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Politiszkos žinios.

Amerika ir Iszpanija.
Užimtos Amerikos Ha vai salos 

tapo priskirtos prie jos valdybų 
po vardu Havai teritorijos. Gy
ventojai gana prilankiai priėmė 
Amerikos komisorius paimanczius 
tas salas.

Nuo Kubos ir Porto Rico isz- 
paniszki kareiviui isz ipalengvo 
kraustosi namon, isz jų pusės jau 
p&siprieszinimo ne bus. Kubos 
pasikėlėliai pareikalavo nuo A- 
merikos rando, kad tasai jiems 
iszmokėtų algas kaipo karei
viams, kadangi jie isz vien su 
amerikonais priesz Iszpaniją ka
riavo; kitaip jie ne galį padėti 
ginklų, kadangi ne turi isz ko 
maitytiesi. Ant Kubos pasikėlė- 
liai nesi tai ko prie Amerikos su 
Iszpanija padarytos sutarties, jie 
po senovei užpuldinėja ant ma
žesnių iszpanijonų pulkelių.

Ant Filipinų dalykai stovi nie- 
kiaus, nors laikraszcziai ne vie
naip apie tuos dalykus garsina: 
vienut dieną jie paduoda, buk isz 
susirinkusių 20 pasikėlėlių vir- 
szinįkų, 18padavė balsą už pris
kyrimą tų salų prie Amerikos, 
antrą gi dieną tam užgina ir sa
ko, kad maisztinįkai reikalauja 
vi-iszkos, neaprubežiuotos savi- 
stovystės, kad Aguinaldo apsi- 
garsino diktatoriumi ir siunczia 
jis pasiuntinius į Washingtoną, 
idant iszreikszti prezidentui M c 
Kinleyui savo norus, jeigu jų ne 
iszpildys, jis pasirengęs su ginklu 
pariprieszinti amerikonams. Kad, 
turbut, paskutinės žinios teisin
gesnės, rodo tą tas, kad Ameri
kos randas ne tikt ne mažina ka 
riaunos ant salų, bet gabena jos 
vis daugiaus. Dabar beveik vi- 
808 salos yra Aguinaldo rankose, 
iszėmus dviejų miestų, Manilles 
ir Cavittos amerikonų užimtų ir 
mažos salų dalies, kurią dar lai
ko iszpanijonai, bet jie pats nu
mano, kad ne ilgai galės užsilai
kyti. Dabar jau nelaisvėj pas 
Aguinaldo yra 9000 iszpanijonų. 
Zokonįkai, kurie isz vien su isz- 

-paniszkais urėdnįkais valdė salas 
ir skriaudė gyventojus, jau aplei 
do klioeztorius ir iszsikraustė nuo 
tų salų, daugumas jų sugrįžo į 
Iszpaniją.
Iszpamjoj teiposgi daugumas gy

ventojų pradeda ne pasitikėti vai-

džią laikantiems; dabartinis mini- 
sterių pirmsėdis Sagasta, pats isz 
si tarė, kad reiks jam su visais mi- 
tosteriais pasitraukti nuo urėdų. 
Jį kaltina tūli jenerolai už visas 
nelaimes, kokios pasiekė I-zpani 
ją. Pi iesz dabartinį randą stoja 
lygiai buvęs Kubos virszinįkas 
Weyler, kaip ir buvęs Filipinų 
gul>crnaioiius Palavieja. Paszauk- 
ti į kariauną rezervos kareiviai 
ant paszaukimo ne atėjo į tar- 
nystą, apie 100000 perėjo į Pran
cūziją, ežia bandė organizuotis, 
norėjo sugrįžę jie Iszpanijoj priesz 
randą revoliuciją pakelti, bet 
Prancūzijos randas uždraudė jiems 
ežia pasilikti. Europoj dabar 
daugumas laikraszezių pranaszau- 
ja, kad Iszpanijoj užgims namini 
karė, kuri nežinia dar. kuom gali 
pasibaigti.

Egiptas.
Angliška ir Egiptiszka ka

riauna, pergalėjusi derviszų pa- 
jiegas ir apėmusi jų sostapilę, ne 
apsistojo ant tos vietos, bet trau
kia toliaus į pietinius krasztus. 
Derviszų pranaszas su likucziais 
savo kariaunos, isz viso 2000 
žmonių, nutraukė į Kordofaną; 
ant paskutinio muszio lauko, 
kaip paduoda anglijonai, krito 
derviszų apie 16000 žmonių. To
kiu budu buvusios prietinės E- 
gipto provincijos, kurias derwi 
szai buvo paveržę, tapo atgal 
atkariautos. Anglį jonai nusiun 
tė upe Niliumi du kanuoliniu lai
vu, bet nuplaukę iki Faszodai, 
tie laivai persitikrino, kad Fa- 
ozoda užimta europeiszkos ka
riaunos, matomai prancūzų, ku
rie nuo savo valdybų prie ryti
nių Afrikos pakranezių iszsiun- 
tė kariauną į vidurinius Afrikos 
krasztus ir užėmė ne tikt isztakas 
Baltojo Niliaus, bet visus krasz 
lūs nuo Raudonųjų jūrių iki val
dybų Kougo vieszpatystės ir to
kiu budu užkirto anglijonams ke
lią nuo pietų, atskyrė Egiptą nuo 
angliszkjj valdybų ^Vidurinės ir 
Pietinės Afrikos. Prancuziszka 
kariauna esanti Faszodoj, apie ką 
anglijonai nieko nežinojo, paliko 
szuviais atsiųstus ežia angliszkus 
laivus teip, kad tie vos spėjo pa
bėgti. Wirszinįkas angliszkos 
kariaunos Egipte, jenerolas Kit- 
chener, nusiuntė dalį žemės ka
riaunos ant persitikrinimo, ar isz 
tikro Faszoda jau prancūzų ran 
koše. Ką darys persitikrinęs, 
nežinia. Nėra abejonės, kad pran- 
auzai geru isz ežia ne pasitrauks. 
Kadangi vienok anglijonų ir 
egiptijonų pietiniame Egipte yra 
daug daugiaus, jie gal isz 
tų krasztų prancūzus iszvyti, bet 
tąsyk turėtų užgimti karė terp 
Prancūzijos ir Anglijos, į kurią 
noroms ne noroms taptų Masko- 
lija įtraukta. Ar Anglija ne pa- 
bjgs rizikavimo, dabar spręsti ne 
galima.

Anglija visur jieszko padėtojų, 
bet atvirų padėtojų niekur ne 
randa, rods skaitlių savo ne 
draugų pasisekė jai sumažinti. 
Anglija padarė sutartį su Wo- 
kietija, kuri daleidzia Anglijai 
pirkti nuo Portugalijos kolioni- 
jas Delagoa užtakos, už tai An
glija nesiprieszįs, jeigu Wokieti- 
ja iiž ms kitus VVidurinės Afrikos 
krasztus. Padėti vienok Angli
jai, jeigu ji įsikivinkliotų į karę 
su Prancūzija ir Maskolija už 
valdybas Afrikoj nė VVokietija, 
nė Japonija, o dar labiaus Ame 
rika, kurią Anglija visaip sten
giasi į savo pusę patraukti, ne
turi reikalo, minėtos vieszpatys 
tės ne kariaus juk už Anglijos 
reikalus Afrikoj, kadangi loj 
svieto dalyj nė jokių savo reika
lų ne turi.

Turkija.
Ant salos Kretos užkilo vėl 

krikszczionių skerdynės. Užkilo 

jos mieste Candija, kur buvo 
silpnos anglijonų pajiegos. Ma- 
hometoniszki gyventojai apsigin
klavo ir pradėjo užpuldinėti ant 
krikszczionių, degino jų namus 
mieste Candija, plėszė turtus ir 
pjovė nepasirengusius ant apsi
gynimo krikszczionis, iszpjovė jų 
600. 100 angliszkų kareivių nuo 
laivo iszlipo ant kranto, bet jų 
nenusigando maisztinįkai, užgimė 
muszis terp mahometonų ir ang
liszkų kareivių, paskutiniai buvo 
priversti grįžti ant laivo, jų 40 
tapo užmusztų arba paszautų. An- 
gliszkas konsulius tapo užmusz 
tas, jo szeimyna prapuolė, todėl 
nežinia, ar jai pasisekė isztrukti, 
ar gal teiposgi uid jos sanariai 
tapo iszskersti. Stovintis porte 
angliszkas kariszkas laivas 
bombordavo miestą, . bet 
maisztinįkai po kanuolių szu
viais skerdė toliaus krikszczionis 
ir draskė jų turtus. Ant pagelbos 
anglijonams atplaukė itaiiszkas 
kariszkas laivas, skerdynes isz 
ist syk pasisekė apstabdyti, bet 
jos ant rytojaus vėl atsinaujino. 
Tapo nuo laivų iszsodyta europe- 
iszkų laivynių kariauna, ji užėmė 
miestą, maisztinįkus iszvijo, bet 
jie skerdžia dabar krikszczionis 
salos viduriuose. Krikszczionys 
teiposgi ginkluojasi ir jeigu eu- 
ropeis/koms vieszpatystėms ne 
pasiseks maisztų suvaldyti, turės 
vėl užgimti ant tos nelaimingos 
salos kraujo praliejimai. 
Skerdynėse ėmė dalyvumą ir 
dalis turkiszkos kariaunos, teip 
vadinami baszibuzukai. Į Can- 
diją atkako dabar paskirta tįi- 
džtujų- WMMpatyaacaių komisija 
ant isztyrimo, kas pagimdė tas 
skerdynes. Anglijonys ui tai ap
skundžia Turkijos gubernatorių 
Dievedą paszą. Sanariai atka
kusios ežia ant isztirimo priežasz- 
czių skerdynių komisijos sako, 
kad kas pasirodys kaltu, tas bus 
nubaustas, maisztinįkų vadovai 
bus pakarti. Europeiszkų laivy
nių vįnzinįkai pareikalavo nuo 
Turkijos gubernatoriaus, kad ta
sai atimtų ginklus baszibuzu- 
kams, bet tas atsisako klausyti 
Europos prisakymo, jis teisinasi, 
kad privalo klausyti vien sulta- 
no pi įsakymo. Europos laivynių 
virszinįkai, kaip paduoda laik- 
raszcziai, nutarė kaip tikt aut 
Kretos maisztui bus suvaldyti, pa
sistengti isz ežia su visu iszvyti 
turkiszką gubernatorių ir turkisz- 
ką kariauną, kadangi jie tiki, kad 
krikszczionių skerdynes ežia ty 
ežia parengė patsai gubernato
rius ir Turkijos rando agentai, 
jie iszdnlino ir ginklus mahome 
tonams, atkerszydami Europos 
laivynių virszinįkams uitai, kad 
jie nedaleido iszlipli ežia sultano 
atsiųstai naujai turkiszkai kariau
nai.

Pasikėsinimai ant Euro
pos waldonų gywasties.
Paskutinę sanvaitę Europoj 

buvo keli pasikėsinimai aut jos 
valdonų gyvasties.

Pirmas pasikėsinimas buvo ant 
gyvasties maskoliszko caro Mas
kvoj, kada tasai atkako ežia ant 
atidengimo naujai pastatyto pa
minklo Aleksandro II. Susikal- 
bėtojai nihilistai, žinodami, ko 
kiomisulycziomis keliaus ciecorius 
prie to paminklo, siauroje vienos 
ulyczios vietoj pasisamdė gyve- 
nimą, prileido jį gazo, tikėdami, 
kad jis padegtas turės pagimdyti 
tokią bais:ą explioziją, kad ji su 
griaus namus ir jų griuvėsiai tu
rės užmuszti szalė važiuojantį 
carą. Kadangi padegantis gazą 
teiposgi be abejonės turėtų būt 
uimusztas, todėl susikalbėję nu
sprendė trauktiliosus, kam iszpuls 
padegti. Liosas pateko kokiam 
ten Kalinovui. Paskirtoj dienoj 
Kalino v laukė caro viename 
kambaryj gazo neprileistame ir 

pamatęs važiuojant karietas, ne
pažinodamas getai caro, per ank
sti padegė guzą, lasai explioda- 
vo, užmuszė p^i padegėją ir 
ulyczia važiuojantį su paezia ko
kį ten jenerolą, kurį mat Kali- 
nov polaikė už (iecorių. Mask
voj potam tapti suareeztuotų 
daug žmonių, bet ar terp sua- 
resztuotų yra tikri kaltinįkai.dar 
ne žinia.

Antras pasikėsHbim is, teiposgi 
nepasekmingas, buwo ant gyvas 
ties jaunos Holandijos kaialienės 
Wilhelminos: važiuojant tai isz 
H i ag o s į Amsterdiamą ant savo 
apsivainikavimo iszkilmių,t>zovė 
į ją tris kartus koksai anglijonas, 
bet nepataikė. Szovėjns likosi su- 
aresztuotss. Kojis norėjo, sunku 
įspėti. Mena, kad tai buvo kok
sai beprotis.

Treczias pasikėsinimas, ant ne
laimės pasekmingas, buvo ant 
gyvasties Austrijos ciecorienės, 
kuri neimdama nė jokio dalyvu- 
mo prie valdymo kraszto, nie 
kuom ne galėjo nusidėti. Nelai
minga ciecorienė isz Prancūzijos 
atvažiavo į Szveicariją, į miestą 
Gene*.vą, rengėsi garlaiviu pasi- 
vėiyti ant*ažero. Einant ant 
garlaivio, užpuolė ją koksai itali- 
jonas ir su trikampiu peiliu per
dūrė plauczius, užgavo ir szirdį; 
sužeista ciecorienė nubėgo dar 
ant garlaivio, bet ten apmirė. 
Nugabenta į hotelį, tuojaus pasi
mirė. Uimuszėjaa, kurisai gėrisi 
savo darbu, tapo suimtas. Juom 
yra italijonas Lechini. Mat pas
kutiniuose laikuose italijonai at
sižymi valdohų ■uimuszystomis: 
jie nudurė Preamrtijoa preziden
tą Garuotą, jie užmuszė iszpani- 
jos ministerių pirmsėdį, Conovasą 
dėl Castillo, o dabar Austrijos 
ciecorienę. Wisi Europos valdo
nai ir prezidentas McKinley isz 
reiszkė Austrijos ciecoriui pasigai
lėjimą. Angliszki laikraszcziai ra
gina viso svieto vieszpatystes 
susidraugauti ant isznaikinimo 
žmogžudžių anarchistų.

^Vokietija.
Wokietijos ciecorius, matomai, 

ne pritaria Maskoliszko caro už
manytam kougresui kaslink su
mažinimo poginalu laikomos ka
riaunos. Savo kalboje Westfalijoj 
jisai iszsitarė, kad norinti sanda
ros, reikia turėti drūtą kariauną, 
kuri geriausiai Wokietiją apsau
gos nuo prieszų užpuolimo. Dabar 
Wokietijos parlamente,ant cieco- 
riaus prisakymo, ministeriai ren
giasi pareikalauti daugiaus pinį- 
gų ant padauginimo vokiszkos 
kariaunos ir sudrutinimo karisz- 
kos laivynės. Jeigu Wokietija ne 
sutiks sumažinti po ginklu laiko
mų kareivių skaitliaus, ne gal 
būt nė kalbos, kad Prancūzija su
tiktų paleisti nors vieną savo 
kareivį. Todėl, jeigu svarbiau
sios, labiausiai Europoj nesutin- 
kanczios vieszpatystės nesutinka, 
nesutiks ant to nė kitos susi- 
riszusios su pirmutinėms. Todėl 
jau sziądien galima paabejoti, ar 
bus kas isz caro užmanyto sanda
ros kongreso. Patsai caras gei
džia sandaros tikt todėl, kad joje 
mato Maskolijos ir savo naudą. 
Juo ilgiaus ne reiks baugytiesi 
karės, juo pasekmingiaus jis gali 
kariauti su Maskolijos nihilistais, 
taigi neužkenezianeziais caro pa
valdiniais.

Isz Lietuvos.
Pasiskundimas Pobiedo- 

noscewo carui.
Garsus caro rujos perdėtinis, 

fanatikas Pobiedonoscev, virszi 
nįkas teip vadinamo staeziati 
kiszko ‘sz veneziausio sinodo’, pa
davė carui savo raportą apie pla 
linimasistaeziatikystės visokiuose 

| Maskolijos krautuose. Maskolių 
kas paszlemėkas skundžiasi labai, 
kad staeziatikystė Lietuvoj ėsanti 
sunkiose san lygose. Didžiausi jos 
ir maskolystės prieszai ėsa ežia 
katalikiszki kunįgai, jie ėt-ą pa
vojingiausi maskolystės stabdy- 
tojai. Nemažai stabdymo turėju
si staeziatikystė nuo katalikiszkų 
dvarponių ir bajorų. Krautuose 
katalikų apgyventuose apsireisz- 
kė funatiszka terp katalikų neuž- 
kanta staeziatikystės ir maskulys- 
tėc. Pavojingi ėi-ą staeziatikys- 
tei ir žydai. Nežiūrint ant tokių 
trukdymų, sako perdėtinis caro 
szuninyczios, visgi staezia
tikystė Lietuvoj drutinasi. Ant 
to raporto, aut parodymo,kad mo
ka raszyti, caras pakrevežiojo: 
“priėmiau su džiaugsmu".

