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Politiszkos žinios.

Karė Amerikos su Iszpa- 
njja.

- Ant karės lauko iki sziol di
desnių muszių niekur ne atsiti 
ko. Karė matomai trauksis ilgai 
ir ne greitai pasibaigs. Laivyne 
Amerikos Kubos vandenyse rods 
daug tvirtesni už iszpaniszką, 
bet kad Kubos krantai ilgi, trau
kiasi ant kelių szimtų mylių ir 
apart Kubos, reik a jaj daboti ir 
Suvienytų Wieszpatyszczių 
krantus, ji ne įstengė užstoti ke
lio atplaukusiai szviežial ant Ku
bos iszpaniszkai laivyne i po va
dovyste admiralo Cervera. Isz- 
paniszkos laivynės virszinįkas 
mokėjo teip supainioti kelią, kad 
amerikoniszka laivyne niekaip 
negalėjo žinoti, kur yra iszpanisz- 
ki laivai; vieton jų jieszkoti, 
abidvi ameiikoniszkos laivynės, 
lygiai Simpeono, kaip ir Schleyo 
dal is, pasitraukė nuo Kubos ir su
sirinko Floridos pakrantėse. Isz 
to pasinaudojo iszpaniszkos lai 
vynės virszinįkas ir niekeno ant 
kelio ne stabdomas, atplaukė į 
portą Santiago de Cuba, kur at
gabeno daugiaus iszpaniszkos ka
riaunos ir amuniciją. Amerikos 
laivynės virszioįkai apie tai da 
žinojo, kada iszpaniszka laivynė 
buvo jau porte. Stovinti czia 
du amerikoniszki kariszki laivai, 
pamatę iszpaniszką laivyne, urnai 
pasitrankė. Dabar laikraszcziai 
pranesza, kad admiralas Cervera

. iszpiaukė jau isz Santiago de 
Kuba, bet nežinia,kur jis plaukia. 
Tankiai meluojanti, ant sugriebi
mo daugiaus pirkėjų, tūli ameri
koniszki laikraszcziai buvo pa
leidę paskalą apie didelį muszį 
terp amerikoniszkos ir iszpanisz
kos laivynės, kuriame buk 12 
iszpaniszkų laivų, taigi net dau
giaus negu jų prie Kubos yra, ta
po paskandyti. Tai žiniai net 
Amerikoj ne daug buvo tikinezių 
ir isz tikro ji pasirodė melągin- 
ga: nurodytoj tų laikraszczių 
vietoj prie Hayti pakranezių nė 
jokio muszio ne buvo, todėl ir 
paskandyti iszpaniszkų* laivus 
ne buvo progos.

Admiralas Devey prie Filipinų 
salų teipoegi nieko naujo ne nu
veikė; ant užėmimo miesto Ma- 
nilles jis ne turi tiek pajiegų, 
kad miestą galėtų )Įpaimti, nors

i isz jo ir pasitrauktų iszpanijonys, 
tuom tarpu iszsiuntimas žemės 
kariaunos traukiasi labii isz pa 
lengvo. Wisa Amerikos laimė, 
kad Iszpanija labai silpna, ne ga
lėjo po sunaikinimui senų netiku 
šių jau laivų siųsti prie Filipinų 
nieko dauginus. Jeigu tą butų 
galėjusi padaryti, stovinti prie 
Filipinų Deveyo laidynė butų 
atsiradusi dideliame pavojuje. 
Gerinus apie kariszkus reikalus 
ifizm&nantL europeiszki laikrasz
cziai nurodo czielas eiles papil
dytų amerikoniszkjų kariaunos 
virszinįkų klaidų. Jeigu tos 
klaidos iki sziol ne atsiliepė ant* 
karės, tai tikt todėl, kad Iszpani- 
ja per silpna, idant galėtu pride- 
ranežiai pasinaudoti. Ir Ameri
kos laikraszcziai vienok pradeda 
jau rugoti ant karės vedimo. Už 
tai kariaunos virszūųkai dabar 
jau laikraszcziams ne suteikia 
dauginus žinių apie savo mierius. 
Isz San Fra n cisoo iszsiuntė dabar 
jau dalį kariaunos ant Filipinų. 
Iszpanija ant Didžiojo oce
ano turi teiposgi kelis karisz 
kus laivus. Gal būt, kad ji ban
dys užstoti kelią amerikonų lai
vams plaukiantiems ant Filipinų. 
Iszpanijonys teiposgi buvo siun 
tę dauginus kariaunos ant Filipi
nų, laivai buvo jau iszplaukę, 
bet juos,-nežinia kodėl, isz Rau
donųjų jūrių sugrąžino atgal. 
Į Manillės portą atplaukė karisz- 
ki laivai Europos vieszpatyszczių 
ir Japonijos.

