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Politiszkos žinios.

Kare Amerikos su Iszpa-

Karė terp Iszpanijos ir Suvie 
nytų W ieszpatyszczių traukiasi 

, toliaus. Kaip pasirodo, pradžia 
karės buvo lengvesni, kadangi 
isz pradžių Amerikos laivynei 
lengvai, be jokių beveik aukų, 
pasisekė isznaikyti iszpaniszkus
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Porto Rico ir isz dalies miest? t? 
subombordavo. Pagal ameriko
niszkas žinias prie to bomborda 
vino net keli szimtai iszpanijonų 
likosi uimuszti, iszpanijonys vie
nok savo nuotrotas paduoda tikt 
snt 14 užmusztų ir 60 sužeistų 
kareivių. Katros czia pusės tei
sybė,sunku įspėti; greieziausabie
jų pusių apraszytos žinios yra ne
teisingos,
liro? ant St 
k on isz kas 
apimti t? miest?, tai jo mieris ne 
iszsipildė: Sampsono laivynė 
pasitraukė isz porto, miesto ne 
užėmė. Potam bandė Amerikos 
kariaunos virszinįkas siųsti Ku
bos maisztinįkams ginklus ir amu- 
nicij?, iszsiuntė prie Kubos pa
kranezių kapiton? Dor^ty su lai
vu “Gussie”, ant kurio buvo 
7000 naujausių karabinų 
000 patronų. Į pagelb? 
“Gussie” priskirtas buvo 
linis laivas •‘Maninng”.
sutartį su pasikėlėliais, ameriko
nai turėjo priduoti tuos ginklus į 
Čabanas, netoli Havanos,bet kaip 
t(kt iszlipo ant kranto, ant jų už
puolė krūmuose pasislėpę iszpa- 
niszki raiteliai. Czia priduoti gin
klų maisztinįkams nepasisekė, to
dėl amerikoniszka expedicija tu
rėjo grįžti ant laivo ir pakrantėmis 
plaukė toliaus, bet kaip tikt lai
vai prisiartino areziaus prie krau
to,patiko juos ir antr >je vietoje pa
sislėpę iszpaniszki karei visi.Pri
duoti todėl maisztinįkams ginklų 
amerikonams visai ne pasisekė, 
laivai “Gussie”ir “Manning”, ne

Europa pasidalino, rodosi, į dvi 
dali: Anglija stowi newa Ąmeri- 
kos pusėj, Wokietija nesikisza į 
tuos nesutikimus, visos gi kitos 
didesės vieszpatystės stovi Isz- 
panijos pusėj, priesz Amerik? ir 
Anglij?. Prancuziszkas laikraš
tis “Soleil” sako, kad pradėta da
bar su Iszpanija Amerikos karė 
yra tai kova pradėta angliszkos 
rasos priesz romaniszk?, todėl 
Prancūzija privalo rūpintieji, 
kad joje romaniszka rasa ne bu
tų sumyniota. Dar priesz prasi- 
dėjim? karės Prancūzija buvo už- 
maniusi, idant visos Europos 
vienpatystės susijungtų ir ne 
dalęistų užsidegimo karės, jeigu 
gi ji uis degė, Ui kalta ėsanti 
vien Anglija, kuri atsisakė eiti 
isz vien su kitoms vieszpatys- 
tėms. Jeigu dabar Amerikai pa
siseks visai sumuszti Iszpmij?, 
sako “Soleil,” tai į 50 metų an- 
glosaksiszkos rasos valdomos Su
vienytos Wieszpatystės prarys 
vis? apgyveni? romaniszkos ra
sos vidurinę ir pietinę Amerik?, 
tęsyk įtekmė Europos pražūtų ir 
anglosaksai pastotų svieto val
dytojais. Tasai laikrasztis toliaus 
kvieczia tautas romaniszkos ra
sos susijungti į kruw? ir drauge 
su Maskoiija ne daleisti tokio su* 
sidrutinimo anglosaksų. Sutartis 
terp Maskolijos ir Prancūzijos 
ėsanti jau kaslink to padaryta. 
Kad sutartis padaryta, galima 
numanyti ir iaz maskoliszkų laik
raszczių. Prasidėjus karei Ame
rikos su Iszpanija daugumas mas

nopoliuj, bet Didžiojo oceano pa
krantėse ir gal ir Indijose. ,

Maskolijos uimanym? kaslink 
paskyrimo Grekijos sosto įpėdi
nio ant salos Kretos gubernato 
riaus sultanas atmetė; matomai 
ir pati Maskoiija karsztai jo ne 
rėmė. Dabar ji užm inė kitaip 
Kretos kiaušy m? nzriszti. Apie 
yput? gubernatoriaus ne labai 
jau rūpinasi, bet nori, idant ta sa 
la butų padidinta terp Maskoli
jos,Prancūzijos ir Anglijos. Kiek
viena isz tų viešpatyezczių, ant 
suvaldymo maisztų, laikytų savo 
kariaun? tau paskirtoj dalyj. Sa
la mokėtų sultanui kasmetinę do- 
nį, bet pinįgai tie eitų ne į suIta
no ižd?, tikt ant iszmokėjimo 
Maskolijai priguli nezių karės 
kasztų pripažintų jai po karei 
1877 m. Gabma vienok paabe
joti, ar sultanas priims t? užma
nymu. Kadangi dabar visos Eu
ropos vieszpatystės ne nori kru
tinti savo reikalų Turkijoj, palik
dami juo* ant tolimus, todėl nieks 
jo nė ne vers.

Italija.
Maisztai baduolių sziaurinėj I- 

talijoj likosi suvaldyti, net kyla 
jie, nors jau ne teip smarkus, ki
tuose krasztuose. Buvo jie kaip 
kur ir apie Rym?,. apie Neapoliu 
ir ant siloė Sicilijos, kur gyven
tojai, galima : akyti, didžiausi? 
kenezia varg?. Kadangi, maisz- 
tuose ėmė dalyvum? ir universi
tetų studentai, todėl randas už
darė ant tūlo laik.0 universitetus,

Key West. Czia pasirodė, kad 
iszpanijonys gerai iinojo apie 
amerikonų mierius.

Amerikoniszki laikraszcziai ap
kaltina Prancuzij?, jie sako, buk 
priduoti admiralo Sampsono ant 
prigulinczios prancūzams salos

. . . Tp... • i ta l |Martinique telegramai, į laika nelaivus prie Filipinų salų. Dabar . . .

. . ., . . - ... buvo Amerikos randui nusiųsti,ten Amerikos latvynės vtrszinį-l . ....
kas pagavo vėl vien? iszpanisz- 
k? kariszk? laiv?, “Calao”. Lai
vas tasai stovėjo prie prigulin- 
czių Iszpanijai Marijaniszkų salų, 
Oceanijoj ir nieko neiinojo apie 
prasidėjim? karės terp Iszpanijos 
ir Amerikos, aplaukė jis įManilės 
port?, kur ir pateko į rankas ten 
stovinezios Amerikos laivynės. 
Wirszinįkas Amerikos laivynės 
miesto Manillės ne uiėmė, kadan
gi ant to per maiai turi kareivių.

. Porte,apart amerikoniszkų laivų, 
yra .dabar ir keli svetimų viesz- 
patyszczių kariszki laivai: Pran
cūzija, Anglija ir Japonija atsiun
tė po vien?, Wokietija gi du. 
Amerikos randas siunezia ant Fi
lipinų daugiaus iemės kariaunos.

Amerikos vandenyse dar ka- 
riaujanezių vieszpatyszczių lai
vynės ne susitiko, bet jos czia 
yra netoli viena kitos. Kur tik-* 
rai yra dabar atplaukusi į tuos 
vandenis isz Europos iszpaniszka 
laivynė, nežinia. Kad ji czia at
plaukė, t? iino gerai,. kadangi 
tūli laivai atplaukė į prigulintį 
prancūzams port? ant salos Mar
ti n iqu e, bet iszplaukę isz czia, ne- 
iinia į kurį kraszt? nusidavė;

> matė dar juos plaukiant prie Cu- 
rasao pakranezių, bet paskui ji 
prapuolė.

Amerikoniazka laivynė ulpuo
lė ant kelių miestų Kubos pa
krantėse. Jeigu per tuos uipuo- 
limus norėjo ant salos įsiveržti, 
tai tas ne pasisekė. Wiename 
užpuolime amerikoniszkas torpe
dinis laivas, “Winslov”, teip li
kosi iszpaniszkų kanuolių szu- 
vių pagadytas, kad patsai isz isz- 
paniszko porto iszplaukti ne ga
lėjo, iszvedė jį kitas ameriko- 
niszkas laivas, paėmęs ant vir
vės. Potam laivynė po vado
vyste admiralo Sampsono ėsanti 
ulpuolė ant miesto St. Juan, ant 
prigulinczios Iszpanijai

Neiinia,koki buvo tie telegramai, 
pagal terptautiszkas tiesas, nei- 
manezios dalyvumo karėje viesz
patystės ne visokius kariauj in- 
czių pusių priduotus telegramus 
gal siųsti. Amerikos laikraszczių 
reporteriai jau reikalauja nubau
dimo Prancūzijos už ne paklusnu- 
m?, bet,turbut,Washingtono ran
das ne daug paiso ant laikraszczių 
reikalavimo. Jiems rods pasise
kė įstumti kraszt? į karę, bet ar 
ne pasibaigus dar vienai ka
rei, jie nori ir Prancuzij? pa
traukti per savo reikalavymus. 
Karė su Prancūzija butų jau daug 
sunkesni negu su Iszpanija, ypacz 
kad Prancūzija ne butų viena. 
Rėkavimai Amerikos laikrasz
czių labiausiai sunkina Prancūzi
jos randui ulsilaikym? nuo įsiki- 
szimo į tarp? kariaujanezių pu
sių. Daugumas prancūzų stovi 
Iszpanijos pusėj ir stumia rand? 
užstoti už Iszpanij?. Reikia ne 
iszpasakyto atsargumo rando, 
kad nesiduoti nuo sandaros vėlių 
nustumti; atsargumo vienok rei
kia ne vienai, bet abiem pusėm. 
Laikraszcziai vienok abiejų pusių 
ir stumia savo tėvynę į dides
nius nesutikimus. Gal ateiti lai
kas, kad randams sunku bus užsi
laikyti ir t?syk baisus karės gais
ras, kokio nuo Napoleono laikų 
ne buvo, turėtu apimti netikt 
Europ?, bet visus svieto krasz- 
tus. Kuom tol^ia baisi ka
rė galėtu pasibaigti, nieks dabar 
ne gal įspėti. Tegul nuo jos Die
vas apsaugos, kadangi ji ne vie- 
n? taut? į prapultį nustumtų, isz- 
oaikintų szimto metų civilizaci 
jos vaisius.

gi jie, ypacz gi po rando įtekme 
ėsanti,persi keitė į Iszpanijos drau
gus, jie tiesiog sako, kad visisz- 
kas pergalėjimas Iszpanijus skau
džiausiai užgautų Prancuzij?, to
dėl Maskoiija privalo gelbėti sa
vo sendraugę. Daugumas masko- 
liszkam randui pritaranezių laik- 
raszczių sako, buk Amerik? į ka
rę prikalbėjo Anglija, žadėdama 
savo pagelb?, bet jeigu Anglija 
isztikro drystų czia įsikiszti su sa
vo pagelba, t?syk baisi karė ir 
kraujo praliejimai užgims visur: 
Alaskoj, Kanadoj,Egipte,Pietinėj 
Afrikoj, Indijose, jeigu reiks ir 
Australijoj, pakils maisztai Airi
joj priesz Anglijos valdli?. Jei
gu tas pranaszavimis i sz-» i pildy
tu, žinoma, kad Anglija ne galės 
gelbėti Amerikos, kadangi visos 
Anglijos pajiegos bus reikalingos 
ant gesinimo gaisro namieje. Jei 
gu kas galėtu Amerikai pagelbė
ti, tai tikt Wokietija, kuri ga
lėtų nuo karės Prancuzij? sulai
kyti. Žinomas Amerikos mok
sliu rzius, profesorius Holst, tei- 
posgi persergsti Amerik?, liepia 
ne pasitikėti Anglijai, kadangi 
tojė pavojuje Amerikos ne gel
bės. Lai kraszczių pritarimams tei- 
posgi liepia ne tikėti, kadangi 
juose patilpę straipsniai ne reisz- 
kia skaitytojų nuomonės, dau
gumas skaitytojų protestuoja 
priesz tuos prilankius Amerikai 
straipsnius, tikt ne visi tie 
testai būva talpinami.

valiuoti. Wirazinįku kariaunos, 
paskirtos ant suvaldymo maisztų 
likosi paskirtas Italijos sosto įpė
dinis. Tas jau rodo, kad nors 
randas apgarsino, kad maiaztai 
visur suvaldyti, liet jis pats 
tiki, kad tai butų ant ilgo, 
kariaunos pagelba, szuyiais 
durtuvais negalima baduolių 
sotyti.
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Isz Lietuvos.

pro-

irEuropos wieszpatyst£s 
kare Amerikos su 

. Iszpanija.
Nėra jau abejonės, kad karė A- 

|mcrikos su Iszpanija atsiliepia
salos ant Europos vieszpatyszczių.

Balkanų pussalis.
Grekija gavo paskolinim? 

iszmokėjimo karės kasztų ir dalis 
pinįgų bene tikt tapo jau Turki
jai iszmokėta, bet jos kariauna ne 
nori isz Tessalijoe pasitraukti; 
priversti prie pasitraukimo nėra 
kam, kadangi Europos vieszpa- 
tystes apėmė naujas rūpestis: jos 
laukia, kaip pasibaigs karė Iszra- 
nijos su Amerika. Turkija joms 
ne pabėgs, žvarbesni Europos 
reikalai gal būt užgauti Ameri
koj, todėl jos ne nori tuom tarpu 
įeiki vinklioti per daug Turkijoj. 
Maskoliszki laikraszcziai dabar 
sako, kad visas rytinis klausy
mas, ne vien Turkijos padalini
mas, bus iszrisztas ne Konstanti-

Isz Sintautų, (Naumiesz- 
czio paw.)

Bažnyczos padėjime(skarbcziuj) 
zakristijonas atrado nuo seniai 
sukrauta kelis szimtus ekzeplorių, 
spaudintų Suvalkuose 1853 me
tuose: Pasakų ir Iszguldymųde- 
szimties Dievo prisakymų, kun. 
Tatarės.

Kad teip peržiūrėt mus bažny- 
czių padėjimus, tai terp sutrūnė
jusių popierų gal ne vien? aky- 
v? dalyk? atrastum!

Wargamistra mus sujieszkojo 
terp bažnytinų popierų palikim? 
vieno kunįgQ, kurisai paliko 
bene 600 rubl. ant Sintautų baž 
nyczioa. Tie pinįgai jau seniai 
guli Lomžos banke visai už- 
mirszti. Czionai matome, kaip tai 
menkai prižiuromi mus parapijų 
turtai! Daugėla.

ant

lakstant po kiem?,kad visi vaikai i ežios mokslainėj buvo daugume 
naktyj miegotų internate, o ne kur 
kokioj virtuvėj ir tt. Ale svar
biausia priderystė to naujojo už- 
veizdo, tai sznipinėti po vaikų 
kiszenius ir .kuparėlius, ar ne ras 
kur kokių užgintų dalykų, knįgų, 
laikraszczių ir rankraszczių. Ma
rijampolės gimnazija garsi yra 
net Maskolijoj, kaipo gimdytoja 
nepaklusnų — piktų dvasių. Isz 
tos priežasties rudenį 1897 m., 
pagelbinįkas Warszavinio kura
toriaus (popecziteliaus) Dobro
volskis sziteip iazsitarė priesz 
mus gimnazijos valdži?: kad isz 
Marijampolės gimnazijos iszeina 
labai daug revoliucijonierių, tai 
gal geriaus, girdi, butų j? visai 
uždarius!

(Isz Ukinįko).

Pasiutusių szunų sukan
džioti.

28 d. Balandžio, Wilniuje, ne
ito i a kam prigulintis szuva, su
kandžiojo kėlėt? žmonių. Pir
miausiai užpuolė jis ant stovin- 
czio ant ulyęzios pagal upę Nerį 
policijanto Masiuko ir įkando 
jamįkoj?; paskui užpuolė .ant 
einanezio upės pakrante junkero 
107 regimento, Paszkevycziaus ir 
tam įkando į rauk?; sukandžiojo 
jis ir diktai ant ulyęzios patiktų 
szunų, kol ant galo policistas Ma
se vyežius jį užmuszė. Miesto vė
tė ri norius, pjaustydamas užmusz- 
t? szunį, persitikrino, kad jis bu
vo pasiutęs. Jo sukandžiotus szu- 
nis, kuriuos galima buvo surasti,

nugabeno į neseniai parengt? 
Wilnibje specijaliszk? pasiutusių 
szunų sukandžiotų gydinyczi? 
daktaro Orlovskio.