Jeigu Lietuvoj kyla labiaus 
neužkanta staeziatikystės, tai ta
me kalti, labiaus negu kunįgai, 
bajorai ir žydai toki kvaili sta
eziatikystės platintojai kaip Po
biedonoscev. Jis nesupranta ki
tokio to tikėjimo platinimo budo 
kaip*siaurinant tiesas ir panezio- 
jant katalikus; ant nelaimės to
kios nuomonės yra ir menko pro
to carai. Tas tai ir yra didžiau
sia priežastis kilimo fanatisz- 
kos neužkantos staeziatikystės ir 
maskolystės.

Užmuszė Raganių.
Minsko gubernijoj, Mozyriaus 

pavietyj, kaime Chomiczki, jau
nas ukinįzas, biltgudys S i doru k, 
užmuszė 60 metų senelį, kurį pa
laikė už raganių todėl, kad matė 
jį nedėlios dieną besidarbuojant 
prie biezių avilio. Užmuaztaais 
mat buvo kur kas apazviesteenis 
už kitus kaimo gyventojus, todėl 
visi tamsunai laikė jį už raganių. 
Užmuazėjas tapo suaresztuotas, 
bet jo giminės ir kaimynai laiko 
jį už geradėją, už auką, pasi- 
szventusį ant labo viso kaimo, 
kuris iszliuosavo kaimą nuo raga
niaus. Mat kokius vaisius atga
bena tamsybė, kokius supratimus 
ir nuomones suteikia! Terp mu
sų brolių ir tokių tamsunų su pa- 
nasziomis nuomonėmis ne trūks
ta; kas liūdniausia, kad terp 
mus yra gana vadovų, kurie vi- 
šokiais budais draudžia tamsunus 
nuo apsiszvietimo, kadangi to
kiems parankiaus tamsoj žuvis į 
savo tinklą varyti. Toki -netikę 
vadovai, jeigu tikt proto dau
giaus turėtų, seniai butų supjudę 
tamsunus su apszviestesniais teip, 
kad tamsunas, nužudęs apszvies- 
tesnį, laikytų tą už nuopelną, žu- 
dįstą už darbą garbės vertą. To
kių pranaszų, tokių žmonių mo 
kintojų ir vadovų, ant musų ne
laimės, mums ne atakuoja. Juos 
tai turime laikyti už vienaiti- 
nius musų pasikėlimo stabdy
to jus.

Laukinis žmogus.
Minsko gub., Slucko pavietyj, 
Soltanovszczinos girioj ukinįkams 
pasitaikydavo patikti kaip kada 
kokį ten sutvėrimą palazos par- 
vos truputį panaszų į žmogų. 
Patikdavo jį paprastai toli nuo 
žmonių gyvenimų, bet prisiar
tinti areziaus niekam ne pasisekė, 
kadangi tasai sutvėrimas dide 
liais szuoliaus pabėgdavo ir pa
sislėpdavo girios tankumynuose. 
Aplinkiniai ukinįkai laikė jį už 
girios dievaitį. Du broliai, uki
nįkai Solomenkovai, panorėjo ar
eziaus su tuom dievaiezių susipa
žinti. Iszėjo į girią ir netikėtai 
užtiko dievaitį miegantį po me
džiu, užtupė ir su virvėmis su- 
raisziojo, užsidėjo ant peczių ir 
pargabeno į kaimą. Ten kiek 
numazgoję, susirinkę kaimo gy
ventojai pamatė, kad tai yra isz 
tikro žmogus, bet visas plaukais 
apžėlęs, suskretęs. Senesniejie uki
nįkai jį net pažino, pasirodė, kad 
tai yra 20 metų atgal isz kaimo 

prapuolęs vaikinas.Jis per tą laiką 
gyvendamas girioj pavirto be
veik į žvėrį, ne moka jau nė kal
bėti, tikt kaukia kaip žvėris, su
imtas nieko ne nori valgyt*.

Jawų prekės.
Pereitą sanvaitą už javus ir 

kitokius produktus mokėjo Wil- 
niuje: už pūdą rugių 68—70 kp., 
avižų 62—70 kap., miežių 83— 
85 kap., grikų 80 kap., žirnių 
90 kap.,—1 rubl., pupų 85—90 
kap. Pūdas szviežio nesūdyta 
sviesto 10 rubl.— 50 kap.—10 
rubl. 75 kap., sūdyto 10 rubl.— 
10 rubl. 25 kap., pūdas ruginių 
miltų 1 rubl., szieno 25—27 kap., 
sziiudų 20—27 kap.

Aleksandrovske,Reseinių pv., 
prekės visokių produktų buvo 
sekanezios: sviesto svaras 35— 
40 kap., svaras kiaulienos 22— 
25 kap., dešimts kiauszinių 15— 
17 kap., visztukas 15—20 kap.

Liepojuj už lietuviszkus javus 
mokėjo: už rugius, už pūdą, 75 
kap., už kviecziuj 83—93 kap., 
avižos paprastos 60—65 kap.. 
geresnės 66—70 kap., geriausios 
71—74 kap. Kvietinės klynės 
48—58 kap.

Gaidys padegėjas.
Wiename kaime Odenpeno pa

rapijos, netoli Tarbatos, Latvi- 
l°j’ 1 gyvenimą vieno ukinįko 
per langą įlėkė gaidys. Bevaikant 
jį laukan, užlėkė ant stalo ir par
vertė liampą, kurią sukulė. Pa
matęs tą ukinįkas, baisiai perpy- 
ko, pagriebė kerosino aplietą gaidį 
už kojų ir metė į besikurinantį 
peesių. Jie ten rodą užsidegi tr 
degdamas iszlėkė isz pecziaus, 
nutupė ant krūvos kerezioj su
mestų pakulų, kurios ir užsidegė. 
Wisi ėsanti bute griebėsi gesinti 
ugnį, bet ant nelaimės, besidar
buodami, parvertė neužkimaztą 
pilną kerosino stiklinę, kerosinas 
isztekėjo į deganezias pakulas ir 
ant syk visą butą apėmė liepsna 
teip, kad ėsanti viduj žmonės vos 
spėjo laukan iszbėgti. Butas ir 
visi ukinįko daiktai sudegė, nie
ko ne spėjo iszneszti.

Užmuszė numylėtą žydei- 
ką.

17 d. Pjutės, Wilniuje, ant 
Užupinės ui. į kromelį n asilės žy
dei kos, Saros Novak,užėjo štai i o- 
rius M. Baranauskas, katalikas, 
iszreiszkė žydei kai savo meilę, 
kalbino, kad toje persikriksztytų 
į katalikiszką tikėjimą ir kad už 
jo tekėtų. Žydelka vienok ne 
sutiko ir praszė, kad jis daugiaus 
į kromelį ne ateitų su tokiais rei
kalavimais. Įpykintas atsisaky
mu staliorius, isztraukė isz kisze- 
niaus užprovytą revolverį ir 
paleido į numylėtą žydelką tris 
szuvius; szuviai rods ne pataikė, 
bet žydelka nuo iszgąszczio puolė 
ant žemės ir cziajau pasimirė. 
Pamatęs tą Barakauskas, paleido 
ir sau szuvį į galvą. Subėgę kai
mynai nugabeno jį į ligonbutį, 
kur jis tą paezią dieną teiposgi 
pasimirė.

Romintų girias naiki
na wabalai.

Prūsuose, netoli rubežiaus, 
prieszais Wisztytį, yra didelės 
girios, į kurias ant medžioklės 
beveik kas metą atvažiuoja Wu- 
kietijos ciecorius. Girios tos va
dinasi Romintų giriom is, jose yra 
ir ciecoriaus rūmas. Jas nuo per 
nai pradėjo naikinti vabalai. Ant 
linkimo ir naikinimo vabalų su
traukė kelis batalijonus kareivių, 
bet ir tas nieko negelbi, vabalai 
kaip naikino, teip ir naikina gi
rias. Dabar bando juos naikinti 
su elektriką, bet ar tas būdas isz- 
duos geresnius vaisius, nežinia. 
Jeigu nepasiseks waba'ų isznai- 
kinti, jie gal puikias girias Prūsų 
pusėj su visu isznaikinti; dabai

isz ciecoriaus girių vabalai prisi
griebė ir į kitas aplinkines.

Dwarai paskirti ant pri- 
werstino pardawimo.
Už skolas bankui ir randui szį 

metą Lietuvoj ant pardavimo 
paskirta diktai dvarų; Wilniaus 
ir Garteno gub., ant pardavimo 
paskirti szitie dvarai:

1) Dvaras Sokolnica, , Zofijos 
Polujan, Szventenų pav., uži
mantis 136 desiatinų.

2) Dvaras Zjžina, Lydos pav., 
prigulintis Kaziui Oran-*kiui, isz 
wiso 123 desiatinos.

3) Palivarkas Zižne,WlaJislo- 
vo Oranskio, isz viso 33 desiati
nos.

4) Palivarkas Rospacz, Disnos 
pavietyj, prigulintis Janovskie- 
nei, 96 desiatinos.

5) Dalis dvaro Oltusz, B rast o 
pavietyj, Mikolo Bogatyreviczo, 
isz viso 3550 desiatinų.

Iszdegė miestelis Mir, 
Minsko gub.

10 d. Pjutės, miestelyj Mir už
sidegė namai vienoukinįko; oras 
buvo sausaą, aplinkinės gi trio- 
bos su sziaudiniais stogais, todėl 
ugnis platinasi su neiszpasakytu 
greitumu, kadangi apart ugna- 
sargių, daugiaus gesintojų ne bu
vo. Gyvetojai, vieton prisidėti 
prie gesinimo, nesziojo savo 
daiktus ant lauko už miesto. 
Ugnis siautė per keturias valan
das, isznaikino 400 namų ir daug 
negyvenamų triobų, sudegė ir 
daug suvežtų javų. Blėdys 
ugnies padalytos dar neapskaity
tos, bet ne mažos. Maža tikt dalis 
sudegusių triobų buvo aseknruė- 
ta.

Isz Sziaulių.
Pasibaigė jau egzaminai naujų 

mokintinių norinčių pastoti į 
Sziaulių vyriszką gimnaziją. Szį 
metą į gimnaziją priėmė 82 nau
jų mokintinių, o terp tų 8 žydas, 
laz viso laikė egzaminus 28 žy
dai, isz jų iszlaikė gerai 25, bet 
pnėmė tikt 8. Tapo jau apgar
sintas ciecoriaus paliepimas ati
daryti Sziauliuose moteriszką 
gimnaziją; paskirti į ją jau ir 
mokintojai ir mokintojos. Atsi- 
szaukė norinezių pastoti 150 mer- 
gaiezių, bet dar nežinia, kiek jų 
priims. Sziaulių moteriszkoj gim
nazijoj, pradedant nuo 4 kliasos, 
mokys mergai‘es ir-lotyni-zkos 
kalbos.

Nauji kareiviai.
lazduotas jau ciecoriaus prisa

kymas kaslink skaitliaus, kiek 
szį metą Maskolijoj paims jaunų 
vyrų į kariauną. Prisakyta isz 
L:etuviszkų gubernijų paimti: 
isz Wilniaus gub. 4218, Witeb* 
sko gub. 4318, Garteno gub. 
4533, Kauno gub. 4350, Minsko 
gub. 6779 vyrų, arbt isz viso 
24198.

Gaisras.
17 d. Ruirpjuczio, mieste Di- 

naburge, Witeb«ko gub., siautė 
didelis gaisras, i>zdegė beveik 
visa viena ulyczia. Sudegė isz 
viso 10 namų ir 12 negyvenamų 
triobų. Nuo ko užgimė gauras 
tikrai nežinia. Iszdegė beturezių 
apgyventa ulyczia, gyventojai 
ne daug turtų turėjo,bet ir tų ne
teko.

NAMINE liek&rstwa nuo wisokiu pa
prastu ligų yra gera: LEIVIS’O Lietu- 
w isz. k a TRAJANKA. Prisiusk 65c slam- 
potns arba "money order” pas mus, mes 
atsiųsim bakauką. Adresuok,

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

Preke plnį^ų.
Ruskas rublis po...............53c.
Prusiszkos markės po...........24jc.

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

Pigįgai iszs ųsti per “Lietuvos” 
redakciją gi Giežiausiai 8uwniksz- 
czioja ir niekada negili pražūti, 
nes, mes siuneziame |>er lwgo- 
cziausias bankas ir kiek v ierą 
siinrrinį asekuruojame.



Isz Amerikos.
Prapuolęs ažeras.

Pietinėj Kalifornijoj, j vaka
rus nuo Uolinių kainų, iki dabar 
buvo- didelis ažeras prėsko van
dens, vadinamas Tulare; ažeras 
tanai dabar netikėtai prapuolė, 
jo wietoj nėra nė dumblo, nė 
vandens. Ažeras tas buvo ne 
mažas, turėjo 80 mylių ilgio ir 
35 mylias ploczio. Ant jo plau
kinėj- dideli garlaiviai teip kaip 
ant Micbigano ir didžiųjų Ameri
kos ažerų; tiktai isz vieno krasz 
to ažeras buvo negilus ir ežia 
net kelias mybas nuo kranto ga
lima buvo nubristi. Ant jo vi 
sada plauki nėjo dideli daugybė 
visokių paukszczių, vandenyje 
ne truko žuvies. Pawirszius aže- 
ro, kadangi jo ne užgriebė vėjai, 
buwo teip lygus kaip veidrodis, 
vanduo teip czystas, kad net di
džiausioj jo gilumoj matyt buvo 
dugnas. Dabar gi ant syk van
duo su žuvimis, su viskuom, 
rsznyko, prapuolė. Kas tę 
pagimdė,tikrai nežinia. Aplinki
niai gyventojai džiaugiasi, ka
dangi prapuolus ažerui, jo vietoj 
pasidarė net keli tukstaneziai my
lių puikaus lauko tinkanezio žem- 
darbystei su labai vaisinga dirva. 
Seniaus, kada ežia buvo ažeras, 
kurio vienę dal|. tvėrė ne gilios 
klampynės, visose jo aplinkinėse 
nesiliaudavo sziltinės ir drugiai, 
iszdžiuvus ažerui oras pasidarė 
sveiku, sveikesniu negu dauge- 
lyj kitų Amerikos krasztų. Kur 
dar neseniai buvo vandens, ža
liuoja jau pievos, kaip kur ant 
buvusio ažero dugno pradėjo jau 
arti, rengiasi sėti javus. 
Kad tikt ažero vandenys, kaip 
netikėtai prapuolė, teip jau neti
kėtai ne sugrįžtų atgal. Pietinėj 
Austrijoj antai yra dauginus to 
kių ežerų, kurių vandens pra
puola, dugnę žmonės szienauja, 
paskui vienok vandens vėl neti
kėtai sugrįžta.

Gaisrai.
PbE'COT, Ariz. Užsidegė ežia 

namai sudžio^ Andrevs; prie to 
sudegė sudžioB pati ir Alia Ny- 

r ren; sunkiai apdegusių yra ketu
rios ypatos. Abidvi sudegusias 
moteriszkės mat norėjo isz de- 
ganezių namų iszneszti meblius 
ir kitokius daiktus, bet tas nepa
sisekė: ne tikt nieko1 iszneszti ne 
spėjo, bet įėjusios į kambarį, už- 
troszko nuo durnų ir su visu su
degė.

Nev Westmuen->ter,B.C. Szitę 
miestelį, naktyj 11d. Rugsėjo, 
beveik su visu isznaikino baisus 
gaisras. Ugnis užgimė nuo ki- 
birkszties užlėkusios isz garlaivio 
kamino; kadangi buvo smarki 
vėtra, ji ugnį teip greitai plati
no, kad apie jos gesinimu ne ga
lėjo būt nė kalbos. Piie to ir 
daug žmonių pražuvo, bet dar 
tikro jų skaitliaus nežino. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 2 j 
milijono doliarų.

Walla Walla, Wash. 10 d. 
Rugsėjo siautė ežia didelis gais
ras, kulisai isznaikino žemdar- 
biszkų maszinų dirbtuvę Hųnt 
Manufg Co. teiposgi dalį Ro- 
bertso geležies liejinyczios ir ke 
lis namus. Per lai 100 darbinį
kų ne teko darbo.

Memphis, Ten. Sudegė ežia 
didelės javų krautuvės Memphis 
Grain, Elevator ant Mfg Co. ir 
Eagle malūnai. Blėdį ugnies 
padarytu skaito ant 250000 dol. 
Prie to ir vienas darbinįkas mir
tinai apdegė.

