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Politiszkos žinios,

Suvienytos Wieszpatys- 
tesir Iszpanija.

Ilgai neiszsiaiszkina stovis ne
sutikimų terp Iszpanijos ir Su
vienytų Wieszpatyszczių. Prezi
dentas McKinley ir jo ministeriai, 
geriausiai žinanti apie tvirtumą 
savo kariszkų pajiegų, stengiasi 
užbaigti nesutikimus be karės, 
bet tokį klausymo iszriszimą 
stabdo karszto kraujo kongreso 
pasiuntiniai ir senatoriai. Kon
gresas. dideliu daugumu balsų už
gyrė nesidairyti ant prezidento, 
bet pradėti karę, karę daugumu 
balsų užgyrė ir senatas. Laik- 
raszcziai garsina, kad toksai kon
greso užgyrimas reiszkia Ameri
kos tautos norą, kadangi teip 
kongreso pasiuntiniai, kaip ir se
natoriai, kaipo renkami žmonių 
balsais,yra tautos reprezentantais. 
Kas vienok žino, kad partijos 
prie rinkimų už pinįgus perka 
žmonių balsus ir kad iszrinkti 
tampa ne doriausi ir iszmintingiau- 
si kandidatai, tas rėkavimų kon
grese ne palaikys už tautos balsą. 
Turbut teip ant tų kongreso ir 
senato nusprendimų žiuri ir pre
zidentas, kadangi jis visoms sa
vo pajiegoms stengiasi pradėjimą 
karės ant toliaus nuvilkti, tikė
damas, kad priesz kongreso nus
prendimus pakils opozicija terp 
nepolitikierių, taigi, kad pakels 
balsą isztikro tauta, ant kurios 
randas galės remtiesi. Ant kon 
greso pasiuntinių paramos randas 
visame ne gal pasitikėti: jeigu 
karė bus pasekminga ir trauksis 
ne ilgai, kongresas parems ran
dą, bet jeigu iszpultų kitaip, tie 
pats pasiuntiniai, užgyrę karę, 
pradės kaltinti prezidentą ir mi- 
nisterius. Jeigu kongresas butų 
tokius apkaltinimus ir kolioji- 
mus mėtąs ant kitos, tvirtesnės 
Europos vieszpatybtės, tai tojė 
seniai butų karę pradėjusi, Iszpa 
nija gi to padaryti ne drysta. 
Po paskutinių kongreso užgy- 
rimų visi Europos laikraszcziai 
pakilo priesz Ameriką, net vo- 
kiszki laikraszcziai, kurie pirma 
stovėjo Amerikos pusėj, atsikrei
pė priesz ją. Iszpanijos randas 
rengiasi siųsti į visas Europos 
vieszpatystės sawo atsiszaukimą, 
kuriame iszrodys, kad maisztus 
palaiko ne Kubos gyventojai, 

bet cukraus fabrikantai, maiszti
nįkų gi vadovais yra daugumas 
svetimų pavaldinių. Kaslink 
priežaszczių, dėl kurių iszlėkė į 
padanges laivas “Maine”, paro
do, kad nusprendimas ameriko- 
niszkos komisijos yra ne teisin 
gas: expliozija atsitiko ne nuo 
torpedos, tik isz laivo vidurio. 
Europos vieszpatystės pradėjo 
tarties), ką daryti ant nedaleidi- 
mo užsidegti karei terp Iszpani- 
jos ir Amerikos. Austrija ir 
Prancūzija buvo užmaniusios siųs
ti kariszkas laivynės prie Ameri
kos krantų, bet tam ne pritarė 
Anglija ir Wokietija. Jeigu terp 
Europos tautų butų mažiaus pa
vydėjimo, žinoma, kad jos galėtų 
nedaleisti karės, teipgi galima 
paabejoti, ar Europa galės ją 
praszalinti. Teip kaip dabar da
lykai stovi, rodosi, be karės ne 
apseis. Abidvi pusės ginkluo
jasi. Amerika siunezia kari tuną 
į pietines pakrantes, Iszpanija 
siunezia vis daugiaus kariszkų 
laivų prie salų Žaliojo Priežemio, 
isz kur, jeigu prireiks, galės juos 
siųsti į Ameriką. Ant Kubos 
nenžilgio prasidės lytų laikas. 
Iszpanijonys tiki, kad jeigu da 
bar Amerika karę pradėtų ir 
nors jai pasisektų iszsodyti žemės 
kariauną ant Kubos, tai ją greitai 
iaznaikys ne sveikas vasaros lai
ke oras, 200000 iszpaniszkų ka
reivių jau prie to oro isz dalies 
priprato, todėl jis jiems ne teip 
kenks, kaip įsiveržusiems ame
rikonams.

Jeigu pradėjimo karės Europa, 

dys, tai nėra abejonės, kad ji ne 
daleis. Amerikai teip surėdyti 
Kubos reikalų, kaip ta panorės. 
Įsikištu į tarpą po karei, kada 
abidvi kariavusios pusės bus pa- 
ilsusios, apsilpnytos, yra daug 
lengviaus, negu dabar, kada A- 
merika tikisi isz karės visgi ką 
nors pelnyti. Daugumas Euro
pos net randams tarnaujanezių 
laikraszczių jau dabar iszsitaria, 
kad nė viena vieszpatystė ne da
leis Amerikai priskyrti Kubą prie 
Suvienytų Wieszpatyszczių vai
dybų ; po sunkiai karei Europos 
reikalavimai butų daug drąsesni 
ir dilesni. Iki sziol Europa ma
žai kiszosi į Amerikos reikalus, 
jeigu Suvienytos Wieszpa- 
tystės panorėtų užimti kokį 
krasztą buo Meksiko, nieko ji ne 
sakytu,Kuba gi yra Europos val
dyba, taigi priguli prie Eurojos 
reikalų; įsikiszimų į tokius rei
kalus kitų žemės dalių vieszpa- 
tyazczių Earopa ne daleidžia. 
Jeigu ji sykį įsikisz į tarpą Su
vienytų Wieszpatyszczių ir Isz- 
panijos, isz to pasinaudos ir ki
tuose dalykuose. Amerika pakė
lė Monroes daktriną, pagal kurią 
Europa ne gal kisztiesi į Ameri 
k oš reikalus, kadangi vienok 
Amerika, kiszdamasi į Kubos, 
taigi teiposgi Europos vieszpa- 
tyšezių reikalus, prie Amerikos 
reikalų Euiopos vieszpatystės ly
giai nesidairys visai ant Amerikos 
apginamos Monroes doktrinos. 
Taigi per karę, nors ir pasekmin
gą, Amerikai atseitų daugiadk 
žudyti negu pelnyti.

. Chinų pakrantes.
Į rytinę Aziją Anglija vis dau

giaus ir daugiaus siunezia kariš
kų laivų, tą patį daro ir Masko
lija ; ta siunezia ne tikt kariszkus 
laivus,bet ir žemės kariauną, kas 
rodo, kad Maskolija ne mislyja 
nusilenkti priesz Angliją, kuri 
iki sziol nerado nė jokių padėtų
jų, už Maskoliją gi stos Prancū
zija. Anglija vienok, per mažai 
turėdama žemės kareivių, viena 
ne gal pasikėsinti karę pradėti, 
kadangi vien su laivais ir jūrių 
kareiviais ji ne gal skaudžiai 
Maskoliją įkasti, ta gi, su tvirta 

žemės kariauna lengvai gal pri
sigriebti į svarbiausią Anglijos 
valdyty, Indijas ir isz ten an- 
gl i jonus isz vyti. Taigi, turbut, 
siuntinėjimas laivynės į Chiaų 
pakrantes ne reiškia karės, nors 
angliszki laikraszcziai, teip kaip 
ir amerikoniszki, stumia krasztą 
į karę, nors jos reikalauja, bet 
Anglijos parlamente gal dau
giaus yra pasiuntinių suprantam 
ežių pavojų karės negu Washing- 
tono kongrese. Anglijai, kurios 
valdybos iszmėtytos po visą pa
gaulę,karė pavojingesni, kadangi 
ji, per nepasekmingą karę dau
giaus gali žudyti, negu per pa
sekmingą pelnyti: per nepasek
mingą kūrę ji turėtų žudyti di
desnę savo valdybų dalį ne tikt 
Azijoj, bet ir Afrikoj, o be tų 
valdybų ji turėtu vis* i nupulti. 
Su savo laivyne Anglija ne daug 
gal pikto Maskolijai padaryti, 
kadangi tos jūrių tirsztai apgy
venti rubežiai ne didelius užima 
plotus, todėl lengviaus juos ap
ginti, sziaurinėms pakrantėms ne 
daug pikto gal padaryti, kadangi 
apart kelių miestų upių įtakose 
prie Baltųjų jūrių, ežia miestų 
beveik nėra, ne apgyventoms gi 
klampynėms, nore angliszka lai- 
vynė butų dar tvirtesni, pikto ne 
gal padaryti, kadangi nėra ten ką 
naikinti.Ant siuutinėjimo anglisz- 
kų laivų į Chinų pakrantes Mas- 
kolija tuom atsako, kad ji gabena 
daugiaus žemės kariaunos į jų 
užimtus nuo Chinų portus ir į 
bįberijos portus. Traukia ji tei
posgi savo kariauną prie Afga
nistano rubežių, nuo kur, jeigunisiano ruoezių, nuo aur, jeigu 
tik Auglį ja perdaug priesatarautų Į 
Chinuose,galima lengvai siųsti ka
riauną ant iazvijimo anglijonų 
isz Indi jų.

Balkanų pussalis.
Europos vieszpatystės susitarė 

užtvirtinti Grekijos sosto įpėdinį 
ant Kretos gubernatoriaus, nors 
tam paskyrimui prieszinasi šaita
nas. Vokietija ir Austrija už
traukė savo kariauną, bet jos su
tinka ant to, ką ežia darys pasili
kusios vieszpatystės, taigi Mas
kolija, Prancūzija ir Anglija. 
Kol naujas gubernatorius ne tu
rės savo, kariaunos, tos vieszpa
tystės sutarė daboti tvarką su 
savo kariauna. Turkijai dalei- 
džia ant salos turėti teiposgi 
kariaunos dalį, tikt skaitlius jos 
turi būt aprubežiuotas ir jos sul- 
tano paskirtas virszinįkas turi 
klausyti gubernatoriaus, o ne sul- 
tano įsakymų. Sziaip sala turi 
valdytiesi visai neprigulmingai 
nuo sultano viduriniuose savo 
reikaluose, tikt užrubežiniai rei
kalai paduoti po Turkijos užžiu- 
ra. Šaitanas ne nori ant to su
tikti, bet Europos vieszpatystės 
sutiko ant jo priesztaravimo vi- 
sai ne žiūrėti.

Turkija iszdavė įsakymą savo 
kariaunai, ėsaneziai Tessalijoj, 
traukti isz ežia laukan ir sugražinti 
tą provinciją atgal Grekijai. Tas 
paeina gal ne isz gero sultano 
noro, bet prie to jis tapo privers
tas. Smarkiaus mat užkilo maisz- 
tai Macedonijoj ir Ąlbanijoj; Al
banijoj pasikėlėliai turėjo jau ke
letą susirėmimų su turkais, 
kuriuose ne turkiszkos kariaunos, 
bet maisžtinįkų, buvo viražus. 
Į Macedoniją, į pagelbą pakėlu- 
siems maisztus pereina gerai apsi
ginklavę isz Bulgarijos liuosno- 
rių pulkai. Bulgarija ir Serbija 
sutraukė teiposgi savo kariszkas 
pajiegas prie rubežiaus. Grekija 
užtraukė skolą ant iszmokėjimo 
Turkijai užgirių karės kasztų, 
dalį tų pinįgų ro^9 apvertė ant 
iazmokejimo Turkijai tų kasztų,už 
likusią gi dalį perka ginklui. Ant 
pavasario wisi laukia vėl ka
rės, bet jau didesnės negu buvo 
paskutini su Grekija. Dabartinėj 

karėj imtų dalyvum|| susitarusios 
visos Balkanų pussaįio viešpa
tystės, kyla smarkiai vėl maisz- 
tai Armėnijoj. Ant apgynimo 
todėl savo rubežių Turkija isz- 
traukia savo kariauną isz Tessa- 
lijos. Ar laukiama karė isztikro 
užgims, tikrai nežinia: gal 
būt,kad sukeldama maištus Eu
ropa tikt nori priversti sultaną 
pasiduoti jos reikalavimams.

Filipinų sMlos.
Ant salų Filipinų vėl smar

kiaus kyla maisztai priesz Iszpa- 
nijos valdžią. Pakėlę maisztus 
gyventojai skundžiasi, kad Isz- 
panija ne užpildė savo pažadėji
mų: cziabuviai, kaip.pirma buvo 
kliosztorių baudžiavoj, teip ir 
dabar yra, nors žadėjo juos isz 
po tos baudžiavos Jiezliuosuoti. 
Iszpaniszki salos ąkiberuatoriai 
ne drysta nieko ant sumažinimo 
kliosztorių įtekmės daryti. 
Skaitlių maisztinįkų Skaito dabar 
ant 20000 žmonių. įszplėszė jie 
daug kliosztorių, iszAerdė diktai 
Ir zokonįkų. Iszpaniszkas gu
bernatorius tuom taupu ne reika 
lauja daugiaus karahnos isz Isz- 
panijos, jis pasitiki su ėsanezia 
ant salos maisztus suvaldyti.

Ne rūkyk tabako Ir nesnjaudyk, 
nes tai trumpina tawo atūži.
J«tn nori aUipruiyt nu. Hbnko ant wiaa4oa 
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kelio ligai, 
atskiria nuo 
į lyczia pa
jie negalėtų

Raupuotų sūdąs negal nu
bausti.

Baisi, dar Biblijoj minavojama 
liga, raupai, jau keli metai atsi
rado Latvijoj. MaskoliazkaS ran
das, ant užkirtimo 
apsirgusius tuojau s 
sveikų ir palaipina 
rengtus namus, kad 
užkrėsti liga kitų. Ervalene, ne
toli Liepojaus, yra parengti toki 
raupuotiems namai, kuriuose yra 
20 raupais sergancaių. Neseniai 
ligoniai už ką ten susipyko su 
daktaru, susitarė ir baisiai jį su
muszė. Užtai jie pateko po sudu. 
Provą tą atsėjo perkratinėti Lie
pojaus apskriezio sudui. Sūdąs 
vienok, pirm paszaukimo aps
kųstų, kadangi reikėjo pamaukti 
8 serganezius raupais kaltinįkus 
ir 12 taipjau sergancaių liudinį 
kų, kuriems atsieitų būti kelio
nėj daugiaus kaip dieną, o nė ant 
kelio, nė sude nėra įtaisymų, kur 
tokius ligonius galima būt patal
pinti,kad jie neturėtu suslneszimų 
su sveikais, paklausė augsztes- 
nių valdžių, ką tokiame asitiki- 
me reikia daryli. Augsztesnės 
valdžios nusprendė kaltų ne 
szaukti į sūdą, kadangi ir tąsyk, 
jeigu jie butų sūdo ant bausmės 
nusprę-fti, negalima būt teip kal
tus nubausti, kaip sūdąs nuspręs, 
kadangi kaliniuose nėra vietų 
dėl raupais serganezių.

