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Politiszkos žinios.

Suvienytos Wieszpatys- 
tės ir Iszpanija.

Karė terp Suvienytų Wieszpa- 
t y szežių ir Iszpanijos rods forma- 

’ maliszkai dar ne proklamuota, 
bet isz tikro ji jau prasidėjo. 
Iszpanija ne priėmė visai pasku
tinio Amerikos raszto, kuriame 
buvo reikalavimas, kad nuo Ku
bos pasitrauktų iszpaniszka ka
riauna, .bet gavusi žinią nuo 
savo pasiuntinio Washingtone, 
kad toksai reikalavimas likosi 
iszsių^tas, liepė sawo pasiunti
niui iszkeliauti isz Washingtono, 
Amerikos pasiuntimui gi Iszpa- 
nijoj atidavė rasztus ir liepė jam 
tuojaus apleisti Iszpaniją. Isz- 
paniszkas pasiuntinys iszkeliavo 
pirmiausiai į Kanadą ir isz ežia 
ant angliszko garlaivio keliauja 
į savo tėvynę, amerikoniszkas 
gi pasiuntinys, su visais urėdnį- 
kais, iszkeliavo į Prancūziją, kur 
pirmiaus jau buvo iszsiuntęs sa
vo szeimyną. Keliaujant jam per 
Iszpaniją, žmonių minios keliose 
vietose užpuolė ant trūkio, isz- 
daužė vagono langus, kuriame 
sėdėjo Amerikos pasiuntinys. Wai
džioms su pagelba nacijonalisz- 
kos gvardijos reikėjo iszkeliau- 
jantį Amerikos pasiuntinį ginti. 
Nuo iszkeliavimo pasiuntinių 
isztikro ir prasidėjo karė, nore 
susimuszimų dar ne buvo. Ir 
ežia Amerika pradžią padarė. 
Paprastai po apgarsinimui karės, 
kariaujanczios vieszpatystės pa-

pažįsta ir ne žiūrint ant savo 
žvėriszko budo, yra vienas isz 
geriausių iszpaniszkų karės ve
dėjų. Siūlosi isz liuoso noro 
kariauti su Amerika ir buvę?’ 
priesz Weylerį ant Kubos iszpa- 
niszkos kariaunos virazinįkas, je
nerolas Martinez Campos,pasenęs 
nuolatinėse karėse. Kasi ink va
dovų,nieks ne abejoja, kad iszpa- , 
niszki jenerolai geriausapie karę 
numano negu amerikoniszki.Kas- 
link gi paprastų kareivių, pasi- . 
miręs jau pergalėtojas Austrijos 
ir Prancūzijos, vokiszkas feld- 
marezalas Moltke, kurisai buvo 
Iszpanijos eilėse laike karės Isz- 
panijas su Morokko, sako, kad , 
geresnių kareivių kaip iszpanisz- , 
ki nieks ne gal reikalauti. Pa
jiegos Amerikos rods didesnės, • 
pinįgų ji turi ant karės užtekti
nai, bet matyt, kad karė bus 
sunki ir ant ilgo gal užsitraukti. 
Pagimdė ją ne tiek tautos norai, ( 
kaip tūlas spekulanlų pulkas, 
jiems tarnaujanezių laikraszczių , 
rėkavimai ir trumpamalysta , 
VVashingtono kongreso. Euro
pos vieszpatystės praneszė abiem , 
pradėjusioms karę vieszpatys
tėms, kad už sulaikymą jų prekė- , 
jų laivų jos pareikalaus pilno už
mokėjimo visų nuotrotų. Wokie- 
tija, Prancūzija, Anglija ir Ita
lija iszsiuntė kariszkus laivus 
prie Kubos, kaip sako, ant pri- 
sižiurėjimo karei; jų paveikslą , 
seks ir kitos vieszpatystės. Ar , 
jos tikt nepasinaudos isz progos . 
irneįsikisz į t irpą, idant atimti , 
nuo pergalėtojaus visą isz perga- (

Wei-Hai-Wei, tai Anglija užima 
tą portą. Matomai Anglija, vie
ton porto Wei-Hai—Wei, kurį 
Japonija norėjo ant visada palai
kyti, jai ką geresnio pažadėjo. 
Europos laikraszcziai sprendžia, 
kad Anglija ne nori tą portą vi
sai į savo vien rankas paimti, 
bet pasiūlė Japonijai jį valdyti 
drauge, sutraukti ne tikt ežia, 
bet ir ant salų Chusan abiejų 
krasztų kariauną. Apart to,An
glija prižada remti Japoniją, jeigu 
ta, prieszais Maskolijos norus, 
panorėtu iszplatinti savo įtekmę 
Korėjoj. Salos Chusan yra terp 
Korėjos ir Japonijos, salos 
tos bus sudrutintos te'p, kad jos 
gal uždengti visai kelią Maskoli
jos laivynei į Rytinę Siberiją. 
Susijungusios Japonija ir Angli
ja jau pasekmingiaus gal prie- 
szintiesi Maskolijai, nedaleisti jai 
per daug ant syk paglemžti isz 
Chinų valdybų. Chinų randas 
pripažino Prancūzijai tiesą pa 
rengti pietiniuose Chinuose an
glių sukriovimą jos kariszkai 
laivynei, priėmė prancūzą vir 
szinįką paczto ir muitinyczių už- 
veizėtoją, davė prancūzams kon
cesiją ant parengimo geležinkelio 
linijos pietinėse Chinų provinci
jose, pažadėjo, apart Prancūzijos, 
ne atiduoti kitai vienpatystei nė 
jokio szmoto trijų pietinių pro
vincijų. Anglija tam Prancūzijos 
sutarimui nesiprieszina. M i tomai 
ji tuom tarpu ne nori su prancū
zai? erzintiesi, liet stengiasi juos 
nuo Maskolijos atitraukti ir jeigu 
tas pasisektų, drąsiai isz vien su

pritarimo Amerika ne privalo 
per daug pasitikėti.

Widurinėj Amerikoj užgimė 
karė terp Mviejų kaimyniszkų 
republikų, fiiearagups ir Costa 
Ries. Tos ącpublikuB neva buvo 
susijungusios į vieną, vienok su- 
sijuiigiinas ne tikt isziro, bet dar 
mat terp stekirų dalių užgimė 
karė. Ro?‘.X)liucija Guatemalėj 
teiposgi dar ne su valdyta ir neži
nia katros pusės bin viražus: 
rando ar revoj^yjonierių.

Wienas jsz garsiausių ir žmo- 
ningiausių Anglijos didžiūnų, se
nas Gladston, mirimai apsirgo; 
daktarai ne turi jau nė jokios 
vilties, kad norą kiek galėtu pa
sitaisyti. Isz svarbiausių Glad- 
stono darbų 
platinti po|i 
gyventojų^

aist iaz- 
A iri j 08

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
neštai trUmpina tawo aniiL
Jrizu nori .Ulpra'yt nuo t*b*ko »nt wi.»do«

Ir pastoti įtrirtu ir .yttnn, ink cydrk-

Isz Lietuvos.

isz Su walln| gub.
“Vienybė” praneša, 

kareiviai paruliežinA- 
netoli Naumieszczio, 
gub., pradžioj Kow 
sudaužę ginklus, pe 
sus, norėdyi

kad trys 
sargybos,
Suvalkų 
mėnesio, 
o į Pru- 

i keliauji į Ameriką,

“upravų”, 3) užveizėtoje! viesz- 
patystės turtų, 4) deputatas nuo 
stacziatikiszkos dvasiazkijoe ir 5) 
bulmistras gubernijai iszko miesto. 
Isz maskolių turinezių tiesą daly
vauti tų įtaisų susirinkimuose, 
apart jų, gali dalyvauti ir jų 
dvarų užveižėtojai, jeigu jie 
maskoliai. Perdėtiniai ir sanariai 
taip vadinamų žemiszkų “upra
vų " Lietuvoj nebus Žmonių bal
sais renkami, bet paskirs juos 
randas. Taigi isz to jau matyt, 
kad žemiszkas įtaisas Lietuvoj 
carpalaikis rengia ne ant vieti
nių gyventojų labo, bet tikt ant 
to, kad sutverti ežia naują szui- 
pukų įtaisą, užlaikomą kasztais 
tų paežių žmonių, kuriuos daboti 
ir panezioti jai pavesta. Caras 
mat nori be kasztų iždui- pri
veisti Lietuvoje vien daugiaus 
sznipukų, nors jų ežia ir dabar 
netrūksta,

PrigawystėH.
Į Wilnių, užmokėti į kasą mo 

keszczius, atvežiavo ukinįkas 
Rieczanų l vahzcziaus, , Mikola 
Zdflovyczius. Czia tuojaus pne jo 
prisiartino koksai prigavėjas ir 
sznekucziuodamas ėjo drauge. 
Ant skvero, prieszais foiitaną, 
praėjo kitas ir neva netyczia 
pametė masznelę, kurią pakėlė 
naujas ukinįko draugas. Tuom 
tarpu sugrįžo ir tas, kurisai tą 
masznelę pametė, nužiūrėjo 
tuojaus Zenovyczių ir iszkraustė 
jo kiszenius, peržiurėjo masz
nelę ir dailiai ištraukęs 22 rubl., 
atidavė atgal, o pats prasiszali-

fc$l& no, prasiszalino paskui jr anasai 
‘ d r a u gaju \ jk i nį kas tikt kasoj j>er-

sitikrino, kad jį apvogė. Zeno- 
v y ežius vienok ant Užupinės ui. 
patiko abudu vagilius, už jo pi- 
nįgus vnžiuojanezius dorožkoj, 
paszaukė policijantą,tąsai 1 isz va
gilių sulaikė, kitam gi pasisekė 
pabėgti. Suimto vagiliaus kisze- 
niuose rado ir masznelę, kurią ji- 

kurie gabenu isz sai buvo tyczia pametęs, maszne- 
lė tą buvo prikimszta visokių 
popiergalių; kiszeniuje rado ir 
10 rubl., kuriuos Aenovyczius 
pripažino už savo.

kas iszsiuntinėjo per W**»kas 
perrūdytus policiatus daboti va
gilių bažnycziose.Batnyczioj Szv. 
Rafolo, ant priemiėszczio Sni- 
piszkių, sugriebė be kraustant 
besimeldžianczių kiszenius Ado
mą Litvinu ukinįką Bistrieų 
valszcziaus ir merginą, Auielą 
Szilko. Suimtus nuga* 
beno ant policijos stacijos. Pas 
merginą rado masznelę su keliais 
rubliais pinįgų, bet keno tie pinį- 
gai, surasti nebuvo galima.

Senus popierinius pinįgus: 25 
rublines, 10 rublines ir 5 rubli
nes, pagal formą iszleistų 1887m. 
priiminės tikt iki pabaigai atei- 
nanczių metų, taigi iki 31 d. 
Gruodžio 1899m. Todėl pasisku
binkite, kas tokias turi, iki tam 
laikui apkeisti, kadangi potam 
tos “bumažkos” žudo sawo vertę 
ir jų su visu n e priimi nė s.

prekėjų laivams iszkeliauti isz 
savo portų; Amerika tokio laiko 
iszpaniszkiems prekėjų laivams 
ne davė, bet su kariszkais lai
vais pradėjo gaudyti iszpankz- 
kus laivus, kelis, ką tikt iszplau- 
kusiųs su tavorais isz portų su
ėmė. Iftzpanija rods užprotes 
tavo tokį prieszingą terptautisz- j 
koms tiesoms Amerikos karisz 
kos lai vy nes pasielgimą, bet kad 
protestas ne turėjo pasekmės, 
Iszpanija griebėsi to paties gin
klo: ji teiposgi pradėjo gaudyti 
Amerikos laivus; tokių jos lai
vų yra svetimuose krasztuose 
daugiaus negu iszpaniszkų. An
glijoj stovėjo geriausias ameri- 
kouiszkas pasažierinis garlaivys, 
“Paris”, kurį nuo kompanijos 
Amerikos randas nupirko ir no 
rėjo perkeisti į kariszką. Kapi
tonas to laivo, dažinojęs apie 
užgimimą kares terp iszpanijos 
ir Amerikos, isz Anglijos iszplau- 
kė greieziaus negu paprastai, 
bet iszpaniszkas pasiuntinys An
glijoj per telegramą davė žinią 
savo randui, kurisai iszsiuntė 
kariszkus kreiserius gaudyti bė 
ganti amerikoniszką garlaivį 
“Paris”. Angliszki laikraszcziai 
pranesza, kad tas geriausias A- 
merikos garlaivys pateko į iszpa 
nijonų rankas, bet patvirtinimo 
tų žinių isz kitos pusės dar nėra. 
Pateko į iszpanijonų raukas ir 
daugiaus amerikoniszkų prekėjų 
laivų. Amerika apgarsino blo
kadą Kubos, apie ką praneszė vi
soms svetimoms vieszpatystėms, 
svetimų krasztų prekėjų laivams 
palieka 30 dienių laiko ant isz- 
plaukimo. Prasidėjusi karė su
traukė labiaus į krūvą ir iszpa- 
niszaos kilmės Kubos gyvento
jus: prisiglaudė prie rando ir tie, 
kurie pirma isz tolo nuo jo sto
vėjo. Jenerolas Blanko suszaukė 
iiuosnorius ant apgynimo salos 
nuo Amerikonų ir kaip sako, ant 
paszaukimo susirinko daugiaus 
negu reikia; pajiegos maisztinį- 
kų daug yra mažesnės negu pri- 
silaikanczių Iszpanijos pusės. 
Iszpanija siunezia atgal, pirma 
ant Amerikos reikalavimo nuo 
Kubos atszauktą jenerolą Wey- 
lerį, kurisai geriausiai tą salą

lauja jau dabar.idant Amerika su 
visu pasitrauktų nuo Samoa 
salų. Tuom tarpu prezidentas 
suszaukė po ginklais 125000 
liuosnorių, kariauna traukia į 
pietinius sztetus. Pajiegos tos ir 
pridėjus prie to 25000 tikros ka
riaunos ne per dideles, kadangi 
ant Kubos iszpanijonų yra 200000 
jau papratusių prie karės. Angį i?z 
ki ir vokiszki laikraszcziai spėja, 
kad Iszpanija bandys užpuldinėti 
ant Amerikos portinių miestų, 
kaip Nev Yorko, Philadelphios 
ir kitų, kurie, isztraukus ka- 
riszkai laivynei prie Kubos, ne 
turės atsakanezių pajiegų ant 
atsigynimo, o kaip antai, kaip 
pranesza vokiszki laik- 
raszcziai, miestai prie Didžiojo 
oceano 
rengti, 
džiojo 
laivai, 
Kongo 
prigulinezių 
pinų salų.
laivams apleisti jai 
portą. Iszpaniszkas 
salų virszmįkas praneszė į Ma
dridą, kad, ne žiūrint ant pakilu
sių ežia maisztų, jo pajiegos už
tektinos ant numuszimo ameriko
nų užpuolimo, ant to jis esąs pa- 
sirėngęs. Amerikos užrubežinių 
dalykų ministeris, p. Sherman, 
pasitraukė, jo vietą užima Day. 
Priesz Amerikos valdžią pakilo 
indijonai Chipeva.

Karė jau užgimė, kas ją pa
gimdė, nėra ką kalbėti. Mes 
lietuviai, lygiai szios žemės ūkė- 
sai ir radę ežia szokią tokią prie
glaudą, nors su mums ir ne visai 
teisingai elgiasi musų priglau
dėjai, privalome geisti laimės 
tam krasztui, kur radome prie
glaudą ir remti jį pagal musų 
iszgalę.