Audros ir vėtros.
Tūluose Amerikos krasztucse 7 

d. Rugsėjo siautė audros, vėtros 
ir ledai. Nev Yorke vėtra nune- 
szė virszutinę dalį namų ant W. 
12 ulyczios. Prie to dvi žmogys
tos tapo užmusztos ir 10 'sunkiai 
apkultos. Lygiai užmuszti, kaip 
ir, apkulti buvo dailidės, kurie 
dirbo ant stogo. Smarki vėtra 
numetė juos nuo stogo ir nuneszė 
į upę. Jeigu užmueztiejie į upę 
įpuolė dar gyvi, tai j e vandenyj 
prigėrė, kilus gi pasisekė isz- 
griebti.

Sziaurvakariniuose krasztuose 
szteto Missouri krito smirkus ir 
dideli ledai, kokių nieks tuose 
krasztuo-e ne atmena. Wiename 
tikt Nodavoy pavietyj pridirbo 
jie blėdies ant pusės milijono dol. 
Ledai buvo teip didefi, kad jie 
ne tikt i^zmuszė nenuvra’ytus

kornus, sodų vaisius, bet uimu- 
szė daug paukszczių, avių, ver- 
szių, parszų, iszdaužė langus. Po 
ledų sziiuma tuojaus pasimažino 
ant 50°. Ledai traukė gana pla 
ežiu diržu, užėmė jie 3 mylių 
plotę.

Apie Tonavanda, Pa., siautė 
smarkios vėtros, kurios neiszpa- 
sakytai daug blėdies pridirbo; 
prie to ir trys žmonės lapo už 
muszti.

Nebraskoj užstojo szalnos; apie 
Gordon stovinti vandens po nak- 
cziai užsidengė gana stora ledo 
pluta. Teip ankstybų szalnų ir le
do ne seneliai szituose krantuose 
ne atmena.

ExpliozijOH.
Nev York. Stinero & Co. spi

rito krautuvėj, pn, 38 Besey st. 
nuo spirito expliozijos atsitiko 
baisus gaisras. Ugnyje pražuvo 
prižiūrėtojas krautuvės ir du 
darbinįkai; kiti gi, nors su dide
liu vargu, bet iszsigelbėj). Pis 
žuvusių suanglėjusius kunus rado 
toj vietoj, kur atsitiko cxpliozi- 
ja.

Philadelphia, Pa. Kelnorėj 
grocerijos po nr. 1444 ant South 
str. atsitiko expliozija gazolinos, 
kurios visa trioba, kur tilpo mi
nėta grocerija, tapo sugriauta. 
Prieto to ir mažiausiai 12 žmonių 
tapo užmusztų, 10 sunkiai sužeis
tų; trūksta dar 18 žmonių, su ku
riais nežinia, kas atsitiko. Dangu- 
mas nukentėjusių yra žydai.

Prescot, Ariz.11 d. Rugsėjo su 
visu iszdegė miestelis Jerome; 
ugnis užgimė nuo gazolinos ex- 
pliozijos. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant milijono doliarų. 
Prie to pražuvo ir trys žmonės.

Imi aukso jiszkotoju nelaimes 
naudojasi indijonai.

Isz Port Valdės ruszo, kad gy
venanti ant Copper River, Ala\j 
koj, indijonai, nuo daiktų gabe
namų aukso jieszkotoj *ms, už 
perneszimę per Valdės gletczerę 
ima po 10—20c- už kiekvieną 
svarę. Kadangi atkakę 300 aukso 
jieszkotojų ant Copper River 
aukso ne rado, todėl j»e ap 
leidžia tas vietas,palieka daiktus, 
kadangi neįstengia jų neszti. I.-z 
to pasinaudoja indijonai; be 
jokio užmokesnio turi jie dabar 
pusėtinus drabužius, valgio pro
duktus, atliekamas parduoda ki
tiems aukso jieszkotojame. Teip 
gerų laikų kaip dabar czianyksz 
cz ai indijonai niekada ne turėjo.

Pasimirė sunkiausia moterivzke.
Ltttle Rock, Ark. Pasimirė 

ežia pagarsėjusi po visę Ameri
ką moleriszkė. Mary Masque; ji 
buvo,furbut,sunkiausia ant visos 
žemės žmogysta. Svėrė ji 700 
svarų. Kaip daktarai nuspren
dė, pasimirė ji nuo uatukimo. 
Paprastai sveikas, suagęs vyrisz- 
kis sveria 180 svarų, vidutinio 
svarbumas moteries truputį ma
žesnis. Taigi mat minėta, dabar 
pasimirusi milžiuė, svėrė beveik 
keturis syk daugiaus už gerai su- 
agusį vyri sz k į ir beveik 5 sykius 
daugiaus negu vidutinis svarbu
mas suaugusios sveikos mote 
riszkės.

Pasirodė sniegas.
Rytiniuose krasztuose szteto 

Colorado siautė 10 d. Rugsėjo 
smarki sniego dargana;* Nebras- 
koj, drauge su sniegu, si lutė ir 
smarki vėtra. Apie D.-nver dar 
rods sniego nėra, bet oras neisz- 
pa*akytai atszalo; sprendžia, kad 
atszilus kiek ir ežia turės pas
nigti.

Nupuolė akmuo Isz dangaus.
U Richviev, III. 8 d. Rugsėjo, 

netoli szito miestelio nupuolė de
gantis akmuo isz dangaus, kuiį 
paskui iszkajė, nors ant poros 
pėdų įsimuszė j s į žemę. Akmuo 
tas sveria 27 svarus, susideda jis 
isz geležies, murmulo ir granito. 
Atidavė jį augsztesnei mokslai 
nei Nashvilley, III.

Nelaimes ant geležinkelio.
Wichita, KaN. Ant susikuti- 

mo ant Daylas ulyczios ir Rock 
Island geležmkelio, važiuojant 
pilnam pasažierių omnibusui |>er 
geležinkelio szėnis, užbėgo trūkis, 
sudaužė omnibu.-ę. Piie to trys 
omnibuse važiuojanti pasai i eiiai 
tapo užmu zti; sužeistų gi yra 
daug.

t Buite, Mont. Netoli nuo 
ežia, Ruby kastynėse užgriuvo 
kastyn ų ola, prie ko du darbinį
kai tapo užmuszti.

Isz darbo lauko.
< Canton, Oh. Czianyksztė 

geležies liejinyczia pradėjo dirbti.
Fortland, Oh. Kelly kasty 

nėse traukiasi dar vis sztraikas.
< Victor, Col. Lafayette Co. 

rengia ežia naujas aukso kastynes.
Dovson, La. Netoli szito 

miesto atidarė naujis anglių kaB 
tynęs.

T Hillsboro, III. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių dar ne
pasibaigė.

Brookside, Ala» Darbai 
czianykszcziose kautynėse eina 
pusė inai.

Nev Kensington, Pa. Czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
dirba gerai.

•[ Pamaic, N.J. Rolling Mill 
kompanija stato naujus geležies 
tarpinimo peežius.

5 Astoria, III. Czianyksztės 
kastyuės ant neaprubežiuoto lai
ko tapo uždarytos.

Pomeroy, Oh. Dar ėzį metę 
ketina pradėti ežia statyti nauję 
geležies liejinyczię.

•d Lisbon, Oh. Quaker Valley 
kasty n ės tapo uždarytos, todėl 
darbinįkai ne teko darbo.

Weijston, Oh. Czianyksz- 
cziose kastynėse pasibaigė anglys, 
todėl ir kastynes uždarė.

< Mlncie, Ind. Midland dirb
tuvėj darbai eina gerai, teiposgi 
ir Gras.>hopper dirbtuvėse.

•[ Altoona, Pa. Allegheny 
geležies liejiuyczia dirba gerai, 
darbo cz;a užteks ant ilgai.

•Į Clover Hill, Va Rado ežia 
naujus anglių plotus, ant kurių 
netrukus parengs kastynes.

< Leechburg, Pa. Stravridge 
Co. rengiasi ežia dar szį metę pa 
statyti nauję Giėtos dirbtuvę.

* Pottbtovn, Pa. Hopes Mill 
geležies dirbt u vė.iszsitovėjusi per 
isz tisus metus, pradėjo dirbti.

Taylorville, III. Czia- 
nykszcziose kastynėse dirba pilnę 
laikę ir rodosi, kad tep bus ilgai.

5 Youngstov’n, Oh. Geležies 
tarpinimo pecziai, kuriuos taisė 
per du mėnesiu, pradėjo jau dirb
ti.

•ĮĮ Nev York. SztraikasR. Hue 
& Co. dirbtuvėse pasibaigė, se- 
niejie darbinįkai sugrįžo prie 
darbo.

Stenbenvjlle, Oh. Jeffer- 
sono geležies dirbtuvėse, kurias 
paėmė kreditoriai, ketina pradėti 
dirbti.

Dės Moines, Ia. Christy 
kautynėse pradėjo vėl dirbti, i-z- 
kasa ežia po 100 tonų anglių kas 
dienę.

Cannonbburg, Pa. Czia
nyksztė geležies dirbtuvė bus pa
didinta ir paskui priims daugiaus 
darbinįkų.

^| Monongahela, Pa. Užgimė 
ežia darbinįkų sztraikas, todėl 
tegul nieks ne keliauja darbo 
jieszkoti.

Birdsboro, Pa. Brooke Co. 
ketina pradėti darbus savo gele
žies dirbtuvėse nuo ateinanezios 
sanvaitės.
- 5[ Scranton, Pa. Lecka Iron & 
Steel Co. pradėjo diibti jau ir 
kitoje, ant sziaurinės miesto da
lies dirbtuvėj.

Midletovn, Pa. Czunyksz 
ežiose geležinių dūdų dirbtuvėse 
dirba su dviem darbinįkų atmai
nom be perstojimo.

Granite City. Iul. Darbai 
eina ežia gerai, dirbtuvės dirba 
visos gerai ,kasdienę priima ir 
naujus darbinįkus.

Hollh>aysburg, Pa. Czia- 
nyksrtės geležies dirbtuvės stovi 
ir nėra vilties, kad jos greitai 
pradėtų dirbti.

Bellefonte, Pa. Valentine 
geležies dirbtuvė tapo parduota, 
nauji savinįkai pabaigoj szių me 
tų pradės jose dirbli.

T Milton, N. H. 1890 m. ežia 
parengta dirbtuvė “\Vauml>eck 
Wooll Mills” sudegė, partai 500 
darbinįkų neteko darbo.

5 New Hamburg, Oh. Darbai 
ežianykszcziose ir aplinkinėse 
kastynėse eina gerai ir yra viltis, 
kad jie neis niekyu.

LIETUVA

5 Lima. Oh. Wagonų dirbtu
vėje darbai eina gerai, dirbtuvės 
turi diktai reikalavimų, todėl ir 
iarbo užteks ant ilgai.

c Scottdale, Pa. Senę Mea 
dov geležies dirbtuvę dabar tai
so; kaip tikt darbai prie to pasi
baigs, pradės joje dirbti.

5 Fall River, Mas. Medvil
nės dirbtuvėse Borden City 100 
audėjų, dėl numažinto už darbę 
užmokesnio, paliovė dir^ę.

Coatesvllle, Pa. Czianykėz- 
cziose geležies dirbtuvėse dirba 
gerti, darbę turi daugiaus darbi
nįkų negu kada nors pirma.

Reading, Pa. Dirbtuvėse 
Readingo geležinkelio pradėjo 
dirbti su dviem darbinįkų atmai
nom; dirba dabar ir naktims.

1 Lincoln, III. Cz'anyksz- 
cziose ir aplinkinėse kastynėse 
darbai eini gerai ir rodosi, kadO T

teip trauksis per ilgesnį laikę.
r Webt Nevton, Pa. Czia- 

nykszcziose geležies dirbtuvėse 
darbo yra užtektinai ir rodosi, 
kad teip bus per ilgesnį laikę.

Hazleton, Pa. Pardee kom
panijos kastynėse darbai pasige
rino, dirbo czia 25 dienas per 
mėnesį. Nežinia tikt ar ilgai teip 
bus.

Sharpsville, Pa. Alicegele 
žies tarpinimo pecziai, kurie isz- 
»towėjo per du mėnesiu, pradėjo 
vėl dirbti. Dirba ir Clairėf pe
cziai.

Sharon, Pa. Kimberly gele
žies dirbtuvės kuriose ketino 
pradėti darbę dar Liepos mėne
syj, pradės dirbti pabaigoj szito 
mėneiŲo.

•( Kanavha, Cit/, W. Va. 
Dirbai czianykszczioj drato dirb
tuvėj, kurioje per 18 mėnesių 
dirbo visokius pertaisymus, ne- 
užilgio prasidės.

Eastbank, W. Va. Darbai 
Ronavh'i kastynėse eina silpnai; 
darbinįkai negal uždirbti nė ant 
maisto, todėl daugelis jų krau
stosi į kitus krasztus.

5 Brazil, Ala. Darbai czia- 
nykszcziose ię CardilTe kastynėse 
eina negeriausiai. Blosburge dar
bo yra užtektinai. Nevcastle kas
tynėse dirba pilnę laikę.

Reading, Pa. Nauji pecziai 
Reading Iron C«i., kuriuos dabar 
czia stato, bus pabaigti iki pabai 
gai szių metų ir nuo Sausio mė 
nėšio pradės dirbti.

Rock Springs, Wyo. Darbai 
kastynėse szito szteto eina gerai; 
isz kitų krasztų atkanka czia kas 
dien nauji darbinįkai. Kad tikt 
jų neprivNŽiuotų per daug.

Soudan.Min. Czianykszczio
se kastynėse dirba gerai, dirba 
kasdienę. Moka ant dienos po $1. 
50, 11.60 ir 11.75. Kas nori dirb 
Ii, darbę czia ne sunku gauti.

1 Duncansville, Pa. Czia- 
nykszcziose pudleriszkose dirbtu
vėse darbai sumažėjo, dirba da
bar tikt su viena darbinįkų at
maina; kitur dirba su dviem at
mainom.

Chester, Pa. Crum Creek 
Iron A Steel Co. pardavė savo 
dirbtuvei; nauji savinjksi keti
na neužilgio pradėti dirbti. Gele 
žinių dūdų dirbtuvė jau pradėjo 
dirbti.

Tere H acte, Ind. Darbai 
kastynėse szito szteto eina nege 
riausiai. Sulivan ir Linton kauty
nėse dirba geriaus, liet užtai 
sziauriniuose szteto krasztuose 
dirba prastai.

Hiteman, 1a. Darbai kasty
nėse szito apskriezio eina nege 
riausiai; vienose vietose darbai 
truputį pasigerino, kitur vienok 
dirba prastai. Ant pasigerinimo 
vilties nėra.

Alexandria, Ind. Czia- 
nykszczose geležies dirbtuvėse 
darbai truputį pasigerino. Lip- 
pineotto stiklo dirbtuvėj ketina 
pradėti dirbti nuo ateinanezios 
sanvaitės. Kitos dirbtuvės ttovi.

• Adger, Ala. Darbai Belle 
Eilėn kastynėse ema gerai, bet 
darbinįkų yra daugiaus negu rei
kia. Hargrove ir Clochton kusty- 
nė<e dirba pilnę laikę; Adger, 
Sumpter ir Johns kastynėse dir
ba 5 dienas ant sanvaitės.

5 Asumption, Illb. Darbai 
czianykszcziose anglių kastynėse 
eina gerai ir isz kitur atkakęs dar

bę gali gauti; uždarbis 50}c. už 
tonę, Darbinįkai, jeigu . nori į 
uniję gali prigulėti, neprigulin- 
ežių prie prisiraszymo ne ver- 
czia.

Leadvill, Col. Darbai 
aukso kastynėse truputį pasigeri
no, Louisville, Ruby ir kitos kas- 
tynės dirba geriaus. Nev Mo- 
narch Gold Mining Co. priėmė 
prie darbo daugiaus darbinįkų; 
reng’a kaip kur ir nauj is kasty
nes ant naujai užtiktų aukso plo
tų.

*5 Aukso kustynėse sztete Čo- 
lorado dirba gerai. Victor ir Ida- 
ho Springs kastynėse dirba pilnę 
laikę. Aspen kastynėse dirba 1500 
darbinįkų. Ruby' kastynėse rods 
dabar ne dirba, bet nupirkusi jas 
kompanija žada piadėti dirbti. 
Cripple Creek apskriezio kasty
uės dirba gerai visos.

