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Politiszkos žinios,

Suvienytų Wie§zpatysz- 
cziii Kare su Iszpanija.
Karė terp Suvienytų Wiešpa- 

tyszczių ir Iszpanijos užgimė 21 
Balandžio, bet susitikimų kariau
janezių pajiegų Amerikos van
denyse iki šiol ne buvo. Susi
mušimas toksai atsitiko prie Fi- 
lipinių salų, Azijoj,terp Ameriko
niškos ir Iszpaniszkos laivynės. 
Amerikoniszka laivynė naktyj 
įsiveržė į portę Cavita, ant salos 
Luzon. Ar tą amerikoniszkas 
admiralas padarė susitaręs su va
dovais maisztinįkų, ar be susitari
mo, tas tikrai nežinomas. Czia 
rado iszpaniszką laivynę ir 
užgimė muszis ant jūrių. Iszpa- 
niszka laivynė likosi sumuszta. 
Iszpaniszki kreiseriai: “Maria 
Cristina” ir “Castilla” likosi su
deginti. Iszpaniszkas admiralas 
Montejo, kurisai buvo ant “Maria 
Cristina”, turėjo persikelti ant 
laivo “Isla de Cuba”. Iszpa 
niszko laivo Marie Cristina ka
pitonas drauge su savo laivu 
pražuvo. Kreiseriai “Mindanao” 
ir “Ulloa” likosi diktai pagadyti. 
Kę norėjo pasiekti amerikonisz- 
koslaivynės virszinįkas, nežinia: 
jeigu jis norėjo paimti tvirtinę 
Cavita, tai tas jam nepasikė, ka
dangi jis su savo laivais turėjo 
portę apleisti. Jeigu gi norėjo 
tikt sumuszti dalį iszpaniszkos 
laivynės, tas jam pasisekė, ka 
dangi dabar Iszpanija turi jau 
keliais laivais mažiaus; muszyje 
krito 300 iszpanijonų. Kiek Ame
rikos pusėj žmonių likosi mu
szyje užmusztų, to tikrai ne gali
ma žinoti. Dabar abidvi pusės, 
taigi lygiai Išpanija, kaip ir A 
merika; apvaikszczioja laimę: 
Išpanijonys džiaugiasi, kad jiems 
pasisekė apginti Manilla ir Cavi
ta* Amerikoj gi ap vaikšeziojo per
galėjimą dalies iszpaniškos lai
vynės. Isz Paryžiaus vienok pra- 
nesza, kad ir amerikoniszki laivai 
likosi muszyje pagadyti. Jeigu ta 
žinia teisinga ir jeigu amerikonisz
ki laivai teip pagadyti, kad į kitę 
muszį ne gali stoti, tai jie turi 
grįžti ant pataisymo atgal į Ame
rikę, kadangi, pagal terptautisz 
kas tiesas, laivynės kariaujanezių 
vieszpatyszczių ne turi tiesos tai
syti musziuose pagadytų laivų 
portuose viešpatyszczių ne imafi-

ežių karėje dalyvumo, ne turi tie-irimą Iszpanijai. Iszpanijos kara- 
__  ___ 1 1 —2 — 2 2 aaUdl etasos pirkti anglis: kadangi vi
sos kitos vieszpatystės apgar
sino, kad jos karėj Amerikos su 
Iszpanija yra neutraliszkos, todėl 
Amerikos laivynė ne gali niekur 
užeiti ant pataisymo pagadytų 
laivų turi grįžti į San Francisco; 
pagadytus gi iszpaniszkus laivus 
iszpanijonys gali taisyti sa
vo portuose ant Filipinų salų. 
Jeigu amerikoniszki laivai gal 
stoti vėl į muszį, tai prie Filipi
nų salų galime laukti kito, gal 
dar smarkesnio susimuszimo, ka 
dangi dabartinis pergalėjimas, a- 
part paskandinimo kelių iszpanisz- 
kų laivų,kitokios naudos ne atga
beno. Wokietija, Prancūzija ir 
Anglija iszsiuntė savo kariškus 
laivus prie Filipinų salų; tos 
vieszpatystės protestuoja priesz 
blokavimę ir bombordavimą tų 
salų portų, kadangi
tas ne Iszpanijai, bet 
tų vieszpatyszczių prekybai dau- 
giaus blėdies atgabena. Iszsiun- 
tė kariszkus laivus jos ir prie 
Kubos pakranezių, neturėjo ežia 
kariszkų laivų vien Austrija, 
bet dabar ir toje nutarė siųsti 
vienę kariszkę laivę

Prie Kubos pakranezių nieko 
svarbesnio ne atsitiko. Iszpani- 
ja tuose vandenyse^ne daug turi 
kariškų laivų, todėl nesiskubi
na į muszį su daug skaitLngesne 
amerikoniszka laivyne. Kadan
gi portuose visur iszpanijonų 
įleistos terpedos, todėl į juos ne 
gal įeiti amerikoniszki laivai. Ant 
Kubos neužilgio užeis lytų laikas, 
o su juom ir ligos. Rodosi, kad 
amerikonai nė ne bandys per tę 
lytų laikę įsiveržti su savo že
mės kariauna ant Kubos, kadangi 
ligos daugiaus kareivių galėtu 
isznaikinti negu iszpanijonų kul
kos. Amerikoniszki laikraszcziai 
jau dabar paleido paskalę, buk 
ant tūlų amerikoniszkų kariszkų 
laivų apsireiszkė geltona 
sis drugys. Patvirtinimo vienok 
to paskalo isz rando pusės dar ne 
buvo.

Beveik visos didesnės Euro
pos vieszpatystės, apart Wokie- 
tijos, isz svarbesnių kitų svieto 
dalių ir Japonija, apgarsino, kad 
kovoje Amerikos su Iszpanija 
užsilaikys neutraliszkai, taigi ne 
szelps nė vienos isz kariaujanezių 
pusių. Dabartinis vienok jų ap- 
reiszkimas dar ne rodo, kad jos 
iszsižada kisztiesi kada nors į tar
pę kariaujanezių vieszpatyszczių. 
Tūli amerikoniszki laikraszcziai 
pranesza, buk rengiasi susiriszi- 
mas Amerikos, Anglijos ir Japo
nijos į’ vienę kruvę. Tas paska
las vienok yra tikt iszradimu 
amerikoniszkų laikraszczių ant 
gazlinimo kitos Europos dalies 
vieszpatyszczių :susidrutinimo A- 
merikos nieks ne geidžia, susidru- 
tinusi ji gal pasikėsinti nuo An
glijos paveržti Kanadę, nuo Ja 
ponijos gi jau stengiasi paimti 
Kavai salas, ant kurių ji 
seilę rijo. Amerikoj nė viena 
nė kita isz, tų vieszra- 
tyszczių neturi tokių reikalų, kur 
reikalautų Amerikos parėmimo, 
kituose gi krasztuose, kaip antai 
Indi jose arba Afrikoj, kur Angli
jai gal atseiti sueimuszti su ki
toms Europos tautoms, Amerika 
Anglijos ne gal paremti. Wisas 
isz tokio susiriszimo Anglijai pel
nas butų vien tas, kad jis galėtu 
sziek tiek stabdyti Maekolijos 
platiuimasi Azijoj.

Pietinės Amerikos tautos rodo 
savo prilankumę ne Suvienytoms 
Wieszpatystėms tikt Iszpanijai, 
nors randai tų vieszpatyszczių 
pagarsino, kad jie nesikisz į tarpę 
kariaujanezių pusių: tūluose 
krasztuose žmonės deda aukas 
ant naudos Iszpanijos prieazais 
rando norus, laiko susirinkimus, 
ant kurių iszreiszkia savo prita- 

lienė atsiszaukė į maskoliszkę 
carę, praszydaina jo užtarimo.Ca- 
rasant to laiško atsakė,kad ant to 
dar ne atėjo laikas, kada tas 
ateis, pažadėjo užstoti už 
Iszpaniję. Austrija rods teipos
gi apgarsino, kad tuom tarpu ji 
nesikisz į tarpę Iszpanijos ir A 
merikos, bet jeigu ar tai užgimtų 
Iszpanijoj revoliucija priesz ka
raliaus valdžię, arba jeigu ežia 
įsiveržtų amerikoniszka kariau
na, Austrija su žemės kariauna 
žada pasiskubinti Iszpanijai į pa 
gelbę.

Europa ir kare Amerikos 
su Iszpanija.

Kę rengiasi daryti Europos 
wieszpatyszczių randai, ne gali
ma žinoti, bet jeigu laikraszcziai 
reikštų tautų norus, tai Ameri
ka Europoj mažai turėtu prita- 
rianezių. Austrijos, Maskolijos, 
Prancūzijos ir Italijos laikrasz
cziai stoja priesz Amerikę, be
veik visi jie užstoja už Išpaniję 
ir visokiais žodžiais iszjuokia ir 
nupeikia Amerikos
pasiėlgimę. Angliszki liberalisz- 
kos partijos laikraszcziai teipoegi 
stovi Iszpanijos pusėj, konserva
tyvų gi pasidalinę, Wokiszki 
laikraszcziai pirmiaus teiposgi 
visaip peikė Amerikę, dabar gi 
tūli isz jų, ypacz gi priklausanti 
randui, piadėjo užstoti už Ameri
kę. Tę vienok gimdo ne tiek 
meilė amerikonų, kiek nekenli- 
mas prancūzų: tie laikraszcziai 
sako* kad AYokietija privalo bū
ti prieszingoj prancūzams pusėj: 
jeigu Prancūzija užstos už Iszpa- 
niję, tai Wokielija turi atsirasti 
prieszingoj pusėj. Wokiet'j<>s 
ciecorius teiposgi pritaria ame
rikonams ir užtai buk susipyko 
su susiriszusios su Wokietija Aus
trijos valdonu, kurisai kalbino 
Wokietiję užstoti už Iszpaniję. 
Jeigu viskas butų teisybė, kę 
apie Europos prietikius garsina 
laikraszcziai, tai karė Suvienytų 
^Vieszpatyszczių su Iszpanija teip 
atsilieptų ant Europos, kad Wi- 
durinės Europos vieszpatyszczių 
suririszimas turėtų iazirti, Austri
ja ir Italija isz jo pasitrauktų ir 
prisiglaustų prie susiriszusių 
jau Prancūzijos ir Maskolijos. 
^Vokietija, atsiradusi viena, pri
versta butų susiriszti su Anglija, 
kuri žinoma, kad stengiasi į savo 
vežimę pakinkyti ir Japoniję, 
kas jai pasiseks, jeigu Maskolija 
ne ras kelio, ant kurio galėtu Ja
poniję užganėdinti. Kadangi 
terp Anglijos ir Prancūzijos ir 
Maskolijos lygiai Afrikoj kaip ir 
Azijoj daug yra nesutikimų, tai 
menka priežastis gal karę visoj 
Europoj pagimdyti. Maskolisz- 
ki laikraszcziai sako, kad ant to
kios karės užtektų įsikiszimo An 
glijos su sawo pagelba Amerikai 
dabartinėj jos karei už Kubę: jie 
sako, kad Anglijos prieszams, 
užgimus sykį karei, lengva bus 
priesz Angliję ne tikt Indi jose 
maištus pakelti, bet ir sukelti 
Airiję, kuri, jeigu Anglija 
taptų sumuszta, butų iszliuosuo- 
ta isz po Anglijos valdžios. A- 
part to, galėtų ji nužudyti ir ge 
riausias savo valdybas kituose 
krasztuose. Kadangi ežia rizikas 
per didelis, todėl Anglija nesi- 
skubys karę pakelti, kitoms gi 
Anglijos skverno besi- 
laikanczioms vieszpatystėms 
teiposgi ne butų nė jokios naudos 
už Anglijos reikalus didesnį gaia- 
rę uždegti. Kad jis isz netyczių 
ne užsidegtų, reikia neiszpasaky 
to atsargumo valdžię turinezių. 
Prancūzija suszaukė visus jūrinį 
kus, rengia savo visę rezervo* 
laivynę, tikt nežinia priesz kę jį 
paskirta.

Balkanų pussalis.
Antra, 

vieta, 
pavojinga Europoj 
ui kurią gal ui

gimti didesni nesutikimai terp 
Europos vieszpatyszczių—yra tai 
Balkanų pussalia: czia maisztai 
visokiose Turkijos provifteijose 
nuo seniai nesiliauja, o dėl savi
tarpinio pavydėjimo tautų tvar
kę įvesti ne galima: suvjaldyti 
maištus ir nereikalingus kraujo 
praliejimus sultanui trūksta pa
jiegų, nuo jo gi sprando nuimti 
sunkią naštą, kurios pakelti ne 
įstengia, savitarpinis pavydėji- 
mas ir godumas tūlų Europos 
vieszpatyszczių ne daleidžia. 
Maisztai Albanijoj smarkiais už
kilo, turkiszka kariauna ne įsten
gia pasikėlusių albanieczių suval
dyti; jie užpuldinėja ne tikt ant 
Turkijos valdybų, persigriebia 
per rubežių į Serbiją ir persi va
ro gyventojų galvijų bandas.

Sultanas buvo atsisraukęs prie 
popiežiaus 
paskirti 
savo 
reprezentuotų Turkijos katalikus. 
Ant to popiežius buvo sutikęs, 
bet pakėlė protestą Prancfzija, 
kuri nuo seniai yra apginėja kata
likų ne krikšczioniszkuose įmuš
tuose. Ant Prancūzijos protesto 
popiežius atsilakė nuo Turkijos 
pasiuntinio prie savo dvaro/

•i
Prancuziszką ekspediciją, j 

chando, vidurinėj Afrikoj p 
kė nepasisekimas. Marei 
stengėsi po Prancuzijoa va 
užimti visus krasztus prie Ni 
ištakų. Aut to pasamdė jis , 
riauną vietinius gyventojus, 

ti i many m u 
W a tik a no 

kttrisai

su 
prie 

pasiuntinį,

liaus

viai vienok kelionėj jį apleido, 
su ginklais išbėgiojo ir Mar- 
chand pasiliko vienas. Neįstengė 
jis savo plianę is&pildyti ir trau
kia dabar vienas į Prancūzų val
dybę O bok, prie Raudonųjų jūrių. 
Isz to nepasisekimo labiausiai 
džiaugiasi anglijonai, kurie Ni- 
liaus isztakus nuo seniai stengiasi 
užimti.

Keleivis,
Ne rūkyk tabako Ir neapjaudyk, 

nea tai trumpina tawo amži.
Jeigu nori aUipruiyt nuo labuko ant vieaZou 
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Isz Lietuwos,
Isz Kretingos (Telszių 

apygardos).
Užklausiau vienę isz kretin- 

giszkių, ar skaitote lietuviszkus 
laikrašczius ir knįgeles? Atrėžė 
man: “neskaitome, nes nenorime 
užsipelnyti vardą “velniukų”. 
(Teip buk iszsitaręs Kretingos 
gvardijonas, Tarvydas, apie skai
tą nezius maskolių užgintas knį- 
gas; bet jis ginasi, teip niekuo
met ne-akęs. Rėd.) Ne gana 
to, prie musų atsirado aiškus ir 
paslaptingi išdavikai, kurie, no
rėdami įtikti valdžiai, tankiai ne 
kaltai užveda policiją, kad pada
rytų kratą. Praėjusį rudenį poli
ciją pasikvietė į kliosztorių pat
sai gvardijonas Tarvydas', o da> 
bar laukia didelio, didelio, lyg 
pat bambos kryžiaus. Paveizdė- 
sime, ar sulauks.Miestelyje buvo 
kratos prie krommįlco p. Empa- 
cheno, p.p.Bir: 
cziaus, Kauno; Kretingsodoje pas 
Biržanskį ir dar kitur kur; bet 
dėkui Dievui* niekur nieko nera
do. Pas Biržanskį ir vienę kartę 
pas Sziputį buwo formališkos 
kratos: butą turėjo apstoję raiti 
ir pėsti kareiviai, o viduje kratė 
czinauuįkas ' (teip va
dinasi vyresnysis czinaunįkas, 
lygus 888680riui), sargų apicie- 
ras ir žandaras. Pas Biržanskį 
nieko ne radę ir pailsę, susėdo 
prie stalo. “Biržanaki, sako* pa
sakyk tiesę* tau nieko blogo ne 
bus; juk gi šią naktį tų gavai 12 

ikio.Urbanavy-

komis literomis, bet ir tas ant 
niekų iszėjo, lietuviai su pasi- 
szliksztėjimu atmetė jo užmany
mu.

pakų knįgų; kaip galėjai teip 
staigiai ir dailiai užslėpti?”