Iszdegė Grembelių kai
mas.

Prūsų Lietuvoj, netoli Klaipė
dos, beveik su visu iszdegė kai
mas Grembeliai. Ugnis užgimė 
laike smarkios vėtros, kuri j? 
platino, nesziodama liepsn? ant 
eziaudinių stogų. Rods Įmonės 
greitai susirinko su czirszkynė- 
mis, bet ugnies ne galima buvo 
suvaldyti. Į pusę valandos de
gė jau 15 ūkių. Ugnyje pražuvo 
javai, dalis naminių gyvulių, vi
si padarai ir drabužiai ukinįkų, 
sziaudai ir szienas. Pražuvo visi 
gyventojų turtai, kadangi ugnis 
teip greitai platinosi, kad nieko 
isz deganezių triobų ne galima 
buvo iszneszti,

Isz Starapoles.
Žandarai gavo paliepiai?—nie

ko nedaryt žmonėms, atradus pas 
k? lietuviszk? kalendorių,ar kit? 
koki? lietuviszk? knįgutę; jei 
tikt butų po vien? kalendorių at
rasta, už tai nevalia dabar imti į 
kalėjim?, nors ir priesz valdži? 
ten būt kas paraszyta.

Į gimnazijos studentų kazer- 
mes (į internat?) priesz Kalėdas 
atsiuntė iaa Warszavos “diakt?”, 
kuris kaip pasirodė,žandaruos te
nai buvo. Toa“diatkoa”dalykaa—
neva prižiūrėti vaikus, kad kat- metai kaip tapo baronienės Bud- 
ras isz jų sau ko blogo nepasida bergienės paregta moteriszkos 
rytų, kad nenusisuktų sprando be- ūkės mokslai nė, bet besimokinan-

Paszowe inaskoliszki ru- 
bežlaus sargai.

Isz Tillės, Prūsų Lietuvoj, 
pranesza, kad sūnūs vieno ūkės 
savinįko aut maskoliszko rube- 
žiaus, tamsioje naktyj, eidamas 
namon, paklydo, perėjų ne tyczia 
maskoliszk? rūbelių ir likosi 
maskoliszkų rubežinių sargų su
laikytas. Wai kinas, nesuprasda
mas nė žodžio rnaskoliszkai, ne 
galėdamas kitaip praszytiesi, puo 
lė ant kelių ir meldė narsių caro 
kareivių davanoti jam gyvastį, 
bet jie meldimo ne klausė, vie
nas isz sargų, pasitraukęs kelis 
žingsnius, -azovė į klūpojantį 
vaiki n? ir sunkiai jį poszovė. 
Prūsų valdžios paszaut? atga
beno į Tilžę, kur jis yra dabar 
ligonbutyj. Nėra abejonės, kad 
Wokietijos valdžios ne praleis 
nuožmiems maskoliams to atsiti
kimo ir pareikalaus nubaudimo 
narsių caro tarnų ir atlyginimo 
ne kaltai nukentėjusiam, jeigu

rando stipendijatės; dabar paren
gė czia kursus dėl liuosų klausy
tojų ir praktikanezių. Tokias mo
kys: 1) pieninįkystės; ant pabai
gimo tų mokslų reikta metų; 
2) virimo ir dirbimo visokių 
konservų, ant ko reikia pusės 
metų; 3) verpimo ir audimo, 
iszmbkti reikia 3 mėnesių; 4) 
skalbimo, ant ko reikia 5 mėne
sių; 5) siuvimo, ant ko reikia 
pusės metų ir 6) sodaunįkystės, 
ant ko reikia pusės metų. Už 
mokei? nereikia nieko mokėti; 
mokestis ui gyvenim? ir ullai- 
kym? tolinus gyvenanezių 
merginų pagal sutarim?. Tiki
mės!, kad ir lietuvaitės pasinau
dos isz progos ir pasistengs pra
mokti mokslainėj ko daugiaus 
negu gal iszmokti namieje belauk
damos jaunikių.

Pereit ? ean vai tę L:epojuj mokėjo: 
ui senus paprastus rugius po 78 
kap.,užgerusezviežtus94—95 k., 
ui geriausius sunkius 124 kap., 
ui pud?. Kviecziai paprasti seni 
135—141 kap., geri seni 143 k., 
geri szvieži 144—146 kap. Agn
ios paprastos 80—90 kap., geros 
91—96 kap., geriausios 97—103 
kap. Miežiai 82—83 kap. Žirniai 
89—90 kap. Pupos 83—84 kap. 
Linų sėmens vidutiniai 127—130 
kap., geriausi 132—133 kap.

Ark liawagy stos.
Isz Naujo Aleksandrovo, Kau

no gub., raszo, kad ežia, ypacz gi 
prie Kurszės r u bei i aus, neiszpasa- 
kytai daug priviso arkliavagių. 
Neseniai ukinįkui kaimo Dvare- 
liszkių ant kelio paszlavė du 
arkliu ir vežim?. Arklius tuos 
rado paskui netoli miesto Naujo 
Aleksandrovo: buvo jie suriszti, 
paguldyti į grabę ir su mėszlu ui 
mesti. Matomai vagiliai norėjo 
juos czia perlaikyti iki subatos 
vakarui, kol žydų 8žabas nepasi
baigs. Pervedimu arklių per rū
belių mat czia uisiima lydai.

Panemunio moteriszkos 
ukes mokslainė.

Paneveiio pavietyj, dvare 
Mūriniame Panemunyje, jau keli

Totorių kersztas- '
Lietuviszkame Minske gyvena 

gana turtingas lydąs, Aizikas 
Silberstein. Neseniai jis pirko 
nuo vieno totoriaus namus, bet 
parduodantis iszderėjo nuo lydo, 
kad tasai ne varytų isz gyveni
mo tuose namuose gyvenanezio 
Bekyro Chosenoviczo, giminai- 
czio seno namų savinįko. Žydas 
nors ant syk sutiko ant to, bet 
paėmęs ifamus į savo rankas, per 
sud? iszmetė Bekyr? isz gyveni
mo. Dienoje paskirtoje ant iszmė- 
timo, *rytmetyj, susirinko pulkas 
totorių, ulpuolė jie ant lydo nu
pirktų namų ir visus sugriovė, 
tuom atkerszydami ui skriaud? 
savo vientauezio.

kų nuo dwarų.
Daugelis Lietuvos’&aimų, po 

paliuosavimui nuo baudžiavos, 
gavę lėmę, teip kaip baudliavos 
laikuose, įgijo ties? imti isz 
dvarponių girių medžibs ant sta
tymo triobų ir malkas, turėjo tei- 
posgi ties? ganyti galvijus girio
se. Tas,žinoma, dvarponiams yra 
neparankus, kadangi kur yra gi
rios, jų savinįkas, jeigu ant gi
rios yra teip vadinami servitutai, 
ne gali jų kirsti pagal savo 
nor?. Kaip kur kaimai susitaikė 
su dvarais, vieton servitutų, 
ukinįkai gavo nuo a varo sklyp? 
žemės ui ganyki? ir po sklypelį 
girios; kitur ui servitutus dva
rai uimokėjo ukinįkams pinįgais; 
visgi vienok yra dar daug dva
rų su servitutais, tokių dvarų 
saviuįkai, negalėdami su ukinį- 
kais susitaikyti, nekart? kreipėsi 
prie maskoliezko rando su praszy- 
mu iszduoti atsakanezius pada- 
vadyjimus ir tiesas ant panaiki
nimo servitutų, iszdirbti pama 
tus atlyginimo ui juos ukinį- 
kaine. Pamatai likosi apdirbti 
vietinių valdiių,nusiųsti į viesz- 
patystėe rod? ir pradlioj Sėjos 
mėnesio bus ten perkratinėjami. 
Pamatysime, kaip t? kiaušy m? 
iszrisz vieszpatystės rodą.

Duona gywentojq Wi- 
tebsko gub.

Szį met? daugelyj Maskolijos 
krasztų gyventojai kenezia bad?, 
didžiausias badas pietrytinėse 
Maskolijos gub., siekia jis vienok 
isz dalies lietuvių ir latvių ap- 
gy ventos guty.Ai!V įt
rinkimo Peterburgo Ciecoriszkoa 
Ekonomiszkos Draugystės buvo 
parodyta duona, kosi? valgo gy
ventojai Witebsko gub. Baisi ta 
duona visokių parvų, joje dau
giaus visokių žolių, pelų ir dul
kių negu grudų ir mažai turi 
maitingų medegų. Ekonomiszka 
Draugystė nusprendė paskirti 
paszelp? baduojantiems, apgarsi
no rinkim? aukų.

Nusiszowė maskoliszkas 
konsulius.

Klaipėdoj, Prūsų Lietuvoj, 
nusiszovė niaskoliszkas konsulius 
Ernst Priežastis patžudystės yra 
ta, kad Ernst pridirbo daugybę 
skolų, kurių neįstengė iszmokėti, 
kada atėjo užmokėjimo laikas. 
Paliko jis isz viso su virszum du 
milijonu markių skolų, kurių, ži
noma, nieks neiszmokės.

Gaisrai Wilniaus gub.
Pirmoje pusėje Kovo mėnesio 

szių metų, Wilniaus gub. buvo 
isz wiso 33 gaisrai. Isz to viso 
gaisrų skaitliaus, užgimė: 2 nuo 
ne atsargumo paežių padegėlių, 
10 nuo negerai įtaisytų kakalių ir 
kaminų, 1 nuo padegimo ir 20nuo 
nesusektų priežaszczių; paskuti
niame akaitliuje bus dar ne vienas 
paeinantis nuo padegimo. Wisuose 
tuose atsitikimuose ugnelė pada
rė blėdies ant 30047 rublių.

Juokai

Du paiįstami sėdo prie kazyrų. 
Wienas isz jų, pasinaudodamas 
isz to, kad kitas loszikas ne tė- 
myjo. visaip prigaudinėjo, k? ta
sai, praloszęs diktai pinįgų, ant 
galo suprato.

— Gana, pasakė prigautasis, 
mesdamas kazyras—asz su tavim 
losziu tikt isz spjaudymų. Ateik 
rytoj.

Teip užkviestas, tikėdamas -• 
vėl pelnyti, ant paskirto laiko 
atėjo.

— Spjauk ant 10 dol., pasakė 
gas padorius.

Loszėjas atsikvėpė ir spjovė 
kiek tikt vieko turėjo.

— Iszloszei, brolau: žiūrėk, 
asz toliaus kaip ant tavo nosies 
nuspjauti negaliu, pasakė gaspa- 
dorius ir spjovė losziancri-Ui su 
prigavystėms tiesiog ant veido.

Jawų prekes Liepojoj.
Javų prekės Lietuvoj visur 

pakilo, kadangi 10 gubernijų 
Maskolijos, su 14 milijonų žmo
nių, vėl pasiekė badas. Masko
liszki laikraszcziai. buvo pa
garsinę, kad net randas rengiasi, 
kaip buvo laike didžiojo rytinėj 
Maskolijoj bado metų, uždrausti 
iszgabenim? javų į kitus krasz 
tus, bet randas t? paskal? užgynė.

Į policiją atveda suaresztuot? 
žmogų. Urėdnįkas pareikalavo 
nuo suimto psszparto, peržiūrėjęs 
jį, isztarė į suaresztuot?.

— Tu turi ne tikr? paszpart?.
— Neteisybė, paszpartas tik

ras, tikt a hz ne tas pats.

Ne rūkyk tabako Ir nespjaudyk*, 
nes tai trumpina tawo amžL

nori Matpntyt n no tabako ant wi*adoe 
ir pastoti tarriko, iwlrtu ir •yllnru, ink gydyk
la. wadinamaa NO-TO-BACJraria perdirba silp-

•įimtotw*niirlmaut. Apie 4Oj 000ikmo«1 
incydyiaia. Pirk NO-TO-BAC Dao aavo 
korta ■>. an <warancl]a, u 160c. arba ui |1. 
raaivmut ir prabų gaual Sykai. Patui 
BterUng Remedy Co., Chioa*o, ubą New ]



Isz Amerikos.
Menkas užderęjinias laukuose.

Isz Kalifornijoj ateina žinios, 
kad szį metę farmeriai mažai 
kvieczių surinks nuo savo lau
kų, kadangi kaitra ir stoka ly
taus laukus jawais užsėtus isznai- 
kino; krasztai gi kanalizuoti, 
kur ant iszvadžiojimo po laukus 
vandens yra kanalui, mažai turi 
kvieczių. Taigi szį metę Kalifor
nijoj visai neturės grudų ant isz- 
vežimo į kitus krasztus, žolės ir 
alfos teoposgi mažai surinko, ka
dangi ir pievas kaitra iszdegino; 
todėl gal pritrukti maisto ir gy
vuliams.

Užpuolė ant parito.
Redding, Cal. Ant paczto we- 

žimo, važiuojanczio nuo Alturos į 
Reddipg, bandė užpulti plėszikas 
Wežėjas užtėmyjo, kad kas ten 
užszoko isz užpakalio ant veži
mo, bet kaip tikt atsisuko, už- 
szokęs plėszikas szovė ir kulka 
perlindo vežėjui per veidę ir isz- 
muszė kelis dantis. Fotam prasidė
jo kova: vežėjas griebė botagu 
ir-su juom pradėjo kapoti plėszi- 
kę, tas gi szaudė isz revolverio; 
paleido jis dar tris szuvius, vie
nas pataikė vežėjui į kitgi veidę, 
antras į kaklę, trcczias szuvis 
visai nepataikė. Ant galo pasise
kė vežėjui užpuoliku nustumti 
nuo vežimo po ratais ir paplakti 
arklius, ratai perėjo per parpuo 
lūs į ir tokiu būdų vežėjas isz- 
gelbėjo pacztę.
Lodges bilius kongreso atmestas.

Washingtono kongrese buvo 
perkratinėjamas senato jau už- 
girtas garsus Lodges biliu?, ap
sunkinantis atkakimę ateivių į 
Amerikę; bilius tas dideliu dau
gumų bakų likosi atmestas. Už 
apsunkinimu svetimos ateivystės 
balsavo" tikt 48 kongresmanai, 
prieszingų gi balsų buvo 90. Prie 
atmetimo Lodges biliaus labiau
siai prisidėjo kalbos vokieczių 
kongresmanų: Bartholdo isz St. 
Louis ir Boutellio isz Chicago. 
Taigi dabar atkankantiems į A- 
merikę ateiviams nėra nė jokių 
didesnių apsunkinimų, viskas 
pasilieka teip,-kaip iki >ziol bu 
vo.Lodges bilių ant szių metų 
galima dabar laikyti už su visu 
paszarvotę; ant paszarvojimo, 
žinoma, atsiliepė pradėta dabar 
karė su Iszpanija.

Expliozijos.
Cleveland, Oh. Prie dirbdini- 

mo naujo tunelio vandens trauki
mui, ant ažero dugno atsitiko 
baisi gazo expliozija, kurios 
deszimts darbinįkų tapo sunkiai 
apkaltų, isz jų trys jau pasimirė, 
kiti gi trys teiposgi negalės isz- 
gyti. Expliozija atsitiko nuo Už
degto briežiuko, su kuriuom vie
nas isz darbinįkų bandė pypkę 
užsidegti:uždegtas briežiukas pa
degė mat tunelyj susirinkusius 
gazus.

Petosky, Mich. Dirbtuvėse 
McFarlino, miestelyj Convay, 
iszlekėį padanges garinis katilas, 
prie ko du darbinjkai likosi už- 
muszti, treczias gi mirtinai su
žeistas.

Portland, Obe. Parako dirb
tuvėj Gambo, Windhame, netoli 
Portland, atsitiko baisi expliozi- 
ja, kurios du darbinjkai likosi su 
visu sudraskyti; sunkiai sužeistų 
yra dauginus darbinjkų.

Sudege senute.
Vincennes, Ind. Miestelyj Ed- 

vardsport gyveno senelė su vir- 
szum turinti szimtę metų amžiaus 
ir labai silpna. Norėjo ji mat užsi
degti pypkę, kadangi ji buvo j- 
pratusi rukorė; bedegant vienok, 
ne pypkę, bet savo drabužius už
degė ir žinoma, silpnos senelės 
rankos ne įstengė ugnies užgesin
ti. Kol ant jos riksmo subėgo 
žmonės ir ugnį užgesino, senutė 
teip baisiai apdegė, kad nuo ap
deginau tuojaus pasimirė.