• Pana, III. Penvill Mining 
Co. pagarsino, kad nuo panedėlio 
pradės dirbti, l>et už darbę siūlo 
tikt po 25c. už tonę, taigi tiek, 
kiek reikalauja negrai; nuo baltų 
darbinįkų reikalauja, kad jie at-i- 
trauktų isz unijų. Darbinįkai 
vienok ant to nenutinka, jie rei
kalauja po 35c. Szerifas ir jo pa 
gelbinįkai su negrais tyczia erzina 
baltveidžius sztraikierius. Jie 
mat norėtų atrasti progę atsižy
mėti, kaip atsižymėjo Lattimere 
Martin. Argi i«ztikro jau Arne 
rikoj nėra valdžių, kurios ir ka
pitalinius galėtų priversti elgtiesi 
pagal kraszto tiesis.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Kaip pagerinti stow( mu
sų parapijos?

Jau i«z kelių praėjusių “Lietu
vos” numerių matėte Ch cagos lie- 
tuviszkos parapijos kasos stovį. 
Matėte kun. Kravczuno lazduo
tas rokundas, kuriose jis parodė 
įplaukimus į parapijos kasę nuo 
pat tos parapijos užsidėjimo, tai 
yra nuo 1892 iki 1896 met ų, sziai p:

Rok u ndoje 1895 m...................a28.787.78
Rokundoje 1808 m.................  34,052.00
Isk banko* peniikolyjo........... 15,000.00
Taigi nuo užsidėjimo p*rapi~

jos Iki 1896 metų įplauki į para
pijos kasa......................... 878,739.78

Kiek kun. Kravczunas surinko 
nuo žmonių pinįgų 1897 ir 1898 
metuose, niekam nesako ir isz to 
jokių rokundų parapijonams ne
duoda. Isz kunįgo rokundos, laz
duotos 1896 metuose, matome, 
kad per pusantrų metų surinko 
uuo žmonių su vir«zum $34,000, 
ta*gi aut metų iszpuola daugiaus 
kaip $20,000.00. Taigi, jeigu per 
blogesnius metus surinko su vir- 
szum po $20,000.00, tai ir sziuo- 
se dviejuose .goresniuose metuose 
galėjo surinkti jau jei ne po 20 
tukstanesių dol., tai nors po 15 
tukstanezių do’., tai j>er du pas
kutiniu metu pasidaro $30,000.00. 
Ir teip:

Nuo pat užsidėjimo parapijos iki 1896 
m., pats kuo. Krawcxunas parodė sawo 
rokundose įplaukimus į parapi
jos kasę..........................................178,739.78

O per ssiuoedu paskutiniu me
tu rokuokime tik...................... 830,000.00

Tai nuo pat užsidėjimo para
pijos iki ssiędien įplaukė į para
pijos kas|.....................................8108,739.78

Tai czia matome įplaukimus. 
Kasierium parapijos yra kunįgas, 
taigi dabar dirsteikime į iazdavi- 
mus, o pamatysime, ar kunįgas 
visus tuos ezimtę ir asztuonis 
lukttanczius doliarų iszdavė, kad 
net skolę ant bsžnyczios užtraukė, 
ar dar kiek pas kutiįzę pinįgų at
liko? Kunįgas biwo iszsirinkęi 
komitetę, kad tas jo iszdavimus 
parap jai parodytu, bet komite
tas parodė iszdavimų tik $41,758. 
50, taigi yra per mažai. Kunįgas 
turėjo daugiau iszdavimų neug jo 
iszrinktasis komitetas parodė; 
dėltogi mes pasiremsime ne ant 
komiteto, bet ant paties kunįgo 
lazduotų rokundų 1895 ir 1896 
rhetuose ir visus iszdavimus pa
rūkuosime teisingai. Teip:

14 lotu po kažnyczia.............. 811,200.00
Klebonija............................. 9,700.00
Uažnycsia.................................. 18,169.73
Bažnytiniai daiktai........... .  4,701.04
Warpai....................................... 729.94
tVarpnyėsia, stone ir boksz- 

tells................................................. 1,275.00
lszbrukawimas ulycziu........  736.10
Narna mokslainės parokuo

kime........ ....................................... 2,000.00
Tworas, iszpylimąszvento-

riaus ir medelius parūkuokime 1,000.00 
Assekuracija nuo ugnies...• 455.00
Depozitu atmokėta................ 8,265.06
Randas pakol dar klebonijos

nebuwo.......................................... 104.40
~ Algas 3 metų kunįgas pats

parodė........ .............................  4,824.64
Taigi aziuosdu metu rokuo

kime po tiek pat, tai bus........ 3,217 00
Kn.Kolesinskoalga už22 mė

nesius po 870................t....... 1,540.00
Algą wargamistros prie kun.

Kolesinsko, po 830 ant mėnesio 660.00
Tai ant wisų iszdavimų išs

ėjo pinįgų............ '...............  .808,577.91

Dabar sulyginkime įplaukimus 
su iszdavimais:

įplaukė..................... 8108.739.78
Užmokėta................... 68,577.91

Tai kur muskafsierius pa
dėjo szi t uos..............................  840,161.87 ?

Tegul jis mums paaiszkina kaip 
nors: ar isz ambonos, ar ant mi
tingo, arba per rasztę, kaip jam 
tinka, kur dingo atlikę nuo iszda 
vimų pinįgai *40.161 87?

Czia surokavome visus iezda- 
vimus, kokius tik kunįgas reika 
luose parapijos turėjo, parėkavo
me žemę, triobns, tvoras, vi?o 
kius bažnytinius daiktus ir atgis 
visos bįžnytinėd tarnystos nuo 
pat užs’dėjimo parapijos iki sziai 
dienai, aprokavpme viskę ne pa
gal savo nuomonę, bet pagal 
paties kunįsro mums duotas ro- 
kundas 1895 ir d 896 m. ir nors 
tos iszdavimų rokundos yra te»p 
augsztos, vieiok ant jų w.si, 
kimį<ro surinkti nuo parapijonų 
pinįgai ne iszeina; atlieka dar 
$40.0000.00 bu virszum; o jeigu 
tuos i8zdawiinus teisingai apro* 
kuotume, tai pamatytume, kad 
jeigu būtume patys samdė kon- 
traktorius, tai szitę bažnyczię 
butų mums pastatę už$12.000.00, 
o ne $18 169.73,kaip mums musų 
kunigėlis sukontraktavo. Tuos 
2 lotu prie Adburn avė. savinį- 
kss parapijų siūlė už $2,500, liet 
kunįgėlis, dėl labo savo parapi- 
jonų, užmokėjo ii juos $3,600! 
Gal būt ir kiti išdavimai teip 
teisingai parokuoti?. Ir kur 
czia teisybė?

Kasierius (kunįgas Kravczu
nas) vienu žodžiu vadina savę 
teisingu, bet mes žiūrėdami į j > 
kasierystę, teisybės nerandame, o 
kasierius kasos knįgų parapijai 
nerodo, slepia jas Teisybės nieks 
nereikalauja slėpti, slepiami yra 
tik blogi darbai. Keturesdeszimts 
tukstanezių doliarų parapijos su- 
aukautų pinįgų dingo pas kasie- 
rių ir dar $20,000.00 ant bažny- 
czios užiugo skolų. Kur czia 
teisybė? Kur dorybė pas tokius 
kasierius, kaip mus kn. Kravczu
nas? Tegul nors vienas doras pa- 
rapijonas pasako, ar gerai daro 
musų kunįgas, teip valdydamas 
parapijos kasę? Ar turime ir ant 
ilgiau palikti kuuįgę kasierium 
rinkti nuo žmonių pinįgus ir ant 
bažnyczios skolas didinti?

Pakol laikysime kunįgę para
pijos kasieriumi, skolos ant biž- 
nyczios nesimažįs, bet wis augs 
teip, kaip ant lenkiszkų bažny- 
czių nuo$10,000 užaugo ant $100, 
000 ir daugiaus. Nors mes kasžin 
kiek tukstanezių doliarų sudėtu
me, kunįgo yra gilus kiszeniai, 
milijonai doliarų juose patilps, o 
skolos ant bažnyczios vis augs.

Jeigu norime pagerinti stovį 
musų parapijos,, jeigu norime Už
mokėti bažnyczios skolas ir turė
ti savo bažnyczię liuosę nuo sko
lų, tai nedėkime pinįgus į kunįgo 
kiszenių, bet dėkime juos į įmu
kę. Bankoje sudėti pinįgai sto
vės czielybėje ir kada parapijai 
ant ko prireiks, galės isz ten juos 
paimti, o sudėję juos į kunįgo ke- 
szenių, jau isz teu daugiaus jų ne- 
iszimsime, kunįgas sykį paėmęs 
pinįgus į savo kiszenių, jau isz 
ten jų ant parapijos reikalų ne- 
duos, kur pinįgų reiks, ten jis 
skolas darys teip, kaip ikstiol 
darė, arba kaip lenkų kuuįgai da
ro.

Nuo szios dienos ištrinkime pa
rapijos administraciję: preziden
tę, viceprezideutę, sekretorių, 
kasierių ir kolektorius; užveda
me parapijos knįgas, tegul kolek
torini, priėmę pinįgus, priduoda 
kaperiui, o kasieriaus priderystė, 
tuojaus juos įneszti į bankę ir 
pakvitavonę bankos priduoti 
prezidentui. Wisa ta administra
cija turi būt po bonea's, atsakau- 
ežiais už vartojamus pinįgus; te
gul virszinykai nors sykį ant mė
nesio peržiūri stovį kasos ir knį
gas sulygina su rastais pinįgais. 
Teip yra visur.

Kunįgui mokėkime algę ir pa- 
likkime jam jo pėlnus,tai yra:mi- 
sziis, kriksztus, szliubus ir rugra- 
bus, o į kitus reikalus neduokime 
jam kisztiesi. Aut kriksztų, szliu- 
bų ir pagrabų padarykime taksę, 
kiek tur už juos aunįgas imti. Ta
da bus musų parapijoj tvarka, 
bus mums kunįgas geras, ir mes 
busime kunįgui geri. Iszdils isz 
tarpo musų barniai ir nesutikimai, 
nes nebus už kę bartiesi.

Isz paskutinės kun. rokundos 
matome 3000 parapijonų. Mokė
kime mes į parapijos kasę po $5 
ant metų, tai per 1 metę turėsi
me kasoje $15,000, per 2 metų 
turėsime $30,000, per 3 metus tu
rėjime $45,030, o per 10 metų

turėsime $150,000. Už $30,000 
pabaigsime savo pradėtę bažny
czię, už $50,000 įrengsime savo 
ligonbutį, už kitę $50,000 įrengsi
me namus prieglaudos dėl senelių, 
siratų ir netekusių sveikatos, ir 
dar atliks kasoj $20,000. Įsteng
sime- palaikyti gėrę mokslainę, 
galėjime leisti net kelis lietuvius 
į augsztesnius mokslus. Wiskę 
įstengsime padaryti, jeigu tikt 
musų pinįgai neis į kunįgo kisze
nių. Tokiu budu galėsime pasiro
dyti, jogei mes ėsame katalikais, 
mylime Dievę ir artymę. Szię- 
dien mes wiskę Budėdami į kunį
go kiszenių, nors kalbėdami po
terius sakome: “myliu Diewę isz 
visų pajiegų. savo, o artymę kaip 
pats savę”, bet teip darydami mo
liuojame, apgaudinėjame patį Die
vę. Parodykime, kur pas mus 
meilė Dievo ir artymo? Wieton 
mylėti Dievęr mes mylime tik ku
nįgę, viskę kemszame į jo kisze- 
uių, o nežiūrime to, kad kunįgas 
Dievo namus užstatė bankai. O 
kur pas mus meilė artymo? Szię- 
dien, jeigu lietuvį, tę musų arty
mę, sužeidė geležinkelis ar fabri
kas, nupjovė jam ranka ar koję, 
tai kur mes jį turime padėti? ve
žame tada sužeistę į presbiterijo- 
nų arba protestonų ligonbutį. 
Musų seneliai, netekę sveikatos, 
ne ga'ėdami sau maisto užsidirb
ti, teipgi randa prieglaudę pas 
protestonus, pas tuos nekatalikus, 
o mes^būdami katalikais, tik lu
pomis ir liežiuwiu *savo kataliky- r 
stę rodome, bet musų darbai yra 
bjauresni už laukinių žmonių: 
penime vienę kunį?a, lyg peni
mį, o sužeistų savo brolių, š ratų 
ir senelių nematome, ir jeigu juos 
nepriglaustų nekatalikai, jie turė
tu badu mirti! Patys ir musų vai
kai skęstame tamsybėsė,neturime 
kur apsiszviesti, pasimokinti, ka
dangi visos musų aukos patelpa 
kunįgo kiszeniuje. Ar tai szito- 
kia musų meilė artymo? Argi ne 
apgaudinėjame Dievę meluoda
mi jam savo poteriuose, kad “mes 
mylime artymę sawo kaipo patys 
sawę”? Už tiek pinįgų, kiek mes 
savo kunįgui sukraujame, galė
tume suszelpti szimtus nelaimin
gų savo brolių, tada pasirodyta
me, kad mylime tavo artymę ir 
užsipelnytume nuopelnus nuo Die
vo, o dabar tik dauginame kunį
go kapitalus bankose. Ar tai 
katalikiszkai darome? Daugina
me ir kunįgo prieszus, jį patį že
miname.

Laikas jau mums, broliai, atsi
busti, nerustinti daugiaus Die
vę ir nejuokyti svieto tokiu ne
tikusiu savo pasielgimu, laikas 
jau pažinti, -jog Dievas yra musų 
Dievu, o ne kunįgas ir daryti teip 
kaip Dievas prisakė, o ne kaip 
kunįgas sako. Kolei mes nesu
prasime tikro Dievo, kolei nesu
prasime, kad mes esame žmonis 
ir turime elgtis kaipo žmonės, to
liai ne negalėsime pasikelti isz 
nelikusio savo gyvenimo, wis 
bus mums ant mielių tik kunįgas 
ir karezema ir tol busime nuo 
svieto už laukinius laikomi kaip 
ir eziędieu ėsame. Laikas, bro
liai atsibusti!

Lietuwiai wis už pinįgus 
darbus perka.

Baltimore, Md. Du lietuviai, 
Nikudimas Raczinskas ir Povilas 
Michnevyczius, turėjo miesto 
darbus. Raczinskas dirbo prie 
važiojimo mėszlų, o Michnevi- 
czius prie žibinimo liampų. Nebu
vo jiems gana algų, kokias gau
davo isz miesto, jie užsimanė ki
tokiu budu uždarbiauti. Prie jų 
prisidėjo treczias, amerikonas, ir 
visi trys vaikszcziojo po lietu
vius ir lenkus prižadėdami jiems 
už pinįgus parūpinti miesto dar
bus. Atrado diktai mažai iszma- 
nanezių žmonelių,isz kurių vilio
jo pinįgus, po kiek iszvilioti ga
lėjo. Buvo tokių, isz kurių net 
po $100 iszviliojo, prižadėdami 
jiems suteikti miesto darbus, bet 
nė vienas nuo jų darbų ne gavo. 
Ant galo žmonės susiprato ap
gautais ė-ę, apgautiejie susitarė 
drauge ir paraszė skundę į mies
to majorę, o tasai apgavikus, Ra- 
czinskę ir Michneviczių pavarė 
nuo miesto tarnystos.

Wargas su musų žmonėms, kad 
jie duodasi kiekvienam sukeziui 
savę apgaudinėti. Apgaudinėji 
juos davėjai miesto darbų, ap
gaudinėja fabrikų foremonai ir lu
pa oinįgus už priėmimę prie fa
briko darbo, apgaudinėja isz’eis-



tojai “Maižiesziąus Mokslų” isz 
lupdami po 2 ir daugiaus doliarų 
už knįgutę, kurioje suraszytos 
paczios blevvysgos ant iszjuokimo 
to, kuris yra teip kwailas, kad už 
j? pioįgus moki ir tt. O dėl ko 
apgaudinėja? Dėlto, kad žmonės 
yra tamsus, kad nemoka atskirti 
gero nuo blogo, kad neskaito 
rasztų, kurie juos weda ant tie
saus kelio, kurie trokszta ikwėpti 
jiems supratim?, bet jie jieszko 
iszminties “Maižiesziaus Moksluo
se", tame mėszlyne apgawyszczių, 
taigi kas ko jieszko, t? ir randa, 
kas jieszko sweiko mokslo, isz- 
m o kata sveikai m i šlyti ir įsten
gia |>ažinti apgavikus, o pažinęs 
nesiduos jiems apgaudinėti, o kas 
jieszko kvailų mokslų, tas visa
da tampa apmonytu.

XIII Seimas “S. L. A.” 
Pittsburgh’e, Pa.

Susivienyjimo Seimas bus lai
kytas sziune!? Pittsburgh’e, Pa. 
11 ir 12 dien? Spalių. Seimo 
programas bus sekantis:

I. Utarnįke, 11 dien? Spalių:
a) . Ant 8 vai. ryto bus iszkil- 

min os miszios vietinėj lietuvisz- 
k »j bažt ycz'oj,

b) . Ant 10 vai. . ryto prasidės 
pirmutinė sessija Seimo.