Ar gi ne mulkiai. Kada prie 
Szipuczio buvo krata, galėjome 
ir mes pasinaudoti. Ten, kaip 
ant kokioe karės, susirinko visi 
kareiviai ir jų virszinįkai, polici
ja ir žandarai. Kitose vietose 
(Sziputis mat ant pat rubežiaus 
gyvena) galėjo drąsiai eiti* bet, 
rodosi, mažai teėjo. Nieko ne ra
dę, Szipucziams padarė ne mažą 
iszkadę, kada isz piktumo, neva 
jieszkodami kontrabantų, subadė 
mėsę, sviestą, obuolius. Urėdnį 
kas išlaužė padėtą ten Zubarna- 
lės skrynią, iszėinė 55 rubl. Ne
laiminga mergina, nustojusi pas
tarojo graszio, norėjo per sūdą 
jieszkoti tiesos, bet įbauginta 
Siberija, nutilo. Tie atsitikimai 
gana rodo mums, juogiai musų 
virszinįkai maskoliai dėlto tiktai 
valgo duoną, kad mus skriaustų 
ir ne duotų apsišviesti; už tai 
mes dar labiaus turime mislyti 
apie takelius, kuriais nors maži 
spinduliai galėtų pasiekti.

Kretingos pintuvės tai jau vi
sai nežmoniszkos! Be atsitikimų 
š lukianezių į dangų atmonijimo 
negal apsieiti. Priminsiu tiktai 
vieną baisesnį atsitikimą. Tu- 
bauezių sodoje ant pintuvių, 
vaikinas K. Biržinskis norėjo 
nudurti vaikinę P. Dirgeli) už tai* 
kad tas iszėjo szokti su ano numy
lėtine. Dūrimas su peiliu nusida-. 
vė, ir Dirgelis silpnai susirgo. 
Kas bus kaltas, nėra žinios, 
lyg sžlol tebėra liuosas. Svietisz- 
kai valdžiai piate1 
levimu ne rupi: tai ne kontra- 
hantai; dėlto priderėtų dtfasisz- 
kajai atkreipti akis ant tų ne do 
rų peproezių.

Sztai viena už kitas malones
ni naujiena. Nežinau,kas įkvėpė 
maskoliui, paėmus ant rubežiaus 
katalikiškus abrozdus,ražanczius 
siųsti ne popui, kaip1 pirma, bet I direktorius vos spėjo ant kelių 
klebonui katalikų bažnyczios ati-J dienų iszvažiuoti iš Kauno, į

Isz Papilės (Szlaulių apy
gardoj).

8 dienę Sausio mėnesio, ežių 
metų, buvo pas mus lietuviszkai- 
inteligentiszkai bajoriškos ves
tuvės, kurios terp musų lenkuo- 
janezių bajorėlių pakėlė daug 
kalbų ir ginezų. Jaunavedys, p. 
Brazd., lietuvis isz Maskvos, loc- 
ninįkas keleto aptiekoriszkų ma- 
gažinų vedė sau už moterį duk
terį vieno apsibankrutijusio bajo
rėlio. p. Ban-—cziaus. Wincze- 
vonė (szliubas) buvo lietuvisz
kai, kuri musų bajorėliams labai 
ne patiko. Wienas isz bajorų 
bažnyczioje net balsu atsiliepė: 
“Co to jest, Mospanie? Slub po 
chlopsku! To trzeba nam zdjęC 
z grzbietu f raki i vložyc siermięgi, 
a na nogi zamiast butėv, choda- 
ki” (kas tas yra? Mužikiszka vin- 
czevonė? Tada reikia mums nuo 
nugaros nusivilkti frakus, 
ir apsivilkti . sermėgą, 
o nuo kojų nuauti czebatus 
ir naginėms (vyžomis) apsiauti). 
Tatai matote, kokia yra musų ba
joriška'inteligencija ir jos nuo
seklumas! Tpfu, mospanie!

Trumpaskvernis.
Isz Tėvynės Sargo.

Naujas beproeziams ligon- 
butys Wilniuje.

Wilniuje pradėjo rengti dabar 
_ beproeziams ligonbutį dėl visos

girteok- bet ir dreną. - Užraktai nieko ne Lietuvos. Į darbo vedėjus prie 
tų namų statymo randas paskyrė 
maskolių, inžinierių Krivcovę. 
Pagal plianus, pastatymas vien 
triobų, be vidurinio jų įrengimo, 
kasztuos su virszum du milijonu 
rublių.

Isz Kauno.
Kaune neiszpasakytai priviso 

vagilių, vagia jie ne tikt naktyj 

gelbsti. VVidurdienyj įsiveržė 
jie į gyvenimę gimnazijos nio- 
kintojaus ir iszgabeno visus jo, 
jo paezios ir vaikų drabužius. 
Tę paczię dieną, bet jau naktyj, 
atsilankė pas popus vietinio so
boro ir teiposgi paszlavė visus 
popų drabužius. Mokslainių 

duoda weltui. paliktą gyvenimą įsikraustė va
giliai ir iszneszė viską, kę tikt 
paimti galėjo, suskaldė szėpas, 
stalczius ir kitokias pakavones. 
Kunįgas, gimnazijoj tikėjimo 
mokinantis, iszėjo ant lekcijos, 
isz to pasinaudojo vagiliai ir isz
neszė viską, ne paniekino nė 
akademijos ženklo. Atlankė gy
venimu ir sekretoriaus vokiszko 
konsulato ir iszgabeno jo drabu
žius. Ne niekina nė didesnių 
pardavinyczių: per stogą prisi 
griebia ant augszto, iszpjauja lu
bas ir isznesza isz pardavinyczių, 
ką tikt sau tinkanezio randa; į 
vieną sanvaitę tokiu budu isz- 
kraustė dvi pardavinyczias.

Isz Peterburgo.
Lietuviszkas klausymas, pa

keltas maskoliškame laikraszty- 
je “S. Peterb. Wiedomosti,” pa
sklydo net ir į užrubežius. Nekal
bant apie užrubežmius lietuvisz- 
kus laikraszcziųs. tą klausymą at
kartojo lenkiszki ir Siberijos laik- 
raszcziai. Maskoliai, pasijutę to
kiame padėjime, kaip anas kau
lus iezbėręs, griebėsi už melo.Mi- 
materija Widaus Dalykų siunezia 
straipsnį pas Suworinę, redakto
rių laikrašczio ‘Novoje VVremia’, 
kuriame stengiasi darodyti nerei
kalingumą lietuviszkos spaudos. 
Dovanokite, paklydau, sakyda
mas “stengiasi darodyti”: tiesiog 
—meluoja, o maskolių melas ta
me teip aiškus, kaip kad pasa- 

■kycziau, kad Ryga stovi ant Ne
muno upės. Ministerija savo 
straipsnyje buvo pasirėmusi ant 
to, kad lietuviai jau visai sulen
kėjo arba susimaskoliavo— “osla- 
vianilis”,ir niekas nebe kalba gry
nai lietuviszkai* dėlto ir spauda 
lietuviszkoje kalboje jiems jau 
nebereikalinga ėsanti. Suvorin, 
nors tikras maskolius ir rusofilas, 
vienok apie teisingumą Ministe
rijos pažiūrų tame dalyke paabe
jojo ir lenkėsi,klausdamas pritari 
mo prie p. P. Ptašyckio*), profe
soriaus -Universiteto ir Katali- 
kiszkos Dvasiszkos Seminarijos. 
P. Ptašycki jam tuoj atsakė, kad 
“lietuviška kalba kaip buvo,teip 
ir tebėra, ir jeigu koks maskolius 
nuvažiuotų į Suvalkų gub. ne 
mokėdamas lietuviškai kalbėti, 
tai ir badu nustiptu.” Suvorin 
matyt, dar turi kibirksztėlę 
žmoniškumo; tę straipsnį atme
tė nespaudęs.

Atsirado ir maskolius galvo- 
czius, Pobiedonoacevo augintinis, 
Solovjev, didžiausias lietuvių 
prieszas ir smaugikas Petrapiįė
ję, kurisai pradėjo siūlyti 2000 r. 
t am, kas atsiras norįs lazduoti lie> 
tuviazką kalendorių maakolisz-1 roniszkos bažnyczios Peterburge.

& •

Pažinkime sawo carą!
Daugelis žmonių tiki, kad da

bartinis. maskoliszkas caras yra 
žmogus liberaliszkas, teisingas, 
kad jis neužmirsz ir svetimų gai
valų, kad ir jiems parodys savo 
teisingumą. Kasdieniniai atsiti
kimai parodo, kad jis ne yra to
kiu, kokiu jį norėtume matyti, 
kad jis teipjau fanatiszkai neuž- 
kenezia ne maskolių kaip ir jo 
nutukęs tėvas. Isz daugelio atsi
tikimų paimsime sztai vieną bu
vusį Latvijoj; ežia rods caro 
neužkanta pasiekė ne latvius,tikt i 
vokieczius bajorus, bet kas ne 
užkenezia vokieczių todėl, kad 
tie ne maskoliai, tis teiposgi ne 
suteiks didesnės liuo«ybės ir lat
viams arba lietuviams, kadangi 
tie teiposgi ne maskoliai. Kur 
szės bajorai, per savo virszinį- 
kę, grafą Kaiserliugę, atsiszaukė 
į carą su praszymu daleisti jiems 
parengti ir užlaikyti savo kasz- 
tais gimnaziją. Bajorai parinko 
virazinįkus ir mokintojus rengia
mos gimnazijos ir padavė juos 
ant užtvirtinimo apszvietimo 
ministerijos. Kadangi praszanti 
persitikrino, kad vaikai tąsyk ge
riausiai mokinasi,kada juos moki
na suprantamoj, taigi prigimtoj 
kalboj, todėl jie meldė^aleidimo, 
kad tūli mokslai galėtu būt moki
nami ir vokiszkoj kalboj teip, 
kaip tai yra gimnazijoj prie liūte-

’ mnifivbrrtfi Patnrkfirnra 

Ne daug,rodosi, vokiecziai reika
lavo, bet caras ant to bajorų 
praszymo savo ranka pakrevezio- 
jo: “Szitą praszymą atmesti, apie 
kę praneszti grafui Kaiseriingui 
ir ministeriui apszvietimo”. Ki
taip carukas butų paraszęs, jeigu 
Kurazės bajorai butų užmanę pa
rengti, paveikslan, stacziatikisz- 
ką mergų kliosztorių. Tasai atsi
tikimas aiszkiai parodo, kad ca
ras Mikalojus yra tokajau masko- 
hszkas fanatikas kaip ir jo tėvas. 
Jis mums ir nieko gero geru 
nosuteiks.

Palengwinimas gimnazi
jų mokintiniams.

Pagal naujo apszvietimo mi- 
nisterio padavadyjimę, mokinti
niai 6 klasos gimnazijų, jeigu jie 
laike egzaminų susirgo, turi būt 
perleisti į augsztesnę kliasą be 
egzaminų isz visų kitų mokslų, 
išėmus vien lotyniszkos ir gre- 
kiszkos kalbų; isz tų kalbų jie 
turės laikyti tikt egzaminu ant 
raszto, taigi iszversti užduotę 
isz maskoliszko ant lotyniszko ir 
grekiszko. Jeigu jie tą atliks 
gerai, pasilieka augsztesnėj k lia
noj be jokių kitokių egzaminų. 
Iki sziol, jeigu mokintinis priesz 
egzaminą susirgo ir egzamino lai
kyti ne galėjo, tai jį palikdavo 
žemesnėj kliasoj.

Waikų sudrntinimo kolio- 
nijos Druskenikuose,

Grodno gub. yra maudynės 
Druskenikai, ant Nemuno kranto, 
kur vasaros laike suvažiuoja 
daug ligonių ant gydymosi. Mas- 
koliszka Užlaikymo Sveikatos 
Draugystė dabar rengia ežia ko- 
lionijas vaikams ant jų sudrutini- 
mo ir gydymo. Draugystė į tas 
kolionijas priiminės serganezius 
miestų vaikus, kuriems, pagal 
daktaro nusprendimu, reikalingos 
bus Druskenikų maudynės, nuo 
4—16 m.amžiaus.Waikai padalyti 
į du skyrių: už vienus mokės po 70r 
už visą vasarą, tokių draugystė 
priiminės į kolionijas tiek, .kiek 
atsiszauks; kiti per tokį laiką 
mokės tikt 35 rubl., bet tų skait
lius apr u bežino ta s. Turės jie ežia 
pilngi užlaikymą, daktarę, wais- 
tus, jeigu tie bus reikalingi ir 
maudynes.

Padawadyjimas kaslik ra* 
binų.

Maskoliezkas randas iszdavė 
dabar naujus padavadyjimus kas- 
link žydiszkų rabinų Lietuvoj, 
Lenkijoj ir visoj Maskolijoj, kur 
tikt žydai gyvena. Pagal nauję 
padavadyjimę: į rabinus gal būt 
iszrinkti tikt toki, kurie pabaigė 
mažiausiai 6 kliasas gimnazijos. 
Bodosi, tas nieko ir žydams ne 
kenks, r jeigu rabinai bus ap- 
szviestesni. Iki sziol kiekvienas 
Lietuvos miestelis turėjo rabinę, 
bet terp jų, turbut, nėra tokių, 
kurie atsakytų naujam, pądavvady- 
jimui; žydai apszviestlfeabinų 
neužkenezia, bet datilv turės 
rinkti apszviestesnius.

Ligos Lietu woj.
Szį pavasarį po visą Lietuvę 

pradėjo smarkiai siausti sziltinės 
ir tymai, didesnių miestų 
ligonbueziuose negal patalpinti, 
dėl stokos vietų,visų serganezių. 
Wilntuje antai miestas rengia 
specijališkę isz lentų sukaitę 
tuomtarpinį ligonbutį ant patal
pinimo tymais ir sziltinėms ser
ganezių, toki ligoniai bus gydo- 

Imt miesto kantais.

iw.ru


Isz Amerikos.
Iszgastis Operos teatre.

San Francisko, Cal. Pereitos 
subatos vakare,į Californija teat
rą, kuriame buwo operos parody
mai, susirinko daug žmonių. 
Tuom tarpu užsidegė kaiminystoj 
stovinti mediniai namai. Teatre 
susirinkę, pamatę ugnį, persigan
do ir vui ant syk pradėjo verž- 
tiesi laukan. Susigrūdime daug, 
ypacz moterų, tapo sugrumdytų, 

. tikt ant laimės nesunkiai. Mote
rys nespėjo paimti savo drabu 
žiu,kurių daugumas likosi besigel- 
binczių sumyniotų. Isz sumiszimo 
pasinaudojo ir vagiliai: jie 
kraustė kiszenius, isz moterų au
sų draskė auksines ir deimantines 
graznas, isz kiszenių veržė laik
rodėlius ir lenciūgėlius.

Ciklonai ir wetros.
1d Gegužio,perbėgo ciklonas per 

sziaurinę Karolinę, siekė sziaur- 
vakarinės lovos irDakotos; dau
giausiai blėdies padirbo O’Brien 
pavietyj. Miestelis Hartley tapo 
visai sugriautas; daug nelaimių 
atgabeno miesteliuose Curbet ir 
Pringhare. Prie to ir daug žmo
nių pražuwo, dar daugiaus likosi 
apkultų, bet jų skaitliaus dar ne- 
žino.Sziaurinės Karolinos pakran
tėse, laike didelės vėtros, daujj 
laivų susidaužė; prigėrė- kaip 
spėja, ir keli žmonės.

Nekenczia girtuokliavimo.
Farmont, W. Va. Gyvento

jai miestelių Daytown ir Board 
Tree teip nekenczia'girtuokliavi
mų, kad jie užgyrė ne daleisti 
laikyti saliunus. Laikė ežia saliu- 
nus, pirmame miestelyj Stroupe, 
antrame gi Ketcham; žinoma, 
turėjo juos uždaryti ir vieton sa- 
liunų, atidarė konditorėjas, ku
riose vienok slapta pardavinėjo 
ir degtinę. Dažinojo apie tai gy
ventojai, susirinko jie į pulką, 
liepė slapta szinkuojantiems szin- 
koriams iszvesti savo szeimynas 
ir.kada jie tą padarė, visus na
mus ir konditorėją su viskuom su 
dinamitu isznaikino.

Užpuolo ant trūkio.
El Paso, Tf.x. Bėgantis nuo 

ežia į vakarus pasažierinis tru
ks Southern Pacific geležinkelio, 
netoli nuo Camstock, Tex., likosi 
keturių apsimaskavusių plėszikų 
užpultas. Užpuolikai pergalėjo 
geležinkelio tarnus, nustūmė ant 
szaHnių szėnių trūkio maszioą ir 
expresinį vagoną, su dinamitu 
iszardė duris, sudaužė pinįgineš 
szėpas ir paėmė isz jų 20000 dol. 
Pasažieriams, kadangi jie nesi- 
prieszino, nieko ne darė. Atlikę 
savo darbą, užszoko ant kito, 
bėganezio į pietus trūkio ir nu
važiavo mexikoniszko rūbe- 
žiaus link. Waldžios iszsiuntė 
szerifą gaudyti užpuolikus, bet 
iki sziol nė vieno nesuėmė.

Paezto siuntiniai ‘ ir laiszkai 
isz iSzpanįjos.