Prowa žydų už sumuszi- 
mą sosto apglndjų.

Wilniaus apskriezio eude prasi
dėjo dabar garsi prova žydų, ku
rie per žydų Welykas pereituose 
metuose, Lietuviškame Minske, 
sumuszė maskoliszkus kareivius, 
kareiviams gi iszsiųslos patrolės 
atėmė ginklus. Kas davė pradžią 
muštynėms, tikrai nežinia; au
džia tirinėtojas praneszė, kad 
kareiviai priežasties nedavė, bet 
tokiems praneszimams ne su visu 
galima tikėti:žydai rodsdoriszkai 
ne didelės vertės, bet jie ginkluo
tų kareivių visada bauginasi, 
jeigu gi atmetė baimę ir net nuo 
patrolės kareivų atėmė ginklus, 
tai jau turbutsavopa-ielgimu ka
reiviai turėjo baisiai juos įerzinti.

Apskustų yra 18 žydų; liudinikų 
į sūdą paszauktų net 180 žmo
nių.

Konferencijos Hetuwisz- 
kos spaudos reikaluose.
Warazavos moksliszko ap

skriezio virszinįkas, Ligin, su- 
szaukė konferenciją isz masko- 
liszkų filologų ir teip augsztesnių 
urėdnįkų ant apsvarstymo klau
symo lietu viszkos spaudos: ma
tomai Peterburgo valdžios nori 
pirma turėti nusprendimus vieti
nių valdžių. Ant vieno isz to
kių susirinkimų buvo tiesiog už- 
tėmyta, kad lietuviai savo alfa
beto neturi: vieni spaudina knį- 
gas vokiszku alfabetu, kiti, 
ypacz gi lietuviai maskoliszki 
kareiviai, pr'e raszto vartoja 
maskoliszką alfabetą, kiti gi pri
silaiko lenkiazkos raszybos ir al
fabeto, taigi kaipgi jie gali ginti 
savo alfabetą, kokio visai ne tu
ri. Dabar Liginui tapo nusiųstas 
perstatymas, kuriame ženklai S ir 
C parodyti kaipo ypatybės lietu- 
viszko alfabeto. - Isztikro mes, 
prisilaikydami lenkiszkų ženklų 
savo rasztuose labiausiai pats 
stabdome daleidimą lietuviszkos 
spaudos Lietuvoj. Dvideszimts 
metų atgal 
dalykų 
paduotas 
praszymu 
dinti, bet 
do tikt todėl, kad rankrasztis 
buvo raszytas pagal lenkiszką 
raszyhą, su literoms l, sz ir cz. 
Jeigu ne tos lenkiazkos literos, 
knįgą butų d*letdę atspausti ii; 
jeigu tikt po t am butų daugiaus 
buvę panaszių praszymu, spaudą 
lotyniškoms literoms jau būtu
me įgiję* . Tąkart praszytojanis 
neužėjo ant mislies teip pertaisy
ti raszybą, kad ji nieko nuo len
kų ne butų paėmusi; mes autai, 
Amerikos raszėjai, juk teiposgi 
negalime susitarti iszmesti len
kiukus ženklus cz ir sz. 
Jeigu mes, Amerikos lietuviai, 
prie tų ženklų pripratome, jie 
mums skaitant ne daro kliuczių, 
bet užtai jie musų rasztuose var
tojami sunkina tėvynės lietu- 
viams isagavimą spaudos loty
niškoms literoms, kadangi mas
koliai savo nusprendimus remia 
ne tikt ant knįgų ir laiknszczų 
Tilžėj iseleidžiamų, bet ir ant 
tesėjusių isz po spaudos Ameri
koj.

Peterburgo spaudos 
užveizdai buvo 

rankrasztis su 
daleisti jį atspau-

spaudinti jo ne dalei-

Dldžiausi Lietuvos ir Lat
vijos miestai.

Iszėjo isz po spaudos antra 
dalis žinių surinktų per pereitą 
metą atsibuvusį Maskolijos žmo
nių suskaitymą. Szitoje dalyje 
telpa Žinios apie Maskolijos mies
tų gyventojus. Isz to raszto ma
tyt, kad isz Lietuvos ir Latvijos 
miestų didžiausiu yra Ryga, ku
rią galime laikyti isz Latvijos 
soste pilę, turi ji gyventojų 265 
100. Lietuvos gi sostapilė, mies
tas Wilnius, turi 159500 gyven
tojų. Lietuviszkas Minskas turi 
jų 91400, Kaunas 73500, Dina- 
burgąs 72200, Witebskas 66100, 
Liepojus 64500, Baltstogė arba 
Bialostokas 63900, Grodnas 46 
800,Lietuviszkas Brastas 465000, 
Mintauja 35,400,Suvalkai 22600 
gyventojų. Iszviso Maskolija tu
ri 865 miestus,kurių Europeiszkoj 
Maskolijoj yra 604, Lenkijoj 114, 
ant Kaukazo 44, Si beri joj 49, 
Widurinėj Azijoj 54. Isz viso 
miestuose gyvena 16504000 žmo
nių.

Isz Suvalkų gub.
Prie “monopoliaus” degtinei 

pardavinėt daugiausiai masko
lius pas mus paskyrė, dagi ne
prastus, bet vis buvusius žanda
rus, buvusius zemskius. Buvo 
praszęsi daugelis ponų ir ponių

ant tų vietų, bet maskoliai sziuos 
aplenkė, o maskolius pastatė. 
Taigi dabar turime keliose vie
tose prie degt inės ir pardavikus 
ir sznipukus kartu.

Wiszakio Rudoj—gudas, Wil- 
kaviszkyj—vienas buvęs žanda
ras, kitas szeip gudas. Butkoj—■ 
buvęs Wonsiackio žandaras, Pil- 
viszkiuose—buvęs žandaras Ki- 
bartų. Naumiestyje—du gudai.— 
O vietos degtinės pardavikų ne 
peiktinos: algos 300—500 rublių. 
Gyvenimas,szviesa, kuras ir sar
gas, darbas-gi lengvas.

Matome, kad ir ežia valdžia 
rūpinasi kuodaugiausiai tikrų 
maskolių ir sznipukų įveisti.

(Isz Ukinįko), * Lydeka.

Nauja telegrafo stacija.
Maskoliezkas paczto departa

mentas užgyrė, prie paczto sta
cijos Mažeikuoee, Kauno gub., 
parengti ir telegrafo staciją, kur 
galima bus siųsti telegramos ne 
tikt į visokius Maskolijos karsz- 
tus, bet ir į užrubežius. Buvn 
rods ežia telegrafas ir pirma, bet 
jis priiminėdavo telegramus tikt 
į Maskoliją, užrubežinių iki sziol 
nepriimdavo.

Jawų prekės.
Pereitą sanvaitę už lietuvisz-. 

kus javus mokėjo, Vilniuje: už 
pūdą rugių 74—75 kap.; už 
kvieczius 117—119 kap. Avižos 
83—-87 kap. už pūdą; miežiai 
74—75 kap. ;grikai 75—80 kap.; 
žirniai 74—80 kap. Pūdas švie
žio nesūdyto sviesto 11 rubl.— 
11 rubL 25 kap., sūdyto 10 rubl. 
50 kap. Pūdas szieno 28—31 k., 
šiaudų 18—23 kap.

Liepojoje mokėjo: už rugius 77 
kap., už senus geriausius 78 kap., 
szviežius 79—80 kap. Priplėku
sių visai neperka. Kviecziai pa
prasti 108—114 kap., geriausi 
seni 115—117 kap., szvieži 118 
—120 kap. Avižos 79—80 kap., 
geresnės 82—84 kap., geriausios 
85—88 kap. Miežiai 68 kap. Žir
niai 81—87 kap. Pupos 81—82 
kap. Linų sėmens 121—125 kap. 
Kvietinės klynės smulkios 58 
kap., vidutinės 59—61 kap., 
stambios 62—63 kap., stambiau
sios 64 kap.

Nemunas Ir Neris lluosas 
nuo .ledų.

Didžiausios L:etuvos upės, Ne
munas ir Neris, iszsiliuoeavo nuo 
ledų; kadangi szį metą sniego 
buvo ne daug, tai prie lyczių 
plaukimo nebuvo didelių tvanų. 
Nuo Kauno į Jurbarką garlaiviai 
pradėjo plaukinėti nuo 29 d. Ko
vo; pradėjo plaukinėti ir botai 
su tavorais.

Gaisras.
21 d. Kovo,szių metų,miestelyj 

Veliuonoj, Witebeko gub., buvo 
didelis gaisras. Sudegė penki 
namai miestelyj ir didelis vande
ninis malūnas prigulintis Veliuo
nos dvarui, pastatytas prie pats 
miestelio; malūne buvo ir kelios 
deszimtys purų jawų, kurie tei
posgi sudegė. Blėdį ugnies pada
rytą skaito netoli ant 20000 rub
lių.

Paliudyjimai nepriim
tiems | gimnazijas.
Neseniai užstojęs naujas Mas- 

kolijos apezvietimo ministeris, 
Bogolepov, praneszė virszinįkui 
Wilniaus moksliszkos aprubės, 
kad jis randa reikalingu, tiems 
isz mokintinių, kurie iszlaikė 
egzaminą, bet dėl stokos vietos 
kokioje nors gimnazijoj arba rėa- 
liszkoj mokslainėj negalėjo būt 
priimtais, ant jų reikalavimo, 
iszdavinėti atsakanezius paliudy- 
jimus roiszkianczius, kad jie moka 
tuos mokslus, kokius mokina že
mesnėse už tą, į kurią laike egza- 

minę, gimnazijos kliasose. Su to
kiais paliudyjimais, Lietuvos 
vaikai, kurie ežia į gimnaziją ne
galėjo patilpti dėl stokos vietos, 
gal būt be naujo egzamino priim
ti į tokias gimnazijos, kur yra 
liuosos vietos. Tokių gimnazijų, 
kur yra liuosos vietos, yra gana 
Maskolijoj, vietų trūkstą tikt 
Lietuvos ir Lenkijos gimnazijose. 
Į Maskolijos gimnazijas vienok 
gal keliauti tikt vaikai turtin
gesnių tėvų, ukinįkų vaikų ne 
daug bus tokių, kurie galėtų į 
Maskoliją keliauti.

Turtai nemeczlams kolio- 
nijų draugystės, Wil- 

niuje. ,
Neseniai susitvėrusi Lietuvoj 

nemecziams kolionijų draugystė, 
kurios mieris yra rengti žemdar- 
biszkas kolionijaa ir amatų mok- 
slaines, į kurias butų patalpinami 
nemecziai nusikaltėliai ant pra- 
mokinimo ir pataisymo, turi jau 
d ik ta i pinįgų. Buvęs Wilniuje 
prokuratorius, Stedolskyj, surin
ko ant to mierio 5878 rubl., mies
tas Wilnius nuo savęs paskyrė 
2000 rubl., nuo privatisz- 
kų aukų 166 rubl., nuo draugys
tės sąnarių 989 rubl.; isz kapita
lo bausmių Wilniaus gub. ant to 
mierio paskirta 20001 rubl. Tai
gi draugystės kasoj yra jau 
32334 rubl. su kapeikomis, bet 
tai dar ne viskas: laukiama dar 
isz bausmių kapitalo Kauno gub. 
3934 rub., Minsko gub 16464 rb., 
Grodno gub. 33979 ;taigi isz vise 
54377 rubl. Tokiu budu turtai 
jaunos draugystės siekia 86711.

Sziaulių moterų gimnazi
ja.

Ant paminėjimo apvainikavi
mo Mikalojaus II, likosi užmany
ta parengti Sziauliuose moterisz- 
ką gimnaziją. Dabar užmanyto- 
jan s atsiuntė jau ir ciecoriaus da- 
leidimą. Szį pavasarį pradės sta
tyti namus rengiamai gimnazijai 
ir ateinatį rudenį viena dalis, ant < 
patalpinimo žemesnių kliasų, bus 
gatava.Ant pastatymo reikalingų 
namų grafas Zubov paaukavo 
500000 plytų ir kitokios mede- 
gos už 10C00 rubl., nuo kitų 
dvarponių paaukauta medegos 
už 1625 rubl., pinįgais 4793 rubl. 
Žemės savinįkai Sziaulių pavie- 
ežio aukauja 10000 rubl.

Apvogė žydų prieglaudos 
namus.

Į kanceliariją žydų prieglaudos 
namų, Vilniuje, įsikraustė nak
tyj vagiliai. Kadangi geležini 
kasa buvo užrakyta tikt ant vie
no rakto, vagiliai greitai ją ati
darė ir paszlavė 2850 rubl. vi
sokioms praeitinėms popieroms. 
Kadangi vienok tų namų užveiz- 
da pagarsino numerius pavogtų 
popierų, tai jų pavogę negalės 
išleisti, jeigu tą norėtų padary
ti, taps jie suimti. Iki sziol vie
nok jų nesuėmė.

Isz Prūsų Lietuvos.
“Vienybė” pranesza, buk 12 d. 

Kovo, ant susirinkimo atsibuvu
sio Tilžėj, Lietuviszkoji Skyrimo 
Draugystė pastatė D—rą Sauervei- 
ną kaipo kandidatę ant pasiunti
nio į ciecorystės seimą dėl Tilžės 
ir Pakalnės pavieczių. Seniaus 
paskirtas kandidatas dėl Welavos 
ir Labguvos pavieczių, p. Lapu
tis isz Lauknų,atsisakė. Jo vietoj 
tapo paskirtas Mikas Juszka isz 
Wainieczių. Lietuviszkos Skyri
mo Draugystės Tilžės ir Pakalnės 
pavieczių ant szių metų virszinį- 
kais likosi iszrinkti szitie vyrai: 
Grigas isz Mediszkiemių-pirmsė- 
džiu, Zaunius isz Rokaiczių-jo 
vietinįku, Woska isz Tdžės-sek- 
retoriumi, Gintautas isz Sentei- 
nių-kasierium, Lapinas isz Tilžės 
-jo vietinįku.

aw.ru


Bjauri mergoms wietq 
. rūpintoja.
Ant Szvento Kazimiero terp- 

■lyczio, namuose Gordono, Vil
niuje, žydei ka Sora Refes, paren
gė kantorę parupinimo vietų tar
naitėms, bet kantoras tasai buvo 
tikt ant nukreipimo policijos 
akių,iš tikroSorė per savo kanto- 
rę vedė kuo placziausię mergų 
prekystę, ji pristatydavo jaunas 
mergas į Waraza vos, Peterburgo, 
Odesos ir kitų miestų paleistu- 
wystėa namus. Tę darbę vienok 
policija susekė ir suvadžiotoje 
jaunų merginų peteko j sudę, 
tikt tas nelabai skaudžiai ję nu
baudė: tapo ji nuspręsta vos ant 
vieno mėnesio areszto.

Nauja bažnyczia Panewe- 
žyj.