ėsą silpnai ant karės pa- 
Amerikoniszki ant Di- 

oceano stovinti kariszki 
stovi vis prie Hong 
ir rengiasi užpulti ant 

Iszpanijai Fili 
Anglija liepė tiems 

prigulintį 
vienok

Chinų pakrantes.
Nesutikimai terp Maskolijos ir 

Anglijos už dalinimą Chinų 
vieszpatystės vėl smarkiaus pa
kilo. Japonija nesiprieszina 
Anglijai, kuri padarė su Chinų 
randu sutartį, pagal kurią, kada 
karės kasztai bus iszmokėti Japo
nijai ir toje pasitrauks isz porto

kobjos. Ar tas pasiseks, nežinia; 
tuom. tarpu vienok praneuzisz. 
kuose laikraszcziuose tankiai pa
sitaiko rugojimai ant Maskolijos, 
tie laikraszcziai sako, kad iki 
sziol Prancūzija isz savo susiri- 
szimo su Maskolija nė jokios nau
dos ne turėjo, tikt Maskolija 
to traukė sau naudą. Jeigu tikt 
Anglija galėtu apleisti Egiptą, 
kurį laiko be Prancūzijos pritari
mo, susiriszimas prancūzų su 
Maskolija su visu iszirtų. Mas
kolijos įtekmę Azijoj palaiko 
tik prancuziszka laivyne. Ro 
dosi, kad tuom tarpu Anglijai 
pasisekė ir Wokietiją į savo pu
sę patraukti, kadangi toje palio
vė priesztaravusi Anglijai. Po 
sumuszimui derviszų pietiniame 
Egipte, Wokietijos ciecorius net 
iszsiuntė Angbjos ministerių 
pirmsėdžiui pasveikinimą. Jeigu 
tikt Anglijai pasisektų patraukti 
visai į savo pusę ar tai Prancū
ziją ar W«>kietiją, ji ne reikalau
tu visai baugytiesi vienos Mas
kolijos. Jeigu Wokietija butų 
Anglijos pusėj, ji galėtu užgimu
sioj karėj sulaikyti Pran
cūziją nuo gelbėjimo Mas- 
k oi įjos, jeigu vėl atitrauktų 
Prancūziją, tai ir teip Maskolijai 
nieks ne padės. Rods, jeigu karė 
butų tikt su Anglija, Maskolija 
galėtų siųsti žemės kariauną į 
Indijas, einant su Anglija Japoni
jai, paskutini sulaikytų masko 
liszką kariauną nuo Indijų, ka
dangi visa ėsanti Azijoj masko- 
I isz k a kariauna butų reikalinga 
karėje su Japonija. Dar Anglija 
pasitiki,kad kitos Europos viesz
patystės įsi kisz į tarpą susimuszu- 
sių Amerikos ir Iszpanijos. Jeigu 
ežia į tarpą įsikisztų sykį Prancū
zija, jeigu įsikivinkliotų į karę, 
Maskolija atsirastų viena ir tąsyk 
Anglija galėtų atlikti savo rei
kalus Chinuose ir kituose rytinės 
Azijos krasztuose. Todėl tuom 
tarpu Anglija lyg pritaria Ame
rikai, ji iszdavė įsakymą ne par 
davinėti anglių kariaujanezioms 
vieszpatystėms. Tas padavady- 
jimas kreipiasi priesz Iszpaniją, 
kuri Amerikoj ne turi savo ka 
riszkai laivynei užtektinai an
glių. Wienok ant tokio Anglijos

Argi tai teisybe?
Maskoliszki laikraszcziai 

duoda, buk dabar ne isz Masko
lijos į Prusus gabena javus, bet 
pradėjo juos gabenti isz Prūsų į 
Maskoliją, ypacz gi parubežiuose 
pastatyti malūnai perka ja
vus Prūsuose, isz kur priveži 
mas daug lengvesnis ir pigesnis, 
kadangi ten ir geležinkelių dau
giaus ir teip keliai geresni. Kas
dieną dabar ateina vagonai su 
javais isz Pruš<ų į parų be žinios 
Lenkijos ir Lietuvos krasztus; 
daugiausiai atgabena rugių, ku
riuos perka parubežių maluninį- 
kai ir intendentura maskoiiszkos 
kariaunos ant maisto kareiviams. 
Per vieną tikt Szczipiorų muitf- 
nyczią per tris mėnesius szių me
tų atvežė į Lenkiją 25000 kar- 
czių rugių, neskaitant miltų, 
kruopų. Prekės javų Prūsuose 
yra beveik tos paezios kaip Lie
tuvoj arba Lenkijoj, todėl žem- 
darbiai negal savo grudų gaben
ti į Prosus, kadangi nuo masko- 
lisskų grudų ima ten muitus po

mirkeg ui Jmktolitra gor-

pa-

Naujas lietuwių gerymas.
Prekė degtinės visur pakilo, 

kadangi randai ant visokių rei
kalų sunaudoja vis daugiaus pi
nigų, todėl kelia akezyžią ir ant 
degtinės. Nors teisi naši, kad tuom 
nori sumažinti girtuoklystę, isz 
tikro vienok randams visokių 
krasztų rupi vien, kad padidinti 
surinkimus. Kaip kituose 
krasztuose, teip ir Brusuose, ak
ezyžią diktai pakėlė, o per tai ir 
degtinės prekės pakilo. Antai 
Prūsų Lietuvoj kvorta degtinės 
dabar kasztuoja 1 markę 30 Pfeni- 
gių. Prekės tos lietuviams 
Szilokarczemos pavieczio pasi
rodė per didelės, todėl jie pradė
jo jieszkoti kitokių gėrymų, ku
rie jiems degtinę užstotų ir tokį 
gėrymą, dar ne sveikesnį už deg
tinę, bet už ją pigesnį, surado. 
Szilokarczemos pavieczio dakta 
ras, Cohn, praneszė Karaliau- 
eziaus sveikatos uiveizdai, kad 
lietuviai pradėjo gerti eterą 
(Maskoliszkoj L:etuvoj vadina jį 
dropu), kadangi jis pigesnis už 
degtinę, jo kvartą galima gauti

i vioną m—hią. Daktaras
karezemoj m u saly nes teip, kad 
ant jų suvaldymo reikėjo suukti 
Prūsų.Inttdarus. Tie ne tikt su 
valdė maskoiiszkus rūbeli aus 
apginėjus, bet juos parvarė atgal 
per rubežių ir atidavė maskolisz- 
koms valdžiom?.

Ties Slavikais, Naumieszczio 
pavietyj, Kovo mėnesyj sugavo 
tris lietuvius, 
Prūsų lietuviszkas knįga.- 
ir laikraseczius: neszė jie “Var- 
P?”» t “Ukinįką” ir “Tėvynės 
Sargą”.

Maskoliszki valdinįltai, nors 
ir menkiausi, ir tie stengiasi kaip 
galėdami į Lietuvą kuo daugiau
siai maskolių partraukti: jeigu 
tikt po jų užžiura atsiranda koki 
darbai, jų lietuviszkiems darbi- 
nįkams ne duoda, bet parsitrau
kia maskolius, nors darbo ir 
vietiniams gyventojams neužten- 
ka.Senępilėj antai yra plianto vir- 
szinįkas,Gordiejev. Pereitą žie
mą reikėjo taisyti tiltą ant Sze- 
szupės, bet maskolpalaikis ir prie 
tų darbų parsitraukė burliokus. 
Netikite todėl pasigyrimams 
maskolių, kada jie giriasi ėsą lie
tuvių geradėjais: kaip matote, 
jie net isz burnos lietuvio duo
nos kąsnį iszveržtų ir atiduotų 
jį maskoliams, jeigu tikt tą pada
ryti galėtu. Neverž a nuo mus 
tikt to, ko dar iszveržti ne gal. 
Laikykimės tikt krūvoj, užstoki
me visada už savo vientautį, 
protestuokime priesz maskolių 
skriaudas, visur apie jas garsin 
kime, o tąsyk pasmirdę neteisin
go caro tarnai mus ne įveiks.

Tilžės lietuwiszka daino- 
rių draugystė.

Tilžėj, kaip pranesza “Vieny
bė.” likosi užmanyta dainorių 
draugystė. Pritarėjų yra ne ma
žai, ypacz gi terp lietuvaiczių, 
kurios nori iszmokti savo tautisz- 
kas dainas. Draugystę tą tveria 
lietuvaitė Raiszukytė, gyvenan
ti Tilžėj. Mieriu naujos draugys
tės yra parengti nors kelis kartus 
ant metų vieszus koncertus, ant 
kurių dainuotų lietuviszkas 
vien dainas.

ežius), nuo jawų ateinanezių isz 
Prūsų j Maskoliją muitų nėra, 
kadangi prekės grudų Prūsuose 
wis buvo didesnės negu Lietu
voj. Tokiu budu Lietuvoj ne 
apsimoka dabar javų auginimas.

Cohn, nurodydamas ant to apei- 
reiszkimo, reikalauja uždraudimo 
pardavinėti eterą kitokiose par- 
davinycziose.iszėmus aptiekų.

Sugriebi prigawėją
PrieszWelykas,Wilniuje,į desz- 

rų ir mėsos pardavinyczią Teiva- 
no užėjo jauna mergina, Michali
na Žeimo, iszsirmko kelis kum
pius, pasisakė ėsanti tarnaitė pul- 
kaunįko Karpovycziaus, liepė 
pasiųsti tuos daiktus namon, kur 
pinįgai bus užmokėti. Ant priga- 
vėjos nelaimės, pardavinyczoj 
buvo policijos oficieras, Adamo 
viez, kurisai, pažindamas gerai 
tarnaitę minėto pulkaunįko, pri
gavėję sulaikė. Pasirodė, kad ji 
jau daug Wilniaus prekėjų pri
gavo: iszsirenka ji tavorus ir 
praszo, kad juos su ja drauge nu 
nesztų į jos namus, kur ji pinį- 
gus užmokės; paprastai vienok 
nuo neszanczių tavorus iszvilio- 
ja, liepia ant trepu kur palaukti, 
o pati kitais trepais nulipa su ta
vorais ir su jais prapuola. Lau- 
kiantiejie ant trėpų, žinoma, kad 
pinįgų nesulaukia. Mat teipjau 
norėjo prigauti ir Teivaną.

Kadetų korpusas ^Vilniuje.
Maskoliszka kariszką ministe

rija rengia Wilniuje kadetų kor
pusą arba mokslainę; ji atsiszau 
kė j miestą praszydama paskirti 
atsakantį pliacių ant pastatymo 
tam tikslui namų, ant ko reika 
lauja mažiausiai 10 desiatinų rui
mo. Panaikinus maskolių val
džioms garsų Wilniaus universi
tetą,'gyventojai praszė cieco- 
riaue Mikalojaus I sugražinti at
gal universitetą. Ant to praszy- 
mo Mikalojus atsakė, kad jam 
reikalingesnis ėsąs Wilniuje ka
detų korpusas, kol jo nėra, negal 
būt kalbos apie universitetą. Da
bar mat rengia ežia kadetų kor
pusą, kurisai miestui mažai atga- 
bęs naudos, o jau Lietuvai be
veik nė jokios. Jeigu dabartinis 
caras norėtų prisilaikyti to,ką pa* 
žadėjo jo vienvardis caras, tai 
priderėtu pasirūpinti ir apie pa- 
rengimą universiteto Wilniuje.

Pasibaigė garsi Minsko 
žydų prowa.

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
mes paminėjome apie provą 18 
žydų isz miesto Minsko, apskųstų 
už sumuszimą maskoliszkų karei
vių. Prokuratorius kaltino ap
skųstus net už buntą priesz viesz- 
patystęir jos valdžias,iszklausinė- 
jus vienok liudinįkus pasirodė, 
kad tai buvo paprastos muszty
nęs terp žydų ir pasigėrusių ka
reivių ir žinoma,kad inaskoliszki 
kareiviai pirma ant žydų užpuo
lė. Nubaudė tikt penkis žydus, 
kurie pasiprieszino patroleiriie li
kosi nuspręsti ant dviejų metų į 
aresztantų dalis, kitus gi sūdąs 
rado nekaltais.

Įstatai rengiamų že- 
miszkų ftaisų Lie

tuvoj.’
Įstatai rengiamų žemiszkų įtai

sų Lietuvoj jau likosi apdirbti, 
dabar bus jie perkratinėjami viesz 
patystės rodoj. Įstatai tie, kaip 
paduoda laikrasztis “Novoje 
Wremia”, skiriasi nuo įstatų už
girių dėl vidurinės Maskolijoe. 
Į sąnarius žemiszkų rodų Lietu
voj, apart paprastų žmonių bal
sais iszrinktų sąnarių, be rinkimų 
priguli: 1) pavieczio bajorijos 
virezinįkas, 2) perdėtiniai ir sa
nariai gubernijaliszkų žemiszkų met, Wilniaus policijos virszinį-

Wogfc bažnyczioj.
Kaip kitais metais, teip ir szį

Gaisrai Wil niaus gub.
Pirmoje pusėje Kowo mėnesio 

Wilniaus gub. buvo isz wiso 33 
gaisrai. Isz to gaisrų skaitliaus 
užgimė: 2 nuo neatsargumo pa
ežių padegėlių, 10 nuo negerai į- 
taisytų kakalių ir kaminų, 1 nuo 
padegimo ir 20 nuo nesusektų 
priežaszczių. Wisuose tuose atsi
tikimuose ugnelė padarė blėdies 
ant 80000 rublių.

Lytys sutraukė tiltą.
Upė Dauguva pradedant nuo 

geležinio tilto Rygoj, iki jūrių 
iszsiluosavo nuo ledo. Susidau* 
žiusios vienok lytys sutraukė 
ant pontonų padirbtą tiltą, nus
tumtą prie kairiojo upės kranto 
ir pagadino pakranezių pylimus, 
keliose vietose juos iszgriovė. 
Lytys nuplaukė ties Ryga 6 Ba
landžio dieną.

Nelaimingas atsitikimas.
3 d. Balandžio, ant Mahometo- 

niszko terpuiyczio, Wilniuje, ant 
kiemo Kaczerginskio namų, kur 
yra Kliaczkino medžių sukrovi- 
mas,8 metų mergaitė,Stefanija Pa
niukę vycziutė, gyvenanti prie 
savo sesers tuose namuose, užli
po aut sukrautos medžių krūvos 
ir per neatsargumą nustūmė nuo 
virszaus vieną medį, kurisai 
parmuszė mergaitę ir per ją 
persirito. Subėgę ant pagelbos 
žmonės, rado jau mergaitę negy
vą: mat medis sutrupino visai 
jos galvutę.

Jawų prekes.
Pereitą sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus Liepojuj mokėjo: už 
pūdą rugių 78 kap., už geriau
sius 78—-79 kap. Kviecziai 117— 
119 kap., szvieži geriausi 120— 
122 kap., vidutiniai 113—116 k. 
Avižos paprastos 79—82 kap., 
vidutinės 84—86 kap., geros 87 
—89 kap., geriausios 89—90 k. 
Miežiai 69 kap.2irniai 74—78 k., 
vidutiniai 78—-80 kap., geriausi 
81—83 kap. Pupos 82 kap. Linų 
sėmens 121—125 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 59—*60 kap., vi
dutinės 61—62 kap., stambios 63 Wilniaus gub., pasikvietė kai- 
—64 kap., stambiausios 65 kap. ‘

Wieton wilkų, rado wagi- 
lius.

Sūnūs savinįko Disnos dvaro,

mynus ir su jais naktyj sutarė

Imperfect in original
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inužes- 
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naujas 
Taigi

ne užilgio kaltinįkai busę 
Ar isztikro greitai kaltus 
kaip iada, pamatysime.

ant trijų metų policijos užžiuros. 
Nieko jam ne įstengė darodyti. 
Maskoliai mat ne reikalauja daro 
dymo, ant nubaudimo užtenka 
jiems nužiūrėjimo.

Dirbtuvė
Co.” pra

karės prasidėjimę, uždarė 
dirbtuvę ir ant durų prili- 
szitokį rasztę:. “Uždaryta 
atminties krikszczionisz

■

patykoti ant vilkų, kurių tuose 
krasztuose prisiveisė daugiaus 
negu kitais metais. Iszvedė jie 
į laukę avį, pririszo prie stulpo, 
o pats pasislėpę, laukė vilkų.Be- 
tykodami lauke, medėjai iszgirdo 
kokię ten baladonę dvare, todėl 
apleido savo vietas ir parėjo na
mon; vos įėjo ant kiemo, užtėmy
je ežia dar pavojingesnius dėl na
minių gyvulių prieszus, negu 
vilkus,taigi vagilius, kurie sten
gėsi iszventi drueziai užrakytas 
arklinįko duris. Užtėmyję žmo
nis, vieni vagiliai norėjo isz 
bėgti, vienas vienok tuojaus at 
niszo karabinę į vienę isz medė
jų, bet iszsznuti nespėjo, kadan
gi kitas medėjas greieziaus savo 
karabinę suvaldė, patraukė ir 
szuvis pataikė vagiliui į gatvę. 
Wagilius atliko ant vietos, kiti 
gi jo draugai iszbėgo ir pasislėpė 
girioj.

Paszowč du kontraband- 
nįkus.

Ant Prūsų rubežiaus, ties 
Koad jutais, maskoliszki parų be ži
niai sargai perszovė du perėju
sius isz Prūsų pusės lietuviszkus 
kontrabandoįkus, kurie ant sar
gų paliepimo nesustojo isz syk. 
Kę neszė nuszauti kontrabandnį- 
kai, lietuviszkas knįgas, ar pa 
prastus ta v orus, ar gal degtinę, 
praneszanti apie tai vokiszki 
laikraszcziai nepaduoda.

Darbai prie kasimo di
džiojo kanalo.

Praneszėme mes neseniai, kad 
maskoliszkas randas rengiasi pa
dirbti kana'ę jungiantį Baltiszkas 
su Juodom^ioms jūrėms, kuriuom 
didžiausi jūrių laivai lygiai karisz- 
ki, kaip Ir tavoriniai, galėtų isz 
vienų jūrių į kitas perplaukti. 
Kaip bus įtaisytas ir kę kasztuos 
tas kanalas, mes jau pagarsino
me. Dabar laikrasztis “Novosti” 
pranesza, kad darbai prie dirbi
mo to kanalo prasidės jau szį pa
vasarį ir trauksis per penkis me
tus. Prie darbo ir daug lietuvių 
ir latvių ras pusėtinę uždarbį, 
kadangi maskoliai negalės jo at
likti vien maskolių rankomis.

Garlaiwiai ant Nerio.
Garlaiviai ant Nerio, isz Wil- 

niaus į VVerkusJau pradėjo plau- 
kinėti. Per Welykas tiek buvo 
norinezių pasivažinėti, kad visi 
norinti negalėjo ant garlaivių 
patilpti. Savinįkai tų garlaivių 
nori daugiaus tokių jau padirbti 
ir važioti pasažierius ir tavoms 
netikt į netoli nuo Wilniaus ėsan- 
czius Werkus, liet leisti juos iki 
Kaunui. Jeigu tikt važios žmo
nis pigiaus negu geležinkeliai, 
nėra abejonės, kad pasažierių tu
rės užtektinai.