(Sessijos Seimo bus laikomos 
halėje “Turner Hali”, ant 13os 
gatvės, South Side). i

c) . Aut 2 w. po pietų antra 
sessija Seimo.

d) . Ant 8 v. vakare, teatras 
ir prakalbos toj paezioj halėj, kur 
bus ir sessijos.

Ant teatro bus perstatyta dra- 
ma dviejose veikmėse “Iszgama”. 
Idant uždengti kasztus perstaty
mo, už įėjini? bus imta po 10 ceii 

* tų nuo kiekvienos asahos.
II. Seredoj, 12 dien? Spalių:
a) . Nuo 9 wal. ryto iki 12 v. 

treczia sessija.
b) . Nuo 2 v. po pietų iki 6 

*w. ketvirta sessija.
c) . Ant 8 v. vakare parada, o 

po paradai balius iki 2 v. ket
verge ryto.

Draugystės imanezios da- 
į lyvumji paradoj turi pribūti į 
bažnytinę, halę ne vėliaus kaip 
ant 7 J w. vakare. Kelias parados 
bus sekantis: nuo lietuviszkos 
bažnyczios Carson gatve iki 92ai 
gatvei, 121 gatve iki Sirah, Si- 
rah gatve iki 28ai, 28a gatve į 
Carson ir ta gatve iki 13ai ir nuo 
ežia į halę, kur bus laikomas ba
lius. Įėjimas į hilę ant baliaus 
dėl vyrų 50 centų, o dėl moterų 
25c.

Per wis? sanvaitę nuo 8 iki 15 
d. Spalių.ant visų geležinkelių ir 
isz visų dalių Suvienytų 
^Valstijų į Pittsburgh? ir atgal 
tikietai bus už pusę prekės, dėlto 
delegatai tegul praszo ant staci
jų: “round trip excursion ticket- 
to į Pittsburgh?.

Jeneraliszka kvatiera dėl dele 
gatų laike Seimo bus Hotel 
Roke, No 601 to 603 Carson st. 
S. S. Pittsbugh, Pa.

Delegatai yra uipraszomi duo
ti iini? apie pribuwim? sanvaitę 
pirmiaus ant sekanezio adreso:

Rev. John Sutkaitis, 
No 712 Carson st. Pittsburgh, Pa.

Kiti laikraszcziai praszomi yra 
atkartoti.

Komitetas prirengiantis Seim?.

Isz Collinsville, III.
Terp czianykszczios neseniai su

tvertos protestoniszkos parapi
jos pastoriaus Keturakaiczio ir 
parapijonų užgimė nesutikimai ir 
statymas*bažnyczios per tai ap
sistojo. Priežastis nesutikimų 
yra ta, kad pastorius Keturakai- 
tis, be parapijonų žinios,užsirasze 
ant savęs paskirtus ant pastaty
mo bažnyczios lotus. Parapijo
nai pasidalino dabar į dvi pusi: 
vieni stovi pastoriaus pusėj, kiti 
gi^jriesz jį ir tie reikalauja, kad 

. parapijos savastis butų ant para
pijos ir užraszyta. Kol ne 
bus padaryta, kaip parapijonai 
reikalauja, nutilo ir kalbos apie 
bažnyczios statymę. Kaip tas bus 
padaryta, protestonai gal vėl su
sitaikys su savo pastoriumi. Gal
būt, kad pastorius Keturakaitis ir 
labai gerai mislyja apie lietuvius 
ir nieko pikto ne mislyjo užsira- 
szydamas ant save< bažnyczios 
savastį, gal nenorėjo skriausti 
parapijonų, bet ir parapijonų ne 
galimi per daug kaltinti, kadan
gi jie, matydami, kaip antai Chi- 
cagoj kunįgas elgiasi su parapijo- 
nais, pirm laiko nori apsisaugoti,

jie nori, kad visi parapijos reika
lai, jos savastis, rokundos butų po 
jų paežių užžiura, o ne vien pa
storiaus. I- S.

Isz Worcester. Mas.
Linksmų naujienų isz ežia ma

žai yra, girdėt vien apie musų 
brolių girtuokliavimus ir musz 
tynęs. Pereitu mėnesį ežia už- 
muszė wien? žmogelį, tas jau se
niai po žeme; 4 gi dien? szito 
mėnesio buvo vėl inusztynės, 
musiszkiai apsibaldė iki kraujų, 
ant iszskirstymo besipeszanczių 
gaidžių reikėjo szaukti fiolicij?. 
Tojė pasodino smarkiausiu gaidį 
į savo vežimu ir nugabeno jį ant 
nakvynės ant policijos stacijos, už 
k? turėjo užsimokėti 12dol. Ar 
tai ne gėda, kad musų broliai teip 
slykszcziai elgiasi ir gėda vi
siems lietuviams daro? Ar ne 
geriaus butų buvę t? 12 dol. ap
versti ant nusipirkimo knįgų ir 
užsiraszymo laikraszczių? Szalin- 
kitės nuo musztynių ir girtuoklia
vimų, nes jos ne vien jūsų, bet 
visų lietuvių ward? terszia.

Lietu waiczių draugyste.
“Vienybė” pranesza, kad per 

prisidėjimu daktarės, Johanuos 
Želvienės, Plymouthe, Pa. susi
tvėrė “Lietuvaiczių Draugystė”, 
į kmi? gali prigulėti lygiai mote
rys, kaip ir merginos. Į vvirszinį 
kės naujos draugystės tapo isz- 
rinktos: perdėtinė —Dr. J. Žel
vienė; ra^ztinįkė—Ona Pauksz 
tienė. Dr. Želvienė, Marcelė 
Adžgauskienė ir Magdė Urbana- 
vycziutė tapo iszrinktos į komi- 

' tetp. ant sutaisymo įstatų drau 
gystės. Mieris daaugystės yra 
savitarpinis aiisiszvietimas. Mo
kestis nutarta mokėti po 25c. ant 
mėnesio. Ant užmanymo perdėti- 
nės vienbalsiai nutarė prigulėti į 
Susivienyjimgi L. A.

Apszvietimas yra tai svarbiau 
sias reikalas musų moterų, be ap- 
szvietimo jos negali prideran- 
ežiai naudotieji isz visų joms 
pripažintų Amerikoj tiesų. Ant 
sulyginimo musų moterų tiesų 
su tiesoms, isz kokių naudojasi 
amerikonės, reikia, kad tnus'sz- 
kės protiszkai su amerikonėms 
susilygintų.

Isz Elizabeth, N. J.
Darbai ežia eina gerai, žmonių 

be darbo yra labai mažai.
Kunįgas Žindžius, isz važiuo

damas į Euro p?, savo vietoj pa 
liko, kol pats nesugrįž, lenk? ku
li į g?. Tas vienok teip pradėjo su 
lietuviais elgtiesi, teip lietuvių 
neužkeutė, kad parapijonai už jo 
palikim? pradėjo rugoti ant kunį- 
go Žindžiaus. Neseniai lenkelis 
iszvažiavo, kaip žmonės pasako
ja, parsivežti sau tieczi? gaspa- 
dinę, bet tuom tarpu parvažia 
vo kunįgas Žindžius ir dažinojęs 
kaip ežia elgėsi paliktas lenkas, 
kada tas pargrįžo, visai jo nė į 
klebonij? neįsileido.

Pawog6 laikrodcl|.
VYilminoton, Del. 7 d. Rugsė

jo, apie 5 vai. ryto, į gyvenimu 
lietuvio, Winco Karpaucko, ps 
nr. 728 ant Robinson ui. įsikraus
tė koksai negras ir psszlavė isz 
komodos laikrodėlį wėrtės 20 dol. 
Pajutusi nepraszyt? sveczi?, gas- 
padinė pakėlė rikėm?, bet negras 
per lang? iszszoko ant ulyczios, 
kur su pagalba geležinkelio tarnų 
tapo suimtas. Laikrodėlio pas jį 
nerado, matomai atidavė kokiam 
savo draugui. Wagilių nugabeno 
į kalėjim?. Po kelių mėnesių bus 
jo prova. Wietinis.

Pesztynfis.
East St. Louis, III. 24 d. 

Rugpjuczio, seredos vakare, bu
vo pėdė ir kaip paprastai, su pi 
nįgais tūli lietuviai prisikimszo į 
saliunue. Begerdami apsilpnino 
ir teip ne per tvireziausi? prot? 
ir pradėjo belstiesi už koki? ten 
mergin?, kuri isz tikro isztekėju- 
sių lietuviszko kraujo laszų ne 
buvo verta. Ypacz vimam ge
rai kailį iszkarszė. Policija ga
na jieszkojo pesztukų, bet jie pirm 
atsiradimo jos iszsineszdino ir pa
sislėpė.

Isz Kininondy, 111.
Czianykszcziose kautynėse dar

bai pasigerino: dirba kiek vien? 
dien? ir darbo yra užtektinai.

Yra ežia ir lietuvių mažas bū
relis: apsivedusių yra 3 szeimy- 
nos, nevedusių gi 10 ypatų. Terp

■
to mažo lietuvių skaitliaus yra 
vienok gana girtuoklių ir pesz
tukų,kurie atliekam? nuo darbo 
laik? ant girtuoklystų praleidžia. 
Apie skaitym? knlgų arba laik- 
raszczių negal būt nė kalbos.

IVakarine mokslainė 
Waterbury, Conn.

“Rytas” pranesza, kad užėmus 
Waterbury, Conn. viet? prabasz- 
cziaus kunįgui Siaurusaicziui, ant
jo prikalbinėjimo, cz anykszcziai 
lietuviai pradėję darbuotiesi ant 
iszderėjimo nuo miesto lietuvisz- 
kos nedėlinės ir varkarinės mok- 
slainės. Lietuviams pradeda pri
tarti ir tūli svetimtaueziai. Garbė 
užtai kunįgui Suuruaaicziui.

Isz visur.
H ^Vengrijoj, per neatsargum? 

vieno ukinįko, kaime Aroktoe 
užgimė g tiaras, karisai su visu 
isznaikino 160 ūkių su visoms 
trioboms ir gyventojų turtais.

|| 1900 m. mieste Berlyne atsi
bus orlaivių paroda ir suvažia 
vimas isz viso svieto beridar- 
buojinczių ant iszriszimo ir 
pasiumėjimo piy^akiu orlaivys-
t ės.

|j Ant Wnkiezkų jūrių, 45 my-
lios nuo Londono, garini vys “Ca- 
therina” susimoszėsu kitu vežan- 
cziu kngiis ir paskendo. Isz 9 ant 
Cath^inos buvusių jurinįkų tikt 
viena? iszs'gelbėjo, kiti wisi pri-

|| Mieste Genovoj, Szveicari- 
joj, sudegė su visu įtaisos elek 
triszkų žiburių ir todėl turinezios 
elektriszkus žiburius pardaviny- 
czios ir miesto ulycjios naktyj 
būva ne apszviestos.

H Polinezijoj, po smarkiam že
mės drebėjimui su visu jūrėse 
nugrimzdo Saralų salos, ėsanezins 
terp Tonga ir Hapaii archipelagų. 
Aut tų salų gyveno apie 20 ežia- 
būvių szeimynų, kurie, turbut, 
visi prigėrė.

Q Mieste Genovoj, Ssveicari- 
joj, sugriuvo naujai statomi na
mai, sugriuvusios sienos užgriu
vo dirbusius darbinįkus. Isz po 
griuvėsių isztraukė 7 vi°ai su
trintus darbinįkus, 10 gi pasiro
dė mirtinai sumankytų.

|| Mohiliavo gubernijoj iszdegė 
kaimas Kriczinska. įside
gė ežia 100 ūkių, valszcziaus 
kanceliarija, d wi mokslainės, dik- 
tai mažų krūmelių; ugnyje 
pražuvo ir valszcziaus kasa. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
160000 rublių su virszum.

H Tankiausiai visokių nelai
mių lankom? Japonij? vėl pasie
kė nelaimė. 11 d. Rugsėjo vi
durines provincijas atlankė bai
sus taifūnas, kurisai iszvarė jūrių 
vandenis ant kranto. Tvanai nu- 
neezė daugybę namų, prie to ir 
keli szimtai žmonių pražuvo.

gi1 "—-g
Į| Mieste Gehrden, Hanovero 

provincijoj, Wokietijoj, vienuo
se namuose siaueziantės katės pa
gimdė didelę nelaimę. Iszėjus 
tėvams isz gy venimo, kad nieks 
į jį neįeitų, užrakino duris, Vidu
ryj gi paliko ketvert? vaikų ir 
deganezi? kerosininę liamp?. Be- 
siausdamos katės parvertė liamp?, 
degantis kerosinas pagimdė g~is- 
r?, prie to sudegė ir wisi keturi 
kambaryj užrakyti vaikai.

Sziaurinėj Siberijoj dega neisz- 
pasakytai dideli durpinyczrų plo
tai ; iszdegė daug ant jų pastaty
tų kaimų. Pietinėj Siberijoj de
ga girios, ugnis isznaikino terp- 
ginuose ėsanezius kaimus. Nuo 
stokos lytaus ir karszczių viskas 
iszdžiuvo, girių gaisrai nuolatai 
nauji kur nors atsitinka. Upės 
iszdžiuvo, gyvuliai stimpa nuo 
stokos maisto; valgio produktai 
neiszpasakytai pabrango. Nuo 
girių gaisrų kenezia ir miestai. 
Per vis? sanvaitę miestas Kras- 
nojarsk teip buvo durnų užklo
tas, kad gyventojai ne galėjo 
kvėpuoti, nūn to daug žmonių 
apsirgo. Ant laimės vienok at
sikreipė kili vėjai ir tirsztus du
rnus iszsklaidč.

Reikia pirma persitikrin
ti, o paskui spręsti.

‘ Garsas”, duotame pamokini
me “Vienybei”, sziteip vienoje 
vietoje iszsitaria: “Rasziau teip 
ilgai ap'e kun. Burbos dalykus 
dėlto, kad parodyti, jog pas mus 
ne visados laikraszcziai, užripul- 
dami ant kunįgo, žiuri teisybės, 
tanhiauniai žiuri asabiszkumo. 
Žinau teipgi vien?- laikrasztį, 
kuro tylėjo apie kunįgo ne dorus 
d»nbus per pusantrų metų, bet 
kad susipyko su kunįgu, tad pra 
dėjo rodyti jo nedorybes ir dar 
su storais priedais melagyszczių. 
Kur gi ežia yra meilė teisybės 
arba neužkentimas negerų kuni
gų?.... Yra ežia neužkentimas 
kunįgo, kurs man nepatiko”.

Nors ežia vardas laikraszczio 
ne paminėtas, bet mes matome, 
kad raszėjtis užgėrė ant musų 
sveikatos. Priežodis sako, su
duok į štai?, o žirklės atsilieps. 
Mes ant darytų mums užmetinė- 
jimų ir atsiliepsime.

“Garso” mažėjas užmeta mums, 
buk mes isz piktumo vien ko
vojame priesz kunįgo Kravczu- 
no, kaip jis sako, nedorybes 
(mes jo darbams iki sziol nė jokio 
vardo ne davėme) ir dar pridė- 
darni storas melagystes. Melitu 
me labai garbingo raszėjo, kad 
jisai teiktųsi aiszkiai parodyti 
musų melagystes. Pasakyti, kad 
mes pasinaudojame i»z melagysz- 
czių mokės jeib piemuo, nuo ra 
szėjo gi turime tie>>? reikalauti, 
kad jis tas melagystes aiszkiai 
parodytų. Mes isz melagyszczių ne 
norime pasinaudoti, jeigu musų 
rasztuose priesz kunįgo Krav- 
czuno darbus (tegul bus ir, kaip 
“Garsas” juos vadina, nedory
bes) įsiskverbė kur neteisybė,

| Wisuose Iszpanijos ir Prancū
zijos krasztuose oras neiszpasa- 
kytai karsztas ir sausas, upės teip 
nusekė, kad garlaiviai ne gal 
plaukti, miestams pritruko van
dens. Iszpanijoj dega dideli plo
tai girių, daugelyj vietų iszdegė 
daug alyvų medžių ir vynyczių.

|| Netoli Kursko, Maskolijoj, 
kaime Ivanovskoje pasimirė da
bar senelis 154 metų. Iki pasku» 
tiniai valandai jis dar darbavosi 
kaipo prekėjas. Senelis tas tu
rėjo tris paezias, visos buyvo jau
nos, paskutinį syk apsivedė su 16 
metų mergina turėdamas jau 70 
metų.

tai tas galėjo atsitikti tikt 
per tai, kad nuo kunįgo Krav- 
czuno mes tos teisybės iszmelsti 
ne galime, ųora ji darbar jau ne 
atbutinai reikalinga ant nutildy
mo lietuviszkos visuomenės ir 
Chicagos parapijonų. Jeigu todėl 
“Garso” raszėjas žino tikr? teisy
bę, tegul iazliuosuoja savo apgy- 
nam? sandraug?, kadangi tasai 
pats neiszpasakytai bauginasi isz- 
vilkti savo darbus į szvies?. 
Mes nieko daugiaus ne geidžia
me, kaip vien tikroe teisy
bės ir szviesos ir jeigu tie musų 
kunįgo darbai, kaip juos vadina 
“Garso” raszėjas, isztikro nedo
rybėms pasirodytų, kad ne dorai 
darantis butų nubaustas, teip

neteisingos, klaidžios,apie tai isz- 
sitarėme dar seniai. Tai kodėl mu- GEOGRAFIJA

H Eisenacho apskrityj, Waka- 
rinėj ^Vokietijoj, su visu iszdegė 
kaimas Sehafhausen, susidedantis 
isz 45 ūkių. Sudegė teiposgi

kaip tai pridera. Už savo darbus 
kiekvienas vienaip turi atsakyti, 
jeigu mes reikalaujame, kad be- 
sisavinantis visuomenės pinįgus,

mokslainė ir bažnyczia. Gaisr? jeigu jis ne kunįgas, butų atiduo 
pagimdė vaikai bebraukydami tas aut nubaudimo svietiszkam 
briežiukus. Žmonių prie to rods sudui, tai už tokius jau darbus
ne pražuvo, bet užtai sudegė 
daug naminių gyvulių.