Lszpanijoj pasitraukė nuo vie
tų keli ministeriai, bet virszinįkų 
pasiliko tas pats Sagasta, persi
mainė tikt laivynės, karės minis 
teris ir misteris užrubežioių da
lykų. Ant pirmo savo susirinkimo 
nauja Iszpanijos ministerija nutarė 
su visa energija vesti karę tolinus, 
ne iszsižadėti Kubos, nė kitų sa
vo valdytai ir ginti jas kiek tik 
pajiegos daleidžia. Iszpanija gavo 
nuo Prancūzų pasiskolinti 100000 
000pesetų ant karės reikalų. Da 
bartinis iszpani»zkų ministerių 
pirmsėdis, Sagasta, buvo.pasiulęs 
vietą užrubežioių dalykų minis 
terio Iszpanijos pasiuntiniui Pran 
euzijoj, Leonui y Castillo; tas 
vienok aUisakė tą urėdą priimti, 
kadangi jis galėsęs daugiau* savo 
tėvynei naudos atgabenti būda
mas Prancūzijoj pasiuntiniu, ne
gu apėmęs vietą užrubežmių da
lykų m misterio. Leon y Custillo 
pa-itiki, kad jam pasiseks pa
traukti Prancūziją, o per ją ir 
Maskoliją prie susiriszimo su Isz- 
panija, kurios tąsyk, žinoma, tu
rėtų gelbėti eusiriszusią su joms 
Iszpaniją. Tarybos terp vieszpa- ( 
tyszczių dabar yra vedamos. > 
Maskoliszaas užrubežioių dalykų 
ministerio laikrasztis, “LeNord”, 
to teiposgi neužgiua,jis sako, kad i 
jeigu Amerika padarytų susiriszi- i 
rną su Anglija, tas butų palaiky- ; 
tas kitų vieszpatyszczių už provo- . 
kaciją ir karė turėtų užgimti vi- i 
sur. Amerikoniszkos laivynės ■ 
vire-zinįkas nupjovė telegrafo < 
dratus jungianezius salą Kulią su | 
Iszpanija ir su kitais Europos j 
krasztais. Kadangi telegrafas ( 
tasai nėra savaszczia Iszpanijos, ] 
tikt terptautiszka, Prancūzijos < 
randas pakėlė protestą priesz to 
kį Amerikos laivynės virszinįko 
pasielgimą ir laiko tą už sulau 
žymą terptautiszkų tiesų. .

Nesutikimai Anglijos su 
Prancūzija.

Kaip laikraszcziai pranesza, 
užgimė dideli nesutikimai terp 
Anglijos ir Prancūzijos. Terp 
tiedviejų vieszpatyszczių mat 
buvo seniau* padaryta sutartis 
kaslink pasidalinimo tūlų krasztų 
vidurinė* Afrikos, bet dabar 
Prancūzija tą sutartį sulaužė ir 
su savo kariauna užėmė tulus 
krasztus, kurie, pagal pirmiaus 