Maskolių teisingumas.
•‘Vienybė”, korespondencijoj 

isz Peterburgo, pranesza, buk 
maskoliai nusprendė Jonę Kriau- 
cziunę, apkaltintę už rėdaktorys 
tę “Varpo” ir “Ukinįko” ant

Tie jo nutarimai, kur reikia prisi
dėjimo valdžių, bus paduoti A- 
merikos randui. Mažai mes tu
rime tokių motinų, kurios teipos
gi rūpintųsi apie priderantį vai
kų auginimę, todėl terp suaugusių 
turime teip daug girtuoklių ir 
pesztukų; apie musų merginas 
tiek tikt pasakysime, kad jos 
terp svetimtauezių ne geriausię 
turi garbę. Didžiausia tame kal
tė musų tėvų, ypacz gi motinų.

Rengiasi keliauti prie sziaurinio 
žemes poliaus.

Korespondentas laikraszczio 
“Times Herald”, Walter Will- 
man isz Washingtono, rengiasi 
dar szį metę keliauti ant tirinėji- 
mų prie sziaurinio žemės poliaus. 
Jis Gegužio mėnesyj iszkeliauja 
isz Amerikos į Troemsoc, sziauri 
nėj Norvegijoj, nuo czia gi ant 
parengto jau garlaivio iszplauks 
į Archangelskę, Sziaurinėj Mas- 
kolijoj, paims reikalingę skaitlių 
szunų vilkimui rogucztų su val
gio produktais; isz Archangels- 
sko keliaus ant ne apgyventos 
ant Ledinių jūrių salos vadina
mo Žemė Pranciszkaus Juozu- 
po. Su Willmanu keliauja: pro 
fesorius Gore isz Kolumbijos 
universiteto, geologas, profeso 
rius Harian isz to paties univer
siteto, ir leitenantasB«ldwin Apart 
tų mokslinczių, keliaus dar sze- 
szi norvegiecziai, isz kurių du, 
Berndsen ir Ellessen, buvo jau 
amžino ledo krasztuose su Nau- 
senu. Willman tikisi 15 Liepos 
prisigriebti Žemės Pranciszkaus 
Juozapo, isz kur, ant tyczia pa
dirbto mažo garlaivio,plauks ant 
plotų jau ledo uždengtų, kur pa
liks visokias reikalingas prie
taisas ir sugrįž ant ne apgyventų 
salų po 82° sziaurinės geografisz- 
kos platumos ir czia palauks iki 
Wasariaus mėnesiui. Apie 10 
Wa8ariaus. Willman tikisi galė- 
sęs keliauti ledu iki sziauriniam 
poliui,ant ko į abu galu reiks perei
ti kelię apie 1000 mylių ant užsza- 
lusių junų ledo. Keliaus ten, 
apart Wullmano, Harlano ir 
Baldvino, trys norvegiecziai, 
pripratę prie kolionių sziauri- 
niuose krasztuose. Walgio pro
duktus ir reikalingas prietaisas 
sudės į rogutes, ant kurių trauki
mo paims 70 szunų. Willman 
tiki, kad teip keliaudami, galės 
nueiti po 9—10 mylių kasdienę, 
taigi ant prisigriebimo- iki sziau
riniam poliui reiks 50-60dienų; 
sugrįžti gi atgal ir prisigriebti 
iki žemei Pranciszkaus Juozupo 
ir nuo czia į civilizuotus krasz
tus tikisi ateinanezių metų vasa- 
rę. Kad tikt sugrįžęs atgal ne 
platintų melagyszczių, prie ko 
teip priprato amerikoniszkų laik- 
ra-zezių reporteriai, kad jiems 
paliovė jau kiti krasztai tikėję.

Dideli uredninko vagysta.
San Francisco, Cal. Iždinįkas 

miesto ir pavieto San Francisco, 
Kalifornijoj, Aug. Widber, 
likosi suaresrtuotas; skundžia jį 
ųipavogimę 116000 dol. miesto 

. Miesto u- 
rėdnįkai jau nuo seniai numanė, 
kad ne viskas kasoj yra kaip rei
kia, tikt dabar miesto gaspado- 
rius atsiuntė auditorių Broderi 
ckę peržiūrėti iždinįko knįgas ir 
pinįgus ir tasai persitikrino, kad 
užpeczėtyti m ai eželiai su auksi
niais pinįgais buvo atidaryti. 
Peczėcziai rods buvo czieli, tikt 
maiszelių siūlės perpjautos ir vėl 
susiūtos, viduryj gi, vieton auk
so, buvo sidabras tokio jau svar 
bumo. Kasieriaus mieste ne ga
lėjo rasti, bet vėliaus rado jį ant 
f ar m os netoli miesto. Dažiaojęs, 
kad jo kasoj darė reviziję, jis 
bandė pasiskandyti, bet įszokusį 
į jūres iazgriebė.

Motina Kongresas Washingtone.
Užduotė motinos ne tikt pa

gimdyti vaikę, kadangi gimdy
mas tai ne nuopelnas moteries: 
ji ant gimdym,o* paskirta ir turi 
tę užduotę atlikti, ar ji nori, ar 
ne nori; nuopelnai motinos re
miasi ant užauginimo vaikų, 
ant padarymo jų naudingais tau 
tos ir žmonijos sąnariais. To
kiais jie ne užgema, taigi czia už
duotė motinos pasirūpinti juos 
tokiais padaryti. Apszviestos 
motinos apie tai nuo seniai rūpi
nasi ir lyg'ai paezios teip augina 
savo vaikus, kad jie butų nau
dingais visuomenei, bet ir nuo 
randų reikalauja atsakanezių tie
sų apsaugo j unezių vaikus, reika
lauja atsakanezių įtaisų, pageri
nimų mokslainių ir t.t. Ameri
kos motinos antai susirenka ant 
II Kongreso į VVashingtonę ant 
apkalbėjimo visokių vaikų augi 
nimo reikalų. Kongresas tasai į 
traukais nuo 2—7 d. Gegužio, tas vienok pateko tėvui.

Skundžia už nužudymą tewo.
Gallatin.Mo. Likosi szia sua 

resztuoti:18 metų AustinLefivich 
ir jo keturiolikos metų sesuo, 
Marija, vaikai buvusio redakto
riaus laikraszczio “Gallatin De- 
mocrat”, kuriuos kaltina už nu- 
žudymę tėvo; jie dabar pilė sti 
ant kaucijos po 2'>00 dol. Tėvas 
jų pasimirė dar Wasariaus mėne
syj ir, kaip isztyrė, pasimiiė 
nuo nuodų, kurie buvo priberti 
į kavę. Lz iki szioliszkų tirinė 
jimų pasirodė, kad vaikai nesu
tiko su moezeka; todėl jie norėjo 
nugalabinti ne tėwę, tikt neken- 
cziamę moezekę ir į jos kavos 
puodelį pribėrė nuodų, puodelis

Nenorėjo kares.
Kansas City, Mo. Gyvenan

tis szitame mieste, sziauczius 
Thomas Collins, yra teip karsz- 
tu prieszinįku karės terp Ameri
kos ir Iszpanijos, kad dažinojęs 
apie 
savo 
pino 
ant 
kai tautai, kuri nupuolė iki ved! 
mui barbariszkos karės”. Į 
porę minutų priesz namus neuž- 
kenezianezio karės sziaucziaus 
susirinko pulkas žmonių, iszmu- 
szė duris, iszvedė isz gyvenimo 
Collinsę ir butų gal jį tuojaus 
pakorę kur ant telegrafo stulpo, 
jeigu į laikę ne butų atbėgę po- 
licijantai, kurie iszgelbėjo sa n da
rę mylintį sziauczių.

Baisus kalinio darbas.
Murray, Ky. Czianykszcziame 

kalinyj buvo pasodytas koksai 
Boone Spencer, apskųstas už 
arklių vogimę. Kalinio moteris 
gavo daleidimę atlankyti savo 
vyrę. Wos įėjo ji į kambarį, tasai 
su peilu, kuiį turėjo rankoje,per
pjovė jai gerklę; kalinio užvei- 
zėtojas rods matė tę atsitikimę, 
bet jis teip persigando, kad neži
nojo kę daryti, isz to pasinaudo
jo kalinys: jis perpjovė ir sau 
gerklę- Abudu,lygiai vyras, kaip 
ir jo moteris, cziajau kalinyj ir 
ir pasimirė.

Suimti pleszikai.
Pereitos seredos dienę, netoli 

Oro Grande,Kalifornijoj, keli piė 
szikai. užpuolė ant bėganeziogele- 
žinkelio trūkio, sulaikė ir jį isz- 
plėszė.. Užpuolikai likosi suimti. 
W:eni isz suimtų yra tai dirbanti 
ant farmų darbinjkai: Chitson, 
Jonės ir Bemington; Casner turi 
mieste Oro Grande saliunę, o 
drauge yra ir konstableriu. Pui
kus mat konstableris, kurisai už
puldinėja ant bėgauezių geležin 
kelių trukių.

Didelis gairas.
Vancouver, B. C. Užgimt ežia 

didelis gaisras Himrono varsto
tuose. Ugnyje pražuvo daug 
geležinkelio vagonų, kurių dau
gumas buvo visokiais tavo
mis prikiauti. Blėdys ugnies pa
darytos dar neapskaitytos, bet 
jos nemažos, kaip sako, mažiau
siai galima skaityti ant pusės mi
lijono doliarų.

Dega prerijos.
Indijonų teritorijoj White Ri- 

ver dega prerijos. Ugnis apė
mė ploię prerijų 80 mylių ilgę ir 
60 mylių platų. Ugnyje pražuvo 
daugybė gyvulių. Iszlikusios dar 
galvijų bandos kenezia jau dabar 
badę, kadangi ugnis isznaikino 
didelius ganyklų plotus.

Insiverže pleszikai.
Warsav, Ind. Naktyj, 21 

Balandžio, į pardavinyczię 
Merntzo įsiveržė plėszikai, su
daužė geležinę pinįgų kasę ir 
isz jos paszlavė $1000. Policija 
dar plėszikų ne suėmė, bet ji sa
ko, kad žinanti,kas tai padarė ir 

suimti.
suras,

AlaskoJ negerai.
Į Alaskę prie aukso kasimo su

važiavo daugybė visokių pašilei 
dėlių isz visokių svieto krasztų; 
vieni dirba prie aukso kasimo, 
o tie pasileidėliai stengiasi kitų 
darbo vaisius sau pasisavinti. 
Susiorganizavo į pulkus ir nak
tims užpuldinėja ant dirbanezių, 
jeigu tikt pas katrę isz tokių pa
junta kiek aukso. Waldžios“Sheep 
(Jump” apskrityj apgarsino visę 
krasz'ę ant kariszko* padėjimu, 
kadangi kitaip negalima czia 
tvarkę įvesti.

Expllozija parako dirbtuvę).
Santa Cruz, Cal. Czianyksz- 

cziose parako dirbtuvėse užside 
gė dalia, kurioje dirKo nitrogly- 
cerinę; ugnis prisigriebė į nitro- 
glycerinos krautuvę ir pagimdė 
explioziję. Jurinįkų rezervus 
Kareiviai tapo nusiųsti sergėti 
krautuves ir padėti ugnagesiams 
prie ugnies gerinimo. Nuo ex 
pliozijos 7 žmonės likosi užmuszti 
ir keturi sunkiai sužeisti, terp 
sužeistų yra ir tas, kuris dirbtu
vę padegė.

Nelaime kastyneae.
Cripple Creek. Col. Užside

gė ežia Londonderry kastynės. 
Prie to sudegė kautynių superin
tendentas W. H. Pine ir du dar- 
binįkai: J. VV. Foster ir J. J. 
Jonės. Apdegusį ir tai sunkiai 
yra daug darbinįkų.

5 Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėse buvo isz vi- 

, so 204 nusibankrutinimai; perei- 
į tę metę, lę paczię sanvaitę, buvo 

jų 218; Kanadoj buvo jų 29, pe- 
i g* metę 21. Užgimus karei 

su Iszpanija bankų operacijos su
mažėjo: pirmoje Balandžio pusė
je jo* buvo ant 14 3% didesnės 

, negu 1892 m. ■pereitę sanvaiię 
( nupuolė jau iki 4,8%. lazveži- 

mas tavoių į rytinius portua bu 
1 vo dar visgi didesnis ant 10% 
t negu pereitę metę. Iszvežimas 

javų į užrubeiius pereitę sanvai- 
tę dvigubai didesnis 

, už iszvežimę tę ptczię sanvaitę 
pereitų metų. Geležies ir plieno 
dirbtuvėse darbai nesimažina, 
pasididino darbai dirbtuvėse 

1 laivų apkaustymų, kanuolių lie 
1 j i ny ežiose ir amunicijos dirbtuvė

se. Prekės iszdirbimų iki sziol 
1 ne nupuolė, rods nupulti ne buvo 
1 dar kada, kontraktai buvo pada

ryti seniaua* kada dar nieks neti
kėjo, kad galėtu užgimti karė 
terp Iszpanijos ir Amerikos,

5 Rome, Ga. Savinįkai med 
wilnėa dirbtuvių krausto savo 
dirbtuves isz Naujos Anglijos, 
kur ateiviai darbinįkai per sztrai 
kus stengiasi iszderėti didesnį už 
darbę užmokesnį, į pietinius szte- 
tus, kur ateivių beveik nėra, o 
amerikonai pasigauėdma 
niu uždarbiu. Mieste 
Ga. uždėjo net penkias 
medvilnės weqjinyczias.
mat apkaltinimai amerikoniszkų 
laikraszczių, buk ateiviai numa
žina darbo prekes,yra melagingi: 
ne ateiviai numažina darbo pre
kes, bet tikri amerikonai.

1 Užgimusi karė jau pradeda 
atsiliepti ant darbo sanlygų: 
Nev Yorke tapo uždarytų suvisu 
daug pianų fabrikų ir per tai 
daug darbinįkų ne teko darbo. 
Daug prekėjų užsiimanezių iszve
žimu Amerikos ta vorų į kitus 
krasztus paleido savo pagelbinį- 
ku«, kadangi, kol trauksis karė, 
tavorų ne galima iszgabenti.

T Scrajįton, Pa. Darbai.czia- 
nykszcziose anglių kastynėse eina 
prastai, liet užtai tūluose fabri
kuose eina pusėtinai. Lackavana 
Steel & Coal Co. dirba gerai, 
darbinįkai mainosi, vieni dirba 
dienę, kiti gi naktyj, bet rodosi, 
kad darbai teip gerai neilgai eis. 
North Milb dirba teiposgi pilnę 
laikę; kitos dirbtuvės tos kom
panijos dabar stovi ir nežinia 
kaip ilgai stovės.

1 Rytinių Prūsų žemdarbiai 
skundžiasi aut stokos laukų dar
binįkų; jie atsiszaukė į randę 
reikalaudami nuo jo parūpinti 
darbinįkus. Seniam ant darbų at
kakdavo cziadarbinįkai isz Lenki 
jos ir isz Lietuvos, betspsigyveni- 
mę tokiems Prūsuose patsai randas 
teip apsunkino, kad nieks dabar 
atkakti nenori.

1 Virden, III. Kastynės As- 
eumption ir Teglosville žada su 
visu uždaryti, kadangi darbinį- 
kai reikalauja užmokesnio tokio, 
koks tapo užgirta* ant atsibūvu 
sios anglekasių konvencijos Chi- 
cagoj.

N Hazleton, Pa. Kastynėse 
“Old Black Ridge”, netoli Hazle- 
ton, surado nauję auglių gyslę, 
todėl neužilgio žada pradėti dar
bę. Kastynės tos buvo su visu 
apleistos.

1 Loks City, Oh. Czianyksz- 
cziose kastynėse darbai eina ge
rai, dirba kasdienę pilna laikę. 
Darbę galima gauti greieziaus ne
gu kitur, dabar czia reikalauja 
darbinįkų prie anglių krovimo 
ir prie maszinų.

1 Banger, Mo. Hinchley & 
Egery Iron Co. pastatė czia nauję 

’ dirbtuvę, bet nežinia dar nuo ka
da prasidės joje darbai.

N Washington, Pa. Pereitę 
sanvaitę czianykszczios geležies 
dirbtuvės dirbo, prastai dėl sto
kos medegos; dabar pradėjo dirb 
ti geriaus.

5 Weunqton, B. C. Darbai 
szituose krasztuose eina pusėti
nai; pralobti rods negalima, ka
dangi už darbę užmokesnis ma 
žįs, bet ant prasimaitinimo už
tenka.

5 Havkbtt, Pa. Darbai eina 
ežia pusėtinai: Gastonvillėj da
bar nedirba. Uždarbis toks, kaip 
ir kitur szitame d i strik te.

T Kansas City, Kanb. Darbai 
eina prastai, isz kitur atkakęs 
daibinįkas negal ežia darbo gau
ti.

1 Pittsburg, Pa. Darbai čzia- 
nykszcziose “Star Tin Mille” 
dirbtuvėse trauksis iki pabaigai 
Sėjos, paskui dirbtuves ant tūlo 
laiko žada uždaryti.

N Panne, III. Czianykszcziai 
anglekasiai paliovė dirbę, ka
dangi kastynių savinįkai nenori 
mokėti tiek, kiek užgirta ant 
Chicagos kalnakasių konvenci
jos.