Generaliszkas paezto užveižė- 
tojas Waszingtone iszsiuntinėjo 
prisakymus visiems paezto vir- 
szinįkams, idant visi siuntiniai ir 
laiszkai* ateinanti pas ką nors į 
Ameriką isz Iszpanijos, nebūtų 
atiduoti adresantams, bet reikia 
juos siųsti į teip vadinamą 
“Dead Letter Office” į Waszing- 
toną ant peržiūrėjimo. Toksai į- 
sakymas tapo jau ceniaus lazduo
tas, tikt jį iki sziol laiaė paslap- 
tyj. Karė rods iszteisina daug 
dalykų, todėl per karės laiką ga
lima iszteisinti ir szitą padava- 
dyjimą. Kad tikt Amerikos rtn- 
das, sykį pabandęs,nesumislytų ir 
po karei laikyti “juodą gabine- 
tą” ant peržiūrėjimo laiszkų pas- 
lapczių, kaip tai yra Maskolijoj.

Pavogė rasztus.
Butler, Ind. Nesugauti vagi

liai isz miesto archyvų pavogė 
aktus Alsi Mik paskirstymo mo- 
kesz< z^BSprendžia, kad tą nepa
prastą Wgystą papildė politikie
riai, arba gal miesto didžtureziai, 
kuriems rodosi, kad jie per dide
lius ant miesto naudos moka mo- 
keszczius, kurių dalį norėtu nus
tumti ant sprando neturtingesnių 
gyventojų.

Ezplioz Jos.
Dover, N. J. Didelėj parako 

krautuvėj, prigulinezioj Atlantic 
Fovder Company, kurioje buvo 
sukrautas parakas ir kitokios ar- 
danezios medegos dėl Amerikos

rando paskirtos, atsitiko baisi 
expliozija. Trioba i szlėkė į pa
danges. Prie to szeszi žmonės Ii 
kosi visai sudraskyti, sunkiai su
žeistų yra daug. Sprendžia, kad 
explioziją pagimdė neatsargumas 
darbinįkų. Nuo smarkaus oro su- 
drebėjimo expliodavo ir kita, 
netoli nuo szitos ėsanti tokia jau 
krautuvė ir ta iszlėkė į padan
ges.

Kalifornijoj, mieste Au- 
burn iszlėkė į padanges pa 
rako dirbtuvė. Dirbtuvė ta 
ilgai stovėjo be darbo, tikt 
dabar, prasidėjus karei su Iszpa- 
nija, pradėjo joje dirbti ir ji ren
gė paraką Amerikos kariaunos 
reikalams.

Kastynėse Condelaria, Mek
sike, expliodavo sudėtas parakas 
prie darbo vartojamas. Expliozija 
buvo teip smarki, kad prie to 15 
darbinpų likosi užmusztų; ūž
iu u sz ė ir 60 mulų.

Gaisrai.
St. Louis, Mo. Miestelyj Ne v 

Alberta, III. su visu sudegė dide
li alaus leidinyczia ir per tai ke
lios deszimtys darbinįkų ne teko 
darbo. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant lOOOOOdol. su viražu m, be t 
ją su visu uždengia assekuracija. 
Miestelis Nev Athens turi su 
virszum 1000 gyventojų, bet 
nėra jame ugnagesių, todėl ir 
gaisro ne buwo kam gesinti.

Nev Richard, Wis. Užsidegė 
ežia dideli medžių krautuvė pri
gulinti Willov River Lumbec 
kompanijai. Sudegė isz viso 900 
000 kubisžkų pėdų medžių. 
Kompanija isz to rods nuotrotos 
ne turės, kadangi uždengia viską 
asekuracija, isz kur kompanija 
atgaus savo pinįgus.

Worthing, N. D. Sudegė 
ežia kariaunos magazynų dalis; 
ugnyje pražuvo uniformai, gink
lai ir amunicija kompanijos D. 
vietinės milicijos. Sandaros laike 
tas ne kiek svertų, kadangi da
bar turime karę, tasai atsitikimas 
labai neparankus Dakatos milici
jai-

Helena, Ark. Sudegė ežia 
dideli garini lentų pjovinyczia. 
Sudegė prie to daug medžių. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
100000 dol.; asekuruota gi buvo 
viskas tikt ant 3000 dol.

Trūkio suvažinėti.
Appleton, Wi8. Gyvenantis 

ežia, Thomas Walsh ir jo pati li
kosi bėganezio į pietus Chicago 
& Northvestern geležinkelio trū
kio pervažiuoti ir užmuszti ant 
vietos. Walsh su savo paezia 
užvažiavo skersai geležinkelio 
szėnių ir į laiką ne užtėmyjo at- 
bėganezio trūkio; kada jį užtė
myjo, pasitraukti *buvo jau per 
vėlu: trūkis sudavė į vežimą, 
važiuojanti iszpuolė po jo ra 
tais. Walsh atliko ant vietos, 
jo gi pati buvo dar gyva, bet į 
pusę valandos ir ji pasimirė.

Nelaimingas atsitikimas.
Cleveland, Oh. Czianyksz- 

czioj “Empire” plūgų dirbtuvėj, 
15 metų darbinįkas, Povylas 
Wanina, likosi nusiųstas ant sto
go uždaryti langą. Nuo kopėczių 
vienok nupuolė ir tai tiesiog ant 
besisukanezios maszinos,. kuri jį 
sugriebė. Waikas suriko, bet kol 
spėjo masziną sulaikyti, jau ji 
atliko savo darbą :ji su visu 
sumalė nelaimingą vaikiną.

Užmusze wyrą.
Pereito Ketverge naktyj, ant 

fanuos, netoli Blue Bali, Oh.,ne
seniai apsivedusi moteriszkė, pa
ti farmerio Charleso Hartradero, 
miegodama pakilo isz lovos, atsi- 
neszė rovolverį ir atėjusi į lovą, 
paleido vyrui du szuviu į szirdį 
ir žinoma, jį užmuszė. Mat karė 
ant jos teip atsiliepė: sapnavo ji, 
kad jos vyrą nori į kariauną pa
imti, todėl ji pakilusi, atsineszė 
revolverį, norėdama vyrą ap
ginti ir azovė neva į jo prieszus, 
isz tikro gi paleido ramiai mie- 
ganeziam vyrui dvi kulkos į 
szirdį.

Sudege motina ir trys vaikai.
Eagle River, Wib. Sudegė 

ežia vasarinis hotelis ir kitos ap
linkinės triobos prigulinezios 
Petrui Šteinui; ugnyje pražuvo 
Šteino moteris ir trejatas vaikų. 
Stein turi toliaus nuo hotelio sa- 
liuną, į kurį po tfakąrienei ir

nuėjo, namieje gi pasiliko jo pa
ti su vaikais. Wos moterie su 
vaikais sugulė ir užmigo ir už
degė hotelis. Saliunas rods buvo 
netoli, bet toj pusėj, kur buwo 
hotelis, beturi jis įaugu, todėl 
szinkoriu* nematė gaisro namieje. 
Tikt vėliaus, iszėjęs laukan, ne- 
tyczia užtėmyjo gaisrą, bet gelbė
ti szeimyną buvo jau negalima, 
stogas įgriuvo ir degė visa 
medini trioba, o joje ir Šteino 
szeimyną.

Deda minas portuose.
Prasidėjus karei, nieks negal 

pirma į«pėti, kas gal atsitikti. 
Nors Amerikos kariszkos val
džius pasitiki, . kad pasi
seks Iszpaniją pergalėti, bet iki 
tas atsitiks, jeigu portai butų ne
apsaugoti, iszpaniszka laivyuė 
galėtu į portus įeiti, bombarduč- 
ti pakranezių miestus ir daug 
blėdies pajūrių miestams padary
tų. Ant apsaugojimo Amerikos 
portų nuo prieszų,deda dabar vi- 
sur torpedas, dratai ant jų pade
gimo jau seniai padėti. Kad jų 
nieks nenupjautų, portuose yra 
sargyba, svetimi tavoriniai lai
vai be atsakanezių įvedėjų, ži- 
nanezių kur yra torpedos, negal 
dabar nė į jokį Amerikos portą 
įplaukti.

Kiekvienas teip sako:
CASCABET8 CAKDY CATHARTIC yra Ui 

•tebukliuKiautio* gydyklos *u. miiau* jaus- 
dlmuuae, turi gardu amoka, gydo lagadnel ir 
tikrai iukitua, kepenis, pila* ir oiyetyja w|*a 
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•kaudejim*. drugy ir uikietejlnia widuriu

Pirk deiiutf C. C. C. eiiadien, 10. 25, 60cen
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Isz darbo lauko.
1 Pereitą sanvaitę, Suvieny

tose Wieszpatystėse buvo isz vi
so 262 nusibankrutinimai, perei
tą metą, tą paezią sanvaitę, bu
vo jų tikt 210. Karė iki sziol 
neatsiliepė žymiai ant preky- 
stos ir darbo sanlygų. Bankų 
operacijos pereitą sanvai
tę buvo ant 8% didesnės negu 
tą paezią sanvaitę 1892 m. Isz- 
vežimas grudų neina mažyn; 
prekės kvieczių pakilo ant 8c. 
už buszelį. Reikalavimai geležies 
ir plieno didesni negu kada nors. 
Tūlas darbo dalis pakėlė rando 
reikalavimai: jis reikalauja da
bar daug kariaunai drabužių, 
czebatų, varinio drato, geležies, 
plieuo, ginklų, amunicijos, para
ko ir kitokių ardanezių medegų; 
todėl tose dirbtuvėse darbai da
bar teip, pasigerino, kaip pirma 
niekada ne buvo.

1 Pittsburo,Pa. Darbai kasty
nėse eina negeriausiai, daugelyj 
vietų prasidėjo sztraikai, kadan
gi kastynių savin į kai nenori dar- 
binįkams po tiek mokėti, po kiek 
pažadėjo. Kautynėse Bauning, 
Moore ir Būna kompanijos pra
dėjo sztraikuoti, bet unijų perdė- 
timai privertė grįžti prie 
darbo. Osborne teiposgi prasi
dėjo sztraikai; kitur darbinįkai 
dirba už mažesnį uždarbį.

3 Chicago, III. Darbinįkai 
czianykszczių akmenų skaldiny- 
czių pakėlė sztraiką todėl, kad 
numažino jų uždarbį ant ketvirtos 
dalies to, ką jie pirma uždirbda
vo. Mėnesį atgal mokėjo jiems 
dar po $4.50 ant dienos; numaži
no jų uždarbį ant 50c., tąsyk jie 
ant to sutiko. Dabar gi darbda
viai bandė numažinti uždarbį vėl 
snt 1 dol. ant dienos, bet aut to 
darbinįkai jau nesutiko.

Connellsvilles kokso pe- 
ežiai dirba kaip ir pirma; iszve- 
žimas kokso pasimažino, todėl ir 
darbai truputį sumažėjo: ant to 
atsiliepia ir užgimusi karė su 
Iszpanija. Daug darbinįkų aplei
džia darbo vietas ir eina į ka
riauną. Prie kokso peczių dirba 
po 5 dienas, kaip kur po 6 ant 
sanvaitės.

1 Pittsburg, Pa. Darbai Cre- 
scent Steel Co. dirbtuvėse eina 
gerai, dirbtuvės turi diktai rei
kalavimų ir gauna dar vis dau
giaus. Dirbtuvės Leechburg 1 
Foundry & - Machine Co. turi 
tiek reikalavimų, kad negali sus
pėti juos atlikti, dalį tų reikala
vimų turėjo atiduoti ant atliki
mo kitoms dirbtuvėms.

1 Mascoutah, III. Anglių 
kastynėse netoli stacijos Rentch- 
ler darbinįkai pakėlė sztraiką už
tai, kad jiems paskutinį už darbą 
užmokesnį iszmokėjo ne pinįgais, 
bet czekiaisį krautuves, ku

riose paprastai kompanijos paskai 
to daugiaus negu daiktas isz tikro 
kasztuoja. r

3 Centralia, III. Keturi 
szimtai anglekasių czianykszczių 
kastynių pakėlė sztraiką. Darbi
nįkai ^pareikalavo už darbą tokio 
užmokesnio, koksai buvo užgir- 
tas ant Springfeldo kalnakasių 
konvencijos. Kastynių savinįkai 
aut to nesutiko ir ant tūlo laiko 
su visu uždarė kastynes.

5 Hackensak, N. J. Szimtas 
cz'anykszczlų piytnyczių darbi
nįkų, daugiausiai leukų, pakėlė 
sztraiką. Pradėjo jie užpuldinėti 
ant darbinįkų neprigulinezių į 
unijas. Szorifas priėmė 20 pagel- 
binįkų, iszvaikė sztraikierius ir 
daug jų suaresztavo.

5 Scjttdale, Pa. Old Mead- 
ov Rolling Co. dirbtuvės ren
giu permainas, kaip sako, dirbtu
vės busianezios padidintos ir 
priims daugiaus dabinįkų, bet 
nuo kada tas atsitiks, dar nežinia.

Elwood, Ind. Kompanija 
“American Tin Plate” didina sa
vo dirbtuves, stato dabar nau 
jas trrobas. Kada bus viskas pa
rengta, priims daugiaus darbinį
kų/

5 Danlo, Pa. Darbai ežia eina 
gerai. Darbinįkai skundžiasi vie
nok, kad turi viską pirkti kom 
panijų pardavinycziose, kurios 
viską paskaito daug branginus, 
negu iszlikro daiktas yra vertas.

5 I m peri al, Pa. Darbai czia- 
nykszczioee anglių kastynėse eina 
gerai. Allegheny Co. reikalauja 
50 krovėjų, Montour kastynės 
100 darbinįkų. Ant pagarsinimo, 
žinoma, darbinįkai tuojaus suva
žiavo.

T Mc Keeport, Pa. Dirbtu
vės National Foundry Pipe 
Co. dirba gerai; diibdina dabar 
4000 dūdų vandens iszvadžio- 
jimui dėl rengiamų vandens 
traukimui įtaisų mieste St.Johns.

1 Sharon, Pa. American Steel 
Casting Co. dirbtuvės dirba vi
sose dalyse, kompanija gavo 
daug reikalavimų isz pietinės 
Afrikos.

1 Sparrovs PbiNT, Md. Mari- 
land Steel Co. dirbtuvės dirba 
gerai, turi jos daug reikalavimų 
ant padirbimo szėnių naujai 
dirbamiems geležinkeliams Aus
tralijoje

5 Kilmmerer, Wro.Czianyksz- 
czios kompanijos praszalinč nuo 
darbo darbinįkus prigulinezius į 
unijas; užtai visi darbinįkai susi
tarė ir pakėlė sztraiką.

5 Niles, Oh. Czianykszcziose 
geležies dirbtuvėse dilba pusėti
nai: dalyj Russia Mills dirba pu
sę laiko, kitose gi pilną laiką. 
Yra viltis, kad darbai trauksis 
ilgai.

Yungstovn, Oh. Dirbtuvės 
Finished Steel Co. dirba gerai: 
d ir bd i na jos dabar visokius rei
kalingus daiktus Belgijos ir An
glijos geležinkeliams.

1 Diamondville, Wyo. Užgi- 
mė.czia kalnakasių sztraikas. 
Priežastis sztraiko yra ta, kad 
kompanijos prigaudinėjo darbinį
kus prie svėrimo.

I

.5 Hollidaysburg, Pa. Cam- 
bria Iron Co. dirbtuvės uždarė 
dalį, kurioje dirbo bessemerinį 
plieną; visą dirbtuvės įtaisymą 
perkelia į Johnstovn, Pa.

5 Californija.Aukso kastynė
se Butte pavietyj darbai ei
na gerai. La Grange Hydraulics 
Mining Co. paskyrė 1 milijoną 
doliarų ant visokių pagerinimų.

Homestead, Pa. Czianyksz
cziose geležies dirbtuvėse dirba 
gerai. Dirbtuvės turi daug reika
vinių ant laivų apkaustymų isz 
Maskolijos.

1 Bušu Modntain, Pa. Darbai 
ežia eina prastai: jau treczias mė- 
nu kaip dirba tikt po vieną die
ną ant sanvaitės.

Ashtabula, Oh. Darbai eina 
prastai. Kalnakasiai Lake Shore 
kastynių pakėlė sztraiką. Kada 
ežia gal pasigerinti, nieks nežino.

•[ Cleveland, Oh. Czianyksz
cziose American Iron Works Co. 
dirbtuvėse apgarsino darbinį 
kams, kad jų uždarbis bus numa
žintas.

5 Molden, Mas. Dirbtuvės 
Boston Rubber Shoe Co. likosi

uždarytos ir per tai 3500 darbi
nįkų neteko darbo.

5 Pottstovn, Pa. Czianyksz
cziose dirbtuvėse pradėjo dirbti 
pudlerių dalis, 100 darbinįkų ga
vo ežia darbą.

T Lebanon, Pa. Penna Bult & 
Nu t Co. didina savo dirbtuves. 
Kada bus viskas padirbta, diktai 
naujų darbinįkų ras darbą.

5 Braąil, Ind. Dirbtuvėse 
Central Iron & Steel Co. dirba 
prastai ir nėra vilties, kad dar
bai ežia pagerėtų.

COLUMBIA HeIGIITS, MlN. 