Panevežyj stato dabar antrę 
katalikiszkę bažnyczię isz priva 
tiszkų aukų. Bažnyczia bus muri
ni, ilgis jos 30 sieksnių, plotis 14 
sieksnių; ant to surinko jau kelis 
tukstanczius rublių. Pabaigus 
nauję bažnyczię, Panevėžys bus 
padalytas į dvi parapijas. Žemę 
ant pastatymo bažnyczios mies
tas duoda dykai.

Pelnas Wilniaus žemiszko 
banko.

' Vilniuje yra parengtas Že- 
miszkas bankas, isz kurio Lietu
vos žemdarbiai turinti ūkę, rei
kalui atsitikus, gali pasiskolinti 
pioįgų daug mažesnių negu 
pas žydus palukų. Bankas tas 
vienok yra lenkų bajorų rankose 
irlodėljis šelpia beveik vien 
dvarponius, ukinįkų mažai isz 
to banko pinįgų pasinaudoja. 
Kad vienok jis ne mažę biznį 
daro, rodo geriausiai jo pelnas; 
teip antai, pereitę metę Vilniaus 
Žemiszkas bankas turėjo pelno 
1461230 rublių.

Naujos moterims mokslai 
nes.

Maskoliški laikraszcziai pra- 
nesza, buk apszvietimo ministe
rija rengiasi parengti kelias speci- 
jaliszkas moteriszkas mokslai nes 
Lietuvoj ir Lenkijoj. Iki sziol 
apie specijaliszkas moterims 
mokslaines, ypacz Lietuvoj, mas- 
koliszkas randas visai nesirūpi
no, jeigu buvo musų tėvynėj kur 
tokia moterims mokslainė, tai ji 
buvo ne rando parengta ir užlaiko
ma, tikt privatiszkų žmonių, bet 
ir tokių ne daug buvo. Rodosi, 
vienaitini Lietuvoj specijaliszka 
moterims mokslainė yra parengta 
baronienės Budberg, Panemunė 
lyj; ant jos užlaikymo randas tiek 
prisideda, kad duoda 2000 rubl. 
paszelpos.

Isz Coatbridge, Š kotijoj.
Szkotijoj yra gana diktas lietu

vių būrelis, tikt jie iszsiskirstę. 
Coatbridge yra jų daugiaus negu 
kituose aplinkiniuose miesteliuo
se. Darbai eina ežia gana gerai; 
nors uždarbis nedideljs, bet visgi 
didesnis negu tėvynėj Lietuvoj. 
Turime jau irlietuviszkę kunįgę: 
atkako pas mus kun. V. Varna- 
gyris, isz Suvalkų gūb. ir pradė
jo dabar janky tiesi po visus 
Szkotijos krasztus, kur tikt yra 
kiek apsigyvenusių lietuvių, isz 
klausinėdamas velykinės iszpa- 
žinties. Pasako gražius lietuvisz
kus pamokslus, kokių isz Lietu 
wds iszkeliavę ne buvome girdėję, 
nors dvasiškuose dalykuose ne 
buvome euvisu užmirszti: pir
miau® lankė mus kunįgas Lasber- 
gis, jam iszkeliavus, lankydavo 
mus kun. Hughes. Abudu gyve
no Liverpoolije, betitsilankyda- 
vo ir pas mus po 2 ar 3 kartus 
ant metų. Dabartės turime kunį
gę tikrę musų vientautį, o ne 
svetimtautį, jam labinus gal 
rūpės musų padėjimas.

M. Miskevyczius.

Kiekvienas teip sako:
CASCARET8 CANDY CATHARTIC yra tai 

atebaklingiausioa gydyklos tik Mažiau* iizra- 
dtnuoae, turi gardu (moka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstu*, ki-pcolž, pilw| ir ozyttyja wi*a 
aUtema, pra.zalina perazalim|. gydo galwo* 
gkaudejima. drugy ir uikietejlma widuriu

Pirk deiiutg C. C; C. »*ifdien, 10, 25, 50 oen- 
ta. Randasi wiso*e aytiekoM ir Užgydytu* gi ši
lan tuo Ja.

Antras metinis Balius.
Chicagoj, Gvardija D. L. K. 

Witauto turės savo antrę metinį 
balių, nedėlioj, 24 d. Balandžio, 
1898, Bažnytinėje salėje aut Au- 
bum av. ir 33 ežios ui. Prasidės 
6 valandę vakare. Ant to už- 
kvieczia visus lietuvius ir lietu
vaites prisirengti.

Komitetas.

Isz Amerikos.
Apsirikę aukso J ieškotojai.
Neseniai laikraszcziai apgarsi

no apie naujus surastus prie 
Walsh Creek, Big Salmon dis- 
trik te, Alaskoj, aukso plotus, 
kurie dar ėsę turtingesni negu 
Klondikėj arba ant Yukon upės. 
Daugelis aukso jieszkotojų isz 
Suvienytų Wieszpatyszczių su
važiavo į tuos aukso plotus,atka
ko daug žmonių isz Skaguay, ti
kėdami ant naujų aukso plotų 
greieziaus pralobti, negu ant se
nų. Ir kasgi pasirodė? Aukso ant 
naujų plotų visai ne buvo, žinię 
apie jo suradimę tyczia po laik- 
raszczius platino du matinįkai, 
kurie gėrę pelnę nuo suvažiavu
sių sau rinko už iszmatavimę 
claimsų (vietų aukso kasimo). 
Suvažiavusiems žmonėms nieks 
dauginus neliko, kaip apleisti 
vietas, kuriose nėra kę veikti. 
Paleidę melagingas žinias mati
nįkai, žinbma, nelaukė, bet surin
kę diktai pinįgų nuo aukso jiesz 
kotojų, isz ežia iszsineszdino.

Balai evplioaija.
Bellaire, Oh. Netoli Mm- 

ningtono kerosino kastynių, prie 
Whetstone Creek ėsanti nitro
glicerino® krautuvė iszlėkė į pa
danges. Du darbinįkai likosi prie 
to su visu sudraskyti, treczias gi 
mirtinai sužeistas. Abudu už- 
rausztiejie atgabeno prie krautu
vės nitroglicerinę, kurię norėjo 
isz vežimo į krautuvę pernešti; 
tęsyk atsitiko baisi expliozija 
viduryj krautuvės. Wisa trioba, 
abudu darbinįkai, arkliai, veži
mai likosi į szmotelius sudraskyti; 
nuo expliozijos užsidegė net ne
toli ėsanti giria, ugnies iki sziol 
neužgesino. Sužeistasis darbinį- 
kas dirbo apie pusantro szimto 
žingsnių nuo expliozijos vigtos. 
Sugriuvo arba tapo pagadytų 
ir daug aplinkinių triobų.

Nolaimes'ant geležinkeliu.
Ottumva, Ia. Ant Rock Is- 

land geležinkelio, netoli Liberty- 
ville, susimušė vietinis geležin
kelio trukia au ta v orini u. Prie 
to trys geležinkelio tarnai likosi 
užmuszti. Wisi užmusztieje bu
vo ant tavorinio trūkio; tarnai 
vietinio trūkio iszsigelbėjo tuom, 
kad jie į laikę nuo trūkio spėjo 
nuszokti. Kelias isz dalies likosi 
teiposgi pagadytas ir kol jo ne
sutaisys, trukiai toj vietoj ne bė
gioja.

St. Louis, Mo. Netoli Bour 
bon, M o., susimuszė du ta vėri
niai trukiai St. Louis ir San Fran- 
cisco geležinkelio, bėganti ant 
vienų szėnių į priešingų puses. 
Susimuszimas buvo teip smarkus, 
kad 9 ta vorai s prikrauti vagonai 
su visu susidaužė; prie to trys 
geležinkelio tarnai likosi užmusz
ti ; sužeistų gi yra daugiaus

Patiko jurininkus nuo paskendu
sio laivo.

Bremos garlaivys, “Saalv”, a- 
tėjęs dabar į Nev Yorkę, atgabe
no du jurinįku, kuriuos mažoj 
valtelėj patiko ant jūrių. Iszgel- 
bėti pasakoja, kad jie tarnavo 
ant angliszko garlaivio “Marl- 
borough”. Laivas tasai likosi 
smarkios vėtros užkluptas ir 4 
d. Balandžio iszardė jį jūrių vil
nys. 14 buvusių ant laivo juri- 
nįkų stengėsi iszsigelbėti ant val
telės, bet spėjo į ję sulipti 
vos devyni, smarki vilnys nu- 
neszė valtį nuo skęstanezio laivo, 
ant kurio pasiliko dar 5 žmonės, 
taigi kapitonas ir 4 jurinįkai. 
Ant laivo pasiliko dar viena 
valtelė, į kurię sulipo ir likusie- 
jie su kapitonu. Kadangi ne spė
jo į valtį paimti vandens ir mais
to, nuo troszkulio pasimirė kapi
tonas ir du jurinįkai, likusius gi, 
jau apmirusius iszgelbėjo vo- 
kiszkas garlaivys “Sitale”, atgai
vino ir atgabeno į Nev Yorkę. 
Kas atsitiko su kitais 9, iszgelbė- 
ti nežino.

Kaitros Kalifornijoj.
^Viduriniuose ir rytiniuose A- 

merikos sztetuose oras atszalo, 
užtai Kalifornijoj užstojo tokios 
kaitros, kokių Balandžio mėne
syj nieks ežia ne atmena; kaitra 
ir stoka lytaus daug blėdies pa
darė laukuose. Didelėse Kalifor
nijos klonyse karsztis vidurdie
nyj būva po 90° pagal Fahren- 
heito termometrę ir tai szeszėlyj. 
Puczia sausas, karsztas sziaurini

vėjas, kurisai išdžiovino dir
vas, karšti saulės spinduliai isz- 
degino didesnę dalį javais užsėtų 
laukų; pridirbo jie daug blėdies 
ir sodų vaisiams. Kvieczių® ir 
miežius laukuose didesnėj dalyj 
laiko už su visu išnaikintus.

Nusišovė sude.
Jackron, Ten, Czianyksz- 

cziame augsztesniame sude per
kratinėjo provę A. Reynoldso, 
kurisai buvo apskųstas už prisi- 
savinimę svetimų pinįgų. Sū
dąs nusprendė jį ant szeszių metų 
kalėjimo. Dažinojęs apie tokį 
nusprendimę, Reynolds iszsi- 
traukė revolverį ir paleido 
kulkę sau į galvę. Paliko jis 
rasztę, kuriame iszrodo, kad jis 
yra ne kaltu; po jam pasiliko pa
ti ir vienas vaikas.

Didelis gaisras.
Boston, Marš. 17 d. Balandžio, 

netoli Hoosse Tunel Docks, 
Charlestovne,didelėje javų krau
tuvėj atsitiko baisi expliozija, 
kuri ne tikt numetė triobos sto- 
gę, liet pagimdė ir gaisrę. Ugnis 
išnaikino visai vienę krautuvės 
dalį, sudegė prie to ir 400000 
buszelių javų. Blėdį skaito ant 
600000 dol. Numestas stogas pa
gadino daug aplinkinių triobų. 
Expliozija buvo teip smarki, 
kad Charlestovne daug langų 
iszbyrėjo, jautė ję neliki po visę 
Charlestovnę, bet ir tolesniuose 
jo priemieszcziuose.

Ar tikt nebus antros kaip Lati- 
mere skerdynes.

Springfield, III. Kalnakasiai 
Rosborough kastynių pakėlė 
sztraikę, kadangi kastynių savi- 
nįkai nepildo savo pažadėjimų. 
Szerifus Randolph pavieczio, Mc 
Farland, atsišaukė į Illinojaus 
gubernatorių, Tannerę, prašyda
mas atsiųsti miliciję aut suvaldy
mo sztraikierių, arba duoti ant 
apginklavimo szerifo pagelbinį- 
kų ginklus. Gubernatorius Tan- 
ner iszsiuntė szerifui 20 karabinų 
ir 1000 pationų. Ar tikt szerifas 
Mc Farlan nepanorės tų szuvių 
iszbandyti, kaip jo draugas Mar
tin, ant sztraikuojanczių darbi- 
nįkų?

Norėjo sudeginti numylėtinę už
tai, kad ji nenorėjo teketi.

Butte, Mont. Kalnakasys Cy- 
rus Bell likosi ežia suaresztuotas 
užtai, kad jis bandė sudeginti 
Marę Killy ir jos dvejatę vaikų. 
Bell mat buvo įsimylėjęs i Marę, 
bet tojė ne norėjo už jo tekėti. 
Tas teip paniekintę vyriszkį įpy
kino, kad jis įsiveržė naktyj į jos 
namus, suriszo moteriszkę ir jos 
vyriausięję dukterį, dar su chlo
roformu užmigdė ir padegė na
mus. Moterys vienok pabudo, 
pakėlė riksmę, ant kurio subėgo 
kaimynai ir jas isz ugnies į laikę 
dar iszneszė.

l’apjowe sawo szelinyną Ir pats 
nusižudė.

Monroe, Nebr. Netoli ežia gy
venantis farmerys, czekas Vaclav 
Haas, papjovė savo paczię ir du 
vaiku; atlikę* *u szeimyna, 
pats, nenorėdama patekti į tiesda- 
rių nagus, nusižudė. Priežastys 
tos žmogžudystės nežinomos. 
Kaimynai mena, kad Hass turėjo 
įgauti proto sumaišytnę.

Atidarė rezervaciją
Butte, Mont. 16 d. Balandžio 

atidarė dėl kolionizacijos dalį 
Blackfoot rezervacijos ir tuks- 
taueziai žmonių suvažiavo, norė
dami pagriebti sau.kokį žemės 
szmotę; daugiausiai suvažiavo 
aukso jieszkotojų. Ant da
bojimo tvarkos paszaukė kariau
nos dalį. Ant tos rezervacijos 
yra daug visokių mineralų.

Užsidegė tribūna.
St. Louis, Mo. Užsidegė ežia 

tribūna parengta Sportmans par
ke dėl publikos ir sudžių prie atsi- 
buvanezių bolės mėginimų. Tri
būna, kliubo biurai likosi su visu 
ugnies isznaikinti; ugnelė padarė 
blėdies ant $70000. Kada pasirodė 
ugnis, ant tribūnos ir prie jos bu 
vo susirinkusių apie 5000 žmo
nių. Besigelbint 15 žmonių likosi 
sunkiai sumankytų.

Mažai Amerikonu keliauja in 
Europą.

Garlaivių kompanijos skun
džiasi, kad dabar mažai Ameri
konų keliauja į Europę, mažiau
siai isz Amerikos į Europa pasa-
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žierių turi garlaiviai ameriko- 
niszkų linijų, vokiszkos ir pran- 
cuziszkos arba angliszkos pasima- 
žinimo ne jauezia. Mat ameriko
nai bauginasi keliauti ant ameri
koniukų gkrlaivių, kadangi pra
sidėjus karei su Iszpanija, tie 
garlaiviai galėtų patekti iszpani- 
jonams. Užtai pasididino skaitlius 
amerikonų keliaujanezių į Kana- 
dę ir į Meksikę.

P*meiork detatf CASCARKTS už 10o„ <•- 
rtauata *utai*yto> piaucriu Ir wt*u viduriu.

