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Metas VI

Politiszkos žinios.

Karė Amerikos su Ispa
nija.

Karė Amerikos su Iszpauija, 
turbut, neužilgio pasibaigs. Isz- 
panijoj daugumas pritaria užbai
gimui karės, tikt Weylerio par
tija ir tūli kaiiaunos virszinįkai 
prieszinasi, liet jie tveria mažumu. 
Ministerių pirm sėdi? Sagasta tei- 
posgi noriai užbaigtų karę, jeigu 
jis ilgai nesiskubino su atsakymu 
ant Amerikos paduotų iszlygų ir 
su jų priėmimu, tai tikt todėl, 
kad jisai pats nenorėjo imti ant 
savęs atsakymo, turėjo pirma isz 
klausinėti, ko reikalauja perdėti- 
niai ir vadovai wisokių partijų. 
Užbaigimo karės geidžia ir kara
lienė, kadangi per ilgesnį užsi
traukimu karės drutinasi kara
liaus prieszai ir jie galėtų jį su 

♦ wisa jo szeimyna nuo sosto pra- 
szalinti. Teip vadinami kailis- 
tai, taigi szalinįkai Don Karloso, 
tikt atsakanczios ant pasikėlimo 
progos laukia; Paskutinės ži
nios paduoda, buk Iszpaniszkas 
randus davė jau atsakymu pran- 
cuziszkam pasiuntiniui, kad pri
ima Amerikos susitaikymo iszly- 
gas. Susitaikymo geidžia ne 
tikt Iszpanija, bet ir Amerikos 
gyventojai, kadangi karė neina 
teip griebti, kaip visi norėtų. 
Jeigu ant mustio lauko ne daug 
amerikoniszkų kareivių puolė, 
tai už, tai ant Kubos terp ameri 
koniszkos kariaunos neiszpasaky- 
tąi pradėjo platiųtigsL ligos. Li- 
gonbucziuose serga su virszum 
5000 kareivių, isz pasilikusių 
wos deszimta dalis gali dar at
likti savo pareigas. Jeigu iki 
sziol iszpanijonai butų galėję pa
laikyti miestą Santjago, tai jau 
dabar Shtftero kariauna ne galė
tų iszsiveržusių isz miesto iszpa- 
nijonų sulaikyti, kadangi ji, ga
lima sakyti, susideda vien isz li
gonių; tikt negrų regimentai dar 
laikosi, baltveidziai beveik visi 
serga. Kariauna ta jau ne tinka 
ėjimui gilyn į salos vidurius, to
dėl Amerikos randas nusprendė 
ją sugražinti atgal, vieton balt- 
veidžiiį, siųsti ant Kubos vien 
regimentus susidedanczius isz 
negrų. Apait ligų, silpnina 
amerikonų kariauną nesutikimai 
ir stoka disciplinos: balveidžiai 
kareiviai atsisako sveikinti ne
grus < ticierus, terp baltveidžių 
ir negrų vficierų teiposgi nėra 
sutikimo. Gerai, kad iszpanijo- 
nys isz tų nesutikimų ne moka, 
ir ne gali pasinaudoti. Kas gi 
būt, paveikslan, jeigu iszpultų 
Amerikai kariauti su kokia nors 
isz didesnių Europos vieszpa- 
tyszczių? Jeigu ant jūrių Ameri , 
ka parodė savo gabumą, tai ant 
žemės tokio gabumo ne parodė, 
atsižymėjo vien jenerolas Shafter 
po Santjago.

Ant Porto Rico amerikoniszka 
kariauna traukia vis gilyn, ne 
rasdama didesnio pasiprieszini- 
mo, kadangi ant kelio ne patin
ka niekur didesnių iszpanijonų 
pajiegų. Tikt salos sostapilėj, 
mieste St Juan yra 9500 iszpa- 
niszkų kareivių. Todėl ežia galima 
laukti didesnio susimuszimo, jeigu 
karė ne apsistos. Iszpanijonys 
nori ežia pasiprieszinti, kiek tikt 
jų pajiegos daleis. Tuom tarpu 
apie apsistojimą karės dar nieko 
negirdėt; amerikonai apvaldė 
jau vv^ą rytinę salos Porto Rico 
dalį.

Ant Filipinų salų nesutikimai 
terp amerikonų ir pasikėlėlių 
vadovo, Aguinaldo, ne iszdilo. 
Aguinaldo tiesiog atsiszaukė 
prie Amerikos konsuliaus su už 
klausymu, ką Amerika nori dary
ti su Filipinais, ant to reikalauja 
aiszkaus atsakymo. Jis sako, 
kad jo pajiegų užtenka ant paė

Maskolija.
Angliszki laikraszcziai prane- 

szė, buk Maskolija padarė sutartį 
su Abisinijos valdonu, Meneliku, 
pagal kurią buk Abisinija atiduo
da Maskolijai prigulinezias sau 
Raudonųjų jūrių pakrantes, susi- 
siaurinusioj jūrių vietoj, prie
szais angliszką valdybą Adeną, 
Arabijos pakrantėse. Prieszais A- 
deną vienok yra mažas sultanatas 
Racheita, jis ne priguli Abisini
jai, bet Italijai, Abisinijos gi rū
beliai niekur jūrių nesiekia. Isz 
to matyt, kad Maskolija norėjo 
užimti Italijai prigulinezias jūrių 
pakrantes, parengti ant jų drū
tesnę tvirtynę negu prigulintis 
Anglijai Adeu; tvirtynė ta butų 
uždengusi kelią angliszkai laivy
ne! norineziai isz Europos prisi
griebti į Indija?. Užimti Rachei- 
tą vienok Maskolijai ne pasisekė, 
kadangi Italija pakėlė protestą. 
Prieszai jos norą Maskolija ne 
drys, turbut,užimti italiszką val
dybą; rengėsi ją užimti pasitikė
dama, kad Italija tylės.

Tie pats angliszki laikraszcziai 
pakėlė didelį riksmą, buk Mas
kolija užėmė Persiszkoj užtakoj 
Ormus pertaką ir miestą to pa
ties vaido su portu ir visą pa- 
kranezių apskritį iki ėsaneziam 
po Anglijos valdžia Beludžista- 
nui. Maskolija vienok ant laik
raszczių riksmo nežiūri, Anglijos 
gi ministeriai ne drysta prieszta- 
rauti, kadangi tas galėtu ją į ka
rę su Maskolija įstumti, o ant to 
ji nepasirengus, padėtojų gi, taigi 
tykių, kurie už Anglijos reikalus 
-n.rretų karimi 11, BU
Ji turės nusilenkti sziaurės meszki- 
nui, kadangi prideraneziai priesz 
jo užpuolimą atsiremti ne turi pa
jiegų. Anglijos padėjimas didesnė- 
?ė, tirszcziaus apgyventose ko- 
lionijosene kiek geresnis kaip Isz- 
panijos; įsiki vinkliojus su kuom 
nors į nepasekmingą karę, pa
kiltų maisztai ne tikt Indi jose, 
bet ir Airijoj'. Tą Anglija žino, 
tedėl ir bijosi karės su tokia 
vieszpatyste kaip Maskolija, ka
dangi tai ne sunku įsiveržti į le
dijąs, o ežia indiecziai teip An
glijos neužkenezia, kaip kubie- 
cziai arba Filipinų malajai iszpa
nijonų. Pasirodžius ant Iūdiju 
rubežiaus maskoliszkai kariau
nai, gyventojai visur pasikeltų 
priesz Angliją ir palengvintų 
Maskolijai pergalėjimą silpnos 
ežia ėsanezios angliszkos kariau
nos. Todėl, nesibijant apsirikimo, 
galima spėti, kad Anglija ne pra
dės karės su Maskolija, bet ją 
paskutini gali pradėti.

Turkija.
Prancūzija, Anglija ir Suvie

nytos Wieszpatystės Sziaurinės 
Amerikos atsiszaukė į Turkijos 
randą su reikalavimu atlyginimo 
už sunaikintus tų krasztų paval
dinių turtus ir už iszgriovimą 
mis jų laike armeniszkų skerdy- 
n;ų. Turkijos randas vienok at
sisakė tą reikalavimą iszpildyti, 
kadangi ne randas sumiszimus 
sukėlęs, tikt armeniecziai, randas 
gi su didelėms aukoms stengėsi 
juos suvaldyti ir ant galo suval
dė. Todėl, jeigu reikalauti at
lyginimo, sultano ministeriai lie
pia toms vieszpatystėms reika
lauti jo nuo pakėlusių maisztus 
armenieczių. Prancūzija tokiu 
atsakymu nepasiganėdino ir kad 
jos rankose yra pinigai paskirti 
ant iszmokėjimo Turkijai nuo 
Grekijos karės kasztų, Prancūzi
ja žada isz tų kasztų nutraukti 
tiek, kiek reikia ant atlyginimo 
prancuziszkiems pavaldiniams 
už laikė maisztų sunaikintus jų 
turtus.

mimo miesto Manilles, bet nori 
jis žinoti, kam pateks Manille. 
Jeigu Amerikonai norėtų ar tai 
tą miestą palaikyti, arba paskui 
sugražinti iszpanijonams, tai jis 
ne nori lieti kraują savo karei- 
wių, kadangi jie bus reikalingi 
aut apgynimo tėvynės. Matomai 
jis pasirengęs ginti ją ne tikt 
priesz iszpanijonus, bet ir priesz 
amerikonus, jeigu tie panorėtų 
salas paversti į savo vvaldybas. 
Todėl, kam Filipinai pateks, ar 
Amerika jas norės sau palaikyti, 
ar sugražinti Iszpanijai, reiks jas 
užkariauti, ant ko prireiks ne 
mažų pajiegų. Ant suwaldymo 
Aguinaldo prireiks didesnių pa
jiegų negu pajiegos pasikėlėlių, 
kadangi geriausiu jų padėtųjų 
bus ne sveikas, kaisztas tų krasz- 
tų oras, dar nesweike»nis negu 
aut Kubos.

Teip wadinami Amerikos jin- 
gosų, taigi reikalaujanczių plati
nimo waldybų laikraszcziai rei
kalauja palaikymo Filipinų, ka
dangi kitaip, turėtų užgimti karė 
Amerikos su didėmsėms Europos 
vieszpatystėms. Kaip tas galėtų 
užgimti, tie laikraszczisi ne mo- 
ka iszaiszkinti; karę greieziaus 
galėtų pagimdyti, jeigu Ameri
ka, prieszais norus Europon, tas 
salas sau pasilaikytų.

Japonija.
Japonijoj tapo iszduotos tiesos 

susiaurinanezios tiesas apsigyve
nusių ežia svetimtauezių. Nuo 
ateinanezių metų nevalia bus

i m valdyJ i. .lauię,
taigi ne bus valia ją nuo japo 
nieczių pirkti; randavoti daleis- 
ta, bet ne ant ilgesuio laiko, kaip 
ant 20 metų. Iki sziol apsigy
venusių Japonijoj svetimtauezių 
už kokius nors nusidėjimus ne 
galėjo bausti vietiniai sūdai, bet 
tokius ant bausmės galėjo nūs- 
spręsti tikt konsuliai tų vieszpa- 
tyszczių, kurių pavaldinys ką 
nors pikto padarė. Nevalia buwo 
Japonijoj svetimų krasztų paval
dinius sodyti į kalinius. Nuo 
ateinanezių metų svetimų krasz- 
tų pavaldinius baus jau japonisz- 
ki sūdai, teip kaip ir japonie- 
czius. Svetimų kraszų pavaldi
niams ne daleista bus iszleidinėti 
laikraszczių: laikraszczių redak
torius galės būt ir svetimtautis, 
bet iszleistojas turės būt japonie- 
tis ir laikraszcziai visame turės 
taikytiesi prie vietinių, taigi ja- 
poniszkų tiesų.

Maskoliszki laikraszcziai skun
džiasi, buk japoniecziai stengiasi 
vėl Korėjoj sukelti maisztus ant 
suradimo progos paimti tą viesz- 
patystę į savo rankas. Masko- 
liszkas vienok randas žiuri per 
pirsztus ir tuom tarpu ne bando 
kisztiesi į tarpą. Turbut Masko 
lija atiduoda Japonijai Korėją, o 
pati nori paglemžti kokį dar di
desnį kąsnį Chinų vieszpatystės. 
Daugumas Japonijos laikraszczių 
kalbina landą susijungti su Angli
ja, bet kiti, o tame ir rando iaik 
raszcziai, persergsti nuo Anglijos, 
nes Japonijai nėra nė jokios nau
dos kariauti už Anglijos reikalus, 
kurios įtekmė visur puola, jos vie
ton, Azijoj kyla Maskolijos įtek
mė. Mažesni japoniszkų luikrasz- 
ežių dalis kalbina susitaikyti su 
Maskolija ir su ja, o ne su Anglija 
pasidalinti įtekme Azijoj.

Japonijos įtekmė pradeda la 
biaus platintiesi ir Chinuose, chi- 
niszkoj kariaunoj yra daug japo- 
nieczių oficierų, kurie stengiasi 
sudrutinti teip chiniszką kariau
ną, kad ji pasekmingiaus galėtų 
pasiprieszinti draskanezioms chi- 
nus Europos vieszpatystėms. 
Chinų randas stengiasi savo 
kra-zte įvesti visokias japonie- 
czių apdirbtas reformas, kurios 
galėtų teip randą, ka<p ir wisą 
vieszpatystę sudrutinti.

Isz Lietuvos.
Kalba prjwatiKzkose 

draugystėse.
Ant reikalavimo Warszavos 

jeneral-gubernatoriaus, kunį 
gaikszczio Imeretino, kaip paduo 
da laikrasztis “Przegląd Wszech- 
polski”, Peterburgo valdžios per- 
kratinėje dabar klausymą įvedi
mo maskoliszkos kalbos į visas 
privatiszkas Lenkijos draugystes. 
Pagal tą užmanymą, privati sz- 
kos draugystės, kaip antai pūva- 
tiszkų kompanijų dirbtuvės, par- 
davinyczios ir tt. knįgas ir ro- 
kundas turi vesti maskoliszkoj 
kalboj, susiraszinėpmas su sąna
riais turi būt vedamas maskolisz 
koj kalboj. Daleista tokioms drau
gystėms susiraszinėti, reikalui at 
sitikus, ir lenkiszkoj kalboj, bet su 
gyventojais tų krasztų, kur gy
vena lietuviu arba mažrusiai, 
taigi su gyventojais Suvalkų 
gubernijos ir "Pagirėlių kraszto, 
taigi Sedlecų ir Lublino gub., 
valia draugystėms susiraszinėti 
tikt maskoliszkai, ne valia susi- 
neszimuose su lietuviais draugys
tėms vartoti ne lenkiszką, nė lie
tu viszką kalbą, priverstinai turi 
vartoti vien maskoliszką. Toki 
mat norai yra anos gruziniszkos 
bezdžionkos vadinamos Warsza- 
vos jeneral-gubernatoriuini.

Skaitymai rengiami blai- 
wystes komitetų.

Ppr prisidėjimą maskoliszko 
rrfmia Judanti-
maskoliszkų valkatų, caro tarnų 
blaivystės komitetai rengia dabar 
žmonėms neva pamokinanezius 
skaitymus. Su praszymu daleisti 
skaitymus atsiliepė Telszių komi
tetas, Renei ui ų, Sziaulių, Zarasų, 
^Vilkmergės ir miesto Kapno ko
mitetai. Prižiūrėjimas tų skaity
mų pavestas girtuo
kliams mokslainių , mokinto
jams, arba stacziatikiszkiems po
pams. Todėl kiekvienas gal nu
manyti, kokios vertės gal būt tie 
neva pamokinanti skaitymai. 
Ant nupirkimo abrozdų ir reika
lingų prietaisų iki sziol nuo lie- 
tuviszkų valszczių maskoliszki 
valkatos iszkaulyjo* 3000 rubl. 
Sunku suprasti, kodėl lietuviszki 
valszcztai duoda pinįgus ant ne
reikalingų daiktų. -Skaitymai tie 
maskoliszki, juos rengia ant pla
tinimo maskolystės, todėl tegul 
ant jų duoda pinįgus wien mas
koliai. Tegul mums tikt dalei- 
džia lietuviszkus skaitymus, o 
mes-apsieisme ir be maskolių pa- 
szelpos, todėl neprivalome ir mes 
szelpti maskolių.