padarytą sutartį, pripuolė Angli
jai. Ant protesto paskutinės, 
prancuziszki laikraszcziai nuro 
dė, kad Anglija priguli prie tų 
vieszpatyszczių, kurios paprastai 
tikt tolaik padarytas su kitoms 
vieszpatystėms sutartis užlaiko, 
kol jų sulaužyti ne gal; už pasi
traukimą isz pripažintų Angį jai 
krasztų vidurinės Afrikos, pran
cūzai reikalauja, kad Anglija pir
ma su visu pasitrauktų isz Egip 
to, laikyti kurį teiposgi ne turi 
tiesos. Tarybos kaslink valdybų 
Afrikoj terp Anglijos ir Prancū
zijos dar neva vedasi, bet nieks 
netiki, kad jos galėtu iszduoti 
laukiamus vaisius. Dabar laik- 
raszcziai vėl pranesza, buk An
glija atsiuntė Prancūzijai uiti- 
matum (galutiną įsakymą) i mė
nesį laiko pasitraukti isz tų vi
durinės Afrikos krasztų, kuriuos 
nori užimti Anglija. Nėra abe
jonės, kad to prisakymo Prancū
zija ne paklausys ir jeigu tikt 
Anglija ne atims jo atgal (tą ji pa
pratusi daryti, jeigu jos prisakymo 
isz syk kas ne nusigando)* karė 
terp tų vieszpatyszczių turės už
gimti. To negana, Anglijos ko 
lionijų ministeris, Chamberlain, 
vienoje isz sawo kalbų užgavo 
ir Maskolijos garbę ir tuom dar 
labiaus pakėlė ir dabar j iu ne 
mažą Maskolijoj nekentimą an- 
glijonų. Kaipo atsakymą ant 
Chamberlaino kalbos, Maskolija 
traukia dabar žemės kariauną 
prie Afganistano rubežių, nuo 
kur į Indi jis jau nėra nė 500 
viorstų. Gabena ji kareivius į 
rytinę Siberiją ir į neseniai nuo 
(Jhinų užimtus pertus; ant per
vežimo kareivių pasamdė net 
prancuziszkus garlaivius. Iki 
sziol iszgabeno jau su virszum 
60000 kareivių, daug kairaoHų 
ir amunicijos. Anglija mato, kad 
nė Prancūzija, nė Maskolija ne no
ri jai nusilenkti, todėl visur j'esz- 
ko draugų ir pritarėjų. Angliszki 
laikraszcziai garsina, buk Angli
jai pasisekė padaryti sus irise imą 
su Amerika ir cu Japonija. Ar 
isz tikro vienok teip yra, galima 
paabejoti, kadangi, rodosi, nė A- 
merikai, nė Japonijai nėra reika
lo už Angliją kariauti; kaslink 
gi .Japonijos, jt rods ne geidžia 
susidrutinimo Maskolijos, bet ji 
ne geidžia ir susidrutinimo ant 
Didžiojo oceano Amerikos, kuri 
dabar jau rengiasi užimti Havai 
salas ir Filipinus. Jeigu Angli
jai pasisektų patraukti Japoniją, 
tas vien rodytų, kad Maskolija ne 
mato reikalo patraukti į savo pusę 
tą viescpatystę- Japoniszko ran
do laikrasztis, “ Mainici Simbun”, 
ne seniai dar garsino, kad Japo
nija privalo szalintiesi nuo susi- 
riszimo su Anglija, kadangi jis 
reikalingas vien Anglijai, Japo
niją* gi įtrauktų į karę už svetimus 
reikalus. Jeigu isz tikro sykį už
gimtų karė ant Didžiojo oceano, 
tai nė susiriszusios į krūvą Angli
ja, Japonija ir Amerika ne daug 
czia Maskoliju gal pikto padary
ti, kadangi ant apgynimo savo 
rytinių rubežių Maskolija turi už
tektinai kariaunos; užtai anglisz- 
kos valdybos Indijose atsirastų 
dideliame pavojuje,

VVokietija ir Maskolija.
Vokietijoj visos partijos karsz< 

tai darbuojasi su agitacijoms, 
kiekviena partija jau dabar siūlo 
savo kandidatus ant parlamento 
pasiuntinių, mėto ‘{latydėjimus, 
kurių, žinoma, iszrinkti pasiunti
niai ne iszpildys. Darbuojasi ir 
Lietuviszka Skyrimo Draugystė. 
Ateinantį mėnesį atsibus rinki
mai. Socijalistai pastatė savo 
kandidatus net su virszum 360 
apskriczių. Nieks ne abejoja, 
kad jų iszrinks daug daugiaus ne- ZoologiSZkftS SOtiuS Rj £0j» 
gu buvo dabartiniame parlamente.
Argi mes ne sulauksime per szi- ežiai nori mieste parengti Zooio*

tuos rinkimus lietu viszko pasiun
tinio? Kandidatų rods turime net 
kelis, tikt kiek isz tų kandidatų 
taps isarinktais?