5 Passaic, N. J. Dirbtuvėse 
“Passaic Pruit Works” darbai 
prasidėjo; iki sziol jose nedirbo 
nuo pradžios szių metų.

N Connellsville, Pa. Darbai 
prie Connellsvilles kokso peczių 
neina geryn ir nėra vilties, kad 
jie galėtu pasigerinti,

5 Nev Kensington, Pa. Pra
dėjo ežia statyti nauję stiklo 
dirbtuvę, kuri dar szį 
gatava.

T Allegheny, Pa. 
se “Penna Car Whee!
dėjo darbę; patiIpo ežia 200 dar 
binįkų, pirma dirbo jų dusyk 
tiek.

1 Sheridan, PA.Czianykszczios 
geležies dirbtuvės pradės dirbti 
nuo 1 5 d. Gegužio.

T Ellvooo City, Pa. Czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
darbai eina gerai, dirbtuvės turi 
gana reikalavimų ant ilgo laiko.

Millvaukee, Wre. Darbai 
czianykszczio: e geležies dirbtu
vėse eina gerai, dirba dabar be 
veik visoje.

N Gate City, Ala. Darbai szi- 
tuose krasztuose eina pusėtinai ir 
yra viltis,kad jie neis niekyn.

•j Detroit, Mich. Darbai czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerui, dirba dabar visos 
dirbtuvės.

5 Nevark, N. J. Czianyksz 
ežiai akmenų skaldytojai pakėlė 
sztraikę; reikalauja jie 8 darbo 
valandų ant dienos.

T Muontovn, Pa. Darbinįkai 
Boyd Coal Co. ant Smock pakėlė 
sztraikę; reikalauja jie pakėlimo 
užmokesnio.

5 Lamar, Mo. Darbai kasty- 
nėse Borton Countyje eina pras
tai.

1 Sherman, Tex. Netoli Whi- 
tesboro surado naujus anglių plo- 
tus. Kapitalistai isz Sherman 
parsgmdė 1000 akrų tų plotų ir 
rengia kastynės.

T Kearney, Mo. Netoli nuo 
ežia rado naujus anglių plotus. 
Organizuojasi jau kompanija ant 
parengimo naujų kastynių.

N Clinton, Ind. Rengia netoli 
Shirkes nauję szsftę. Darbai prie 
rengimo jau prasidėjo.

Wyoming, III. Czianyksz- 
ežių anglių kastynių kompanija 
rengia nauję brėkerį, prie ko 
darbai jau prasidėjo.

T Nantiooke, Pa. Darbai ežia 
eina prastai,todėl daug darbinįkų 
apleidžia miestę ir kraustosi į 
kitus krasztus darbo jieszkoti.

N Saco, Md. Sztraikuojanti 
audėjai medvilnės dirbtuvių nu
sprendė grįžti prie darbo už nu- 
mažintę už darbę užmokesnį.

1 Shoals, III. Netoli Ragles- 
ville, III. stato nauję brekerį.

T Erie, Pa. Erie City gele
žies dirbtuvėje pakėlė darbinįkų 
uždarbį aut 10%

Kurie jau ėsate skolingi 
“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 
už 50c. knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų ksta- 
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 czekį, kaip kam 
genaus.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę:

A OLJ8ZEV8KI8,
Sub-Sta. No. 60., Chicago, III.

ISZ
Lietuwiszkii dirwu

Ne gražiai mes keliame 
lietuwiq warda.

Perėjo Welykų szventės, ku
rias ne visur lietuviai gražiai 
perleido, kaip kur per muaztynes 
nužemino musų vardę Amerikoj. 
Antai “Vienybė” pranesza apie 
musztynes lietuvių net keliose 
vietose, žinoma, buvo jų dau
giaus, tikt kitos žinios ne pate
ko laikraszcziams. Susimuszė ant 
ulyczioi pasigėrę lietuviai Wil- 
kesbarrej,Pa. Czia policija besipe- 
azanezius turėjo skyrstyti, pulkę 
apsikruvinusių nuvežė ant polici
jos stacijosAntros musztynėsbuvo 
Pi t ts to n e ir czia už jas 18 lietu
vių policijos areszte perleido 
Welykų szventę ir turėjo užsi
mokėti po 15 dol., taigi 270 dol. 
lietuvių pinįgų ant vėjo nuėjo, 
ne skaitant tų, kurie ant gėrymų 
iszleisti. Panaszios pesztynės 
buvo Duryeajoj ir Luzernėje. 
Puikiai, oj paikiai tūli musų bro
liai kelia lietuvių vardę! Ar gi 
musų tautos vadovai niekada ne 
sueis į vienybę, ar gi ne pradės 
jau darbuotiesi ant isztraukimo 
musų tamsių "brolių isz to praga
ro? Už žeminimę lietuvių var 
do kalti ėsame ir mes, tautos 
vadovai: bereikalo stengiamėsi 
kaltę numesti ant sprando vienos 
pusės, kalti czia ėsame visi, o ne 
viena kokia nors pusė. Musų 
tamsuolius į karezemas ir prie 
musztynių verezia musų intele- 
gencijos kova, nesutikimai, pa
vydėjimai, denuncijacijos po 
laikraszczius. Besiėdant inteli
gencijai, argi galime reikalauti, 
kad nesidaužytu sau antausių 
tamsuoliai? Mes ėdamėsi ir prie 
to pasinaudojame isz tokių gin
klų kokius turime, tamsuoliai 
griebiasi kumszczios,akmenų,laz
dų, peilių, taigi ginklų apie ku
rių vertę geriausiai supranta. 
Norime pakelti doriszkai tamsuo
lius, pasikeikime pirma pats, 
kol vadovai griebiasi ne visada 
doraus ginklo kovoje su prie 
szais, ne žingeidu, jeigu isz ne 
dorų ginklų pasinaudoja asabisz 
kuose nesutikimuose ir tamsuo
lius. Pažiūrėkime į musų laik
raszczius,kokiais puikiaisžodžiais 
apginame mes musų principus, 
kokius pertikrinanezius argumen
tus vartojame? Argumentų tokių 
be reikalo jieszkotume svetimuo
se godojaneziuose savę laikrasz 
ežiuose. Matomai mes mokslę 
semiame isz teip vadinamos 
“geltonosios” Amerikos žurna
listikos.

bų”. Na ir kę gi broliai, argi ne 
verta tokiam geradėjui pamin- 
klę pastatyti, ypacz kad jis teip 
nedrąsus, kad niekur nedrysta 
apie savo geradėjystes pagarsin
ti, duodama žinię, įdeda tikt sa
vo kopertę su adresu, kur reikia, 
pinįgus įdėti ir siųsti. Mat ir to
kių mokintojų lietuviams ne
trūksta. Kasgi jau tamsuolių ne
bando prigaudinėti ir surbti, jai— 
gu nesidrovi juos kvailinti 
net redaktorius lieluviszko laik
raszczio! Jam rupi vien rinkimas 
doliarų, todėl trūksta laiko pa- 
misiyti kokia bjaurię sėklę sėja 
jis terp tamsių lietuvių.

Springvalietis.

Isz Collinsvllle, UL
Kun.Martinas Keturakaitis, ku

ris buvo Tauragėj® evangeliszku 
kunįgu ir turėjo net 13 parapijų * 
su 22,COO parapijonų, persekio
tas maskolių už platinimę lietu- 
viszkų knįgų, buvo isztremtas 
ant Kaukazo, ir dabar, czionai at
vykęs, nori uždėti lietuviszkę 
pa ra piję. Paskiaus gi nori su 
misijoms apkeliauti vietas, kurio
se lietuviai evangelikai gyvena, 
kaipo tai, Millvaukee, Sterlinga 
Dayton, Philadelphię irtt. Kun. 
Keturakaitis atskirs tuomi savo 
darbu lietuvius nuo vokieczių 
evangelikų, kurie, neturėdami 
savo kalboj kunįgo, visados 
kreipėsi prie vientikių vokie
czių, kaip kad katalikai prie len
kų. (Isz “Vienybės”.) G. M.

Naujas Plymoutho, Pa. 
lietuwiszkos parapi

jos prabaszczids.
“Vienybė” pranesza, kad vie

toj pasimirusio kunįgo Burbos, 
prabaszcziumi lietuviszkos para
pijos Plymouthe, Pa., liekasi 
kunįgas Žilinskas, ant vietos 
kunįgo Žilinsko, į Mt Carmel 
ateina kunįgas Martiszius. “Vie
nybė” pasitiki, kad kunįgas Ži
linskas sutaikys nesutinkanezias 
parapijonų dalis, kadangi nesu
tikimai, vaidai musų parapijose 
yra szasas ant lietuvystės kūno.

Isz Spring Valley, 111.
Tūlas lietuviszkas iszleistojas 

ir redaktorius atsiuntė mums sa
vo apgarsinimus, kurių vienok 
jau nė savo laikrasztyj talpinti 
neiszdryso. Ragina mus tikt už 2 
dol. pirkti nuo jo “Maižiesziaus 
Mokslus.” Nors knįga turinti 70 
pusi, “ėsanti teip didelės vertės, 
kad negal būt užmokama nė jo 
kias pinįgais ir jeigu iszleistojas 
pareikalautų ir po 25 dol., tai 
mažas skaitlius egzempliorių bu
tų jau seniai iszparduotas”. Lie
tuviszkas vienok Amerikos isz- 
leistojas nori savo tamsesniems 
broliams patarnauti ir suteikia 
j ems progę nusipirkti teip dide
lės vertės knįgę tikt už 2 dol.; 
liepia vienok pasiskubinti, ka
dangi reikia pinįgus siųsti į Ka- 
raliauczių, isz kur Pennsylvani- 
joj iszleistę knįgę buk jam atsiun
tė. Kasgi ta teip didelės vertės do 
knįga? Telpa joje 148 visokių 
užžadų, kurie vieuok tikt tęsyk 
turėsę vertę, jeigu ję nusipirkęs 
niekam neparodys ir niekam apie 
apgarsinimę ne sakys. Užžsdai tie 
feztikro puikus: “nuo visokių li
gų, kad praszymui tavo nieks 
negalėtu atsakyti, kaip žuvis su 
ranka gaudyti, kada girios dega, 
kaip vaikszczioti, kad nieks ne 
matytų, spasabas nuo ugnies ir 
vandenio, kaip isz seno sveikę 
padaryti, užžadėjimas turtų, už 
žadas nuo kirmėlių ir pasilipusių 
szunų, nuo žiuikių ir pelių, spa 
šabas nuo visokių nepakajų na
muose, kad galvijai patys parei
tų namon, kad visztos daug 
kiauszinių dėtų. Spasabas ant isz- 
naikinimo raganų, nuo vagių 
kad negalėtų pasijudinti, užžadas 
nuu neprieie ių szuvių” ir dau
gelis kitokių užžadų ir “spasa.

VViekas žmogaus ir kitų 
gywų 8Utwėrimų.

Isz naujausių mokslinczių tiri- 
nėjimų persitikriname, kad ne- 
augsztenių laipsnių gyvi sutvė
rimai didesnį turi viekę, sulygi
nant su jų didumu ir svarbumu. 
Isz gywų sutvėrimų žmogus sto
vi ant augszcziausio laipsnio,pagal 
jo protę, bet pagal wiekę žmo
gus stovi toli užpakalyje kitų 
gyvų sutvėrimų. Žmogus gal 
pakelti sunkenybę daugiausiai 4 
—5 sykius tok'ę, kiek patsai 
sveria; žemesnių gi laipsnių su
tvėrimai daug drutesni, dru- 
cziaasi gi yra gyvenanti dėžėse 
moliuskai. Daugelis moliuskų pa
velka sunkenybę, kuri tukstan- 
czius kartų daugiaus sveria negu 
jų kūnas. Ant atidarymo austerio 
dėžės reikia sunaudoti pusantro 
tukstanezio kartų didesnę pajie- 
gę negu svarbumas paties auste
rio. Jeigu žmogus, prilyginant 
prie svarbumo savo kūno, turė
tų tokį jau viekę kaip moliuskai, 
tai jis galėtu vilkti sunkenybę 
daugiaus kaip trijų milijonų sva
rų; tuom tarpu nepavelka jis nė 
tukstanezio svarų, ta gi žmogus 
tris tukstanezius kartų mažiaus 
turi vieko negu moliuskai. Blusa 
teiposgi, sulyginant su jos svar
bumu, neiszpasakytai .drūta: ji, 
teip kaip ir austenai turi pajiegę 
pusantro tukstanezio kartų dides
nę negu svarbumą-' jo* kūno, tai
gi ji pavelka sunkenybę pusan
tro tukstanezio kartų didesnę ne
gu jos paczioa sunkumas. Skrus- 
dėlės. sulyginant, daug drūtesnės 
už žmogų. Lakiojanti ant oro 
paukszcziai teiposgi daugiaus tu
ri vieko negu žmogus, kę geriau
siai rėdo, kad gal lakioti. Nesun
ku būt žmugui prisitaisyti atsa- 
kanezius sparnus, ru kurių p*, 
irelba galėtu pakilti į orji, to vie
nok jis padaryti negal, kadangi 
ant krutinimo tokių sparnų, ku
rie galėtų pakelti vi^ę žmogaus 
sunkumę. jo pajiegos per men
kos. Taigi vien su pageiba savo 
locnų pajiegų žmogus lakioti 
niekada negalės, jeigu tas kada 
nors atsitiks, kad galės jis akrai- 
dyti ant oro, tai ant sparnų va
rymo turės turėti maszinę dau
giaus turinezię vieko negu patsai 
lakintoje*. Musės, b’tys. szirszės 
ir kitoki lakiojanti vabalai, suly
ginant sunku »ię jų kūno, teipo-gi 
daug daugiaus turi vieko negu 
žmogus. Pagal viekę. žmogus 
stovi beveik paskutinėse eilėse 
terp gyvų sutvėrimų



LIETUVA

Isz wisur.
U 20 Kovo, kaime Porembie, 

Galicijoj, suaresztavo 14 m. Ma
rę Sobieckę, isz kaimo Sosnicos, 
kuri tvirtino, kad mato apsi- 
reiszkusię Motinę Szveneziausię. 
Daktarai panorėjo wiskę ištirti. 
Sobiecka likosi patalpinta į Ii- 
gonbutį mieste Zoborze. 1 d. Ba
landžio, tirinėjantiems dakta
rams per telefonę davė žinię, 
kad Sebiecka mato Motinę 
Szvencziausię ir aniolus. Šuva 
žiavus daktarams, Sobiecka ne
va miegojo, vienas daktaras dasi- 
lytėjo lupų ir akių,mieganti pradė 
jo smarkiai mirkczioti,isz ko dak 
taras persitikrino, kad ji nemie 
gojo, tikt miegę norėjo nuduoti. 
Paskui neva pabudo, paklausta 
daktaro, kas jai yra, atsakė, kad 

- ji miegodama matė aniuolę, ku- 
risai jai pasakė, kad daugiaus 
pas ję neatsilankys, tiktai pradės 
lankyti kitę mergaitę, Slabon, isz 
Sosnicos. Daktarai tiesiog pasakė, 
kad ji meluoj r ir geriausiai pada 
rys sakydama teisybę: tęsyk ji 
prie prigaudinėjimo prisipažino ir 
pasakė, kad prie to ję prikalbėjo 
tėvas ir giminės, ypacz gi Sla
bon. Giminės mat ir tėvai tuos 
neva stebuklingus savo dukters 
matymus norėjo apversti ant sa 
vo naudos, kadangi pas ję kelia
vo daug tamsuolių, atprovinėjo 
maldas'ir gabeno aukas, kurios, 
žinoma, ėjo į mergaitės tėwų ki
šenių. Tuora tarpu Sobieckę lai
ko dar ligonbutyj, jos gi tavorsz 
ka, Slabon, likosi teiposgi suarsz 
tuota.

tinę, namieje paliko trejatę vai
kų, isz kurių vyriausiasis buwo 
13 metų. Waikat isz nuobodumo 
atidarė didelę skrynię, visi į ję 
sulindo, antvožas vienok nupuo 
lė ir užsitrenkė. Sugrįžę isz jo- 
marko tėvai, kada po ilgų jiesz- 
kojimų atidarė skrynię, visi trys 
joje ėsanti vaikai jau buvo už- 
troszkę.

jo nuo vandens pavirsziaus dau- 
giaus paimti, ant to nereikia isz- 
kilti. Waltis paima po 6 torpė- 
das, kurtes gali, nematant, pri
tvirtinti apaczioj prieszo laivų. 
Jeigu kas valtyj pagestų, tai joje 
sėdinti gal iszeiti ir be valties 
pasikelti isz gilumų ant vandens 
pavirsziaus.

T GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

U Windobonoj, arba Wienoje, 
Austrijos sostapilėj, trenkė per
kūnas į berzę ant Schottenringo 
ir juždegė. Subėgę per vėlai 
ugnagesiai negreitai ugnį suval
dė. Isz viso ji padarė blėdies ant 
su virszum 100000 gul. Puikus 
berzės įtaisymai, mebliai likosi 
ugnies isznaikinli.

|| iszGlasgowo,Szkotijoj,ateina 
žinios, kad didelis gaisras siautė 
po wisę diatriktę upės Clyde. 
Ugnis isznaikino daug didelių 
krautuvių, triobų, o terp tų ir 
puikiu katalikų bažnyczię. Blėdį 
ugnies padaryt £ skaito mažiau
siai ant milijono doliarų.