Piningu dirbėjai.
Nev Yorke likosi suimti pinį- 

gų dirbėjai, dirbo jie ežia austri- 
jokiszkus pinįgus;. sugriebė gi 
juos ne tyczia, nors savo padirb
tus pinįgus jau nuo seniai platino. 
Wienas isz diid>ėjų, Scheuerma- 
cher, atėjo į bankę Langyelio ir 
papraszė apkeisti guldenus ant 
amerikoniszkų doliarų. Padavė 
bankieriui 3 deszimtguldenines 
popieras; bankierius apžiūrėjęs ir 
radęs ja* geromis, nors jos buwo 
padirbtos, iszmdkėjoamerikouisz- 

kais pinjgais. Tęsyk Scheuerma- 
cher užmanė bankeriui pirkti nuo 
jo 20000 tokių popierų už 30000 
dol.,nors jos kasztuoja 80C00 dol. 
Žinoma, tas tuojaus suprato, su 
kuom turi darbę. Langyel neva 
ant užmanymo sutiko ir prasgė 
pinįgus ant rytojaus atneszti; 
apie tai praneszė Austrijos kon- 
suliui, o tasai policijai. Ant ry
tojaus vienok Scheuermacher, 
turbut pajutęs pavojų, ne atėjo j 
bankę; policija vienok surado jo 
gy venimę, suėmė patį Scheuer- 
macherę ir jo pagelbinįkus.

Sugriuvo namai.
Nev York. Naujai statomi na

mai ant 116 East st. sugriuvo, 
prie ko penki darbinjkai tapo ant 
vietos užmuszti, sunkiai suman
kytų yra daug. Su namų sienomis 
nupuolė žemyn 25 dirbanti 
darbinjkai. Terp užmusztų dar- 
binįkų nėra lietuvio, užmusz
ti du lenkai isz Poznaniaus 
provicijos. Isz sunkiai sumanky
tų, rodosi, kad trijų isz tokių ne 
galima bus nuo mirtie* iszgelbėti.

Prigėrė.
Baltimore, Md. Mažoje valte

lėje iszplaukė ant jūrių pasivaži
nėti 36 metų Edvardas Wentz, 
jo keturių metų duktė ir mergi
na Lucy Plugrath isz Chicago. 
Turbut, VVentz ne mokėjo gerai 
irkluoti, kadangi valtelė apvirto 
ir visi važiuojanti įpuolė j van
denį, kur įr prigėrė.

Norėjo kanalą iszgriauti.
St. Marie kanale, iszka«trme 

laivų plaukimui, rado pamesta 
daug dinamito, kurisai buvo prie 
szniuro pririsztas, su pritaisy
toms padegimo prietaisoms. 
Sprendžia, kad ne sugauti pikta
dariai su tuom dinamitu norėjo 
iszgriauti arba vartus prie įėjimo 
į kanalę, arba pajiegos staciję 
laivų dirbtuvės. Kas tę dinamitę 
pametė, nežinia. Dabar pastatė 
ežia didesnę sargybę ir tamsoj 
uždrausta kam nors į laivų taisy
mo įrėdnes įeiti.

Dideli gaisrai.
Philadelphia, Pa. Užsidegė 

ežia fejerverkų dirbtuvės ir par- 
davinyczios brolių Mc Cadden, 
po nr. 619 Market st. Ugnis isz- 
naikino ne tikt Mc Caddenų trio- 
bas, bet užgriebė ir kitas kaimy- 
niszkas. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 300000 dol. Isz po de
gėsių isztraukė tris visai suan
glėjusius kunus; trūksta dar tri 
jų, su kuriais nežinia, kas atsi
tiko.

Iszdegė beveik su visu mies
telis Chipley, 160 mylių nuo 
Pensecola, Floridoj.

Muncie, Ind. Krautuvė stiklo 
dirbtuvių brolių Bali, kurioje 
tilpo didesni pusė visų metų isz- 
dirbimų, su visu sudegė. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 300 
000 dol.

Excklsior Springs. Sudegė 
ežia didelis Elmso kotelis. Ug
nis užgimė kotely j ėsanezioj 
duonkepėj ir į trumpę laikę apė
mė visę kotelį ir tai teip greitai, 
kad jame apsistoję pakelevingi 
vos pats spėjo iszsigelbėti, sude
gė jų visi daiktai.

Saint Hyacinthe, Quebėc, 
Kanadoj. Sudegė ežia minyszkų 
ligonbūtis. Prie to sudegė ir 12 
žmonių. Nuo ko užgimė gaisras, 
nežinia.

Užpuolė ant trakto.
Ant expresinio trūkio Alaba* 

ma Great Southern geležinkelio, 
netoli Cuba, Ala., užpuolė penki 
apsimaskavę plėszikai. Sudaužė 
jie expresinį vagonę ir paėmė isz 
jo 5000 dol ,taigi viskę, kę rado, 
nuszoko nuo trūkio, ir pasislėpė. 
Jieszko jų su szunims, bet iki 
sziol visgi nė jokio pėdsako ne 
surado.

Popierosai ir sveikata.
Kad popierosai ir degtynės gė- 

rymas naikina žmonių sveikatę, tę 
žino ne tikt specijalistai gydyto
jai, bet ir daugumas musų skaity
tojų. Degtinė naikina rods ir fi- 
ziszkę žmogaus sveikatę, bet dar 
lajaus naikina protę: didesni 
beproezių dalis paeina isz gir
tuoklystės. Ant pavojingumo rū
kymo popierosų Amerikos dakta
rai tikt dabar atkreipė savo aty- 
dę, pamatę .kaip pasibaisėtinas 
skaitlius norinezių dabar pastoti 
Amerikos karia vi ai s pasirodė vi
sai netinkaneziais į kariaunę. Gy
dytojai nusprendė, kad ant to 
atsiliepia labiausiai rūkymas po

pierosų, ypacz gi amerikoniszkų. 
Jie dabar surado, kad ant kiek
vieno 100 norinezių pastoti į ka
riaunę rukanezių popierosus 90 
buvo netinkanczių,isz 100 rukan
ezių popierosus, 90 turėjo szirdies 
ligas.

Isz darbo lauko.
5[ Ashland, Wis. Darbai pas 

mus eina gerai. Dirbtuvės Ash
land Iron and Steel Co. gavo di
delius reikalavimus isz Maskoli- 
jos, dirbdina jai 9000 tonų geie 
žie& ir 14000 tonų plieno; tur 
reikalavimų ir isz kitų krasztų. 
Todėl tos dirbtuvės, nors ir pir
ma dirbo, dabar turėjo prie dar
bo priimti dauginus darbinįkų. 
Giriose teiposgi reikalauja daug 
darbinįkų pjovimui medžių ant 
rastų ir prie pjovimo lentų. Ma
žiausias mokestis 'dirbantiems 
prie medžių yra 22 dol. ant mė
nesio: duoda apart to valgį ir 
pastogę.

5[ Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėse buvo isz vi
so 246 nusibankrutinimai; pereitę 
metę, tę paczię sanvaitę, buwo 
tokių 264; Kanadoj buvo jų 24, 
pereitę gi metę 31. Nors karė 
traukiasi jau nuo kelių sanvai- 
czių, bet ji iki sziol ne atsiliepė 
vodingai ant darbo sanlygų. Su
mažėjo darbai tikt medvilnės 
dirbtuvėse, bet tę pagimdė ne 
karė, tikt tas, kad dirbtuvės pa 
dirbo dauginus iszdirbimų, negu 
reikia.

5[ Wheeling, W. Va. Apskri- 
cziuose upės Potomac darbai prie 
kokso peczių eina gerai. Ant 
Fairmount anglių kastynėse dar
bai sumažėjo, bet kokso pecziai 
dirba gerai. Wheelingo distrikte 
darbui prie kokso eina gerai, bet 
apie Kenavhy dirba prastai. Ant 
Nev River darbai pradeda gerin- 
tiesi. ‘

< Stoneg, W. Va. Darbai 
kokso dirbtuvėse szito apskriezio 
eina gana gerai, bet darbę sunku 
gauti, kadangi tūlos kompanijos 
duoda darbę tikt negrams. Atka
kę ežia isz Connellsvilles apskri- 
czio balti darbinįkai darbo ne ga
vo ir turėjo iszsineszdinti kitur.

® Manchester, N. H. Czia- 
nykszczios medvilnės dirbtuvės 
dar »zį mėnesį pradės dirbti tikt 
kas antrę sanvaitę ir per tai 5000 
darbinįkų neteks pusės uždarbio. 
Dirbtuvių savinįkai teisina sa
vo padavadyjimų tuom, kad 
mažas yra reikalavimas iszdirbi
mų isz medvilnės.

Muncie, Ind. Darbai czia
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
tuom tarpu eina gerai, bet teip 
trauksis tikt iki Liepos mėnesiui, 
paskui žada dirt u ves ant tūlo 
laiko su visu uždaryti. Kaip ilgai 
bus jos uždarytos, nežinia.

5 Terre Halte, Ind. Darbai 
szito apskriezio kastynėse eina 
pusėtinai. Daugelis kastynių sa- 
vinįkų priėmė užmokesnį nuspręs- 
tę ant Chicagos kalnakasių kon
vencijos. Tikt Danvillej negal 
susitaikyti, bet yra viltis, kad 
czia nesutikimai ilgai neužsi
trauks.

< Buffalo, N. Y. Susitvėrė 
czia nauja kompanija po vardu 
“Jroųuois Iron Works”, kuri ren
giasi statyti nauję geležies dirb
tuvę. Kompanija tapo jau inkor
poruota, kapitalas jos siekia 1G0 
000 dol. •

5f South Allentovn, Pa. 
Midvale Foundry dirbtuvės dir
ba czia gerai; turi jos daug rei
kalavimų nuo Amerikos rando. 
Dirbtuvės National Tube Works 
turi teiposgi daug, nuo rando 
reikalavimų.

5( Duncansville, Pa. Darbai 
czianykszcziose geležtes dirbtu
vėse pradeda gerintiesi, geri naši 
vienok labai palengva. Yra vil
tis, kad juo toliaus, juo jose 
dirbs geriaus.

5[ Sztraikas italijonų dirban- 
ežių ant PennsylvanijOs geležin
kelio, prie Lavrence Junction, 
pasibaigė. Sugrįžo jie prie darbo 
už senę užmoksnį.
. 5[ Carbon, Pa. Darbai czia
nykszcziose kastynėse eina pra
stai, dsug kastynių su wisu už
darė, kaip kitose dirba po vienę, 
daugiausiai dvi dienas ant san- 
vaitės.

r Millbury, Mas. Czianyksz- 
czios medvilnės audinyczios tapo 
ant neaprubežiuoto Ui ko su visu 
uždarytus ir per tai daug darbi
nįkų neteko darbo.

5[ Salt Lake City, Utah. Susi
tvėrė ežia kompanija, kuri ren
giasi statyti nauję geležies dirb
tuvę. Kompanija tapo jau inkor
poruota.

5[ Leechburg, Pa. Darbai Hy- 
de Park geležies dirbtuvėj eina 
gerai ir rodos*, kad teip trauksis 
ilgai. Naujai pastatytoj czia dirb 
tuvėj darbai teiposgi neužilgio 
prasidės.

r Brazil, Ind. Darbai czia 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai. Pereitę mėnesį dirbo 
visos dirbtuvėj, naujai pastaty
tose žada teiposgi neužilgio pra
dėti darbę.

r Gate City, Ala. Czianyksz
cziose dirbtuvėse tuom tarpu 
darbai eina gerai, bet teip trauk
sis neilgai. Liepos mėnesyj dirbtu
vės bus ant neaprubežiuoto laiko 
uždarytos.

T Hollydaysburg, Pa. Čzia- 
nykszczioj didelėj geležies dirbtu
vėj dar dirba, bet mažoji tapo 
uždaryta ir nėra vilties, kad joje 
pradėtų dabar dirbti.

51 Nev Brighton, Pa. Czia- 
nykszczios purcelėno dirbtuvės 
turi teip daug darbo, kiek 
niekada pirma neturėjo. Skaitlių 
darbinįkų žada neužilgio padi
dinti. •

5 Lavrence, Mas. Czianyksz 
ežiose medvilnės dirbtuvėse pa
leido nuo darbo 1500 darbinįkų, 
bet ir pasilikę dar prie darbo dir
ba mažai. A

Kemmeker, Wyo. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių dar vis 
nepasibaigė, kompanijos ar ne 
nori, ar ne gali su darbinįkais susi
laikyti.

New York- Czianykszcziose 
stalioriszkose dirbtuvėse numa
žino uždai bį staliorių pagelbinj- 
kų nuo 5—10 dol. ant mėnesio.

• Anniston, Del. Dirbtuvėse 
“Car A Eųuipmeiit Co.” dirba 
gerai; gavo jos relkalavl- 
mę ant padirbimo 600 vagonų.

Braddock, Pa. Diibtuvės 
Pittsburg Wire Works likosi ant 
tūlo laiko uždarytos; kaip ilgai 
jos stovės, dar nežinia.

•t Dresden, Oh. Susitvėrė czia 
kompanija, kuri rengiasi pastaty
ti nauję geležies dirbtuvę. Kapi
talas siekia 100000 dol.

Minneapjlis, Min. Dirbtu
vės Minnesota Iron & Co. dirba 
dabar per dienę ir per naktį, turi 
jos daug reikalavimų.

Parkersburg, W. Va. 400 
kalnakasių Flemington kastynių 
paliovė dirbę. Jie reikalauja pa
kėlimo uždarbio ant 15%.

Birmingham, Ala. Czia
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
tuom tarpu dirba gerai, * bet 
ar teip trauksis ilgai, nežinia.

Martins Ferry, Pa. Blekės 
dirbtuvėj Aetna Standart & Steel 
Works, kuri iki sziol stovėjo, da
bar pradeda dirbti.

Philadelphia, Pa. Dolano 
& Co. gelumbių dirbtuvėj darbi
nįkų uždarbis tapo padidintas 
ant 12%.

5 Gos City, Ind. Darbai Mor- 
wood ‘geležies liejinycziose eina 
gerai ir rodosi, kad teip trauksis 
ilgai.

5 Dayton, Ten. Kastynėse 
“Dayton Coal & Iron Co.” padi
dino darbinįkų uždarbį ant 10%.

Bloomfield, Ia. Rado czia 
naujus anglių plotus, ant kurių 
žada parengti naujas kastynes.

Braddock, Pa. Darbai prie 
czianykszczų peczių palengva, 
bet eina geryn.

Oskosh, Wis. Darbinįkai 
dirbanti prie medžių nusprendė 
pakėlti sztraikę.

5[ Frankton, Ind. Darbai czia
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai.

Kansas City. Reikalauja 
czia akmenų skaldytojų.

Preke pin(gq.
Ruskas rublis po................52jc.
Prusiszkos markės po.......... 24}c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztų. į

ISZ
Lietuwiszku dirwu
Apgalime twerti lietu- 

wiszka kariaunos 
dali?

Laikraszcziuose patinkame už
manymus, dabartinėj karėj Ame
rikos su Iszpsnija, tverti isz lie
tuvių lietuviszkas atskiras kom
panijas, kaip tai daro kifos tau
tos. Bet ar mes galime tokias 
tverti? Kas jų bus vadovais? 
Juk,turbut,terp lietuviszkų atei
vių nėra augsztesnes turėjusių 
vietas kaip unterofic:erai;ant ofi- 
cierų tokio mokslo per mažai, ka
dangi oficierui gal atseiti ir sa
vistoviai su mažu pulkeliu ginti 
užimtę vietę; unteroficierai gi 
daugiausiai gal pamokyti karėk 
wį atsakaneziai ginklus vartoti, 
vaikszczioti kareiviszku žings
niu; nuo oficiero vadovai reika
lauja visur daugiaus apie karę 
supratimo. Suprantanczių pride- 
raneziai apie tai terp lietuvių, 
turbut, nėra.

Isz Philadelphios, Pa.
Draugystė Petro Armino, ant 

paskutinio savo mėnesinio susi 
rinkimo, nutarė laikyti pameki- 
nanezius praneszimus, kaip antai: 
apie rinkimus Amerikos urėdnį- 
kų, apie padėjimę darbinįkų ir 
moksliszkus pamokinimus. Ant 
to nutarėm paskirti po dvi va
landas kas nedėldienį, iszėmus pa
skirto ant mėnesinio draugystės 
susirinkimo,' nuo 2—-4 vai. po pie
tų, salėje poni*. 238 Pinne st. Phi- 
ladelphioj. Ant to užpraszome 
visus Philadelphios ir aplinkinių 
lietuvius atsilankyti, lygiai drau
gystės sąnarius, kaip ir paszali- 
nius, prie .jos neprigulinczius. 
Praneszimus ir pamokinimus lai
kys prakilnesni ii ap*zviestesni 
lietuviai.

Wardu Dr-tės, S. Skaczkauskas.

