai losses ineurred during 

the year in Illinois..............$2,085.19
Totai amountof risksoutstand 

ing....... ..............................$630.550.72
CHARLES RIDGELY. Vice Pres. 
CHARLES V. HICKOX, Sec’y.

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

A d. F. Deicken, 
Notary Public.

2,111.04

90.00
76.50

Sziuomi paduodam dėl žinios Lietuviams, jog nuo sziosdienos mes radom už 
reikalingą parsikviesti poną Andrių’L. Graiczuną į savo aptiekę, kuris kaip di- 
dutneno Jūsų Tautieczių pažįsta, kad jis yra netik geras Tautietis, bet vienas 
isz geresnių aptiekorių mieste Chicagoje: prietam kaipo studentas paskutinio 
kurso geriausios mediciniszkos akademijos, prižadėjo ant musų meldimo kiek
vienam Lietuviui, kuris reikalaus, duoti daktariszkę rodę už dyka. Pasitikė
dami, kad Lietuviai atsilankys pas savo tautieti. Pusilieltam su guodone,

KOSCIUSZKO PHARMACY,
162 W. Chicago Av.  CHICAGO, ILL.

N. B. — Pons A. L. Graiczunas žinodams, jog Lietuviai daugiausiai vra pri
pratę ir įtikėjį į liekarstas seno krajaus. Mes pripažinom už reikalinga" parga
benti jas ir tuom parodyti, kad mes paduodam szį apgarsinimę ne dėl amėriko- • 
niszko “humbugo”, bet dėl naudos ligoniams ir varguoliams—atsiszaukan- 
tiems per laiszkus su apraszymu savos ligos. Musų daktarai su studentą A. L. 
Graiczunu po perskaitimui laiszkų įsiuneziam liekarstas į visas szalis svieto už 
numažinta prekę. Ligos sekretuos ar limpanczios, bus didžiausiame sekrete už
laikomos.

Preke pjn(gq
Rus kas rublis po.......... .
Prusiszkos markės po....

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

Pigįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciją gieicziausiai suvaiksz- 
ežioj i ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bago- 
cziausias bankas ir kiekvieną 
siuntinį asekuruojatne.

52 f c. 
24jc.

Pajieszkojiuiai.
Pajieszkau savo brolio.Jono Žydonio, 

isz Kauno gub.. Panevėžio pa v., Joku- 
bonių kaimo. Jau trys metai kaip gy
vena Amerikoje. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant szio adreso:

Juo\as Žydonis,
924 33 rd St. Chicago, Illinois.

Pajieszkau savo draugo, Antano Kaz
lausko, isz Kauno gub., Panevėžio pv., 
Smilgių parap.; pirmiausgyveno Chica
go j. Teiksis duot žinią ant szio adreso: 
Jonas Kairunas, Cheltenham, Pa.

Pajieszkau savo draugų: K. Starkaus- 
ko, J. Starkausko ir O. Starkauskiutės; 
pirmiaus jie gyveno Mahanoy City, Pa. 
Jie patys, ar kas kitas, teiksis duot man 
žinią ant szio adreso:

Kazys Samuolaitis,
Box 226, Toluca. III.

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

Aukso Altorius arba Sultinis dsngisskn 
sknrbu spdsryu drūtoj dešroje, saisty
tais krautais, d ruošia i apkaustytas ir su 
kabe •* •• «

Apdaryta saagrine “
Minkaztame apdare •• •* ••
Apdaryta baltoj oelluiojdoj , , įs 60
Apdaryta baltuose kauluose.........................M.00

„ mėlyname ir juodame aksome 04.00 
Baisas Balandėlės arba maias szslUnelis, sma

giausia knlngele dėl wyru ir moterių 
nesztis in bainyozia, naudingiaueios 
maldos ......... ........................................... ..

Balsas Balandėlės didesnis su OfOcium Psr- 
wum.......................................................... ..

Balsas Balandėlės be Offloium Psrwum sza- 
grino apdaruose.................................... |i.oo

Bslsas Balandėlės su Oflicium Parwum sza- 
grino apdaruose.....................  ,i.»