Isz darbo lauko.
L ______

N Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wiesepatystėse buvo isz vi
so 254 nusib.inkrutinimai, pereitę 
metę buvo jų 267; Kanadoj bu
vo jų 18, pereitę gi metę 30. 
Rengiama karė su Iszpanija iki 
sziol neatsiliepė ant prekystes ir 
darbo eanlygų: amerikoniszkos 
procentinės popieros, užgyrus 
kongrese karę su Iszpanija, nu
puolė, bet bankų operacijos žy
mesniuose Amerikos miestuose 
ne daug pasimažino, operacijos 
tos visgi azį metę didesnės negu 
pereitę metę. Geležies dirbtuvėse 
darbai eina gerai, kadangi dirb
tuvės tori kontraktus ant 
visokių iszdirbimų seni aus pada
rytus. Pasimažino darbai tikt 
vilnonių iszdirbimų dirbtuvėse. 
Prekės kvieczių pakilo po 5c. už 
buszelį; iszvežimas kvieczių ir 
komų vis dar eina didyn.

5 Eckley, Pa. Darbai eina 
ežia labai prastai. Dirba po 2 
dienas po 10 vai. ir 1 dienę po 8 
valandas ant sanvaitės. Užmo- 
kesnis mažas: už karę mo
ka po 80c, o karai dideli, Dir
bant visę dienę ne galima dau
giaus uždirbti, kaip po 1 dol. ant 
dienos.

5 Clbveland, Oh, Darbinį- 
kams “American Wire Works 
Company” dirbtuvių likosi ap
garsinta, kad jų uždarbis liekasi 
numažintas ant 3|%. Kiek duo
dasi girdėt, darbinįkai sutinka 
dirbti už numažintę prekę.

5 Chkmoo. Atkako ežia prezi
dentas darbinį kų organizacijos 
“American Federation of Labor”, 
Samuel Gompers, ant tarybų su 
vietinėms darbinįkų unijoms 
kaslink pareikalavimo 8 darbo 
valandų ant dienos.

5 Pottrtovn, Pa. Dalis dirb
tuvių Glasgov Iron Co. pradėjo 
vėl dirbti; dirba ežia dabar piI- 
nę laikę; neužilgio žada pradė
ti darbus ir kitose dirbtuvių da
lyse.

Ir vi n, Pa. Sudegė ežia dirb
tuvės “Penn Plate Glass Com
pany” ir pertai 500 darbinįkų ne 
teko darbo. Ugnelė padarė 
blėdies ant 800.000 dol.

N Pittrburg, Pa, Angleka- 
sių sztraikas szitame apskrityj 
pasibaigė: kastynių savinįkai 
priėmė darbinįkų komiteto ap- 
dirbtę užmokesnio už darbę tari- 
fę.

5 Evansville, Ind. Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse eina gerai; nupirkę dirbtu 
ves kapitalistai žada jas padidinti 
ir priimti firie darbo daugiaus 
darbinįkų.

T Duncansville, Pa. Czia- 
nykszczias geležies dirbtuves 
dabar didina; Gegužio mėnesyj 
bus padirbtos naujos reikalingos 
triobos ir paskui prie darbo pri
ims daugiaus darbinįkų.

1 Masstlon, Pa. Czianykszczių 
kastynių savinįkai ne sutiko ant 
8 darbo valandų, ko darbinįkai 
reikalavo; todėl 2000 kalnakasių 
pakėlė sztraikę.

N PnTtBURG, Pa. Darbinįkai 
“South Side Brick & Stone Co.” 
plytnyczių pakėlė sztraikę. Rei
kalauja jie pakėlimo uždarbio ant 
10%.

T| Muskegon, Mich. Czia- 
nykszczios geležies liejinyczios, 
kurios ilgai be darbo iszstovėjo, 
žada neužilgio pradėti darbę.

1 Janette, Pa. “Keystone 
Telephone Supply Co.” stato ežia 
naujas dirbtuves, kur žada priim
ti 300 darbinįkų.

1 Lyford, Ind. Calumet kau
tynėse kompanija priima prie 
darbo vien italijonus, kitokių 
tautų darbinįkai darbo ežia ne 
gauna.

1 Imperial, Pa. Darbai kasty- 
nėse Imperial Coal Co. eina gerai. 
Darbę gauna ir szviežiai atkakę 
darbinįkai. *

N Lakamie, Wyo. Darbai czia
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai, darbinįkai nesiskun
džia ant stokos darbo.
v 0 Wįsuose kokso paežiuose 
West Virginijoj prasidėjo darbai, 
kurie dabar eina teip gerai kaip 
ir pirma,

Hazleton, Pa. Darbai ežia 
eina prastai; daugelis darbinįkų. 
ne galėdami gauti darbo, kraus
tosi į kitus krasztus.

1 Mt Pleasant, Pa. Netoli 
szito miesto stato 356 naujus kok
so peczius, kur diktai darbinįkų 
galės gaut darbę. t

N Brazil, Ind. Kastynėae 
Cravford Co. darbai vėl prasidė
jo; darbinįkai susitaikė su darb
daviais.

1 Paymouth, Mich. Rengia 
ežia naujas anglių kastynes, kur 
žada priimti prie darbo kelis 
szimtus darbinįkų.

5 Columbus, Oh. Susitvėrė 
ežia nauja kompanija, kuri žada 
neužilgio pradėti statyti naujas 
geležies dirbtuves.

5 Montpellier, Ind.Žada ežia 
pastatyti dar szį metę kooperaty- 
viszkę geležies dirbtuvę.

5 N®w Castle, Pa. “Nev 
Castle Bross Foundry Co.” ren
gia ežia žalvario dirbtuvę.

N Springfield, III. Neužil
gio prasidės darbai czianykszczioj 
geležies dirbtuvėj.

T Aliquippa, Pa. Dirbantiems 
czianykszcziose geležies liejiny, 
ežiose pakėlė uždarbį ant 19%.

atsargiais, per ne atsargu mę ne 
įstumkime musų tėvynės brolių 
į nelaimę.

Isz Spring Viltey, III.
Neseniai “Lietuvoj” patilpo 

korespondencija isz musų mieste
lio sn apraszymu apvaikszczioji- 
mo iszkovojimo 8 darbo valan
dų. Apraszymas ten patilpęs ga
na teisingas, neteisybė įsiskver
bė tame, kur korespondentas ra- 
szo, buk musų prabaszczius,kunį
gas Pėža, davė lietuviams 7 dol. 
ant girtuokliavimo. Pinįgua tuos 
asz priėmiau nuo kunįgo ir galiu 
pasakyti, kad jis juos davė ne 
ant pragėrimo, tikt kaipo aukę 
darbinįkų unijai, džiaugdamasi, 
kad lietuviai sykį į vienybę suė
jo.

Juozas Zurauskas.

Musztynčs antkriksztynų.
Nev Yorkę, antrę Welykų 

dienę atsibuvo krik&ztynos na
muose lietuvio Barnaskaiczio ir 
žinoma, prie to neapsiėjo be gir
tuokliavimo. Kada akys susirin- 
kusių truputį aptemo nuo gelio 
nojo skystimo, koksai Batevy- 
czius pradėjo per smarkiai tupi
nėti apie kumę, Roženskę ir ant 
galo ję pabueziavo. Tas nepatiko 
kūmos numylėtiniui ir jis pakėlė 
musztynes, bet kiti iszmetė jį 
laukan. Iszmestas tuom nepasiga- 
nėdi no, tikt iszpirko varantę 
ant Batevycziaus, bet ir ežia nie
ko nepelnė, kadangi sūdąs Bate- 
vyozių iszteisino.

CASCARETS fudrutina kepenis, inkstus ir 
pilwa. Niekad neskauda. 10b.
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Paminklas kunigui Bur
bai.

Philadelphios Petro Armino 
Draugystė, ant savo susirinkimo 
atlikto 3 d. Balandžio, nusprendė 
paaukauti 5 dol. ant pastatymo 
paminklo pasimirusiam prabasz 
ežiui lietuviszkos parapijos Ply- 
mouthe, Pa., kun. Burbai, už jo 
lietuviszkus darbus. Apie tę 
savo laike buvo mums praneszęs 
p. Jocis, bet kad apie draugysz- 
ežių nusprendimus gali laikrasz- 
cziuose pagarsinti tik paezios 
draugystės, savo gi atsiliepimė p. 
Jocis neužmirszo savęs pagirti, 
todėl mes, ne norėdami talpinti 
rekliamų, isz to ne galėjome isz 
syk pasinaudoti, ne gavę atsilie
pimo nuo paezios draugystės. Da
bar “Vienybės” redakcija teipos 
gi paskyrė ant to paties mierio 
5 dol; isz Plymoutho gi tuom 
tarpu surinko 4d. 75c. Mes pri
pažįstame nuopelnus kurųgo 
Burbos dėl lietuvystės, todėl 
kviecziame prie aukų musų skai
tytojus, kas kiek gali. Mums 
vienok rodosi, kad geriausiu pa
minklu butų parengimas stipen
dijos vardo kn. Burbos, prie ko 
ragina “Dirva”.

Bukime atsargiais.
Maskoliszka vidurių ministeri- 

ja iszsiuntinėjo įsakymus pacz 
tams, idant laiszkai ateinanti ant 
vardo tokių lietuvių, kurie artai 
buvo jau suimti už prilaikymę 
lietuviszkų knįgų, laikraszczių 
ir jų platinimę, arba tik nužiūrėti 
lietuviszkų laikraszczių sandar- 
binįkai,butų atidaromi ir perskai
tomi. Įsakymas tasai paežiams 
iszduotas yra paslėptas, todėl tik- 
rai nežinia, ar tas nszasi visų pas 
tuos lietuvius ateinanezių laiszkų, 
ar tikt ateinanezių isz užrubežių. 
Todėl raszydami pas kę nors į 
Lietuvę, raszykite visada atsar
giai teip, kad ne įklampyti po 
maskolių jungų ėsanezių, ypacz 
gi saugokitėsi iszdavimo vardų 
raszėjų, apie gautus nuo ko nors 
rasztus nieko ne raszykite. Mas- 
koliai paprastai lietuviszkus 
isz užrubežių ateinanezius 
pas lietuvius laiszkus kopi- 
uoja, ir siunezia žandarams, 

laiszkę gi vėl užlipina ir atiduo
da adresantams teip,kad tie neži
notų, kad ateinanti pas juos laisz- 
cai yra dabojami. Bukime todėl

Naujausi iszradimai.
J| Mieste Groeningen, Holandi- 

joj, kaip pranesza laikrasztis “L’ 
Agriculture moderne”, darė ban
da vones sunaudoti bulvių 
virkszczias ant dirbimo popieros. 
Bandavonės pasisekė kuo geriau
siai: popiera isz bulvių virksz- 
ežių pasirodė labai gera ir pigi; 
padarymas popieros lengvas, 
prie virkszczių nereikia pridėti 
nė jokių kitokių daiktų, užtenka 
paežių virkszczių.

|| Lenkas, technikas Rynovski 
isz Lvovo, surado teip vadina- 
mę“elektriszkę fluidę”kurio moks- 
lineziai nuo seniai gamtoj jiesz- 
kojo. Fluidas tas turi kitokias y- 
patybes negu elektriką, bet jis 
iszduoda teip kaip ir elektriką 
szviesę, o kas svarbiausia, kad jo 
szviesa naikina visokias ligas 
gimdanezias bakterijas arba ligų 
sėklas.

|] Londone, teip vadiname 
Christal Palace, darė bandavo
nes su nauju, padirbtu Benneto, 
orlaiviu, paskirtu ant lėkimo 
prieszais vėję. Bandavonės pa- 
si sekė kuo geriausiai. Wėjas 
buvo rods ne per smarkiausias, 
bet naujas orlaivys lengvai lėkė 
priesz vėję.

Chicago, III. P. Katarina Szpo- 
kevyczienė, gyvenanti pn. 5442 
Armour avė., pasirgusi 7 nedė- 
lias, persiskyrė su sziuom svietu 
16 d. Balandžio 1898, 6:15 vai. 
rytmeczio. Laidotuvės atsibuvo 
panedėlyj, 18 Balandžio, su dide
le iszkilme: su miszioms, pamok
slais ir assistencija moterų Szv. 
Onos draugystės,nes velionė buvo 
tos draugystės sekretorka. Grabas 
ir karavanas buvo puikiai iszrė- 
dytas ir į kapus lydėjo 17 ka
rietų.

A. a. p. Katarina Szpokevy- 
czienė, isz gimdytojų Liutkevi- 
cziutė, paėjo isz miestelio Liud
vinavo, Suvalkų gub. Turėjo 
dar tik 35tus metus savo am
žiaus; gyveno eu savo vyru, 
Baltramiejų, gražiausioje su
tikai ėję ir paliko jam ketvertę 
patogių vaikelių: du sunu ir 
dvi mergaites, nuo 7 iki 13 me
tų. Buvo lai tvirta, sveika, pa
togi, dievobaiminga ir apszvies- 
ta moteriszkė,kuri mokėjo paveik 
alingai apsieiti kaip svietiszkuo- 
se, teip ir tikėjimiazkuose daly
kuose. Jos atmintis
terp lietuvių pasiliks ant ilgo 
laiko.