NusInzokC.
“Saulė” pranesza, kad Maha- 

noy City, Pa. nusiszovė pagarsė
jęs terp Amerikos lietuvių biz
nierius, Juozas Miliauckaa, 46 m. 
amžiaus. Jis buvo pirma kasie- 
riumi Lietuviszko Susivieniji
mo ir Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės, kurios teiposgi pinįgų 
diktai nudėjo. Nusiszovė jis isz 
rupeszczio, kadangi už skolas jo 
namai likosi parduoti ir žmogus 
likosi su szeimyna be nieko; ant 
pradėjimo sunkaus darbo dėl isz- 
m ai tinimo szeimynos neturėjo jau 
pajiegų, nuo darbo tokio buvo 
atpratęs. Paliko jis paczię ir 8 
vaikų, isz kurių vyriausiasis tu
ri 17 metų, jauniausiasis gi 2 
metu. Miliauckaa yra tai viena 
isz aukų anormaliszko lietuvių 
gyvenimo. Buvo jis rods biznie- 
ris, bet apie tokį biznį ne daug 
te iszmanė, arba suprato jį sa- 
viszkai. Kol lietuviai isz tikro 
sulauks tikrų biznierių, kol į- 
stengs prie biznių prisitaikyti ir 
juos kaip reikia suprasti, ne vienę 
dar nelaimė pasieks. Kaip sako, 
pas Miliauckę daugelis lietuvių 
turėjo sudėję savo pinįgus.

Isz Greenridge, 111.
Kastynėse O’Gara & King Co. 

susitaikė darbinįkai su kompa
nija: kompanija sutiko ant 8 dar
bo valandų ant dienos ir 40c. už- 
mokesnio užtonę iszkastų anglių. 
Darbinįkai sugrįžo prie darbo.

CoLLENSviLLEJ, Ii.l., evange- 
liszkas kunįgas, lietuvys Ketura- 
kaitis, isztikro nori įtaisyti lietu- 
viszkę evangeliszkę parępiję. 
Prie rengiamos parapijos prisiraszė 
jau per 70 lietuvių evangelikų 
isz Maskolijos ir isz Prūsų Lietu
vos. Dieve padek! Per įrengimę 
lietuviszkos evangeliezkos para
pijos, jiastorius Keturakei tie ap
saugos nors Amerikoj dalį lietu
vių evange.ikų nuo suvokieczia- 
vimo. Skarmalius.

Reikaluose naujo Susiwie- 
nyjimo.

Patikau laikraszcziuose atsilie- 
pimę N- Koperniko Draugystės 
isz Baltimorės kaslink tvėrimo 
naujo Susivienyjimo, kur paduo
ti užmanymai ant apsvarstymo 
visiems. Todėl manding ir asz 
turiu tiesę nors trumpai paduoti 
ir savo nuomones. Asz naujai 
užmanytam Susivienyjinlui lin
kiu kuo geriausios kloties, bet 
drauge geidžiu, kad jis galėtu ir

daugiaus kę nuveikti, ne vien 
paskirti posmertinę po 1000 dol. 
Man rodosi, kad ir pasimirusiam 
butų lengviaus, jeigu gyvi dau
giaus gero padarytų negu vier 
iszkilmingai lydėdami jo kunę 
ant kapinių. Ne kas bus, jeigu 
mes pristatysime ir daugiausiai 
paminklų ant kapinių, o gyvi 
būdami, nieko svarbesnio ir žy
mesnio nuveikti ne galėjime: 
iszkilmingoms laidotuvėms mes 
ne pakelsime savo vardo. Kaip 
sziędien keliame mes lietuvių 
vardę, rodo tai per tankus atsi
lankymas patrolės vežimų į lietu
vių apgyventas miestų dalis. 
Jeigu mes ir ne kelsime iszxil- 
rojpgU pagrabų, bet pinįgus ati
duosime pasilikusiai velionio 
szeimynai, tai ir tas rodys, kad 
mes rupinamėsi vien apie giltinę, 
o kaslink gerovės, pasikėlimo 
gyvenanezios visuomenės — tai 
nieko ne darome. Man rodosi, 
priderėtų mums, taigi naujai už
manytam Susivienyjimui atmesti 
visai giltinę, rūpestį apie jos au
kas palikti pagalbinėms drau
gystėms, o rupintiesi vien 
apie gyvus. Tegul naujas Susi- 
vienyjimas rūpinasi apie lietuvių 
doriszkę ir protiszkę pakėlimę: 
jeigu jie pasikels ant toe dirvos, 
įgys geresnę garbę terp svetim- 
tauezių; tegul naujas Susi vienyji- 
mas pa si ru py s ir apie darbinįkus, 
tegul stengiasi pagerinti jų būvį, 
pagelbėti juos laike bedarbės ir 
kitokiuose atsitikimuose, kada pa- 
gelba reikalinga. Tegul pasirūpina 
apie geras lietuviszkas mokslai- 
ues, apie moksliszkus skaitymus 
žmonėms. Tie dalykai, man rodo
si, ne bus ne iszpildomais, kadan
gi ir užlaikymas sziędieninių ųe 
tikusių mokslainių be kasztų ne 
apsieina. Artistas.

Isz Grand Rapids, Mich.
Lietuviszkas Kliūbas, aut pa

skutinio sivu sus rinkimo, iszrin- 
ko vyriausybę isz sekanezių ukė- 
sų: Stan. Wilczauskas, prez.; W. 
Bagdonas, vice-prez.; Iz.Belskas, 
sek r.; F. Sedoras, kasierium; Kz. 
Zigmantas, prižiūrėtojas kasos. 
Sąnarių turi 40 ir jau turi Chąr 
terį. Įstojimas tikt 25c, kitokių 
rųpkeszczių nėra. Teiposgi nuta
rė įkurti knįgynę ir skaitinyczię, 
ant kurios įkūrimo ir supirkimo 
knįgų miestas duotf kasztus.

F. Sedaraj?.

Lietusiai Brazilijoj.
Lenkiszkas laikrasztis,“Gazeta 

Handlovo-Geograficzna”, paskir
tas iszeivių reikalams, patalpino 
žinias apie apsigyvenusius atei 
vius kolonijose Ijuhy, sztete Rio 
Grande do Sul, Brazilijoj. Ant ko- 
lionijų gyvena kolinistai 19 tau
tų, daugiausiai yra lenkų, bet 
yra czia ir lietuvių kolionijos. 
Pagal augszcziaus paminėtę laik- 
rasztį, kolionijose Ijuhy gyvena: 
500 lenkiszkų szeimynų, 30 lie
tuviszkų, 20 rusiniszkų, 10 czę 
kiszkų, 200 vokiszkų, 100 ita- 
liszkų, 50 szvediezkų. Wisi apsi
gyvenę czia lietuviai užsiima 
žemdarbyste ir turi namus ir po 
žemės sklypelį.

Isz wisur.
|| Maskvoj, policija viename 

restaurane suėmė jaunę, vos 17 
metų vaikinę, kurisai visiems, 
kas tikt norėjo, pirko gėrymus; 
jo kiszeuiuje rado dar 4000 rubl. 
pinįgų, brangų auksinį laikrodėlį 
ir kitokius brangius daiktus. Jis 
pasisakė ėsęs tarnaujaneziu kasoj 
Draugystės Bogan, Žukovu. 
Kaslink pinįgų, jis pasakė, kad 
pradedant nuo pereitų metų, 
juos, kada tikt panorėjo, sėmė hz 
draugystės kasos, už teip pasem
tus pirko ir tas brangenybes, ku
rias pas jį rado. Praneszė apie tai 
draugystei ir ji, peržiūrėjusi ka
sę, persitikrino, kad trūksta 25000 
rublių; pirma ęi nėjokio nedatek- 
liaus ne užtėmyjo, nors Žul^ov 
isz kasos ne vienę kartę po kelis 
tukstanezius rublių iszkrapsztė. 
Žukov tarnavo Bogano kantoroj 
nuo mažens, paskutiniuose lai
kuose algos gaudavo tikt po 10 
rublių ant mėnesio. WagyBtas 
kasoj jis papildydavo tokių .bu 
du, kad iszėjus kasieriui, jis su- 
peilių pakeldavo stalę ir grieb
davo tuos pinįgus, koki būdavo 
stalcziuje. Zingeidu vienok, kaip 
kasierius iki sziol nedatekliaus 
neužtėmyjo.

0 Mieste Tiflise, ant Kaukazo, 
Maskolijoj, į sudę likosi apskųs
tas zvanytojas vietinės arme- 
niszkos bažnyczios užtai, kad 
jis zvanyjo tada, kada staeziati- 
kiszkoj maskolių cerkvėj diev- 
maldysta ne buvo dar pasibaigusi. 
Armcniszkas zvanytojas įsileido 
ant bokszto dar tris armenieczius 
ir vienę gruzinę ir pradėjo zva- 
nyti su visais varpais, kaip vie
nas pailso, virves griebė kitas; 
darė tę jie mat tyczia, norėdami 
maskolius erzinti.. Atbėgo poli- 
cistai ir norėjo uždrausti zvany- 
ti, bet ant bokszto ėsanti užsira
kino duris ir dar smarkiaus pra
dėjo skambyti. Matomai tyczia 
kas nors juos pasamdė ant kersz- 
to maskoliams. Užtai sūdąs ap
skųstus už zvanyjimę nusprendė 
ant deszimties dienų į kalėjimę. 
Maskolijoj mat yra įstatai, pagal 
kuriuos yra uždrausta bažnyežio
se kitų tautų skambyti, jeigu ma
skolių dievmaldysta dar nepasi
baigė, maskolpalaikiai vienok su 
savo varpais ne laukia,jeigu diev
maldysta ne maskolių bažnyežio
se dar nepasibaigė.

N Netoli Nižnenovgorodo, kai
me Monastire, pu'icija susekė 
dirbtuvę, kurioje dirbo netikrus 
maskoliszkus sidabrinius pinįgus; 
dirbtuvę įtaisė maskolius Kri- 
mov,dirbo jis sidabrinius pinįgus 
20 ir 25 kap., bet ne isz sidabro, 
tikt isz cino sumaiszytusu stiklu. 
Pinįgai Krimovo dirbtuvėj bu
vo teip gerai padirbti, kad nieks 
jų už ne tikrus nelaikė, platinosi 
jie lygiai gerai, kaip ir rando pa
dirbti. Policija nuo seniai nužiū
rėjo Krimovę, bet neturėjo tikrų 
pamatų ant sulaikymo, todėl pra
dėjo jį daboti. Atėjus jam į m i es
tę su padirbtais pinįgais, policija 
sekė^iaskui, bet Krimov tuojaus 
užtėmyjo, kad jį daboja, todėl 
pundelį su 40 rubl. permetė per 
tvorę į vienę daržę, kę'dabojanti 
jį policijantai užtėmyjo ir surado. 
Krimov likosi susresztuotas. Isz 
syk jis užsigynė, bet policija pa
darė kratę jo namuose, kur 
visokias prietaisas ir kvarmas. 
Pamatęs, kad besigindamas jau 
neiszsiteisys, Krimov ant galo 
prisipažino.

Szį metę,kaip dabar jau galima 
numanyti, užderėjimas laukuose 
Amerikoj nelabai puikiai iszrodo, 
užtai kituose k ra sz tuose laukai 
sužėlę puikiai. Egipte, Algiere ir 
Tunise, kur kę tikt pasibaigė 
pjutė,kvieczių teipdaug surinko, 
kaip ne buvo jau nuo seniai. 
Prancūzijoj antai pirma, ant nu- 
piginimo duonos varguoliams, 
numažino muitus ant atgabenamų 
isz svetur grudų, dabar gi juos • 
pakelia vėl iki 7 frankų nuo 100 
kyliogramų (200 svarų). Prancū
zijoj teiposgi kviecziais užsėti 
laukai iszrodo puikiai. Tikt tūlo
se gubernijose Maskolijoj, dėl ne- 
užaugimo pereitę metę,ukinįkams 
trūksta sėklos ant užsėjimo laukų. 
Rudenyj, dėl nedatekliaus sėklos 
daugelis neužsėjo laukų, užsėti 
vasarojų teiposgi nėra kuom; vi
sur kitur kvieczių surinko daug, 
todėl ir jų prekės turės nupulti 
ir Amerikoj.

|| Ant salos Sumbava, prigu- 
Iinezios prie Malajiszko archipe
lago, užkilo baisus sūkurys ir isz- 
griovė didesnę dalį miesto Bima. 
Prie to neiszpasakytai daug žmo
nių pražuvo: ant kranto Sumba
va užtakos Voliojasi kūnai tuks- 
tanezių negyvų žmonių. Ant • 
salos Timor sūkurys buvo jau 
silpnesnis, bet mieste Kupang jis 
vienok daug nelaimių atgabeno 
ir pridirbo daug blėdies.

0 Ant salos Sicilijos, pietinėj 
Italijoj, krasztuose prie vulkano 
Etnos, siautė smarkus že
mės drebėjimai; miestuose Blan- 
caville ir Bempasso prie to su-^ 
griuvo daug namų, kuriuose ir 
keli žmonės galę sau rado; ap
kultų yra daugiaus. Žemės dre
bėjimus jautė ir kituose krasztuo
se ant salos Sicilijos.

|| Japonijos pakrantėse baisi 
vėtra užklupo iszplaukusius ant 
jūrių žvejus ir 200 valczių pa
skandino. Prie to, kaip spren
džia, prigėrė mažiausiai 1500 
žvejų.

|| Elberfelde, vakariniuose Prū
suose, trenkė perkūnas į parvų ir 
į chemiszkę dirbtuves ir jas su
griovė. Sugriuvusių sienų-daug 
žmonių tapo užmusztų ir sužeistų.

II Walijos pakrantėse susi- 
muszė angliszkas laivas Benholm 
su norvegiszku ir paskendo; prie 
to prigėrė ir 12 žmonių.

•| Tiroliuje ir Bavarijoj siautė 
pereitę sanvaitę baisios sniego 
darganos.
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Naujausi iszradimai.
U Profesorius Finkler iszrado 

bud^, kaip padirbti naujai žmo
nėms mais’p, kurisai dar 
madingesnis, negu mėsa, bot 
už ją daug pigesnis. Maistas 
tas yra tai grynas, bet ne gamtos 
tikt fabrike padirbtas baltymys, 
kurį iszradėjas tromponu prami
nė. Kaip žinote, skvarbiausiu isz 
sudėtinių žmogaus maisto yra 
baltymys, jis eina ant sudrutinimo 
žmogaus kūno ir ant jo augimo; 
baltymys yra mėsoje, bet kad mė
sa, ypacz gi Europoj, yra brangi, 
todėl ją gal užstoti profesoriaus 
Finklero iszrastas tromponas, su 
kuriuom jis darė bandawones, jos 
wisur pasirodė pasekmingomis: 
naują maistą lygiai ligoniai,kaip ir 
sweiki, ar tai jį wieną, ar pripiai- 
szytą prie kitokių walgių, walgė 
wisi noriai ir nuo to į trumpą laiką 
kūno swarbumas ėjo wisų didyn, 
didinosi ir pajiegos. Džiowa ser
gantiems dawė naujo maisto widu- 
tiniszkai po 50-70 gramų ant die
nos ir juom maityti teiposgi susi- 
drutino. Dawinėja jį arba tiesiog, 
arba maiszytąsu kitoms medegoms 
kaip antai su miltais ir isz tokio 
sumaiszymo kepa bandutes, par
davinėja pavveiksle miltų, ku
riuos galima maiszyti į kiekwie
ną maistą, jis su wisu gal užstoti 
žmonėms mėsą, užima mažai rui
mo, kadangi jame yra wien mat 
tingas baltymys,ne reikalingų me- 
degų wisai nėra. Iszradimas tasai 
turi didelę wertę ne tikt prie su- 
drutinimo ligonių, bet ir prie mai
tinimo kareiwių apstotose twirty 
nėse, laike tolimų kelionių aut jū
rių irt.t. Iki szlol tromponą dirba 
isz žuwių, isz tvisokių iszme- 
tų atlikusių nuo dirbimo mėsinių 
ekstraktų, galima dirbti ir isz ja- 
wų, reikia wien isztraukti mai- 
t i ngą baltymį. Ž'n omas Prūsų 
didžturtis, grafas Duglas, rengia 
jau dabar atsakanczią dirbtuvę, 
kurioje dirbs trcmponą, Iszradi- 
mą tą laiko wisi už labai svarbų: 
jeigu ir ne wisos iszradėjaus wil 
tys iszsipildytų, tai jis visgi pa
stumia pryszakiu klausymą apie 
žmonių iszsimaitinimą ir į niekus 
paverczia visus apskaitymus 
apie laiką, kada žemė ne galės 
savo gyventojų i*zmaityti. Be
sidauginant ant žemes žmonių 
skaitliui, rods iszsimaitinimas eina 
sunkyn, valgio produktai pa
brangsta, bet mokslincziai atran
da kelią, kaip maistą papiginti. 
Jeigu iki sziol ne iszrado dar bu
do, kaip dirbtuvėse dirbti žmo 
nėms teip maistą, kaip tą daro 
gamta, tai nieks ne gal pasakyti, 
kad to budo niekada ne suras.