Ant vokiszko cieroriaus dvaro 
iszkilmingai sĮfvaikszcziojo var
duves caro, (berdamas vyną ant 
garbės caro, eižeorius ^Vilhelmas 
iszsitarė, kad Wokietija ne paau
kaus caro pnl^okumo, ne apkeis 
jo ant prilaukumo Anglijos. Wil- 
helmas paskui atsilankė pas mas 
koliszką pasiuatinį. Tokiu de 
monstraty viszku parodymu savo 
prilankumo M *sk oi i ja i, Wokieti- 
joe ciecorius mat nori^parodyti 
carui, kad stengimaisi Angli
jos patraukti ir VVokietiją į savo 
pusę priesz Maskoliją ir Prancū
ziją ne turės pasekmės: Mokinti j a, 
kaip iszditarė jos ciecorius, neis 
priesz Maskoliją ir jos draugus.

Rodosi, kad ^Vokietija rengiasi 
jau pasinaudoti isz dabartinė* 
karės Amerikos su Iszpanija. 
Australijoj yra salos Simoa, ku
rias sz'ądien valdo drauge: An
glija, Suvienytos VVie-'zpatystė* 
Sziaurinės Amerikos ir Wok:eti- 
ja. Pradėjus karę Amerikai, ži
noma, ji ant tų salų ne gal pride- 
cziai savo rei kalų daboti. Kaip 
seniaus ant Kabos generaliszkas 
Amerikos konsulius Lee, su pa
galba kitų Amerikos konsulių, 
stengėsi palaikyti maisztus, teip 
jau padarė dabar |>er »awo urėd- 
nįkus Wokietija ant Samoa salų: 
jt czia teipoegi sukėlė maisz- 
tus ir naminę cziabuvių ka
rę. Ant suvaldymo maisetų 
siunezia dabar kari saką laivą, ku
rija i saviazkai suvaldymą atliks 

-salas paims vien po savo val
džia, nesi dalys jų su Ame 
rika- Kad Samoa salas Vokieti
ja nori paimti wieu po savo val
džia, vokiszki laikraszcziai gar
sino dar priesz prasidėjimą karės 
su Iszpsnija.

Anglijoj pasimirė pereitą san
vaitę garsiausias angį i jonas, Mei
lijamas Gladston, godojamas visų 
dorų žmonių ne tikt Anglijoj, bet 
po visus musų žemės krasztus. 
'Gladston buvo jau senelis, turėjo 
89 m. amžiaus. Palaidojimas kū
no atsibus ateinantį nedeldienį 
viso kraszto kasztais.

Isz Lietuvos.
Stipendijos WilniaiiM viri

mo niokslninej.
Vilniuje yra neseniai parengta 

Vitalijos Lipinskienės virimo 
mokslainė. Uždėtoja atsiszaukė 
į miesto rodą su praszymu pa
rengti kelias stipendijas dėl ne 
turtingų merginų norinczių pra
mokti virimo ir kepimo. Praszy- 
mą Lipinskienės miestas prilan
kiai priėmė ir nusprendė ant vie
nų metų, kaipo bandavonę, pa
skirti penkias stipendijas dėl pen
kių neturtingų miesto mergaiczių. 
Norinczios isz tų stipendijų pasi
naudoti ne turtingos Vilniaus 
merginos privalo kreiptiesi į 
miesto rodą.

Nusūdytas maskoliszkas 
určdnlkas.

Rygoje pateko po sudu masko
liszkas urėdnįkas, buvęs czia po 
licijos dalies virszinįkų, Richter, 
už ėmimą žydiszkų palukų nuo 
paskolintų pinįgų. Sūdąs rado mi
nėtą tvarkos dabotoją kaltu ir 
nusprendė ant atėmimo visų per 
tarnystą užsipelnytų tiesų ir ant 
iszvežimo į Tomsko guberniją, 
Siberijoj, ant gyvenimo. Negra
žiai mat elgėsi caro tarnas ir jo 
apginėjas.