Isz wisur.
U Randodvarelyj Koczetkove, 

Samaros gubernijoj, kaipo jo pri
žiūrėtojas gyveno agronomas 
(mokytas žemdarbys) ir jo pati; 
laikė jis vienę tarnę. Tarnas su 
kokiais ten reikalais iszėjo į kitę 
kaimę, bet ant kelio atsiminė, kad 
drauge paėmėirraktę n uogai vijų 
tvarto, todėl nusprendė grįž
ti atgal. Sugrįžo jis naktyj vėlai. 
Warlus rado atkeltus ir ant kie
mo pririsztę arklį ir wežimę, į 
kurį buvo sudėti jo pono daiktai. 
Pažiurėjo per apszviestę langę į 
pono kambarį ir baisiai persigan
do, kę ten pamatė: ant grindų 
gulėjo papjauta pono pati,o ponas 
su surisztoms rankoms ir kojoms 
klūpojo prieszais vienę isz plė
šikų. Tarnas, pagriebęs kūčių, 
įėjo į priemenę. Wos spėjo įeiti, 
iszgirdo nuo virszaus trepais li
pantį kitę plėszikę, pasislėpė už 
durų ir laukė; at&idarė duris ir 
pasirodė jose vienas plėszikas su 
pundu daiktų, bet vos peržengė 
per slenkstį, pasislėpęs tarnas su 
kucium drožė į galvę teip dru- 
cziai, kad vagilius puolė ant že
mės ne isztaręs nė žodžio. Atlikęs 
su vienu užpuoliku, tarnas įėjo į 
kambarį, kur jo ponas vis dar 
klūpojo ir prašėsi, teisinosi, kad 
pinįgų neturi. Tarnas vėl pa
kėlė savo kūčių, bet nepataikė. 
Wagilius užtai su peiliu perdūrė 
pono krutinę. Tarnas sugriebė 
plėszikę, prasidėjo imtynės, laike 
kurių isz po lovos išlindo 10 
metų tarno sūnūs, kuris ežia bu
vo pasikavojęs. Tėvas liepė jam 
tuojaus eiti ant kiemo ir paleisti 
šunį. Waikas,drebėdamas isz bai
mės, iszėjo ant kiemo ir teip kaip 
tėvas liepė, atrišo pririsztę šu
nį ir su juom atėjo į kambarį. 
Szuva tuojaus šoko ant plėšiko 
ir pergraužė jam gerklę. Iš kur 
yra tie plėszikai, nežinia, kadan
gi nieks isz aplinkinių gyventojų 
jų nepažino.

|| Tankiai beturtis daugiaus 
žmonijai gero padaro, negu 
nutukęs milijonierius. JCad teip 
būva, parodo saitas ateitikimas. 
Lenkijoj, Kelczių gub., dabar pa
simirė tarnaitė, M. Raciborska. 
Apart jauslios širdies ir drūtų 
rankų mergina kitokių turtų ne 
turėjo. Tarnaudama viename 
dvare, užmaezius), kaip kiti skai
to knįgas, laikraszczius, kaip ra
šo, išpalengvo pati iszmoko 
gerai skaityti. Tuom ji nepasiga- 
nėdino, kad pati iszmoko, bet 
panorėjo tę mokslę iszplatinti terp 
tamsuolių: ji kvietė dvaro tar
nus ir darbinįkus prie mokslo ir 
visę nuo sunkaus darbo atlieka- 
mę laikę apvertė ant mokinimo 
ne mokanezių. Iszmokinusi dva
ro tarnus ir darbinįkus rašto, 
tuom nepasiganėdino, bet kvietė 
szventoms dienoms pas savę uki
nįkų vaikus ir suaugusius ukinį- 
kus. Užraszydavo ji knįgutėj 
vardus ir pravardes savo mo
kintinių, bet gyva budama.su sa
vo darbais nesigyrė. Tikt jai da
bar pasimirus,tas iszsiaszkino: jos 
knįgutėj užrašyti 496 vardai pra
mokusių nuo nuvargusios tarnai
tės rašto ir skaitymo. Sztai jums 
musų seselės szviesus paveikslas, 
sztai kelias, kuriuom eiti priva
lote! Sekdamos paveikslę 
anos lenkiszkos dvaro tarnai
tės užsipelnysite geresnę garbę 
negu šaipydamosi į kiekvienę 
vyriszkį. Sztai ir jums Lietuvos 
inteligentai ir Amerikos lietuvių 
vadovai tiesiausias kelias, ku
riuom eidami,užsipelnysite pagy- 
rimę ir meilę tamsesnių brolių.

|| Jaunas prigavėjas, grekonis 
Konstantinidi, nežinia isz kur at
kako į Tiflisę ir ežia tuojaus pra
dėjo varyti visokias szelmystas, 
suviliojo jaunę, 15 metų mergi- 
nę ir prikalbėjo su juom bėgti isz 
Tifliso; mergina sutiko. Ant su
painiojimo jieszkantiems mergi
nos pėdų, isz syk sėdo į trūkį bė
gantį į Batumę, bet ant kelio 
persėdo į kitę, bėgantį į Baku. 
Czią jis neapsistojo hotelyj, bet 
užvažiavo pas suviliotos mergi
nos tėtę. Ta vienok jau buvo 
skaieziusi laikraszcziuose apie isz- 
vogimę merginos ir iszviliojimę 
pinįgų nuo dviejų turtingų gru
zinų; nors laikrasztyj pravardės 
ne buvo paminėtos, tuojaus atka
kusį nužiūrėjo kaipo jieszkomę 
prigavėję ir spie tai pranešė į

budama.su
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policiję. Apie 2 wal. naktyj atėjo 
j namus policija, tęsyk ligiai pri 
gawėjas, kaip ir jo auka miegojo 
jau lowoj. Ant baladonės iszėjo 
pažiūrėti patsai prigawėjas ir,pa
matęs policiję, suprato pawojų, 
papraszė palaukti, kol jis ir uewa 
“jo pati” neapsirengs. Tuojaus 
potam lauke stowinti iszgirdo 
merginos riksmę, įsiveržė į vi
dų, bet ežia rado jau be žado 
gulinczię ant grindų merginę su 
apdegusioms nuo szilvasario lu
poms,kurį prigavėjas panevali į- 
pylė jai į burnę. Mergina ežia jau 
pasimirė, Konstantinidi gi likosi 
suaresztuotas.

0 Į Peterburgę atkako dabar 
deputacija nuo krikszczionių nes
tori jonų, gysrenanezių sziaurinėj 
Persijoj, ant tarybų su staeziati 
kiszkoms dvaaiazkoms val
džioms: nestori jonai mat, spau
džiami mahometonų ir nerasda
mi apginėjų terp kitų krikszczio- 
niszkų tautų, nori susilieti su sta- 
cziatikyste. Iki sziol prie staezia- 
tikystės prisiraszė jau 15000 nes- 
torijonų. Isz wiso jų Persijoj ir 
Azijatiszkoj Turkijoj gyvena 
apie pustreczio szimto tukstan- 
czių; ant tiek gal neužilgio pasi^ 
didįs staeziatikių skaitlius. Į jų 
apgyventus k ras z t us maskoliai 
siunezia savo misijonierius. Mas
koliai nestorijonai turi politisz- 
kę vertę, kadangi uewa ant jų 
apgynimo, kaipo savo vienti- 
kių. Maskolija ras progai į-dkiszti 
teip į Persijos, kaip ir Turkijos 
vidurių reikalus.

11 Laike tirsztos miglos, Lon 
done, Anglijoj, ant geležinkelio 
atsitiko dideli nelaimė. Ant sta
cijos St. John, rytinėj miesto da
lyj, sustabdė geležinkelio trūkį, 
kuriuom grįžo namon mokslai- 
nių vaikai. Bestovint szitam 
trūkiui, atbėgo ant tų paežių szė 
nių kitas, isz Hastings; kadangi 
buwo tirszta migla, maszinistas 
negalėjo matyti nė stovinezio 
ant szėnių trūkio, nė signalų, ka
da juos pamatė, ne buvo jau ga 
Įima įsibėgusio trūkio sustabdyti: 
su neiszpasakytu greitumu užbė
go jis ant stow i aezio ant stacijos au 
mokslainių mokintinia's trūkio, 
kurio du paskutiniu vagonu 
nudaužė. Isz buwusių sudaužytuo
se vagonuose pasažierių, trys li
kosi ant vietos užmuszti, terp 
kurių du suaugę ir wiena 16 me 
tų mergaitė grįžtanti isz mokslai- 
nės; szeszi gi vaikai tapo teip 
sunkiai apkulti, kad juos reikėjo 
tiesiog į ligonbutį gabenti; 
tiek jau buwo ir lengvinus apkul
tų.

U Kaime Pukojnoje, Stavropo- 
liaus gub. Rytinėj Maskolijoj, 
koksai neiszmanėlis paleido pas 
kalę, kad ežia ateis antichristo 
pasiuntiniai ir ženklįs vaikus,ku
rie turi jam patekti. Tamsus 
maskoliai tam įtikėjo ir visur 
kreipėsi su pranzymu apsaugoti 
jų vaikus nuo antichristo pasiun 
tinių. Wietinės moskslainės 
mokintojaus praszė paslėpti 
jų vaikus, pas policijas 
virszinįkę klausinėjo,
kada, kokię dienę,atsilankys pat
sai antichristas. Nuo popo rei
kalavo maldų, idant Dievas an- 
tichristę kur nors sulaikytų. Kas- 
gi tę visę triukszmę sukėlė? Mat 
į kaimyniszkus valszczius likosi 
atsiųsti fekzeriai skiepyti vai
kams apsaugojimo rauples; fel- 
czerius tamsus maskoliai ir 
palaikė už antichristo pasiun
tinius.

|| Wis dar diktai lenkų, kaip 
koks ir lietu vys, nesiliauja kelia
vę į Braziliją laimės jieszkoti. 
Isztikro vienok darbo sanlygos 
ten netikusios, kę geriausiai rodo 
tas, kad daug atkakusių stengiasi 
isz Brazilijos iszbėgti, nors ir vi 
sur aplinkiniuose krasztuose dar
bo sanlygos negeresnės. 1897 m. 
isz Brazilijos iszsikraustė į Ar
gentiną isz viso 9177 žmonių, 
daugiausiai italijonų. Isz 
Brazilijos į Urugvaję iszsineszdi- 
no 2000 žmonių. Nemažai iszke- 
liavo ir į kitus pietinės Amerkos 
krasztus. Negerai,turbut,ten atei
viams, jeigu ežia atkakę, sten
giasi kuo greieziausiai iszkeliauli 
į kitus krasztus.

|| Peterburge, ant teip vadina
mo Wasilevsko Ostrovo, netoli 
Mikalojaus tilto, antulycziosark
linio geležinkelio szėnių pasirodė 
elektriką. Terp szėnių sudurimų 
keliose vietose pasirodėelektriszka 
szviesa ir galai szėnių įkaito. 
Elektrikos pajiega buvo teip di
deli, kad atbėgus karui ant tos 
vietos, ji pradėjo mėtyti karę su 
žmonėms, arkliai puolė ant že
mės; vežėję, kurisai bandė arklį 
įkinkyti, numetė į szalį. Policija 
apstabdė važinėjimę toj vietoj ir 
paszaukė elektrotechnikus. Isz 
kur atsirado elektriką ant sztrit- 
kario szėnių, nežinia. Sztritkariai 
Peterburge ne elektriszki, bet 
arkliniai.

Ii Susitvėrė prancuziszka kom
panija,kuri rengiasi sujungti Eu
ropą su Afrika per geležinkelį 
nuvestę po jūrių dugnu. Ilgis 
jo 41 kylometras ir jungs pietinę 
Iszpanijos dalį su prancuziszku 
Algeru. Mat bus po jūrių dugnu 
nukastas tunelis arba ola ir joje 
padės geležinkelio szėnis. Darbai 
iszskailyti ant 5 metų, kasztuos 
gi po jūrių dugnu padarymas ge
ležinkelio po 2600 frankų ant 
kiekvieno kelio metro, taigi vis
kas kasztuos 106600000 frankų.

|| Ant Kaukazo vėl siautė bai
sios sniego darganos, mieste Tif- 
lise sniegas užklojo ulyczias ant 
dviejų mastų storai; per tai 
sztritkariai turėjo paliauti bėgio
ję, sniego sunkumas ant daugelio 
namų sugriovė stogus; geležin
kelio trukiai teiposgi negalėjo 
iszeiti. Po darganai užstojo szal- 
tis, oro temperatūra nupuolė ant 
6° žemiaus zero ir nuszalnojo žy- 
dinezių medžių žiedus. Teip szal- 
tos ir ilgos žiemos ant Kaukazo 
nieks neatmena.

|] Kaime Szichlar-Karveli, 
Szuazos pa v., ant Kaukazo,5 Ko
vo nesugauti piktadariai užpuolė 
ant vietinio starszinos namų ir 
papjovė: starszinę, jo paczię, 
vaikę ir brolį. Kas žingeidžiau- 
sia, kad piktadariai isz namų nie
ko nepaėmė. Turbut ežia kerszto 
darbas. Policija nė jokio žmogžu
džių pėdsako surasti neįstegia.

D Egipte surado kapus kara
liaus (faraono) Amenophiso II, 
kurisai likosi palaidotas 1500 
metų priesz Christaus užgimimę; 
atkasė ir kitus senovės Tėbų 
valdonų kapus. Kūnai jų arba 
mumijos, nors teip ilgai kapuose 
iszgulėjo, užsilaikę teip gerai, 
kad galima net matyti, kaip isz- 
rodė jie gyvi būdami,

[ Kubaniszkų Kazokų Žemėj 
užkilo dideli tvanai. Mieste Ku- 
szevka vanduo sugriovė daug 
triobų, nuneszė net kelis tukstan- 
czius galvijų. Mieste Jekateri- 
nenskaja tvanas nuneszė 200 na
mų.

0 Rodą Odesos universiteto 
nusprendė praszalinti 100 stu
dentų todėl, kad jie neturi pinį 
gų ant užmokėjimo prigulinezio 
mokesties. Isz Maskvos univer
siteto prasztlina 150 studentų.

U Sziaurinėj Persijoj, apie vie- 
nę mylię nuo maskoliszko rube- 
žiaus, ant upės Atreko, surado 
aukso plotus, kuriuos jau per
samdė angliszki kapitalistai.

|] Anglijoj, Leicester provinci
joj, užsidegė anglių kastynės ir 
kaip sprendžia, 40 darbinįkų prie 
to pražūva

Laiszkai ant paczto.
1003 Baru John 
1000 Beria O. S. 
1030 Butkiėwlcx S. 
10ūC7 Cada Marle 
1089 Curoka Laiva 
1942 Gaekowakl Peter 
IMI Oollak Jose f
1066 Griegu A)exaander
1067 GabaUWa)cleeh 
1072 Jaroak>wttz Jos 
1075 Kalbu** Joaef 
1078 Kaeper Marle 
1000 Keturake t Martin 
10M Konoewlci A, 
1000 Laioitekie Wm. 
1<M Marko Bertha 
1110 Nysocky Alexa. 
1123 Parai Bernard 
HM Racxkowaki Jan

1129 Radovrlci K. A. 
1134 Rupia Staniai** 
1137 Rudushepaky Jke 
1140 Sauwoekl Jan 
1166 Slntkoakl P. 
1161 Snoapua Sudls 
1166 Nukiša Mathias 
1166 SiypuUkl A n ton 
1168 Taręsis JoanT 
1160 Trtnoroarsky B. 
1173 Vrban Wlnoent 
1176 Verte Iiaary 
1180 Vlrnloakl Stanį 
1183 VVojtlvac Roaalia 
1188 Zareba Asdrey 
1180 ZaBklenries IVlad.
1190 Zekevska Tekia
1191 Ze*e Joni
1193 Zuteo Vlaceatoa

NUO REDYSTES.

|| Netoli Sosnovicų,Petrokovo 
gub.,Lenkijoj, ant vežanezio an
glis geležinkelio trūkio užpuolė 
czielas pulkas nežinomų vyrisz- 
kių, kūne mėtė su akmenimis į 
trūkio tarnus, szokinėjo ant va
gonų ir ant maszinos, stengėsi su 
laikyti bėgantį trūkį. Tuom tarpų 
isz ėsanezios netoli Sosnovicųge- 
žies dirbtai vės iszėjo darbinį kai 
ant pietų paleisti ir tie prisidėjo 
prie užpuolikų teip, kad skaitliu? 
jų pakilo iki 300 žmonių. Wieni 
užszoko ant trūkio ir isz atidary
tų vagonų metė anglis, stovinti 
gi ant žemės griebė jas ir neszė 
į netolymus kaimus. Matomai di
delis ežia turbut vargas terp 
darbinįkų, jeigu jie užpuldinėja 
ant geležinkelio trukių, kad tikt 
sugriebti kelis anglių szmotus, 
kurių isz sivo uždarbio, turbut, 
negal nusipirkti.

|| Peterburgo popierinių pinį- 
gų dirbtuvėj, prie peržiūrėjimo 
surisztų szimtrublinių pundelių, 
pasirodė, kad vienamė pundely j 
trūksta kelių szimtrublinių. Su
sekti tę buvo lengva, kadangi 
pundeliuose numeriai eina paei- 
lium. Pmįgai tie buvo dar be ka- 
sieriaus paraszo. P ra neszė apie tai 
policijai ir tojė vagilių sugriebė; 
juom pasirodė vienas tos dirbtu
vės darbinįkas, žinoma masko
lius; ant bilieto, kasieriaus pra
vardę jis pats su juodytu paraszė.

| Wienas žvejas.Odesos porte, 
iszgriebė nugarkaulį priesztvani- 
nio žvėries. Kaulas tas 
neiszpasakytai storas, storis jo su 
virszum pusantro masto ir sveria 
du pudu. Atidavė jį Odesos uni
versiteto profesoriui Wigdalmui, 
kurisai pripažino jį už kaulę se
niai jūrėse gyvenusių didžžuvių, 
dabar isznykusios jau veislės, 
didesnės už sziędien dar gyve- 
nanezias didžžuves.