U Kastynėse Al bert, Jekateri- 
noalowiau8 gub., Pietinėj Masko- 
lijoj, užgriuwo anglių kaatynių 
ola ir užbėrė keturis dirbanczius 
darbinįkus. Kada juos atkasė, du 
buwo jau negyvi, wienas gana 
sunkiai sumankytas,, trecziasis gi 
wisai .neužgautas.

Kickwienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yr* tu 

•tebuklitiK>*u«loa gydyklos <xi. >ruii*u» |«zra- 
dimuote, turk gardu įmoka, gydo lagadnei ir 
tikrai lukštus, kepenis, pilw| ir osystyja wlsa 
sistemą, pra»zallna perszAlima, gydo galwo, 
skaudelim^. drugy ir užkietejlma widurlu

Pirk deiiutjC. C. C. ssi^dten, 10, 25, 60cen
tu. Randasi wi»ute aptiekose ir isagydym| gt

Patnegyk dėžutė CASCARKTS už lOo., ge- 
rtauil* ■utaisytoja pUuczlu ir wi<u wldur!u.

apszwietimas kyla, ar 
statistikos s u r i n k-

žinios aiškiausiai pa-

|| Berlyne, ant teip vadinamo 
Tempelhofo lauko, kur mokina 
kareivius, buwo šitoksai atsiti
kimas. Kareiviai rengėsi pa
leisti du orlaiviu, vienę lekiantį 
liuosai, kitę gi pririsztę; besi
darbuojant kareiviams, smarkus 
vėjas ant syk pakėlė abiejų orlai
vių balionus, kurie jau buvo ga- 
zo pripildyti ir pakėlė drauge 
laikanczius juos kareivius gana 
augsztai, kurie paleidę virvęs, 
nupuolė ant zamės ir sunkiai ap- 
sikuiė. uiunsasis balionas, netekęs 
kareivų, iškilo tuoj aus augsztai 
ir nulėkė, antrasis buvo pririš
tas prie sunkios valties, jis tei 
posgi isz syk pakilo augsztai, bet 
jo kilimę apstabdė valtis, prie 
kurios buvo pririsztas, todėl jis 
vilko ta sunkenybę vėjo nesza- 
mas; valtis sulaužė daug medžių, 
sutraukė telefonų, telegrafų ir 
elektriszkų žiburių dratus. Ant 
galo pakelta valtis sudavė į 
sztritkario pilnę žmonių vagonę 
ir daug pasažierių ganaskaudžiai ir 
pavojingai apkulė.Tikt potam ka
reiviams pasisekė pagriebti už 
virvių ir pritraukti atg^l iški
lusį baLonę.

|| Netoli stacijos Worožba, 
Kursko gub., naktyj,užtėmyjo du 
mokintiniu reališkos mokslai- 
nfc: ėjo jiedu ramiai keliu ir 
sznekucziawo. Daiktų nėjokių 
neturėjo. Paėjus jiems kiek nuo 
kelio į giraitę,geležinkelio sargas 
iszgirdo keturis szuwius, bet kad 
geležinkelio urėdnįkai tankiai 
toj giraitėj medžioja, todėl sar
gas tL ėjo, kad tai medžiotojų 
szuwiai. Ant rytojaus giraitėj ra 
do jau tikt atszalusius 
ab:ejų mokintinių kunus. 
Wieuas buwo paszautas į kruti
nę. į kaktę ir į rankę; atrasis tu 
rėjo dwi kulkas krūtinėj ir laike 
rewolwerį prie kaktos, gulėjo jie 
ant sawo laworszcziaus. Ar jie 
wienas kitę nuszowė, ar pats nu- 
siszowė, nežinia; nežinomos ir 
priežastys, kurių dėl nusižudė.

| Kaime Zabužė, Janovo pa- 
vietyj, Galicijoj, į kareziamę žy 
do Schildhauso atėjo darbiiiįkas 
Szuciek ir praszė szinkoriaus pa 
skolinti vienę guldenę, už tai no
rėjo užstatyti skerepjuvę; szinko- 
rius vienok ant to nesutiko. Už 
tai Szuciek nusprendė atkerszyti 
žydui. Kada szinkoriaus szei- 
myna sumigo, Szuciek padegė 
karezemę. Dvi szinkoriaus duk
terys, viena 8, kita 16 metų, su
degė; sūnūs isz iszgęszczio gavo 
proto sumaiszymę, abadu gi tė 
vai sunkiai apdegė.

Q Kaime Sekerno, Kelczių 
gub., Pietinėj Lenkijoj, ukinįkas

Naujausi iszradimai.
|| D-ras Lindę garsina, kad jis 

iszrado pigų ir lengwę budę pa 
vversti musų žemės orę isz gazt 
nio į skystę,ant ko reikia tikt pa 
padaryti szaltį aut 300° laipsnių 
žemiaus wandens užszalimo. Ant 
padarymo skysto oro, D-ras Lin 
de wartoja dabar mažę maszinę, 
kuri į wienę walandę sunaudoja 

,trijų arklių pajiegę ir padaro 
per tę laikę kwortę skysto oro. 
fezradėjas dabar dirba dėl to miė- 
rio didesnę, 120 arklių pajiegų 
maszinę ir su jos pagelba tikisi 
padirbti kas walandę po 50 kvor
tų skysto oro. Nė vienas iszradi- 
mas isz syk nebuwo wisai užganė- 
dinaneziu, teip gal ne su wisu 
užganėdina ir padarymas skysto 
oro, pritaikintas dėl praktiszkų 
reikalų D-ro Lindę, bet wisgi tę 
darbę jis pastumia pryszakin. Iki 
sziol tuom užsiiminėjo tikt moks 
lineziai, bet jų būdas buvo pai
nus, jie nesirūpino apie praktisz 
kę pritaikymę savo iszradimų; 
ant praktiszkų reikalų bando tę 
mokslinczių iszradimę sunaudoti 
D-ras Lindę. Iszradimas tas labai 
svarbus, kadangi*su juom, kada 
padarymas skysto oro bus dar 
lengvesnis, pigesnis ir kiekvie 
nam prieinamas, jis gal perkeisti 
visas gyvenimo sanlygas. Jeigu 
nemiu^sime jau kitokio sky&to 
oro pritaikymo, tai negalime 
užmirszti, kad jį galima sunaudo
ti ant maszinų varymo vieton 
garo, arba elektrikos, ant szu- 
vių, vieton parako, - dinamito, 
arba kitokių ardanezių medegų.

H Inžinierius Kliuczinski, 
tarnaujantis ant geležinkelio bė 
ganezio isz Peterburgo į Mask- 
vę, padirbo elektriszkę prietaisę 
tarpinimui sniego ant miesto uly- 
czių ir geležinkelio linijos,su kuria 
atliko jau gana pasekmingas ban 
davones. Nauja prietaisa visai 
sutarpina sniegę ant miesto uly- 
czių teip, kad jis, paveiksle van
dens nubėga ulyczių grabėms 
teip kaip ir vasaros laike nupuo
lęs vanduo kaipo lytus. Išveži
mas sniego nuo miesto ulyczių, 
arba nuvalymas užpustytų gele
žinkelio szėnių reikalauja daug 
darbo ir per tai daug kasztuoja; 
Kliuczinskio gi prietaisa darbę 
tę, ant kokio reikia szimtų darbi 
nįkų, atlieka viena ir tokiu budu 
sumažina kasztus.

[ Londono laikraszcziai pra
nešta, kad vienas angliszkas inži
nierius padirbo nauję povandeni
nę torpėdinę valtį. Waltis ta tu
ri 34 pėdas ilgio, ant jos daboji
mo užtenka trijų žmonių. Oro jo 
je yra tiek, kad valtis, panėrusi, 
gal po vandeniu iszbuti 8—10 vai.

Kokiame laike daugiausiai 
žmonių mirszta ir ko

kiame daugiausiai 
užgema?

Statistika yra wienas isz jau
niausių mokslų, jos surinktos ži
nios newienam rodosi nereikalin
gos, bet isztikro tikt su statisti
kos pagelba sziędien mes žinome 
daug dalykų, kokių kitaip nega
lime susekti. Be statistiszkų žinių 
surinktų per ilgas metų eiles 
randai wisokių wieszpatyszczių 
nežinotų ar wieszpatystė stojosi 
turtingesni, ar prekystą, pramo
nės, 
puola; 
tos
rodo, ko reikia, ko wieszpatystės 
gywentojams trūksta; jos iszrisza 
ir tulus moksliszkus klausymus. 
Užvvardinime paminėtę klausymę 
teiposgi tikt pasinaudojant isz 
statistiszkų žinių buwo galima isz- 
tirti. VVokietijoj Casper,Italijoj gi 
D-ras Ra f ri nuo seniai, užsiima 
tirinėjimu statistiszkų žinių kas 
link mirezių ir gimimų. Iki sziol 
teip wienas, kaip ir kitas susekė, 
kad daugiausiai mirezių pasitaiko 
po pie’ų, laike terp 2—7 walan- 
dai, daugiausiai gi gimimų ryt
mety].terp 1—8 walaudai. Kas- 
link mirezių, daugiausiai jų pasi
taiko pirmose walandose po pie 
tų, toliaus į wakarę skaitlius 
jų eina mažyn; kaslink gi gimi
mų, daugiausiai jų pasitaiko pir
mose walandnse po pusiaunaktų, 
besiartinant dienai, skaitlius jų 
eina mažyn, mažiausiai gi jų pasi
taiko tose walandose, kuriose 
mirezių buwa daugiausiai. Metų 
dalys teiposgi ant to turi didelę 
įtekmę. Wasarę daugiausiai pasi
taiko mirezių, žiemę gi, taigi 
Sausyje, Wasaryje ir Kovo mė 
nesiuose, daugiausiai buwa gimi
mų. Teip wienas, kai|> ir kitas 
apsireiškimas paeina nuo užlai- 
kanezios gywybę energijos: juo 
ta energija didesni, juo ji smar- 
kiaus darbuojasi, juo ant jos pa
laikymo žmogus reikalauja ir 
maisto daugiaus, tęsyk tai ji la- 
biaus ant pawojaus pastatyta negu 
laike, kada ji ilsisi. Gyvybės 
energija darbuojasi smarkiausiai 
tose walando8e, kuriose daugiau
siai mirezių atsitinka, kada gi ji 
darbuojasi silpniausiai, mažiaus 
atsiranda pavvojuje, tada buwa 
mažiausiai mirezių, o daugiausiai 
gimimų. Kaslink smarkumo ir 
greitumo pulso ir kūno tempera
tūros, taigi jo šilumos, prof. Fo- 
rel isztyrė, kad smarkiausias pul
so muszimas buwa terp 3—8 
wal. po pietų, taigi walandose 
didžiausio mirezių ir mažiausio 
gimimų skaitliaus, silpniausias 
gi terp 1—7 wal.. iš ryto, taigi 
valandose didžiausio gimimo ir 
mažiausio mirezių skaitliaus. 
Terp 8—10 wal. wakare pulso 
muszimas wėl pasidina, o terp 12 
—2 wal. naktyj wėl labinus nu
puola, nors tose walandose lygiai 
pasididinimas, kaip ir nupuolimas 
jau neteip znaimus. Pasididini- 
mas kūno szilumos ir jos pasima 
žinimas wi»ai sutinka su pasididi 
nimu ir pasimažinimu pulso: kū
no szUumo mažiausia 1—6 wal., 
ryto, didžiausia gi 1—7 wal. va
kare. Kūno sziluma
serganezių didžiausia buwa terp 
2—7 wal. po pietų, todėl tose 
valandose ir daugiausiai ligonių 
mirszta. Priežastys,kurių (Įėl ryt
mety j daugiaus būva gimimų, 
pnderaneziai dar neisztirtos; tū
li mokslincziai spėja, kad tas 
paeina nuo mažesnio, arba dides
nio kraujo spaudimo ir daugumo 
anglerugšttes kraujo gyslos.

šiltinėms

Lai sz k iri ant paczto.
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ant j omar ko į miestelį Bvdzen-1 tis atsakanezioms prietaisoms gal
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(T^a).
Italija užima plotą apie 5į tukstanezių ketvirtainių 

mylių; ant to ploto gyvena 31 milijonas gyventojų, taigi 
iszpuola po 6000 su virszum ant vienos ketvirtainės mylios; 
tirsztumas apgyvenimo vienok ne visur lygus, tirszcziau- 
siai apgyventa yra Lombardiszka žemuma, kur iszpuo
la ant ketvirtainės mylios tiek jau gyventojų kaip 
Tikruose Chinuose. Kadangi Italijoj trūksta anglių, todėl 
iszdirbystė ne galėjo teip pasikelti kaip antai Anglijoj, 
Vokietijoj, arba Prancūzijoj, rengimą didelių fabrikų 
stabdo stoka anglių, taigį kuro; todėl žemė, nors kaip antai 
Lombardijoj ir labai vaisinga, ji ne gal iszmaityti visos 
savo gyventojų daugybės, todėl daugelis keliauja į kitus 
krasztus; nė vienas Europos krasztas ne siunezia į kitas 
svieto dalis tiek iszeivių kiek Italija: daug italijonų at
kanka į sziaurinę Ameriką, ne mažai keliauja į pietinę, 
apgyventą jiems giminingų iszpanijonų. Italija visa beveik 
apgyventa Italijonų paeinanezių nuo senovės rymionų; tikt 
sziaurinėj dalyj jie susimaiszę su tautomis germaniszkos, 
keltiszkos ir sloveniszkos kilmės, kaip antai su Longobar- 
dais, nuo kurių sziądienini Lombardija savo vardą gavo 
ir galiais ir slavais, ant salos Sicilijos susimaiszę su atė
jusiais isz Afrikos arabais ir su grekonims. Sziądien visi 
kalba itališkai; Kalabrijoj yra dar kelios deszimtys tuk
staneziųaibanieezių, kurie užlaikė dar ir savo kalbą. Kas
link tikėjimo, italijonai iszpažįstakatalikiszką tikėjimą, tikt 
tikėjimas remiasi pas juos labiaus ant pildymo formų, negu 
ant jo dvasios: tankiai italiszki plėszikai, kokių yra czia 
daug, isztraukdami ant plėszimų, meldžiasi, kad jiems 
pasisektų. Retai kur daugiaus yra tiek puikių bažnyczių ir 
jose brangių abrozdų, statujų, kaip Italijoj. Puikus kli
matas, stoka szalczių, ypacz pietinėj Italijoj, atsiliepia ant 
gyventojų budo: italijonai linksmi, mėgsta dainas, muziką 
ir viską kas yra gražų. Niekur dailės mokslai teip augsztai 
ne pakilo, kaip Italijoj, italijonys yra dailės mokintojais 
kitų Europos krasztų, muzikoj, skulptūroj jie ir sziądien 
stovi dar pirmose eilėse, nė viena tauta ne turi tiek puikių 
giesminįkų kaip italijonai. Sunkaus darbo jie vienok ne 
mgėsta, minta kaip nors, rėdosi^ gyvena ne geriaus, sziltas 
visada oras daleidžia jiems gyventi ant lauko. Szal- 
tesnis oras Lombardijoj atsiliepia ant gyventojų budo: 
Lambardijoj jie darbsztesni negu gyventojai sziltesnės 
pietinės Italijos, Lombardijoj daugiaus yra dirbtuvių ir 
žmonių apszvietimas czia stovi augszcziaus negu pietiniuo
se kraeztuose. Svarbiausias užsiėmimas yra žemdarbystė, 
augina jie: maišą, ryžius, alyvų medžius, vyną, visokius 
vaisius, šilkus. Prekystą, ypacz užjurini, Italijos ne ma
ža.

Sziądien Italija tveria vieną viešpatystę ėsanezią po 
valdžia karaliaus, iki ne seniai vienok buvo czia daug 
smulkių vieszpatyszczių, isz kokių ilgiausiai užsiliko popie
žiaus valdybos su Rymu. 1871 m. vienok, isztraukus iš 
Rymo prancūziškai kariaunai, kokia ant popiežiau* ap-ų rytus h* per Suezo kanalą.

kai, taigi juo toliaue nuo jūrių kranto, juo jos augszcziaus: 
yra ežia daug puikių senovės didžturezių pastatytų isz bal
to murmulo rūmų. Genovoj gimė garsus Amerikos atradė
jas, Kristoforas Kolumbas. Spezia, ant rytinio galo Liguri jos 
pakranezių, geriausias Italijos kariszkas portas.

Toskanija užima prieupius upės Arno, terp Apeninų 
ir Tirreniszkų jūrių. Krantai to kraszto seniaus turėjo 
daugiaus užtakų, bet iszkirtus girias, upės suneszė durn
ių, iszlygino pakrantes, tūli miestai, kurie seniaus buvo 
kaipo portiniai, prie jūrių, atsirado toliaus nuo jų ir per 
tai nupuolė. Žemuma upes Apio yra tai vaisingiausia 
to kraszto dalis, ji geriausiai iszdirbta, iszrėžyta tyczia nu
kastais kanalais. Miestas Florencija, ant upės Arno, turi 
apie 250000 gyventojų, vienas isz dailiausių Italijos miestų, 
garsus savo muzejais ir dailės mokslų akademija. Pisa, 
netoli įpuolimoupės Amo į jūres; vidurinių amžių gadynėj 
tvėrė turtingu, kaip Gonova ir Venecija republiką, bet pa
sitraukus krantams toliaus į jūres, atsirado toli nuo jūrių, 
ir per tai nupuolė. Livorno turi apie 150000 gyventojų, 
ant upės Arno; isz ežia iszgabena daugiausiai alyvos.