H Garsus Amerikos iszradėjas, 
Edison, iszrado elektriszkas bom
bas, kurtes galės rasti pritaikymą 
dabartinėj Amerikos karėj su Isz- 
panija. Bombos tos rods ne aut 
naikinimo paskyrtos, tikt ant ap- 
szvietimo didelių jūrių plotų. 
Iszmestos jos isz atsakanczių prie
taisų ant jūrių vandens pavir- 
sziaus, apszvieczia didelius jo 
plotus teip, kad teip kaip dieną 
galima matyti, kas yra ant jūrių. 
Pasinaudodami isz tų bombų,vir- 
szinįkai Amerikos laivų apsieau- 
gos nuo ne tikėto tamsoj užpuo
limo mažų torpedinių laivų.

Keliai platinimo apszwie- 
timo Danijoj.

Žmonių apszvietimas Danijoj 
stovi labai augsztai. Kadangi 
Danija krasztas mažas, ne dides
nis už Kauno gub.,gyventojų ir ne 
kiek daugiaus turi, todėl ant pa
rengimo daugelio, ypacz gi 
augsztesnių mokslatnių,gyvento
jams trūksta pinįgų, nors ir tokių 
mokslainių ežia ne trūksta. Apart 
universiteto, akademijos ir kito
kių specijaliszkų augsztesnių 
mokslinyczių, yra ežia ’ daug 
teip vadinamų ukinįkų ir darbi- 
nįkų akademijų, todėl Danijoj ne 
dyvai patikti paprastą artoją su
sipažinusį su augsztesuiais mok
slais; istoriją savo tautos gerai 
pažįsta kiekvienas danietis. Jie 
priguli prie labiausiai apszviestų 
Europos tautų, todėl antai ir A- 
merikoj daniszki ateiviai geriau
sias visur užima vietas. Ant 
platinimo apszvietimo daniecziai 
pasinaudoja isz kiekvienos pro
gos, ne laukia jie, kol randas 
viską parengs, bet pats gyvento
jai visaip stengiasi mokslą ir ap- 
szvietimą pastumti pryszakin, 
rūpinasi jie lygiąi apie suaugu

sius, kaip ir apie vaikus. Wienu 
isz būdų pakėlimo ir'iszlavinimo 
vaikų proto yra apsimainymas 
vaikais laike vasaros ferijų: 
mieszczionys savo nusilpusius ne
sveikose sanlygose miestų gy
venimo vaikus s'.unczia pas 
kaimieczius, užtai priima pas 
savę vaikus kaimieczių. Nusilpę 
miestų vaikai keliauja aut kai 
mų, kur kvėpuodami szviežiu 
oru, valgydami sveiką valgį, at
sigriebia, susipažįsta su darbais 
kaimieczių, su gamtos dovano
mis, su augmenims savo tėvy
nės; priėmę juos ukinįkai prak- 
tiszkai pamokina, kaip auga aug 
menys, naminiai ir laukiniai gy- 
vuoliai ir tt.; kaimų gi vaikai, 
patekę į miestus, po priežiūra 
juos priėmusių, lanko teatrus, 
muzejus, parodas, koncertus, ir 
tokiu bud u pakelia savo protą. 
Tokius keliaujanezius vaikus vi
sur maloniai priima, ant kelio 
restauracijos duoda valgį be už- 
mokesnio, geležinkeliai duoda 
jiems atskirus vagonus ir perve
ža dykai. Tarpinįkais prie ap- 
simainymo vaikais yra miestų ir 
kaimų mokslainių mokintojai ir 
direktoriai. Užmanytoje gi to bu
do platinimo apszvietimo yra 
moteriszkė, mokslainės mokinto
ja. Ant jos atsiliepimo atsiszau- 
kė pirmiausiai kaimų ukinįkai, 
kurie noriai sutiko paimti niiestų 
vaikus ir juos pagal savo iszgalę 
pamokyti; apszviestesni miestų 
gyventojai tikt vėliaus naudą to 
suprato. Nežingeidu todėl, jeigu 
garsus raszėjus Bjerson sako, kad 
Danijos ukinįkai apszvieszcziausi 
visame sviete. Kaip tokį pasi
naudojimą isz aplinkybių supran
ta nejau vaikai, bet suaugę lietu
viai? Gyvena jie ir didesniuose 
miestuose, kur yra muzėjai, bet 
kiek terp lietuvių rastumei to
kių, kurie apart “dime muzėjų”, 
butų atsilankę ir kitokiuose, kiek 
rastum tokių, kurie ten savo vai
kus nusivestų? Rodosi ne daug 
tokių yra, arba visgi bus tokių 
mažiaus už tuos, kurie velku net 
savo vaikus drauge į saliunus ir 
isz mažens, vietota prie gero, 
pratina ir supažindina su girtuo
klystėmis.

Pasėkiu i n gumas Beh ringo 
skiepyjimo nuo 

difterito.
Difteritas arba difterija yra 

viena isz bjauriausių limpanczių 
ligų, ji daug žmonių, ypacz gi 
vaikų, į kapus nuvarydavo. Ne 
per reniai, daktarai Behring ir 
prancūzas Roux, apgarsino naują 
vaistą, taigi įczirszkymą po oda 
apsilpnytų ligos nuodų arba se- 
rum kaipo geriausią vaistą prie 
gydymo difteritu serganezių. Nuo 
laiko, kada pradėjo Berlyno li
gonbueziuose vartoti tą naują 
vaistą, skaitlius mirezių pradėjo 
mažintiesi, bet ar tas pasimažini 
mas paėjo nuo naujo vaisto, ar 
pati liga nužudė savo smarkumą, 
apie tai isz syk negalima buvo 
spręsti, ant sprendimo pasek'min- 
gumo naujo vaisto reikėjo ilges
nio laiko. Dabar H. Kossel, 
asistentas Kocho instituto dėl 
serganezių limpancziomis ligomis 
apgarsino savo patėmyjimus. 
Ant savo patėmyjimų jis pasi
naudojo i-z skaitlių apgarsintų 
Berlyno Charite ligonbuezio apie 
difteritu serganezius vaikus, prie 
kurių gydymo vartojamas buvo 
Behringo vaistas. Szitame ligon- 
butyj isz to pasfhaudoja nuo J 894 
m.,/ kituose ligonbucziuo.e 
pasinaudoja tik kaip kada. Nuo 
to laiko skaitlius mirezių nuo dif
terito žymiai pasimažino. Nuo 
1894—1898 m., taigi nuo kada 
pradėjo vartoti Behringo serum, 
Charite ligonbutyj skaitlius mir
ezių sumažėjo ant pusės to, kiek 
jų pirma būdavo per tokį jau lai
ką. Berlyno ligonbueziuose 1894 
m. buvo difteritu serganezių 
2450, isz ko numirė 951, taigi 
30%, teip mieste tokių buvo 
4315, isz jų 1637 pasimirė. 1895 
m. ligonbueziuose buvo 3061 li
gonis, isz to skaitliaus pasi
mirė tikt 484, taigi tikt 16%, 
namieje serganezių buvo 6106, 
isz to skaitliaus pasimirė tikt 987. 
Nuo laiko iszradimo Behringo 
serum skaitlius mirezių eina vis 
mažyn, pereitą metą isz buvusių 
ligonbueziuose difteritu sergan
ezių pasimirė jau tikt 13%. 1896 
m. Berlyne isz viso pasimirė tikt 
tiek difteritu serganezių, kiek

pirmiaus, kada dar Behringo 
vaisto arba serum ne buvo, pasi- 
mirdavo vien ligonbueziuose ir 
tai geriausiauose metuose; skait
lius gi pasimirusių ligonbueziuose 
teip pasimažino, kaip kitais metais 
niekada ne būdavo; visas 
skaitlius nuo difterito pasimirusių 
pasiekė vos treczdalio to, kok
sai pirma būdavo geriausiuose, 
sveikiausiuose metuose, ifuo lai 
ko, nuo kada pradėjo vartoti 
Behringo vaistą, arba serum, 
teip kaip Berlyne, pasimažino 
skaitlius mirezių nuo difterito 
ir kituose "VVokietijus miestuose: 
priesz 1894 m. ant 100000 gy
ventojų mirdavo nuo tos ligos 
per metus vidutiniszkai 106 
žmonės, po 1894 m. skaitlius tas 
nupuolė ant 44. Toksai žnaimusir 
urnas pasimažinimas mirezių ne 
gal paeiti nuo susilpnėjimo ligos, 
ji gimdo naujas Behringo vais
tas. Jis isz pradžių ir terp dak
tarų turėjo daug prie<zinįkų, 
sziądien jau buvę prieszinįkai isz 
jo pasinaudoja.

Kowa už buw|.
Wisi gyvi sutvėrimai gyvenan

ti ant žemės, visi auganti augme
nys neužlaiko amžinai savo 'pa
vidalo: tie, kurie nemoku prisi
taikyti prie pereikeitusių sanly- 
gų, kurie ne paseka su kylan- 
cziais augsztyn, tie puola žemyn, 
nyksta ir ant galo isznyksta su 
visu, vieton isznykusių atsiranda 
kiti, geriaus mokanti prisitaikyti, 
stipresni, kurie toj kovoj perga
li visokias neparankias sau ap
linkybes. Kova už būvį neduoda 
niekam apsistoti, užmigti, visi 
turi kovoti, nepasekanezius 
sumynioję, isznaikina tie,kuriems 
jie ant kelio stovi. SuaiUtylėjimo 
ežia nėra, mažiausiai gi jo atrastu
me terp žmonių: žvėrys, augme
nys kovoja už maistą, žmogus gi 
ir sotus užpuola ant alkano, ka
dangi jo neužkenezia. Terp žvė 
rių iiį augmenų nėra tokių kru
vinų kovų ne už maistą, bet už- 
garbę, pagimdytų tautų neužsi- 
kentimo.Žmogaus godumas isznai- 
k<no jau daug tautų, kitas gi, Be
niaus pirmose eilėse atovinezias 
nupuldė, vietoj tokių susilpnėju
sių, kitos stoja pirmose eilėse. 
Tautos sziądien kariauja ne liek 
už maistą, kiek už pirmutinystą: 
duonos, prie gero surėdymo, už
tektų dar visiems, už ją nereiktų 
vesti kruvinų karių; jas gimdo 
savitarpinis tautų neužsikenti- 
mas ir garbė.

Dabar užtėmyjo, kad toksai sa
vitarpinis neužsikentimas apei- 
reiszkia ne tikt terp žmonių ir 
žvėrių, ne trūksta jo ir terp tūlų 
agmenų: sodaunįkai užtėmyjo to
kį savitarpinį neužsikentimą terp 
tūlų kvielkų. Sodaunįkai užtė
myjo, kad nesikenezia teqr savęs 
kvietkos rezedų ir rožių. Jeigu 
rezedas ir rožes, nuskynus, drau
ge su kitoms kvietkoms, apvy
niojus kotus, įleisti į vandenį, tai 
ant rytojaus jau galima užtėmyti, 
kad kvietkos rožių ir rezedų 
viena į kitą bus įsispaudusios ir 
žiedai suvytę, kitos gi kvietkos 
drauge į tą patį vandenį įdėtos 
ilgai užlaiko savo gražumą ir 
kvapą; rezedos ir rožės laikytos 
vandenyj skyrium teipjau ilgiuos 
užlaiko savo gražumą. Gvaizdi
kai ir heliotropai, įdėti į vandenį 
drauge, ilgiaus užlaiko kvapą ir 
savo gražumą negu jeigu juos į- 
dėti skyrium; tas rodytų, kad tos 
kvietkos neturi neužkantos, vie
na kitai nekenkia, bet prieszingai, 
viena kitą paremia. Gervažolių 
kvietkos vėl neužkenezia nė jokių 
kitų, jos įdėtos su kitoms, užmu- 
sza kitas, tos, įdėtos drauge su 
gervažolių kvietkoms,greitai su
vysta. Kas joms užkenkia, dar 
neisztirta, kadangi tą apsireiszki* 
mą patėmyjo nemokslicziai, tik| 
sodaunįkai,pirmutiniai dar ant tos 
dirvos tirinėjimų ne darė. Terp 
medžių užtėmyjo neužsikentimą 
klevų ir liepų: jeigu tuos me
džius pasodyti netoli viens kito, 
isznyksta jie į trumpą laiką abu
du, arba vienas isz jų ir tąsyk 
tikt pasilikęs pradeda tarp aus 
augti, kada kitas isznyko; drau
ge gi tie medžiai neauga. Kokia 
to priežastis, tas mokslinczių iki 
sziol neisztirtas.
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(Tąsa).
Prie drėgno klimato būva tankios ir tirsztos mi

glos; todėl tai prie krantų Didėsės Britanijos yra parengtų 
daugybė jūrių žiburių, varpų ir visokių prietaisų peraer- 
gianezių plaukianczius laivus. Dėlto drėgnumo, pievos Di
dėsės Britanijos žaliuoja beveik per isztisus metus, dėl to 
žaliavimo antai Irlandiją praminė žaliaja sala. Ant puikių 
ganyklų ganosi geriausių veislių galvijai, ypacz gi karvės 
duodanezios daug pieno; garsus isz savo greitumo yra an- 
gliszki arkliai,nors prie sunkaus darbo jie ne tinka. Szalczių 
žiemos laike ant salų Didėsės Britanijos nėra, kadangi prie 
jos krantų teka szilta jūrių srovė Golfstremu vadinama, 
kuri atsiliepia ant klimąto viso kraszto, .ypacz gi pakran* 
ežių: klimatas neina szaltyn toliaus į sziaurius, bet žiemdš 
būva szaltesnės viduriuose, taigi toliaus nuo jūrių. Szil- 
cziasios vienok yra pietinės Cornwalijos pakrantės: žiemos 
ežia sziltesnės negu pietinėj Prancūzijoj, bet užtai vasaros 
vėsesnės negu pietinėj Norvegijoj. Todėl tai ant lauko 
ežia per žiemą iszbuva tūli augmenys auganti krasztuose 
prie Viduržeminių jūrių, kaip antai mirtų medžiai, liaurai 
ir t.t. taigi augmenys ne iszduodanti vaisių, bet užtatai 
geresnės veislės gruszių, obuolių, slyvų, nokstanezių gerai 
krasztuose toliaus į sziaurius negu Didėji Britanija ant 
kietžemio, Britanijoj ne visada nunoksta, vynvuogės ne 
nunoksta su visu, todėl jų ežia visai ne augina.

Ant viso Didėsės Britanijos ir Airijos ploto, iszneszan- 
szio netoli 6000 ketvirtainių mylių, gyvena 39 milijonai 
gyventojų, taigi iszpuola su vifszum po 6500 žmonių ant 1 
ketvirtainės mylios. Kaslink tirsztumo apgyvenimo, Didėjėj 
Britanijoj jis 11 kartų didesnis už vidutinį tirsztumą ap- 
gyvenimo musų žemės. Kaslink savo paėjimo, gyventojai 
Didėsės Britanijos susideda isz visokių kilmių gaivalų. 
Seniausi tų salų gyventojai buvo Keltai, paskui atkako 
Rymionai ir pamuszė pietinę dalį. Pradžioj vidurinių 
amžių gadynės atsikraustė germaniszkos kilmės Anglo- 
Sakiai, gyvenę krasztuose prie įpuolimo upės Elbos į jū
res; dar pašiaus Normanai isz Danijos ir Nervegijos. Ant 
galo, su Wilhelmu Užkariautoj ūmi atkako supraneuzėję 
Normanai isz Normandijos ir pamuszė visą Didėję Britani
ją, iszplatino prancuziszką kalbą, isz susimaiszymo prancu- 
ziszkos kalbos su germaniszka anglosaksiszka kalba ir susi
tvėrė sziądieninė agliszka. Keltai užsiliko tikt Irlandijoj 
arba Airijoj ir kalnuotuose krasztuose Britanijos, taigi 
Walijoj ir Szkotijoj. Iki atradimui Amerikos Britanija 
ne prigulėjo prie žymesnių Europos vieszpatyszczių, ka
dangi ji buvo prie kraszto tąsyk žinomo svieto. Prekystoj 
ir ant jūrių pirmutinę vieną laike Iszpanija, Portugalija 
ir Holandija, bet per ilgus amžius kovos Britanijai pasise
kė paimti viražų, Angli jonys pastojo geriausiai jurinįkais, 
iszplatino prekybą po visus svieto krasztus, apėmė svar
biausius svieto krasztus, platino kolionizaciją ir civilizaciją 
po visas musų žemės dalis. Kadangi Britanija turi dau
giausiai akmeninių anglių ir geležies, turėdama gi kituose 
krasztuose turtingas kolionijas, rengė namieje dirbtuves, 
kurios perdirbinėja žalius savo kraszto ir kolionijų pro
duktus. Pradėjo ji rengti fabrikus namieje; kadangi jų 
parengti fabrikai iszdirbo daugiaus negu gyventojai galėjo 
reikalauti, reikėjo todėl rupintiesi apie isz važioj imą ir isz- 
pardavinėjimą iszdirbimų po kitus krasztus. Drauge su 
pasidauginimu iszdirbimų, kilo Britanijos prekysta .ir jų 
laivų skaitlius ant iszvažiojimo padirbtų tavorų po kitus 
krasztus. Anglija, būdama ant salos, nesibaugino užpuoli
mo kietžemio tautų, ant apgynimo savo vandeniu aplietų 
salų rūpinosi vien apie drutinimą kariszkos laivyne* ir su 
laiku pastojo ji tvireziausia ant jūrių vieszpatyste, su 
pasigerėjimu savę vadina jūrių valdytoja. Isz mokslų 
augszcziausiai Britanijoj pakilę techmiszki ir gamtos moks
lai, kitose gi szakose, ypacz gi dailės moksluose Anglijo- 
nus pralenkia kietžemio tautos. Kaslink visokių įtaisų ir 
paproezių, Britanijoj dar daug-yra ne tinkanezių jau szioj 
gadynėj viduramžinių įtaisų, ypacz gi kaslink tikėjimiszko 
surėdymo.