Czianykazcziose geležies dirbtu
vėse pradėjo geriam dirbti ir yra 
viltis, kad teip bus per ilgesnį 
laiką.

5 Washington, Pa. Darbai 
eina ežia gerai, visos dirbtuvės 
dirba ir mažai yra darbinįkų ne- 
turinezių darbo.

1 Pulman, Lll. Darbai czia
nykszcziose dirbtuvėse eina gerai 
ir yra viltis, kad darbo užteks 
ant ilgai.

1 Taylorsville, III. Czia- 
nykszcziai kalnakasiai sztrsikuo- 
ja, todėl tegul ežia nieks neina 
darbo jieszkoti.

Terre Haut, Ind. Darbai 
czianykszcziose kastynėse eina 
prastai, nors yra kastynės ku
riose dirba pusėtinai.

Patton, Pa. Czianykszcziai 
kalnakasiai sztraikuoja. Priežas
tis sztraiko yra, ta kad kompani
jos numažino darbinįkų uždarbį.

Shamokin, Pa. Darbai ežia 
eina prastai: dirba paprastai 
vieną, daugiausiai dvi dienas ant 
sanvaitės.

1 Martig Ferry, OiL Langh- 
lino geležinkelio dirbtuvės nuo 
pradžios Gegužio mėnesio prade
da dirbti visose dalyse.

Ahron, Oh. Czianyksztė 
briežiukų dirbtuvė, “Diamond 
Match Co.”, likosi padidinta; 
priėmė 100 naujų darbinįkų.

1 Cripple Creek, Col. Dar
bai - czianykszcziose kastynėse 
eina gerai; visose dabar dirba.

CASCARETS tudrutlna kepeni*, lukštu* U 
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Lietuwiszku dirwu
Ar ne reikalingi mums 

wadowai?
No. 17 “Kardas” patalpino 

rasztą, kuriame sako: “Getiaus 
nekontroliuokime žmonių valios, 
nesistengkime būti jų vadovais, 
bet rūpinkimės, kad jie pats butų 
savo vadovais, o jie atras savo 
laimę.”

Ant to mes ne su visu galime 
sutikti. Mums rodosi, kad jeigu 
terp lietuvių sziądien daugiaus 
yra girtuoklių ir pesztukų, tai 
labiaus todėl, kad jų nieks pri- 
deraneziai ant gero kelio ne ve
da, todėl, kad palikta visiszka 
liuosybė pagal savo protą laimės 
jieszkoti. Tautos daug augsz- 
cziaus ui mus kulturiszkai sto- 
vinezios ne gal apseiti be vado
vų, ne galės be jų apseiti ir lie
tuviai, jeigu tikt norės ką svar
besnio nuveikti. Kur tikt reika
lingas sujungtų pajiegų darbas, 
ten reikalingas ir vadovas, kuri- 
sai visas pajiegas nukreip
tų į tą pusę, kur jos reikalingos. 
Musų vadovai, koki jie ne butų, 
ne įstengia isz visuomenės pajie
gų pasinaudoti, todėl ir svarbes
nių darbų nuveikti ne gal. Mums 
rodosi, kad" jeigu lietuviai per 
daug isz palengvo kyla, jeigu pa- 
jiegos teip menkos,tai ne dėlto,kad 
jie prisilaiko vadovų nurodymų, 
bet todėl, kad mums trūksta tik
rai gerų vadovų, kurie isz syk 
susiorijeutuoti galėtu visokiuose 
atsitikimuose,kurie už savu darbus 
mažiaus geistų sau laimės ir gar
bės, o dirbtų vien ant tautos 
labo. Toki vadovai mums rei
kalingesni negu kitoms apszvies- 
tesnėms tautoms: apszviestesnės 
tautos, nors be atsakanezio vado
vo ne daug galės nuveikti, bet 
ne teip greit paklys iaz tikrų vė
žių, musiszkiai tamsuoliai, palikti 
vieni, greieziausiai atranda kulią 
į saliuuą, o ten randa jau ir pro
gą iszbandyti kumszczią, lazdą, 
peilį ir revolverį ant savo brolio 
nugaros. Teip daranti juk nesi
klausta nė jokių vadovų, daro

vien tą, kas jiems patinka! Ar 
musziyn&e randa laimę, mes to 
nežinome. Jeigu lietuviai szią
dien žemai stovi, jeigu terp jų 
nėra tvirtos niekur organizacijos, 
tai tas gal paeiti tikt nuo to, 
kad trūksta jiems organizuojan- 
czių vadovų, jeigu toki kur yra, 
tai jų balso daugumas ne nori 
klausyti. Pažiūrėkime antai ant 
musų darbinįkų, kokia terp jų 
organizacija? darbinįkai kitų tau
tų riszasi į krūvas, musiszkiai gi 
stovi pavieni, kiekvienas rūpi
nasi vien apie asabiszką uždarbį, 
ne retai užstoja kelią kitiems. Ar 
gi tokiu keliu einant galima isz- 
kovoti pagerinimą darbinįkų 
būvio?

Sutinkame mes su “Kardu”, 
kad vadovai ne turi tiesos rei
kalauti, idant visi turėtu su jais 
vienokias nuomones, nieks savo 
nuomonių ne gal kitam primesti, 
ant atradimo pritarimo reikia 
vien pertikrinanezių argumentų. 
Ant darbų ant visuomenės labo 
ne reikia, kad visi dirbanti neat
būtinai butų visame vienokios 
nuomonės. Mes ne tikt ne turime 
per virsz vadovų, bet dar tur
būt ant tiek ne pasikėlėme, kad 
suprastume jų reikalą, kad duo
tumėmės jiems sawę vadžioti, 
nors jis vestų ant gero kelio. 
Kad tą galėtume suprasti, reikia 
mums apszvietimo; ant to vėl 
reikalingi vadovai, kurie tam
suolius į szviesą patrauktų. To
kių turime mažiaus negu mums 
reikia. Tame tai, mums rodosi, 
didžiausia musų nelaimė.

Lietuwių girtuoklystės.
“Vienybė” pranesza vėl apie 

lietuvių girtuokliavimus ir musz- 
tynes, kokios atsitiko miestelyj 
Mill Creek. Atėjo mat ežia keli 
lietuviai į svetimtauezio kareze- 
mą ir tuojaus parodė savo bjaurų 
būdą :pradėj(^stumdytiesi irmusz- 
tiesi teip, kad raudoni burbulai 
isz nosų veržėsi. To neužteko; 
sudaužė viską, kas buvo ano 
svetimta-iczio karezemoj, paga
linus ir langus. Grįždami namon, 
muszė kiekvieną žmogų patiktą 
ant kelio, ardė tvoras, stulpus, 
ne paliko uė langų tuose namuo
se, pro kuriuos ėjo. Fotam už
puolė ant kompanijos pardaviny- 
czių. Ant rytojaus, keturi isz tų 
narsių kareivių isztraukė į kal
nus, bijodami, kad jų ne suaresz- 
tuotų. Du isz jų tuojaus sugavo 
ir nugabeno į Wilkesbarės kalėji
mą. Sūdąs reikalauja po 1000 
dol. parankos. Mat musų guoliai 
duoda vis progą svetimtauęziams 
pažinti peiktinas puses lietuvių 
budo. Ar gi žingeidu paskui, 
jeigu svetimtaueziai bauginasi, 
dėl kelių ne tikusių pesztukų, 
priimti lietuvius prie darbo.

Suwažinėjo geležinkelio 
trūkis.

Kankakee, III. Ant geležin
kelio Illinois Central likosi suva
žinėtas lietuvys, Benediktas Ma- 
cziulis. 27 d. Balandžio- dirbo 
jis aut linijos ir ne matėatbėgan- 
czios maszinos, todėl į laiką ne 
spėjo pasitraukti; maszinos ratai 
sugriebė nelaimingą žmogų ir 
teip baisiai sumalė, kad tikt 5 
minutas krutėjo. Laidotuvės 
atsibuvo 29 d. Balandžio. A. a. 
Benediktas Macziulisne prigulėjo 
nė į jokią draugystę, paėjo jis isz 
Kauno gub., Wilkijos parapijos, 
Kvigų kaimo.

Isz Chicago, III.
Dr-tė S. Daukanto, ant savo 

pusmetinio susirinkimo, apart ki
tų nutarimų, nusprendė paaukau
ti $10 ant paminklo A. Burbos, 
kaipo įkūrėjo tos draugystės. 
Draugystė Apveizdos Dievo, 
nusprendė paaukauti ant to paties 
mierio 5 dol.

Sųpreme Council of the 
Royal Arcanum

Laikys savo mitingą, Cleve
land, Oh., 18 d. Gegužio. Dėl 
turinezių reikalus važiuoti ant 
minėto mitingo, Niekei Plate ge- 
ležinkelis pardavinės dvigubus 
ti kietus ui vieną treczdalį 
“fare’s”. Trukiai yra apveižėti 
su valgomais ir miegojimo ka
rais. 3 trukiai kasdieną iszva- 
žiuoja isz Van Buren ulyežios 
Depot. Dėl geresnės informacijos 
atsiszaukite per Telefoną Main 
3839, arba adresuokite prie J. Y. 
Calahan, Gen'l Agent, 111 
Adams st.

Isz wisur.
|| Maskolijoj dvasiszkos val

džios gavo atsiliepimą nuo vie
no amerikoniszko trusto su szito- 
kiu užmanymu. Alisai ameriko- 
niszkas trustas siūlo pavieniems 
žmonėms arba draugystėms, dva- 
siszkoms įtaiso uis, kaip antai 
parapijoms, pirkti 1000 biezių 
spieczių su aviliais, rokuoja a- 
vilį po 10 rublių,taigi tiekjau,ar
ba dar mažiaus negu Maskolijoj 
kasztuoja geras biezių spieczius 
su aviliu. Nupirktus avilius ta
sai trustas žada pristatyti į kiek
vieną vietą ir parengti bitinįkys- 
tes ūkę kiekvienoj vietoj, iszė- 
mus vien nevaisingų pieskynų, 
bet žemė turi būt savaszczia, ne 
randoj, to, su kuom bu£ padary
tas kontraktas. Amerikoniszkas 
trustas žada parengti bitinįkys- 
tės ūkę teip kaip tai yra Ameri
koj: pastatyti namus iszlavin- 
tam bitinįkui, kitą dirbaneziam 
ant tos ūkės darbinįkui, duoti 
reikalingas prietaisas, žemę 5—6 
desiatinų, aptvers ją ir bitis pai
ma pats ant raudos aut 10 metų, 
už ką moka davusiam 10000 rub
lių po 5000 rublių ant metų rau
dos ir viską užlaiko savo kasz- 
tais. Anie 10000 rubL pasilieka 
ant vietos kaipo kaucija per visus 
10 metų,potam bitys,visas įtaisy
mas, triobos stojasi savaszczia 
to,su kuriuom padarytas kontrak
tas. Jeigu tai nepaprasta ameri- 
koniszka prigavystė, tai siūlo
mos iszlygos isz tikro geros ir ne
tik t geros, bet per geros teip,- 
kad tam trustui net nesinori tikė
ti, kad jis butų tokiu Maskolijos 
geradėju.

t , .
U Aluszkoj, ant Krimo, pieti

nėj Maskolijoj, isz kalinio pabėgo 
arklevagys, Bunakov, ir pradėjo 
toliaus varyti savo amatą; pas
kutinį kartą pavogė jis arklius 
ukinįko Tiszczenko. Apvogta
sis vienok pavijo vagį su ar
kliais viename vokiszkame kai
me. Nors vokiecziai padėjo su
imti vagilių, bet vežti suimtą į 
miestą nieks isz jų ne norėjo; 
todėl nusprendė pririszti vagį 
po arklio pilvu, ant kurio jojo 
Tiszczenko. Kada viską, kaip 
reikia, padarė, užszoko ant arklio 
Tiszczenko ir su suimtu vagiliu- 
mi nupleszkėjo. Ant kelio Bu- 
nakuv iszliuosavo vieną ranką, 
su kuria norėjo atraiszioti ir ki
tus raiszczius, Tiszczenko dienok 
ne davė, muszdamas per nagus; 
kadangi tas ne gelbėjo, įpykęs 
ant galo Tiszczenko sustabdė 
arklį, iszsiėmė peilį ir perpjovęs 
vagiliui gerklę, nuriszo jį nuo 
arklio ir kūną pametė ant kelio.

|| Kaime Wielverghem, Flan
drijoj, Belgijoj, jauna mergina 
apsirgo džiova. Bandė visokių 
kaimiecziams žinomų vaistų ir 
žinoma, jie negelbėjo džiova ser- 
ganezios; kaimiecziai nusprendė, 
kad merginą, turbut, kas nors už
kerėjo. Bejieszkodami užkerjusios 
merginą raganos, nusprendė, kad 
nieks kitas to negalėjo padaryti, 
kaip tame patim kaime gyve
nanti sena “Patronėlė”. Tėvas 
ir broliai serganezios merginos 
nutraukė į namus nužiūrėtos ra
ganos, iszvilko ją laukan, atvil
ko į ligonės kambarį, paklupdė 
prie lovos ir liepė burtus nuimti. 
Žinoma, moteriszkė teisinosi, kad 
to padaryti ne gali, todėl ją 
baisiai sumuszė, rengėsi kaipo ra
ganą sudeginti ir hutų tą padarę, 
jųigu nebūtų apie tą užpuolimą 
dažinojęs audžia, kuriam pasisekė 
tamsuolius pertikrin
ti. Tikinti į raganas pasitaiko 
mat netikt terp lietuvių, bet ir 
terp daug už lietuvius apszvies- 
tesnių belgijonų.

|| Mieste Koesslarn, Bavarijoj, 
pietinėj Wokietijoj, įgavusi 
proto sumaiszymą moteris vieno 
darbinįko, pakilo naktyj isz lo
vos, pagriebė kirvį ir kirto sa
vo vyrui į galvą, paskui tą patį 
padarė keturiems savo vaikams: 
viriausiam sunui sudavė į galvą 
ir nukirto ranką, kitiems gi 
dviem teip baisiai sukapojo vei
dus, kad daktarai neturi didelės 
vilties nė tėvą ir vaikus nuo mir
ties iszgelbėti; ketvirtam gi vai
kui teip drožė į galvą, kad tą už
muszė aut vietos. Kaimynai tuo
se jau namuose gyvenanti nieko 
pirmiaus negirdėjo. Atlikusi sawo



darbą beprotė, iszmuszė langą ir 
pradėjo szaukti pagelbo*?. Subėgę 
kaimynai pamatė tikt tą.ką ji pa 
darė. Minėta moteriukė jau nuo ke 
lių sanwaiczių rodėsi nepilno pro
to, bet ji užsilaikė ramiai, todėl 
nieks jos nedabojo,tikt mat pasku
tinėj naktyj užėjo jai noras žudyti 
sawo szeimyną.

II Peterburgo wagiliai dabar, 
rodosi,lyg tyczia isz miesto widu- 
rio persikėlė ant geležinkelių sta
cijų, daugiausiai jie wagia ant 
staci josWarszawinio geležinkel io: 
wieną tikt dieną, priesz iszeinant 
rytmetinio trūkio, apwogė jie: 
szwaicarę, kelia ujanczią isz Pe
terburgo namon, kuriai, j ii esant 
wagone, paszlawė skrynutę, ku 
rioj, apart kitokių daiktų, buwo 
wisokių auksinių brangenybių už 
^000 rubl. Wagone 1 klasos, 
wienam oficierui iszneszė skrynu
tę su jo drabužiais; tą skrynutę 
rado paskui ant trepu wienų na
mų, l>et jau tuszczię. Ant salės, 
vienam pasažieriui isztraukė 
masznelę su 7000 rubl. pinįgų. 
Wisos tos wagystos papildytos 
vieną tikt dieną. Wagiliai mat 
pusėtiną turėjo laimikį. Policijos 
ant Peterburgo geležinkelių sta
cijų yra dauginus negu reikia, 
tikt mat jai ne rupi vagilių gau- 
dymas.

Į| Gruziniszkas laikrasztis 
“Droėba” pranesza, kad mieste 
Ozurget, ant Kaukauzo, gruzinas 
popas Kisuradze perszovė kitą, 
teiposgi gruziną, popą Dzaszi. 
Priežastis tokio ano popo pasiel
gimo buwo kersztas užtai,kad pa- 
szautasis paveržė nuo jo parapi
ją. Dzaszi mat ilgai buwo pra- 
baszcziumi kaime Banisked, bū
dams jau senas, norėjo jis tą vie
tą palikti sawo sunui, teiposgi 
popui; vietą tą norėjo gauti Ki- 
suradže, daug už senio sūnų ap- 
szviestesnis. Po ilgų varžymosi 
parapija pateko Dzaszi sunui, 
už kurį užtarė parapija. Užtai Ki
suradze, patikęs tėvą laimėjusio 
vietą popo, iszsitraukė revolve
rį ir paleido szuvį. Dzaszi sun
kiai paszautas į nugarą, Kisu
radze gi pabėgo ir nežinia, kur 
jisai slapstosi.

|j Peterburge, viename isz pui
kiausių restoranų, užtėmyjo, kad 
ežia nesusektas sveczias, 
tyczia supjausto sofas, kėdes, 
ekotertes, iszpjaustmėja ant stalų 
ženklus ir tokiu budu juos pagadi
na. Kas tą daro, ne galėjo su
sekti. Tarnai nužiūrėjo vieną 
isz sveczių, kurisai tankiai į res
toraną ateina. Kada nužiūrėtasis 
sveczias vėl atėjo, pavedė jam 
pirma gerai apžiūrėtą kabinėtą. 
Kada jisai iszėjo, tarnai užtėmy
je, kad sofos isz tikro supjausty
tos, Restorano savinįkas ap 
skundė minėtą poną į sudų, nors 
jis priguli prie Peterburgo didž- 
turezių ir užima augsztą urėdą.