Rymiszka Kampanija užima prieupius Tibro, yra ji 
teip sakant lopszys garsios senovės Rymo vieszpatystės, 
kuri platino ne tikt savo valdžią,, bet ir civilizaciją po ki
tus krasztus. Miestas Rymas, turintis apie pusę milijono 
gyventojų, karaliaus sostapilė ir sostapilė galvos katali- 
kiszkos bažnyczios, popiežiaus, yra jis prie įpuolimo upės 
Teverone į Tibrą. Yra ežia daug puikių bažnyczių, į baž- 
nyczią Szvento Petro patelpa 54000 žmonių; ne trūksta 
puikių rūmų, terp kurių popiežiaus rūmas, Vatikanu va
dinamas, turi 11000 kambarių. Po Rymu yra olos, Kata- 
kumbomis vadinamos, pasidarusios isz senovės akmenų 
skaldinyczių; katakumbose rinkosi pirmutiniai krikszczio- 
nys, ežia laikė dievmaldystą ir slėpėsi nuo persekiojimų 
stabmeldiszkų Rymo ciecorių. Miestas, laike Rymo cieco- 
rystės, buvo didžiausias gal ant visos musų žemės, turėjo 
su virszum 3 milijonus gyventojų.* Rymas miestas ne 
sveikas, vasaros laike siauezia drugiai. Ostia, seniai buvo 
portinis miestas, dabar gi jis yra jau tolokai nuo jūrių; 
portu miesto Rymo yra Civita • Vecchia (iszsitaria Czivita 
Vekija).

Neapolitaniszka arba Napolės Kampanija užima pau
pius Garigliano ir Volturno. Vaisingiausi ir gražiausi tos 
Italijos dalies krasztai yra prie Napolės užtakos. Czia 
auga kuo puikiausiai pietinių krasztų vaisiai. Isz miestų 
svarbiausi: Neapolius arba Napole, turi apie 600000 gy-, 
ventojų, prie puikios to paties vardo užtakos, netoli vul
kano Vezuvijaus. Netoli Napolės yra kaimai Portici ir 
Resina, ant vietos miestų Herculanum ir P&mpejos, užber
tų pelenais iszsiveržusiais isz Vezuvijaus; miestus tuos 
dabar isz dalies atkasė. Ant tų vulkaniszkų pelenų pa- 
parengtos puikios vynyežios. Galuose dviejų mažų pus- 
salių atskirianezių Napolės užtaką yra dvi salos: vulka- 
niszka sala Ischia, kurią naikina tankiai czia atsitinkanti 
žemės drebėjimai ir sala Capri.

Abruzzo užima augszcziausią Apeninų dalį, iszkilimą 
kalnais apsiaustą. Krasztas tas retai apgyventas, nėra 
czia nė didelių miestų.

Apulija tveria žemumą besitraukianezią iki Adrija- 
tiszkų jūrių; pietinėj dalyj turi daug ganyklų, ant kurių 
gyventojai augina dideles avių bandas. Isz miestų svar
biausias yra Brindisi, esantis ant laivų kelio plaukianczių

gynimo buvo czia palikta, karalius Viktoras Emanuelius už
ėmė Rymą ir czia perkėlė savo sostapilę. Yra rods Italijoj 
maža savistovi republika San Marino, turinti vos 
apie vieną ketvirtainę mylią ploto ir apie 8000 gyventojų- 
Sziaurinėj dalyj, terp Italijos ir Prancūzijos yra maža ne 
prigulminga kunįgaiksztystė Monako, turinti apie 30000 
gyventojų, pagarsėjusi kompanijos parengtais loszimo 
namais.

Italija susideda isz sekanezių dalių:
Lombardija užima sziaurinę Italijos žemumą. Ji labai 

vaisinga; seniaus, dėl tankiai czia atsitinkanezių tvanų, 
buvo daug klampynių, ypacz gi paupiuose, bet gyvento
jai, tyczia nukastais kanalais, per nupylimą augsztų isz- 
iszilgai upių pylimų,iszdžiovinimo klampynes ir pavertė visą 
kraaztą į puikų daržą. Traukiasi czia laukai maišu užsėti, 
kurių rubežiai apsodyti szilkmeldžiais ir vynvuogėms. Ant 
tų vaisingų ir gerai iszdirbtų plotų vienok gyventojai ne
turtingi, kadangi teip kaip Lietuvoj, teip ir czia skrau- 
džia beturezius augsztesnės luomos, kurių kasztais tapo 
iszdžiovintos buvusios pirmiaus klampynės. Ukinįkai ant 
tų vaisingi^ plotų kenezia vargą, užtai miestai turtingi ir 
puikus.

Vakarinėj Žemumos dalyj, arba Piemonte, ant susibė
gimo kelių vedanezių per Alpus, ant upės Po, yra miestas 
Turin, turintis apie 350000 gyventojų; ant kelių vedan
ezių per Apeninų kalnus yra miestas Alessandrija; netoli 
yra kaimas Marengo, pagarsėjęs musziu, kuriame Napoleo
nas I sumuszė Austrijokus.

Sziaurrytinėj žemumos dalyj, arba Venecijoj, svar
biausias miestas yra Venecija, turintis apie 180000 gyven
tojų, bet seniaus jų turėjo daug daugiaus. Miestas pasta
tytas ant salų, ant kurių pasislėpė gyventojai nuo pakran
ezių, ant apsisaugojimo puo sziaurinių tautų užpuolimo. 
Venecijoj, vieton ulyczių, yra kanalai, vieton gi vežimų, 
jais plaukinėja valtys. Miestas ir jo apskritysseniaus tvėrė 
savistovę republiką, kuri vedė kuo placziausią prekystą su 
rytiniais krasztais Jr su Indijoms. Atradus vienok kelią 
į Indijas aplink Afriką, Vencijos prekystą pradėjo pulti, 
nupuolė ir patsai miestas; Mantua, Peschiera, Verona, Leg- 
nano yra tvireziausios sziaurinės Italijos tvirtynės.

Pietinės žemumos dalis, arba teip vadinama Emilija, 
traukiasi iszilgai sziaurinio szono Apeninų kalnų. Isz 
miestų svarbesni: Piacenza, ant upės Po, tvirtynė; Bologna 
arba Bolonija, turi apie 150000gyventojų, vidurinių amžių 
gadynėj garsi buvo mokslais ir savo akademija, į kurią ke
liavo norinti pasimokinti isz kitų Europos krasztų. Rave' 
eina, seniai buvo portinis miestas, bet vanduo suneszė 
dumblą, isz kurio pasidarė kietžemis ir dabar tas miestas 
yra jau toli nuo jūrių.

Ligurija užima siaurą diržą terp Apeninų kalnų ir 
Genovos užtakos; pa ežios pakrantės vadinamos yra Rivie
ra. Krasztas tas, nuo sziaurių uždengtas augsztais kalnais, 
yra daug sziltesnis negu kiti ėsanti po tokia jau geografisz- 
ka platuma, auga czia palmos, kurių niekur aplinkinėse 
nėra. Oras sveikas, daktarai siudezia į Rivierą džiova ser- 
ganezius. Viduriniuose amžiuose buvo czia galinga ir tur
tinga Genovos republika, kuri turėjo savo valdybas prie 
Viduržeminių jūrių, teiposgi pakrantėse Juodųjų ir 
Azoviszkų jūrių: jai prigulėjo ir pusalis Krimas. Mies
tas Genova arba Genua, turi apie 250000 gyventojų, bet 
seniaus jų turėjo daug daugiaus. Dabar tas miestas vėl 
pradeda kilti, kadangi jis likosi sujungtas 'geležinkeliu 
bėganeziu per Alpų kalnus su krasztais į sziaurius nuo tų 
kalnų. Kadangi ruimo miestas turi ne daug, todėl trio- 
bos augsztos kaip Amerikoj, ulyczios bėga amfiteatralisz-

Kalabrija užima pietinę pusslio užbaigą- • Krasztas 
tas kalnuotas, apžėlęs giriomis, kuriuose slapstosi gerai 
suorganizuoti plėszikų pulkai. Kalnai prisiartina visai 
prie jūrių krantų. Miestas Reggio, yra prie Mesinos per- 
takos atidai i nanezios pussalį nuo salos Sicilijos.

Sala Sicilija, didžiausia ant Videržeminių jūrių 
atidalyta nuo pussalio siaura, turinezia vos pusę mylios 
Messinos pertaka: sala turi trikampį pavidalą, todėl seno
vėj ją vadino Trinakrija. Iszilgai sziaurinių jos krantų 
traukiasi kalnai, kurie yra pratęsimu Apeninų; kalnai tie 
status į sziaurių pusę, į pietus gi nusileidžia isz palengvo 
prie iszkilimo, kurisai pripildo visą salą; tikt rytinėj salos 
dalyj yra ne dideli, bet labai vaisinga Katanijos žemuma 
Ant tos žemumos yra vulkanas Etna, kurio virszunė yra 
ant 3300 metrų arba su virszum 10000 pėdų augszcziaus 
jūrių jiavirsziaus ir pereina amžino sniego liniją. Senovėj 
Rymo ciecorystės laikuose, Sicilija buvo vaisingiausia cie 
corystės dalis, ji buvo maitintoja Rymo; iszkirtus gi girias 
persikeitė ir salos klimatas, jis sziądien per sausas, žem 
darbystei netikęs; vieton apdirbtų laukų yra czia ganyklos 
Kaimiecziai nuvargę, neturtingi, kalnuose slepiasi dideli 
gerai susiorganizavę plėszikų pulkai. Turtingesni gyvento
jai gyvena didesniuose miestuose, kurie yra jūrių pakran
tėse. Palermo, turi apie 300000 gyventojų, prie sziaurinių 
pakranezių, ant vaisingos kalnų apsiaustos žemumos. 
Meesina turi 150000gyventojų, ant to paties vardo perta- 
kos, atidalinanezios Siciliją nuo pussalio; miestas tas yra 
ant laivų kelio plaukiaiwzių isz vakarinių į rytines dalis 
Viduržeminių jūrių. Nuo Messinos rengiasi per siauriau
sią pertakos vietą padirbti tiltą, arba tunelį po jūrių dug
nu. Catanija, turi apie 150000 gyventojų, apaczioj Etnos; 
turi visas triobas statytas isz lavos. Girgenti, prie pieti
nių pakranezių; netoli to miesto yra labai turtingos sieros 
kastynės.

Netoli Sicilijos, į sziaurius, yra Lipariszkoe, salos, vul- 
kaniszko paėjimo, ant kurių yra nuolatai ugnį metantis 
vulkanas Stromboli. Į vakarus yra Egajiezkos salos.

Sala Sardinija, didžiausia sala vakarinėj Viduržemi
nių jūrių dalyj, toliausiai gulinti nuo pussalio, kalnuota, 
ne vaisinga, pakrantėse turi daug klampynių, atidalyta 
nuo kitos prigulinezios Prancūzijai, teiposgi didelės salos 
Korsikos, szvento Bonifacijaus pertaka. Svarbiausias mies
tas yra Cagliari.

Salos Malta. į pietus nuo Sicilijos, susideda isz kelių 
salų, isz kurių didžiausia yra sala Malta, prie įėjimo į Sici- 
liszką pertaką, atskirianezią Siciliją nuo Afrikos. Salas 
tas užėmė aglijonai, kurie sudrutino didžiausią miestą, La 
Valleta; ant uoluotos nuogos salos laivais suvežė jie isz 
Sicilijos vaisingą žemę ir teip sakant, nuogas uolas padarė 
vaisingomis. Sala Malta turi apie 40000 gyventojų.

Pirenėjiszkas pussalis.
Pirenėjiškas arba Iberiškas pusalis yra iš trijų pie

tinės Europos pussalių toliausiai į vakarus, terp Vidurže
minių jūrių ir Atlantiszko oceano; atidalytas nuo Europos 
kietžemio ant linijos terp Biskajiškos ir Lijoniszkos 
užtakų; linija ta turi 60 mylių ilgio; atidalytas nuo 
*Europos kietžemio Pirenėjų kalnais. Krantai to pussalio 
vienodi, mažai turi gilesnių užtakų ir salų.

(Toliaus bus)



Wietines Žinios.
— 28 m.JuozasMarcinievskis, 

gyvenantis po nr. 54 Cherry ui., 
pereitos nedėlios dieuę užėjo pas 
gyvenantį po nr. 145 Erie ui., 
Williamę Smithę ir reikalavo, 
kad tas atiduotų jam revolverį. 
Terp draugų užgimė barnys, lai 
ke kurių, Smith pagriebė revol
verį ir liepė Marcinievskiui eiti 
laukan ir jeigu neiszeitų, žadėjo 
jį nuszauti. Kadangi tas nepa 
klausė, Smith patraukė vienę sy
kį, sntrę, treczię ir ketvirtu sy
kį, bet revolveris neiszdegė, 
Marcinievski stovėjo ant 
vietos. Penktę kartę 
revolveris iszdegė ir kulka pa 
taikė stovineziam į raukę, po- 
tam davėsi girdėti dar vienas 
szuvis, kulka pataikė Marci
nievskiui į krutinę; tas potam 
iszbėgo ant ulyczios, bet pabėgė 
jęs vienę b lokę, puolė negyvas; 
pamatęs tę per langę Smith, isz
bėgo isz namų ir pasislėpė pas 
tėvę, bet ten policija greitai jį 
surado ir suaresztavo.Teip Marci
nievski kaip ir Smith turėjo ne
gėrę garbę, kaip kaimynai sako, 
jie buvo vagys.

— Savinįkai Chicagos dides
nių dirbtuvių, turtingiausi pre 
kėjai, norėdami per svetimę dar- 
bę pasigirti savo patrijotizmd, 
uoriuezius eiti kaipo liuosnoriai į 
karę su Iszpanija puliuosu<>ja, tū
li didžtureziai pažada mokėti per 
wisę laikę net pilnę algę, kiti pu 
sę, wisi prižada sugrįžusius at
gal ant tų paežių vietų priimti, 
žinoma, jeigu sugrįž sveiki. Kę 
darys su tais,kurie pargrįž be ko
jų ar be rankų, nieko nesako. 
Mat lengviaus rodyti patrijotiz- 
mę užpelnyrę aukomis savo sam- 
dinįkų negu paežiam aukauti sa
vo gyvastį. Norinczių eiti lygiai 
darbinįkų, prekėję pagelbinįkų, 
urėdnįkų yra daugiaus negu rei
kia, nors teip garsina angliszki 
laikraszcziai; isztraukė ir keli lie
tuviai.

— Skaitlius katalikų Chica
gos dijecezijoj, kaip matyt isz 
apgarsytų žinių, nuo 1894 m. 
pasididino ant 1000 žmonių. Kas 
link katalikų skaitiiaus, tai tikt 
NevYorko dijecezijoj yra jų dau
giaus. Užtai Chicagos dijecezijoj 
daugiaus yra parapijinių moks- 
lainių ir daugiaus jos turi mokin
tinių. Po valdžia Chicagos archi- 
vyskupo yra 449 kunigai, 210 
bažnyczių, 100 filijų ir koply- 
czių ir 17 misijų. Parapijinių 
mokslainių yra 148, kurias lanko 
49555 vaikai. Apart žemesnių 
mokslainių,dijecezijoj yra: 5 kole
gijos su 1140 studentų, 17 semi
narijų moterims, kurias lanko 
2248 mergaitės; apart tų yra dar 
6 pataisymo mokslainės. Katali
kų visoj dijecezijoj yra 551000.

— Į Orpheus hallę, po nr. 465 
N. Clark str., užėjo bokseris 
Sehrosbee, su pulku neturinezių 
kę veikti žioplių; visi jie pano
rėjo iazbandyti tvirtumę savo 
kumszczių ant sveczių ir tarnau- 
janezių minėtoje bailėj. Halės ka
sierius Schilliug, ant kurio atėję 
norėjo pirmiausiai savo kumsz- 
czias iszbandyti, aut atsigynimo 
griebė revolverį, szovė ir patai
kė Schrosbeejui į krutinę. Jo 
draugai pagriebė jį ant rankų ir 
iszvilko isz hallėe,bet jis nuo pa- 
szovimo neužilgio pasimirė. 
Schiling likosi suaresztuotas ir 
nuvestas ant policijos stacijos.

— Pereitos pėtnycziop dienę 
Chicago j likosi pakartas Christian 
Merry, ant nužudymo sūdo nus
pręstas už užmuszimę savo pa
ežio s. Prie to susirinko keli dak
tarai ir reporteriai, kurie,žinoma, 
angliszkuoso laikraszcziuose pla- 
cziai apraszė paskutinius jausmus 
etnauezio ant kartuvių. Merry 
isz ryto priėmė paskutinius sa
kramentus ; ant kartuvių ėjo be 
baimės.

— Garlaivys “Grecian”, ties 
Lake str. užvažiavo ant uždary
to tilto ir diktai jį pagadino: su
daužė barijierę ant pietinio szo- 
no, pagadino visę szonę paskirtę 
ant perėjimo pėksztiems. Kada 
minėtas garlaivys atsimuszė į 
tiltę, per jį bėgo du sztritkario 
vagonai, jie tapo isz szėnių isz- 
mesti ir keli važiuojanti juose 
pasažieriai iszpuolė. Didesni ne
laimė vienok prieto neatsitiko.

— Sziame numeryje “Lietu
vos” talpinasi pilnas kataliogas 
musų knįgų. Perskaitykite.