Salos Didėsės Britanijos tveria to paties vardo kara
lystę arba tiesiog Anglijos karalystę, kurioje valdanti tau
ta yra Anglijonai; jie iszpažįstą protestoniszką tikėjimą. 
Susideda ji isz sekanezių dalių.

Anglija užima pietinę dalį salos Didėsės Britanijos nuo 
Cheviot kalnų sziauriuose, iszėmus Walijos pussalį. Susi
deda ji isz dviejų dalių: pietrytinės žemos, gerai iszdirb- 
tos, kur daugumas gyventojų užsiima žemdarbyste ir 
sziaur vakari nes kalnuotos, kurioje daugumas gyventojų 
užsiima visokiomis pramonėmis.. Rubežiumi terp tų da
lių yra linija nuvesta nuo įtakos upės Severo iki įtakai 
Humbero.

Pirmutini žemdarbiszka Anglijos dalis turi kuo ge
riausiai iszdirbtą žemę, puikias ganyklas, ant kurių ganosi 
bandos gražių veislių galvijų; ežia yra puikus didžturezių 
rūmai. Toj daly j yra visos Didėsės Britanijos sostapilė, 
miestas Londonas, turintis 4j milijono gyventojų, su prie- 
mieszcziais gi apie 7 milijonus; pagal gyventojų skaitlių, 
pirmutinis miestas ant musų žemės; yra jis ant upės Tami- 
zos, bet iki jam atplaukia didžiausi jūrių laivai; kas metą 
ateina į Londoną apie 20000 laivų su tavorais isz visokių 
svieto krasztų. Per daugybę geležinkelių ir per kanalus 
Londonas sujungtas su miestais pramoninės Anglijos da
lies, taigi su sziaurinės Anglijos miestais; miestas traukia
si iszilgai upės Tamizos per dvi su virazum lietuviszkas my
lias. Dalys miesto ėsanezios abiejose upės pusėse sujungtos 
daugybe tiltų ir po upės dugnu nukastais tuneliais; gele
žinkeliai bėganti ant žemės, po žemė ir kybanti lengvina 
žmonių susineszimus. Londonas garsus savo tirsztomis 
miglomis, laike kurių dienos laike reikia ant ulyczių žibu
rius uždegti. Kaip Londone teip ir visoj Anglijoj, metasi į 
akis kiekvienam neiszpasakytai didelis turtingumas ir ne- 
iszpasakytai didelis vargas: didžtureziai gyvena puikiuose 
romuose, jų apgyventa dalis sveikai įrengta, užtai į var
guolių apgyventą Londono dalį tikt gerai prie pagedusio 
oro ptipratįs gali įeiti.

Žemiaus Londono, teiposgi ant upės Tamizos, yra 
Grttnvich, ežia yra garai visame sviete žvaigždžių teminy- 
czia; Windwr, kur yra karalienės vasarini rezidencija; 
Oxford ir Cambridge (Kembridi) su geriausiais Angli
joj universitetas. Apart Londono, toj dalyj yra prekystes 
portas Bri»toly turintis apie 300000 gyventojų, prie upės 
Severo. • »

Ant pietinių Anglijos pakranezių neturinezių upių 
jungianezių jas su salos yiduriu, yra daugiausiai kariszkų 
portų ir maudynių. Prie tokių portų priguli: Plymouth, 
netoli jūrių žiburių Eddistone, SoutKampton ir Portsmouthy

turintis 200000 gyventojų, didžiausias Anglijos kariszkas 
portas, prieszais salą Wight, ant kurios yra karalienės ret 
zidencija Osbom. Maudynių miestai yra: Brighton, turin
tis 150000 gyventojų ir Kartinga', netoli to miesto Wilhel- 
mas Užkariautojas, persikėlęs isz Prancūzijos su savo Nor
manais, pergalėjo Anglo-Saksūs. Dover, prieszais Pran
cūzijos miestą Galais, siauriausioj pertakos vietoj. Terp tų 
miestų, taigi terp Anglijos ir Prancūzijos po jūrių dugnu 
norėjo nuvesti geležinkelį, ant ko susitvėrė kompanija isz 
prancuziszkų ir angliszkų kapitalistų, bet angliszkos val
džios, besibaugydamos prancūzų užpuolimo, pasiprieszino 
ir darbą reikėjo pamesti.

Sziaurvakarinėj, taigi pramoninėj Anglijos dalyj 
daugiausiai yra fabrikinių miestų; yra ežia daugiausiai 
akmeninių anglių ir geležies kastynių, ypacz gi Penninų 
kalnuose. Didžiausi to kraszto miestai yra prie didelių 
upių, prie jų įpuolimų į jūres yra prekystes portai.’ Į 
vakarus nuo Penninų kalnų yra miestai, kuriuose iszdirba 
daugiausiai audimų isz medvilnės; centru tos pramo
nės yra miestas Manchetter, turintis apie 600000 gyven
tojų. Liverpool, prie įpuolimo upės Mersey į jūres, su
jungtas Bridgevater kanalu su Manchesteru, turi teiposgi 
apie 600000 gyventojų, didžiausias prekystes portas prie 
vakarinių Anglijos pakranezių, veda kuo placziausią pre- 
kystą su Amerika. Krasztuose į rytus nuo Penninų kal
nų yra miestai, kuriuose iszdirba daugiausiai lininių ir 
vilnonių audimų, kadangi ežia daugiausiai linų atgabena 
isz Maskolijos į rytinius Anglijos portus; vilnų teiposgi 
daugiausiai suvežą isz Europos kietžemio, taigi nuo rytų. 
Centru lininės ir vilnonės pramonės yra miestas Leeda, 
turintis apie pusę milijono gyventojų. Mieste Štoke upon 
Trent, turineziame 200000 gyventojų, iszdirba daugiausiai 
puodų. Sheffield, turintis 400000 gyventojų ir Birming- 
ham, turintis apie pusę milijono gyventojų, abudu turi 
daugiausiai geležies ir plieno dirbtuvių. Isz portų prie 
rytinių Anglijos pakranezių svarbiausi; Kuli, turintis 
250000 gyventojų, prie įtakos upės Humber; ežia atgabena 
daugiausiai linų ir vilnų; New Caettle, turintis 250000 
gyventojų, prie įtakos upės Tynė; isz ežia į svetimus krasz
tus iszgabena daugiausiai akmeninių anglių; netoli to 
miesto yra turtingiausios Anglijos anglių kastynės. Prie 
Anglijos priguli, ant Airiszkų jūrių, sala Man, užlaikiusių 
savo tautystę Keltų apgyventa. Anglitai priguli dar Pran
cūzijos pakrantėse teip vadinamos Normandiazkoa salo* su- 
sidedanezios isz dviejų dalių: salų Guernsey ir Jeraey.

Walija yra Uoluotas, mažai vaisingas krasztas, apgy
ventas keltiszkos kilmės Vali jonų, kurie užlaikė dar ir savo 
keltiszką kalbą. Gyventojai neturtingi, iszpažįsta protesto
niszką tikėjimą. Pietinėj dalyj yra akmeninių anglių 
kastynės, yra ežia ir geležies dirbtuvės. Isz miestų svar
biausi : Merthyr-TydviP ir Svaneea turinti daugiausiai gele
žies dirbtuvių. Į sziaurvakarus nuo Vali jos yra sala Angle- 
aea,, atidalyta siaura Menai pertaka, per kuria nuvestas 
geležinkelio tiltas susidedantis isz dviejų didelių geležinių 
dūdų, per kurias bėga trukiai. Su sala Anglesea panasziu 
tiltu sujungta sala Holy Head, nuo kur lengviausias per
sikėlimas į Airiją.

Szkotija yra tai sziaurini dalis salos Didėsės Britani
jos, teip kaip ir Anglija, dalinasi ir ji į dvi dali; pietinę 
žemą ir sziaurinę kalnuotą.

Pietini Szkotija nuo Anglijos atidalyta Cheviot kal
nų, užima Szkotijos žemumą, besitraukianezią nuo Clyde 
užtakos iki Forth užtakai, siauriausioj salos vietoj turi 
vos 8 geografiszkas mylias. Dabar per tą žemumą tapo 
nukastas Glasgovo kanalas, kurisai palengvina žmonių 
susineszimus. Toj Szkotijos dalyj yra geležies ir akmeni
nių anglių kastynės. Pirmutiniai tos Szkotijos dalies 
gyventojai buvo keltiszkos kilmės Skotai, jie susimaiszė su 
Anglijonais, nužudė savo kalbą ir priėmė angliszką. Szko
tijos sostapilė yra miestas Edinburg, turintis 300000 gy
ventojų, prie Forth užtakos; didžiausias vienok miestas 
yra Glaagoio, turintis 70000 gyventojų, ant kanalo to pa
ties vardo.

Sziaurini Szkotija yra kalnuota, sunkiai prieinama, 
turi daugybę gilių terpkalnių, klampynių, ažerų, nuolati
nes miglas, nuolatai apsiniaukusį dangų; atsitinka ežia 
tankios audros, i* vėtros. Krasztai tie ne smagus, ne vaisin
gai, Anglijonai nesistengė ežia persikraustyti. ‘ Sziaurinės 
Szkotijos gyventojai užlaikė savo keltiszką kalbą ir papro- 
czius, jie neturtingi, užsiima gyvulių auginimu, sėja avi 
žas, žvejoja, renka laukinių anezių ir žąsų pukus isz jų 
lizdų ir isz to minta. Žymiausias tos dalies miestas yra 
Aberdeen, prie sziaurinių arba Vokiszkų jūrių, r

Prie Szkotijos priguli dar salos: Hebridai, Orkadai ir 
Szetlandijoa salos. Ant Habridų užsilaikė keltai, su kal
ba ir su senovės paproeziais. Szetlandijos salos beveik 
tokiame jau atstogume nuo Norvegijos, kaip ir nuo Szko
tijos, jos apgyventos Norvegieczių.

Airija yra. tai žema, pilna klampynių ir ažerų, uoluota 
prie pffkranczių gana dideli sala, žiemėj minėraliszkų tur
tų, yra mažai, yra tikt durpos, todėl iszdirbystė, dėl neda- 
tekliaus kuro ir medegos ne galėjo pakilti. Gyventojai už
siima žemdarbyste ir gyvulių auginimu. Jie yra keltiszkos 
kilmės, bet didesni jų dalis užmirazo savo kalbą ir priėmė 
angliszką. Isz 5 milijonų gyventojų yra dar vakarinėj salos 
dalyj vos 1 milijonas, ypacz terp airių katalikų, mokanezių 
keltiszkąi. Nė viena gal tauta ne kentė tiek persekiojimų, 
kiek turėjo kęsti Airiai nuo Anglijonų, per tai ir skaitlius 
gyventojų sumažėjo: dar pereitame amžyj Airija turėjo su 
virazum 10 milijonų gyventojų, dabar teliko jų tikt pusė. 
Airiai kelis kartus bandė pasikelti priesz savo skriau
dėjus, kiekvieną jų pasikėlimą suvaldė ir po kiekvienam 
pasikėlimui pergalėtojai siaurino jų tiesas. Paveržė nuo 
iszpažįstanczių katalikiszką tikėjimą žemę teip, kad jie 
savo tėvynėj yra tikt randaunįkais satfo tėvų žemės, savinį- 
kai gi jos yra atėję ežia Anglijonai ir tie isz Airių, kurie 
priėmė protestoniszką tikėjimą ir iszsižadėjo savo tautys
tės, stojosi jos persekiotojais. Žemė ^.irijoj mažai vaisin
ga, randaunįkai Airiai skursta; minta viem bulvėmis, jei
gu gi jos kokį metą neužderėjo, tiesiog badu mirszta, arba 
ant apsisaugojimo nuo bado,apleidžia savo tėvynę ir kraus
tosi į Ameriką arba į Australiją. Didesni Airijos miestai 
yra jūrių pakrantėse. Dublin, Airijos sostapilė, turi 350 
000-gyventojų, sujungtas kanalu su upe Shannon, prie
szais Valiją. Ant sziaurrrytinio szono, prieszais Szkotiją, 
yra miestas Bdfaat, turintis 300000 gyventojų, pagarsėjęs 
savo drobėmis, kurių yra ežia dirbtuvės. Ant pietvakari
nių pakranezių yra miestas < Valentia, nuo kurio jūrių dug
nu bėga į Ameriką telegrafo dratai.

Jutlandijos pussalis su salomis.
Jutlandijos pussalis atsiskiria nuo Europos kietžemio 

kelmo terp Sziaurinių arba Vokiszkų ir Baltiszkų jūrių,terp 
upių Elbos ir Travos. Jeigu jūrės pasikeltų tikt ant 80 
pėdų augszcziaus dabartinio savo pavirsziaus, Jutlandijos 
pussalis pavirstų į salas, kadangi ir sziaurinėj io dalyj 
traukiasi loma, kurią jūrių vandenys užlietų.

(Toliaus bus)



LIETUVA

Wietines Žinios.
— Neseniai mes praneszėme 

skaitytojams apie Buaresztavimji 
E. Jaro už užpuoiimę ant Jono 
Stupkos, pas kurį Jaras gyveno. 
Kaip dabar pasirodė isz provos, 
Jaras, įsiskolinę? Stupkai $55, isz 
gyvenimo iszsikraustė. Stupka 
ilgai jieszkojo savo kaltinįko ir 
ant galo, radęs jo gywenimę,per
sitikrino, kad Jaras ne tikt keltas 
jam pinįgus, bet suwiliojo dar 
jo seserį, su kuria ramiai gyvena. 
Kalbino j^,atėjęs į gywenimę,pri
versti J ar ji imti szliubę, bet už 
tai likosi laukan iszmestas. Per
pykęs,apskundė į Budę; gavęs sū
do nusprendimę, padėjo aresztę 
ant kaltinįko uždarbio. Uitai 
atėjo Jaras į Stupkos gyvenimę, 
pradėjo barnis, laike kurių pa
leido kelis szuvius į sawo kredi
torių. Uitai pateko wėl į Budę. 
Sudiia rodyjo Jarui, ant iszsiliuo- 
savimo nuo bausmės, apsivesti su 
Stupkos sesere ir luom pabaigti 
visus nesutikimus. Ant tokio pro- 
vos užbaigimo abidvi pusės suti
ko. Sudiia vienok atidėjo iszda- 
wimę nusprendimo iki 20 Gegu
žio ir tuom tarpu paleido kaltinį 
k p ant kaucijos $1000. Iki tam 
laikui Jaras galės apsivesti.

— Ch'csgos miesto rodą rengia 
si panaikinti mokestį uidėtę ant 
popierosų. Daiinojusi apie tai 
darbinįkiszka organizacija “Ee- 
deration of Labor” atsiuntė} mies
to rodę protestu, ji protestuoja 
priesz panaikinimę mokeszczių 
nuo popierosų, sako, kad panai
kinimo tų mokeszczių reikalauja 
vien popierosinis trustas. Nurodo 
ir ant daktarų nusprendimo pri
imant dabar liuosnorius į ka
riauną, buk jie persitikrino, kad 
daugumas atsiszaukusių pasirodė 
netinkancziais į kariaunę todėl, 
kad jų sveikatą sunaikino ruky 
mas popierosų. Mas kol i jo j antai 
daugiaus negu Amerikoj suruko 
popierosų, bet ten mažesnis negu 
Amerikoj buwa nuoszimtis ne 
tmkanczių į kariaunę. Jeigu to
dėl dabar Amerikoj didesnis nuo 
szimtis nesveikų, netinkanczių į 
kariaunę jaunų vyriszkių, tai ant 
to, turbut, ne vien popierosai 
atsiliepia, bet yra ir daugiaus 
priežaszczių. Ne jieszkant toli, 
galima nurodyti ant nesveikes
nių Amerikoj darbo sanlygų, apie 
pagerinimę kokių ežia mažiaus ka
pitalistai rūpinasi negu kur nors 
Europoj, kur kapitalistus visgi 
sziek tiek prižiūri ir randai.