Parodos Žemaitijoj.
Re šeiniuose atsibuvo žemdar- 

bystės ir naminių gyvulių paro
da, kurią parengė czianyksztė 
žemdarbystės ir gyvulių augini
mo draugystė. Ant parodos buvo 
ir iszdirbimai neseniai paregtų 
prie žydiszkos mokslainės Resei- 
niuose varstotų; ypacz geri buvo 
mokslainės varstotuose padirbti 
raktai, jutrynos, spynos; už savo 
iszdirbimus mokslainė gavo pa
gyrimo laiszką.

26 d. Sėjos, hniestelyj Keidai-. 
niuose atsibuvo arklių paroda, 
ant kurios ukinįkai suvedė apie 
100 arklių. Czia ant dalinimo do-

Excursia | Bostoną.
Niekei Plate geližinkelis par

davinės exkursijos tikietus isz 
Chicngoa į Bostoną ant 16, 17, ir 
18 Rugsėjo už $19 į abi pusi 
(round trip). Tikietai bus geri 
ant sugrįžimo iki 30 d. Rugsėjo. 
Kad atsilikus sziai progai daugy
bė žmonių važiuos, taigi norinti 
gaut miegojimo karus, turi atsi- 
szaukti ankseziau prie J. Y. Cala- 
han, Gen’l Ągent, 111 Adams 
St, Chicago, III. Telefonas: 
Main 3389. <»)

buvo didžiausiais lietuvių ir lie
tu viszkos kalbos prieszais, todėl 
nėra abejonės, kad jie melagin
gus ministeriui suteiks suraszus.

Jawų prekės.
Pereit^sanvaitę už lietuvisz

kus javus mokėjo, Wiluiuje: už 
pūdą rugių 90—95 kap., avižų 
90—92 kap., miežių 83—85 k., 
grikų 90 kap., žirnių 90 kap.—1 
rubl., pupų 85—90 kap. Szviežio 
ne sūdyto sviesto pūdas 9 rubl. 
25—-9 rubk 50 kap., sūdyto 8 r. 
50 kap.—9 rubl. ;• pūdas sziaudų 
18—23 kap., szierio 26—30 kap.

Rygoj mokėjo: už kvieczius 1 
rubl.—108 kap., už rugius 68— 
71 kap.

Liepojuj: už kvieczius 80 kap. 
—-1 rubl. 5 kap., už rug us 72— 
75 kap.

Muzikos mokslainė 
Kaune.

Kaip paduoda laikrasztis “Ko- 
venskija Gubernskiji Wivdo- 
mosti’’, nuo pradžios szių mok- 
sliszkų metų Kaune bus atidaryta 
specija’szka muzikos mokslainė, 
kurioje mokys griežimo ant 
skripkos, fortepijonų, vargonų 
ir ant kitokių instrumentų. Mok- 
slainę parengia privatiszki žmo
nės. Jeigu bus užtektinai norin- 
czių pasimokinti, ji galės Lietu
voj priveisti geriaus iszlavintų 
dudorių (vargamistrų) negu da
bartiniai.

Uždegė perkūnas.
23 d. Sėjos ties miesteliu 

Szvėkszua, Sziaulių pav., užkilo 
audra, perkūnai muszė viens po 
kitam, ant galo trenkė į namus 
ukinįko Toleikio ir uždegė stogą. 
Uždegtų namų savinįkas persi
gando, nė ne baudė gelbėti savo 
turtų, jo daiktus iszneszė subėgę 
žmonės. Laimė, kad vėjo ne bu
vo ir aplinkinių triobų sziaudi- 
niai stogai buvo perszlapę, todėl 
sudegė vien Toleikio triobos, ki
tų ugnis ne užgriebė.

Senelis.
Kaime Kiri, Balgalo valsz- 

cziuje, Telseno pavietyj, Kurszėj, 
gyvena 115 metų senelis latvys. 
Nežiūrint aut tokios senatvės, jis 
dar gana tvirtas, turi kuo ge
riausią atmintį ir atlieka dar vi
sokius prie ūkės darbus. Tarnavo 
kariaunoje įsiveržus į Maskoliją 
Nepoleonui, ėmė dalyvumą ir ki
tose Maskolijos karėse.

Andra.
Ties Warena, Wilniaus gub., 

siautė baisi audra ir su ja neisz- 
pasakytai smarkus lytus, nuo ko 
visi lenkai urnai užtvino. Tva
nai pagadino geležinkelio liniją 
teip, kad atbėgusius trukius rei
kėjo sustabdyti, kol kelio nepa
taisys. Tvanai ukinįkams padarė 
daug blėdies, daugeliui nuneszė 
nupjautą szieną.

Gaisrai.
Antroje pusėje Sėjos mėnesio, 

Wilniaus gub., buvo isz viso 18 
gaisrų, isz ko užgimė: 1 nuo ne 
atsargumo, 2 nuo nevalytų suo
džių kaminuose, 2 nuo padegimo, 
2 nuo perkūno įtrenki-uo. 11 nuo 
nesusektų priežaszczių. Wįsuose 
tuose atsitikimuose ugnelė pridir
bo blėdies ant 9795 rubl.

Sudegė lentų pjowinyczia.
24 d. Liepos, Rygoj, užsidegė 

didelės lentų pjovinyczios Ka- 
mienieckio ir medžių krautuvės 
Gindino ir viskas sudegė. Teip 
pjovinyczia, kaip ir medžiai bu
vo asekuruoti. Blėdys ugnies pa
darytos didelės, skaito jas ant 
pusės milijono rublių.

Neužmirszkite, kad 16, 17 ir 
18 Rugsėjo bus exkursija į Bosto
ną Niekei Plate • geležinkeliu ui 
$19 į ten ir atgal. Tikietai ant 
sugryiimo bus geri iki 30 Rug
sėjo, 1898. Telefonas Main 3389 

<«)

džia vasaros buvo gana szilta, 
dabar gi oras kaip rudenyj. Laukų 
vaisiai iszrodo ne geriausiai, augi
mą stabdo lytus ir szaltis. Teip 
szaltos ir szlapios vasaros nė se
neliai musų kraszte neatmeniu 
Prekės javų pakilo neiszpasaky- 
tai: už bulvių pūrą (26 gorezius) 
moka po 130—150 kap., už pūrą 
miožių 3 rubl. Mėnesis atgal pre
kės buvo daug žemesnės: pūras 
bulvių kasztavo 100—120 kap., 
pūras rugių 310—340 kp., miežių 
250—270 kap. Nuo smarkių lytų 
upės jau antru kartu szį metą už
tvino, pievos ir žemesnės dirvos 
ne tikt vandens apsemtos, bet 
užnesztos pieska ir dumblu. Nu
pjautas szienas pūva, kadangi 
negalima jo iszdžiovinti. Audra 
ir smarkus lytus siautė per iszti 
sas dvi dienas, 14 ir 15 Liepos, 
iszguldė rugius ir kitus javus. 
IeZ pavasario visi laukė dailaus 
uždeiėjimo, dabar žmonelių vil
tys mažinasi.

Netikėtai suaresztuotas ne
tikrų pinįgų dirbėjas.
Hasenpote, Kurszėj, sandaros 

sude už vagystą tapo ant pusės 
metų kalėjimo nuspręstas ukinį- 
kas Szpudė. Isz sūdo jį tiesiog ir 
nuvedė į policijos aresztą, kur, 
kaip tai visada daro, iszjieszkojo 
kiszenius ir netikėtai užtiko kelis 
pinįgus po 20 kap., kurie pasiro
dė ne tikri. Padarė kratą Szpudės 
gyvenime ir ten užtiko k varmas 
ant dirbimo 10, 15, 20 kap., si
dabrinių pusrublių ir porądeszim- 
ežių jau padihrtų pinįgų. Apie Ila- 
senpotą terp žmonių pradėjo pla
tintiesi ne tikri sidabriniai pinį- 
gai, bet policija tikėjo, kad jie 
Prūsuose padirbti, tuom tarpu 
mat pasirodė, kad jų dirbtuvė bu
vę ant vietos.

Ledai.
10 d. Liepos ties miesteliu Ja- 

novu užkilo debesis su ledais. 
Ledai puolė per dvi valandas, 
paskui pradėjo smarkiai lyti, 
vanduo urnai pripildė grabus, 
upelis Warsuvka urnai užtvino 
ir užliejo daržus iszilgai Keidai 
nių ulyczios, nuneszė užtvenkimą 
abiejų czia ėeanezių vandeninių 
malūnų, vandens iszrovė me 
džius soduose, užneszė su pieska 
daržus, nuneszė kelis tvartukus 
ir namus. Javus laukuose isz- 
muszė ledai. Kaime Tartak, 3 
viorstai nuo Janovo, vanduo 
nuneszė vandeninį malūną Edel- 
steino. Blėdį ledų ir lytaus pada
rytą skaito ant kelių deszimczių 
tukstanezių rublių.

Elektriszki geležinkeliai 
Kygej.

Miestas Ryga rengiasi padirbti 
mieste elektriszkų geležinkelių 
linijas. Atriszaukė jau į masko- 
liszką vidurių ministeriją su pra 
szymu daleidimo, kadangi, kaip 
žinote, Maskolijoj net ant reika
lingų įtaisų reikia pirma iszpra- 
szyti daleidimą ministerių, mies
tams patiems, be tokių daleidimų 
nieko rengti ne daleista. Minis
terija ne tikt sutinka ant Rygos 
praszymo duoti savo daleidimą, 
bet žada dar palengvinti užtrau
kimą skolos ant surinkimo rei
kalingų pinįgų. Padirbimas tų 
kelių kasztuos 1600000 rublių.

Mokintinių suraszai Prū
sų Lietuvoj.

Ant įsakymo Prūsų apszvieti- 
mo* ministerio, po visą Prūsų 
Lietuvą daro dabar suraszus vai
kų kalbanczių namieje lietuvisz- 
kai. Darbą atlikti pavesta mok
slainių mokintojams. Ant tų su- 
raszų pasirėmęs, mat ministeris 
nori lazduoti isz savo pusės pa- 
davadyjimą, katrose Prūsų Lie
tuvos mokslainėse tikėjimo mok
slą turės mokinti lietuviszkai. Ka
dangi vienok mokintojai visada

vanų paskirti sudžios, isz suves
tų ant parodos arklių, nusprendė, 
kad augiuimas arklių Žemaitijoj 
kyla augsztyn: szį metą suvesti 
ukinįkų ant parodos arkliai buvo 
jau geresni negu kitais metais. 
Ant dovanų ukinįkams iszdalino 
300 rubl., dovanos buvo po 30, 
20, 10 ir 5 rubl.

Isz Reseinių pawieczio.
Lytus ir lytus kasdieną, tai 

naujienos isz musų kraszto. Pra

Keturkojis pauksztis.
Terp lakiojanezių sutvėrimo 

antai sziksnotsparnis^turi keturias 
kojas, bet sziksnotsparnis ne 
paukštis, tikt žvėris; terp la- 
kiojauezių vabalų yra turinti ir 
pu daugiaus kaip keturias kojas. 
Paukszcziai vienok, kokius tikt 
pažįstame, visi turi tikt dvi ko
jas. Dabar iszeinantis Amerikoj 
moksliszkas laikrąsztis -‘Scienti- 
tific American” patalpino rasztą, 
kuriame pranesza apie surastus 
paukszczius, kurie iszsiperi su 
keturioms kojoms ir tiek jų 
turi per tūlą savo amžiaus laiką; 
dvi pirmutinės kojos turi tikt du 
pirsztu, užpakalinės gi keturis; 
pirsztai tie gal susitraukti, todėl 
pauksztis gali greitai bėgioti ly
giai po medžių szakas, kaip ant 
uolų staezių upių krantų, kur tie 
paukszcziai krauna lizdus ir vai
kus peri. Paukszcziai tie priguli 
prie visztų giminės. Isąperėti 
paukszteliai, pagal savo paviz- 
dį, panaszus į varles, skiriasi nuo 
jų vien snapu, kurisai,nors trum
pas, bet kietas ir drūtas. To
liau?, kada jiems pradeda augti 
sparnų plunksnos, pirmutinės ko
jos nupuola, jų vietoj parilieka 
likt kieti ženklai kaipi nuo užtri
nų. Suaugęs pauksztis gana gra
žus, panaszus į gaidį su ilga uo
dega, ant galvos turi skiauterę; 
galva visai panaszi į visztos 
galvą. Žingeidus tie paukszcziai 
gyvena Pietinėj Amerikoj, pau
piuose Amazonkos, kadangi teip 
suaugę, kaip ir ką tikt iszperūti 
paukszteliai lygiai gerai bėgioja 
su savo keturioms kojoms, teip- 
jau gerai plaukia ir nardo van
denyj. Mėsa jų vienok netikusi, 
ji teip kaip ir žuvėdrų mėša turi 
ne gardu kvapą, todėl tų krasz
tų gyventojai vadina tą pauksz- 
t įsmirdele.

Atrudimas tokių paukszczių, 
kurie iszsiperi keturkojais, tikt 
vėliaus antrą kojų porą nužudo, 
paremia moks!ineziįspėjimą apie 
persikeitimus gyvų sutvėrimų, 
taigi apie persikei'imus žemes
nių laipsnių sutvėrimų į augsz- 
•esnius. Tasai pietinės Amerikos 
pauksztis patvirtina tikt spėji
mą, kad paukszcziai yra tai tikt 
augsztesnio laipsnio varlės ir 
driežui, isz kurių mat persikeitė 
į paukszczius.

Greitumas saulės kelionės 
paswieczių ruimuose.
Saulę laikė iki ne-eniai už sto

vintį ant vietos dangiszką kūną, 
aplink kurį keliauja visos jos 
sisleino planetos su ^avo mėnu
liais. Tuom tarpu, tirinėdami 
musų szildytoją ir užlaikytoją 
gyvybės, moksltncziai persitikri
no, kad ji ne stovi ant vietos, 
bet keliauja dangaus ruimuose, 
o su ja ir visos planetos su savo 
mėnuliais, taigi ir musų žemė, 
apart sukimosi aplink savo aszįjr 
kelionės aplink saulę, drauge su 
saule keliauja dar dangaus rui
muose ir tai keliauja su neiszpa- 
sakytu greitumu. Siu'ė su vi
soms savo planėtoms, tos gi su 
savo mėnuliais keliauja dangaus 
ruimuose įsziaurvakai ų link §u 
greitumu po 60000000 metrų kas 
valandą, taigi iszpuola pu 120 
milijonų mylių per metu-. Sau
lė su viloms Mtvo planėtoms ir 
su jų mėnuliais keliauja prie 
žvaigždės Wega, prizui i nezios 
prie Lyros žvaiždžių surinkimo 
ir kas metą aut 120 milijonų 
mylių labinus prie jos prisiartina. 
Žvaigždė Wega tuk-tautį kartų 
didesni už musų saulę, liek jau 
kartų ji dauginus ir szviesos ir 
szilumos iszduodn negu musų 
saulė, tiek jau kartų ir pritrauki
mo pajiega jos yra d dėsni.

NAMINE liek*r8twa nuo wisokiu pa-' 
prasiu Ilgu yra gera: LEVVIS’O Lietu- 
viszka TRAJANKA. PrisiuskOScstam- 
poms arba “money order” pas mus, mes 
atsiųsim baksuką. Adresuok,

P. W. BIERSTEIN & OO., 
Shenandoah, Pa.



LIETUVA

. Isz Amerikos
Amerikoniszkas prigavęjas.
Nepersenini Bostone apsigarsi- 

no po laikraszczius Re F 
Jernegan, buk jis iszrado pigų 
budę isztraukimo aukso isz jūrių 
vandenų. Kadangi vienok ant 
parengimo atsakanezios dirbtu
vės trūksta jam pinįgų ant maszi
nų, todėl atsiszaukė į Amerikos 
visuomėnę uimanydams sutverti 
akcijonierių kompaniję. Ameri- 
koj mat užtenka paminėti auksę, 
o tuojaus atsiras pinįgai aut jo 
iszgriebimo ar tai isz žemės, ar 

_ iszjurių. Ant Jeriiegano pakvieti
mo tuojaus susitvėrė “E eetro- 
lyt’c Marine Salta Company”, 
kurios direktoriumi buvo patsai 
Jernegan, jis iszleido akcijas, 
kurias, akcijonieriams pardavinė
jo. Lengvatikių buvo daug, pi
nįgai plaukė kaip vaniuo į di 
rektoriaus rankas. Kaip tikt susi
rinko jų į 80000 dol., direkto
rius su jais prapuolė. Pasirodė, 
kad jis ant prancuziszko garlai
vio “Navarre” iszplaukė į Havrę. 
Davė žinię Prancūzijos policijai, 
kuri dabojo. Atplaukus laivui, 
iszlipo ant kranto ir Jernegan ir 
tuojaus nuėjo ant geležinkelio 
stacijos iszsipirkti bilietę į Pary
žių, paskui nusekė ir policijantai, 
norėdami amerikoniszkę priga
vėję suimti, bet nežin*a kokiu lai
du, jis policijantams prapuolė ir 
suimti jį nepasisekė.