Į) Netoli miestelio Podleken, 
Rastenburgo pavietyj, Rytpru- 
suose, ant rubežiaus Prūsų Lietu
vos, terp lenkrizkų ir vokhzkų 
darbinįkų užgimė kruvinos musz- 
tynės. Kaipo ginklus darbinįkai 
abiejų pusių vartojo dalgius. Su 
bėgę žmonės, besimuszanczius 
iszskyrstė, bet daug darbinįkų isz 
abiejų pusių tapo su dalgiais su
žeistų.

turime reikalauti tokio jau nu
baudimo ir kunįgo. Jeigu nusidė 
jimas vienoks ir bausmė tnri būt 
vienokia. Teipiszpuo’.a pagal mu
sų etik?; “Garsas” gal kitokios 
prisilaiko? Užmetinėjimus daro
mus kunįgui Kravczunui mes 
remiame ne ant iszmislų, bet ant 
jo paties iszduotų rodundų. Jeigu 
jos neteisingos, tai kamgi kunį
gas neteisingas issdavė? Mes ti
kime, kad tos jo rokundos gal būt

sų kunįgas iki sziol teisingų neisz- 
davė? Ant to palikome jam gana 
laiko, parapijos kasos reikalų ne
užkabindami, nors jis vis ne nu
rimo ir kur galėdamas, stengėsi 
asabiszkai mus juodyti. Mes ant tų 
juodinimų ne atsiliepėme, prisi
laikydami nuomonės, kad szuns 
balsas neina įjdangų. Ne dėl asa- 
biszko piktumo pradėjome mes 
kov? su kun. Kravczunu, bet 
vien todėl, kad jo bud? suvarto
jimo ant bažnyczios žmonių su
dėtų pinįgų laikome už skriaudi- 
m? parapijonų. Tas teip iszpuola 
isz jo paties parapijonams iszduo
tų rokundų; kitokios ant to me- 
degos mes neturime. Ar “Garso” 
i'aszėjui tie darbai iszrodo garbės 
vertais? Melstume pamokinimo.

Mes kunįgus laikome už tokius 
jau žmonis kaip ir kitus, terp jų, 
kaip ir terp ne kunįgų, yra dori, 
pagyrimo verti, ant nelaimės, 
yra vienok ir ne dori. Musų pri- 
derystė yra peikti piktus, girti 
ir neužkabinėti gerų. Ar “Garso” 
raszėjas palieps mums kitaip da
ryti? Lauksime pamokinimo.

Klysta “Garso” raszėjas saky
damas, kąd vokiszkuose, prancu- 
ziszkuose, arba angliszkuose laik- 
raszcziuoseyra visai kitap,buk ten 
peikiamas yra negeras kunįgas, 
pas mus gi visi kunįgai. Teip gal 
būt tikt klerikaliszkuose svetimų 
krasztų hikroszcziuosa, matomai 
raszėjas jiems pricszingų nepa
žysta. Wokhzki arba praneuzisz- 
ki laikraszcziai smarkigus peikia 
vis? kunįgįj?, žinoma, jeigu jie 
ne priguli prie klerikaliszkų laik
raszczių, negu musiszkiai, neisz- 
skiriant “Saulės” arba “Kardo”. 
Amerikoj, jeigu panorės jieszko- 
ti, “Garso” raszėjas gali ne mažai 
tokių atrasti, prie kurių prilygi
nus musiszkius, jie pasirodys ne
kaltais avinėliai?. Svetimose kal
bose daugiaus yra laikraszczių, 
niekinancz:ų kunįgus už kaltes 
kelių kunįgų. Jeigu kur yra ten- 
dentiszki k leri kaliszki laikrasz- 
cziai, toki antai kaip “Garsas”, 
kurių užduotė apginti ir uždengti 
ir piktai darantį kunįg?, tai žino 
ma, tas pagimdo ir prieszingus, 
teiposgi tendentiszkus luikrasz- 
czius. Teip vienų, kaip ir kitų ne 
stokuoja nė Prancūzijoj, nė Wo- 
kietijoj; aiszkiai prieszkunįginių 
laikraszczių,tuibūt,mažiausiai bus 
Maskolijoj, bet ir cz;a tas nepaei. 
nuo stokos dirvos ant to, bet nuo 
stabdymo valdžių.

Apie kunįgo Kravczuuo “ne
dorybes” mes ilgai tylėjome to
dėl, kad apie jas ne buvome per
sitikrinę, į parapijos rokundas ne
sigilinome, ne norėdami kisztiesi 
į bažnyczios reikalus, ne galėjome 
tikėti, kad kunįgas ant juoko 
parapijonams rokundas iszdani- 
nėtk ir kad savo brolius skriaustų. 
Uždėta jo lietuvių vaikams už 
lietuvių pinįgus mokslainė 
su lenkiazkoms ne mokanezioms 
lietuviszkai minyszkoms, kari?, 
reikia pridurti, “Garsas” teiposgi 
stengė d apginti ir mus melagiais 
padaryti, privertė mus paabejoti 
apie kunįgo Kravczuno rūpesti n 
gum? apie lietuvių lab?, ta abejo 
nė atvedė ir ant peržiurėjomo ge- 
rtaus ir parapijos rokundų. Jos 
pasirodė mat, kaip tai pasaky
ti.... ne visai suprantamos ir 
ne visai teisingos. Su žinia tyczia 
melagystes platinti nors apie di
džiausias musų prie-»zus mes ne 
norime, to niekada no darėme. 
Todėl apkaltinim?, buk mes apie 
musų kunį?? platiname melagys
tes, gražiname “Garsui” atgal;isz 
jų pasinaudoti prireiks gal jam 
kada nors kovoje su D-ru Szliu- 
pu ir su kitais kunįgų prieszais; 
mes isz jų naudotiesi ne norime.

Jeigu musų užmetinėjimai, da
romi kunįgui Kravczunui netei
singi, tegul mums suteikia tin- 
kanezi? medeg?, o mes juos pa
taisysime, nors medega, kaip pa
prastai isz jo pusės paeinanti, bu
tų ir su koliojimais, kadangi mes 
gerai žinome, kad nė kun. Krav 
czunas, nė jo komitetas, be ko- 
liojiroų ir teisintiesi ne moka. 
Kol vienok kasa ne bus prideran 
ežiai suvesta, kol ne bus viskas 
gerai, teisingai iszaiszkinta, kol 
musų kunigėlis ne paliaus lenki
nęs lietuvių vaikus per savo 
mokslainę, mes kovos paliauti 
ne galime ir nepaliausime ir 
ginklus priversti ė sąra e vartoti 
tokius jiu kaip ir musų prieszas.

ARBA i

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(T^sa).
Apatiniame savo bėgime Volga užsisuka į pietrytus ir 

teka per depresiją, taigi per krasztą esantį žemiaus jūrių 
vandenų pavirsziaus, nuo jos atsidalina atžala Achtuba, 
kuri teka paraleliszkai su Volga; prie įpuolimo į KaspiBz- 
kas jūres Volga pasidalina į daug atžalų.

Volga yra didžiausia Europos upe, perbėga ji turtin
giausius Maskolijos krasztus, kuriems palengvina iszgabe- 
nimą produktų. Neparankumas jos didžiausias yra tas, 
kad įpuola į uždarytas Kaspiszkas jūres, isz kurių nėra 
iszėjimo.

Upe Uralas tveria rubežių terp Europos ir Azijos, 
įpuola į Kaspiszkas jūres į rytus nuo įpuolimo Volgos. 
Kadgngi krasztai, per kuriuos teka, mažai apgyventi ir ne 
turtingi, tai upė ta didelės vertės neturi.

Upė Tertk prasideda Kaukazo kalnuose, perbėga ma
žai apgyventas krasztus į sziaurius nuo tų kalnų ir įpuola į 
Kaspiszkas jūres isz vakarų. Laivų plaukimui upė ta ne 
tinka.

Upė Kumay prasideda teiposgi Kaukazo kalnuose, į- 
puola į to paties vardo užtaką, vakarinėse-Kaspiszkų jūrių 
pakrantėse.

Svarbiausia upė įpuolanti į Azoviszkas jūres yra Don, » 
prasidedantis isz ažero Ivanovo, netoli virszutinio Okos te
kėjimo ir teka per Doniszką iszkilimą, isz pradžių teka jis 
prie Volgos, į pietrytus, bet Prievolginių kalnų sulaikytas, 
palieka tarpą 8 mylių terp Volgos ir užsisuka į pietvaka
rus, teka per pakranezių žemumą ir įpuola į Azoviszkas 
jūres. Isz įtakų Dono isz deszinės pusės svarbiausias 
Donitt, isz kairės gi Manycz. Don gana gili upė, ji tinka 
laivų plaukimui

Isz upių įpuolanczių į Juodąsias jūres svarbiausias yra 
Dneperas, apie kurį jau kalbėjome. Kuban prasideda 
Kaukazo kalnuose. Dnestras prasideda Karpatų kalnuose, 
plaukia per Galiciją ir prisigriebia į Maskoliją, plaukia 
oer Podoliaus iszkilimą ir ant galo prisigriebia į Juodąsias 
jūres. Dėl daugelio akmenų, slenkszczių, Dnestras ne 
tiko laivų plaukimui, dabar vienok slenkszcziai tapo iszar- 
dyti ir upės lovys išgilintas.

Pietinis Būgas prasideda ant Podoliszko iszkilimo, 
perplaukia Podoliaus ir Chersoniaus gub. ir įpuola į 
Juodąsias jūres netoli Dnepero įpuolimo. Reikia dar pa- 
paminėti upę Prutą, kuri yra rubežiumi terp Rumunijos ir 
Maskolijos, įpuola ji į Dunajų.

Maskolijos klimatas skiriasi nuo klimato vakarinės 
Europos,, Maskolijoj jis sausesnis, kontinentai i szkas. Tas 
paeina nuo to, kad Maskolija yra kur kas toliaus nuo At- 
lantiszko oceano, ypacz gi nuo jo sziltos vandens srovės 
Golfsztremu vadinamos, kuri didelę turi įtekmę ant klima
to vakarinės Europos, ant klimato gi Maskolijos ne turi 
jau tokios įtekmės; Maskolija uždengta nuo vakarų ir 
nuo pietų gana augsztų kalnų, kurie sulaiko drėgnus nuo 
vakarų puczianczius vėjus: Kaukazo ir Krimo kalnai už
dengia Maskoliją nuo įtekmės Juodųjų jūrių, Finlandisz- 
kas arba Suomiszkas iszkilimas nuo Baltiszkų jūrių: Sziau- 
rinės Ledinės ir Baltosios jūrės žiemą užszala ir todėl ne
suteikia Maskolijai drėgnumo, nė szilumos. Druskiniai 
Stepai prie Kaspiszkų jūrių sugeria drėgnumą ir tokiu bu- 
du naikina įtekmę nedidelių Kaspiszkų jūrių; taigi mat 
aut kontinentaliszko Maskolijos klimato atsiliepia daug 
priežaszczių.

Kadangi Maskolija užima didelius plotus, nuo sziaurių 
pietų link ji traukiasinuopoliariszkų sziaurinių krasztų,nuo 
70°sziaurinės geografiszkos platumos iki 45°, taigi iki platu
mai sziaurinės Italijos, todėl visokiuose jos krasztuose turė
tų būt didelis klimato y vairumas, teip vienok nėra, skir- • 
tumas terp klimato sziaurinės ir pietinės Maskolijos yra 
daug mažesnis negu tūluose mažuose krasztuose vakarinės 
Europos. Tas paeina nuo to, kad ant žemumos Rytinės 
Europos, kurią užima Maskolija, nėra augsztai iszkilusių 
vietų, rods ant Centraliszko iszkilimo klimatas truputį 
szaltesnis; nėra ant jos nė augsztų kalnų, kurie galėtų atsi
liepti ant klimato prieszingų kalnų szonų. Pietini vienok 
žemumos dalis, uždaryta nuo vakarų Karpatų kalnais, , 
atidaryta gi per Tautų Vartus nuo rytų, pagal savo 
klimatą skiriasi nuo vidurinių ir sziaurinių krasztų. Pie
tiniuose tankiausiai puczia rytiniai ■ sausi vėjai; 
vakariniuose, viduriniuose ir sziauriniuose krasz- 
tuose, kur puczia tankiaus vakariniai vėjai, daugiaus yra 
drėgnumo, todėl auga ežia didelės girios; pietiniuose gi 
krasztuose vėjai rytiniai sausi, ne atgabena lytaus, drėg 
numo- ežia per mažai, todėl ir girių nėra. Tikt vasaros 
laike pietiniuose begiriniuose plotuose sausi rytiniai vėjai 
pakelia temperatūrą, duoda daugiaus szilumos negu vidu
riniuose ir sziauriniuose drėgnesniuose krasztuose, bet 
žiemos laike vėjai tie atgabena szaltį isz Azijos ir per tai 
žiemos szalcziai beveik vienoki lygiai sziauriniuose kaip ir 
pietiniuose Maskolijos krasztuose. Antai Orenburge, prie 
Pietinio Uraliaus, žiemos būva szaltesnės negu Peterburge. 
Ant viso Maskoliszkos žemumos ploto upės užszala. Nors 
žiemos ir pietiniuose krasztuose lygiai szaltos kaip ir sziau
riniuose, bet už tai pavasaris pietiniuose krasztuose užsto
ja aukszcziaus, kadangi tuose krasztuose sniego nupuola 
mažai, todėl ant jo sutarpinimo ne daug reikia szilumos.

Klimatiszką skirtumą Maskolijos plotų geriausiai pa
rodo augmeniszkai klimatiszkos juostos". prie pakran
ezių Sziaurinių Ledinių jūrių traukiasi tundru juosta, ežia 
žemė visada užszalusi, vasaros laike tikt ant poros pėdų 
įsileidžia, bet giliai ji vis suszaluszi, auga ežia samanos, 
bruknės ir kitokios vuogos, toliaus į pietus traukiasi juos
ta spygliniu medžiu giriu", ežia augina jau ir tulus javus, 
kaip antai miežius, avižas ir linus; toliaus dar į pietus pra
sideda juosta giriu Su lapuotais medžiais ir auginimo rugiu, 
dar toliaus į pietus ir kanapių; toliaus eina jauosta augi
nimo kviseziu ir vaisiniu medžiu, arba juodžemio juosta, tei
posgi cukriniu buroku ir tabako", prie Juodųjų jūrių trau
kiasi juosta auginimo vynvuogiu, maišo, arbuzu (melionų).

Maskolija užima Europoj plotą netoli 100000 geogra- 
fiszkų ketvirtainių mylių, taigi didesnę Europos pusę, ant 
kurio gyvena 100000000 gyventojų, taigi iszpuola apie 
T000 žmonių ant ketvirtainės mylios. Tirsztumas apgy- 
venimo vienok ne vienodas. Tirszcziausiai apgyventi 
krasztai apie Maskvą, kur iszpuola apie 3000 žmonių ant 
ketvirtainės mylios: apie Kijevą iszpuola teiposgi daugiaus 
kaip 2000 žmonių ant ketvirtainės mylios.Recziausiai apgy
venti krasztai prie Sziaurinių Ledinių ir prie Juodųjų ju- 

(Toliaus bus)



’• '■'v-- LIETUVA

NAUJI 1SZRAD1MAI.