— Policistas Hugh Honglichan 
isz stacijos ant Lavndale av., ei
damas per tiltę ant Lavndale 
av.,‘iszgirdęs kokię ten po tiltu 
baladonę, norėjo, apaezioj ės au
tiems nematant, nusileisti žemyu 
ir pažiūrėti, kas ten yra. Griebė 
jis už kybanezio dręto, ant nelai
mės vienok dratas tas buvo pri
siglaudęs prie elektriszko drato 
nuo sztritkarių; kibirksztis teip 
drueziai policstę užgavo, kad jis 
tuo ja u s puolė ant žemės be žado. 
Praeiviai rado jį gulintį, nugabe
no į gyvenimu po nr. 668 W* 
25th st., kur sziek tiek atsigavo. 
Pasirodė, kad nuo smarkaus elek- 
trikos užgriebimo turi jis vienę 
szonę suparaližuotę, teiposgi 
deszinę akį, ant kurios nemato. 
Nežinia ar galės atsitaisyti.

— Draugai lietuviszkai-len- 
kiszko daktaro, Kesakausko, ku- 
risai sėdėjo jau -kalinyj, stengėsi 
atnaujinti provę. Jie surinko 
pinįgus ant apmokėjimo advoka
tui už pro v oe vedimę. Reikala
vimu atnaujinti prowę jie rėmė 
ant to, kad minėta kompanjs, 
kurię Koiakausk&s prigavo, ne 
buvo inkorporuota. Sudžia Wa- 
terma n vienok tp reikalawųnę at
metė.

— Po nr. 225 La Šalie av. už 
gimė didelis gaisras. Rodą grei
tai sargai ugnį užgesino ir ne 
daug ji blėoies padarė, bet bėg
dami isz deganezios triobos du 
žmonės ga*ę rado, kęli gi, iszszo- 
kę per langus, sunkiai apsikulė.

— Tę paczię dienę užsidegė 
didelės Armouro javų krautuvės, 
ant kertės 22 ui. ir Lumber ui. 
Sudegė jose 900000 buszelių viso
kių javų, 150000 kubiszkų pėdų 
medžių, 10 vagonų ir dveji na
mai. Blėdį ugnies padaryt? skaito 
ant milijono su virszum doliarų.

— Garfieldo parke, policistas 
Bierhoff rado ant pievos gulintį 
negyvėlio kunę, szale jo buvo 
buteliukas su likucziais ka r beli
nės rugezties. Matomai negy
vėlis pats nusinuodino. Jo kisze- 
niuje rado lig’bnbuczio paliudyji- 
mą ant vardo Charleso Garus.

Draugyszcziu reikalai.
Piknikas! Piknikas!

Draugystė Szw. Juozapo isz 
MelrosePdrk.Ill.,turės sawoPiknj- 
k? nedėlioj, 29 d. Gegužio, arti 
miestelio River Side, gulinezio 
ant upės Desplaines, ant 3vtos ir 
Harlem avė., wietoje wadinamoje 
Mrs. Cath.Nehir Grove 41 mylios 
į pietwakarua nuo Halsted St. 
Wieta yra graži, prie gražios upės 
ir puikiais gojais apžėlusi.

Lietuwiai isz sziaurinės miesto 
dalies tegul ima karus Paulina st. 
ir gauna transportę, ant karų 12 
ui. į wakarus, o isz 12tos į Og- 
den avė. į pietwakarus. Lietu
siai wa k ari n ės miesto dalies gali 
wižiuoti karais ulyczių:Madison, 
12tos ir 22ros, ir gaut transpor 
tiis ant Ogden avė. Karai Og- 
den avė. ir karai 22ros ulyczios 
wisn«» dawež iki West 48tos avė. 
Lz W. 48tos av. eina jau kiti karai 
25ta ui. į wakaru8, kurie kreip
damiesi į pietus dawež net į wie- 
tę. Wieas kėlės kaltuos tikt 10c. 
Kuriem yra parankiu, gali wa- 
žiuoti geležinkeliu Chicago Bur
lington & Quincy R.R. pirkdami 
tikietus iki Harlem Sta. Ant szio 
geležinkelio galima sė?ti ant sta
cijų: Halsted ir Alport ulyczių 
prie 16tos ui. Isz Harlem Sta. 
ta wieta yra į pietus tik už 7 blokų 
ir isz ten eina streetkariai, kurie 
už 5c. dawež prie pat piknįko 
daržo. Piknikas prus'dės 10 wal. 
priesz piet. Grajys puiki muzi 
ka. Tikietus bus galima gauti 
nuwažewus ant wietos. Prekes ti- 
kietu tik 25c. Prisirengkite wisi 
ant tos puikios zabowon o nepasi
gailėsite iszwažiawę ant szwiežio 
oro.

Už kwieczia. Komitetas.
P. S. Jeigu butų szalta arba lietus 

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

Draugystė Lietuvos Sunu lai
kys sawo mėnesinį susirinkim?, 
salėje L. Ažuko, 3301 Auburn 
avė., mieste Chicagos, Nedėlioj, 
tuojaus po 12 walandai widur- 
dienio, 22 dien? Gegužio, 1898 
m., ant kurio bus apswarstomi 
labai swarbus dalykai. Dėltogi 
ant szio susirinkimo privalo pri
būti wisi tos draugystės sanariai.

Teiposgi yra užpraszomi dori 
žmonės lietuviai ant prisiraszy- 
mo, kurie mielina įstoti į t? drau 
gystę, tegul ne turi nė jokios abe
jonės, nes tai yra vienaitini di
džiausia tautiszka Dr tė Ameri
koj, kurios iszlygos yra kuoge- 
riausing, be jnkių nereikalingų 
dadėczkų ir visiems lietuviams 
gyvenantiems Chicagoj paranku 
ateiti ant jos susirinkimų, o įsto
jimas teiposgi ne per brangus.

Su guodoue,
Dr-tė Lietuvos Sūnų.

Antras Metinis Balins!
Cbicago, III. L’etuviszkas Re- 

publ. Abrahomo Lincolno ’Kliu- 
bas 10 to s wardos turės savo an- 
trp metinį balių nedėlioj, 22 d. 
Gegužio 1898 m. salėje Ladimir 
Klacer, 988-990 W. 19th st.,ker
tė Leavitt st., ant kurio grajys 
pirmos kliasos muzika, bus dau
gybė jaunimo ir gražiausias pasi
linksminimą". Dėltogi visus lie 
tuvius ir lietuvaites szirdingai 
užkviecziame atsilaukyti, o busi
te kuo gražiausiai priimti. Balius 
prasidės 4 vai. vakare. Įženga vy 
ro su pana 25c. Karai 18tos uly
czios davež jus prie pat salės du
rų. Užkvieczia, Komitetas.

Pa|ieszkojimai.
Pajieszkau uwo draugų: Juoko Auri- 

los ir Antano Rudmieno, iaz Kauno gb. 
Reseinių paw., kaimo Waitinėnų. Pir- 
miaua gyweno New Britain, Conn. Jie 
patys, ar kas kits, teiksis duot žinią ant 
szio adreso: Charles Hicks, 
Lake Shora, Golden Flees Mine, Colo.

(20-5)

Pajieszkau Petro Petraiczio; seniaus 
gyveno Chicagoj, o dabar nežinau kur. 
Teiksis atsiszaukti ant szfo adreso:

M. Moksas, •
902 Antonette st., Peoria, UI.

Pajieszkau Agnieszkos Baciulaitienės 
ir P. BaciulaicikBs, isz Kauno gub., Re
seinių paw., Pawiszcowo kaimo. Teiksis 
atsiszaukti ant szito adreso;

Tamoszius Januška^
345 Purples Grove av. Scranton, Pa.

Pajieszkau WincoWenclowo, isz Su
valkų gub.,Wllkaviszkių pav.,Gudelių 
kaimo. Jis pats, ar kas .kitas, teiksis 
duot msn žinią ant szio adreso:

W. Rigelis, 248 E. 20th St. Erie Pa.

Knigu Kataliogas.
KuigON NvietiHzkON intalpoN.

Abėcėlė genause moklntuve d*l valku 30c. 
Amžiau* galas Ponsko Piloto, kuris buvo 

su.lie V'ieszpaUes Jėzaus................5c
ANDERSONO PASAKOS. Wienoje knyge

lėje 10 gražiu pasakaicziu................... 15c
Amerika PirtjJe Komedija dei teatro 10c.
Anegdotai iszsllarimai Ir patarle* isz gyveni

mo senove* Grvkonu bei Rymlonu- •• 6c
A pleką Dievo...................  51.00
Aliute duktė kunlgaikszczlo Kerniaus, nauja 

ir graži pasaka .......................................5c
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* <1*1 apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro ir 
Iszganlugo tikėjimo kelto in prapulty. Czia 
raszejas nurodo kurio* yra seniausio* a»t 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
iletuviozka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi Ja 
isznaikinti; ant galo paduoda rodąs kaio 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti i*z girtybe*. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta su keturiais abrozeliai* žmo
gaus pilvo, kokio* isz - girtybe* ligos pastoja 
ir paduotos rodo* kaip nuo to galima iszsiry- 
dyU.......................................

Balta* Karžigi* (eile*)....................................... 5c
Birute* delno* “ “ 10c
Budai gydymo. Dek tart s ik a knyga.................4ks
Dievaitis, apysaka szio* gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• “ •’ *1 “

Dainų skrynele ., .. 1
Devonlszkiu kryžius (Isztyrlma* apie Devo- 

nuzklu kaimo kryžių) .... lik*
Du broliu plesziny* isz turku kare* *u masko

liai- ................................................. 30
Duonoe jieszkotojai (apysakai ... 55c
Du puiku* apraazymai apie nedorybe žydu Ir 

pikta auginime veiku 51.00
“Dirve" tnedege S. Daukanto bljografljei (gy

venimui). Yra tai naujeuse knigel* ir labai 
akyva, kurioje apraszyta* gymenlma* Sima- 
nobauksnto nuo pat kūdikyste* iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinusi ka velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeleje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke . . . . 80e

Ktnoltogtazko* smulkmenos 26c
Egle žalcziu karaliene ir iszgrtovima* Kauno 

pilis 13% m . du puiku* dramai paraszyti A- 
leksandro Gužaczio .... 26c

Genu Deda. Graži pasaka isz sziandienlnio Lie
tuviu padėjimo................................. 10c

Gyvenimas Stepo Rauduocio pasako* 15c 
Gyvenimas Genavalte* (Genovefo*). Yra 

tai labai pulki ir pamokinanti pasaka, 
apie kurta lietuviai Jau daug kartu gir
dėja yra ’

Graži valku knygele M •• ‘ 10c
Istorija Europo* su mapom* SOc
Istorija gražio* Katniko* “ “ 10c
Istorija i*zlaiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoj* . . . . Mk:
Istorija graiioi Mageleao* ., 30c
Istorija septynių Mokytoju ’ “ 50c
Istorija arb* apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavyku*. • 40o
Iszganima* vargdienio. Knigeie pamoki-

nanU kaip pagerint savo gjrvenfm* 25c 
Juokinga* pasakojimas apie Szaltabuiztu*

20c.

C atjotu po valdžia maskoliaus . 60c
K. Doueialcsio raistai .• . . 4fc
Ka daryUe. kad butume sveiki ir Ilgai gyvau

tum* ...................................................... IOi.
Kaukia*, lietuviuko* dainos su natomis, 

sutaisyto* ant 4 baisu, dtl vyru ,. 86c.
Kaip igytie pinigus ir turto ., 10c
Kaip apsiginti nuo kolero* ir kiti naudingi

• kaitymai .... 10c
Kas teisybe tbi nemotas puikios apysakėlė*

iss lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaiti* ,, „ 10c.
Kas yra. o ka* bu* „ „ 10c.
Krumpliu Jonas pasaka ,, „ 10c
Kinai ir kaip Jie gvv*na............................... ..10c
Kelto* l*tori*xko* dainos. Csia talpina*! labai 

gražios Irsvarbio* daino* apieKtetu vos pra
eitin. jos lietuvissku* kunigaiksacziu*. Kra
žių skerdyoe ir tt. . . . 10c

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai
dingume. . ... 10c

Keistuti*, tragedija 5*e aktnose ant losziipo
teatru ... 80c

Keletas žodžiu apie lietuviu* ir nsttdingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pu*!.64 10c 

Kabala* talpinanti* savyje visokiu* užmini
au* ir ant Ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Liatuvo* Tėvynė* Dainos, parasiylo* kn. Anta- 
. no Wienožin*ko. Labai gražio* delno* 80c 

Lietuviai amžių gludumuose Csia ta) pi naši ty
ri Dėjimai apie liaiuviu*. Ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigeie verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 5c

Lengva* bude* paežiam per save* pramok
ti* rasz*tie, dėl nemokaneziu 10c

Lletuviszko* dainos isz visur surinkto*,
apie keturi szimtal delnu “ *5.00

Lietuviszkas sziupinls “ 6c

SpaaabM greito l*z*taBokinimo nngelskos knl
t>o* ne apdaryta* “ “ *1.00

m . o apdaryta* •• |1J»
Talmudas *ydu ** " 10c
Terp skausmu ta garbia. Naujausios dainos. .20c 
Trumpa Lietuvio Istorija 10c
Trumpa lietuviuką Geografija paraityta

kunigo Zebrio.................. .’...........  15c
Trumpi pamokinimai ir rodos Užimto* Įsa 

knygų kn. K. Antauavtoztaus... 10c
Tikyba ar Mokslą*. Knyga dėl tynnejanoslu 

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

Trūksta. Dwi labai greitos pasakaite* 10c 
Vaito pirozlysta. Komedija dėl teatro 15c 
Vlrasinykai. Margas paveikslėli*. Labai gro

ti pasaka apie virs*!nykus (urednykus) 
Lietuvoje , , , . 15c

Veeelijo. arba pagirs* u gobtuve*...................20c
Ziponas bei Žipone ir augsingumas bei sldab- 

rlngumasiietu visiku dainų. Yra tai moks- 
llszkM iscvadžiojimą* apie paėjima lie- 
visiko* kalbos......................... 25o

Žodyne* keturiuae kalbose: lletnviaskai 
iatwi*xkai. lenkiukai, ir rukai, y- 
ra genaus* knyga dėl nortncziu tos- 
mok tie lenkiškos, ruako* arba ta- 
tvinko* kalbos 52-00

Zemaicziu Vyskupyste. Yra tai puikiau** Isto
rija Žemaitijos, jos bainyosiu, kunigu, vys
kupu ir viso katolikiszko tikėjimo, apra
išyta nuo pat apskelbimo Žemaiczluo** ką- 

/talikiszko tikėjimo sulig musu gadyne*.
. tai yra: nuo 1413 iki IMI metu. Prek* 11.00 
Žentas dėl Parodo* Komedija 1 akte, kurta 

yrajyja teatruos* , , 15c

Knygos Maldų.
Aukso Altorius arba Sultinis dangissku 

skarbu apdaryta drūtoj tkuroje, sataty- 
tais krasztais, drueziai apkaustytas Ir su 
kabe •• |1.50

Apdaryta szagrine « “ 95.00
Minksitome apdare “ “ “ 53 oo
Apdaryta baltoj oellulojdfij , , 53.50
Apdaryta baltuose kaukuose........................ 64.00

H mėlynam* ir juodame aksome M.OO 
Halu* BalandėlėsarbajDaias sultinelis. sma

giausia knygele dėl vyru ir moterų nesttl* 
in bainyczia, naudingiausio* maldo* 86c 

Balsu Balandėlės apkaustitas „ 86?
Baisa Ha landė les apdarytos krisztol*........81.60
Apdaryto baltoj celiulojdoj M 50

., aksome , , , 18 00
Balu* Italanddle* apdarytu baltuose kau

luose...............................................,.|8.00
Garbe Dievui ant augsztybu, skuroje, ap

kaustyta Ir su kabe " 5 1 JO
Senu ir nauju Aukso Altorius, skuroje apkau

styta* Ir su kabe " 51.60
Benas Ir Nauju Aukso Altorius, vokiszkoms 

literomis •• •• • •• 51.60
Maldų Vainikėlis, graži mažyte Maldų Kni- 

gvle. smagi dėl wyru neszti* in bainyczia 
audekliniuose apdaruose . 40c

Maža* Aukso altorius, mažyte knygele sma
giausia dėl wyru neesti* in bainyczia, 
drūtame audekliniame apdare , 40c

Ta pati apkalta su blekemi* , , 45c
Mažu Aukso Altorius audeklinėm* ap

dare ir apkaltu su blekemi* “ “ 45c 
Maža* aukso altorius grafiene szagrino apda

re......................................................... ...60c.
Meno ■*». Marijos f*ano* 50c
isiganlngi dūmojimai ap* sopuliu* siv.