-^Nelaimes ant geležinkeliu.
Pittsburg, Pa. Piknyko gele

žinkelio trūkis, grįždamas su pik- 
nįkinįkais į miestę, ant susikeitimo 
relių Blairville ir Pennsylvanijos 
linijų susimuszė su renkanezia va 
gonus lokomotyvą. Prie to apie 
20 žmonių tapo apkultų, o terp 
tų 7 apkulti sunkiai.

St. Louis, Mo. Ant Birming- 
h*m geležinkelio linijos, tuojaus 
iszbėgus isz Birmingham gele
žinkelio trūkiui, jis
isz rėlių ir isz dalies susidaužė. 
Prie to 1 pasažierius tapo už- 
musztas, 25 gi apkulti, o terp tų 
10 yra sunkiai apkultų.

Terre Haute, Ind. Netoli nuo 
czia, ant geležinkelio linijos susi
ni uszė pasažierinis trūkis Vanda 
lia geležinkelio su tavoriniu bė- 
ganeziu į sziaurius. Nelaimė at
sitiko prieszais Mareland Junc- 
tion. Maszinista pasažierinio 
trūkio, Higley, tapo prie to mir
tinai apkultas, maszinista gi ta- 
vorinio trūkio teiposgi sunkiai 
apkultas; pasažieriai iszliko neuž 
gauti.

Nepaprasta audra.
3 d. Pjutės siautė Philadelphioj 

Pa. niszpasakytai smarki audra, 
kokios czia nieks neatmena. Per
kūnas sugriovė daug kaminų, 
suskaldė iszpliektų velavų laz
das, keliose vietose pagimdė 
gaisrus, terp kitko uždegė kero
siu© valymo dirbtuvę Atlantic 
Refiining kompanijos, kuri su vi- 
ftu sudegė. Lytus , buvo teip 
smarkus, kad vandens užliejo 
ulyczias ant pusės sieksnio giliai, 
sztritkariai ir teip vežimai nega- 
Įėjo bėgioti, teiposgi ir geležin
kelių trukiai iszeiti negalėjo, tu'o- 
ae vietose vanduo iszgriovė pyli
mus. Kelnorėse privatiszkų namų 
ir didelių pardavinyczių užliejo, 
jose sunaikino daug ta vorų. Wo- 
kietys, Petras Schilt, gyvenan
tis po nr. 27 Christian st, prigė
rė kelnorėj savo namų. Nuėjo mat 
jis iszneszti daiktus, tuom tarpu 
vanduo teip greitai pripildė kel- 
norę, kad Schalt nespėjo jau lau
kan iszbėgti.

Gaisrai.
Aittle Rock, Ark. Iszdegė 

miestelis Central Ridge, kuriame 
buvo apie 700 gyventojų; iszli- 
ko ugnies neiszaaikinti tikt 
du namai, kiti visi su visu sude
gė, Kaip sprendžia, gaisras už
gimė nuo padegimo, ir teip grei
tai platinosi, kad gyventojai ne 
spėjo savo turtų iszneszti.

Dayton, Wash. 4 d. Pjutės 
iszdegė miesto dalis, terp kitko 
sudegė szeszios didėles javų krau
tuvės “Western Warehouse 
Company” ir Alliince, Engei, 
Gillis & Branghton krautuvės. 
Tose krautuvėse sudegė 300000 
buoželių kvieczių.

Bismarck, N. D. Iszdegė beveik 
su visu szitas miestelis. Blėdį 
ugnies padarytę skaito apie milt- 
jonę doliarų.

iszszoko

t

Darbininku maisztas.
Oshkosh, Wis. Czianykszcziai 

medžių dirbtuvių savinįkai, 
vieton susztraikavusių unijų dar
binįkų, parsitraukė seansus, ku
rie ir pradėjo dirbti. 5 d. Pju- 
tės pulkas sztraikierių ir jų mo
terų nutraukė prie dirbtuvių, 
kuriose dirba seabsa’. Kaip tikt 
tie po darbui iszėjo ant ulyczios, 
ant jų užpuolė sztraikieriai ir 
prasidėjo musztynės; į tarpę į-n- 
kiszo policistai, bet sztraikieriai 
juos patiko su akmenimis, poli- 
cistę Weiibrotę sužeidė pavojin
gai. Ant galo puri-ekė sztrai- 
kierius iszvaikyti, apie 109 žmo
nių, daugiausiai moterų, tapo 
suaresztuotų. Wakare atsibuvo 
susirinkimas, bet kad apt jo atė 
jo dauginus sztraikierių, todėl ne 
buwo galima susitaikyti.

Prapuolę laivai.
25 d. Liepos, isz St Michael, 

Alaskoj, rizplaukė garlaivys 
“Del Norte”j kurisai atgabeno 
czia rando produktus dėl pir- 
miaus czia atkakusių Liponų su 
sziauriniais elniais, bet iki sziol 
ne sugrįžo į San Francisco. 
Sprendžia, kad tasai laivas turėjo 
susidaužyti.

St. Johns, N. F. Atkikes czia 
pacztinis garlaivys “Virginia 
Lake” atgabeno žinię, kad dide
lis oceaninis garlaivys, Befle 
Ifle per ta ko], susimusė su ledi
niais kalnais, isziro ir paskendo. 
Tę matė ir tūli žvejai, tikt nieks 
ne galėjo prisiartinti prie skęs- 
tanezio laivo, todėl nežinia, koks 
tai buvo garlaivys: pasažierinis 
ar tovorinis. Nežinia kiek prie 
to žmonių pražuvo.

Wargas Alaskoj
Victoria, B. C. Į szitę miestę 

atėjo žinios, kad spekuliantų 
prigauti aukso jieszkotojai, kurie 
patikėję melagingiems lakraszczių 
pagarsinimams, iszkeliavo aut 
Copper River aukso jieszkoti, di
deliais pulkais, baisiai iszbadėję 
ir nuvargę traukia prie jūrių 
kranto, tikėdamiesi isz czia kaip 
norints galėsę sugrįžti į Seatlear- 
bų į kitus Suvienytų VVieezpatysz- 
czių miestus. 3000 vyrų prisi
griebė per Baldez gletczerę, bai
siai jie iszbadėję ir jeigu isz A- 
merikos ūmai neatsiųs pagelbos, 
visi turės iszmirti nuo bado.

Darbai

Isz darbo lauko.
Easton, Pa. Glendono gele

žies dirbtuvę isz czia krausto ki
tur.

5 South Connelsville, Pa. 
Wisos czianyksztės dirbtuvės dir
ba gerai.

Elvood, Ind. Wisose czia- 
nyksztėse geležies dirbtuvėse 
darbai eina labai gerai.

1 Cripple Creek, Col. Ant 
aukso plotų Gold Standard Co. 
neužilgio pradės dirbti.

•[ Pittsburo, Pa. Oil Will 
Supply Co. dirbtuvės Franksto- 
vne neužilgio pradės dirbti.

5 Shertdan, Pa. Dirbtuvės 
Sheridan Iron Works neužilgio 
pradės dirbti visose dalyse.

Birminoham, Ala. Soutern 
Balt Co. dirbtuvės jau ateinaczię 
sanvaitę ketina pradėti dirbti.

Red.Lodge, Mont. Sztrai- 
kas kalnakasių szitų ir Rocky 
Fork kastynių dar nepasibaigė.

BeacoN, Ia. Sziaurinių ir 
pietinių krasztų szito szteto kas
tynėse darbai eina labai prasta*.

Rankike, Pa. American 
Steel & Wire Co., dirbtuvėse ke
tina pradėti dirbti nuo 15 d. pju- 
tės.

Toledo, Oh. Wiena kapita
listų draugystė dar szį metę žada 
parengti czia nauję geležies dirb
tuvę.

Pittsburg, Pa. Philips Mine 
Supply Co. turi tiek reikalavimų, 
kad czia darbo užteks ant visos 
vasaros.

Landsdale, Pa. Phoenix 
Foundry & Mfg Co. platina savo 
dirbtuves ir neužilgio pradės jo^e 
dirbti.

Cardonia, Ind. Darbai kas
tynėse szito apskriezio eina labai 
prastai; darbinįkęi neuždirba nė 
ant maisto.

Portland, Oh. Kelly kas
tynėse kalnakasiai sztraikuoja, 
todėl tegul czia nieks neina dar
bo jieszkoti.

Sharon, Pa. Crianykszlė 
American Steel Casting Co. dirb
tuvė ant neaprubežinolo laiko 
tapo uždaryta.

5 El,vooo City. Pa. Czui- 
nykszcziose blekės dirbtuvėse,ku 
rioe pradėjo dirbti vienę mėnesį 
atgal, dirba gerui.

Ne v Castle, Pa.
szianykszczio-e geležies dirbtu
vėse eina pusėtinai ir yri viltis, 
kad jie neis ni kyn.

Lebanon, Pa. Eist Lebanon 
Iron Co. dirbtuvės dirba visose 
daly-e |>ilnę laikę su dviem dar
binįkų atmainom.

* T Barnesborro, Pa.
* kad neužilgio bus užd <rytos Phil 

lipsburgo kaetynėa, kadangi an
glys neužilgio i-z s i baigs.

Park County, Colo. Dar 
bai aukso kaslynėsc szitoapskri- 
ežio eina gerai; kit >se kautynėse 

1 teiposgi dirba ne prastai, 
i

1 SrEELTON,PA.Czianykszcz:ose 
geležies dirbtuvėse Penu a. Steel 
Co. szį metę dirba daugiaus dar
binįkų negu kitais metais.

Sharpsville, Pa. Claine pe- 
cziai, kur.uoM ne dirbo per tūlę 
laikę, atlikus reikalingus pertai
symus, pradėjo vėl dirbti.

5 Birminoham, Ala. Czia- 
> nykszczios geležies dirbtuvės 

dirba visose da'yse ir yra viltis, 
kad darbo užteks aut ilgai.

1 Bloominotjn, III. Kalna
kasiams czianykszczių kastynių 
numažino uždarbį: antroje kasty- 
nėjeant 50c., treczioje gi ant 60c.

Victor. Colo. Aukso kau
tynėse Christmas darbai eina ge 
rai. Adeno ir Russelio kautynė
se liuli Cityje dirba teiposgi ge
rai.

Central City, Ky. Darbai 
szilo distrikto kautynėse eina 
silpnai, dirba vos po dvi, dau
giausiai tris dienas ant sanvai- 
tės.

5 Danville, III. Garinį ka- 
tilę ir maszinų dalį kastynėse 
South Westville Coal Co. isznai- 
kino ugnis. Per tai diktai darbi
nįkų ne teko darbo.

5 Streator, III. Czianyksz- 
cziose kautynėse darbai eina ge
rai, bet darbinįkų isz kitur suva
žiavo daugiaus negu reikia, per 
tai darbę sunku gauti.

Kalnakasiai Pennsylvanijos 
minksztų anglių kastynių rengia 
sztraikę, kadangi kastynių savi- 
nįkai pats sulaužė savo pažadėji
mus duotus darhinįkams.

•[ Wheelino, W. Va. Whita- 
rese dirbtuvėj, kurię ketino už
daryti ant tūlo laiko, dirba ir da
bar. Labelle geležies dirbtuvėj 
teiposgi pradėjo jau dirbti.

•; Terre Haute, Ino. Darbai 
kautynėse Indianos eina po seno
vei: vienose kastynėse dirba ge
riaus, kitose dirba kaip ir pirma; 
yra vienok ir tokios, kuriose 
dirba mažai.

c Cleveland, Oh. Czianyksz- 
tė American Steel & Wire O. 
pagarsino, kad uždarbis darbinį
kų drato dirbtuvių tampa nu
mažintas ant treczdalio to, kę jie 
iki sziol gaudavo.

Marinete, Wis. A. W. Ste- 
vens Co. rengiasi czia pastatyti 
didelę žemdarbystėj reikalingų 
maszinų dirbtuvę, kurioje ras 
darbę 200 darbinįkų. Dirbtuvėj 
toj už poros mėnesių ketina pra
dėti dirbti.

•" Hashav, Wi*. Czianyksz- 
cziai kontraktoriai skundžiasi ant 
stokos darbinįkų. O’Doy Co. me
džių darbmįkams moka po $32, 
50 ant mėnesio, bet jų ne gauna, 
kiek reikia. Lentų pjovinyczia 
Yovkes Lumber Co. Hazelhur- 
ste, dėl stokos darbinįkų, tapo 
uždaryta.

Banning, Pa. Kalnakasiai 
szito apskriezio kastynių sztrai- 
kuoja todėl, kad kastynių savi- 
nįkai ne nori mokėti po tiek, 
kiek užgirta ant Chicagos kon
vencijos. Water Lily kastynių 
darbinįkai dar prie to sztraiko 
ne pristojo, bet ir jie ketina pa
liauti dirbę.

1 Chicaoo, III. Pradžioj Spa
lių mėnesio pradės dirbti nauję 
kanalę ant sujungimo Grand 
Calumet su Wolf Lake ir George < 
Lake. Naujas kanalas turės 60 ; 
pėdų ploczio, giluma gi bus to- I

Sako,

niekur ne 
vis užsi-

Tarnau- 
ulyrz-nių

kia, kad galėtų juom perplaukt} 
didžiausi laivai. Gaus prie to 
darbę 2000 žmonių-

Kevanee, III. Darbai eina 
czia gerai, dirba per dienas ir per 
naktis. 2mon:ų yra dauginus ne
ari! reikia, todėl t>zviež<ai atkakęs 
darbo ne gal gauti. Turinti dar 
bę, užlirba purtosi, sziokioms 
dienoms ruda gana g'rtuakliuuja, 
liet nedėlmnis gėrymų 
g <1 g iuti, todėl pinįgų 
czėdyj i.

Syracuse, N. Y. 
jmii ant c/.i’iiiyk->zcz;ų
karų konduktori. i ir motormanai 
pakėlė ftraikę, jiems pritarė ‘ir 
kiti dirbanti ir tnrnaujinti karų 
kompanijoj. Dab ir sztraike ima 
dalyvumę 40) žmonių Ant ta 
rybų hu sztraikieriais atkako czia 
kompanijos prezidentas bet dar 
nežinia, kokius vaisius lazduos 
los tarybom.

Oshkosu, Wis. Sztraikss 
czianyk-zcz ų medžių dirbtuvių 
darbinįkų traukiasi toliaus, bet 
isz t-zeszių didesnių durų ir lan 
gama lėmų dirbtuvių penkios 
pradėjo dirbti, tikt Hefsiero dirb 
tuvė dar nedirba, kadangi jai ne
pasisekė sugriebti darbinįkų. Pra
dėjusios dirbti dirbtuvės ne ban
do susitaikyti su sztraikuojan- 
cziais unijų darbinįkais, bet par 
sitraukė isz kitur neprigulinezius 
į unijas. Dabar jose dirba vienok 
tikt ketvirta dalis darbinįkų.

Pereitę sanvaitę Suvieny
tose VVieszpatystėse buvo isz vi
so 196 nusibankrutinimai; perei
tę metę, tę paczię sanvaitę,buvo 
jų 237; Kanadoj buvo jų 21, pe
reitę gi metę 29. • Darbo sanly- 
gos ne persikeitė žymiai, reikala
vimai geležies ir plieno didesni 
negu pereitę metę. Kvieczių 
prekės pakilo aut už buszelį. 
Reikalavimai iszdirbimų isz med
vilnės teiposgi pradeda didintie- 
si. Geriausiai dirba visur gele
žies dirbtuvės, kurios jau pabai 
gė visokius pertaisymus ir daugu
mas jų dirba.