H Ludvigshafene, ^Vakarinėj 
Wokietijoj, moteris fabriko dar- 
binįko Gugglero įmetė tris savo 
mažus vaikuczius į užtvinusią 
upę Reiną, kur jie prigėrė. Atlikus 
su vaikais, szoko ir pati į upę ir 
teiposgi prigėrė. Kokios prižastys 
privertė motiną prie tokio pasiel
gimo, nežinia; jos kaimynai me
na, kad ji tą padarė isz vargo, 
nenorėdama, kad jos vaikai turė
tu badą kęsti. Wyras jos rods 
turėjo darbą fabrike, bet uždarbis 
jo buvo teip mažas, kad ne užte
ko ant prideranezio szeimynos 
iszmaitinimo.

|| Mieste Batume, kaip paduo
da Kaukazo laikraszcziai, 5 d. 
Balandžio, sūnūs vietinio didž- 
turezio, Huseino Hobalo, pati
kęs Turkijos ukėsą, Achmetą 
Papil, ant kurio nuo seniai turėjo 
piktumą, pradėjo tuojaus su juom 
bartiesi. Laike tų barnių, Hu- 
sein iszsitraukė peilį ir įvarė jį 
Achmetui į krutinę. Tasai tuo
jaus puolė ant žemės ir cziajau 
pasimirė. Užmuszėjas pasinau 
dojo isz sumiszimo, pabėgo ir 
pasislėpė kalnuose.

t Neseniai, ant lauko, netoli 
miestelio Viernheno,apsistojo czi- 
gonai. Jų prie vogimo pripratin
ti szunes paszlavė apie 20 visztų 
miesto pakraszczių gyventojams. 
Miestelio bulmistras nusiuntė po- 
licistus paszaukti czigonus,tie isz 
tikro atsivarė 7 vyriszkius. Ro-

dirijkai likosi suszaukti ir jie tuos 
czigonus ant ypatiszkos bausmės 
nusprendė ir tai ne už jų nusidė
jimą, tikt už kaltę szuuų. Wi- 
siems septyniems czigonams nus
kuto po pusę galvos, barzdos ir 
ūsų ir paskui Luošai paleido.

|] Bėgantis isz Maskolijos į Sa
ratovą geležinkelio trūkis, netoli 
stacijos Luberci, susidaužė. 8 va 
gonai pilni pasažierių likosi su
daužyti. Užmusztų ant vietos 
rods nepasirodė, bet labai sunkiai 
sužeistų yra 8, penki apkulti leng
vinus.

|| Karinti joj, Pietinėj Austri 
joj, siautė vėl žemės drebėjimai, 
bet jie buvo jau daug silpnesni 
negu pirmidus, dabar jie didesnių 
nelaimių ne pagimdė.

H Warszawoj, vieszpatystės 
banke,susekė didelę vagystą ran
do pinįgų. Wagystą papildė 
vienas banko urėdnįkas.

|| Warszavoj sudege dideli 
alaus leidinyc^s Machleido. Blė
dį ugnelės padarytą skaito aut 
300000 rublių.

Patnegyk dėžutė CASCARKT8 už 10b., ge
riausia s u taisytoja plaucziu Ir wlsu widuriu.

Naujausi iszradimai.
|| Prancuziszkos geležinkelių 

kompanijos rengiasi, vieton da
bartinių sunkių geležinkelių va
gonų, pradėti dirbdinli lengves
nius isz aliuminijaus, ant ko iszsi- 
dirbo jau daleidimą kelių minis
terijos. Tiktai ratai, aszys ir reso- 
rai, bus kaip ir pirma, i»z gele
žies ir plieno, sienos gi vagonų 
ir kitos jų dalys bus isz aliumini
jaus. Tokiu budu vagonai bus daug 
lengvesni, ant vilkimo jų reiks 
mažesnės pajiegos, todėl galima 
bus į juos krauti didesnę sunke
nybę, trukiai galės greicziaus bė
gioti, nenaikins teip kelio linijos, 
kaip dabartiniai sunkus. Rods pa
darymas tukių vagonų kasztuos 
dauginus, bet tuos kasztus sugra- 
žįs tas, kad prie lengvesnių tru
kių nereiks tiek kuro, kelias be 
taisymų ilgiaus galės iszlaikyti, 
vagonai galės dauginus ta v orų 
ir žmonių paimti.

H Garsus Windobonos profeso
rius Schenk, kurisai neseniai pa
garsino, kad iszrado būdą, kaip 
priversti motiuą gimdyti tokios 
lyties kūdikį,kokį kas nori. Dabar 
minėtas profesorius iszleido jau 
savo knįgą, per kurią apreiszkė 
visuomenei, ant ko tas remiasi. 
Sehenk savo knįgoj sako, kad 
lytis turinezio užgimti tudykio 
remiasi vien ant cukraus,kurisai 
patenka į motinos organizmą ir 
kuriuom maitinasi motinos neszio 
jamas vaisius,jeigu to cukraus bus 
daugiaus,tai užgema vaikas;taigi 
reikia, pagal norą, daugiaus ar 
mažiaus motinos organizmui su
teikti cukraus. Kiti mokslin- 
cziai tam netiki ir Schenko isz- 
leistą knįgą laiko už darbą be di
desnės vertės.

t Amerikos randas pirko Lon
done, Armstrongo dirbtuvėje, 
kelias naujas automatiszkas ma- 
gazinines kanuoles. Magazynas su 
patronais yra prie storojo kanuo- 
lės galo, ji užsiprovyja pati, ant 
ko susinaudoja pujiega po szu- 
viui muszanti atgal; ant szovi- 
mo reikia vien paspausti atsakan
tį guziką, bet tą galima elektrisz- 
koms prietaisoms padaryti isz to
lo. Isz tokios kanuolės galima pa
leisti 700 szuvių per minutą. Ka
dangi nuo szu vi ų įkaista vamz
dis, tai ežia teip pritaisyta, kad 
jį atszaldo nuolatai tekantis ant 
jo szaltas vanduo.

Wietines Žinios.

— Chicagos policijos virszinį- 
kas iszdavė prisakymą, kad nė 
jokiuose saliunuose negraj į tų mu
zika. Įsakyta policijantams daboti, 
kad niekur saliunuose nebūtų 
muzikos, kadangi ji labiausiai 
žmonis prie girtuoklystės pritrau
kia: iszgirsta žmogus pro szalį 
einantis muziką ir kraustosi į sa- 
liuną pažiopsot, įeina ir žinoma, 
be gėrymo neapseis. Uždrausta 
grajįt netikt muzikantams, bet 
ir pasinaudoti saliunuose isz auto
mate szkų instrumentų. Widur- 
miestyj' saliunuose muzika jau 
seniai uždrausta, dabar gi už
draudė ir priemieszcziuose.

— Gottlibas Jaras, dirbantis 
bicyklius, gyvenantis po nr. 
1118 W. Place, likosi suaresztuo- 
tas.Skundžia jį už užpuolimą ant 
sawo kreditoriaus, Jono Stupkos. 
Gyveno jis seninus pas Stupką ir 
įsiskolinęs 16 dol., persikėlė ant 
gyvenimo kitur. Už ką likosi į 
sūdą apskųstas ir žinoma, sudžia 
tuos 16 dol. Stupkai pnsudyjo. 
Pereitos sanvaitės panedėlyj, Ja
ras atėjo pas Stupką ir isz syk 
pradėjo barnis, laike kurių iszsi- 
traukė revolverį »r isz jo szovė 
keturis kartus į savo kreditorių. 
Wiena kulka pataikė į krutinę, 
kita gi į ranką. Atlikę* tą, iszbė- 
go laukan ir slapstėsi kelias die
nas, bet likosi policijos suimtas 
ir pateko po sudu. Stupką nuga
beno į ligonbutį; paszovimai jo 
nors skaudus, bet nepavojingi.

— Gyvenantis po nr. 638 N. 
Ashland avė., darbinįkas Prinz, 
pereitos nedėlios dieną nusiuntė 
sawo mažus vaikus parneszti jam 
tabako. Waikai tėvo įsakymą 
iszpildė ir grįžo namon; užėjo 
ant sztritkario szėnių ir pamatę 
atbėgantį karą, teip persigando, 
kad nežinojo ką daryti. Motor- 
manas norėjo sustabdyti įsibėgu
sį karą, bet nepasisekė: karas už
bėgo ant stovinėsiu vaikų, vy
resnįjį numetė į szalį, per jau
nesnįjį pervažiavo. Susirinko 
žmonės ir norėjo metormaną tuo
jaus lynezuoti ir tam vos pasise 
kė pabėgti. - Kompanija atsiuntė 
žmonis pakelti vagoną ir iszimti 
suvažinėtą vaiką, žmonių minios 
Ir ant tų szoko, tikt policija juos 
apgynė.

— • Žinomas Chicagoj gydyto 
jas, Kossakauskas, vienur laiko
mas už lietuvį, terp lenkų už 
lenką, pateko po sudu už priga- 
vystes; apskundė jį “American 
Express Co.”, nuo kurios turėjo 
agentūrą ir prigavo ją ant 2000 
dol. Sudžia Watermau rado Kos- 
sakauską kaltu ir nusudyjo ant 
trijų metų į kalėjimą. Dr. Kossa- 
kauskas buvo gydytojumi len- 
kiszkos draugystės ‘-Zjednoczenia 
Polskiego”;ant Laurel ui. turėjo 
savo uždėtą akuszerių mokslainę. 
Kaip girdėt, jeigu tikt kur pasi
sekė, jis ir nuo lietuvių diktai 
pinįgų iszviliojo.

— Dvi merginos dėl visų, 
gyvenanezioa drauge po nr. 548 
State ui. Addie Dickinson ir 
Cattie Grand, už ką ten susibarė, 
barnys vienok greitai perėjo į 
pesztynes. Cattie Grand sudaužė 
uzboną į galvą sawo prieszinįkės, 
toje gi iszsitraukė peilį ir dūrė 
savo prieszinįkei įezoną teip,kad 
prakirto gyslą- Kol paszaukė gy
dytoją, tiek isztekėjo kraujo, kad 
jau ir daktaro pagelta nieko ne 
maczyjo. Nugabeno dar sužeistą 
į ligonbutį, bet ji ten į pusę va
landos pasimirė. Jos prieszinįkę, 
Addie Dickson, suaresztavo.

— Sudžia Gary pripažino bu
vusiam konduktoriui, Fr. Dud- 
geon, tarnavusiam sztntkarių 
kompanijoj,nuo kompanijos 12000 
dol. 1892 m. Dudgeon iszpuolė isz 
karo ir tapo prieszah važiuojam 
czie vežimo pervažiuotas, veži
mo ratai nulaužė jam abidvi ran
kas. Kompanija nenorėjo žmogui 
nieko mokėti ir žinoma, nereika
laudama tarnų su nulaužtoms 
rankoms, atstatė nuo vietos. 
Prova traukėsi gana ilgai, pir
miausiai sūdąs prisudyjo Dudgeo- 
nui 10000 dol., bet tas tuom ne 
pasiganėdino.

— Maskoliskaskonsulius Chica
goj atsiliepė į Chicagos detekty
vų szefą su praszymu pagauti du 
pabėgusius isz Maskolijos priga
vėjus, kokį ten Gavrilą Rybiną 
ir Teofilių Przylevskį. Pirmutinis 
paszlavė 1800000 rublių, antra
sis gi, maskoliszkas urėdnįkas, 
147000 rubl. Abudu atkako į A- 
meriką. Už pagavimą pirmutinio 
maskoliszkas randas paskiria 10 
000 dol., už antrą gi 2000 dol.

— Policija gavo žinią, kad 
pereitą sanvaitę prapuolė Chica
goj dvi jaunos merginos: 15 m. 
Myrtle McCarthy, gyvenanti po 
nr. 620 W. 57 ui. ir jos tavorsz- 
ka, Marry Patterson, gyvenanti 
po nr. 5923 Wentvorth avė. Kur 
jos dingo, nežinia. Sprendžia, 
kad su Amerikos kareiviai nu
sekė į Springfieldą.

— Pereitos nedėlios dieną, 
Chicagoj, ant naudos lietuvisz- 
kos parapijos, bažnytinėj salėj, 
tapo parengtas teatras; atloszė 
dramą po vardu ‘‘Genavaitė”.
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(Tįsa).
Isz užtakų 

ant rytinio stono yra Valencijos užtaka, prieszais ją yra 
vienaitinės prie tų krantų Baleariszkos salos: prie pietinio 
szono yra mažas trimkampis Gibraltaro pussallis, atidaly
tas nuo Afrikos siaura, vos 2 myli turinezia Gibraltaro per- 
taka, jungianezia viduržemlnes jūres su Atlantiszku 
oeeanu. Jeigu jūrių pavirszius tikt truputį pakiltų, jos 
užlietų Garonos žemumų ir Pirenėjiszkas pussalis pavirstų 
į salų.

Pirenėjiszkas pussalis tveria iszkilimą; ant jo nugaros 
ir pakraszcziuose traukiasi kalnų eilės, kurie isz dalies 
pasiekia net jūrių; prie pakranezių gi tęsiasi siauros pa
kranezių žemumos, kurios keliose vietose prisigriebia į 
pussalio vidurius.

Centraliszkas iszkilimas nuolaidus į vakarus, prie At- 
lantiko, prie jo krantų palieka Portugaliszką žemumą, į 
rytus labiaus iszkyla ir nusileidžia staeziai isz dalies pa
veiksle trepu arba terasoms prie upės Ebro žemumos ir 
prie pakranezių žemumų Valencijos ir Murcijos. Į rytus 
teka |>akranczių upės trumpos, kurios tankiai gimdo pavo
jingus tvanus; tekanezios gi į Atlantiką yra ilgesnės, dau
ginus ir lygiai turinezios vandens. .

Ant iszkilimo nugaros, nuo sziaurrytų pietvakarų link, 
traukiasi eilė Kastiliszkų kalnų; kalnai tie visokiose vieto
se visokius turi vardus, kaip antai: Sierra Guadarrama, 
Sierra Estrella ir tt. ir pasibaigia prie Atlantiko priežemiu 
La Rocca. Kalnai tie dalina patį iszkilimą į dvi dali: į 
sziaurinę augsztesnę, arba iszkilimą Senos Kastilijos ir 
Leono,- per kurių teka upė Duero ir pietinę—žemesnę, arba 
iszkilimas Naujos Kastilijos ir Estremaduros, per kurias 
teka upės Tago ir Guadiana. Per kalnus Sierra Guadarrama 
yra perėjimas Šamo Sierra, pagarsėjęs musziu iszpani- 
jonų su prancūzais, kuriame iszpanijonys likosi Napa- 
leono I sumuszti, vedantis isz sziaurinės Iszpanijos į pie
tinę.

Sziaurinę iszkilimo briaunų tveria Kantabriszki kalnai, 
besitraukianti į vakarus nuo Pirenėjų, iszilgai pietinių 
jjakranezių Biskajiszkos užtakos, prie kurios staeziai nusi
leidžia. Rytinėj dalyj, terp tų kalnų ir Pirenėjų, yra loma, 
per kurių eina keliai nuo iszkilimo prie jūrių pakranezių; 
vakarinėj gi dalyj kalnai iszsiszakoja į daug atžalų, kurios 
užima vakarinį pussalio kampų, Galicija vadinamų ir 
prisigriebia jūrių, i>adaro daug mažų užtakų. Kantabrisz
ki kalnai yra kaipi tvirtynė, jie lengvino ežia apsigyvenu
sioms tautoms atsigynimų nuo prieszų; po uždanga tų 
kalnų, ežia apsigyvenę Baskai arba Iberai gynė savo tėvy
nę nuo Rymionų, ir sziųdien užlaikė savo tautystę, papro- 
ežius ir kalbų.

Pietinį krasztų eentraliszko iszkilimo tveria kalnai 
Sierra Morrena, giriomis apžėlę, nuo kurių ir jų vardas 
paeina. Kalnai tie į pietus, taigi prie žemumos upės 
Guadaląuiviro, nusileidžia staeziai juos perkerta upė 
Guadiana; dalis jų už tos upės vadinasi Sierra De 
Monchiąue ir pasibaigia Szvento Vincento priežemiu. Per 
rytinę dalį kalnų Sierra Morena traukiasi perėjimas 
Despeniaperros, vedantis nuo iszkilimo į Guadaląuiviro 
žemumų. Kalnuose Sierra Morena yra daug visokių mi- 
neraliszkų turtų, ypacz gi turtingos yra gyvojo sidabro 
arba merkurijaus kastynės.