U Be įgis z kas mokslinczius, 
Charles Janet, iszrado prietaisu 
golbėjimui žmonių nuo paskendi
ma Prie paskutinio susidaužy- 
mo prancuziszko garlaivio Bour- 
gogne prigėrė su virszum 500 
žmonių, nors ant laivo buvo gel
bėjimo rinkės; pasirodė, kad tos 
gelbėjimo prietaiso* niekam neti
kusios. Janelo prietaisu kiek
vienas keliaujantis jūrėmis gali 
neszioti brusloto kiszeniuje. Ji 
susideda isz 4 paprastų, mažų ba
lionėlių. Jeigu jų ne reikia, ba
lionėliai tie oro nepripūsti, bet 
atsiradus pavojuje, užtenka kelis 
kartus pūstelėti į dūdelę, balionė 
liai, kaip pūslė prisipildo oru; 
kadangi jie apriszti apie žmogų, 
gal jis dręsiai szokti nuo laivo j 
jūres, ne paskęs, kadangi oro 
pripusti balionėliai jį ant! pavir- 
sziaus užlaikys.

U Laikrasztis 
fique” paduoda 
kaip apsaugoti 
nuo paukszczių, 
tt.

kiek duodasi girdėti, ir ji truputį 
Iietuwiszkai pramoko, kitos gi 
ant szių metų į mokslainę par 
trauktos seserys bene lietuwės. 
Kiek jos moka lietuwiszkai, mes 
to nežinome, bet wisgi, turbut, 
gerinus jau mokės negu tos, ku
rios pasitraukė. Tikimės, kad to- 
liaus musų kunįgas supras ne 
tikt, kad ant mokinimo waikų 
mokslainėj neužtenka mokėti kal
bėti lietuwiszkai, bet reikia gerai 
mokėti kalhę ir jos gramatiką, su
pras, kad mes,reikalaudami para
pijos rokundų ir kad jos kasos wal- 
dytojumi butų ne wien kunįgas, 
darome tę ne ant erzinimo kunį- 
go, bet kad geidžiame sugražinti 
jam žmonių užsitikėjimę ir paguo- 
donę kurię dėl tų rokundų ir dėl 
žmonių sudėtų aukų suwartojimo 
pradeda žudyti. Supras gal ant 
galo, kad musų su juom pradėta 
kowa turi už mierį ne tikt žmo
nių, bet ir bažnyczios labę.

Braugyscziu Reikalai“Revue Scienti- 
lengv^ budę., 
užsėtus laukus 
zuikių, pelių ir 

Ant to, kad paukszcziai ir
žvėrys ne lestų ir ne suėstų pa
sėtos sėklos, užtenka į sėklę pri
berti raudonų minijos dulkių. 
Paprastai ant 40 svarų sėklos už
tenka 2 svarų minijos. Seklę rei
kia gerai iszmaiszyti teip, kad 
grudai gerai susimaiszytų su mi- 
nija,kad visi grudai nuo jos butų 
raudoni. Tokiais grūdais užsėto 
lauko nė pauksztis, nė joks žvė
ris ne naikįs, minija gi augmenų 
augimui nieko ne kenkia.

|| Ant paskutinio susirinkimo 
angliszkos moksliszkos draugys
tės mieste Bristoliuje, profesorius 
Rimsay apreiszkė susirinkusiems 
mokslincziams, kad musų žemės 
atmosferoj jam pasisekė surasti 
dar vienę, nauję oro sudėtinį, 
kurį jis praminė Xenonu. Tasai 
gazas panaszias turi ypatybes 
kaip ir neseniai to paties Ramsayo 
surastas argonas, bet visgi nuo 
jo skiriasi. Ore to naujo gazo 
yra labai mažas.nuoszimtis.

Petro Armino draugyetė Union 
City, Conn. kelia balių 22 d. 
d. ,Rugsėjo 1898 m.; tę paczię 
dienę bus traukimas laikrodėlio 
ir 5 auksinių doliarų. Tie patys 
tikietai bus ir ant baliaus įeiti, 
isz kurių bus paskirtos laimėjimo 
dovanos. Balius atsibus ant sa
lės Renehen. Szirdingai užkvie- 
cziame visus tautieczius ir lietu
vaites ant pasilinksminimo. Pra
sidės jis 7 walandę vakare ir 
traukeis iki 12 vai. nakties. Pe
tro Armino draugystės kas turite 
isz kitų miestų tikietus, teiksitės 
prisiųsti 10 d. Rugsėjo ant ant- 
raszo: Antanas Grieszius, Box 
113 Union City, Conn.

Susirinkimas Petro Armino 
Draugystės atsibus 25 d. Rugsėjo, 
Waterbury, Conn. ant Broak st. 
Szirdingai užpraszo visus,

Sekretorius.

Wietines Žinios.

Subatoj, 17 Rugsėjo, 8 walandę 
vakare, salėje Liaudatiskio, ponr. 
3301 Lnurel st, kertė 33rd st.. 
Liet Republikoniszkas Susivie- 
nyjimas laikys savo mitingę, ant 
kurio delegatai isz visų lietu- 
viszkų Kliubų yra užkviecziami 
pribūti.

J. Jaksztas, sekr.

S u bato j. 17 d. Rugsėjo, 8 wal. 
vakare, salėje Powilo Karecko, 
1193 Oakley avė.,kertė 25tos ui., 
Lietuwiszkas Republ. Kliubas 10 
vardos laikys sawo mitingę. Yra 
labai swarbus reikalai. Wisus lie 
tuvius užpraszo atsilankyti, o 
labiausiai tuos, kurie reikalauja 
amerikoniszkų popierų.

Komitetas.

lictuwiszkos parapijos 
lietuwiszkų panų drau- 
S. M. P. Ražanczawos pa- 
teatrę ant bažnyczios

— Žinomas lietu vys poiicijan- 
tas, Andruszis, tapo apskųstas už 
perszovimę liauferio. Draugai 
liauferio jį ir apskundė. Sudžia 
Andniszį pastatė po kaucija 10 
000 dol. Kauciję sudėjo jo pažįs
tami ir draugai. Pjovos dar ne 
buvo, mes ne abejojame, kad 
musų vieutantis pasi.-odys nekal
tu

— Chicago j, bažnytinėj Si- 
J urgio 
salėj, 
gystė.
rengė
naudos. Loszta buvo komedija p. 
v. “Giminė Bumbulų Amerikoj”, 
sutaisyta D-ro Stupnicko. Ant 
teatro susirinko gana daug žmo- 

,nių. Po teatrui buvo dainos ir pa
silinksminimas. Dainos niekuom 
neatsižymėjo. Priderėtų Chicagcę 
sutverti lietuviszkę chorę ant 
paveikslo Nev Yorko, o tęsyk 
musų broliai isztikro galėtų pasi
rodyti su savo gražioms daine
lėms.

— Chicagos mokslainių uz- 
veizda apgarsino jau szių metų 
žinias apie Chicagos gyventojų 
skaitlių. Isz tų žinių matyt, kad 
yra ežia isz viso 1851558 gyven
tojai, isz to skaitliaus „1245912 
gimusių Amerikoj. Pagal gyven
tojų tautystę, daugiausiai yra vo- 
kieczių, nes 490542; antrę vietę 
užima amerikonai, kurių yra 488 
683, airių yra 248142, lenkų 96 
853, czekų 89289, anglijonų 44 
323, prancūzų 21840, negrų 25 
814, lietuvių 1411. Lietuvių 
skaitlius vienok bus per mažas, 
daugelis *jų' turėjo užsiraszyti 
kaipo maskoliai,arba lenkai; mas
kolių užraszyta 38987,daugiausiai 
bus žydų, bet tame skaitliuje bu£ 
gana ir lietuvių. Mažiaus už lie
tuvius yra tikt meksikonų ir isz- 
panijonų.

— Musų iietuviszka prieSzv. 
Jurgio parapijos , mokslaiuė jau 
pradėjo rnokslę. R Kiek vaikų isz 
syk į mokslainę priėmė,- mes ne
žinome. Musų' uupeikimas len- 
kiszkų seserų nemokanezių lietu- 
viszkai, kunįgo partrauktų ant 
mokinimo lietuvių vaikų, ne pa
siliko be vaisiaus: dabar pasiliko 
likt viena perdėtinė lenkė, bet

PIRMAS BALIUS!
Su bato j, 24 d. Rugsėjo, salėje 

Ladimir Klacel, kertė 19tos ir 
Leavit ulyczių, Chicagoje, nau
jas Algirdo Zabowos Kliubas isz 
Melrose Park, III. turės sawo 
pi r m ji balių, ant kurio grajįs gra
žiausia muzika, o szokėjai, kurie 
geriausiai paszoks walcę ir 
Cake-walk, gaus auksinius me
dalius prezento. Balius prasidės 
8 walandę wakare. Įžengs wyro 
su pana 25c. Karai 18os ulyczios 
dawež prie pat salės durų. Wi- 
sus iietuwius ir lietuwaites szir- 
dingai užkvvieczia atsilankyti.

Su guodone,
Algirdo Žabo tvos Kliubas.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

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

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

i 
su- 
per

Pade kawonč.
Guodotinas A. Oszevski!

Siuncziu Jums szirdingiausię 
aczių už szifkorlę, kurię pirkau 
pas Jus savo eeserei, Aneliai. At
važiavo labai greitai ir laimin
gai, plaukė tik 10 dienų per van
denį isz Bremos į Baltimorę. Ant 
laivo turėjo gėrę valgį ir gėrę 
dažiurėjimę. Užtai- velyju ir vi 
siems pirkti pas Jus szifkortes, 
kurie nori laimingai savo gimi
nes partraukti į Amerikę.

Su guodone,
Bonifatas Jovaiszas, 

695 W. 16th st., Chicago, I1J

Isz trijų wlenas pasidarė! Į darytumei, nes asz turiu dukterį
Saulės 63 nr., raszte po autgul- 

wiu “Ir wėl&”, p. J. W. J. užsi
puola ant manęs, buk asz raszęs į 
“Vienybę” apie Mahinojails gie- 
dorius. Ąut to pasakau, kad Ta
ni ist a nenusitwėręs, o szauki wa- 
gim. Ne gana to, dar priskiri ma
nę prie giedorių ir tuomi užgauni 
juos ant garbės.

Kadangi asz ne samiu giedo- 
rium, tad nežinau, ant kiek san- 
vaiezių jie nustojo giedoję, tik 
tai pamaeziau, kad jau ne gieda.

Nežinau teipat, ar giedoriai 
nori, kad jiems klebonas rankas 
bueziuotu. Toliau* Tamista nuro- 
dai, kad asz neteisingai peikiu 
mužutėlių giedojimę. Sulyginant 
dabartinį giedojimę su pirmuti* 
niu, tai teip iszweizdi, kaip kad 
motina nusikaltusį kūdikį imtu 
plakti, o anas rėktų ir spiegtų. 
Ar galima būt tę spiegimę pagirti 
ir juom pasigėrėti?

Kaslink senumo dabartinių 
giedorių, po kiek jos metų turi, 
tai kaip Tamista tikrai ne žinai, 
teip lygiai ir asz užtikrinti nega
liu.

Toliaus Tamista eakai, buk asz 
rasziau, kad kunįgas turįs gie- 
doriams rankas bueziuoti. Tai 
czionai matoma, kad “Saulės” 
koiespondentas ne suprato. Lin- 
kėcziau Tamistai aiszkiaus įsitė 
myti. Asz girdėjau kelis sakant: 
“Mus giedoriai mislyja, kad 
jiems kunįgas eis rankas bueziuo
ti”, tai asz tikt nurodžiau, kad 
nėra reikalo tę daryti, kadangi 
galima ir be to apsieiti. Toliaus 
p. J. W. J. sako, kad negalima 
dabartinių giedorių pawaryti. 
Pagal mano mintį, tai nėra reika
lo jas pawaryti,kadangi gal iszsi- 
tekti wi<i, tiktai reikia atsakan- 
czių wadowų, kuriems rūpėtų ne 
paskirstymas, bet twaika-

Beje, ant szito klausymo turiu 
atsakyti. Kaip Tamista sakai, kad 
kunįgui praszant, motinos giedo
rių ne leistų be pauksztelėjimo į 
raukę, tai tas ue tiesa, kadangi, 
kaip patyriau, motinos priversti• 
nai waro sawo dukteris, kad eitų 
giedoti; dabartiniu giedojimu, 
apart Tamistos, nieks ne pasiga- 
nėdina.

Kaslink pauksztelėjimo giedo
rių, tai nu tikt asz tę girdėjau, 
bet ir wisi para pi jonai ir tai ne 
vienę kartę.

Ant nubarimo “Saulės” tiek 
turiu pasakyti, kad iszvadinimas 
skaitytojų dukterų arba sūnų ne 
prideraneziu vardu, tai nėra pa
mokinimu, tiktai iszkoliojimu ir 
papiktinimu.

Kaslink neląnkymo lietuvisz 
kos bažnyczios, tai Tamista klys
ti priesztaraudamas, kadangi pa
žįstu ne vienę, bet daug ypatų 
prigulinczių ir užsimokėjusių pa- 
rapijonų, kurie eina į svetimtau- 
czių bažnyežias, o paklausus dėl 
kokios priežasties, tai kiekvienas 
atsako, kad dabar nėra jokio gra
žumo lietuwiszkoj bažnyczioj. 
Ant raszymo į “Garsę” tai turiu 
tikt pasakyti, kad asz jo ne tiktai 
ne skaitau, bet ir su jo nuomo
nėms nesutinku, jis už darbinįkus 
mažai te užstoja. Tamista manai, 
kad asz buvau tarnu bažnyczios, 
tai tas ne tiesa, kadangi asz juom 
niekada ne buvau, todėl ir tar
navęs paliauti ne galėjau, jeigu 
“Garso” korespondentui užwer 
tos bažnyczios durys, tai ne mano 
kaltė. Asz einu į lietuviszkę baž 
nyczię ir ėsu pilnai užsimokėjęs, 
todėl ne reikalauju nė jokio resz- 
to damokėti, tikrai spręsti ne 
galiu, bet man rodosi, ar ue busiu 
pirmiaus iszsimokėjęs kaip Ta 
mista?

Apie vargamistros vestuves 
nieko pasakyti ne galiu, tik pri
menu, kad dar jo numylėtinė bu
vo Lietuvoj, o jau nuo giedorių 
girdėjau, kad rengiasi su ja apsi
vesti, tai abejotina, ar giedorkos 
butų jame viltį dėjusios. Toljaus 
primenu ir Tamistos roges, ku
rias iszradai, buk galima joms 
vasaros laike važinėti. Asz jokių 
rogių ne užtėmyjau terp giedorių, 
kadangi visi smagiai giedojo iki 
tai dienai, kol giedoti nepaliovė. 
Ant galo nužemintai Tamistai 
dekavoju už gerus vedimus, 
kaslink merginų, kadangi jos 
man ne reikaligos, nes ėsu j u u 
seniai vedęs. Baigdamas, per 
sergszcziii Tamistę nuo ezirdingų 
kore-*pondenc:jų, kadangi nuo jų 
gali Tamistai kas blogo atsilikti, 
o tuomi ir man nesmagumę pa

upie 3jų metų, t ii kartais £ali bu- titorija i 
ti žentu. Ant pabaigos persipra- I,tOga*
szau gerų parapijooų ir pono

_ . , , I duvniu^BS p»M6KVJIIX]fwargamistro8, ką isz priewartos , ir du gražus *trait° F r r Į Juo«up<« Koniuiz^vral
drysau Jūsų ypatę užgauti. Tei- 
pst meldžiu paguodotų giedorių, 
kad man dowanotų, nes priwers

Iitorlja iizlaiko Francuxu wainoi atiiUka- 
iloi Afrikoje . , . SOo

Iitoriia gražiot Magelenoi SOo
* ^leptyniu Mokytoja • “ 60c

)• arba apaakymai apie Lietuvos praei-
Paraižė Zanavykai. 40c

Iizganimai vargdienio. Knigeli pamoki
nanti kaip pagerint iawo gyvenimą 35c

Jaokingai paaakojlmai apie Uzaltabulziui
*“-------x-------Įpintai Isz ukinikyitai 5c

-------- .---------------------ikii, arba kankinimai
Un i jota po vaidila maskoliaus ,60o

K. Donelaiozio raistai 40e
Ka daryti*, kad botume sveiki ir ilgai gyven

tume.......................................................  lOe.
Kankles, lietuvistkoi dainos su natomis,

sutaisyto! ant 4 balsu, dėl wyru ,. S6o.- ----- - --------- 1O(J
I

Ite

15c 
10c. 
10c.