ISZ ...
Lietūwiszkn dirwu.
Parapijos Reikaluose.
Pereitame “Lietuvos” num.,pa

talpindami kn. Kravczuno rokun- 
das iszduotas isz parapijos k~sos 
stovio, mes meldėme parapijinio 
komiteto, kure yra kasos prižiu- 
rėtojumi, kad jas gerinus paaisz- 
kintų, ant ko tiek pinigų Xra 18Z 
mokėta ir kodėl yra slepiamos už 
imto* skolos? Ant to komitetas 
neatsakė nė žodžio, tiktai patska- 
sierius, kn. Krawczunas, atsiliepė 
isz ambonos ir tiek paaiszkino, 
kad buk rokundoje 1895 m. yra 
zeceriszka klaida, vietoje miszios, 
turėjo, būt misijos. Tę paaiszki
no suprantamai, ir nėra dy vų jei 
gu zeceris tame klaidę padaryt 
galėjo, juk ir pats kunįgas, taisy
damas korektę, to neužtėmyjo. 
Bet ant mus užklausymo: kę reisz- 
kia įtaisymai $2,463,17 ir kę 
reiszkia darbai ir netikėti atsiti
kimai $1,849,67, teiposgi kokia 
skola $10,410.37 iszmokėta ir ko
dėl slapta užtraukė $15,0C0 sko
los, kunįgas ant to nieko neatsa
kė. Wietoje paaiszkinimo apie 
skolas, kunįgas perskaitė tik 
“Lietuvos” iszleistojaus laiszkę, 
apie kuri jau nr. 30 “Lietuvos” 
praneszėme, ir ant to iszteisini
mas pasibaigė. Žinoma, kada 
kunįgas ant ambonos užsiėmė 
skaitymu privatiszkų laiszkų, ku
rie su parapijos reikalais nesirisza, 
žmonės neklausė, beveik visi isz- 
vaiksztinėjo, liko tik kelėtas bo
bų ir karunkos giedoriai, tada ku
nįgas nulipo nuo ambonos, isznė- 
sze sz. sakramentę isz altoriaus į 
zakristiję ir bažnyczioje atidarė 
neva parapijos mitingę. Ant to 
mitingo iszsirinko sau komitetę, 
kuriam dabar žada duot savo 
knįgas peržiūrėti ir tada pasiro
dysianti teisybė. Laike mitingo 
tūli parapijonai papraszė, kad ku
nįgas atvyrai pasakytų: ar ant 
bažnytinių “properezių” yra sko
la ar ne, ir jeigu yra—tai kiek? 
bet kunįgas ant to atsakė: “netu
riu reikalo priesz jus teiaintiesi”. 
Mat, pagal kunįgo nuomonę, jis 
turi reikalę tik nuo visų parapi- 
jonų pinįgus rinkti ir ant ko nori 
juos apversti, bet priesz aukauto
jus isz sunaudotu aukų neturi rei
kalo teisintiesi. Parapijonai da

girdę, kad kunįgas su keletu bo- 
"bų ir keletu karunkos giesminįkų 
atlaikė m įtingę varde parapijos, 
Hisidedanczios isz kelių tukstan- 
czių para pijui) ų, labai užpyko, ir 
dabar visos draugystės rengiasi 
suszaukti netikėtus mitingus ir 
protestuoti priesz kunįgo netak- 
tiszkumę ir pareikalauti teisingos 
rokundos isz įplaukimų ir iszda- 
vimų, teip lygiai pareikalaut isz- 
siteisiuimo, kam buvo reikalinga 
užtraukti skolę ir kokię turėjo 
t e ę ję užtraukti be parapijos ži
nios. Kunįgni tapo pr.meszta, 
kad draugystės nesutinka ant jo 
iazrinkto komiteto ir nori padaryt 
abeltię mitingę ir paežius ant to 
komitetę iszrmkti, tai kunįgas 
visiems parodė szpygę ir pasakė, 
kad į' arapijos reikalus draugystės 
nieko neturi, jo ėsa valia ir kę jis 

į nori, tę daro, o jums nė vienam 
a nė gero. Gerai priežodis sako? 
“už gėrę vis piktu užmoka.” Teip 
ir yra: draugystės suorganizavo 
parapiję, draugystės nupirko lo
tus, draugystės kasmet moka ku 
uįgui isz savo kasos metinę, o ka
da pareikalavo teisybės, tai kunį
gas joms szpygę parodė. Kę aut 
to visuomenė sako? Dabar jau ir 
tie, kurie mums nenorėjo tikėti, 
persit krino apie kunįgo labdary
stę, apie jo darbus ant doriszko 
pakėlimo lietuvių.

Pamename ku. Kravczuno pa- 
sakojimę 3 metai atgal. Jis teip 
sakydavo: asz reikalauju szioje 
parapijoj tik 3 metus prasėdėti 
tykiai, kad per tę laikę nebūtų 
pas vysk upę jokių ant manęs 
skundų, jeigu kunigui užėmus pa
rapiję 3 metai praslinks tykiai ir 
jokių skundų nebus, tada jis rei
kalauja tik priesz vyekupę atsi
klaupti ir rankas sudėti, o vys
kupas duoda palaiminimę. Po ap- 
laizymui nuo vyskupo palaimini 
mo, jau tada kunįgas gali daryt 
su parapija, kę nori,nieks jam už
drausti negal, gali varyt parapiję 
į skolas nors sulyg ausų, jau tada 
vyskupas jokių skundų neklauso. 
VVyskupas ant skundų atsako: 
jeigu jis jums per 3 metus buvo 
geras, tai kodėl dabar ne geras? 
Kunįgas pasakojo, kad vyskupas 
finansiszkuose reikaluose jokių 
skundų ant kunįgų nepriima, ir 
nors jie kasžin kiek tukstanezių 
parapijos pinįgų sunaudotų ant 
savo reikalų, už tai kunįgo nenu
baus, nė isz parapijos ne prasza- 
lįs; gali praszalyt tik už girtuok
lystę ir paleistuvystę, jeigu kas 
tokię ant kunįzo darodytų. Tei- 
pogi kunįgas pasakojo, kad vys
kupas kunįgams newelyja laikyti 
prie parapijos jokių komitetų, o 
jeigu tokius laiko, tai tik dėl akių 
svieto, bet tokiam komitetui ne
valia į finansiszkus reikalus kisz- 
tiesi, komiteto reikalas tik baž- 
nyczioje,laike dievmaldystės cen
tus “sukolektuoti”, tai visas jo 
darbas. Toliaus sakė, kad 
vyskupas tokį kunįgę, kurs pa
rapijai pavelytu daryti mitingus 
ir rinktis sau komitetus, iszvy- 
tų isz parapijos kaipo netikusį, 
nemokantį suvaldyti savo avelių.

Jeigu draugystės butu turėju
sios protę ir priimdamos į savo 
parapiję kunįgę būt priėmę jį tik 
už kunįgę, o ne už ka-nerių, tai 
jau sziędien butume turėję savo 
bažnyczię užbaigtę, nebūtų ant 
jos skolų, būt gerai parapijonams 
ir kunįgui, ir kunįgas neturėtų 
reikalo savo parapijonus szpy- 
goms badyti. Jis tada pildytų 
reikalus tik kunigystės, o sziędien 
ne reikalais kunigystės tik reika 
lais kasierystės ir bankierystės 
yra užimtas, dėlto ir elgiasi ne- 
kunįgiszkai.

Sziędien tūlos draugystės jau 
susiprato, kad klaidę padarė sta- 
tydamos kunįgę ant parapijos ka- 
sieriaus, sukruto szaukti mitin 
gus, idant tę klaidę atitaisyti. 
Pirmutinės draugystės, kurios ta
me reikale laikys savo mitingus, 
yra: Apveizdos Dievo ir Sz. Ka
zimiero kaipo seniausios draugys
tės, įkurtojos szios parapijos. Tai
gi mes raginame ir visas kitas 
draugystes suszaukti savo ‘extra’ 
mitingus ir gintis nuo skolų kaip 
galėdami, pakol jų yra dar tik 
$15.000, (depozitus $10.000 gal 
jau kunįgas pats žmonėms užmo
kėjo?),nesjeigu dar ilgiau lauksi
me, tai su laiku bus ant mus baž- 
nyežios tiek skolų kaip kun. Na- 
vrockio girdėt rokuoja $80.000, 
arba kn. Barzynskio į milijono 
dol. skolos, tada jau bus per vėlu, 
ne bus nė kę ginti, lietuvių ant

bažnyczios sudėtos aukos nueis 
ant vėjo.

Ant paskutinio mitingo kunį
gas mums užmeta, kad mes užsi
puolamo apt jo neteisingai, turė
dami asabiszkę neužkantę ant ku
nįgų, buk mus kaip bulių raudo
na skepeta erzina juodi kunįgo 
rūbai, buk mes pasinaudojame 
isz asabiszkai su užsitikėjimu 
mums suteiktų žinių ir jas per
kreipiame ant savo kurpalio. 
Kad mes tokios neužkantos ne 
turime, geriausiai parodo iki 
sziol iszkas musų darbas. Mes 
neužsipuolame ant kunįgų, bet 
tikt ant piktai daranezių, ant 
explioatuojanczių žmonių nesu- 
pratimę, kas
*ų, jeigu tę daro kunįgas, tai 
dar bjauriaus. Jeigu norėtume 
pasinaudoti isz 
suteiktų su

jais nebu-

ežia 
apie 
apie 
nuo-

privatiszkai 
užsitikėjimu 

mums žinių, tai turėtume 
pridėti ir suteiktas žinias 
kitus kunįgus, Taip antai 
tokius, kurie už atleidimę
dėmių prie iszpažinties reikalau
ja užmokebuio ir daugel kitokių 
žinių žeminanezių kunįgus. Kad 
ne kunįgų neužkanta privertė 
mus kalbėti apie stovį parapijos 
kasos ir apie musų mokslainę. 
geriausiai parodo, kad mes apie 
tuos dalykus gana ilgai tylėjo
me, net per ilgai, kaip teisin
giems žmonėms prigulėtų: ty
lėjome mes vien todėl, kad ne
norėjome žmonių erzinti, neno
rėjome skyrstyti lietuvių į kuni
ginius ir kunįgų prieszus. Tikt 
isz uetycziu kaip kada atsiliepė 
me su persergėjimu, kad ne visi 
musų kunįgo darbii yra pagyri
mo verti. Wieton suprasti mu 
sų persergėjimus, kunįgas Krav- 
czunas susitelkė pagelbinįkus ir 
drauge su jais pradėjo mus de- 
nuncijuoti su pri vatiazkais daly
kais. Tas mums neužkenks, ka
dangi mes neturime ant saužinios 
tokių darbų, kuriuos turėtume 
slėpti, kaip kunįgas užtrauktas 
ant bažuyczios skolas. Mes ne 
pakėlėme kovos su kunįgais, tę 
mato visi; jukgi mes ne užsipuo
lamo ant kitų ir ne mislyjame 
užsipulti, bet ne atsižadame kal
bėti apie peiktinus keno nors 
darbus.

Kunįgas Kravczunas sako, 
kad“Lietuvos” redaktorius ne bū
damas parapijonu, kiszasi į tikė- 
jimiezkus reikalus. Parapijos 
kasa ir už visuomenės pinįgus 
pastatyta bažnyczia Yai ne tikėji- 
miszki, bet visuomeniszki reika
lai; tikėjimiszkais yra vien dog
ui atai, į tuos mes nesikiszame ir 
nesirengiame kisztiesi. Bažny
czia ir ant jos žmonių sudėti pi- 
nįgai yra ir turi būt savastis tų, 
kurie aukas sudėjo, daboti, kad 
ta tautos savastis ne pražūtų yra 
priderystė mylinezio tautę lietu
vio,kiekvienas privalo žiūrėti, 
kad sunkiai surinkti pinįgai ne eitų 
ant vėjo, kad jų nieks ne drystų 
paversti į savo privatiszkę sa
vas! į.

Ant musų kunįgo užmetinėji- 
mų, ant jo drausmių, kad žmo
nės musų laikraszczio ne skaity
tų, mes galime tikt atsakyti: 
atleisk jam Dieve, nes nežino 
kę daro I Kę Dievas nori nubaus 
ti, tam protę atima!

L&ikykimčs vvisada teisy
bes!

(Atsiųsta)
Kidangi esu skaitytoj ūmi

visų lietuviszkų laikraszczių, tai 
pasitaiko man juose kaip kada 
ir kę žingeidaus užtėmyti. Nese
niai užtėmy jau nr. 29 “Vieny
bės”. kad Mahanojaus giedoriai 
paliovė giedoję ir bažnyczioj jau 
ne girdėt puikių lietuviszkų gies
mių. Toliaus užtėm^jau nr. 60 
“Saulės”, kad tame ėięs niekas 
ne kaltas kaip pats giedoriai; 
dabar ė^a dar gražiau gieda jauno
ji gentkartė, taigi mažos mer
gaitės, nėe jų czysti balsai, sako 
“Saulė”. Kę czia lyginti szesz- 
kę prie meszkos! Jeigu giedotų 
suaugę, tai nors būt girdėt, da
bar gi vyriausios giedorės turi 
10 m., o dar ir tų paežių yra per 
mažai, nes kitų tėvai ne leidžia. 
Kaslink gi senų giedorių, tai dar 
gerai, 1 
nes dal
vo apszaukti per pamokslus: 
nors ne tankiai, bet vis jeigu ne 
vienę, tai kitę iszvadino kokiu 
nors nepritinkaneziu vardu. Wie- 
nę metę iszvadino snarglėmis, 
už kokias ten kalbas, kurių nieks

iki sziol giedojo, 
ne pirmu kartu bu-

ne girdėjo; antrę metę isz saky
klos visus iszbarė už kokius 
ten žiedus, buk mainė juos baž- 
nyčzioj, o tų žiedų nieks neturė
jo ir ne matė, tiktai mat liežu
vis buvo pakisztas ir kunįgas, 
ne persitikrinęs, vieszai apskun
dė wisus g i ed orius. Ant galo 
iszbarė,buk darė juokus laike mi- 
szių ir spardėsi bažnyczioj. Asz 
arti giedorių sėdėdamas ant var- 
gonų, niekada ne maeziau, kad 
tas butų terpjų atsitikęs, tai kaip 
gi kunįgas, būdamas prie alto
riaus, toli nuo giedorių, galėjo 
matyti ne butus daiktus? Toliaus 
“Saulės” korespondentas, p.J. W. 
J. užmeta giedorėms, buk jos 
pawydi, kad mažiukės didelėms 
užstojo kelię. Ko ežia giedoriai 
gal pavydėti, jeigu per kelis me
tus giedojimo užsipelnė tikt pa- 
niekinimę? Kunįgo asz nekalti
nu, nes jo yra privalumas piktai 
darantį persergėti, o jeigu reikia, 
tai ir vieszai iszbarti; bet visgi 
būt geriaus, jeigu giedoriams būt 
pnvatiszkai pasakęs tę, kę pasa
kė wieszai, kadangi dabar giedo
riai nė ant'gatvės negrai iszeiti. 
Czia teiposgi ne tiek kaltas “Sau
lės” korespondentas, kaip pati 
“Saulė”, nors ję turi užsiraszę ir 
tėvai giedorių, kurių vaikus laik- 
ra8ztiswĮeūusi8Zvadino“cziutaba * 
kiais”, dukteris gi “szlapnosėms”. 
Kaip gi galime sutikime gyven
ti, jeigu musų vadovai mus 
skirsto ir vieton gražaus pamoki
nimo, asabiszkai kolioja? Pagal 
mano nuomonę, ne reikia, kad ku
nįgas giedodama rankas buczi uo
tu, tikt kaip iszbarė per sakyklę, 
teip per sakyklę kad paaiszkintu 
visę nesusipratimę ir paragintų 
prie tolesnio giedojimo ir tada 
musų bažnyczioj vėl skambėtų 
lietuviszkos giesmės ir daugeliui 
nereiktų eiti į svetimtauezių baž- 
nyczias. Jus gi giedoriai ir gie- 
dorės, jeigu ėsatė ne kaltais, ne 
klausykit, kęjus koki mulkiai ant 
gatvių iszjuokia, bet pasirupy- 
kit, kad jūsų lietuviszkos gies
mės vėl butų sugražintos, o užsi
pelnysite aut dar didesnės godo
nės. Parapi jonas.

Prigerč.
Nevcastle, Del. 30 d. Liepos, 

po pietų, keli lietuviai, iszgėrę 
gerai vokhzko gėrymo, iszsiren- 
gė žvėjoti. _ Du lietuviai paėmė 
tinklę, įėjo į mažę užlandėlę ma
žo upelio įpuolanczio į Delevare 
River ir pradėjo braidžiuti. Tur
būt žvėjotojai buvo gerai prisi
gėrę alaus, kadangi vienas isz jų 
prigėrė ir tai tokioj vietoj, kad 
niekas negalėtų patikėti, kad 
czia sveiko proto žmogus galėtų 
prigerti. Prigėręs paėjo isz Kau
no gub., Reseinių pav. Wardos 
jo Wincentas, tikros pravardės 
nieks nežino, vadino jį czia Bi- 
liuku.

Mat kokius vaisius atgabena 
girtuoklystė! J. M. T.