Kurie jau ėsate skolingi už 
“Lietuvę”, tai pasiskubinkite už
simokėti, nes kurie szį mėnesį 
neužsimokės, tiems laikrasztį su
laikysime.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliarų ant syk užsimoka, gauna 
ui 50a knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 
liogo, kas kokię nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arba per mo- 
ney orderį, arba čžfekį, kaip kam 
gerinus.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę:

A OL82KV8KI8,
Sub-Sta. No. 60., Chicago, III.

|] Miestelyj Geokczaja, vieti
nis mahometoniszkas mulla(kuni
gas) nuėjo į pirtį maudytiesi. 
Mahometonų pirtys teip įtaisy
tos, kad vandens temperaturę 
vanoj nuolatai didina. Muilą įli
po į vanę, kur vanduo isz pra
džių buvo tikt drumnas, bet ant 
syk prileido karszto vandens, 
besimaudantis jau neįstengė isz 
vanos iszlipti, bet su visu iszvi
rė.

Kurie norite FAKMOS, tai pir
kit iszsyk gėrę ir naudingęl! 16 
angliszkų mylių nuo Nev York o, 
didžiausios turgavietės ant svie 
to, yra ant pardavimo gražus 
lietuviszkas dvarelis; 128 skė
riai derlingiausio lauko, didelės, 
beveik naujos, trioboa (insur. aut 
$4000), 14 a kerių gražios girios, 
upė ir upelis ganėvose; dideli 
daržai ir sodai puikiai aptverti; 
laukas apdirbtas ir užmėžtas; 
sėklos visokių javų, daržovės, 
maisto dėl žmonių ir gyvulių už
tektų ant kelių metų. Geriausios 
veislės arkliai, karvės, kiaulės, 
žęsys, antys, visztos ir tt.; o 
padarai, maszinos ir visoki įran
kiai naujausio iszradimo. Mažiau
sio daigto ne stokuoja—visa ūkė 
pilnam užvedime.

Jeigu Lietu vys, tai gal viskę 
apimti už $5000 gatavais pinį 
gaiš. Pirkite du trys susidėję, o 
į du metu sugrįž jus pinįgai. Tu
rintis duszimtu, gal prisidėti 
prie savinįko farmos, kaipo part
neris, jeigu nori. Geriausias lai
tas dabar apžiūrėti viskę. Yra 
czionai ir daugiaus gerų vietų.

Wažiuokit arba raszykit pas: 
Re v. Dr. Jodyszus.
(it—Montvale, N. J.

|| Odesos pjovinycziose.darinė- 
dami papjautę kiaulę, jos pilve 
rado senę, popiežiaus Grigoriaus 
bronzinį pinįgę, atmusztę 
1361 m. Pinįgas tas labai retai 
pasitaiko, todėl labai brangus. 
Kaip ir isz kur j s pateko į kiaulės 
pilvę, to nieks nežino.

BALIUS.
Jersey, City, N. J. Draugystė 

D. L. K. Algirdo turės savo 'ba
lių, 23 d. Balandžio, svetainėje 
Nev Irving Hali, 216—218 
Broome st. Nev Yorke, ant ku
lio užkvieczia visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai susirinkti.

Komitetas.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(Tįsa).
Ser

bija turi virazum 2 milijonu gyventojų, kurie užsiima 
daugiausiai žemdarbyste ir gyvulių auginimu. Žmonių 
apszvietimas stovi žemai. Svarbiausias miestas yra Bel
gradu kraszto sostapilė.

Montenegro arba Juodkalnio kunįgaikHZtystC 
užima ne prieinama, kalnuotų pietinę Ilirijos dalį, viduri
ni gi ir sziaurini llirija priguli Austrijai. Krasztas tas 
pilnas sunkiai pereinamų kalnų ir akmenų. Nors Monte- 
negro vienas isz mažiausių Europos krasztų, bet jis per 
ilgus amžius pasekmingai gynėsi nuo turkų; nors galingos 
Balkanų pussalio vieszpatystės ^pateko turkams, Monte- 
negro užlaikė savo neprigulmystę. Nors turkai ne kartų 
įsiveržė į montenegrinų krasztų, bet.narsus ir liuosybę my
linti kalnų gyventojai kiekvienų sykį iszvijo skaitlingas 
armijas isz savo tėvynės. Krasztas tai ne vaisingas, mažai 
turi žemės tinkanezios javų auginimui, daugiaus yra jau 
ganyklų kalnuose. Po paskutinei Maskolijos su Turkija 
karei, kurioje ir Montenegro kunįgaiksztystė ėmė dalyvu- 
mų, jos rubežiai likosi iszplatinti, pateko jai szmotas Adri- 
jatiszkų jūrių pakranezių, nuo kurių Beniaus ji buvo at
skirta ir neturėjo tiesių susineszimų su kitais krasztais. 
Visas tos kunįgaiksztystės gyventojų skaitlius ne pereina 
300000 galvų. Kraszto sostapilė yra miestas Cetinija, 
panaszus labiaus į didelį kaimų, negu į miestų, turi vienok 
12000 gyventojų. Antivari, vienaitinis Montenegro kunį
gaiksztystės portas, bet jame neturi ji tiesos laikyti karisz- 
kų laivų.

Turkija. Seniaus Turkijai prigulėjo visas Balkanų 
pussalis, tūli krasztai pietinės Maskolijos, bet paskui ji 
vienų po kitam žudė savo valdybų krasztus. Dabar Turki
jai priguli Europoj tikt trys provincijos: Rumelija arba 
senovės Trakija, Macedonija ir beveik neprigulminga Al
banija ir tūlos salos.

Trakija arba Pietini Rumelija į pietus nuo ėsanezios 
po Bulgarijos valdžia Rytinės Rūmeli jos, terp kalnų Despo- 
to-Dag ir Juodųjų jūrių. Pietinėj provincijos dalyj yra sos- 
tapilė sultano, miestas KanetantinopdUrie, turkiszkai Stam- 
bul, turintis apie 900000 gyventojų. Miestas isz trijų pu
sių aplietas jūrėmis, garsus savo dailiu padėjimu. Kon- 
stantinopolius turi tris didelius primieszczius: Perą, 
Galatą ir Skutari, isz kurių paskutinis yra jau kitoj Bos
foro pusėj, taigi Azijoj, kur yra daugybė kapinių, kadan
gi turtingi Konstantinopoliaus turkai numano, kad tas 
miestas pateks europiecziams, kuriuos laiko už neti
kėlius, todėl jie liepia palaidoti savo kūnų Azijoj, kuri ii- 
giaus turkų rankose užsiliks. Kadangi Konstantinopolius 
yra ant pertakos vedanezios į Juodąsias jūres, jis yra kaipi 
vartais ant kelio į tas jūres, todėl maskoliai nuo seniai 
stengiasi tų miestų į savo rankas paimti, bet dėl prieszta- 
ravimo kitų Europos tautų, to padaryti ne galėjo. Aut 
susibėgimo kelių yra teiposgi didelis miestas Adrianopol.

Macedonija yra į vakarus nuo Trakijos, terp kalnų 
Despoto-Dag ir Pindo. Krasztas tai teiposgi labai vaisin
gas kaip ir Trakija, augina ežia daug tabako. Sziaurinėj 
dalyj gyvena bulgarai, pietinėj grekonys, vakariniuose gi 
krasztuose albaniecziai arba skipetarai. Isz miestų svar
biausias yra Salonikų, prie įpuolimo upės Vardaro į Ege- 
jiszkas jūres. Ant kalno AUvoe (maskoliszkai Afon), ryti
nėj dalyj Chalcedoniszko pussalio, yra daugybė staeziati- 
kiszkų kliosztorių. Pagal žmonių padavimų, ant virszunės 
to kalno velnias gundė musų Iszganytojų.

Albanija pusiau neprigulminga provincija, terp Pin
do kalnų ir Adrijatiszkų jūrių. Krasztas tas kalnuotas. 
Pietinėj dalyj teka daug nuo kalnų upelių, kurie vienok 
apaezioj prapuola. Albanija apgyventa albanieczių, kitaip 
amautais arba skipetarais vadinamų, paeinanezių nuo se
novės Ilirų, tverianezių visai atskirų Europoj tautiszkų gi
minę, teip kaip ir lietuviai. Savo kalnuose jie ilgai gynėsi 
nuo turkų ir sziųdien jie rėdosi saviszkai, gyvena beveik 
neprigulmirigai. A mauta i arba albaniecziai mėgsta karę, 
todėl jie už pinįgus |>arsisamdo į kariaunų, tveria sultano 
sargybų ir narsiausius jo kareivius. Pagal tikėjimų, jie 
dalinasi į tris dalis: vieni iszpažįsta staeziatikystę, kiti 
mahometoniszkų tikėjimų, treti gi katalikai, terp paskuti
nių galingiausi yra miriditai. Isz miestų svarbiausi yra 
Skutari, sziaurinėj Albanijoj, Janina gi pietinėj.

Isz prigulinezių Turkijai salų didžiausia yra Kreta 
per kuria traukiasi kalnų eilė , svarbiausias ant jos mies
tas yra Kanea.

Grekija užima pietinę Balkanų pussalio dalį, arba jo 
užbaigų, dalinasi į keletu dalių.

Teealija tveria įdubimų apsiaustų Pindo ir jo atžalų; 
seniaus buvo toj vietoj didelis ažeras, bet paskui vanduo 
prasimuszė terp Olimpo ir Oesa kalnų ir nuplaukė į Ege- 
jiszkas jūres. Tessalija gana vaisinga, yra ežia puikios ga
nyklos. Ji pateko Grekijai po paskutinei Maskolijos su 
Turkija karei. Dabar jų vėl užėmė turkai, iszviję isz ežia 
grekiszkų kariaunų, bet ant Europos reikalavimo turės pa
sitraukti ir sugražinti atgal Grekijai,, Isz mieųtų svarbiau
si: Larieea, garsi savo tabaku, Trikala ir Volo.

Hellada arba Ldvadija užima vidurį grekiszko pus- 
salio, traukiasi nuo Lamia ir Arta užtakų iki Saroniszkos ir 
Korinto. Toj dalyj yra garsi Termopiliu terpkalnė, kur se
novėj 300 grekonių sulaikė visų persų kariaunų susįdedan- 
czių isz 100000 kareivių. Toj dalyj yra Grekijos sostapilė, 
miestas Atėnai, turintis netoli 100000 gyventojų. Atėnų 
portas yra miestas Pireuz.

Peloponezae arba Morea yra tai pietini užbaiga Balka
nų pussalio, teisingiaus sakant yra tai sala, kadangi jun
giantis jų su kitoms Balkanų pussalio dalims siauras Ko
rinto perkaklis likosi perkastas kanalu. Ta Grekijos da
lis ne labai vaisinga, daugiaus ežia ganyklų negu apdirb
tos žemės; pilna kalnų, kuriuose teip vadinami mainytai, 
paeinanti nuo senovės spananų, užlaikė, teip kaip Monte
negro, neprigulmystę, nors kitos dalys buvo turkų pamusz- 
tos. Isz miestų svarbesni: Patrae, portinis miestas, isz 
ežia iszgabėna daugiausiai rozinų ir Sparta senovėj garsi, 
sziųdien gi nupuolusi.

Sala Negropont arba Eubea, netoli sziaurrytinių Hella- 
dos krantų, nuo jos atidalyta siaura Euripo pertaka, per 
kurios siauriausių vietų padirbtas tiltas, jungiantis tų salų 
su kietžemiu: prie to tilto yra ir svarbiausias tos salos 
miestas C kalcis.

CikLadu salos teip pramintos nuo grekiszko žodžio 
“kyklos”, reiszkianczio ratų. - Salos tos dalinasi į du sky
rių: vienos uoluotos, kitos gi yra vulkaniszko paėjimo;

isz pirmutinių svarbiausios yra: Syką, ant kurios svar
biausias portas yra Hermopolis, esantis ant laivų kelio ant 
Egejiszkų jūrių; sala Paros, garsi savo baltu marmulu. Irz 
vulkaniszkų salų svarbiausia yra sala Santorin; yra tai 
vulkanas, kurio vakarini dalis likosi sugriauta ir jūrių už
lieta, vieton buvusio vulkano kratero arba gerklės pasida
rė gili užtaka, kurioje tankiai buvo isz jūrių dugno vul- 
kaniszki iszsiveržimai, prie jų iszkyla naujos salos, vienok 
jų daugumas vėl isznyksta.

Joniszkos salos traukiasi prie Otranto pertakos, taigi 
terp Balkanų ir Apeninų pussalių. Jos labai vaisingos. 
Svarbiausia isz jų yra Korfu, didžiausia gi yra Cefalonija; 
isz ežia iszgabėna daugiausiai rozinų ir vyno. Zante viena 
isz vaisingiausių ir gražiausių Europos salų.

Apeninų pussalis arba Italija.
Apeniniszkas pussalis, kurį užima Italija, yra į vaka

rus nuo Balkaniszko, atsiskiria jis nuo kietžemio Europos 
ant linijos terp užtakų Genovos arba Genuos ir Venecijos, 
bet ir dalis į sziaurius nuo tos linijos esanti, tverianti že
mumų, priskaitome yra prie pussalio todėl, kad ir ji priguli 
prie Italijos, nors ta žemuma yra jau ne ant pussalio. Že
mumų tų sziaurinės Italijos dalies nuo sziaurių ir nuo va
karų atskiria Alpų kalnai, nuo pietų gi Apeninų kalnai, į 
rytus labiaus iszsiskeczia, vien jos alkūnė pereina į sziau- 
rius nuo Adrijatiko, siekia Trijesto užtakos: pbr jos vidurį 
teka upė Po arba Padus.