Pireneju kalnai atidalina pussalį nuo sziaurių, vakari
nėj dalyj jie susiduria su iszkilimu, rytinėj gi dalyj nuo 
iszkilimo atidalina juos upes Ebro žemuma; į pietus jie nu- 
sileidžia isz palengvo, į sziaurius gi, taigi nuo Prancū
zijos, status. Traukiasi jie nuo jūrių iki jūrių, vedan
tiems prie pakranezių nusileidžia ir palieka ruimų keliams 
bet per kalnus nuo sziaurių į pietus. Augszcziausios 
virszunės yra vidurinėj dalyj, isz kurių virszunė Mala- 
detta pereina linijų amžino sniego, iszkilusi ji ant 3400 
metrų arba su virszum 11000 pėdų augszcziaus jūrių pavir- 
sziaus. Pirenėjų kalnuose, ypacz gi vidurinėj jų dalyj, 
yra apvalios su staezioms sienoms klonys, cirkais vadina
mos. Rods virszunės Pirenėjų žemesnės negu Alpų kalnų, 
bet užtai Pirenėjuose perėjimai sunkesni, lengvesni jie tikt 
prie jūrių pakranezių, kur kalnai nusileidžia; per vidurį 
yra sunkiai pereinamas perėjimas Ronceevalles vadinamas.

Sierra Nevada kalnai traukiasi per pietinę pussalio 
dalį, susiduria su iszkilimu rytinėj dalyj: ties viduriu gi 
ir vakariniame szone atidalina juos Guadaląuiviro žemuma. 
Kalnai tie traukiasi prie Gibraltaro pertakos, kuri juos 
pertraukia, bet ant Afrikos kietžemio jie vėl pasirodo: 
Afrikos Atlaso kalnai yra kaipi pratęsimu kalnų Sierrra 
Nevada. Kalnai tie yra augszcziausi ant Pirenėjų pussalio, 
virszunė jų Mulahacen, iszkilusi ant 3500 metrų arba su 
virszum 11500 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus. Siera 
Nevados kalnuose yra labiausiai į pietus siekiantis gletcze- 
ras, kurisai per įtakas suteikia daugiausiai vandens di
džiausiai Pirenėjų pussalio upei, Guadalųuivirui. Kalnuo
se Sierra Nevados ilgiausiai užsilaikė arabai.

Žemumos. Apart siaurų pakranezių žemumų, kaip 
antai Portugalijos, Valencijos ir Murcijąs, dvi žemumos 
prisigriebia giliaus į pussalio vidurius: viena nuo Vidur- 
žeminių jūrių, kita gi nuo Atlantiko: žemuma upes Ebro 
arba Aragonijos sziauriuose ir žemuma upes Guadaląuiviro 
arba Andalūzijos pietuose. Žemuma upės Ebro traukiasi 
prieViduržeminių jūrių, kur įpuola ir pati upė; Andalū
zijos žemuma traukiasi prie Atlantiko, kur įpuola ir upė 
Guadaląuiyir.

. Isz visų trijų pietinės Europos pussalių, Pirenėjiszkas 
turi sausiausių klimatų ir tai ne tikt vasaros, bet ir žiemos 
laike. Žiemos laike iszkilimo viduriai labiaus atszala, 
antai Madride būva po 10° szalczio, pagal Celciaus termo
metrų, todėl puczia vėjai isz sauso vidurio pakranezių link, 
kaipo už vidurius sziltesnių, vėjai tie, kaipo puczianti nuo 
sauso vidurio, turi būt teiposgi sausi. Todėl antai Vidur- 
žemiuių jūrių pakrantėse, net krasztuose prie pat jūrių, 
dangus visada giedras, lytus retai pasitaiko. Tikt vaka
rinės pakrantės, ypacz gi sziaurvakarinės ir sziaurinės turi 
smarkius lytus, ypacz vasaros laike, kadangi tųsyk iszkili
mas smarkiai įkaista ir gimdo vėjus nuo vakarų ir sziaurių, 
puczianczius nuo oceano, kurie atgabena daug vadens garų, 
garai tie susilaszina ant pakranezių szaltų augsztų kalnų 
ir nupuola paveiksle smarkių lytų. Dėl sauso klimato ir 
szaltų žiemų, ant iszkilimo augmenys auga ne tarpiai, 
girių beveik nėra; sziltesnių krasztų augmenys auga, tikt 
prie pakranezių. Prie pietinių ir isz dalies vidurinių auga 
kamsztinis aržuolas, kurio žievė eina ant dirbimo visiems
1' ' ■ .. ■ 

pažįstamų kamszczių. Žemdarbystei klimatas per sausas, 
todėl ant iszvadžiojimo vandens po dirbamus laukus kasa 
tyczia kanalus; ant tokių laukų javai auga tarpiai, kadan
gi vienok kasimas kanalų daug kasztuoja, todėl tokių ap
dirbtų laukų sulyginant yra ne daug, per tai surinktų 
javų gyventojams ant maisto ne užtenka; didesni kraszto 
dalis tveria ganyklas, ant kurių ganosi dideli avių ir 
raguotų galvijų pulkai; ant tų plotų auga žolė esparto, 
isz kurios gyventojai dirba: virves, maiszus, vartoja ją ir 
ant popieros dirbimo.

•Perenėjiszkas pussalis yra beveik du syk didesnis už 
Apeniniszką, turi jis su virszum 11000 ketvirtainių geo- 
grafiszkų mylių, bet gyventojų turi mažiaus negu Apeni- 
niszkas: ant Pirenėjiszko pussalio gyvena 23 milijonai 
žmonių, taigi iszpuola ne kiek daugiaus, kaip po 2000 gal
vų ant ketvirtainės mylios. Kadangi viduriai ne vaisingi, 
todėl gyventojai susirinko jūrių pakrantėse, kur žemė 
geriaus tinka žemdarbystei ir kur klimatas, nors sausas, 
bet visgi drėgnesnis negu viduriuose; todėl pakrantės ir 
upių žemumos apgyventos tirszcziaus negu kitos pussalio 
dalys. Pirenėjiszkas pussalis yra kaipi tiltas vedantis isz 
Europos į Afriką, todėl jo gyventojai'paeina nuo susimai- 
szymo tautų abiejų tų žemės dalių. Isz Afrikos, per siaurą 
Gibraltaro pertaką atkako ežia Iberai, isz Europos kietže
mio per Pirenėjų kalnus prisigriebė tautos keltiezkos kilmės 
ir susimaiszę su Iberais, sutvėrė tautą Keltiberais vadinamą. 
Senovės tautos, kaip antai: Fenicijonys, Kartaginijonys ir 
Grekonys rengė pakrantėse savo kolionijas, kuriose vedė 
prekystą su gyventojais vidurio pussalio, bet į tuos vidu
rius neprisigriebė. Tikt vėliaus, Rymionys, prisigriebę į 
upės Ebro žemumą, iszplatino savo waldžią ant viso pussa
lio, iszėmus Kantabriszkų kalnų, kuriuose užsiliko ne 
pamuszti Iberai, kurie iki dabar užlaikė savo kalbą ir 
paproezius, nors sziądien juos vadina Baskais', kitos pus
salio dalys, patekusios po rymionų valdžia, priėmė ir jų 
kalbą, isz ko pasidarė sziądienines: iszpaniszka ir portuga- 
liszka kalbos. Vėliaus atkako ežia nuo sziaurių tautos 
germaniszkos kilmės, kaip antai gotai; per Gibraltaro per
taką isz Afrikos persikėlė Arabai susimaiszę su Berberais, 
kuriuos Maurais vadino. Arabai pamuszė visą pussalį, 
iszėmus Kantabriszkų kalnų, kur užlaikė neprigulmystę 
Iberai ir Gotai. Arabai ant pamusztos pussalio dalies 
uždėjo savo mahometoniszką vieszpatystę arba kalifatą. 
Užlaikę Kantabriszkuose kalnuose neprigulmystę 
Iberai ir Gotai pradėjo užpuldinėti nuo savo ne prieinamų 
kalnų ant Maurų vieszpatystės ir stūmė juos į pietinę pus
salio dalį; ilgiausiai užsiliko jų valdžia Grenadoj; ant galo 
jie likosi galutinai pergalėti ir is^vyti isz Europos atgal į 
Afriką. Karės su maurais buvo tikėjimiszkos, pakeltos po 
įtekmė kunįgijos, kurios įtekmė ant žmonių su pasekmin
gomis su Maurais karėmis kilo ir platinosi, o su tuom kilo 
ir tikėjimiszkas fanatizmas, kurisai pagimdė sudus szventos 
inkvizicijos, kurie turėjo tiesą bausti netikinezius, arba tikt 
nužiūrėtus netikystėj ir atimti tokių turtus. Inkviziciją 
Iszpanijoj panaikino Napoleonas I,užkariavęs Pirrenėjiszką 
pussalį, bet Europa pergalėjo Napoleoną o isztraukus 
Prancūzams, inkvizicijos sūdai vėl likosi sugražinti ir iszbu- 
Vo iki 1827 m. Laike karės su Maurais, ant Pirenėjiszko 
pussalio susitvėrė dvi vieszpatystės: Iszpanija ir Portugalija 
kurios iki dabar užsiliko. Žmonių apszvietimas teip vie
noj, kaip ir kitoj stovi labai žemai. Teip Iszpanija, kaip 
ir Portugalija turėjo dideles kolionijas ir jos savo laike 
stovėjo pirmose eilėse svieto vieszpatyszczių; Iszpanijai 
antai prigulėjo visa Vidurini Amerika ir didesni dalis pie
tinės, jos valdybose saulė niekada nenusileisdavo, bet per 
gyventojų skriaudimą nužudė daugumą savo kolionijų, ku
rios iszsiliuosavo isz po jos valdžios ir daugume sutvėrė 
savistoves vieszĮiatystes. Portugalijos kolionijos teiposgi 
dabar nupuolė.

Paveikslėlis 71. Pirenejlsskas pussalis ir Praneutlja.
Vakarinėse pakrantėse, į pietus nuo įpuolimo upės 

Minko yra Portugalija, likusią gi pussalio dalį užima 
Iszpanija.

Iszpanija susideda isz daugelio provincijų:
Senoji Kastilija su Leonu ir Naujoji Kastilija su Estrema- 
dura. Provincijos tos yra ant Centraliszkoiszkilimo: Senoji 
Kastilija yra į sziaurius nuo Kastiliszkų kalnų, Naujoji 
gi į pietus nuo jų. Krasztai tie ne vaisingi, todėl retai 
apgyventi; kaip Sacharos tiruose, teip ir ežia yra kaipi 
oazai, apgyventos vietos, kaimai vienok dideli, kadangi 
prisiveisę kalnuose plėszikų pulkai priverezia gyventojus 
ant atsigynimo rinktiesi į didesnes krūvas. Isz miestų di
džiausias yra Mudrid, Iszpanijos sostapilė, turintis su vir
szum pusę milijono gyventojų, Naujojoj Kostilijoj; ant isz- 
kilusios ant 600 metrų, arba netoli 200 pėdų augszcziaus 
jūrių pavirsziaus vietos, ant upės Tago, yra miestas 
Toledo, senoji Iszdanijos sostapilė.

Biskaja, Austurija ir Galicija užima Kantabriszkus 
kalnus ir prie jų ėsanezias szaurines ir sziaurvakarinės 
pakrantes. Krasztai tie tuom skiriasi nuo kitų Iszpanijos 
krasztų, kad turi drėgną klimatą, puikias pievas ir girias, 
kurioms kalnai apžėlę. Daugumas gyventojų, ypacz gi 
Galicijoj, ne gal iszmisti ant vietos, jie pulkais traukia 
ant uždarbių į didesnius Iszpanijos miestus; Biskajoj už
siliko dar senevės Iberai, sziądien Baskais vadinami; jų 
sodybos pereina į pietines Prancuzijos.dalį, kur jie gyve
na dviejuose apskrieziuose; isz viso yra jų apie 1200000 
galvų.



LIETUVA

Draugyszczin reikalai.
Atsiszaukimas .

I WISU8 LIETUWIUS.
Mes “N. Koperninko Draugystė”, 

Balti morėje, matydami kalbinimą per 
iaikraszczius apie įsteigimą “Tautiszko 
Susivienyjimo” ir pripažindami tąėsant 
neatbūtinai reikalingu dėl musų paežių 
naudos,paduodame visiems ant apsvars
tymo ir nusprendimo sekantį musų nu
tarimą.

§ 1 Kad “Tautiszkas Susivienyjimas’ 
yra neatbūtinai reikajingas dėl musų 
tautos.

§2 Kad įsteigti “Tautiszką Susivie- 
nyjimą’galesime tiktai tada,kada keletas 
draugyszczių susitarę apsvarstys gerai 
tą reikalą ir iszdirbę programą, pradės 
darbą.

§ 3 Kad kasa nebūtų pavesta vie
nam kokiam isz eentraliszko komiteto, 
kurssziokiu ar tokiu budu padaro neuž- 
sitikėjimą sąnariams, bet turėtif kiek
viena draugystė arba kuopa pas sawę 
Susivienyjimo pinįgus ir turėtų savajį 
kasierių po kaucija, o dideliam reikale, 
gavęs žinią nuo eentraliszko komiteto, 
gali, su atsargiu apsvarstymu, pasiųsti 
paskirtąją sumą dėl apmokėjimo Susi
vienyjimo reikalų. Tokiu budu Susivie
nyjimo pinįgai negal niekados žūti.

§ 4 K?*d centraliszkas komitetas susi
dėtų tikt isz prezidento ir sekretoriaus, 
per kuriuos kuopos turėtu lengvesnį 
susineszimą tarpe savęs. Teiposgi jie 
turėtu Susivienyjimo reikalus atsargiai 
ir visiems snprantarnai vesti.

§ 5 Kad jokia ypata arba kuopa netu
rėtu tiesos viena sau nusprendus varto
ti ant kokio nors nebūk reikalo turtą 
Susivienyjimo,bet tiktai tada, kada vi
sos kuopos ant to sutiks. Wienok, jeigu 
kokia nors kuopa nepristotų ant kokių 
nors kitų užmanymų, kur butų reikalas 
vartoti kuopos pinįgai, tąsyk ji turi 
tiesą neduoti ant to reikalo pinįgų ir ne
turi būti suspenduota isz Susivienyji
mo.

§ 6 Kad kiekvienas sąnarys,pristojan- 
tia į Susivienyjimą, turi būti patvirtin
tas per daktarą, kad jis yra sveikas ant 
kūno. Ligos pagelbinių draugyszczių 

(sąnariai visados yra priimami į drau 
gystę su daktaro paliudyjimu; tokiems į 
Susivienyjimą pristojant, nereikia dak
taro, bet katrie naujai pristoja.tai tie tu
rėtu būti paliudyti per daktarą ir pers
tatyti į Susivienyjimą per kitąsanarį.

Bet daktaras turėtu būti žinomas 8u- 
sivienyjiipo kuopai ir patvirtintas, kad 
jis yra teisingas.

§ 7 Mokestis į Susivienyjimą turėtu 
būti 50c., ant metų, o mirus kokiam są
nariui, reikėtų mokėti po kiek pripuola 
ant kožno sąnario. Padėkim sau teip: 
jeigu Susivienyjimas nutartų mokėti 
#1000 posmertinės, o sąnarių butų 2000, 
tai mirus sąnariui kiekvienas turėtu 
mokėti po 50c. posmertinės.

§ 8 Posmertinė galėtu būti apmokama 
isz Susivienyjimo kasos, o potam ati
traukta nuo sąnarių.

§9. Po egzistavojimui ‘kokio vieno, 
ar dauginus metų tokiam Susivienyji- 
mui, galima butų padaryti seimas, ant 
kurio delegatai isz visur suvažiavę,ga
lėtu ką daugiaus nutarti ir pagerinti 
Susivienyjimo įstatus.

§10. Mieris Susivienyjimo turėtu 
skambėti maž daug sziteip: Mieriu Tau
tiszko Susivienyjimo yra: palaidoti 
numirusius ir turėti apieką ant naszlai- 
czių bei siratų. Platinti apszvietimą 
terp Lietuvių ir rupintiesi apie tautisz
ką pasikėlimą. Nuskriaustąjį tautietį 
Amerikoje ar kitur rupintiesi užtarti ir 
szelpti jį ar tai provoj, ar kitokioje ne
laimėje, pagal Susivienyjimo nutarimą. 
Kiekvieną gerą užmanymą, kurs butu 
naudingas dėl musų tautos arba tautie- 
czių, paremti.

Į Tantiszką Susivienyjimą bus pri
imami sanariai be skirtumo tikėjimo ir 
jokiais religyjiszkais klausymais neužsi
imi nės.