Rygos didžturcziai ir mokslia* 

giszką sodą, kur bus surinkti vi- 
šoki vietiniai ir svetimų krasztų 
gyvi sutvėrimai. Parengimas to
kio sodo kasztuos su virszum 
100000 rublių. •Arendatorius cie-. 
coriszko sodo žada jame paskirti 
dalį ant patalpinimo minėtų gy 
vuolių; bus parengtas didelis 
a k v ari jus ant patalpinimo vande
nyse gywenanczių sutvėrimų.

Nelaimė ant geležinkelio.
Isz Naujoaleksandrovsko ra 

szo: geležinkelio trūkio vagone, 
vienas isz pasažierių gabeno ke
lis butelius etero ir per neatsar 
gumą sumuszė vieną butelį, 
ir eleras isztekėjo ant grindų 
ir iszgaravo. Netoli stacijos 
Abelių, kitas pasažierius uždegė 
briežiuką, nuo kurio tuojaus užsi
degė etero garai, atsitiko explio- 
zija ir užsidegė visas vagonas. 
Tas atsitikimas buvo naktyj, dau
gumas pasažierių miegojo ir jie 
sunkiai apdegė; kiti per langus 
szokinėjo isz užsidegusio vagono. 
Didesnė* nelaimės ne buvo tikt 
todėl, kad priesz staciją trūkis 
bėgo jau palengva.

Iszdegt kaimas Bielewi- 
czlai, Wileikos paw.

Pirmą roaskoliszką Welykų 
dieną, kada gyventojai parėję isz 
cerkvės ir isz bažnyczios, atlikę 
paprastus darbus, sugulė, kaime 
Bielevicziuose, Wileikoe pa v., 
Wilniaus gub., užsidegė vieno 
ukinįko namai. Kadangi tą die
ną buvo smarkus vėjas, c nieks 
apie gesinimą nesirūpino, ugnis 
į urną laiką apėmė kaimą isz visų 
pusių. Sukilus miegantiems gy
ventojams, ne galėjo būt nė kal
bos apie gesinimą deganczių trio- 
bų. Sudegė isz viso 19 ūkių su 
visais ukinįkų turtais.

Jawų prekes Wilniuje.
Javų prekės Lietuvoj visur 

pakilo. Pereitą sanvaitę Wilniu- 
je mokėjo: už pūdą rugių 105-105 
kap. Avižos 100—102 kap.; mie
žiai 90—95 kap.; žirniai 80 kap. 
Pūdas szviežio sviesto 940—950 
kap., sūdyto 840—850 kap. Pū
das szieno 34—37 kap., sz<audų 
27—31 kap.

Rubežinis sargas nuszowe 
wyresnĮfl.

Caro paliepimas rubežiniams 
sargams szauti į e:nanczius isz 
Prūsų kontrabandnįkus, jeigu jie 
ant paliepimo ne sustoja, pradeda 
iszduoti jau vaisius. Neseniai ne 
toli VVirbaliaus, Suvalkų gub., 
naktyj,majoras parubežinių sargų 
iszvužiavo ant kontrolės pastaty
tos ant rubežiaus sargybos. Sar 
gai tamsoj ne pažino savo vir
szinįko, kadangi tas ant paliepi
mo ne sustojo, pagal caro įsaky
mą, szovė tiesiog ir užmuszė ma
jorą ant vietos. Kvaili įsaky
mai paprastai kreipiasi priesz 
tuos, kas juos iszduoda. Teip 
mat ir czia atsitiko.

Isz kaimo Ambrasiszkčs, 
8uwalkų gub.

Kaime Ambrasiszkės gyvena 
ukinįkas J. Grikietis; gyvena jis 
kaip ir visi ukinįkai toj apygar
doj: Dievą garbina ir meldžiasi 
beveik daugiaus už kitus, bet 
kaip sako priežodis, kad “Dievą 
su glėbiu gaudo, o velnių pil
nas”, teip ir jis: už pinįgą tai ga
tavas, kad ir bjauriausią piktada
rystę atlikti. Wienas ukinįkas 
pažadėjo jam kiek pinįgų, kad jis 
jo sūnų pirsztų kur į žentus. 
Grikietis,jausdamas czia gerą pel
ną, griebėsi prie darbo, ir kuogrei- 
cz’ausiai, nuvažęs pas vieną pa 
dorę ir gerų tėvų merginą, kaip 
galėdamas pradeda girti tą vyrą 
(norą po teisybei, priderėtų la
biaus papeikti negu girti, nes jo 
užsiėmimas—tai su stikleliu už