Apeninų pussalis traukiasi paveiksle czebato nuo 
sziaurvakarų pietrytų link, terp Adrijatiszkų ir Tirreniezku 
jūrių, isz vienos pusės prisiartina prie Balkanų pussalio, 
isz kitos gi prie Afrikos kietžemio. Pussalis tas ant visos 
savo platumos, taigi nuo sziaurių pietų link, beveik visur 
lygus, turi nuo vieno iki kitam szonui apie 30 mylių. Ant 
viso to ploto krantai tikt iszsi vingiavę, mažai turi gilesnių 
užtakų. Ant rytinio yra tikt vienas ir tai ne žnaimus 
pussalis Gorgano, pietuose gana gili Tarenio užtaka, dali
nanti pietinę pussalio dalį į du mažesniu: Apuliją rytuose 
ir Kalabriją vakaruose; pirmutinis, per Otranto pertakų, 
prisiartina prie Balkanų pussalio; antras gi Messinos per
takos, turinezios apie pusę mylios ploczio, atidalytas nuo 
salos Sicilijos; nuo Afrikos gi Sicilijų atidalina Siciliszka 
pertaka. Ant vakarinių krantų yra kelios žymesnės 
užtakos, kaip antai Salemo, Napoles; sziaurinėj dalyj žy
mesnių užtakų nėra, bet užtai prie krantų yra teip vadi
namos Toskaniszkos salos, isz kurių svarbiausia yra sala 
Elba, pagarsėjusi tuom, kad ežia buvo kaipo nelaisvis 
pasodytas garsus Prancūzų ciecorius, Napoleonas I; salos 
tos yra tarpe pussalio ir salų Sardinijos ir Korsikos.

Apeninų pussalis susideda isz dviejų dalių: isz kon- 
tinentaliszkos sziaurinės žemumos ir isz kalnuoto tikro 
pussalio.

Kontinentaliszka Lombardiszka žemuma užima sziauri- 
nę Italijos dalį. Žemuma ta pasidarė isz Adrijatiszkų 
jūrių užtakos, pakilus sausžemiui augsztyn nuo upių su- 
nesztų pieskų ir dumblo nuo Alpų ir Apeninų kalnų. To
dėl žemuma ta lygi tiktai sziaurinėj dalyj, terp upių Adi- 
gos ir Brentos yra vulkaniszko paėjimo kalvos, kurios se
niai, kada ta žemuma buvo jūrių užlieta, tvėrė salas; yra 
ežia teiposgi akmenuotos kalvos gletczerų padirbtos, kas 
rodo, kad iszkilus žemumai isz jūrių, ji buvo ledo uždeng
ta, kadangi tuos akmenis ežia ledas suneszė nuo Alpų 
kalnų.

Svarbiausia žemumos upė yra Po arba Padus, prasi
dedanti Alpų kalnuose, teka terp Alpų ir Apeninų, į ją 
teka mažesnės upės prasidedanezios lygiai Alpuose, kaip 
ir Apeninuose. Upės tekanezios isz tirpstanezių ledų Al
pų kalnuose turi daugiaus vandens, gabena daugiaus 
dumblo, kurisai ir paezios upės Po lovį nustūmė toliaus 
prie Apeninų. Mažesnės upės nuo kalnų teka tiesiog, 
staeziai į Po, paraleliszkai viena prie kitos, bet prie įpuo
limo nusisuka į rytus. Isz tokių upių svarbesnės: Ticino^ 
Mindo. Savistovi upė Adda įpuola į Adrijatiszkas jūres 
teip kaip ir Po.

Už Lombardiszkos žemumos į pietus traukiasi tikrasis 
Apeniniszkas pussalis, jis yra kalnuotas, iszilgai viso pus- 
salio traukiasi Apeninų kalnai, kurių virszunė Gran- 
Sasso yra ant 3000 metrų arba 9900 pėdų augszcziaus jūrių 
pavirsziaus. Kalnai tie prasideda prie Genovos užta
kos, prie pietvakarinės užbaigos Alpų kalnų sziauriuose, 
pasibaigia gi ant atsiskyrusio nuo didžiojo pussalio kito 
mažesnio, Kalabrijos pussaliu vadinamo: atžalas pertrau
kia siaura Messinos pertaka, bet ant salos Sicilijos kalnai 
vėl pasirodo. Apeninų kalnai bėga ne per patį pussalio 
vidurį, bet galuose prisiartina prie Tirreniszkų jūrių, ties 
viduriu, gi prie Adrijatiszkų. Isz tekanezių upių svarbiau
sios yra: Arno, tekanti per Toskanijos žemumą; per Rymo 
žemuma arba Kampaniją teka didžiausia Apeninų pussalio 
upė Tiber, per Napolės gi arba Neapoliaus žemumą upės 
Garigliano ir Voltumo. Prie Adrijatiszkų jūrių pakran
ezių žemuma labiaus iszsiskeczia tikt pussalio galuose, 
sziaurini vienok dalis susilieja su Lombardiszka žemuma; 
savistovi gi yra tikt pietinėj pussalio dalyj Apulijos 
žemuma.

Isz Ažerų garsus yra isz savo gražumo Alpų kalnų 
ažerai: Lapo Madžiore, Oomo ir Garda.

Klimatas Italijos yra sziltesnis negu ant Balkanų pus- 
salio, kadangi nuo sziaurių uždengia ją augszti Alpų kal
nai, per kuriuos ne gal persigriebti szalti sziauriniai vėjai. 
Sziaurinėj vienok dalyj ir sziaurrytinėj klimatas 
szaltesnis, ant Lombardiszkos žemumos būva vasaros 
lytus, pietinėj gi ir vidurinėj pussalio dalyj jie pasitaiko 
žiemos laike. Sziaurinėj dalyj žiemos laike pasitaiko szal- 
ežiai, kadangi tąsyk atszalęs oras nuo ledo ir sniego užklo
tų Alpų kalnų nusileidžia į žemumą ir ežia pasilieka, ka
dangi ji apsiausta kalnais. Augmenys sziltesnių krasstų, 
kaip antai alyvų medžiai, apelsinai, auga tikt ant tikrojo 
Apeninų pussalio, taigi į pietus nuo Lombardiszkos žemu
mos, ypaezgi pietrytinėj pussalio dalyj, ant vakarinio szo- 
no Apeninų kalnų. Klimatas Italijos yra vienas isz pui
kiausių Europoj, bet ežia yra ne sveikos vietos, ypacz prie 
žemų pakranezių klampynių, kaip antai deltoj upės Po; 
vakarinėj dalyj yra teip vadinamos Pontiszkos klampynes; 
tuose krasztuose siauezia drugiai. Seniaus vienok, Rymo 
vieszpatystės laikuose, klimatas buvo sveikesnis; dabar isz- 
kirtus girias, upės urnai užtvysta, užlieja didelius paupių 
žemumų plotas, ypacz tankiai užtvysta upė Tiber ir padaro 
prie savo krantų ne sveikas klampynes. Paskutiniuose 
vienok laikuose lygiai randas, kaip privatiszki žmonės pra
dėjo rupintiesi apie iszdžiovinimą klampynių ir pataisymą 
klimato ne sveikų apskriezių, ant ko geriausiai tinka 
atgabenti isz Australijos medžiai eucalyptais vadinami, jie 
pasodyti ant klampynių, greieziausiai jas iszdžiovina, 
nesveiki krasztai, kur tuos medžius pasodino, pastojo svei
kais.

(Toliaus bus)



Jawų auginimas ir jų 
reikalawimas.

Žinote, kad ant žemės yra vi 
šoki krasztai: ,vieni turi per 
virsz duonos, kitiems jos nepri- 
tenka. Isz grudų einanczių žmo
nėms ant maisto svarbiausi yra 
kviecziai, krasaluose, kur augina 
rugius, juos apverczia ant vieti
nių reikalų, į svetimus krasztus 
gabena jų mažai: antai atliekami 
Lietuvos rugiai eina vien į Wo- 
kietiję, kiti vakariniai krasztai 
jų nereikalauja, vieton rugių, su
naudoja ant duonos kvieczius. 
Daugiausiai kvieczių surenka Su
vienytos Wieazpaty8tės sziauri- 
nės Amerikos: ežia iszpuola vi
dutiniszkai po 740 milijonų pūdų 
kas metę, isz ko 600 milijonų 
sunaudoja ant vietos, ant iszwe- 
žimo į kitus krasztus atlieka tikt 
140 milijonų. Antrę vietę, pagal 
surinkimę,užima Prancūzija, kuri 
surenka 514 milijonų pūdų, bet 
to jai ne užtenka ant gyventojų 
reikalų. Rytinėse Indijose suren
ka 423 milijonus pūdų, ant iszwe- 
žimo lieka tikt 52 milijonai. Mas 
kolija surenka 403 milijonus, isz 
ko ant iszgabenimo pasilieka 139 
milijonai. Austrija surenka 266 
milijonus,isz ko atlieka nuo vieti
nių reikalų tikt 16 milijonų. Ru
munija surenka 83 milijonus, isz 
ko atlieka 33 milijonai. Isz kitų 
musų žemės kraaztų turi atlieka
mų, ant iszvežimo į kitus krasz
tus,kvieczių: Australija 16 mili
jonų, Kanada 11 milijonų, Czili 
7 milijonus, Argentina 7 milijo
nus ir Egiptas 3 milijonus pūdų. 
Bet užtai augszcziausiai kultu- 
riszkai stovintiems Europos 
krasztams neužtenka to,kę jie su
renka namieje, daugiausiai sveti
mos duonos reikalauja Anglija: jį 
kas metę isz svetur parsigabena 
178 milijonus pūdų kvieczių, 
Prancūzija reikalauja 62 milijo
nus, Belgija 45 milijonus, Italija 
36 milijonus,Wokietija 33 milijo 
nus(ne skaitant atgabentų rugių), 
tiek jau reikalauja Holandija, 
Szveicarija 18 milijonų, Grekija 
15 milijonų, Iszpanija 11 milijo
nų pūdų. Daugiausiai kvieczių 
sunaudoja Prancūzija, ten iszpuo
la po 15 pūdų ant kiekvieno gy- 
ventojaus, antrę vietę užima 
Belgija ir Suvienytos Wieszpa 
Vystės, ežia iszpuola po 11 pūdų 
ant kiekvieno gyventojau*, An
glijoj 8 pūdai, tiek jau Italijoj, 
Austrijoj 7, Wokietijoj 4 pūdai, 
Maskolijoj gi tikt 2, kadangi 
antai sziaurinėj ir vidurinėj 
kolijoi pasiganėdina rugine 
na. .

Mas- 
duo-

kok-

Wietines Žinios.

vieszpatystė rem
Iszpaniję, kad

Girdėt kalbant, buk juo 
sai krasztas labinus iszdirbtas, 
juo ilgiaus ant žemės sėja jawus, 
juo labiaus žemė iszsiliežia, juo 
mažiaus ji vaisinga. Jeigu apie 
pagerinimu žemės ne? iru pina, tai 
teisybė, kad ji žudo traszę,bet ten 
kur apie pagerinimu jos iszmin- 
tingai rūpinasi, ji netikt ne žudo 
savo vaisingumo,bet prieszingai, 
dauginus vaisių iszduoda, negu 
krasztuuee neseniai dirbamuose. 
Wakarinėj Europoj antai žemė 
daug seniaus dirbama nego Ame
rikoj arba Australijoj, tuom tar
pu Europoj dauginus grudų su
renka nuo tokio jau ploto negu 
Amerikoj arba Australijoj, nors 
paskutiniuose krasztuose neseniai 
pradėjo javus sėti. Anglijoj antai 
nuo desiatinoa kviecziais užsėtos 
surenka vidutiniszkai 135 pudus 
kvieczių, Belgijoj ir Holandijoj 
119 pūdų, Wokietijoj 90 pūdų, 
Prancūzijoj 80 pūdų. Austrijoj 
77 pudus, Suvienytose Wieszpa- 
tystėse 75 pudus, Australijoj 60, 
Maskolijoj gi, kur žemė labai 
gera, surenka vos 50 pūdų nuo 
desiatinos; tas paeina nuo netiku 
šio Maskolijoj ukiavimo budo. 
Pagerinus laukų apdirbimę Mas 
kolijoj nors teip, kaip ji apdirbta 
Wokietijoj, Maskolija galėtu 
Europai suteikti tiek kvieczių ir 
kitokių javų, kiek tikt ji reika 
lauja, Europa nereikalautų visai 
jieszkoti duonos kituose musų 
žemės krasztuose, nereikalautų 
visai dairytiesi ant Amerikos, ka
dangi visę reikalavimu uždengtų 
Maskolijos surinkimai. Maskoli
ja rods kas mėty gerina ukiavi
mo budę, bet gerina jį vien dva
rai, ukinįkai gi vis dar prisilaiko 
netikusios trilaukės ūkės, kokios 
vakarinėj Europoj jau niekur nė
ra-

— Delegatai organizacijos 
“Chicago Federation of Labor”, 
ant savo susirinkimo,atsibuvusio 
pereitos nedėlios dienę, užgyrė 
pareikalauti, idant jeigu, užgi
mus karei Amerikos su Iszpanija, 
kokia nors 
tų karėj
Amerika ne pirktų nė jokių 
isz to
tavorų. Jeigu tasai reikalavimas 
taptų priimtu, tai Amerika dau- 
giaus už kitus kraiztus žudytų, 
kadangi tęsyk ir tie krasztai už
darytų savo rubežius dėl Ameri
kos tavorų. Mat minėta organi
zacija reikalauja to, ko iszpildyti 
negalima.

— Gyvenanti ant Washington 
str., po nr. 192, Lizzie Beltzor, 
neseniai iszwažiavo su savo vyru 
ir prapuolė. Motina jos atsiszau- 
kė į policiję, praszydama jieszkoti 
prapuolusios. Pereitos pėtnyczios 
dienę, motina prapuolėlės gawo 
laiszkę nuo wieno farmerio isz 
De Kalb, kuriame tasai pranesza, 
kad netoli jo namų, patsai anos 
moteriszkės vyras, pagriebęs 
kirvį, į szmotus Lizzie Beltzor 
sukapojo.Motina atsiszaukė į wal- 
džias miesto De Kalb, praszyda- 
ma jų isztirti tikrai,kiek teisybės 
yra ano farmer'o praneszime.

— Barzdaskutys Ernst Fahs- 
bender isz Windsor Park, atka
kęs į Chicagę, ant dypo Illinois 
Central geležinkelio patiko agen
tę Minddaghę; iszsitraukė rewol- 
werį ir mirtinai paszovė agentę. 
Fahsbender nesistengė pabėgti, 
bet davėsi suaresztuoti. Mind- 
dagh, mat suvadžiojo barzda- 
skuczio paczię, už kę tasai reika
lavo pinįgais atlyginimo. Agen 
tas iszdavė vekselį ant 1500 
dol., bet pinįgų užmokėt ne no
rėjo. Užtai mat barzdaskutys at- 
kerszyjo.

— Pereitos nedėlios vakarę, 
nežinomi piktadariai stengėsi isz 
varyti isz szėnių greitąjį trūkį 
Chicago Denver geležinkelio. Ne
toli Plano, III., sumetė jie ant 
szėnių medžius. Trūkio vedėjas 
nematė medžių krūvos, todėl ne 
sustabdė į laikę trūkio, pirmuti
niai vagonai perėjo per medžių 
kruwę, bet viena lenta atsirėmė 
į tnaszinos ratę ir sustabdė maszi- 
nę ir tokiu tikt būdų trūkis iszsi- 
gelbėjo nuo nelaimės. Du nu
žiūrėti vyriszkiai likosi suaresz 
tuoti.