.. . Nb. 
.. —K gvwena.................................. 10c

Kelios istoriizkoe dainos. Czia talpinai! labai 
grailos Ir svarbios dainos apieLietuvos pra
eiti*. jos lietuvlszkus kunigalkszcziut, Kra
žių skerdyne ir tt. . . . lOe

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiam neklal-
dtnjtama. . . . lOo

Keistutis, tragedija 5se aktuose ant loszimo
teatru....................................................... 20c

Keletas žodžiu apie lietuvius Ir naudingi pa*
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.04 10c 

Kabalas talpinantis savyje visokius užmini-
— ■ž:___i,—:. ioe

------------------- -- talpi naši p* veik
liai (abrorsl) garsingu lietuwlszku rasztlnl- 
ku, iietuvos merginu, moterių vaikinu ir se
niu, telpgl paveikslai Liet. Susivienijimo 
seimo delegatu tr žymesniu Amerikos l:etu- 
wlszku bažnyoziu----------------------------------- 50c

Lietuvos Tėvynės Daivos, paraižytos kur Anta
no Wienožinsko. Labai gražios dainos * 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Czia talplnasl ty
rinėjimai apie lietuvioa. ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. K n Igele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviai 5c

Lengvas budos paežiam per savęs pramek- 
. nemokanezių 10c

•3.00

tas buvau kelis kartus jus paminė Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

ti. Kas tsis/be tai atmetus puikios apysakėles
_ . isz lietuviu gyvenimo „“Saulei gi tikt tiek galiu pa- Kristijonas Duonelaitis ., „ 1® e v r Kas yra. o kas bus „ „

sakyti: kas pats proto mažai turi, klipj'e’lĮ^na.... 
tam rodosi, kad kits yra visai be 
protą Parapijonas.

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztj “Lie

. mui ir ant )u reikiliuiintl atuūcymai.
tuvę ir užsimoka už visę metę ; Albumai, cit* uipinui m
12.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iazsinnkti isz 
musų kataliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kataliogo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

Szias dovanas duosime tik iki Lletavlszkos dainos iss vlsar surinktos, 
apie ketari szlmtai dainų “ _

‘ i- •• Sc
Lietuvlszki Ruzui ir Rasztinykal 50c 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knycele tu

rinti 72 d, Inai. , „ 15c.
Lietuviszkai lementorius voklszkoms lite

roms preke . . . 20c
Lietuwnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo- 

klaakoms literoms. 35c
nauju, metu., ne. po naujų metų 
jokių dowauų prie laikraszczio Į 
nebus. Kas yra “Lietuva” skaitės. nievo dovana, u* kurios galima užmokti J u v U r al w|rtt wglglut lr ateakancalai vesti
tas supranta jos vertę, taigi te- ,, «ukn« ..........................

i • i, u- 1- i j ° Lietuvystes praeitis,dabartis ir ateitis

NAUJU ketu, po naujų metų jo• uh.S&JZZUE;“1 d“"" '
kių dovanų nebus. DSltogi, ku- 
ne norite apturėti puikias dova
nas, pasiskubitikik “Lietuvę” užsi- 
raszyti ir už ję užsimokėti priesz

r.-«t
i

vmM
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W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO,, ILL<

Mano Dirltuice tapo 
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant KoecitiMkOB Paro
dos už rupestintra. toi- 
singra ir 1 
dirbimą.

IRAJOWA

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

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV

Y

gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami pinį 
gus, visada uždėkite szitokį 
adresę:

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

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo draugo, Kazimiero 

Matulio,iss Kauno gub., Panewežio paw., 
Remeikų kaimo, Wabalnykių parapijos. 
Pirmiau gyweno Athol, Mass. Jeigu kas

L1ETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

20c
Medejo pasakojimas. Šzl knygelė yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
ra.zo atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
iverimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeliais . . lOc

Maskolijos politika su Europa ir ketalikiszka 
bsAnjcua. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir ju 
batayesi**......................................... i0c

Musu m u tikėlis Užduotas ant naudos Lietuvos 
Ukiuykams. ,Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos ta u t Užkas kilimas. Po tam ro
dos aktnykams prie gero vedimo nklnykys- 
tes, ir keletas pasakaiczlu . . . 10c

Medega musu tautUzkai vaUtinykystai. Szioje 
knigoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaanlecsiat ir Suwalkie- 
czlai. tepgi apra.zo kokeis vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preke ... 40c

“ “ stelnyko •* •• 75c. ■ -------m 10o
musu mo-

1 tereiems a 6c,
Nedorybe Rymo Ciecorians, istorija isz laiko

ponavolimo Nerono .... 80c
Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpatystej 

(socijaliociszkas pieszlnys) 35c
—. . įso
Patarles ir dainos............ . .................................. i0c

■ —--------- -— —~ * ~~ " ■ — 1 10c
Pulkas apraszymas tikru atsitikimo Užlai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Petro Armino ras z tai. Knygele turinti 61 pul- 

. kiu dalau .... 10c
Praeite Vilniaus. Apraszo nuo pat pradiiu 

uisidejlmo miesto Vilniaus,koki jame 
kliosztorial buvo, koki lietuvUzki ku- 
nigaikszcziai gyveno, kokios kares jy 
aplanke Ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos aUitikimu............................... ,10c

Pavogti arkliai ir Mendelu DidgalvU.Dvi 
gražios pasakėlės ... 10c

Posaki apie Jone Tvardaucks garsu burtinyka 
Ir jo darbus sykiu (u apraszymais apie bur
tos. Puslapiu 168 Preke . , , 26c

Pamokinanti apraszjrmai Uz gyvenimo žmonin 
Ir visokios rodos................................16c

Pradžemokslis Rankos Ras z to de) norincziu 
iszmoktie gražiai raerytle 10c.

Pradinis mokslas anglUikoskalbos..............75c
Pilnas szimtmetinU kalendorini su plane

tomis ..... 10c
Pasakojimas Antano Tretininko „ „ 25c
Paikus apraszymas apie Lietuva 11,00
Pa vasario Balsai, naujausiu dainų knygele.

turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
* 16cPlunksnos abrotėllai. Szeszios naujos,labai 

gražio* pasako* , , , , 20e
Rlnalda Rlnaldinas •«*»»• 
Rodoe motinoms apie auginime žitodaneriu 

kūdikiu , , , , , lOe
Rankvedis eenovlszkoe istorijos. Czia talpinąs! 

apra*tymai Egipto. Babiltonijos, Femcijo*. 
Persijos, J udeos. Indi los ir Kinu, pagal ja 
seniausiu* amžius. Yra labai akyva istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 60c 

Rinkimas vaito (validolis) , , . 8c
Rutn Lapeliai naujausios dainos vokisekoms 

literoms , . ,16c
Senovei apraišyta** apie Dektery Fllypo Ka- 
—60c

_____ _____________________ 15c 
Spssabas greito isiaimokinlmo angetokos Irai

bos ns apdaryta* •> *1.00
o apdarytas ||.26

Trumpa G-ogr*Oje arba žeme* apraszymas, su
taisyta Nerio. 144 poslapiai. 48 a brasai lai tr 

S6 mapos wlsu svieto krdoztu. Tr*ropei, aisz- 
kiai ir suprantamai apraszyta wia<* svie
tas..............................................................25c

Talmudas žydu ~ * 10c
Terp skausmu in garbia Naujausio* dainos..20c 
Trumpe senove* Lietuviu Istorija ,. 10c
Trumpa iietuviszka Geografija paraižyta

kunigo Zobrlo..................  l*o
Trumpi pamokinimai ir rodo* Užimtos isz 

knyga kn. K. Antansviczisu*... 10c
Tikyba ar Mokslas. Knyga dėl tynnejancziu 

tlkjba paslrement ant mokslo 60c
Tetervinams burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dvi latiai gražio* paaaKaite* 10c 
Waito pirszlyste. Komedija dėl teatro 16c 
Wirszlnykai. Margas paveikslėlis. Labai gra

ži pasaka apie vlrszlnykus (urednykus) 
Lietuvoje , , , , , 15c

VVeselijo* erha pagireeu gobtuve*...................20c
Žipona* bei Eipone Ir aukslngums* bei sidab

ringume* lietu viszk u dai n n. Yra tai moks- 
ilezkas Issvadžiojimas apie paėjima lie- 
viszkr* kalbos , , , 25c

Žemsicziu Wysknpyste. Yra tai pulkiause isto
rija Žemaitijos, jos bežnycziu, kunigu, vys 
kupulrviso kztalikUzko tikėjimo, epra- 
szyta nuo pat apskelbimo Žematcziuos* ka- 
tallkiszko tikėjimo sulig musu gadvnes. 
tol yra: nuo 1413 iki 1841 metu. Preke *1.00 

Žentas de| Parodos Komedija i akte, kuria 
vrajyja teatruose ,

Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

.................. P*rap»JO»- Nameli* puctelnyke
Pirmiau gyveno Athol, Mass. Jeigu kas I Naujai iietuviszka* Lementonas 
žinot apie jį, jis pats, ar kas kitas, teik- Negirdėtai daiktai ir geros rodos i 
siu man rinnt šinia ant terelems „sis man duot žinia ant sxio adreso: 

G. Palilenas, ‘ De Kalb, III.

Pajieszkau savo brolio, Jono Orei- ’
> BĮĮMV., pa«'., Pltirl«*l ir dainos......................... .............

kaimo. Pirmiau gvweno Co- Elr">utint» s«f*u»«»varytojai.komedija ,, Kjeciiu vo- Pulkui apraizvmai tikru atsitikimu Ux
ciaus, isz Kauno gub., Refeinių pav.. 
Paakinu kaimo. Pii—J— --- "
xacke. N. Y. Tnriu pas jį svarbų reika
lą. Jis pats, ar kas kitas, teiksis man 
duot žinią ant szio adreso: 

Ona Greicikė,
3214 8. Morgan st. Chicago, III.

Pajiesskau Juozapo VVasiliausko. Tu
riu į jį labai svarbų reikalą. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis man duot žinią ant szio 
adreso:

Steponas Wosilis, 
160 Valley st. Lawrence, Msss.

Pajieszkau Teodoriau* Urbanavy- 
cziaua. isz Kauno gub., Reseinių pav., 
Rupeikų kaimo. Teiksią ataiszaukti ant 
szio adreso: C_j

8. P. Smith, 
2362 Margaretta st. Philadelpbia, Pa.

Pajieazkau uwo uwogerio. Petro 
Bartkau*, isz Kauno gub., Reseinių 
paw.. Kazokų kaimo. Pirmiaus gyveno 
Chicago j e. Ji* pats, ar kas kitas, teiksis 
man duot žinią ant szio adreso:

John Szimkus.
Port Washington, Wis.

relsrio , , , , . , ,
Pajieszkau 8*wo pusbrolių: JuoioRo-
fi ir Antann MarmnLn i g v Unwalbn *_____•  *x _ * t   * . .los ir Antano Marmuko. isz Suvalkų 

gub.. Zapyszkio parsp.-, Zetio kaimo, ir 
pajieszkau Antano Kubiliaus, isz Kati- 
no gub.. Reseinių pav., Užaktpenių 
kaimo. Jie pats, ar kas kitas,teiksis man 
duot žindant szio adreso;

Juozas Waidells.
Cfo U.K.Remsen, Flatbush 8 ta Brooklyn, N. Y.

Vienatinė lietuviszka APTIEKA. Mes 
siuncziam liekarstvas į visur o ypatin
gai TRAJANKA. Pr i siusk 85c. štam
po m s ar kitaip, o apturėsi. ' Reikale ra- 
szyk pas mus, o visada rodą su atsaki- 
mu apturėsi. Adresuok,

P. W. BIER8TE1N A CC ,
Shenaudoar. Pa

Pigiai ant paraudawojimo Bato
ras su bjsementu ir stone. Geras 
biznis ant buczernėi, groaeruės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: 
Chielevski, 3301«Laurel st.

Knigu Kataliogas.
Knlgos NwietiAekofl intalpos.

Anima Vilią, naujausia Ir gražiausia pasaka, ku
riat skaitytoja* aUldžlaagt negale*.,75c 

Abėcėlė geriause moklntuve dėl vaiku 20c. 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kari* buvo

sudie Wie*zpatle* Jėzau*..........................5c
ANDERSONO PASAKOS. Wieooje knyge

lėje 10 gražiu pasakaiczlu......................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anekdotai iszaitartmal ir patarles isz gyveni

mo senove* Grekona bei Rymionu" •• 5c 
Apteka Dievo, pasaka..................................... *1,00
Aliute duktė kunlgalkszcsio Kerniaus, nauja

ir graži pasaka......................................... Jc
Apie kalbu pradžia ir tikros rodo* dėl apsisaugo 

limo nuo neprieteliu vedaneziu Isz tikro tr 
iszganlngo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszeja* nurodo kurios yra seniausios ant 
svieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
Iietuviszka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
issnaikiuti; aut galo paduoda rodąs kam 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c 

Arielka yra nuodai paeinanti Isz girtybes. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta *u keturiais abrozellais žmo
gaus pilvo kokios isz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodo* kaip kuo to galima uzaigy- 

„ dytl...................................................................30c
Balta* Karžigi* (eile*)......................................... 6c
Birute* delno* “ “ 10c
Budai gydymo. DsktarUzka knyga............... ,40c
Dievaitis, apysaka izloa gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• •- *l.oo

Dainų skrynele ,, F “
Dewoni*zkiu kryžius (isttyrimas apie 

niszkiu kaimo kryžių)

IhC

latviukai, lenkiszkai, ir ruskai, y. 
ra gartause knyga d«l norincziu isz- 
moktls lenkiszkos, ruskos arba ia- 
tvtszkos kalbos ., „ I8.00

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turiu už 
garbę pra 
neszti Gd. 
Kunįgams 
ir guodot. 
Draugys
tėms, kad 
asz atida
riau lietu
viszkai — 
lenkiszkę 
dirbtu v ę 
bažnytinių

daiktų, iszsiuvinėjamų {haftų) 
artistiszkai szilkais ir auksu, kai
po tai: arnotų, kopų, badaky- 
mų, karūnų ir Draugystėms 

*)0- ženklelių. Apstelevimus priimu 
_____ ,—........................ ior nuo žemiausių iki augszcziau- 

” . ac šių. Nepasigirsiu kad asz dir 
,___________,----- Tpie’nedorybe šydu’u bu pigiau* už kitus, bet kas mane

darbus pamatys, pažins jų vertę. 
Dėltogi meldžiu kaipo Guod. 

Kunįgų teip ir Draugyszczių, kas 
reikalaujele gerai padirbtų virsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mane apsteliuoti, o užtikrinu 
jogei busite užganėdinti. 

Su guodone,
T. Andru8zewiczaite, 

115 W. Division St. 
Chicago, / Illinois.

liai. ......
Duonos jieszkotojai (apysaka) .
Du pulkui apraszvmaf apie ned< .

pikta auginime vaiku *1.00
"Dirva” medega 8. Daukanto bijoerafijai (gy

venimai). Yra tai naujau** knigeie ir labai 
akyva, kurioje apraszyta* žymenims* 8lma- 
noDauksnto nuo pat kūdikyste* Iki jo *mer- 
tins: kaip augo, kur mokinosi k* velke ir

žiu straipsniu Preke .... 80c 
Etnoliogiszkos smulkmenos 35c
Egi* žalczia karaliene ir iszgriovlmas Kauno

- pilis 1982m., du peikus dramai paraižyti A- 
lekaendro Gužuezlo .... 3Bc 

Genu Dede. Graži pasaka lai aziandleninio Lie
tuviu pad-Jimo................................. 10c

Gyvenimas Stepo Raudneaio pasakos 15c 
Gyvenimas Genovaitės (Genovelos). Yra 

tai labai puiki tr pamokinanti paseka, 
apie kurta lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra 50c

Graži vaiku knygele u >« i joc 
Istorija Europos su raapoms *Oo
Istorija gražios Katrakos *• ** lie

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

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

A pliekoje, wisada galima rast DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

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

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

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

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

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Damsewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausius Arielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Užkwieczia wisus 
atsilankyti. Juozas Daniaeviczius.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Ilalsted ui.

N ujimą puikiai'Foto*? fljai, ui tuziną tiktai 

$2 00
tu waaaliu ir kitokiu reikalu nujima Fotoera

A37 CLAIM ADJUSTER.

F.P.Bradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis, |

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikraaztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

808. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszozius nume 
rius galima gauti už 5Oc.

Vienas numeris yra siuncziamas ant pa
# žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scranton, Pa.

054 33rd St., CHICAGO.
Telefon: Yards 709.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po n r.

824 Bank St., WATERBURY, CONN.

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

J. J. PAUKSZTIS A CO.
PLYMOUTH PA.

S. Leliasziu,

sznapaas ir alus.

WAŽIUOJU

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilkas, Ku- 
kardas, Juostas, Karūnas ir visus 
kitokius dėl Draugyszczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reįkalauja, atsiszaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, CONN

Lietuwiszkns Saliunas 
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenczius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabovų.

S. LELIASZIUS,
1650 S. Canal St., CHICAGO.124 Foreman St.,

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

Sziiubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS,
> Cleveland. O.

L
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