Baisa Balandėlės apdarytos krisstole........ 51.50
„ aksome , , , 02 00

Apdaryto.baltoj oelluiojdoj 12,60
Balsas Balandėles apdarytas baltuose kau

luose..................................................... g^oo
Garbe Dievui ant augeztybes, skuroje, ap

kaustyto ir su kabe UJO
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytos ir su ksbe « ai.so
Senas ir Naujas Aukso Aitorins, vokisskoms 

litaromis ** *• •• *• 11.00
.Maldė Vainikėlis, grali malyte Maldų Kni- 

geto, smagi dėl wyru nesztis in bainyozia 
audekliniuose apdaruose , , 40c

Manas Aukso altorius, maiyte knygele sma
giausia dėl wyra nesztis in balnyvsi*, 
drūtoms audekliniame apdare , 40c

SI .00 
•0.00 
08.00

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
• krasztis, iszeina vieną kartą kas mė

nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2j markės, Amerikonprisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

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

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

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

NOTAR1JUSZAS. 
CLAIM ADJUSTER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis ypač z priesz kom
panijas užfsužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose..

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
1)54 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

Geriause Užeiga dėl I>arbinyku
pasJ. Danisewicziu,

768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3402 8. Halsted u L

Nujims puiklM>Fotogt fljM, ui tutina tiktai

S2 00
Ln wM.Ha Ir kitokio reikalu nujlma Fototrra 

filaa kopa ik autai.

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrantis su paveikslėliais 

Treczlus metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuąja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume 
rius galima gauti už SOc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scranton, Pi.

Wisi wyrai pasBaltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

kai, vyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St.,

Vaterbury, Conn.
Sznknys ir Žoles isz Eu

ropos.
Pasinaudokite ligoniai visokiose li

gose. Wisokios szaknys ir krajavi la- 
szal, kas tik kokių reikalauja ant iszgy* 
dymo skaudėjimo dantų, galvos, reu
matizmo ir tt.,teiposgi Trajanka suside
danti isz 70 visokių gydomų szaknų 
pareina isz paezios Lietuvos. Kas tik 
kpkių gyduolių reikalauja tegul atsi- 
szaukia pas manę ant szio adreso:

J. M. Brundza, 
518 W. Spruce st, Mahanoy City, Pa.

Oflicial Publication
Annual Statenient of the Addison 

Farmerk Mutual Insurance Compa- 
nt of Addison, in the State of Illinois 
on the 31st day of December. 1897; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Loans and mortgages................$20,250.00
Market valueof bonds astoeks 400.00 
Cash on hand and in bank.... 9,084.39 
Interest and renta due and ac-

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

tion and transmission........ 1,571.36
Amountof premium or dejiosit 

notes liable to assess- 
ment...................$110,574.56

Totai cash assets.. .$32.206.75
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums
on all outstanding risks... .$13,294.16

Totai liabilities....$13,294.16
INCOME.

Premiums received during the 
year i n Cash...... . .................$5,246.40

Interest, rents and dividends 
during the year..................   1,164.50

Totai income.............$6,410.90
EX PEND1TURES.

Losses paid during the year.. .$5,764.40 
Paidduring the year to members 82.50 
Commissions, salaries and rents

paid during the year.............  1,069.60
Amountof all other expendit*r’a 237.28

Totai expenditures. .$7,153.78
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the 
year in Illinois.................$379,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois....... $4,835.53

Totai losses ineurred during 
the year in Illinois..............$5,764.40

Totai amountof risksoutstand 
ing...................................$2,368,032.00

FRANCIS STOEHLKE, Pres. 
OTTO A. FI8CHER, Sec’y.

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

Hemry L. Glo«, 
(Seal.) Notary Public.

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

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

W p. K. BRUCHAS, 
užlaiko didele 

1/ iO Krautuwe
B Is a’kr°džių. Laikrodėlių, Žie 

Se*lkų irtt.
Ssliubinius Žiedus 

padaro ant orderio už pigiau- 
MhSf ' »e prekę.

954 33rd St., Chicago, III.

ĮVAŽIUOJU

S. Leli&szlc, 
ne* pas ii randa

si geriauses 
ssnapeas irai“*-

Lietuwiszka8 Saliunas 
užlaiko gėrę alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
cagę. Prie to turi gėrę sale dėl mitingu, 
atokių ir kitokių zabovų.

S. LEJLLA8ZIUS,
650 S. Canal St., * CHICAGO.

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

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAUSKA8,
: 24 Foreman St., Cleveland, O.
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