— Po nr. 78 W. 14 ui. gyve
no drauge lietuvys Martinkevy- 
czius, Festerling- ir Champas. 
Pereitos seredos dienę visi buvo 
namieje ir neturėdami kę veikti, 
kaip paprastai, girtuokliavo. 
Martinkevyczius iszėjo parneszti 
alaus, jo gi draugai 
kui ir ant kiemo 
Martinkevycziaus, 
kiszeniaus 20 dol.
į poli ei ję ir pasiskundė; užpuoli
kai likosi suaresztuoti ir pastaty
ti ant kaucijos po 500 dol.

— Kaliniai, sėdinti kalinyj 
mieste Joliet, atsiszaukė į Illino 
jaus szteto gubernatorių, Tanne- 
rę, su užmanymu, kad jeigu už 
gims karė su Iszpanija, tai kali
niai sutverę kompanyję kareivių 
ir trauksę priesz Iszpaniję. Nieks 
ne abejoja,kad sėdinti Joliete nori 
gauti liuosybę, bet ar jie isz tikro 
narsiai stos priesz Iszpaniję, tai 
jau kits klausymas.

— Ant Clybourn avė., du dai 
lidės: Joseph Smedler ir Frank 
Pfleger, susibarė, laike barnių 
Smedler iszsitraukė peilį ir dūrė 
savo prieszui kelis kartus į pil- 
wę ir pats pabėgo. Sužeistę rado 
policija ant ulyczios ir nugabeno 
į Alexijonų iigonbutį, kurio dak 
tarai pripažino įdurimus už mir
tinus.

— Pereitę aanvaitę detekty
vai susekė Chicagoj, po nr. 206 
Sangamon ui., netikrų pinįgų 
dirbtuvę ir suaresztavo szeszis 
dirbėjus. Dirbo jie ežia sidabri
nius doliarus.

kraszto pa ei na n ežių

iszeekė pas- 
užpuolė ant 
iszveržė isz 

Tasai nubėgo

Apgarsinimas naujos knį- 
gos.

The Dominian Co. iszleido 
nauję knįgę, Tennysono Poemas 
angliszkoje kalboje. Knjga yra 
didelio formato ir turi apie 700 
puslapių, drūtuose apdaruose, 
prekė $5. Yra tai labai naudinga 
knjga kiekvienam skaitancziam 
angliszkai.

Pajleszkau savo draugu, Antano Kalvaioilo, 
kurs S metai atgal gyveno Roaae, Col. ir Kazi
miero Baiausko, kurs seniau* gyveno Du Bois 
Pa. Turiu prie )a labai svarbu reikale. Jie pats, 
ar kas kitas, teikeis duot Slnif aat ežio adreso.

Juozapas Januezkas
>801 Laurai st., Chicago, I1L

Draugyszcziu reikalai.
Draugystė “Teisybės Mylėto

jų’*, 16 Balandžio 1898, laikė 
prieszmetinį susirinkimu, ant ku
rio tapo iszrinkta nauja wyriau
gybė isz sekanczių ypatų:

Aleksandra Bijanskas,—Prez.
Ant. Kriszeziunas,—Vice-prez. 
J. K.Chmieliauokas.-Prot.sekr. 
Mat. Palionis,—Finansų sekr. 
Mik. Kanopeckas,—Kasierius.

Apiekunai kasos:
Kazimieras Kasiulis,

Peržiūrėtojai knįgų: 
Karolis Karauckas, 
^Vincentas Labanauckse.

J. K.Chmieuaunkas, Rasz.

Chicago, nedėlioj, 24 Balan
džio, 2 wa landę po pietų, salėje 
D. Hojnackio, kertė Wood ir 
48ta ui., naujai užsidėjusi lietu- 
wiszkai-lenkiszka Karaliaus Wl. 
Ja gėlos draugystė, laikys sawo 
mitingu, ant kurio užkwieczia 
visus sąnarius pribūti.

Teiposgi užkwieczia ir kitus 
□orinczius prisiraszyti į draugys
tę. Įstojimas, tik 11.00, mokeslys 
mėnesinės 25c.

W. Dabkievioz, prez. 
Wl. Witkowski, sekr.

4445 Wood st.

“Lietuvos” Agentai: 
Wietiniais Agentais anie: • 

BALTIMORE. MD.
Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH, PA
Andrius Maczys, 445 W Line St.

BROOKLYN, N. Y.
Petras Abraitia, 800 Myrtle avė.

SCRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.

PHILADELPHIA, PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

GRAND RAPID8, MICH.
F. Si dora*, 344 Hamilton St.

BROAD BROOK, CONN.
M. J. Damijonastis,

Skitų miestų iietuwiai, norėdami ap- 
sisteliuoti “Lietuvę",gali kreiptieai prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

Wargamistra,
lazdavęs egzaminu Pennsyiva- 

nijos Konservatorijos Kolegijoj, 
mokantis gerai vest chorę ir ga
lintis būt mokintojum mokilai- 
nėj, devintas metas Amerikoje, 
vertas $90 algos ant mėnesio, yra 
pasirengęs tarnaut už $70 ant mė
nesio. Adresuokite:

George Baronas,
261 Adams st. Brooklyn, N. Y.

DR, C. B. HAM, 
wyi-iis, moteris ir wmikua.

Jeign daktarai negalėjo pailnt tavo ilgo*, ar* 
b* Jeigu negalėjo tavg* i.igydytl, tai raazyk tno- 
Jan* pu D-r, Ham'f, o Jladuoc tau rodfdykaL 
Jeigu D*uatrutu, kad tavo liga nel*xgydoin., 
tai pinigu* tau *ugraiin* ir nereikalauji nieko 
Sūdyti. D ra* Ham u yra teieyngu ir ataakaa- 
c*lu, o ligoniai* apiekavojui—kaipo tevaa sa
vo vaikai*. Zmonea, kuri, ant taazcaio Jieazko- 
Jo rodo* visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
Uikentejo Ilgu ligonbuozlnoee, lyg per ate buklu* 
tapo Užgydyti per D-r, Ham'v Nekalbame ta 
pasigirdami, bet Ūktai aakome tikra tie*,. Ne- 
vilk'.nkit *awo Ilgo*, ne* gali įtoti* neUagydo- 
ma. Tuojau* raazyk prie D-ro Hem o.

Gydyklų D-ro Ham'o negalim, gauti jokioje a J* 
tiekoje, a ne groeerneje, a ne karczemoje, ne pu 
pedlloriu. Ku nori gautozytta* ir sveiku gy
dyklas, tur ataorial mažyti prie D-ro Hemo. Bon* 
kele gydykla kaaztuoja tik 81.00, *ze*zio* tanke
te* 85 00. Iszruzant gydyklų, reik apruzyt sa
vo lig, Ir i n dėt m gromata piningus, arba mo- 
ney orderi, arba e*eki. Gydykla* ir pamoklnim, 
kaip gydyti* Užsiusime atgal* paczta. PrUlnak 
oacztlnj markj ant atsakymo. Adresu tok*:

DR. C. B. HAM, 
70S-709 National Union Balldln& 

TOLEDO, O.

Pa|ieszkojimai.
Pajleszkau savo draugo, Antano Lat

vio, isz Kauno gub.,Heseinių pa v., Pel- 
džiunų kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot Aini) ant szito adreso:

Petras Eszauskas,
428 Lincoln st., Worcester,Mass.

Pajleszkau Jurgio Bendorelozio, kur* 1 metu* 
gyveno Anglijoj. Teiktu Ji* puta, ar kas kitan, 
duot man tlnlę ant salo adreso:

J. Dlosiunns,
100 Centre st. Pittston Pa.

Pajleszkau Kazimiero Macziulio ir Rozalijos 
MiMslkaites. Jie pernai HzwaAlawo Įsi Kast 
81. Loui* 1b Pitubarsf, bet aaa ja adreso ne*l- 
nau, o taria labai *warbu reikalą. Taigi ’ie pala, 
ar kai kitas, taikais duot ilnlf ant *xio adreso: 

Jonas Misreikis.
M0 ColUnsville ava., EaitSL Louis, III.

TĖVYNĖS SARGAS 
mBneainia lalkraaztis tu paveikslėliai! 

Treczius metus
■tovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

soe, tikėjimo ir kalbos.
Kaaztuąja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gauti ui 5Oc. 

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uidykf.

Raszant reikia padėti adresę: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scranton, Pa

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted uL

Mojime pnikiMiPotogr rija*, ui tolina tlkUi 
$2 00

An Vacelio ir kitokiu reikalu nujlma Fotogrs 
f i ja* kopų ik auael.

WaterbDrio Meblio Kompanija 
(Waterbury Fumiture Co.) 

na—«» e. iiii st.

8weiklnamesawo kostumeriusszirdin- 
gni Jiems dekawodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteljszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su wisoklais pirkiniais, ko pasiliki
me ir ant toliau* nift> Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo taworus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir mwo bizny pastatėme 
ant augsr.tos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardawitnai 

Karpetp. PurcoUniu Indau, Me- 
bliu, Pecziu ir tt.

Grabai ir kiti viai Pa^rabiniai 
I tai k tai už pig-iauae preke.

John Mariaty,
Žmonių Paffralnnikai.

KA8 ATSITIKO
SU JONE8?

SU KOKIU JONE8?
Ugi bu Jonės

“The Shoe Man”.
Dasiiinok po nr.

824 Bank St., WATERBURY, CONN
notarijuszas. 

ksy CLAIM ADJL’STER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis prowomis y pa c z priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
59.3 S. Halsted St. CHICAGO.

Dr. Marija Doviatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

838 W. 18th Str.
Priima ligoni** ndynoee: ano 9 iki Ii prie** piet

Ir nuo 8 vakare. Telephonaa: Caaal 78

Ant pareikalavimo Braukite mane ko- 
Aname laike isz Dlstrict Telefon Ofiso, 
3 E. Main St.

Greitas patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

j Laikrodis
fi

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilkas, Ko
kardas, Juostas, karūnas ir visus

j kitokiu* dėl Draugyazczių reikalingu* 
I daiktus. Preke* pigesnė* kaip wisur. Kas 

ko reikalauja, ataiazsukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dvkai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard 8t., 

WATERBURY, - - - OONN

DOVVANA8 Umuk*

wi*. n trK catridge pellemoai**k* re- 
wolweri, ir wtsi*skai pėd*w»no«ltne wv. 
nsik* ar moterl*xk* |9 wvrt» lalkrodsii.
aaaJo* mados laktslal. paikiai l*tk*Mtkuok> si 
kai i akai* kwtetk*l». padirbti isz 14 K. eak*o. pa
neliu* pru*i*zka lidabra; gerai laika rodo. Gwa- 
rantuota* aat B metu, isirodo lyt (BS laikrodėlis. 
Klek viešame laike ftali perdeot u* 810 ar 811. 
Taipgi prialusime iibancila Jatroe deimanto 
■tpiuka. Laikrodėli, revolveri ir lipink* priilu- 
«ime perespreaa. Galeel apdlaret, Jei-
fu pasldaboe. aAmoket expre*ui Y* - ir 
autui atvedimo Ir paiiimk *au tavorų*. Gali di-

lašinote W bolesale Idse. Co.,
:«t Dzarborb Sa. 6hi6A6o.

NAUJA DIRBTU WE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneezti Guod. 
Kunjgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuviszkai-lenkiszkę dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(taftų) artistiszkai szi Įkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apetelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir
bame piginus už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
vertę.

Dėltogi meldžeme kaipo Guod. 
Kunjgų teip 'r Draugyszcziu, kas 
reikalaujete gerai padirbtų wirsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina 
me jogei busite užganėdinti.

- Su guodone,
T. Audnszeilcudte ir L Bradliene,

115 W. Di vi si o n St.
Chicago, Illinois.

Geriaune Uieiga dėl Garbinyku
pasJ. Danisewicziu,

768 Bank ir RiverSideSts.

Yaterbnry, Godo.
Užlaiko geriausio* gėry m u*; sialta 

Alų, seniausias Arielka*, Likierius ir 
kvrepenesius Cigarus. Užkwieczia «iswM 
atsilankyti. Juozas Danisevicaiue.
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Lietuwiszkas Kotelis.
PETRO ABRAICZIO, 

6th Avenue, kerte 21 mos ulyczios, 
BROOKLYN, N. Y.

Atidarė* nauja hotell ir saliu na. Uipraszae vi
sa* Ltetavla* peš mene atsilankyti, o busite 
svetingai priimti. Su suodone,

Abraitis

Prekė pinįgų.
Suskas rublis po................52jc.

Prusiszkos markės po...........24|c.
Prie kiekvieno pinįgų siunti

nio reikia pridėti 25c ant pacztc 
kasztų.

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
kvietka, kuri no- 
rinesiam ja pauos
tyti try kasta i n a-

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietu viszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
saimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasiiinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
Jos preke 11,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

akis apmonyt. Turiu telpgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popieru gruma tom s 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavojl- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų:

“Vienybe Lietuvninką” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metaa, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza avarbiauses ir teiain- 
giauaea žinea isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2*00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J.J. PAUKSZTIS &CO.
PLYMOUTH, PA.

prisiunezia už 2c. marke, o gaus kata- 
lioga visu tu daiktu. Adresas mano toks: 

Jo«eph Matutis,
2S7 Wytbe Avė., Brooklyn, N.Y.

Pigiausius ir geriausius

Baisikelius 
naujus ir senus, galite visados 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
56 Fith Av., Chicago, III.

Atraszykite, o paduosime musų prekes.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik f 2. Kas abu de 

Ii arus užsimoka isz virazaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Ka« užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę galt 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiųsime dykai.

“Lietuva” yra labjausiai iszeiplatinus po wisa Ame
rika, deltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an- 
gliazkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siuuczia pinįgua į Lietuvę ir visas dalis aviete. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greicziausi&i suwaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai. *

“Lietuvos” Redakcijoj talpinasi Stacija Chica- 
gos Paczto po wardu:

Sub-Station No. 60.
Kurioje yra iszduodami ir iszmokami paczto 

Money Orderei: registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai: knigos, fotografijos ir tt.; parsi
duoda markės, postąl-kortės, kopertai ir tt. Kiek- 
wienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinįgns už prisiųsta jums money orderį, atei
kit į “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinįgus 
be jokio klapato.

Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus pnsiua- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

Sub-Station No. 60,CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order“, ui nie

kada ne pražus. Iszpirkę “hjoney order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojau* 
prisiųskite mums: siuneziant •:money orderį“, gromata registruoti nereikia, 
prialuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczte ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos" esti kasdien atidarytas nuo Itos valandos ryto iki • va
karo, o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis auilankyti minėtose valandose.

Europiecaiai gali gaut “Lietuvę” Prūsuose, Tilžėje pas Jurg Lapinę už 
t2,ooarba 4 rublius ant metų.

Ll6iuwlszka flotlBka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna vrisokiu aptiekoriszku Uworų ezionykszcziu ir užrubežiaiu.

Aptiekoje wisatla galima rast DAKTAJRA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

W. SIOMINSKA,
679 MHwaukee Avenue, ‘ CHICAG0s ILL.

Mano Dirbtuve tapo 
Apdoioanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koeciaszkoe Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artis 
dirbimą.

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

KRAJOvA

III!

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KVKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ 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 iszdirLimaip įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viskę padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

. Su guodone
W. SLOMINSKĄ, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.
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