Nauji rasztai.
Robotu i k Litevski, N r. 2. Eis
mo Poawięcone Spravom 
Klasy Robotniczej. Wychodži 
nieperjodycznie. Organ Litews- 
kiej SocijalneJ Parlji. Sty eželi 
1808 r.
Yra tai Nr. 2 laikruszczio “Lie

tuvos Darbinįkas”, bet lenkiszkoj 
kalboj, Nr. 1 iszėjo skyrium len
kiszkoj ir lietuviszkoj kalbose; 
turbut iszleis irNr. 2 teiposgi ir 
lietuviszkoj kalboj. Kur iszeina 
tasai laikmsztis, nepaduota, pe
luotas tikt redakcijos adresas dėl 
visokių 8usineszimų,jis yra: Otto 
Lang, Hegibach str. Zuerich, 
Szveicarijoj. Kaip patsai wardas 
rodo, “Robotnik Litevski” yra 
tai laikrasztis pašvęstas Lietu
vos darbiuįkų reikalams. Dabar 
iszleistame,tikt lenkiszkoj kalboj, 
Nr. 2 tek a daug svarbių žinių 
apie padėjimu darbinįkų Lietu- 
woj visokiose pramonėse. Apra- 
szyta wiskas objekty viszkai, ma
tomai paežių darbinįkų; isz tų 
rasztų matome, kaip sunkus yra 
Lietuvos darbinįkų padėjimas, 
kaip maži uždarbiai, pareikalauti 
palengvinimo savo būvio, per 
nesupratimu paežių darbinįkų, 
beveik negalima: darbinįkai ki
tų Lietuvos krasztų skundžiasi, 
kad visur jiems daro konkurenci
ją Žemaicziai, kurie veržte ver- 
žia vietas ir sutinka dirbti už 
mažiausią užmokesnį, nors reika- 
vimai darbdavių butų kuo di
džiausi. Szitame laikraszczio nu
meryje telpa žinios apie padėji
mu ir uždarbius dir'oanczių Lie
tu vos skurę iszdirbinycziose, apie 
darbinįkes tabako ir popierosų 
dirbtuwėse; apie dirbanezius 
geležinkelio dirbtuvėse Wilniuje, 
apie darbinįkus dirbtuvėse dal
gių ^Vileikoj, Rekoszo maszinų 
dirbtuvėj Kaune, kur dirba be
veik vieni lietuviai, dirbtuvėj 
Szmitto Szancuoee, szruotų dirb
tuvėj Titmanso, Kaune. Tolinus 
eina apraszymas padėjimo knįgų 
apdirbėjų Kaune,darbinįkųSziau- 
liuose; apie darbinįkus negeliukų 
dirbtuvėse Rosenblumo Aleksote, 
apie darbinįkus mechiniszkuose 
varstotuose Fredoj. Apie sztrai- 
kus Lietuvoj ir daugelis kitokių 
labai svarbių žinių. Telpa ežia 
teiposgi žinios apie atsibuvusį 
Zueriche susivažiavimu lenkisz- 
kos jaunuomenės, ant kurio likosi 
užgirta: 1, iszreikszti pagyrimę 
lietuviszkai jaunuomenei karinu 
janeziai už liuosybę lietuviszkos 
tautos, 2, pripažinti lietuviams 
visiszkę tiesę tverti savistoves 
lietuviszkas jaunuomenės organi
zacijas, 3,stengtieai susipažinti su 
lietuviszka jaunuomene ir remti 
vieni kitus. Jeigu visi lenkai 
pripažintų mums tokiai liuosybę 
ir remtų mus musų kovoje už 
liuosybę ir savo tautystę, nebūtų 
terp mus nesutikimų ir nepasiti
kėjimų; jeigu užgimė terp lietu
vių ir lenkų nesutikimai, kaltė 
tai lenkiszkų didžiūnų, kurie lie
tuvius vis dar laiko už savo 
baudžiaunįkus.

Jeigu Jautiesi nesveiku, imk vlenęCASCAB 
ETS, o iszgyd/s tawj, ui 10 Ir 20c.

Draugyszcziu reikalai.
Chicęgo, 3 d. Balandžio, Dr-tė 

“Liuosybės” laikė savo prieszme- 
tinį susirinkimu salėje L Ažuko, 
3301 Auburn avė., ant kurio ap
rinko nauję administraciją isz 
sekanezių ukėsų: J. Petroszius— 
prez., P. Mauric—vic-prez.,A.Ru- 
dauskas—prot.sekr., A. Walios— 
fin., sekr. J. Kuczis— kasierius. 
Iždo dažiurėtojais: J. Mosteika, 
M. Palszis ir J. Gudlenkis.

Ta pati draugystė laikys savo 
metinį susirinkimu nedėlioj, 1 
Gegužio, tuojaus po 12 valandai 
vidurdienio,toje paezioj L. Ažu
ko salėje, ant kurio užkvieczia 
visus sąnarius pribūti. 
Teiposgi užkvieczia ir ki
tus dorus lietuvius ant prisira- 
szymo, pakol dar įstojimas yra 
pigus, tik 11.00. Po metiniui su
sirinkimui įstojimas bus pakeltu 
pagal konstituciją.

Su guodone,Dr-tė Liuosybės.

Pa|ieszkojimai.
Pajieszkau sawo kaimynų: Juozo Ka 

valausko ir Winco Rimkaus isz AJlinu 
kaimo, Selvestro Banio isz Plauginių 
kaimo, ir Kazimiero Kluso.*Wisi Kauno 
gub., Reseinių paw. Teiksis atsiszaukli 
ant szio adreso:

Juozas Maženta.
804 E. R. R. st., Mahanoy, City, Pa.

•)Kaz. Klusas yra miręs Chicagoj 1897 
m. Adm.

Pajieszkau savo draugo, Juozo Jud- 
ezo, isz Kauno gub., Reseinių pa v., kai
mo Gedm iniszkės,3 metai atgal gyveno 
Spring Valley, III. Turiu prie jo labai 
svarbu reikalą. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot man žinią.

Frank Survii,
Bdx 1273, Kewanee, III.

Pajieszkau savo draugo, Petro Plevo- 
ko, isz Kauno gub., Panevėžio pav., isz 
miestelio Wabalnįkų. Pirmiau gyveno 
arti Chicagos. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinia ant szio adreso:

Bernard Jatolevicz,
8 Horace st., Somerville, Mass,

Pajieszkau sawo 3 szvogerių: Alek
sandro Tamaluno, Juozo Tam alūno ir 
Petro Tamaluno. Jie pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinia ant szio adreso: 

M i kolas Wilumaitis, 
Weatogue, Conn,

Pajieszkau sawo draugo, Mikolo Dra- 
suezio, isz Kauno gub.. Panevėžio pav., 
isz miestelio Krakinavo. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso szito:

^Vincentas Novikas.
783 Hoven Burdin st., 8. Troy, N. Y.

Pajieszkau Jono Žukausko ir jo bro
lių Banonukų. isz Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., kaimo Czystos-Budos; 
atsiszaukite ant szio adreso:

K.Klimawiczia, Glenlyon, Pa.

Turėdamas sawo farmą 60 akrų lauko, 
pajieszkau doros merginos dėl apsive
dimo. Teiksis atsiszaukti ant szio 
adreso: S. Kasparaitis,

Box 13, Masonville, N. J.

Pajieszkau savo draugo, Juozo Bižo- 
ko,isz Wilniaus gub.,Trakų pav..kaimo 
Pamarkų. Jis pats,ar kas kitas.teiksis 
duot žinią ant adreso szito:

Kristus Beksza,
28 L. st,, South Omaha, Nebr.

Knigu Kataliogas.
K n i gos HvietlMzkoa Intaipoa.

Abecela KenaaM moklntuwe dal waiku 20c. 
Amžiau* asla* Poruko Piloto, kuri* buwo

(udte Wiw>*patie« Jėzau*..........................5c
ANDEttBONO PASAKOS. Vienoje kayye-

ieje 10 gražiu paaakaiczla.......................... 15c
Aiuertka Pirtyj* Komedija dėl teatro 10c.
A neg Jotai l*zeiiartmal ir patarle* l*z gyveni

mo *enowe* Grekonu oei Kymloou“ “ 5c 
Apteka Dievo....................................................11.00
Aliute duktė kunigaiktaezlo Kerniau*, nauja

ir graži pa<a«ca .............................................-5c
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* dėl apaiaaugo-

Iimo nuo neprieteliu vedanoziu i*z tikro ir 
•zganiugo tikėjimo kelio in prapulty. Czla 
raazeja* nurodo kurio* yra *eniaualo* a- t 

■vleto kalbo*. nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
iietuvl.zka kalba yra aeniauala Ir kad turi 
daugiau.iai neprieteliu. kurie stengia*! ja 
Uznalkintt; aut galo paduoda rodą* kalu 
nuo tu neprieteliu apaisaugoti . . lOe

Arielka yra nuodai paeinanti l»> girtybe*. Czia 
aprnszo ka* yra arielka, kaip ji kenkt* žmo
gui. parodyta *u keturiais abrozelial* žmo
gau* pilao. kokio* isz girtybe* įlipa pastoj* 
ir paduoto* rodo* kaip nuo to galima i*z*igy-
ayu. .....

Bal<a* Karžigi* (eile*).......................  5o
Birutei dainos “ “ 10o
Hudai gydymo. Daktariszka knyga................. 4tto
Dievaiti*, apytaka szio* gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasak*, kurio* lietuvi*! d* nlek*d 
negirdėjo. Preke •- “ •- *1 .oo

Daiuu skrynele ., .. 20c.
Devoniszkiu kryžius (Isztyrim** apie Devo 

ntszkiu kaimo kryžių) . . . . 10c
Du broliu pieszinys Hz turku kares su masko

liai- . ................................................»c
Duonos jieszkotojai (apysaka) . . . 16c
Du puiku* apraszymai apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimu vaiku 11.00
“Dirva" medega S. Daukanto bijogralljai (gy

venimai). Y r* tai naujau** knigel* ir labai 
akyva, kurioje apraazyta* gymenlma* Kimi
no Daukanto nuo pat kūdikyste* iki jo *mer- 
ti*«: kaip augo, kur mokinosi k* veik* ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knlgeleje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... 80c 

Etnollogiazko* smulkmenos 25c
Egle žaiczlu karaliene ir iszgriovima* Kauno 

pili* 1MB m., du puiku* dr*mal paraižyti A 
leicsaudro Gužuczlo .... 25c

Genu Dede. Graži pasaka i*z (šiandieninio Lie
tuviu padėjimo................................. 10c

Gyvenimu* Stepo Rauduoelo pasakos 15c 
Gyvenimas Oenavaltee (Genovefos). Yra 

Ui labai pulki Ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra 50c

Graži vaiku knygele “ “ • 10c
Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrukos “ “ lOc
It tori Ja užtaiko Prancūzu vainos atsitiks

šio* Afrikoje . . ZOc
Istorija gražio* Mageleno* ., ZOc
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas. 50c
Iszganimas vargdienio. Knigel* pamoki-

j nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
Juokingas pasakojimas apie Bzalubulziu*

ir du gražu* straipsniai Isz ukinikyste* 5c 
JuoanpasKoniuszevskl*. arba kankinimas

L'nijotu po valdžia maskoliau* .50o
K. DonelaiozioraszUi 40c
Ka darytu, kad butume sveiki ir ilgai gyven

tume....................................................  10c.
Kankles, iietuviszko* dainos su natomis, 

suuisyto* ant< balsu, dėl vyru ,. Z6c.
Kaip igytie pinigus ir turu „ 10c
Kaip apsiginti nuo kolero* ir kiti naudingi

skaitymai . , , lOo
Kas teisybe Ui nemeta* puikio* apysakėlė*

isz lietuviu gy v-nįmo „ 15c
Kristijoną* Duonelaiti* „ ,, 10c.
Ka* yra. o ka* bu* „ „
Krumpliu Jonas pasaka ,, „ 10c
Kinai ir kaip jie grvena..,......................
Kelio* l*toriezkos dainos. Czia Ulpinasl labai 

gražio* ir*varbio* dainos apieKietuvos pra
eitin. Jo* HetuvHzkn* kunigaiktzozius, Kra
žių skerdyne ir tt. . . 10c

KeleU* žodžiu apie Rymo popiežiau* naklal- 
dlnguma. ... 10c

Keiituti*, tragedija 5*e aktuose ant loszimo 
teatru ..... 20c

KeleU* žodžiu apie lietuviu* ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pu*).M 10c

Kabalas Ulpinantis savyje visokiu* užmlni- 
mu* ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Lietuvos Tėvynė* Dainos, paraszytos kn. AnU- 
no Wienožlnsko. Labai gražios dainos ZOc 

Lietuviai amžių gludumuose Czia Ulpinasl ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele vs.-t*yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 5c

Lengva* būda* paežiam per save* pramok
ti* raszvtle, dėl nemokanczlu 10c

Lietuviizko* daino* is* visur surinkto*, 
apie keturi szimUi dainų “ B.00

Lietuviszka* (šiupinį* “ 6c
Lietuviszki RaszUl ir Rasztlnykal 50o
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rint! 72 daina*. , ,, 15c.
Lietualszka* lementoriu* vokiizkom* 11U- 

rom* preke .... ZOc
Lietuvnyku bei Libtnvo^nusidavimai, vo- 

kisskom* liurom*. 26c
Lietuvos Istorija. paraszyUS. Daukanto,dvi 

didele* knygos, kožna po 51.50, sykiu 
abi......... . ...............•............................... 11.00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip priUisyti 
Dievo dovana, isz kurios galima Užmokti 
gerai virti valgius it atsakanczlai vesti 
kukne..................................................ZOc

Lietuvyste* praeitis, dabartis ir ateiti* 25c
Mede Jo pasakojimas. Szi knygele yra naudingi 

kiekvienam ant perskaitymo, ne* czia an- 
raszo atsitikimu* vieno Medejo su visokiai* 
žvėrimis po svetimu* krasztu* ivieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas su 
trim* abrozelial*. . . . 10c

Maakolijo* politika *u Europa ir katalikiszka 
bažnyczia. Iszrodyma* kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuviu* ir iu 
bažnyczia*.........................................10c

Musu mužikėli* lazduota* ant naudos Lietuvos
Vkinykam*. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautitzks* kilimas. Po tam ro
dos ukinykam* prie gero vedimo ulrinykys- 
te*. ir keletas pasakaieziu . f lOc 

Medega musu tautlszkai vaistinykystai. Suloje 
knigoje apraszo visa* liga*, ju vardu* ko
kiai* ja* vadina Kaunlecziai ir Suvalki*- 
cziai. tepgi apraszo kokel* vantai* prasti 
žmones ja* gydo. Preke 40c

Namelis pustelayko “ “ 75c
Nauja* lietuviszka* Lementoriu* „ 10c
Negirdėta* daiktas ir garo* rodo* mulu mo

terėlėm* „ ’ 5c,
Nedorybe Rymo Cteooriaus, istorija i»z laiko 

ponavojimo Nerono .... 80c
Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tauto* rusu vieszpatystej

(socij*Iiogi*zka* pieszinys) . 35c
Paskutines mlszios.apysaka . 15c
Patarle* ir dainos........................................... ...10c
Pirmutinis degtine* varytojas, komedija 10c 
Puiku* apraszymas tikru atsitikimo isz lai

ko lenkmeczio vainos I8BS m. 40c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų , : . . 10c
Praeita Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių

užsidejitno miesto Wllniaus, koki jame 
kliosztoriai buvo, Loki lietuviszkf ku- 
nigalkszcziai gyveno, kokio* kares jy 
aplanke ir daugyb* kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu........................................... 10c

Pavogti arkliai ir Mendells Didgalvi*.Dvi
gražios pasakėlės ... 10c

Pasak* arte Jone Tvardaucka garsu burtlpyka 
ir jo darbus sykiu su apraszymaU apie bur
tus. Puslapiu 158. Preke , , 25c

Pamokinanti apraszymai Hz gyvenimo žmonių
Ir visokio* rodo*...................................... 15c

Pradžamoksli* Rauko* Raszto dėl norinczių
iszmoktie gražiai rasrytia 10c.

Pradini* mokslas anglH/ko* kalbo*................75c
Pilna* szimtmetlnl* kalendorius su plane

tomis ..... 10c.
Pasakojimas Antano Tretininko „ „ 25c
Puikus apraszymas apis Lle u va . 51,00
Pavasario Balsai, naujausiu dsleu knygele,

turinti 48 puikias daineles D Libreto 4 
aktuose .... 15c

Plunksnos abrozelial. Saeszioa naujo*,labai
gražio* pasakos , , , 20c

Rinalda Rl o aklinas “ “ “ 51-50
Rodos motinoms apie auginime žindaneriu

kūdikiu , , , , lOe
Renk vedle senoviszkos Istorijos. Czia talpinasi

apraszymai Egipto. Babiliouijo*. F<-tnciJo«. 
Persijos, Judeo* Indijos ir Kinu, pagal ju 
seniausiu* amžius. Yra labai akyva istori- 
ti. vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 50c 

imas vaito (vaisdelis) , , . 8c
Rutu Lapeliai naujausio* dainos vokHzkom*

literom* , , , 15c
Senose* apraszyma* apie Duktery Fily po Ka

reivio , , , ... 50c
Bumiszimaas arba baime turi didele* aki*.