Nelaimingas atsitikimas.
Nev York. Neseniai atkakęs 

isz Lietuwos, musų vientautis 
B. Briczkus, gavo darbę prie 
taisymo elektriszkų dratų ant 
miesto ulyczių. Betaisant juos ant 
Broadvay ui. neatsargiai nutvėrė 
dratę, elektriką drueziai žmogų 
užgavo; tiek wienok jis turėjo su
pratimo, kad nepaleido kopėczių, 
kol neatėjo pagelba. Užgautę nu
gabeno į ligonbutį, kur jis dabar 
taisosi.

Susiwienyjimo seimas.
Snsivienyjitno seimas szį metę 

atsibus, kaip pranesza “Tėvynė”, 
Pittsburge 11 ir 18 d.Spalių. Dele
gatams busiszderėta pigesni gele
žinkeliais kelonė. Geistina, kad 
ant szių metų seimo butų priimti 
kuosvarbiausi nutarimai, kurie 
galėtų labiaus dragystę sudrutinti.

Kunigui Masziotui.
Nr. 62“Saulės”,kunįgas Maszio- 

tas stengiasi savo sandraugo, 
kunįgo Kravczuno pasielgimę 
kaslink parsikvietimo į mokslai- 
nę (apie ję dar nepabaigėme 
raszyti. prie jos dar sugrįszime. 
Red) lenkiszkų minyszkų. Naujas 
užtarytojas lenkiszkų minyszkų 
užbaigia savo rasztę sakydamas: 
“ Per tai kunįgę Kravczunę re
giu kaipo savo tikrę brolį, su vi
sa duszia ir kunu lenkę”.

Mes apie tai visai neabejoja
me, kad teip kunįgas Kravczu- 
nas, kaip ir kunįgas Masziotas 
yra lenkai. Mes vienok lietuviai,

♦
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o ne lenkai, todėl nenorime, kad 
lietuvių pinįgai eitų ant paverti
mo jų į lenkus. Jeigu garbingi 
tie musų kunįgai isz tikro su pa- 
gelba lenkiszkų minyszkų nori 
lietuvius paversti į lenkus, tai 
melstume, kad jie pasiganėdintų 
vien savoartymiausiais giminėms. 
Kiek girdėjome, nė artymiausi 
kunįgo Masz.oto giminės, gyve
nanti Naumieszczio parapijoj, nė 
kunįęro Kravczuno tėvai leo- 
kiszkai ne moka. Tegul todėl tie 
geradėjai grįžta atgal į Suvalkų 
gub. atlikti pirma ten savo 
augsztą misiją, o mums tegul pa
lieka liousybe apazviesti savo 
brolius lietuviszkoj dvasioj. Tai 
bus geriau abiem pusėm: lietuviai 
bus iszliuosuoti nuo ienkintojų, 
pats lenkintojai apsisaugos nuo 
visokių apkaltinimų ir nupeikimų 
tų, kurie ne nori eiti keliais, ko
kius tie geradėjai taiso lietuvisz- 
kai tautai. Mes ne abejojame, kad 
kunįgo Kravczunoparengtą mok- 
slainę iszgirs, pakels į padanges 
lenkai, bet mes geistame, kad ji 
galėtų užsipelnyti >ir ant pagyrK 
mo lietuvių, apie ką jau abudu' 
musų geradėjai nesirūpina, nors 
minta ne isz lenkų, bet isz lietu 
vių malonės.

Isz wisnr.
R Prie iszkeliavimo isz Portu

galijos Brazilijos prezidento, 
L:sabono porte susimu&zė du 
garlaiviai, ant kurių buvo susi
rinkę lydinti prezidentą; prie to, 
kaip spėja, 20 žmonių prigėrė.

|| Ties miestu Kolionija, vaka
rinėj ^Vokietijoj, užkilo baisus 
sūkurys, kuris neiszpasaky tai 
daug blėdies mieste pridirbo. Prie 
to, kaip paduoda laikraszcziai, ir 
keli szimtai žmonių tapo sunkiai 
sužeistų.

nesudegs. * Žeminus apraszytas 
atsitikimas parodo, kad ir tas, 
kam paskirta prigerti, gal apart 
to dar sudegti. Netoli Maskvos, 
kaime Puszkiuo, 6 metų sūnūs 
barzdaskuczio, bėgiodamas prie 
geležinkelio linijos, parpuolė ant 
szėnių prieš žais atbėgantį trūkį, 
rodėsi, kad ratai vaiką turės su
malti, bet konduktoriui pasisekė 
į laiką nuo szėnių jį nustumti. 
Potam vaikas nubėgo į maudy
nes, įpuolė į upę ir prigėrė; tą 
užtemyjo tikt po gerai valandai; 
iaztraukus isz vandens ne galėjo 
būt jau nė. kalbos apie atgaivini
mą. Kūną jo padėjo į grabą ir 
rengėsi palaidoti, bet iszėjus isz 
kambario namiszkiams, į grabą 
nupuolė deganti žvakė ir užde 
gė prigėrasio vaiko drabužius, 
nuo jų užsidegė ir isz senų lentų 
sukaltas grabas; kada sugrįžo 
namiszkiai, jau vaiko kūnelis 
buvo į anglis pavirtęs.

Į| Komisija ėmimo į kariauną 
Norvegijoj dabar apgarsino žinias 
apie ūgį paszauktų į tarnystę 
jaunų vyriszkių. Widutinis jų 
ūgis buvo 170,1 centimetrų; tū
luose batal'jonuose tarnauja visi 
kareiviai turinti 172 centimetrų 
augsezio. Widutin's ūgis mažiau
sių buvo 169 centimetrų. Tokiu 
budu iszpuola, kad ūgis norvegie 
ežių yra didžiausias Europoj, tikt 
amerikonai yra tokio jau didumo; 
už ųorvegieczius ir amerikonus 
didesni tikt patągoniecziai pieti
nės Amerikos ir gyventojai Po
linezijos salų neprigulinti prie 
baltveidžių. Kaip isz tirinėjimų 
per paskutinius 20 metų pasiro
do, tai ūgis norvegieczių didi
nasi, kitos gi Europos tautos eina 
mažyn; 20 metų atgal vidutinis 
ūgis paszanktų į kariauną norve
gieczių buvo 168, 8 centimetrų, 
dabar gi ant 2 centimetrų su 
virszum jie didesni.

8 Permos gub., rytinėj Masko- 
lijoj, dega rando girios, iki sziol 
iszdegė j;ųi su virszum 2000 de- 
siatinų. Nors suvarė ,gyventojus 
prie gesinimo, bet ugnis iki sziol 
neužgesinta, gaisras su neiszpasa
ky tu greitumu platinasi toliaus.

H Isz Maskolijos, gubernijos 
Riazaniaus, ateina žinios apie ne
iszpasaky tus karszczius. Widur- 
dienyj szilumos būva po 145° 
pagal Fahrenheito termometrą, 
naktys ne kiek vėsesnės, vanduo 
upėse turi 82° F. szilumos. Javai 
ir pievos su visu nudegė, nuo 
laukų žmonės ne turės ką rinkti.

ti Iszpanijos pakrantėse, Va- 
lencijos apskrity], siautė baisus 
sūkurys, iszoaikino jis su wisu 
susidedantį isz 800 ūkių kaimą 
Mediną, kur daug žmonių tapo 
užmusztų ir apkultų. Mieste Ver- 
nillos sūkurys iszmetė jūrių wan- 
denis ant kranto, wilnys pagriebė 
daug namų, piie to ir daug žmo
nių prigėrė.

Į] Mieste Perugi<»j, Italijoj, wa- 
giliai naktyj ^įsikraustė į katali- 
kiszką katedros bažnyczią, isz- 
kraustė aukų dėžes, paszlawė si
dabrinius žibintuvus, kitokius 
indus ir auksines dwi karūnas nuo 
abrozdų Motinos Swencziausioe; 
karūnos tos buwo vertos 20000 
lyrų. Ant perpraszymo Motinos 
Szvencziausios už nuėmimu nuo 
abrozdų karūnos, priesz wieną isz 
apiplėsztų abrozdų uždegė net 15 
žvakių, kurias mat vagiliai kaipo 
auką Motinai Dievo atneszė, kad 
jų ne nesugautų. Žvakės tos 
vienok juos ir iszdavė, policija 
jau susekė ir suaresztavo.

|į Maskoliszkas laikrasztis 
“Novoje Wremia” paduoda apie 
szitekį atsitikimą: Wienas gyve
nantis Peterburge turtingas žydas 
laukė save sunaus grįžtant isz 
Lietuvos, kur jis mokinosi vie 
noje gimnazijoj. Waikas ant pa
skirtos dienos ne parvažiavo ir 
tėvas nė jokios žinios nuo jo ne 
gavo. Į kelias dienas vėliaus tė 
vas važiavo geležinkeliu isz 
Peterburgo ant kaimo, kur jis per 
vasarą gyvena ir sztai ant plat
formos vagono treczios kliasos 
mato jis stovintį savo laukiamą 
sūnų. Isz džiaugsmo bėga jis pa
sveikinti laukiamą sūnų, bet vos 
pribėgo prie vagono, ant pliat- 
formos nieko ne buvo, sūnūs isz- 
nyko. Ant to dar nepasibaigė: 
vos tėvas parvažiavo namon 
ant kaimo, vos įėjo į kambarį, 
pirmas daiktas, ką pamatė, buvo 
tai kūnas jo sunaus gulintis ant 
grindų. Pripuolė prie kūno, bet 
pasirodė, kad ežia nieko nėra, 
kūnas nuo grindų prapuolė. Per
sigandęs tėvas iszsiuntė telegra
mą direktorija tos gimnazijos, 
kur laukiamas sūnūs mokinosi, su 
užklausymu, kodėl jis ne grįžta 
namon? Į porą valandų gavo 
atsakymą, kad jo sūnūs numirė ir 
sulyginus laiką, kada jis pasimi
rė, pasirodė, kad tai buvo tąsyk, 
kada tėvas jį matė stovintį ant 
pliatformos trūkio, kuriuomi pats 
važiavo.

Anglijoj. Toluma terp tų vietų 
yra su virszum trys lietuviszkos 
mylios, Per minutę galima nu
siųsti 12 žodžių. Telegramus ga
lima siųsti laike giedrios dienos, 
kaip ir laike smarkių audrų ir 
vėtrų. Jeigu dangus apsiniau
kęs, telegramai eina greieziaus, 
kadangi per drėgną orą grei
eziaus perbėga elektriszki spin
duliai negu per sausą.

|| Kaip žinote, vanduo suside
da isz dviejų gazų: isz osygeno 
ir hydrogeno. Pats tuodu gazai, 
nors bus drauge, nesijungia ir ne 
padaro vandens, ’bet jeigu jie 
susimaiszo ir padaro teip va
dinamą grlaujantį gazą, jeigu per 
jį perleisti elektriszką kibirksztį, 
tai pasidaro smarki expliozija ir 
abudu gazai susijungia ir padaro 
vandenį. Wisoki technikai, isz 
radėjai jau nuo seniai bandė 
griaujantį gazą, taigi susimaiszy- 
mą hydrogeno ir oxygeno, pri 
taikinti kaipo explioduojanczią 
medegą vieton dinamito, para 
ko, nitroglycerinos, bet tas iki 
sziol nepasisekė. Dabar viename 
isz paskutinių numerių prancu- 
ziszko laikraszczio “Revue 
Scientifiųue” patilpo rasztas pra- 
neszantis kad vokiszkam inži
nieriui Aehse pasisekė pergalėti 
visokius trukdymus ir sunaudoti 
sudedanezius vandenį gazus kai
po explioduojanczią medegą. 
Ach->e padalina vandenį į jo su
dėtinius, taigi į oxygeną ir hy- 
drogeną, uždarytame inde per
leisdamas elektriką. Kadangi 
ruimo inde mažai, todėl gazas 
pasidaręs isz susimaiszymo oxy- 
geno ir hydrogeno, arba teip va
dinamas griaujantis gazas dru- 
cziai susispaudžia ir tokiu budu 
tasai indas, kuriame telpa 
tasai gazas, bus explioduojancziu 
patronu, teip kaip antai dinami
to arba parako patronai. Indai su 
tokiu gazu yra isz plieno, maži, 
ilgio po vieną colį, gal jie isz 
laikyti spaudimą 1200 atmosferų, 
uždengti alsakancziu kamszcziu, 
per kurį nuvesti d ratai nuo elek- 
triszkos maszinos. Jeigu reikia su
naudoti patroną, tai užtenka pa
leisti elektriką ir garai explio- 
duoja. Bandavonės atliktos kas 
tynėse parodė, kad explioduojan- 
ti pajiega tų gazų isz 22 gramų 
vandens yra tokia, kaip 150 gra
mų dinamito, taigi, kad explio- 
duojanti pajiega susimaiszusių 
hydrogeno ir oxygeno yra szeszis 
kartus didesni už dinamito 
jiegą.
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Vakarini Dauguva arba Dvina, vokiszkai Duena, 
prasideda ant Valdajaus iszkilimo, isz pradžių teka į piet- 
vakarus beveik paraleliszkai su netoli prasidedancziu Dne
peru, bet paskui užsisuka į sziaurvakarus, perkerta Prie 
baltiszką iszkilimą ir toj vietoj upėj yra teip vadinami 
slenkszcziai (porogai) isz didelių akmenų, kurie stabdo 
laivų plaukimą; įpuola į Rygos arba Livoniszką užtaką, 
kurios pakrantės lygios, prie jų yra diunos. Kaip Nemu 
nas teip ir Vakarini Dauguva palengvina iszvežimą žemės 
vaisių į portus prie jūrių ir isz jų toliaus į užrubežius, 
perbėga ji sziaurinę dalį Lietuvių kraszto ir Latviją. Per 
savo įtaką VUa, terp kurios ir Berezinos, įpuolanczios į 
Dneperą yra nukastas kanalas Bereziniszku vadinamas, 
Dauguva sujungta, su Dneperu, kanalas tasai palengvina 
mažiems laivams prisigriebimą isz Dauguvos į Dneperą. Da
bar maskoliszkas randas užmanė terp Dauguvos ir Dnepe
ro nukasti tokį kanalą, kad juom galėtų plaukti isz Bal- 
tiszkų į Juodąsias jūres didžiausi kariszki laivai; upės 
Dauguva ir Dneperas bus pagilintos.

Dauguva jau senovėj lengvino žmonių susineszimus, 
senovėj ji vadinosi Eridanu, per ją isz Lietuvos ir Lat
vijos gabeno į Dneperą ir isz ežia toliaus į portus Juodųjų 
jūrių brangų gentarą. Pakraszcziais tos upės vOkiecziai 
platino savo valdžią Latvijoj, kurią ir pavergė.

Kita rubežini Lietuvos upė yra Dneperas. tveriantis 
rytinį rubežių Lietuvių kraszto. Prasideda jis teiposgi 
ant Valdajaus iszkilimo, į pietus nuo isztakų Dauguvos 
ir Volgos. Isz pradžių teka į pietvakarus, paraleliszkai , 
su Dauguva ir Volga. Paskui Dneperas užsisuka į 
pietus, toliaus į pietrytus ir į pietvakarus.

Ant virszutinio Dnepero užsisukimo, bėganezio per 
Centraliszką žemumą, į jį įpuola daugiausiai upių tekan
czių isz tų krasztų klampynių ir girių; kaip antai Berezina 
ir Pripetis isz deszinės pusės, isz kairės gi Soža ir Desna. 
Upės deszinio Dnepero szono priartina jį prie sistemų 
Dauguvos, Nemuno ir Vislos, su kurioms jis sujungtas 
kanalais: Bereziniszku, Oginskio ir Muchovieco kanalais.

Apatinis Dnepero užsisukimas yra ant Ukrainos isz- 
kilimo, kurisai jį seniaus uždarė prie iszkilimo, ant žemu

(Tąsa).
Lietuvių apgyventi plotai užima vakarinę dalį Masko- 

liszkai-Sarmatiszkos žemumos, per kurią bėga, kaip ir per 
Vokiszką žemumą, iszkilimo diržas; iszkilimas tasai vadina
si Uralo Baltiszku, nuo kurio į vakarus atsiskiria Valda- 
jiszkas iszkilimas, kurisai į pietus susilieja su Centraliszku 
ir padaro platų iszkilimą besitraukiantį nuo sziaurių į pie
tus; dar toliaus į vakarus, už įdubimo ažero Peipus, taigi 
Latvijoj, traukiasi Baltiszkas iszkilimas, ant kurio kaip ir 
ant Prusiszko Baltiszko iszkilimo diržo, yra daug ažerų. 
Viena isz dalių to iszkilimo yra Ponariszki kalnai Vilniaus 
aplinkinėse. Pietini dalis to iszkilimo traukiasi iszilgai 
kairiojo szono Nemuno kranto ir tveria rubežių terp van
denų įpuolanczių į Nemuną ir Pripetį.