Marljo* Panos ” 80c
Raiancziu* amžinas............................................ 6c
Rafianosus amžina* ir su stacijom* •• 10c
Raianezlu* ir draugyste.......................  10c
Stebuklai Dievo szv, Bakramente ’* 40c
Tajemnyozio* Gyvojo Raiancziau* 16c
Kanticzkos........................................................... 75c.
150 psaimu DosHdo karaliau* ant paveikslo

kanticzku ..... 75c

Knygos muitu locnoN spauNtuves.
Akyvi Apsireiszkimal Sviete, ant kuriu imo 

ne* nuoiatM žiuri, bet Ju gerai neeupran- 
ts: su 7 abroasliaia. Naudingiau** kny
gele ant svieto dėl duižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegu; 
ku yra debesiai ir ant ko tie laikosi. SOc 

Aritmetika. Kniga dėl itzsimoklmmo rokun-
du......................................J....:................56e

HYG1KN A, arb* mokslas apie užlaikyma •vei
kalo*. Szita knyge e privalo rastis kiekvienuose 
namuoee. ue* kas j| su atyda perskaitys, patai
kys apsisaugoti nuo tukstaneziu visokiu liga, 
K talžys užlaikyti czielybeje savo sveikatą, pa 

inti savo amsi ir mužiea užauginti streikai* ir 
tvirtai* savo valkeliu*. Preke........................S6c.
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurine* Ame

rikos. Apruzokaip Kollumbas atrado 
Amerika, koki ežia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kare* 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose;
kiek prezidentu buvo, keki ir klek kuri* 
gero padare dėl sujos žeme*. O ant pat 
galo talplnui Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
•šioje Amerikos žemeje gyvenaneziam 
Turi puslapiu S64 Preke 51.00

Ta pati drueziai apdaryta............................. 51-86.
Krežiu Bkrrdyne. Apras i at

sitikima, kada 18M m. įpuolė '
ant bažnyczio* mle*t 
•ze, Szaude ir pjovė ne 
griovė altorius ir užp< 
Atšakiausiai apraszo

dėl perskaitymo Ir pa 
vienam žmogui ant si 
nanczlam......................

Tapati drueziai apdaryta 
naVjaūbis LIKTUWI& 

surinkta* isz daugel si 
nyku ir surėdytas p

želiu,—su apraazymu 
kokia* senoures žmone 
mo ateltes. —Gerlausei
sapnus, koki tik žmog
Apdaryta*...................

Olltypa, apysaka isz laiko 
re* Indfjonu Amerikos. 

Pulki istorija ape Kantria 
tu* valkszczlodama p 
bedu ir vargu kauti 

Bankvedl* Gromatu ras
naudinga knygele, ku 
raazytle grotnatos in: 
liūs, giminia*, mylim
sius prie** apelvedlnu 
gu*. vyskupu* Ir kitas 
ta* ypata*. Pasveikini 
nes) ant Nauju Metu, < 
užgimimo ir kltuoee s* 
muose. Preke.

0157722

BOBINSONAB KRUZIV8. moraliszka apysaka 
dėl jauuumenes. •• “ ŽSc

Grand Opening!
S ubą toj ir NedėUoj, 21 ir 22 

Gegužio, darau balių “Grand 
Opening” saliuno pn. 632 S. Ca- 
nal st., ant kurio bus muzika ir 
szokiai, dėlto užkviecziu visus 
lietuvius atsilankyti. Prie to 
praneszu, kad turiu ger? salę ant 
mitingų, balių ir kitokių zabovų.

Su guodone,
K a z. Szemaitis,

632 S. Canal st.

Nauja kniga!
Sziose dienose iszėjo isz po 

spaudos nauja ir labai naudinga 
kilpelė: Trumpa Geografija ar
ba Žemes Apraszymas, sutaisyta 
Nerio. Csia yra trumpai ir kuo- 
aiBzkiaueiai apraszyta visos pen
kios svieto dalys, jų gy vehtojai, 
gyvuoliai ir augmenys. Svietas, 
jo dalys ir salos yra perstatyta 
mapomis, o žmonės gyvuoliai ir 
augmenys aiszkiaia paveikslais. 
Knįgelėje yra 48 abrozdėliai ir 26 
mapos. Knįgelė turi puslapių 144. 
Jos prekė 25c. Iszsiraszydarni ir 
pinįgus prisiųsdami adresuokite:

A. Olszevakia,
Sub. Sta. 60 Chicago, III.

Pamegyk dežnte CASCARKTB už 10c., f 
riauaia sutaisytoje piaucziu ir visu viduriu.

Lietuvos Kankles, nauju daine knygele tu
rinti 72 daina*. . „ 15c.

Lietu* iszka* lementoriu* vokiszkom* lite
rom* preke .... 30c

Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo
kiszkom* Htaroro*. ... 35c

Lietuvos Istorija, paraižyta B. Daukanto.dvl 
dideles knygos, kožna po 51.50, sykiu

abi............... . ................................................38.00
Lietuvos Gaspadme. Mokina kaip pritaisyti

Dievo dovana, isz kurios galima iszmoktl 
gerai virti valgius ir atsakanoziai vesti 
kukne........................................................30o

Lietuvyste* praeiti*, dabartį* ir ateitis 25c 
Mede Jo pasakojimas. Szl knygely yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap 
ra*zo atsitikimu* vieno Medėjo su visokiai* 
žvėrimis po svetimu* k,rasztus svieto. Yra 
tai akyvas Ir pamokinanti* apsakymas sn 
trim* abrozeliai*. . . . lOo

Maskolijo* politika su Europa ir katalikiszka 
bažnvczl*. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyozia*......................................... 10c

Musu mužikėlis Iszduota* ant naudos Lietuvos
Ukinykam*. Czia randasi trumnal apsaky
ta Lietuvos tautiszka* kilimai. Po tam ro
do* ukinykam* prie gero vedimo ukinykys- 
tes, ir kelętas pasakaieziu . . 10c

Medega musu tautisekal vaistinykystai. Szioje 
knigoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaunleczial ir Suvalkie- 
cziai. tepgi apraszo kokels vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preke . . 40c

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

terėlėms „ 5c,
Nedorybe Rymo Ciecorians, istorija, iss laiko

pensvoitmo Nerono...............................80o
Nesiprieszyk. Komedija grajyjame teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpatystej 

(sočijaliogiszkas pleszlnys) 35c
Paskutines miszlos,apysaka 15c
Patarle* ir delno*................................................10c
Pirmutini* degtine* varytojas, komedija 10c 
Puikus apraszymas tikru atsitikimu iszlai

ko lenkmeczto vainos 1863 m. 40b
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

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

užsidejtmo miesto Wilniaus,koki jame 
kliosztoriai buvo, koki lietuviszki ku- 
nigalkszczlal gyveno, kokio* kare* jy 
aplenk* ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu..........................................10c

Pavogti arkliai ir Mendsli* Dldgalvis.Dvi 
gražios pasakėlė* 10c

Pasaka apie Jon* Tvardaucka garsu burtinyk* 
Ir jo darbu* sykiu *u apraszymsis apie bur
tus. Puslapiu 158 Preke ... 26c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmoni u 
ir visokios rodos................................15c

Pradžemokslis Rauko* Raszto dėl nori n ežiu 
Iszmoktie gražiai rasrytle 10c.

Pradinis mokslas angliuko* kalbos................75c
Pilnas szlmtmetinis kalendorius su plane

tomis ..... 10c.
Pasakojimas Antano Tretininko „ „ 26c
Puiku*apraszjrnka* apie Lietuva Ii.00
Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele, 

turint! 48 puikia* dainele* ir Libreto 4 
aktuose . . . . 15c

Plunksnos abrozeliai. Szeszio* naujo*,labai
gražios pasakos , , , , , 80c

Rinalda Risaldinas » » & |]M
Rodo* motinom* apie auginime žindanczlu

kūdikiu , , , , 10b
Rankvedi* senovtazko* istorijos. Cziatalpina*i 

apraszymai Egipto. Babiitonljo*. Eenicljo*. 
Persijos. J udeoB, ludito* ir Kinu, pagal ju 
•antausius amžius. Yra labai akyva istori- 
ti, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 60c 

imas vaito (vaisdelis) , , , 3o
Rutu Lapeliai naujausios delno* vok Įsakomi 

literom* ..... 15c
Senove* apraszymas api* Duktary Pilypo Ka- -

reivio , , , , , ’ , , SOc
Bumiszimaas arba baime turi didele* aki*.

Tikra teisybe tos Buvoiku gubernijos 16c

Knyiroa DwaNiszkoB intalpoH.
Apie Malda kaipo rakta in dangų................... 10c
s plaukimą* 88. Sakramento „ ižo.
Draugija dėl iszlluosavimlmo duaelu l*z 

c*y**o*tau*..........................................5c
Kvnūii' lijo*, drauge, lietuvtizko* Ir lenk įsa

ko* ant kožnos ntdelos ir ssventes 75c
Filoteaarba kelias in maldinga gyvenimu SOc
Garsas ape balsybia sūdo Dievo " 25c
Gydyklos no baimes smerties 26c
Gyvenimai szv. Dievo ir III aokona* *z.

Franclszkau* 20c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. M arijo* Panos „ 80o
Gyvenimą* W lesi pa tie s Jėzaus „ 66c.
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dieno*

5 dideles knygM, kožna po ” 66c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viso* 5 dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užvardinimai atspausti aukso litero
mis M-28.
Gnesznykas sugrąžytas ant gero kelio per

Jezcsa Poną ,, ,, 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko „ 15c. 
Istorija Kataliku Hažnyczlo* 51.00
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozelei* 15c 
Istorija seno Istailmo no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristaus 25c
Katalikiszkos Katekizmo*..................................15c
Kas yra grleka*! labai naudinga knygele i5c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajltle sumianlja ” 15c
Kanczla W. Jėzaus arba Gavėnios knygele..8te 
Ka*dienlne*Maldos “ “ 5c
Lietu visiko* miszlos su natomis i0c
Misija. Yra tai dvaslszkas mokslas apie 

tikėjimą isritntas iss Raszto Szv. ir žo
džiu paties Kristaus , 26c

Mokslą* Rymo Katuli- u. Kiekvieba* žmo- 
Cis. norinti* vadinti* tikru Rymo-Ka- 

Itku, privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu ka* tai yra katali
kyste, kurto* ji* varda neižloia.. 40c

Nekaltybe aug*rtybe ir grožybe to* dorybe* 20c 
Pamokslui apie suda Dievo M 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveaczln y 

ir didžiosios nedelM M 50c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ 58 07
Pekla arba amžinas pragaras 75c
Perspėjimas apie szvento tikėjimą x “ lOo
Stacijos arba Kalvarija..........................lOo
Szkala pavargėliu, siratu ir daugel kitu 

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

dalykus dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi................................................... 86c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigu Pilkauske 15c 
Yfadova* In dangų “ 40c
Wartai dsnitous •• 15c
Wadosra*Bplanksnczlu kanczla Wl*szp*Ues

Jezuso Kristoao “ 15c

J. M. BRUNDZA,
Keliaujantis Agentas nuo

lorcesterlo medikaliszkos kompanijos.
Jis uftsiima pardawi!nu pHteutuo- 
tų ir gwaratuolų gydiklų, kurias 
autais* Worce8terio gyditojų kom
panija. Jonas Bruudza negydo li
gonių, tiktai pardawinėja kompa
nijos waistus, taigi nėra joks ap
galvi kas. Tautieczai gali su juom 
BUBisznekėti lietuffiszkai.

Jis turi daug pargabentų gydi
klų iss Europos.

O-O)
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W. SIOMINSKA
679 Mtlwaukee Avenue. CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdovanota /

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- i < LJfl E; 
(lotiniems Kunįgams ir guodotin. I ■
Draugystėms, kad asz dirbu wi- I 
sus augszcziaua paminėtus daig- 
tus Plgiausei, Teisingriausei 
ir Geriausei, nes per 80 metų EĮ 
užsiimdama iszdirbimais įgijau fCj (L 
geriausę praktiką ir dėl to galiu V M tfl
wiską padirbt pigiau ir geriau ne- * ' P
gu kiti fabrikai. H V

Su guodone i
W. SL-OMIN8KA, 671> MILVVAUKEE AV.

injm
1194

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artiBtiszką isz- 
diroimą.

Ll6iuwiszKa flptlBka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir uirubežiniu.

Aptiekąje wisada galima raut DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

2 <D 7 2 57

Perkėliau Sawo Offisa
BEN. HATOWSKIS,

isz ponr. 527 S. Canal tt.,

po numerio 132 V. I2tb St., arti Canal St.
. Dirbu taisau ir parduodu:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
LenciugeliUN, Žiedus, Špilka*, Auskariu* ir tt.

Kiektvienas, kuris pas mane pirks taworo
už $5.00, gaus prezentę wertės $1.00; kas pirks už $10,00—gaus 
prezentę wertės$l,50; kas pirks už $15,00—gaus prezentę wertės 
$2 00; o kas pirks už $25,00—gaus prezentįt wertėt $3,00. Kiek
vienas kas pas mane pirks kad ir ui mažiausi? prekę, gaus prezen- 
t? vertės pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3.00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7.00. Iszczystyjimas laikrodė
lio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostumeriams 
dykai. Wisk? gvaratuoju aut metu.

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

. NOTARIJU8ZAS.
CLAIM ADJUSTER.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo viengenti:

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

“Vienybe Lietuvninku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisiu- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietiniui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuo ja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį-r 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

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

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
kraįų pinįgai gerai ir greitai Bu
vai kszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziatį
siai bu vaikszczios. Už greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
uigerumę szifkorczių pas mus iaz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių* tegul perka pas žydus. 
Prieiųsdami pinįgus ant szifkor- 
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresu:

A. Olbzevskib,
924 33rd St., Chicago, III.

Waterbmo Meblin Kompanija 
(Waterbury Furnlture Co.) 

136—469 E. l&iD St. POL^I^EATRO.

8 vei k i name sa wo kostumerius szirdi n- 
gai jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti juprigimto
je kalboje.’ Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliausnuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame savo tavoms už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir sawo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai

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

Grabai ir kiti visi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikae.

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

Greitas patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

Pigiausius ir geriausius

Baisikelius 
naujus ir senus, galite wisados 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
66 Fith Av., Cbicago, III. *

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man’\
Dastžinok po nr.

824 Bank St.,WATERBURY,CONN.
Chus. Baltrukonis.

Pristatau Draugystėms visokius rei
kalingus daiktus, taiyra: Špilkas, Ko
kardas, Juostas, Rarunas ir visus 
kitokius dėl Draugyfizczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. 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. Danisewicziu,

768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko sreriausius gėry mus; szalta. 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Danii*ewicziuN.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. llslsted ui.

N ujimą pulkils Fotogt rija*, už tuziną tiktai

S2 00
Kn veseliu ir kitokiu reikalu n ujime Fotogra 

fiias kopuik au*el.

NAUJA D1RBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę pra neszti Guod. 
KunįgamB ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuviszkai-lenkiszkę dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuviuėjamų 
(haftų) artistiazkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir
bame pigiau* už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
vertę.

Dėltogi ineldžeme kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszcziu, kas 
reikalaujeie gerai padirbtų virsz 
miqetų daiktų, teiksytės - tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Aodniszeiicz&ite ir L Bndiiene,

115 W. Division St.
Chicago, Illinois.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

iazgydytas isz ligų įgvtų per jaunystės 
iszdykuma (onnnkma) naminėmis gy
dyklomis. Teip iszsigydyti negalima, 
bet jeigu kenti ant nervu, turi apsilp- 
nytaslytiszkasdalis kūno per onanizmą, 
ar poliucija, kenti galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą 
ir kitas tam panaąžes silpnybes, raszyic 
sziądien pas mane, o asz. atsiųsiu tau 
aprkszymą kaip asz iszsigydžiau trumpu 
laiĮiu isz tokių pat Įjgų kelių metų ken
tėjimo. Apraszymą prisiusiu užpeczė- 
tytame koperte ir apie tawo gromataa 
nieks nedasižinos. įdėk už už 2c markę 
ir raszyk pas: Fred Wilson,

Box 386, Kenosha' Wis.

M. A. Pawlauska8,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciogelius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus ir ant iszmokeacziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 prebos 

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

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

M. A. PAWLAU8KAS, 
954 :^3rd St,Chicago, III.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligonius *dyno*e: nuo 9 iki 12 priesz pi*t 

ir nuo 6 sraksro. Telephonas; Can
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