§ 11. Toks Susivienyjimas galėtu la
bai palengvinti pagelbinėms draugys
tėms, kurių sanariai galėtu pasikakinti 
vien tikt Susivienyjimo pagrabine, t. 
y. neimti posmertinės nuo draugystės, 
o į tą vietą weluk ligos patrelbą padi
dinti. Padėkim sau teip: katros drau
gystės moka ligoniui $5 ant sanvaitės li
goje, tai potam galėtu mokėti po $10, 
arba ant kiek jie susitaikys. Wienok 
toks reikalas negali būti kaipo Susivie
nyjimo įstatymas, bet tiktai pavienių 
draugyszczių nutarimai, pagal norą są
narių.

Tokius nusprendimus padarėme lOtą 
dieną Balandžio, ant savo (N. Koper
ninko draugystės) kvartalinio susirinki
mo.

Žinodami, kad sziądien jau Lietu- 
viszka dvasia pradeda iszsivynioti isz 
tamsybės panezių, ką liudyja laipsnisz- 
kas dygimas pagelbinių progresywisz- 
kai tauiiszkų draugyszczių bei kliubų, 
pasidrąsiname iszreikszti tautiecziams 
savo nuomonę, pasitikėdami, kad kiek
vienas turintis nors mažiausią kibirksz- 
tėię tėvyniszkumo, stos į musų eilę ir 
parodys savo broliszką jausmą.

Nes esame, broliai? siratomis, kaip 
szioje svetimoje szalyj, teip ir savo tė
vynėje, neturime užtarėjų; kožnas mus 
pastumi, szaudo ir kas jam patinka da
ro. Todėl, glauskimėsi į krūvą, padary
dami tautiszką Susivienyjimą. kuris 
bus mus užtarėju visuose musų reika
luose.

Užpraszome kiekvieną draugystę, ar
ba pavienius žmonis. alsliepti, priduoti 
savo nuomonę per Iaikraszczius arba 
tiesiog ant m ūsų draugystės Sekęętoriaus 
rankų siųsti laiszkus:

M. Radavyczius,
122 S. Green st. Baltimore, Md.
Su didžiausiu nekantrumu lauksime 

žinios nuo kiekvieno.
N. Koperniko draugystės Komitetas.

rS Snigo Kataliogas.
ir gauna transportu, ant karų 12 
ui. į vakarus, o isz 12tos į Og- 
den avė. į pietwakarus. Lietu
viai vakarinės miesto dalies gali 
važiuoti karais ulyczių:Madison, 
12tos ir 22ros; ir gaut transpor
tus ant Ogden avė. Karai Og- 
den avė. ir karai 22ros ulyczios 
visus dawež iki South 48tos avė.
I«z S.48tos avė. eina jau kiti karai 
25ta. ui. į vakarus, kurie kreip
damiesi į pietus davei net į vie- 
tą. Wisas kėlės kasztuos tikt 10c. 
Kuriem yra parankiu, gali va
žiuoti geležinkeliu Chicago Bur
lington & Quincy R.R. pirkdami 
tikietus iki Hariem Sta. Ant szio 
geležinkelio galima sė*ti ant sta 
cijų: Halsted ir Alport ulyczių 
prie 16to$ ui. Isz Harlem Sta. 
ta vieta yra į pietus tik už 7 blokų 
ir isz ten eina streetkariai, kurie 
už 5c. davež prie pat piknįko 
daržo. Piknįkas prasidės 10 vai. 
priesz piet. Grajys puiki muzi 
ka. Tikietus bus galima gauti 
nuwaževus ant vietos. Prisireng- 
kitę visi ant tos puikios zabowos 
o nepasigailėsite iszvažiavę ant 
szviežio oro.

Užkvieczia, Komitetas.
P. S. Jeigu butų szalta arba lietus 

lytų, piknįkas bus atidėtas ant kito lai
ko ir tie patys tikietai bus ir paskiau 
geri.

Knigos swietiszkos intalpos. 
Abecela geriauee moktetuve dėl valka 20c. 
Amžiaus galas Ponėko Piloto, karia buvo 

sudie Wleszpaties Jėzaus..............5c
ANDERSONO PASAKOS. WIenoje knyge

lėje 10 gražiu pasakaiezle................... Iže
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Aaegdotai isMitarimai tr patarles les gyveni

mo senovės Grekonu bei Rymionu" *‘ 5c 
Apieka Dievo....................................................S1.00
Aliute duktė knnlgaikszczio Kerniaus, nauja 

Ir graži pasaka ...................................... Jta
Apie kalbu pradžia ir tikros rodos dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro ir 
• Iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czla 

rasaejas nurodo kurios yra seniausios ant 
svieto kalbos, nuo ko jos pMina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
taznalkintl; ant galo paduoda rodąs kaip 

■nuo tu neprieteliu apsisaugoti . . 10c
Arielka yra nuodai paeinanti tas girtybes. Czia 

apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozellaia žmo
gaus pilvo, kokios tat girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima tazsig^r- 

BaltaVkaržigia (eilės)*.......... ............  »c
Birutes dainos " “ 10o
Budai gydymo. Daktartszka knyga...............40u
Dievaitis, apysaka ežios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke

Dainų skrynele

—

Subatoj, 7 d. Gegužio. 1898, 8 
waland^ w»kare. Salėje Pulaskio, 
800 S. J Ashland avė., ruimas 5, 
Dr-tė “Teisybės Mylėtojų” laikys 
metinį susirinkimu, ant kurio už 
praszo irisus sąnarius pribūti, 
teiposgi ir r.orinczius pristoti; 
įstojimas tik $1.00.

■ Su guodone Wyriausybe.

Chicit£o, III., Liet. Repub). 
Kliubas lOtos wardos laikys bhwo 
mitingu, Subatoj, 7 d. Gegužio, 
7 į whI. w a kare, salėje M. Pecko, 
52 W. 25th st., dėl Hpswarstymo 
svarbių dalykų. Užtai visus lie
tuvius tos vardoa užprašo pri
būti. M. Alleyonis, &ekr.

Padekawon6.
r Chicago, III., 30 Balandžio, 1898. Szią
dien iszvažiuodamas į buvo tėvynę 
Lietuvą, iszreiazkiu szirdingiauiią a- 
cziu Draugystei Szw. Jurgio, kurios asz 
buvau sąnariu, už jos broliszką paszel 
pą, kuri man, prispaustam sunkia li
ga ir tapusiam kolieka ant visados, da
vė paszelpą ligoje ir iszmokėjo pusę po
smertinės. isz wiso S189.00, už ką jos 
sąnariams teiksis Augszcziausias Die
vas užmokėti.

Su guod. Antanas Armonas.

Balius! Balius!
Nedėlioj, 8 Gegužio, savo 

Įėję po nr. 3301 Luurel st., darau 
balių pasilinksminimo jaunuome
nės, ant kurio grajyspuiki muzika 
bus szokiai ir daugybė jaunimo. 
Balius prasidės 6 valandai vaka
re. Dėltoori užpraszom visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti.

, ( K. Liaudam-kis irguodone j. jan,lszau,|!i8.

8a-
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APGARSINIMAS.
Pradėjus Amerikai su Iszpa- 

mja katę,, žmonės visaip pnszne- 
aa apie iszvažiawimę ir atvaiia- 
vimji Amerikon. Žmonės, kurie 
ne skaito ir nieko ne issmano, 
tvirtina,buk dabar jau ne galima 
nė aiw.-«žiuoti, nė iszvaž uoli 
isz Amerikon Wieni kitus baugi
na ir patys baidosi, ne žinomi ko 
baidytiesi. Mes sziose dieno-e 
gavome žin'ji it-z Jiev Yoiko 
nuo generaliszkų agentų, jogei 
JSZPANIJA APGARSINO, KAD JOKIU
LAIVU PLAUKIANCZ1U PO NEUTRA- 
L18ZKA VĖLIAVA NE UŽKABINĘS IR 
NESTABDYS. Dėl t Ogi CZIH nėra 
jokio paojaus išplaukime arba 
atplaukime; pasaž'eiiniii laivai, 
kaip vaik-zeziojo pirm i aus, teip 
ir dabar va'kszcztos.

Lietuvos Administracija

Laiszkai ant pnczto.
! 563 Andrui Maynlak 

554 iscbunavitz Ina 
566 Hakea Annn
561 Bebn<>wic Zofia
562 Bendik Peter
571 Dabku. Stanl»)sw
573 Dio»i Stele
574 Doblei J- lefa
576 Dubicki Jnaef
577 Dvarakov K 
581 Gluczevaka K.
584 Gynve.iak Mlcbal
615 Karolevat i Juzei
616 Kasai A tols
617 K d arėki Jan
618 Kletzka Jobanca 
627 Kūrent John
631 Lekiba VVojcleh
636 Mak»lmowicz T.
637 Marciank Saustim

638 Mascbott Auguet 
638 Ma«t<>n Jau 
640 Mazorkevlcz M. A. 
64 i .•< idotriea T 
6+4 Mi.iewic Caro)
645 Moravezynaki Jan
646 Markevicz Wmo. 
651 Palakovie Marle 
662 Pask vsKa tnna 
666 Petraitis Stephan 
668 Pnrrdol M«-ry
666 Ribikovsky K.
667 Rika Jan
711 Wojtkier-lcz John
700 Wiua Jotefa
701 Waitnue A teks 
607 Urba n-k i M»ry 
606 7,..||»h i n* Lpnsep 
603 Taraako Tom 
688 Subadžiau F.

Piknjkas! Piknįkas!
Diaugys’ė Szw. Juozą;m> isz 

Melrose Purk,III..turės sawoPiknį- 
kę nedėlioj. 29 d. Geguiio. ari i 
miestelio River S de, gulinezio 
ant upės De>plaines, snt Slrto* ir 
Harlem are., wiet<>je WHd»nxmoje 
Mrs. C th.Nehir Grove 4į mylios 
į pietyrukam* nuo Halsted St. 
Wieta yra graži, prie gn<žios upės 
ir puikiais gojais apžėlusi.

Pajieszkojinial.
Pajieszkau savo draugų: Juozo Auri- 

los ir Antano Rudmieno, isz Kauno gb. 
Reseinių pav., kaimo Waitlnėnų. Pir- 
miaus gyveno Nev Britain. Conn. Jie 
patys, ar kas kits, teiksis duot žinią ant 
szio adreso: Charles Hick, 
Lake Shore Color Golden Gleece Mine.

„ aoo. 
apie- Dewo-

___________ ____, lOr 
Du broliu pieiziuyi !•» turku karei iu maiko- 

llal-____________________________3c
Duonos JtMikotojal (aprinka) ... 35c
Du pulkus apranymai apie nedorybe Šydu ir 

pikta auginimą vaiku *1,00
“Dirva" tnedega 8. Daukanto bijoerafljai (gy

venimui). Yra tai naujause knlgele Ir labai 
akyva, kurioje aprasiytas gymenlmai 8lma- 
nobaukrnto nuo pat kūdikystes iki Joimer- 
tisi: kaip aušo, kur mokinosi, ka velke Ir 
tt. Prie u> ir jo fotograflja patalpinta. Apart 
to knlgeleje randasi dauf dainų ir kitu ura* 
Siu straipsniu Preke .... HOo 

Etnolioaiszkos smulkmenos 85c
Egle talcziu karaliene ir tMsriovimas Kauno 

pilis 1362 m., du puikus dramai pataisyti 4- 
leksandro Guduoiio .... 25c

Genu Dede. Gradl pasaka ias ssiandlsninio Lie
tuviu pad-jimo.................................10c

Gyvenimas Stepo Raudunsio pasakos 15c 
Gyvenimas Genawaites (Genowefos). Yra 

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

Graii vaiku knygele “ •* * lOo
Istorija Europos su mapoms 60c
Istorija gratios Katrukos ** ** 10c
Istorija (išlaiko Francu su vainos atsitiku

sios Afrikoje . • 30o
Istorija gražios Magelenoe ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parašte Zanawykas. 40c
Issgantmas vargdienio. Knlgele pamoki

nanti kaip pagerint sawo gyvenimą 25c
Juokingas pasakojimas apie Ssaltabulsius

ir du gražus straipsniai lis ukimkystes 5c 
Juosupai Konluszew*kis, arba kankinimas

Unijotu po valdžia maskoliaus 50c
K. Donelaicsiotasstai . 40c
Ka darytis, kad butums sveiki tr ilgai gyven

tume....................................................... 10c.
Kankles. iietuwlszkos dainos su natomis, 

sutaisytos ant 4 balsu, dėl wyru ,. 86c.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai .... 10c
Kas teisybe tai nemetas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 10b.
Kas yra. o kas bus „ ,, 10c.
Krumpliu Jonas pasaka ,, ,, 10c
Kinai ir kaip jie gvveua.................................. 10c
Kelios istoriszkos dainos. Czla talpinąs! labai 

gražios irsvarbios dainos apieKietuvos pra
eiti*. jos iietuviszkus kunigaikszczins, Kra
žių skerdyne irtt. ... 10c

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai
dingumą. ... 10c

Keistutis, tragedija 5se aktudse ant loszimo 
teatru * . . . 20c

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi ]>a- 
mokinlmai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.64 10c

Kabala- talpinantis savyje visokius užmini- 
mui ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Wienožmsko. Labai gražios dainos 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Czla tai pi naši ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per-, 
skaitymo kiekvienam lietuviui 5c

Lengvas būdas paežiam per savęs pramok
ite raszvtie, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi užimtai dalau ** K.OO 

Lietuviszkas snuplnis ** ftc
Lietuviszki Rasztai ir Rasztlnvkai 50c
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rinti 72 dainas. , 15c.
Lietu* Iszkas lementorius vokiszkotns U ta

roms preke .... 20o
Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo

kiškoms literoms. 36c
Lietuvos Istorija, paraižyta 8. Daukanto,dwi 

dideles knygos, kožna po (1.50, sykiu 
abi......... . .  .........•3.0)

Lietuvos Gaspadtne. Mokina kaip pritaisyti 
l)iewo dovana, isz kurios galima iszmokti 
gerai virti valgius ir atsakanczlat vesti 
kukne..................................................30c

Lietuvistes praeitis.dabartis ir ateitis 2Sc
Mede jo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czla ap- 
ta-zo atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus kraszlus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas »u 
trim- abrozeliais. . . . 10c

Maskolijcs politika su Europa ir katalikiazka 
bažnyczla. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyczias ...... 10c

Musu mužikėlis iszduotas aut naudos Lietuvos
Ukinykams Czla randasi trumpai apsaky- 

* ta Lietuvos tautiszkas kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero vedimo ukinykys- 
tes, ir keletas pasakaieziu 10c

Medega musu tautiszkai waistinvkystal. Szioje 
kuigoje apra-zo visas ligai, ju vardus ko
kiais jas vadina Kauniecziai ir Suvalkie- 
cziai. tepgi apraszo kokeis valitais prasti 
žmones jas gydo. Preke 40c

Namelis pustelnyko “ ** 75c
Naujas lletuvlszkas Lementorius „ 10c
Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms „ 5c,
Nedorybe Rymo Ciecoriaus, istorija isz laiko 

pnuavojimo Nerono .... 80e
Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tauto- rusu vieszpatystej 

(■ocijallociszkas pieszlnys) . 35c
Paskutines miszios,apysaka 15c
Patarles ir dainos................................................ 10c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu iszlai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų . . . lOo
Praeite Vilniaus. Apraazo nuo pat pradžių 

užsidejimo mie«to Wllnlaus, koki jame 
kliosztoriai buvo, koki Hetuvlszkl ku- 
nigaikszcziai gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu............................... 10c

Pa vogi i arkliai ir Mendells Didgalvis.Dvi 
gražio- |>ai*akrles 10c

Pasaka apie Joną Tvardaucke garsu burtinyka 
ir jo darbus sykiu -u apraszymais apie bur
tas. Puslapiu 158 Preke . , . 25c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmonių 
ir visokios rodos................................15c

Ptadžemokslis Rankos Raszto d-l norineziu 
l-zmoktie gražiai raszytie 10c.

Pradinis mokslas anglis/koa kalbos................75c
Pilnas szimtmetinls kalendorius su plane

tomis ..... 103.
Pasakojimas A n tano Tretininko „ „ 25c
Puikusapraszymas apie Lietuva z 51,00 
Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele.

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

Plunksnos abrozellai. Szeszios naujos,labai
gražios pa-akos , , , , 20c

Rinslda Rlualdinas “ “ _ “ 81.50
Rodos motinoms apie anginlma žlndancziu

kūdikiu . , . . , 10c
Rankvedis senoviszkoa istorijos. Czla talpinąs!

aptaizymai Egipto. Habliionljos, Fenicijo-. 
Persijos. Judeos. Indlios ir Kinu, pagal ju 
seniausius amžius. Yra labai akyva istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 50c 

Rinkimas vaito (vaizdelis) ... 8c 
Ruto Lapeliai naujausios dainos vokiszkoms 

literom* ..... 15c
Senovės apraszymas apie Duktery Filypo Ka

reivio ........................... , , 50c
Sumisslmaas arba baime turi dideles akis.

Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos 15c 
Spasabas greito iszaimokinimo angetokos kai 

dos ne apdarytas “ ** 51.00
o apdarytas **. 11.25

Talmudas žydu " ** 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausios dainos..20c 
Trumpe senovės Lietuviu Istorija ,. 10c
Trumpa lietuvisiika Geografija paraižyta

kunigo Zebrio..............................  15c
Trumpi pamokinimai ir rodos (salintos isz

knygų kn. K. Antanavicziaus............. 10c
Tikyba «r Mokslas. Knyga dėl tynnejanoaln 

tikyba pesirement ant mokslo . 50c
Tetervinams burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dvi labai gražios pasakaites 10c 
Waito pirszlyste. Komedija dėl teatro 15c 
Wlrszlnyksl. Margas paveikslėlis. Labai gra- 

ži| pasaka apie virszinykus (urednykus) | 
Weseli jo-arba pagires’n gobtu ves.’.........'....Ko
t\ponas bei fitpone ir augslngumas bei sidab

ringumas lietu viszku dainų. Yra tai moks- 
liezkas issvedtiojimas apie paėjima f 
viszkoS kalbos , . . , ,

Žodynas keturiose kalbose; lietuviszkai 
iatviszkal, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga de) norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba ia- 
tvlszko* kalbos .,

Zemaicz'u Wyskupyste. Yra tai puikiam

Gyvenimai szv. Dievo Ir III zokonas st.
Francifxksuf 90c

Gyvenimas srvento Benedikto •• 15c
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ SOo 
Gyvenimas Wies»aties Jėzaus ., «6c.
Gyvenimai visu Szventu ant kotuos dienos

5 dideles knygos, kožna po " 66c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, visos 5 dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užward:nitn-i atspausti aukso litero
mis MJS.
Gnesznykas sugrąžytas ant gero kelio per

Jesrsa Poną ,, į ,, 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko , „ 15c. 
Istorija Kataliku Batnyozlos |1.00
Istorija seno ir naujo Istatlmo su abroseieto 15c 
Istorija seno i-taUtso no pat sutvėrimo

peaaulc- iki užgimimo Kristaoa 25c
Katallki-zko- Katekizmos............ ..................... 15c
Kas yra griekas? žabai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apepakajitie sumlanlja " 15c
Kanczia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele..SOo 
KasdienlnesMaidos ** ** 5c
Lietuviszkos mlszioa su natomis 10a
Misija. Yra tai dvasiszkas mokslas apie

tikėjimą išritate- isz Raszto Szv. ir žo
džiu paties Kristaus 25c

Mokslas Rymo Katali-u. Kiekvienas žmo
gus. norintis vadintis tikru Rymo-Ka- 
taliku, privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu kas tai yra katali
kyste, kurios jis varda nesziota.. 40c

Nekaltybe aug-rtybe ir grožybe tos dorybes 20c 
Pamokslai apie suda Dievo ** ** 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu

ir didžiosios nedelos M 50c
Pamokslai ir Ganytojau! kalbos „ 52.00
Pekla arba amžinas pragaras 75c
Perspėjimas apie szventa tikėjimą ** I0o
Stacijos arba Kalvarija......................................luo
Sskala pavargėliu, uratu ir daugel kitu 

naudingu žinių................................ 15c
Tiesos žodžiai apie pamatinius tikėjimo 

dalykus dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi................................................... 36c

Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pilkauske 15c 
(Vadovas in dangų' “ 40c
Vartai dangaus ** 15c
Wadovasaplsnkanozlu kanczia Wieszpatiee

Jezuso Kristalo M 15c

Knygos Maldų.
Aukso A Koriu s arba Szaltinls dsngiszku 

skarbu apdaryta drūtoj skuroje, zaiaty- 
taia krantais, d ruošia 1 apkaustytas ir su 
kabe •• ••

Apdaryta szagrine « ••
Minksztams apdare u ** **
Apdaryta baltoj cellalojdoj , ,
Apdaryta baltuose kautuose......................

mėlyname ir juodame aksome h.uu 
Balsas Balandėlės arba mažas szaltinelis, sma

giausia knygele dėl vyru ir moterų nesztis 
in bažnyczia, naudingiausios maldos 85c

Balsas Balandėlės apkaustitas „ 86c.
Halu Balandėlės apdarytas krisztole......... 51.50
A pdaryta baltoj eeliulojaoj |g hO

,. aksome, , , , 32 00
Balsas Balandėlės apdarytas baltuose kau

luose..............................................53.00
Garbe Dievui ant sugsztybea, skaroje, ap

kaustyta Ir su kabe UJO
Senas ir naujas Aakso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ •i.ao
Benas ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkoms

ii tarom i s •• •• •• •• ii.flo
Maldų Walnikelis. graži mažyte Maldų Knl

gele. smagi dėl wyru nesztis In bažnyczia 
audekliniuose apdaruose . , 40c

Mažas Aukso altorius, mažyte knygelu sma
giausia dėl vyru nesztis in bežnyezia, 
drūtame audekliniame apdare , 40c

Ta pati apkaite su blekemls , , 45c
Mažas Aukso Altorius audeklineme ap

dare ir apkaltas su blekemls “ “ 45c
Mažas aukso altorius gražeme szagrino apda

re...............................................................50c.
Meno szv. Marijos Fanos 30c
Iszganingi dūmojimai ape sopuliai szv.

Marijos Fano- ’’ 20c
Ražanczius amžinas..................................  . 5c
Ražanczus amžinas ir su stacijoms “ 10c
Rsžanczius ir draugyste...................................10c
Stebuklai Dievo szv. Sakramente ’* 40c
Tajemnyczlos Gyvojo Ražancziaus iže
Kanticzkos...........................................................75c.
ISO psalmu Dovldo karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ 75c

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

nes nuolatos žiuri, bet lit gerai nesupran
ta: su 7 abroaelials. Naudingiause kny- 
Selr ant svieto dėl dasižlnojimo isz ko 

arosl žaibai, griausmai, lietus tr sniegas: 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 30c 

Aritmetika. Kniga dėl iszaimokinimo rokun- 
du...........................................  55c

MYGIEN A, arbt mokslą-apie užlaikyme svei
katos. Szita knygeie privalo rasti- kiekvienuose 
namuose, ues kas jf su atyda perskaitys, patai
kys apsiimuroti nu>> tukatanrziu wiie>'kiu Ilgy, 
pataiaye'UŽlalkyti czielybeje savo sveikatą, pa
ilginti savo amži ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo vaikelius. Preke........................ 35c.
Istorija Suvienyta Wal«tlju Sziaurines Ame

rikos. Apraszokaip Koliumba- atrado 
Amerika, koki czU tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika. kokios kares 
buvo, ui ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir klek kurta 
gero padare dėl ssloe žeme*. O ant put 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje gyvenanczlam. 
Turi puslapiu 364 Preke *1 00

Ta patidruczial apdaryta.............................. •1.86.
Kražių Skerdyne. Apraazo ana balsu at

sitikima, kada 1883 m. maskoliai užpuolė 
ant bužnyczios miestelyje Kražių, mu
ilą, szaiide ir pjovė nekaltus žmonis, ist- 
gnove altorius ir užpeczetijo bažnyczia. 
Alszkiaueiai apraazo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 

katėk Irma'! ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Zemia ir Kitus svietus, ju bū

vy ir pabaiga Apraazo kaa yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in saulialrin kitas 
žvaigždlas, kas yra planetca. kometos ir 
kitos retai matomo* žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga Ir reikallngiause 
dėl perskaitymo ir pa-imoktnlmo kiek
vienam žmogui ant ežios pasaulės gy ve
nanczlam..................................... 75c

Tapati druczisi apdaryta...............................51.00
NAUJAUSldžLIETUM'lSZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas taz daugel svetlmtauttazku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Penieskai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 alszklu. s b ro
želių,— su apraszymu planetų ir pa>lapcziu 
kokias senovės žmones vartojo dėl inspejl- 
mo ateitos.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui pri-apuuot gali. 60c 
Apdarytas ... ........................................ 7hc

Olltypa, apysaka iss laiko terptaviszkoa ka
res lodijonu Amerikos. 85c

Puiki istorija ape Kantria Alena, kuri per 22 me
tus valkszcziodama po svietą, daugybia 
bedu Ir vargu kantrel Iszkentejo 20c 

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri 'nokini, kaip reik 
raazytie gromatas in:pažystamus, priete- 
liūs, giminias, myiimalslas ir mylimuo
sius priesz apei ved ima. In ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai pastaty
tas ypatus Pasveikinimai (pavinezevo- 
nes) ant Nauju Meto, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki- * 
muo«e. Preke 50c.

ROBINSONAS KRUZIUn, morallszka apysaka 
dėl jaunuthenes. '* “ 25o

•1.60
•3.00
•3.00
•3A0 
•4.00 
•4,00

Jeigu jautiesi nesveika, Imk viencCASCAR 
ETS. o iszgvdya ta*f, ui 10 ir 20c

Jeigu daktarai □■■galėjo pakini tavo ligos, ar*

NDY CATHARTIC

CURtCOlBTIMTIOn
io > 

2$<so< įas
ABSOLŪTELY GŪARHTEED?,

DRUGGIST3

Chlrazo, Eontresl. Caa.. erNev Tori. «ii.i

W. SžOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL 

• Mano Dirbtume tapo
/hJE: Apdovanota •

(wTZZ J DVIEMS MEDALIAIS
i nją y ant KosciUAzkos Paro- 

vSJUi k do«* už rūpestinga, tei- 
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KŪKARDŲ, 
BERLŲ, 
KINIŲ LAZDŲ

Turiu už garbę apreikszti guo- i VEmO'; J FJ ii
dotiniems-Kunįgams ir guodotin. Į į
Draugystėms, kad asz dirbu vi- \
Bus augszcziaua paminėtus daig- i
tus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų Hį rn
užsiimdama iszdirbimais Įgijau Bj|
geriausę praktiką ir dėl to galiu V M mi M* į^į 
viską padirbt pigiau ir geriau ne-
gu kiti fabrikai. d

Su guodone i i
W. 8UOMINSKĄ, «7D MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

LlGMszna flpiieka
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna wisokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu Ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisa<la galima rast DAKTARA, kurs dumia ligoniams 
rodąs dykai.

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

257...TJ-MYK.GELT0NA PARWA. MUS APTIEKOS 257

Perkėliau Sawo Offlsa
BEN. HATOWSKIS,

/t' 4 i«a ponr. 527 S. Canal st.,

J po numeriu 1321.1211181., arti Ganai St.
Dirbu taisau ir parduodu: 

laikrodžius, laikrodėlius, 
Leuciugeiius, Žiedus, Špilkas, Auskarius ir tt.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tivoro 
už $5.00, gaus prezenty vertės $1.00; kas pirks už $10,00—gaus 
prezontę vertės $1,50; kas pirks už $15,00—gaus prezentę vertės 
$2 00; o kas pirks už $25,00—gaus prezentp vertės $3,00. Kiek
vienas kas pas mane pirks kad ir už mažiausią prekę, gaus prezen- 
tę vertės pirkinio.

Szliubiniai Ž>edni pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3.00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Jjaikrodėliai po $7.00. Iszczystyjimas laikrodė
lio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklui mano kostumeriams 
dykai. Wiskę gvaratuoju ant melu.

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

NOTARIJC8ZAS.
Ls? CLAIM ADJUSTER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
5D3 8. Halsted St. CHICAGO.

Waterburio Meblin Kompanija 
(Waterbury Furniture Co.) 

135—169 E. Main St. pou sViiATRo.

Pigiausius ir geriausius

Baisikelius
naujus ir senus, galite wisaios 

gauti pas:

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

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-

Chas. Raltrukonis.
Pristatau Draugyetėms visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilkas, Ko
kardas, Juostas, Karūnas ir wisus 
kitokius dėl Draugyszczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip wisur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard St.,

WATERBURY, - - - CONN

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pasJ. Danisewicziti,

768 Bank ir River SideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szaltžt 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikiai FotoRt fijM, už tuziną tiktai

$2 00
Ln veaellu ir kitokiu reikalu nujuna Fotocrs 

f i lai kopuik auiei.

NAUJA DIBBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod- 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie
tuviszkai— lenkiszkji dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuviuėjamų 
(haftų) artistiszkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų. karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsiine kad mes dir
bame •įiigiaus už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų

Dėl 1 ogi meldžeme kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszczių, kas 
reikalHujeie gerai padirbtų wirsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Andruszeviczaite ir L Bradliene,

115 W. Division St.
Chicago, Illinois.

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

iszgydytaę isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdykuma (onanizma) naminėmis gy
dyklomis. Teip iszsigydyti negalima, 
bet jeigu kenti ant nervu, turi apsilp- 
nytas lytiszkasdalis kūno per onanizma, 
ar poliucija. kenti galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėj imą 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszyk 
sziądien pas mane, o asz atsiųsiu tau 
apraszymą 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,

Bok 386. Kenosha’ Wis.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 
Raczkausko, isz Suvalkų gub .Kalvari
jos pa w., Balkonų kaimo. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis duot man žinią ant 
szio adreso:

Stanisl. Raczkauskas.
Box 564 North Brookfield, Mass.

• 2.00 
.. . ■* »use isto

rija leaaitijos. jos bažayczin, kunigu, vys
kupo Ir viso katalikiszko tikėjimo, apra
išyta nuo pat apskelbimo Žemalcziuoee ka- 
taliklszko tikėjimo sulig musu gadvnes.

a tai yra: nuo 1413 Uci 1841 metu. Preke 51.00 
Žentai dėl Parodos Komedija 1 akte kuria

grajyja teatruose , , Ižo

Knygos Dwasiszkos i n talpos.
Apie Malda kaipo rakta in dangų................... iOo
»planklmas SS. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iszliuosavimimo dusziu iss 

czyszczlaus..........................................5c
Evangelijos, drauge, lietuviszkos Ir lenkiš

kos ant kotuos nedelos ir szventes 75c
Fllotea arba kelias in maldinga gyvenimą SOo
Oataas apebaisybia sūdo Dievo *' 25c
Gydyklos no baimes smerties «5c

Jeigu D-rua atrastu. kad tavo ilga neiazgydoma. 
Ui pinigus tau sugražina ir □■■reikalauji nieko 
žodyti. D-ras Bern są yra teisyngn ir atsakais- 
ežiu, o ligoniais apiekavojaai—kaipo teves an
tro vaikais. Žmones, kurie ant taszozlo jteasko- 
jo rodos visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
iizken tėjo ligaa ligonbnosiuoee, lyg per stebuklu 
Ūpo Užgydyti per D-r| Htm't Nekalbame t| 
pasigirdami, bet tiktai aukoms tikra tiesą. Ne- 
vllk'.nklt sawo ligos, nes gali stotis neisagydo- 
ma. Tuojaua raityk prie D-ro H a m‘o.

Gydyklų D-roHam*o negalimi gauti jokioje ap. 
tiekoje, a ne groserneje, a ne karcssmoje, ne pu 
S Uorių. Km nori gaut osyatas ir įvilkės gy

ląs, tur stacrUi raityti prie D-ro Hemo. Bon- 
kele gydyklų kMttuoja tik |1.00. sseaslos bonke- 
les |5 oo. Iszraszant gydyklų, reik aprasiyt ša
tro liga ir Inde t m gromata piningas, arba ao

kaip gydytis iszalusime atgal* paeita. Priai 
pacattn, mark| ant atsakymo. Adresas toks:

TOMOJ JitioMi Union Bulldlnį,

“Vienybe Lietuvninu” 
iszeina kas sereda jau 13-ta« 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisiu* 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei ? kitus nau
dingus apsisz vietiniui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTI8 & CO.
PLYMOUTH, . PA.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai Ii* greitai su- 
vraikszcziotii, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai suwaikszczios. Už greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime szim- 
tus padėkavronių nuo lietuwių isz 
wisų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerump szifkorczių pas mus įsi
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die 
nas pervažiuoja per marias; 
ent prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių irisai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį Adresą:

A. Olszevskis,
924 33id St., Chicago, UI.

Sveikiname savo kostumeriusszirdin-
J lems dekavodami už ju prielanku

mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me it ant toliausnuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame savo tavorus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijomedaugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant auįpztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai

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

Grabai ir kiti wisl Pagrabiniai 
Daiktai ut pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinvkaa.

Ant pareikalavimo sraukite mane ko- 
žname talke in District Telefon Ofiso, 
5 E. Main St.

Greitas patarus yrimas, 
o prekes pigiausios.

M. A. Pnvvlniibkas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipoiri taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciugelius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus ir ant iszmokescziu.

Seliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAU8KA8,
W54- 33rd St, Chicago, m.

Dr. Marija Doviatt, Lietawe.
Paeinanti Isz Kauno Gubernijos.

838 W. 18lh Str.
Priima ligoniui »dynose: nuo 8 iki 12 prieiiplet

U ano 6 vakare. Telephonaa: Ganai 8
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