Į Suvalkų guberniją pereina isz Prūsų Baltiszko iszki
limo juostos dalis, kuri yra tikt pratęsimu Valdajiszko, 
tai gi yra atžalo Uraliaus Baltiszko iszkilimo, bet ji ne 
augszta, tikt teip vadinama Szveicarija, netoli Suvalkų 
iszkyla ant tukstanezio pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus. 
Teip vadinami VisUyczio kalnai, yra tai teiposgi dalis to 
iszkilimo. Sziaip didesnių iszkilimų nėra, nėra nė kalnų, 
ką žmonės kalnais vadina, yra tikt kalvos.

Kaip matote ant žemlapio, sziądien krasztas lietuvių 
apgyventas turi apie 2000 geografiszkų mylių, į sziaurius 
tie plotai atsiremia į Baltiszkas jūres, dvi myli į sziaurius 
nuo Palangos: ta jūrių dalis rods sziądien priskirta 
prie Kurszės, bet ji nuo seniai tikrų lietuvių apgyventa, 
sodybos latvių prasideda toliaus į sziaurius; nuo jūrių 
traukiasi lietuvių kraszto rubežiai iszilgai Kurszės rubežių, 
pro Žagarės miestelį, Zarasus arba Nauja Aleksandro vską, ... 
siekia Drujos, ežia pereina net į kitą Dauguvos pusę, taigi mumos upė tvėrė ažerą, bet laikui bėgant prasigraužė per 
į Dinaburgo pavietį, Witebsko gub., kur jau lietuviai su- 
simaiszę su latviais. Ilgis sziaurinio rubežiaus turi 65 
mylias. Rytinis dar lietuvių apgyvento kraszto rubežius 
eina pro Aszmenus, turi jis 35 mylias ilgio. Pietvakarinis 
rubežius eina nuo < Lydos ir Grodno ir atsiremia į Baltisz- 
tiszkas jūres terp Karaliaucziaus ir Labgavos, ilgis jo 45 
mylios. Vakarinis rubežius traukiasi iszilgai Baltiszku 
jūrių pakranezių ir turi 20 geografiszkų mylių ilgio. Taigi 
Lietuva per 20 mylių rubežiuoja su jūrėmis. Ant to dar 
sziądien lietuvių apgyvento ploto gyvena su virszum 5 mi

iszkilkimą; tej vietoj, kur jis bėga per iszkilimą, yra teip 
vadinami Dnepero porogai arba slenkszcziai, per kuriuos 
laivai be pavojaus perplaukia tikt kada upėj vandens sto
vi augsztai.

Toliaus Dneperas teka per Mažrusiją ir įpuola į Juo
dąsias jūres.

Dneperas, senovėj vadinamas Boristenes, lengvino žmo
nių susineszimus, . juom keliavo dar Christui ne gimus 
grekonių prekėjai į Lietuvą, Juodvyžių krasztą ir į Latvi
ją, isz kur gabeno brangų tąsyk, brangesnį už auksą ir

Ii jonai žmonių, terp kurių tikru lietuviu bus su virszum 3 brangius akmenėlius gentarą, kurį randa vien lietu- 
milijonai, antrą vietą užima žydai, kurių yra su virszum yįgzkos giminės apgyventuose krasztuose; randami kitur 
10% viso gyventojų skailiaus. Apart jų yra ežia dar len- yra kitokio sudėjimo ir parvos negu lietuviszki ir anų se
kai, maskoliai,keli tukstaneziai totorių, karaimu ir czigonu. nOvėj visai nepažinojo. \

Kaip jau paminėjome, Lietuvoj kalnų nėra; tą ką. Gyventojai lietuviai užsiima beveik vien žemdarbyste, 
žmonės kalnais vadina yra tai iszkilimai arba kalvos, iamatinįkų terp jų beveik kaipi ir nebūtų, teiposgi nėra ir 
Augszcziausia Lietuvos vieta yra Aszmenės pavietyj, Vii- iszĮavintų prekėjų, pramonės stovi labai žemai, verte Lie-

yra kitokio sudėjimo ir parvos negu lietuviszki ir anų se-

|| Angliszkoj kolionijoj Waka- 
•rinės Australijos tapo lazduotos 
naujos tiesos apsunkinanezios 
svetimą ateivystę. Pagal tas tie
sas, nevalia į VVakarinę Australi
ją atkakti: betureziams, idio
tams, beproeziams, sergantiems 
limpanczioms ligoms, nubostiems 
kada nors sūdo už kriminaliszkus 
nusidėjimus. Kiekvienas atkakęs 
turi perraszyti 50 žodžių isz an- 
gliszkos kalbos ir pasiraszyti sa
vo prgimtoj kalboj. Wisi, kurie 
neatsako toms tiesoms, seniaus 
ežia atkakę, turi būt iszvyii. Ant 
garlaivių kapitonų, kurie atga
bentų ežia tokius ateivius, ku
riems uždrausta atkakti, uždėtos 
bus didelės bausmės.

H Leakiszkas priežodis sako: 
kam paskirta kyboti, tas ne pri
gers, o kam paskirta prigerti, tas salos Wight,

H Tūli Wokietijbsgydytojai už- 
tėmyjo.kad medus yra tai geriau
sias waistas saugojantis nuo užsi
krėtimo difteritu. Tas paeina nuo 
skruzdelinės rugszties ėsanczios 
meduje, kuri stabdo weisimasi dif
terito bakterijų. Tegul todėl, 
siaucziant kur difteritui, tėwat ne
sigaili waikams medaus, kadangi 
jis gal apsaugoti juos nuo ligos.

Maskolius inžinierius Korcza- 
kow, kurmi mokinosi Amerikoj 
pas Edisonu, pagerino pats teip 
Edisono mikrogr*fą, kad jo kalba 
ir giesmės iszrodo teip, kaipi kad 
giedotų žmones, galima isz kalbos 
pažinti, kas kalba ir gieda. Tasai 
pats Korczakov iszrado ir teip jo 
pramintu amžiną briežiuką, taigi 
tokį, kurį wisada galima uždegti 
ir degimo medega nepasibaigia.*

E Italijonas Mamonai jau pri
taikė sawo iszrastą telegrafą be 
drato ant siuntinėjimo telegramų 
nuo Needles, rytinėse pakrantėse 

į Bournemouth

Katras meluoja.
Pereitą nedėlią k n. Kravczu- 

nas isz ambonos perskaitė “L:e- 
tuvos” iszduotojaus privatiszką 
laiszką raszytą Antanui Kalasaus 
kui į Assumption, III. ir pasakė, 
kad minėtas Kalasauskas,prisiųs 
damas jam tą laiszką, prisiuntė 
$1.25 pinįgų ir praszė jį isz am
bonos apgarsinti, kad niekas mus 
laikraszczio neskaitytų. Jau visi 
skaitytojai žino, kad Antanas 
Kalasauskas pajieszkojo per 
“Lietuvą”, “Saulę” ir kitus laik- 
raszczius doros, mokintos mote- 
riszkės ant apsivedimo ir raszė, 
kad szliubą ims katalikiszkoje 
bažnyczioje. Dabar gi sztai vėl 
ką į mus raszo:

Assumption, III., 30 July, 1898.
Asz Antanas Jonas Kalas&uskas kaipo 

Altorių dirbėjas ir paazdabintojas Baž- 
nycziu Katalikiszku pastanawiju para- 
szitie nors kielis žodžius in Sawo jszduo
to] u Lietuvos Chlcagoj, žiezidamas diel 
jo Wisokių Losku nuoSutwiartojo Pono 
Diewo. Tiepogi jr praszau Wisu Brolio 
jr Wialinu Kožnam usiraszit ta Naudin
ga Laikraszti “Lietuwa", o tuoj pama
tysit Broliai Kokia nauda tas laikrasz
tis jumi atniesz. Dieltogi praszau mielu 
Broliu, Lietuwiu Niausimirszkiem to
kiu jszduotojų Kurie tiep Sunklej pro- 
ciewoja jr Kierawoja mus Wisus An 
Gero Kialiodanieszdami mumis Wiso- 
kias Nauienos jsz Wisu Szaliu Ko ne
teisingiausia. Dabar pasilikit 8wiekj, 
Wialidamas \Visokiu Ix»ku No Su- 
twiartojo Pono Diewo jumi jr Wisiem 
Broliam Lietuwiam Chicagoj Asantiems

Su godonia
Antanaą Jonas Kalasauskas.

Katras dabar meluoja, ar kn. 
Kravczunas ar A- Kalasauskas? 
Wisi laiszkai Kalaeausko yra 
redakcijoj, kas nori persitikrin
ti teisybės, tegul ateina jų pažiū
rėti.

Seimas Sovereign Grane! Lodge, 
l.O.O. F., Boston, Mans., nuo

Rugsėjo 19 iki 24.
,Kad prie augszcziau minėtos 

organizacijos daugybė žmonių 
priguli, ir ant jos seimo į Bosto
ną szimtai delegatų važiuos, už 
tai Niekei Blate geležinkelis par
davinės tikietus į abi pusi už pu
sę prekės. Tikietai persiduos 16, 
17 ir 18 Rugsėjo ir bus geri ant 
sugrįžimo iki 30 Rugsėjo. Dėl 
geresnės informac jos atsiszauki- 
te prie J. Y. Calahan Gen’l 
Agent, 111 Adams at., Chicago. 
Telefonas Main 3389. <»>

Vienatine lietuwiszk» APTIEKA. Mes 
siunoziam liekaratvas į wisur o ypatin
gai TRAJANKA. Priaiuak 65c. stam- 
poms ar kitaip, o apturMi. Reikale ra- 
azyk pas mus, o visada rodą su atšaki- 
mu apturėsi. Adresuok,

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

niau» gub., ir teip vadinama Suvalkų Szveicarija,. bet ir 
joa iszkilusios voe ant 1100 pėdų augszcziaus jūrių pavir- 
sziaus. Toliaus eina teip vadinami Panaru kalnai, kurių 
augBzeziausioB virazunės yra: Trijų kryžių, Plikasis, Bene- 
szinis, Vilniaus pilies kalnas ir Szeszkine ne kiek žemesni, 
prie miesto Vilniaus. Toliaus nuo Vilniaus Panarų kal
nai pereina ant deszinio Nerio kranto, į Kauno gub., kur 
juos vadina Zarasu kalnais, bet ežia jie žemesni, augsztis 
jų ne pereina 700 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus.- To
liaus į vakarus kalnai eina žemyn, tikt apie Telszius jie 
vėl labiaus iszkyla, prie teip vadinamų Telsziu kalnu 
augszcziausia virszunė Szatrija vienok turi tikt 540 pėdų 
augszczio.

Ant Lietuvos plotų yra daug ažerų, skaitlių jų pa
duoda ant 2000 su virszum. Daugiausiai jų yra apie Za
rasus, Kauno gub. ir Trakus, Vilniausgub.; ne trūksta! 
jų ir apie Suvalkus ir Augustavu ir Seinus. Svarbiausi 
isz tokių ažerų yra Druktzu ažeras. kurio ilgis 9 viorstai, 
plotis 11 viorstų, giluma gi 25 sieksniai, Medžioliu aže- 
ras, terp Vilniaus ir Szvntemi turi 15 viorstų ilgio ir 5 
viorstus ploczio. Traku ažeras arba Oelva, kurio giluma 
25 sieksniai. Kitoj Nemuno pusėj ne trūksta teiposgi 
ažerų: svarbiausi ežia ažerai yra: Augustavas, Vygru, Du
se arba Meteliu ažeras. Seivai', ažerai tie labai žuvingi, yra 
juose ir brangių žuvių veislių. Visztyczio ažeras ant ru- 
bežiaus terp Prūsų, kurio didesni dalis Prūsams priguli.

Kadangi Lietuvos žemės pavirszius pasidaręs isz glet- 
czerų ir vandenų sunesztos pieskos ir dumblo, kurie už
dengia sluogsnius senesnių žemės žievės formaręijų, ku
riuose yra yisoki mineraliszki turtai, todėl ežia mineralų1 
mažai. Kadangi Lietuvoj sluogsniai su tokiais turtais 
yra giliai, prie jų prisikasti ne galima, todėl musų tėvy
nėj jų trūksta, iki sziol ne rado ežia nė akmeninių anglių, 
nė kitokių mineralų, yra vien mineraliszki szaltiniai, kaip 
antai Druskenikuose ir Birsztonuose, todėl ir pramonės, 
dėl stokos reikalingos medegos, ne galėjo pakilti. Isz mi- 
neraliszkų turtų yra Lietuvoj kalkės, kvarcini pieska te
kanti stiklo dirbimui, durpos, yra po laukus gletczerų nuo 
kalnų suneszti akmens. Kaslink mineraliszkų turtų vie
nok musų tėvynė prideraneziai neisztirta; tirinėję ją spren
džia, kad apie Panevėžį galima tikėti surasti anglis, apie 
Akmianą geležį, apie Druskenįkus druską. C

tu vos fabrikų iszdirbimų ne pereina .20000000 rublių per 
metus; savo iszdirbimų ji ne gabena į kitus krasztus, ka
dangi jų neužtenka nė ant vietinių reikalų. Miestuose 
prekėjai Bvetimtaucziai, daugiausiai žydai, todėl ir Lietu
vos miestai ne lietuviszki, kaip tai yra kitur, bet žydiszki, 
jie tveria kaipi visai svetimą Lietuvai krasztą.

Lietuvos žemdarbiai augina daugiausiai rugių, bul
vių, miežių, avižų ir linų, kvieczių jau jie ne daug sėja, 
jų daugiaus augina sulenkėjusi Lietuvos bajorija negu 
lietuviai ukinįkai. Seniaus garsios buvo lietuvaiczių ran
komis austos drobės, sziądien jos ne gal konkuruoti su at
gabentais isz kitur fabrikų iszdirbimais; lietuvėms trūksta ’ 
pagerintų Staklių.

Girių daugiausiai yra su spigliniais medžiais, ne 
trūksta vienok ir lapuotų, kaip autai aržuolų, vuosių, ku- 

| rie senovės lietuvių stabmeldžių didelėj garbėj buvo lai
komi, auga teiposgi alksniai, drebulės, skroblai, beržai, 
klevai, liepos ir 1.1. Isz spyglinių Lietuvos giriose augo 
ir cisai, bet, kad jie auga labai palengva, isznyko jie jau 
isz musų tėvynės girių. Sziądien musų sulenkėję dvarpo
niai, kuriems labai mažai rupi Lietuvos ateitis, baigia jau 
kirsti girias ir jeigu maskoliszkas randas naikinimo ne 
stabdytų, neseniai lazduotoms tiesoms, į porą deszimtme- 
czių jie isznaikintų su visu girias, po kurių uždanga seno
vės lietuviai gynė tėvynę nuo prieszų.

Isz naminių gyvulių Lietuvoj augina: arklius, kiau
les, raguotus galvijus, avis, žydai miestuose laiko dar ož- 

Įkas. Garsus 1 nuo senovės žemaitiszkos veislės arkliukai, 
ne dideli, bet drūti, neilstanti ir nelepus. Sziądien ,dau- 

Iginusiai jų gabena į Vokietiją, kur juos pripažino už 
geriausiai tinkanezius kastynėse ir prie miestų ulyczi- 
nių geležinkelių. Arklių veislės geresnės krasztuose 
prie Prūsų rubežiaus lygiai Žemaitijoj, kaip Suvalkų gb., 
juo toliaus į rytus, juo menkesni, antai apie Vilnių uki- 
nįkų arkliai netikę; tą patį galima pasakyti ir apie kitus 
galvijus, apie pagerinimą karvių veislės, kiaulių ar avių 
Lietuvos ukinįkai mažai tesirūpina, geresnės veislės yra 
tikt dvaruose.