Tikra teisybe isz Suvoiku gubernijos 15c 
Bpasaba* greito įsulmokinlmo angeisko* kai 

bo* n* apdaryta* “ “ 51.00
o apdaryta* “ 51-25

Tatai ūdas žydu “ “ 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausios dainos .20c 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija 10c
Trumpa lietuviszka Geografija paraižyta 

kanigo Žabrio..................................15c
Trumpi pamokinimai ir rodo* įsiimto* Hz 

knygų kn. K. Antanavicziau*... 10c
Tikyba ar Mokslą*. Knyga dėl tynnejaneaiu 

tikyba paatrement ant mokslo 50c
Tetervinam* burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dvi labai gražio* pasakaites 10c 
Waito pirszlyste. Komedija d»l Metro . 15c 
Wirszinykal. Marga* paveikslėlis. Labai gra

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

Weselijo« arba pagiresu gobtu Ves...................20c
Ziponas bei zipone ir aussinguma* bei sidab

ringumas Uetuviszkudainu.Yra ta) moko- 
llszkas iszvudtiojimas apie paėjima lie- 
viszkoa kalbo* . , . , , 25c

Žodynas keturiose kalbose: lletavtszkai 
H t wi*zkal. lenkiukai, ir ruakal. y- 
ra geriau** knyga dėl norinczių Hz- 
moktie lenkiuko*, rusko* arbate- 
tvlszkos kalbos „ 52.00

Zemaicziu Wyskupy*te. Yra tai puikiau** Hto- 
rija Žemaitijos, jos bažnyczių. kunigu, vys- 
kepu Ir viso katalikiszko tikėjimo, apta
lžyta nuo pat apskelbimo Zemalcziuo** ka- 
tallkiszko tikėjimo sulig musu gadynes, 
tai yra: nno 1412 Iki 1841 metu. Frake 5100

Žentas dėl Parodo* Komedija 1 akte, kuria 
grajyja teatruose , , , 15c

Knygom I>waNlazkoH IntalpoN.'
Apie Malda kaipo rakta in dangų................... 10c
s plaukimas 86. Sakramento „ 16c.
Draugija dėl Hzliuoaavimimo dusziu isz 

czyszczlau*......................................... 5c
Evangelijos, draugo lietuviszkos ir lenktsa- 

koa ant kožno* nedeloa ir szvente* 75c
Filoteaarba kelias In maldinga gyvenimą 50c
Garsas ape baisybia sūdo Dievo ” 25c
Gydyklos n<> baime* smerties 25c
Gyvenimai szv. Dievo ir III aokonas sz.

Franoiszkaus ' 20c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos 20c
Gyvenimas Wleszpaties Jėzaus 06c.
Gyvenimai vis* Siventu ant koduos dUnos

5 didele* knygos, kožna po “ 66c
Tie patys gyvenimai 8z*rentuju drūtai ap

daryti, viso* 5 dalys vienoje knygoje, ant na
gi ros užvardlnimai atspausti aukso litero
mis 54-25.
Gnesznyka* sugrąžytas ant gero kelio per

Jezusa Poną „ ~ 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to graeko „ 15c. 
i-toriJa Kataliku Bažnyczio* 51-00
Istorija seno ir naujo Htatlmo s* abrozelel* 16c 
Istorija seno istatimo no pat sutvėrimo

pasaulės iki užgimimo Kristau* 25c
Katalikiszko* Kstekizmo*............................... ,16c
Kas yra grlekssStabai naudinga knygai* 16c
Kalba ape Kataliku tikėjimą 16c
Kaip apapakajltle sumiani)a " 16c
Kanczia W. Jeaau* arba Gavenio* knygele, ,20c 
KssdianlnesMsido* “ “ 5c
Lietuviszko* misziossu natomis 10c
Misija. Yra tai dvasiszkas mokslas apie 

tikėjimą iszlmtas is* Raszto Szv. ir Žo
džiu paties Kristaus 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo
gus. norimi* vadinti* tikru Rymo-Ka
taliku, privalo perskaityti šzia knyge
le. idant suprasiu kas tu yra katali
kyste, kurio* Ji* varda neazloia. 40c

Nekaltybe aug- ztyb* ir grožybe to* dorybei 20c 
Pamokytai apie auda Dievo “ 16c
Pamokital ant didžiųjų metiniu izvencsiu 

ir didžiosios nedalo* „ 60c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbo* „ 62 00
Pekla arba amžina* pragaras 75c
Perspėjimas apie szventa tikėjimą “ 10c
stacijos arba Kalvarija......................................10c
Szkala pavargėliu, siratn Ir daugel kitu 

naudingu žinių................................ 15c
Tiesos žodžiai apie pamatini** tikėjimo 

dalykus d*l mokytu ir nemokytu nau
dingi........................... . ......................

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkauaka 15c 
Vadovas In dangų “ 40c
Vartai dantratis 16c
Vadovasaplankancziu kanczia Wie*zpaUe* 

Jesuao knstuso “ 15c

KnygoN Maldų.
Aukso Altorių* arba Szaltini* dangHzku 

skarbu apdaryta drūtoj skuroje. zataly
tais krasztai*, drueziai apkaustytas ir su 
kab* “ 51-80

Apdaryta szagrlne “ “ gl.00
Minksztame apdare “ “ “ 53 00
Apdaryta baltoj oellulojdoj , , 53 50
Apdaryta baltuose tau uoa*........................ MJDO

„ mėlyname ir juodame aksom* 54.00 
lialaa* Balandėlė*arba maža* szaltineli*. sma

giausia knygele dėl vyru Ir moterų nesztls 
in bažnyczia, naudingiausio* maldo* 86c

Balsas Balandėles apk.ustitas „ 86?
Baisa Balandėlės apdarytas krtsztole.........51-50
Apdaryta baltoj celių loja oj 0 M)

aksome , , , 0 00
Balsas Balandėles apdarytas baltuose kau

luose.................................................0.00
Garbe Dievui ant augsztyb**, skaroje, ap

kaustyta tr su kabe “ 51A0
ienas tr naujas Aukso Altorius, skuroje apkau 

stjrta* irsa ksb* 51.M
Bena* Ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkom* 

literomis •• •• •• “ 51.00
Maldų Vainikėlis, graži mažyte Maldų Kni

gel*. smagi dėl vyru nesztHin bažnyczia 
audekliniuose apdaruose , , 40c

Mažas Aukso altorius, mažyte knygele sma- 
Stauria dėl wyru nesam In bažnyczia, 

rutame audekliniame apdare , 40c
Ta pati apkalu su blekeml* 45c
Mažas Aukso Altorius audeklineme ap

dare ir apkalta* «u bleksmis “ “ 45c
Maža* aukto altoriui gražeme szagrino apda

re.............. ;...............................................50c
Meno *8v. Mari)** Fano* 50c
(szganlngl dūmojimai ape sopulius szv.

Marijos Panos " 20c
Ražaucziua amžina*............................................ 6c
Ražanczus amžina* ir su stacijom* “ 10c
Ražancziu* Ir draugyste.................................... 10c
Stobuktai Dievo szv. Sakramente " 4Oc 
Tajemnyczio* Gyvojo Ražanoziau* 15c
Kanticzkos........................................................... 75c.
160 paalmu Dovldo karalians ant paveikslo

Kanticzku „ „ 75c

Knygom musu locnos 8pauAtuwes.
Akyvi ApsireHzkimai Sviete, ant kuriu žmo 

ne* nuolatos žiuri, bet lu gerai nesupran
ta: *u 7 abrozeliai*. Naudingtause kny
gele ant svieto dėl daiižinojtmo isz ko 
darosi žaitmi, griausmai, lietu* ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi. >0c 

Aritmetika. Kniga dėl Iszsimokinimo roku n- 
du...............................................................56c

HYGIEN A, arba mokslą* apie užlaikyme svei
katos. Szlta knygele privalo rasti* kiekvienuose 
namuose, nes kas ją su atyda perskaitys, patai 
k y* apsisaugoti nuo tuksteneziu visokiu ilgu, 
pataisys užlaikyti czielybeje savo sveikatą, pa
ilsinti savo amži ir mukęs užauginti sveikais ir 
tvirtais savo vaikeliu*. Preke..... .................. 56c.
Istorija Uovležytu Valstija Sziaurlnes Ame

rikos. Apraszo kaip Koliutnba* atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo waiiu*ti in Amerika, kokio* karas 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
klek prežidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padare dėl szio* žeme*. O ant pat 
galo talplaeii Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje gyvenaneziam.
Turi puslapiu 364 Preke 51 00

Ta pati drueziai apdaryta............................. 61-26.
Krežiu Skerdyne. Apraszo ana baiso at

sitikima, kada 180 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczio* miestelyje Kreži*, mu- 
■ze, szandelr pjovė nekaltu* žmoni*, i*z- 
griove altorius ir užpeczetijo bažnyczia. 
AHzklausial apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementoriu* Lietuviszka* su poteriai*, 

katekizmai* ir mistranturu. 10c
Moksle* apie Zemia ir Kitu* svietui, Ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; ka* yra šauta, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in saulia Ir in kitas 
Žvaigždį**, k** yra planeta*, korneto* ir 
kito* retai matomo* žvaigžde*. Yra tai 
naudingieasla knyga Ir reikallngiauae 
dėl perskaitymo ir paslmoklnlmo kiek
vienam žmogui ant szio* pasaulės gyve- 
naneziam. ........................................75c

Tapati drueziai apdaryta............... . ...... -tl OO
NAUJAU8I8 LIKTUtflSZKAS 8APNINYKA*.

surinkta* i*z daugel (vetlmtautHzku sapnl- 
aykn tr surėdyta* pagal tikra PenHakal 
Rgiptiszkn eapnlnykapsulio aHzkiu abro- 
zeliu,— *u apraazymu planetų ir pariapeziu 
kokia* senove* žmones vartojo dėl inspeji- 
moateltes.—Geriausei iszguldo visokiu* 
sapnu*, koki tik žmogui prtsapnuot gali. 50c 
Apdaryta* ..................................................... 7bc

Olitypa, apytaka isz laiko terpaavlazko* ka-
re* Indijon u Amerikos. ... 26c

Pulki Istorija ape Kantria Alane, kuri per 0 me
tu* vaiksicziodama po svietą, dangybia 
bedu ir vargu kantrai tsakeirtejo 20c 

Rankwedi* Gromstu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytte gromata* ln:pažystamu». priete- 
liu*, giminia*, myllmairia* ir mylimuo
sius prie** apsivedlma, In ponns, kuni
gus, vyskupu* ir kita* sugiltai pastaty
ta* ypata*. Pasveikinimai pavinezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose »varbiuo*e atsitiki
muos*. Preke. 50c

ROBINSONAS KRUZIŪ8, moraliszka apysaka 
dėl jaunumene*. “ “ 26c

NDY CATilAPTIC

CUMCOHSriMTIOH
io* 

2$<50< ■ ililIĮIll

ABSOLUTELY GŪIRAITEED^“/^^

ALi.
DDUGGISTS

W. SIOMINSKA, 
679 Milwaukee Avenue, CHICAG0, ILL.

Mano Dirbtv.we tapo
Apdovoanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant KosciiMEkos Paro> Vį 
don už rūpestinga, tei- \ 
Ningn Ir artistlMzką Ihz- 
dirbimą. ■I*"_

KRAJOWA

IIB

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

Turiu už garbę apreikaiti guo- Lfg _ E 
(lotiniems Kunįgams ir guodotin. _ 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
žus augszcziaua paminėtus daig- 
tus Piglausei, Tei.singiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų fįa 
užaiimdama iszdirLimais įgijau fui Z 
geriauaę praktiką ir dėl to galiu O
viską padirbt pigiau ir geriau ne- ^9 ■
gu kiti fabrikai. tai W

Su guodone ®
W. 8LGMIN8KA, «7» MILWAUKEE AV.

Ll6Uiwiszka floiieKa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku ta^srorų.czionykszcziu ir užrubežiniu.

Apttekųje visada gulima rast DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

A pliekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuwisz.kai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.
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Perkėliau Sawo Offisa
BEN. HATOWSKIS,

isz ponr. 527 S. Canal st.,

po numerio 132 W. 12tbSt., arti Canal St.
Dirbu taisau ir parduodu:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
IzenciugeliiiH, Žiedus, Špilkas, Auskarius ir tt.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro
ui 15-00, gaus prezentę vertės 11.00; kas pirks ui $10,00—gaus 
prezentę vertės $1,50; kas pirks už $15,00—gaus prezentę vertės 
$2 00; <> kas pirks už $25,00—gaus prezentę vertės $3,00- Kiek
vienas kas pas mane pirks kad ir už mažiausię prekę, gaus prezen
tę vertės pirkinio.

Szliubiniai Ž edai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3.00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Ij»ikrodėli«i po $7.00. Iszczystyjimas laikrodė
lio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklei mano kostumeriams 
dykai. Wiskę gvaratuoju ant metu.

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas mune, o pirksi te viską 
pigiau kaip kitur.

DR. C. B- HAM, 
Gydo moteris ir waikun.
Jeigu daktarai negalėjo pažint ^avo ligos, ar

ba Jeigu negalėjo tawgs iizgydytl/tai raszyk tuo
jau* pa* D-rą Hemą, o jiadnoa tau rodądykaL 
Jeigu D-ras atrastu, kad tavo liga neiszgydoma, 
tai pinigu* tau sugražini tr nereikalauji nieku 
žudyti. D-ras Ham'aa jrra teHjmgu U staakaa- 
cziu, o ligoniais apiekavojasi—kaipo tavas sa
vo vaikais. Žmones, kurie aut taszczlo jteszko- 
jo rodo* visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
Iszkentėjo ligas ligonbuoziuo**, lyg per stebuklu* 
tapo Hzgydyti per D-rą Ham'ą. Nekalbame tą 
pasigirdami, bet tiktai sakome tikrą tiesą. Ne- 
vilk'nktt *avo ilgo*, ne* gali stoti* neiizgydo- 
ma. Tuojau* raižyk prie D-ro Ham'o.

Gydyklų D-ro Ham'o negalimą gauti jokioj* ap. 
tiekoje, a ne groeerneje, a ne kamaemoj*, ne pa* 
pedUorių. Ka* nori gautezysta* ir sveika* gy
dykla*, tur staoriai raižyti prie D-ro Hemo. Bon- 
kele gydyklų kasztuoja tik 5100. szMzioa bonke- 
les 0.00. Iszraszant gydyklas, reik apraszyt sa
vo ligf ir indet m gromata piningus, arba no* 
nsy orderi, arba ezekL Gydyklas D pamokinimą 
kaip gydyti* Hzsiusime atgal* paczta. Prisiuak 
pacztlną merkį ant atsakymo. Adresas toks: 

r»R. C. B- HAJd,
T08-709 National Union Balldin&

TOLEDO, O- 

NOTARIJUSZAS.
CLAIM ADJU8TKR.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis prowomis ypacz priesz kom
panijas už sužeiflumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
S98 8. Halsted 8L CH1CAGO.

0

i

Waterbnrio Jtan Kompanija 
(Waterbury Furniture Co.) 

135—169 E. Malu St. polus'" Teatro.

Sveikiname savo kostumeriusszirdin- 
gai jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir Jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankume 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliausnuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame savo tavorus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingiJome daugy
be kostumeriu ir savo'bizny pastatėme 
ant augaztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai

Karpetu, Purceliniu Indau, Me- 
bliu, Pecziu Ir tt.

Grabai ir kiti wisi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

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

Greitas patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

Pigiausius ir geriausius

t

naujus ir senus, galite visados 
gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
56 Fith A v., Chicago, IU.

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St., WATERBURY,CONN*
C has. Baitrnkonis.

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 reikalauja, atsiszaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRŪKONI8,
67 N. Leonard St, 

WATERBURY, - - - CONN

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbnry, Conn.
Užlaiko treriausius gėry mus; szalt* 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3459 S. Halsted ui.

Najima paikiaa Fotogl fija*, už tazina tiktai 
$2 00

An veseliu ir kitokiu reikštu nujima Fotogra 
fila* kopuik susei.

NAUJA D1RBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod. 
Kuiiįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie
tu viszkai-lenkiszkę dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(haftų) artistiszkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
šių. Nepasigirsime kad mes dir
bame pigiaus už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
vertę.

Dėltogi meldžeme kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszczių, kas 
reikalaujete gerai padirbtų virsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Andrnszeiiczaite ir L. Bndlient,

115 W. Division St.
Chicago, Illinois.

$1OO NAGRADOS $1OO
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

iszgydytas isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdyVuma (onanizma) naminėmis gy
dyklomis. Teip iszsigydyti negalima, 
bet jeigu kenti ant nervu, turi apsilp- 
ny tas lytiszkasdalis kūno per onanizmą, 
ar poliucija, kenti galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszyk 
sziądien pas mane, o asz atsiųsiu tau 
apraszyma kaip asz iszsigydžiau trumpu 
laiku isz tokių pat ligų kelių metų ken
tėjimo. Apraszymą prisiusiu užpeczė- 
tytame koperte ir apie tawo gromatas 
nieks nedasižinos. įdėk už už 2c markę 
ir raszyk pas: Fred Wilson,
<20-6) Box 386, Kenosha' Wis.

M. A. Pawlau8kas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciugelius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinos už pinįgus irant iszmokescziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS, 
054 33rd St, Chicago, IU.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligonius sdynoss: nuo 6 iki 12 priesz piet 

ir nuo 6 vakare. Telephona*: Canal 78
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