žydo stalo pasilinksmyti, o kar
tais ir pisipeszti). Mergina ir t5- 
vai, nieko nežinodami, isz pra
džių buvo kaip ir pradėję tarti, 
bet dažinoję jaunikio pasielgi
mus, tuojaus atsisakė. Pirszlys 
nieko ne laimėję; ir ant to piktu
mo, nuvažiavę^ į miestelį, gerai 
prisitraukęs degtinės, sugrįžo pas 
tą merginą ir kad ne kaimynas, 
kalvis, tai būt iszdaužę; visus; 
nieko ne įstengdama, iszliejo sa
vo pasiutimą, s ųsdamas sz:mtus 
perkūnų ir velnių ant merginos 
ir tėvų ir dabar žada pasamdyti 
talką peszlukų, kad juos užmusz- 
tų.

Dėlto, jus jaunosios ir padorios 
mergelės saugokitės tokių pirsz- 
lių ir begkit nuo jų kaip nuo pa
siutusių szunų: įkandimą szunio 
dar galima iszgydyti, o jeigu 
toks pirszlys pripirsztų tokį kaip 
jis pats jaunikį, tai tada reiklų 
dejuot iki mirtis perskirtų ant 
amžių. Diegas.

Gyventojai Minskogub.
Isz visų lietuviszkų gubernijų 

didžiausią žydų nuoszimtį turi 
Minsko gub. Czia ant viso gy
ventojų skaitbaus, 2072684 žmo
nių, yra net 620673 žydų. Kaslink 
gi krikszczionių. jų visur miestuo
se yra mažiaus negu žydų. Guber 
nijos sostapi’ėj, ant 91000 gyven 
tojų, krikszczion ų yra: katalikų 
13460, stacziatikių 34206 ir 1313 
protestonų; Babruiske: 11572 
stacziatikiai, 510 maskolių sen
tikių, 1931 katalikas ir 21 pro 
testonas; Borisove: 7940 staczia
tikių, 81 sentikis, 2059 katali
kai, 23 protestonai; Igumene: 2 
084 stacziatikiai, 956 katalikai; 
Mozyre: 4738 stacziatikiai, 18 
maskolių sentikių, 416 katalikų; 
Naumiestėlyj: 365 stacziatikiai ir 
311 katalikų; Pinske: 4397 sta
cziatikiai, 18 maskolių sentikių 
ir 1907 katalikai, 59 protestonai; 
Rieczicoj: 3952 stacziatikiai?87 
sentikiai ir tikt 149 katalikai; 
Slucke: 4170 stacziatikių, 1050 
katalikų, 62 liuteronai; Dokszi- 
cuose: 1147 katalikai, 1117 sta
cziatikių, Nesvieže 2296 staczia
tikių, 51 sentikis, 570 katalikų ir 
113 protestonų. Po kaimus gi tei- 
posgi dauginus yra stacziatikių ne
gu katalikų: daugiausiai katalikų 
yra Minsko pav., nes 26388 ant 
104525 stacziatikių; Igumeno gi 
pavietyj, ant 162510 stacziati
kių, yra 28698 katalikai. Mažiau
siai katalikų yra Mozyriaus pav., 
nes ant 134076 stacziatikių, yra 
tikt 5636 katalikai; Rieczicos pa- 
vjetyj, ant 155505 stacziatikių 
yra tikt 5724 katalikai. Isz viso 
gi gubernijoj yra 1432000 sta
cziatikių, 15249 sentikiai, 188759 
katalikai ir 23(»4 protestonai.

Stipendija wardo D-ro 
Ticijuso.

Wilniuje neseniai pasimirė se
nas daktaras, Ticijus, perdėtinis 
vietinės gydytojų draugystės, 
mylimas ir godojamas visų vii- 
nieczių, ypacz gi beturezių. Drau
gystė nusprendė, ant amžino4 at
minties savo perdėti n io, parengti 
jo vardo stipendiją prie vieno isz 
Maskolijos universitetų dėl vie
no studento besimokinanezio 
daktarystos mokslų. Nusprendi
mas geras, kad tikt minėta drau
gystė ne vartotų stipendijos ant 
szelpimo vien maskolių, kuriuos 
ezelpti yra kam;. Wilniaus dakta
rams priderėtų szelpti vien lie
tuvius einančzius į mokslą-

Moteriszka gimnazija 
Wilniuje.