Isz naminių paukszczių tikt žąsų augina daugiaus, 
kurių daug iszgabena į užrubežius. Seniaus Lietuva garsi 

Akmianą geležį, apie’ Druskenįkus druską. 'Miežinį dar buvo isz biezių medaus, vaszko ir midaus; prie Keis- 
rudą, nors ne po daug, randa pJ laukus ir kituose Lietu- tucz10 ateidavo angliszki laivai j Palangą, isz kur paimda- 
vos krasztuose; kitąkart bažnytkiemyj Rudoj, Suvalkų 1 v0 vaszką. medų ir midų. Sziądien ir.ta ukes dalis nupuo- 
gubernijoj, buvo net parengta mažutėlė geležies dirbtuvė, daugumą liepynų iszkirto, pievas iszarė, bitėms trūksta 
kuri isz surastos laukuose rudos dirbdavo geležį ir isz jos paisto, apie pageri miną auginimo žmones mažai iszmano. 
žmonėms reikalingus padarus; kadangi vienok rudos buvo!^1^ Lietuvoj virina dabar tikt žydai, bet ir jų padirbtas

Į neina jau į užrubežius.
Žmonių apszvietimas, prilyginant prie užrubežių, sto

vi žemai, nors visgi dar augszcziaus negu tūluose Masko- 
jos krasztuose; apszvietimą, vieton platinti, stabdo ne- 
izsmintingais padavadyjimais maskoliszkos valdžios. Mok- 
slainių yra mažai ir tos paezios netikusios, jos pas
kirtos ne tiek ant platinimo apszvietimo, kiek ant mas- 
kolinimo lietuvių. Ant viso ploto Lietuvos nėra nė 
vieno universiteto, nė kitokios augsztesnių mokslų mok- 
slanės. Buvusį Vilniuje universitetą ir kitas augsztesnes 
mokslaines, moksliszkas įtaisas maskoliszkas randas užda
rė, įtaisas, rinkius, puikią biblioteką iszvežė į Maskoliją. 
Sziądien Vilniaus viesza biblioteka yra tikt szeszėlis tos, 
kokią isz ežia maskoliai pirmoje pusėje szio amžiaus iszga- 
beno. Apie rengimą mokslainių ir kitokių pakelianezių 

lūs, todėl neturi didelės vertės, jie palengvina vien iszga- apszvietimą įtaisų maskoliszkas randas pats nesirūpina, ne 
benimą medžių. Nevėžis ir Dubisa įpuola į Nemuną isz daleidiža gy ventojams parengti nieko ir savo kasztais, kas 
deszinės pusės. Paskutinę Nemuno įtaką maskoliszkas galėtų žmonių apszvietimą pakelti. Norą žmonių patiems 
randas rengiasi sujungti kanala su upe Aa, ant palengvi-! apsiszviesti stabdo rando padavadyjimas, pagal kurį tapo 
nimo panemunių gyventojams iszvežimo laukų produktų' uždrausta spaudinti ką nors lietuviszkoj kalboj nuo amžių 
į užrubežius; tokiu budu ant iszgabenimo javų ne reiktų priimtoms, už savo savastį lietuvių laikomoms lotynisz- 
juos siųsti į Prusus ir mokėti muitus, bet galima būt ga-lkoms literoms. Pusketvirto milijono žmonių per tai* ne 
benti tiesiog į Latvijos portus ir isz ežia jau toliaus į užru- galėjimo turėti savo kalboj knįgą arba laikrasztį. Už- 
bežius. Isz kairės pusės Nemunas priima dar Szestup^. Į . J (Toliaus bus)

per mažai, todėl atpigus geležies prekėms, Rudos dirbtu
vė ne galėjo užsilaikyti, darbai ne apsimokėjo ir reikėjo 
viską pamesti.

Svarbiausia Lietuvos upė yra Nemunas. prasidedantis 
ant Priebaltiszko iszkilimo, netoli isztakų Berezinos įpuo- 
lanczios į Dneperą, teka jis iszsyk į vakarui terp sziauri- 
nio ir pietinio iszkilimo diržo, toliaus užsisuka į sziaurius, 
prisigriebęs Priebaltiszkos žemumos, teka vėl į vakarus, 
įpuola į Kuroniszką užtaką, priesz įpuolimą pasidalina į 
alkūnes ir padaro deltą. Isz upių tekanczių į Neiųu- 
ną didžiausias yra Neris arba Vilija, kurisai po Kaunu 
įpuola į Nemuną, Szczara ir* Juodoji Hancza. Upė 
Szczara, Oginskio kanalu sujungta su Pripete, taigi upė 
Nemunas su Dneperu, Juodoji gi Hancza Augustavo kana
lu su upėmis Vislos sistemo, tikt tie kanalai maži, ne gi-



— LIETUVA

Wertė osygeno.
Seniaus mes jau kalbėjome 

Hygenoj, kaip svarbus ir kaip 
reikalingas yra žmogui oxygenas, 
kuriasi yra vienu isz musų oro 
sudėtinių. Jeigu isz oro isznyktų 
oxygenas, ne tikt žmonės, bet 
visi gyvi sutvėrimai turėtų tuo- 
jaus isznykti. Matome juk, kad 

- didelių miestų gyventojai yra 
daug silpnesni negu kaimiecziai, 
tas paeina nuo to, kad miestų ore 
mažiaus yra oxygeno negu ant 
kaimų, jį sunaudoja daugybė ant 
mažo ploto gyvenanczių žmonių, 
dirbtuvės, kiekviena virtuvė. 
Ant kaimų ore yra daugiaus oxy- 
geno, kadangi yra ežia daugiaus 
medžių ir kitėkių augmenų, ku
rie iszpustę žmonių anglerugsztį, 
susidedanezię isz oxygeno ir 
anglių iszvalo, oxygenęsugręžina 
orui, anglis gi sau sunaudoja. 
Jeigu ne butų ant žemės augme
nų, žmonės, gyvuliai, fabrikai 
jau seniai butų wisę oro oxygenę 
sunaudoję ir žmonės ir kiti gyvi 
sutvėrimai butų turėję i.-znykti 
nuo žemės pavirsziaus. Taigi mat 
girios ir laukų augmenys 
ne tikt kad mums suteikia mal- 
kę, medegę triobų statymui, mai
stu, bet užlaiko ore tiek oxygeno, 
kiek jo visokiems gyvuoliams 
reikia.

Skaitlius vienok žmonių dau 
ginasi ant žemės, dauginasi dirb 
tuvės, kurios daugiaus oxygeno 
savo pecziuose ant palaikymo ug
nies sunaudoja negu žmonės ir 
kiti gyvi sutvėrimai ant kvėpa
vimo, tuom tarpu žmonės naiki
na girias, medžių darosi vis ma
žiaus, ant žaliuojanezių pievų 
dygsta miestai, kuriuose nėra 
augmenų, taigi tūli mosklineziai 
jau sziędien stato klausymu, ar 
ant musų žemės ne iszpuls isz
nykti gyvybei dėl stokos oxyge- 
no? Pasimažinus jo daugumui že
mės atmosferoj, žmonės turės eiti 
silpnyn ir silpnyn, kę jau szię- 
dien užtėmyti galima ant gyven
tojų didelių miestų.

Atauszus žemei ant tiek, kad 
jos pavirszius užsidengė kieta 
pluta, žemės atmosfera susidėjo 
isz azoto ir anglerugszties. Gry
no oxygeno joje ne buvo tęsyk, 
tę parodo ir tas, kad jo nėra tusz- 
tumose granitų. Wisę oxygenę, 
kiek jo sziędien yra musų žemės 
atmosferoj suteikė jai augmenys, 
kurie po įtekme saulės isz angle
rugszties ir isz vandenų atskiria 
oxygenę ir jį suteikia orui; todėl 
ant žemės pirmiausiai turėjo atsi
rasti augmenys, be jų jos atmosfe
roj, ne esant ox y genui, negalėjo 
gyventi nė joki gyvi sutvėrimai. 
Per amžių amžius augmenys au
ganti ant žemės suteikė jos orui 
tiek oxygeno, kiek jo reikia ant 
užlaikymo gyvybės žmonių ir ki
tų gywU sutvėrimų; jeigu 
augmenys taptų isznaikinti, tai 
ore batų vėl tikt azotas ir angle- 
rugsztis, tokiame gi gyvi sutvė-

■ rimai gyventi negal. Taigi mato
te, kokię svarbiu tržduotę atlie
ka medžiai ir žaliuojanti žolynai.

Juo daugiaus bus auganezių 
augmenų, juo daugiaus ore bus 
oxygeno, juo augmenų bus ma
žiaus, juo mažiaus padirbs jie to 
gazo ir ore bus jo mažiaus. Kiek 
vienok jo yra musų ore? Ant 
kiekvieno ketvirtaino metro (1 
metras = Ii mastui) žemės pa
virsziaus yia 10 tonų oro, o jame
2 tonos oxygeno; kadangi vie
nok žemės pavirszius turi 510 
railijonę mylijonų metrų, tai isz- 
iszpuola, kad visoj musų žemės 
atmosferoj yra 1020 milijonų mi
lijonų tonų oxygeno. To užtenka 
ant sudeginimo visų augmenų, 
deganezių medegų ant mus že
mės, kiekviena gi tona tokių 
medegų ant sudegimo sunaudoja
3 tonus oxygeno, be jo gi jokia 
deganti medega degti ne gal.

Pagal iszskaitymę, kiekybė 
augmeniszkų deganezių medegų 
ant musų žemės ne pereina 340 
milijonų tonų. Gyventojų gi ant 
žemės yra 1500 milijonai žmo
nių; taigi iszpuola ant kiekvieno 
žmogaus po 20000Q tonų degan
ezių medegų. Taigi ne daug, jeigu 
atsiminsime, kiek kuro reikalauja 
kiekviena didesni dirbtuvė arba 
plaukiantis ant oceano garlaivys 
ir kad kas metas dauginasi 
dirbtuvių ir žmonių skaitlius; 
deganezių medegų, taigi malkų 
ir iszkasamų anglių, kurios tei
posgi paeina nuo augmenų, gal 
užtekts vos ant kelių szimtų me 
tų.

Ne tame vienok žmonijai pa
vojus, kad ji gal kuro netekti, 
kuro ras dar kalkėse ir jūrių 
vandenyse, ko užteks ant dau
gelio tukstanezių metų, bet ta
me, kad deganezios medegoe su 
naudoja labai daug mums ant už
laikymo gyvybės reikalingo oxy- 
geno. Besidauginant dirbtuvėms, 
kurios sunaudoja daug kuro, vi
sokį pecziai sunaudos tiek oxyge- 
no, kad jo pritruks ore greieziaus 
negu tai gal kam pasirodyti ir 
oxygenas persikeis į anglerugsz
tį, o joje ne galės žmonės gy
venti.

Ant apsaugojimo žmonijos ir 
visų žemės gyvų sutvėrimų 
vienaitinis kelias ne naikinti be 
reikalo medžių, bet stengtiesi 
kuo daugiausiai jų priveisti, vie
ton nukirsto medžio, pasodyti 
vienę arba du jaunu; pagal isz 
skaitymu, reikia, kad ant musų 
žemės butų nors treczdalya viso 
jos pavirsziaus po giriomis.

Kareiwio laiszkas nuo Ku
bos.

Santjago de Cuba, 17 d.
Liepos. 1898 m.

Skaitydami szitę mano groma- 
tę, persižegnokit ir pasakykite 
“amžinę atilsį” už duszię to, ku
ris mirdamas davė szitę popierę; 
pravardė to geradėjo yra James 
Furnance, prancūzas katalikas. 
Jisai mirdamas atidavė man visę 
savo mantę, o asz mantos ne su
vartojau, bet atidaviau ję vargę 
keneziantiems kubiecziams, pasi
likau tikt popietę, ant kurios 
raszau szit£ laiszkę.

Asz ėsmu truputį paszautas į 
raukę: mat kulka pataikė į kairię- 
ję raukę, o kad kaulo ne užgavo, 
tai tikiuosi pagyti labai greitai. 
Wisi sužeisti kareiviai buvo par
siųsti į Suvienytas Walstijas, bet 
tikt tie, kurie negalės greitai isz- 
gyti, arba toki, kurie ir iszgiję jau 
netiks į kariatfnę. Asz ię norėjau 
parvažiuoti, bet daktaras pasakė, 
kad į 2—3 mėnesius visai iszgysiu 
ir vėl galėsiu kariauti. Teip tai 
ir pasilikau. Bet grįžtu prie apra- 
szymo apie karę.

Kada mes priplaukėme prie 
Kubos, tai iszpanijonys stengėsi 
mus paskandyti szu vinis 12 colių 
kanuolių, bet nepataikė, kadangi 
mes juos apgavom: viena kul
ka nepataikė, jie mislino augsz- 
cziaus szauti, bet mes nesitraukė
me toliaus, tikt privažiavom ar- 
cziaus ir tas mus iszgelbėjo, kul
ka nuszvilpė virszum.
- 22 d. Sėjos visę dienę bombar
davo Morro Castle, ant rytojaus 
kubiecziai sumuszė ispanijonus po 
miesteliu Sibani. Tę paczię dienę 
mes iszlipom ant kranto ir iszsi- 
krovėm visę mantę, nors kulkos 
lakiojo per musų galvas. Naktyj, 
idant apgauti iszpanijonus, mes 
sukūrėm ugnis, kur kareivių ne 
buvo, mus 20000 sėdėjo tamsoje 
per vi<ę naktį; girdėt buvo ne
perstojanti szuvių ūžimai. Ant 
rytojaus jurų krautu mes nutrau
kėm ant miesto Santiago, kur bu
vo užsidarę iszpanijonai. Apie 4 
vai. vakare gavome pietus. Be
valgant, asz pamaeziau 5 oficierus 
svetimų krasztų: 2 buvo vokisz 
ki, 1 prancuziszkas ir 2 tnaskolisz- 
ki, vienas isz jų, kaip paskui da- 
žinojau, buvo kunįgaiksztis mas
kolius, o antras lenkas isz War- 
szavos, Milinski. Asz juos paži
nau isz apsirėdymo ir užkalbinau 
maskoliszkai. Parisveikinom ir 
broliszkai pasikalbėjome. Mimo 
oficierai mislyjo, k;>d asz patikau 
ežia savo gimines ar pažįstamus.

26 d. Sėjos prisiartinom prie 
miesto Santiago, davė mums 4 
vai. atilsėti, bet menkas tai buvo 
atilsys, nes b jo visę dienę ir nak
tį, buvome visi sziapi ir žliugini.

1 d. L’epos, 4| v. ryto, suki
lom ir iszėjeme ant augszių kalnų 
apžiūrėti miestę Santiago ir musų 
prieszus. Pirmę szuwį paleido 6 
vai. ryto, o paskutinį 3 wai. po 
pietų. 4 d. Liepos muszėsi per 
dienę ir per nak<į, kulkos lakstė 
ir birbė kaip b ežių spieczius, 
mat szaudė ne vienas, bet tuk 
staneziai žmonių. Komandierių 
balso ne buvo girdėt per tę baisų 
pyszkėjimę, todėl komandierai 
davinėjo prisakymus ne balsu, 
bet revolverių szuviu. K ii p tikt 
kareiviai pamatė durnus, suszu- 
ko:ura! ir leidosi pryszakin:szau
dė, muazė, degino, rėkė, juokėsi; 
kareiviai isz tos baisybė•< isz pro
to ėjo, paszauti puolė, mirsztauti 
mirė, viskas ežia susimaiszė. Du
rnai uždengė szvie*ę, kubiecziai, 
amerikonai, iszpanijonai, unifor 
m ai, kepurės, ginklai, pinįgai mė
tėsi ant žemės kaip mėszlas, nie
kas nieko neėmė, nes m slinom, 
kad gyvi ueiszlikaim.

Gana sziuom sykiu; jeigu kada 
pargrįsziu, apsakysiu viskę pla- 
cziaus.

Kaz. B’czus.

Wietines Žinios.
— Sveikatos užveizda Chica- 

goj garsina, kad po paskutinių ly
tų vanduo ažere, isz kurio dūdos 
traukia vandenį ant miesto reika
lų, teip tapo pagadytao, kad jis 
gali būt vodingas žmonės. Ant 
apsisaugojimo, reikia ne gerti ža
lio vandens, bet tikt pervirintę.

— Pereitos subatos dienę trys 
darbiuįkai slovakai (ungarai) ta- 
po nusiųsti iszvalyti kaminę 
dirbtuvių Illinois Steel Co. Woe 
pradėjo darbę, vos įlindo į kami
nę, nuo virszaus nupuolė deganti 
suodžiai ir baisai juos apdegino. 
Nugabeno visus tris į ligonbutį, 
bet du isz jų tuojaus pasimirė, 
iszgelbėti treczięjį teiposgi nėra 
nė jokios vilties.

— Du narsus žydeliai, Bennie 
Goldberg ir Dovidkė Davidson, 
ant Wilson ulyczios užsimanė isz- 
kandyti, kaip moka szaudyti isz 
revolverių. Wienas isz jų, drę- 
sesnysis, griebė revolverį, isz 
baimės betraukdamas užsimerkė, 
patraukė revolverį, tasai pykszte 
įėjo ir kulka,vieton įeielių, patai 
kė sėdineziai ant trepu vienų na
mų 83 metų seneliai į J>etį. Nar
sus žydeliai likosi patupdyti į 
aresztę.