Wilniuje rengia dabar naują 
moteriszką gimnaziją, ant ko no
rėjo apversti maskoliszko rando 
paveržtas triobas * buvusio Wil- 
niuje bernardinų kliosztoriaus. 
Kadangi jos pasirodė ne link an-

ežioms gimnazijai, o juose vietinė 
labdaringa draugystė laiko 
betureziams prieglaudos namus ir 
valginyežią, todėl minėta drau
gystė atsiliepė prie gimnazijos 
rengėjų, praszydama palikti ir 
tolinus tas kliosztoriaus triobas, 
o gimnaziją statyti kitur. Gimna
zijos rengėjai ant to praszyino 
sutiko, jeigu miestas duos ruimą 
kitur. Miestas sutiko duoti reika
lingą pliacių,bet jo dar neparinko.

Prigawejas.
Isz miesztelio Želudkų, Lydos 

pav., Wilniau8 gub., raszo apie 
szitokią prigavystę. Pas kunįgą 
Satalinskį užėjo jaunas žydelis ir 
pasisakė, kad jis*nori persikriksz- 
tyti į kataliki-zką tikėjimą ir pa
rodė rasztą Wilniaus konsistori
jos, kuriame įsakyta buwo pri
imti jį ant iszsimokinimo pamatų 
katalikiszko tikėjimo ir potam 
apkriksztyti. Kunįgas rasztui pa
tikėjo ir žydelį priėmė pas save 
ir kaip buvo įsakyta, karsztai 
pradėjo mokinti. Žydelis gerai 
mokinosi, buvo geras, paklusnas, 
teip patiko jis kunįgui, kad tas, 
iszeidamas isz namų, palikdavo 
mokintinį vieną sawo gyvenime, 
visi namai būdavo po priežiūra 
žydo noiinezio kataliku pa-toti. 
Atsitiko teip, kad kunįgui iszpuo- 
lė važiuoti toli pas ligonį;^isz- 
važiuodamas jis rods norėjo gy
venimą užrakinti, bet mokintinis 
perkalbėjo ir iszprasz^f palikti 
jam raktą. Kunįgas iszvažiavo, 
žydelis gi pasiliko su raktu. Kaip
gi pargrįžęs namon kunįgas nusi- 
džiugo, neradęs namieje savo 
mokintinio, nė rakto. Iszmuszė 
duris ir tąsyk tikt persitikrino, 
kad žydelis nepamirszo paimti 
ne tikt užezėdytus kunįgo pinį- 
gus, bet ir visus daiktus, kurie 
turėjo kokią nors vertę. Wagi- 
liaus ne suėmė ir nežinia, kur jis 
pasislėpė.

Pamestų waikų namai 
Dinaburge.

Dinaburge, Witebsko gub., 
rengiasi statyti pamestų vaikų 
namus, kadangi, prilyginant prie 

i viso gy venfotojų skaitliaus, nie- 
Į kur net Maskolijos miestuose nėra 
I teip didelio nuoszimczio už
smaugtų vaikų, kaip Dinaburge: 
czia beveik kas sanvaitę randa 
kur nors perneštą užsmaugtą, ma
tomai mergų pagimdytą, vaiką. 
Per Weiykas antai savinįkas 
vienų namų praneszė į policiją, 
kad jo tarnaitė, kuri buvo nesz-, 
czia, pagimdė, bet nežinia kur 
vaiką nudėjo. Policija suėmė tar
naitę, iszjieszkojo namų kiemą ir 
rado klozete įmestą ką tikt užgi
musios mergaitės kūnelį; \ant 
kaklo buvo žymus ženklai smau
gimo.