— Chinietis Sing Sam pavo
gė savo vientaueziui 50 dol., bet 
isz baimės, kad už jo vagystę ne 
suaresztuotų, nuėjo ant tilto ant 
Halsted ui., norėdamas pasiskan- 
dyti, įszoko nuo tilto į upę, bet 
tapo iszgriebtas ir nugabentas 
ant policijos stacijos, kur prisipa
žino,viskę iszpasakodamas. Ansai 
chinietis, kurį apvogė, dažnio- 
jęs apie savo vietauezio baimę, 
pasigailėjo ir dovanojo savo pi
nigus.

— Kad musų didžtureziai mo
ka iszsisukti nuo prigulinezių ant 
miesto reikalų mokeszczių, 
geriausiai parodo, kad kas metę, 
pagal aprokavimę miesto urėd- 
nįkų, nekrutanti gyventojų 
turtai, vieton . didintiesi, 
eina mažyn. Kas metę pastato 
po kelis tukstanezius naujų 
namų, vertė vienok visų naj 
mų Chicagoj kas metę parody
ta mažesni, tai yra, mokeszczi ii 
nuo nekrutanezių turtų mažinasi; 
szįmet isz to szaltinio bus ant 
500000 dol. mažiaus surinkimų 
negu pernai. Klausymas, kiek už 
melagingę iszrokavimę didžtur
eziai užmoka miesto urėdnįkams?

Niekei Plate exkursla in Bostoną.
Tikietai parsiduos ant trukių 

iszvažiuojanczių isz Chicagns 16, 
17 ir 18 Rugsėjo už 119 į abi pu
si ir bus gėri ant sugrįžimo net 
iki 30 Rugsėjo. Teiposgi pigios 
prekės į visus rytinius miestus. 
Miegojimui prirengti karai net 
į Bostonę ir Nev Yorkę. Prekės 
pigesnės kaip ant kitų geležinke 
lių. Atsiszaukit arba raszykit 
prie J. Y. Calahan, Gen’l Agent, 
111 Adams st., Ch:cago. Telefo 
nas Main 3389. <oo>

Mitingai.
Dr-tė Apveizdos Dievo laikys 

netikėlę mitingę, reikaluose Chi- 
cagos lietuviszkos parapijos, Su
katoj, 13 Rugpjuczio, 7į valandę 
vakare, salėje L. Ažūko, 3301 
Auburn avė., ant kurio visus są
narius užkvieczia pribūti.

Su guodone, K. Kunca, prez.

Teatras ir Balius.
Dr-tė Panų Szv. Marijos P. 

Ražanczavos rengia teatrę ir ba
lių ant nedėlios, 11 Rugsėjo 
(September) Szv. Jurgio parapi
jos salėje, kurs prasidės 7 valan 
dę vakare. Žaislė tėatro yra 
naujai paraszyta, kiek vienę isz 
žiūrėtojų užims. Dėlto vi»us 
lietuvius ir lietuvaites užpraszo 
ant tos gražios žalio vos pasit eng
ti. Su guodone

w Dr tė Panų Sz. M. P. R.

Padekawon6.
Chicago, Dr-tė Liuosybės ant 

savo paskutinio susirinkimo, lai 
kyto 7 d. «zio mėnesio, nutarė 
per laikrasztį i-zreikszti szirdin 
gęaczių prezidentui Susiv. L. A. 
guod. kun. Žilinskui, kurs teikė
si musų draugystę užkviesti prie 
“S- L. A.” Už pakwie imę d'de- 
liai esame dėkingais ir prižadame 
remti “Susiv.” pagal savo is^ 
galę, kaip tik jo įstatai tage 
rai pertaisytais.

Su guodone, Dr tė Liuosybės.

Balius! Balius!
Nedėlioj, 14 Rugpjuczio, savo 

salėje darome balių pasilinksmi
nimo, ant kurio grajįs gera muzi
ka, bus szokiai ir aziaip gražus 
pasilinksminimas. Dėltogi visus 
aplinkinius ir pažįstamus užpra- 
szome atsilankyti. Balius prasi
dės 6 valandę vakaere.
o *. ( K. LiaudanskisSu guodone |jr j jaou,Mucka& 
3301 S. Morgan st, kertė 33os.

PaĮieszkojimai.
P&jiessk&u sawo brolio, Jono Grei

eziaus, pusbrolio Juozapo Gledraiczio, 
Juozapo Benitauskio ir Agotos Kuncai- 
tfis. Jie pats, ar kas kitas, teiksis duot 
man iinię ant szio adreso:

Miss Ona GreicikS, 
3244 8. Morgan st., Chicago, III.

Pajieszkau sawo draugo Felikso Dru 
baiezio, isz Kauno gub., Sziaulių paw., 
Dausiszkių kaimo. Jis pate, ar kas kits, 
teiksis duot žinią ant szio adreso:

Stanislowas Iwanauskas
Kinmundy, Illinois.

Pajieszkau sawo brolio, Antano Wai- 
czio, isz Kaunogub., Reseinių paw., Ku- 
turių kaimo: pirmiaus gyweno Chicagoj. 
Turiu pas jį labai swarbų reikalą. Jis 
ar kas kits teiksis duot žinią ant szio ad
reso: Augustas Waiczys,

Box 13, Federal, Pa.

Pajieszkau sawo draugų: Simano 
Kasparawycziaus ir Mikolo Žinkewy 
cziaus, abudu isz Kauno gub., Reseinių 
paw., Wartanaiczių ir ūžkertinių kai
mų; teiksis atsiszaukti ant szio adreso: 

J. Mortinatis,
602 Pine st. Wilmington, Del.

Pajieszkau Kazimiero Kaminskio, isz 
Kauno gub., Sziaulių paw., Rawdenų 
parapijos, 5 melai atgal jis gyweno ap
link Chicagą. Turiu prie jo swarbų 
reikalą. Jis pats, ar kas kits, teiksis 
duot žinią ant szio adreso: 

* Martin Grnists,
Box 55?, Rumford Falls, Me.

Pajieszkau sawo pusbrolių: Nikodemo 
Gurskio ir Liudwiko Vilko, abudu isz 
Kauno gub., Panevėžio paw., Ramiga- 
los parapijos. Jie pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant szio adreso:

L Gurskis,
148 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo kaimynų: Juozapo 
Staszkaus, Antano Szulckio ir Kazimie
ro Marozo, isz Kauno gub., ir pav., Pa- 
juodbalių kaimo. Teiksis atsiszaukti: 

Cbas Kishen,
1765 87 PI. Douphin Park, Chicago. III.

ŪKININKAS, Lietuvos ujdnįku lai- 
kraeztis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

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

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

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

TURI BŪT

Iszparduotl per 
60 dienu!

66 LOTAI
Ant 22roa Avenue nuo 
Lake St. in Nziauriua, 
arti bainyczioa iriazka- 
loa, Melroae Park, III.

Prekes Lotu nuo

'$80.00 iki-$210.00
Gaus pilnas popieras su kiekvienu Lotu.

Wlsos Inta Įsos apmokėtos.

ATSISZAUKIT PRIE AGENTO

F. Dunnebecke,
No. 2S 19th Avenue, 

...MELUOSE PARK, ILL.

Dasižinokite pas Juozą Stefankeviczįu, 
Melrose Parke, kurs tenai tari lotą 

pirkęs. t (lt—8) *

Mrs Szymkiene
Duoda rodąs ant vi- 

šokių kentėjimų.
JePtp V (spėja laimę ateitėe. 
ąKT H Persergėti nuo

Vhgių.
Atsiszaukite pas: 

P. Szymkienia,
51 N. lat sL Brooklyn, N, Y.

114-81

LaiNzkal ant paczto.
MCbeakl* E.
07 Curnis MIm
78 Endsrl Ootnlnle.
00 Grėbtos Jen
92 Goraltki Krank

107 JsDkovgka Msgdsl.
lOSJegra Andre**
109 Jesek Vojtech
110 J orėk Tomai
111 Justine John
118 Ksszovicz Auna
110 Kaznotreka Mūrys
117 Kalerewekl M«x
125 Kolis Mjtej
130 L-bawltz Gulta -
145 Malinoski J*n
150 Munkabun Em.
ĮSI Muiil Karei
1M N ik u Ilk i M r.

IS7 Oatrowaki L. M. 
100 Pesar Sabaitian 
ISB Pietryk Jakob 
106 Pizem Alon 107
167 Pils Juuet

166 Putullo H A.
170 Rubazlua Augustu
171 Reizlimki Fraaz 
178 Rlncbewica Wlno. 
306 Smieitklai Tomo 
917 Szlnal In.
228 Trukewakl Bolesl.
225 TurmanekaJohana
227 Vukuni* Bara
229 Wastk Voleieh
881 Wllgs Mlehal
238 Wojnow»ki Jsn
240 Vukasorzle J.

Pirmutinis
Lietnwiszkas Albumas 

iszleietaa k n s z ta i s kun. A. M. Mi
luko.— Yra tai puikiausia liet. 
xnįga iki sziol iszleieta. Ant 46 
lapų puikios slidžios popieros, 
atapaudinti gražus paveikslai 15 
mus svarbesniųjų ręsztinįkų: 
vyskupo Volonczausko, Daukan
to, Ivinskio, vyskupo Baranaus
ko, kun. Burbos ir tt., teiposgi 
paveikslai 8 lietuvių nukentėju
sių už lietuvystę, tipai pa
rodanti kaip nesziojaapie Senapi- 
lę mergos, jaunamartės, dėdienės, 
dėdės, seniai ir tt...o teiposgi 
paveikslai Susivlenyj ino Seimo 
delegatų, Szenadorio nedėldiem- 
nės mokslainės mokintojų, 5 lietu- 
viszkų bažnyczių, ir tt. Atspau- 
dinta tų knįgų ne perdaug, taigi 
norinti jas įgyti, pasiskubinkite. 
Prekė 50 cnt., o puikiuose ap
daruose 75 C!lt., kuriuos reikia 
prisiųsti per money order, ne 
markėmis. Perkupcziams, per
kantiems ne mažiaus kaip 10 ant 
syk n u leidžiame 30%. Pinįgus 
siuneziant reikia padėti adre-ę:

Rev A M. Milukas, 
Shenandoah, Pa.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, ogreieziau- 
siai suvaikszczios. Už greit uinę ir 
teisinguinękasdien apturime szim 
tus padėka vonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorčzių 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 szifkorčzių ar 
ant iszsiuntiitio į krajų, visada 
uždėkite sz>tokį adreeę:

A. Olszevskjs, 
Sub Station Nn,-60, Cbicago, III.

Pigiai ant parandawqjlmo Bato
ras su basėm e n t u ir stone. Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: 
Chtelevski, 3301 Laure! st.

NAUJA D1RBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turiu užgarbę praneszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad asz atidariau lie- 
tuviszkai-lenkiszkę dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(haftų) artistiszkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priimu 
nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. ■ Nepasigirsiu kad asz dir 
bu pigiaus už kitus, bet kas mane 
darbus pamatys, pažins jų vertę.

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

Su guodone,
T. Andruszewiczaite,

115 W. Division St.
Chicago, Illinois.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui. Z >

N ujimą pnlkltr Fotogt fljM, ut tuziną tiktai 
$2 00

An wuuellu Ir kitokiu reikalu uujlma FotoK-a 
fitaa kopulk auMi.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

iszgydytas isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdykumą(ononi%ma) naminėmis gydy
klomis. Teip iszsigydyti ne galima, 
bet jeigu kenti ant nervų turi apsilpny- 
tas lytiszkas . dalis kūno per ononizmą, 
ar poliuciją, kenti galvos skaudėjimą, 
pilwo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszyic 
sziądien pas mano, o asz atsiųsiu tau 
apraszymą kaip asz iszsigydžiau trum
pu laiku isz tokių pat ligų kelių metų 
kentėjimo, Apraszymą prisiųsiu užpe- 
czėtytame koperte ir ipie tavo groma- 
tas nieks nedažlnos. įdėk už 2c markę 
ir raszyk pas: Fred Wilson
(M—8) Box386, Kenosha, Wis.
................ " ■!........ 1 1

Pirmas lietuviszkas

SAL1UNAS
ANTANO BAZARO,

601 S. 8<hst., kertė Messanue.
St. Joseph, Mo.

Užlaiko geriausius gėry mus, 
priima vyrus ant “bosnio” ir tu 
ri czystus nitnusdėl pakele vin
gų į tę miestę atsilankiusių. Wi- 
sus į ežia atkeliavusius užpraszo 
atsilankyti. (ta-«)

Atidarymas saliuno.
PrHne^zu viaiemsaplinkiniems 

ir pažįstamus, ksd atidarau nauję 
saliunę pn. 4458 S. Wood st., 
kertė 45 ui., vietoje buvusio Ze
nono Bykovo, atidarau saliunę, 
šulę ir ruskę “banę” prie to, su 
geriausia tarnysta. Pirtis puikiai 
įtaisyta, kur kiekvienas galės 
gerai iszaiprausti kaip sename 
krajuje, salė dideli, gera antmi- 
tingų, veselijų ir šiokių, o saliu- 
ne užlaikau geriausius gėry mus. 
Szirdingai užpraszau visus atsi
lankyki i.

Kopstantina Chspek, (26-8)

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KVKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ Ir tt

Turiu už garbę apreikszti guo- 
(lotiniems Kunįgams ir guodotin. , 
Draugystėms, kad asz dirbu vi- 
sus augszcziaus paminėtus daig- 
tus Plgiausei, Tebdngiausei 
ir Geriauaei, nes per 30 metų O 
užsiimdama iszdirtimais įgijau fu! t 
geriausę praktiką»ir dėl to galiu O
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai. ■■ W

Su guodone "
W. SLOMINSKA, 67» MILWAUKEE AV.

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuve tapo
\ Apdovanota

DVIEMS NEDALIAIS
ant Ko8ciU8zkO8 Paro
dos už rūpestingą, tei-

Ir artistiszką isz-

KRAJ0WA
1t94

I
LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT, j
Kauno gub. Szauliu pavieto. S838 W. 18th StreetH Telefoną.: Canal 78.

Telefonuot galima isz kiekvienos 
Nuo Stos iki 12tos ryto. Į aptiekos.

*a'ziv- 4’S^ *flk*>6* *7.f* sR

Ll6iuwlszKa fWa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu^

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

Aptlekoje u-isada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniam.* 
rodąs dykai.

Waterbnrio Mebliu Kompanija
(Waterbury Furniture Co.)

135—169 E. Malu St. poli4Veatro.
Sveikiname savo kostumeriusszirdin- 

gai jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime isžreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo tavorus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir sawo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedeie esti pigus iszpardavimai 

Karpetu, Purcelinlu Indau, Me- 
bliu, Pecziu ir tt.

Grabai ir kiti wisi Pagrabiuiai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių PagrabiniJcae.

Ant pareikalavimo szaukite mane ko- 
žname laike isz District Telefon Ofiso, 
5 E. Main St.

Greitas patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

\ notarijuszas.
CLAIM ADJVSrER.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo viengenti:

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

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

BU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės.

“The Šhoe Man”.
D&sižinok po nr.

82Ą Bank St., WATERBURY, ' CONN.

užlaiko gerą alų, Kniausės ir czystas a- 
rielkaa ir kvepenezitu cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežtni atvaževusių įChi
cagą. Prie to turi gerą sale.dėi mitingu, 
ezokių ir kitokių zabovų.

S. LELIA8ZIU8,
650 S. Canal St, CHICAGO.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku 
pas

J. Danisewiczm,
768 Rauk ir River Slde Sts.

laterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

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

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- ' 
. sos, tikėjimo ir kalbos.

Kasztuoja ant metu $1.00
Pernyksz.czius ir užpernykszczius nume

rius galima gauti už 50c.
Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 

žiūros uždyką.
Raszant reikia padėt* adresą:

Rev. A. Kaupas, 
1423 N. Main Av., Scrauton, Pa.

“Vienybe Lietuvninku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza evarbiauaes ir teisin- 
giauees 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. PAUK8ZTI8 & co.
PLYMOUTH, ' PA.

M. A. Pawlati8kas,
Dirba ir taiso visokius daiktais isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciugelius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkuil instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus irant iszmokescziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

nuo $3 iki
Kam koki daiktai yra ant greito reika

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

M. A. PAWLAUSKA8, .
LJ4 Foreman St., Cleveland, O.
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