Pasmaugė pagimdytą 
waiką

Isz miestelio Želudkų, Lydos 
pavietyj, Wilniaus gub., raszo: 
vienuose namuos, pas ukinįką 
Bondą, liuosinįkavo 32 m. mote- 
riszkė, Mostickienė, ji buvo apsi
vedusi, bet vyrą pametė ir mito 
uždarbiaudama miestelyj ir jo ap
linkinėse; bandė pastoli kaipo 
tarnaitė ant kaimo, bet niekur 
metų iszbuti negalėjo. Paskutinį 
kartą sugrįžo ji nuo vietos isz 
vieno kaimo neszczia. Kada užgi
mė laukiamas vaikas, ji jį tuojaus 
užsmaugė, kad ne rėktų,kūną isz- 
neszė laukan ir užkasė avių 
tvarte po rtlėszlu. Į kelias diezas, 
ukinįkas szerdamas avis, pajoto 
smarvę nuo puvanezio kūno ir ’ 
namieje apie tai papasakojo, ką 
girdėjo ir motina vaikžudė. Ji 
smarvę aiszkino tuom, kad tur
būt szunes atvilko sterveną; 
tam ukinįkas patikėjo. Pirmą 
naktį potam motina nusprendė 
kūnelį atkasti ir duoti szunims 
ant suėdin e. Kaip tikt namieje 
visi sumigo, iszėjo ji į avinįką, 
iszkasė kūną ir perneszė jį į tusz- 
ežią kiaulių tvartą, paszaukė du 
szunis ir juos tvarte uždarė. Ant 
nalaimės vienok užmirszo užda
ryti avinįką ir avys, išbėgiojo, 
negalėdama jų suvaryti, prikėlė * 
gaspadorių. Tas iszėjęs ant kie
mo, iszgirdo tuszcz'ame kiaulinįkė 
besipjaunanezius uždarytus ten 
szunis; supratęs, kad czia yra 
kas negero, įėjo į vidų, įbraukė 
briežiuką ir pamatė szunis be- 
tasanežius užsmaugto vaiko kū
nelį. Motina vaikžudė likosi 
suaresztuota.
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Isz Amerikos
Geležinkelis Alaskoj.

San Francisco, Cal. Lz czia * 
iszplaukė garlaivys “Rufus E. ' 
Wood” į Alaskę. Terp jo pas i- 
žierių yra 40 inžinierių, iszsiųstų 1 
vieno angliszko ir amerikoniszko 
sindikato. Sindikatas tasai mat 
rengiasi Alaskoj dirbti geležinke
lį nuo Norton Sund iki Yukon 
upės. Naujas geležinkelis pa
lengvintų Klondikės aukso jiesz- 
kotojams susineszimus su civili
zuotu svietu ir privežimę jiems 
visokių reikalingų,daiktų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Reno, Neb. Pasažierinis trūkis 

iszbėgęs isz Reno, netoli Bacą, 
iszszoko isz rėlių ir isz dalies su
sidaužė. Lokomotyvą, pacztinis, 
bagažinis ir expresinis vegouai 
nusirito nuo kelio į grabę. Trūkio 
maszinistas tapo prie to apkultas, 
du gi slapta važiuojanti pasažie- 
riai užmuszti. Kelio linija tapo 
pagadyta teip, kad vėliaus atbė
gęs trūkis su 350 kareivių turėjo 
czia nustoti, kol kelio nepatarė.

Chattanooga, Tex. Trūkis 
vežantis Amerikos kareivius į 
Ch ckamaugę, netoli stacijos 
Rosville, susimuszė su paprastu 
pasažieriuiu trukiu. Prie to 5 
kareiviai tapo užmuszti ir 12 yra 
sunkiai sužeistų.

Terre Haute, Ind. 21 d. Ge
gužio, ant Vaudalia geležinkelio 
susimuszė pasažierinis trūkis su 
vežaneziu darbinįkus. Susimuszi- 
mas buvo teip smarkus, kad isz- 
byrėjo keli vagonai; prie to trys 
darbinįkai likosi užmuszti, penki 
yra mirtinai sužeisti, teip sužeis
tų yra daug žmonių.

Gaisrai.
Milvaukee, Wis. Pereitos 

pėtnyczios vakare užgimė didelis 
gaisras viduryj miestelio Keva- 
nee, Wis. Blėdį jo padarytę skai
to ant 150000 dol. Prie to isz- 
degė su virszum 20 didesnių 
krautuvių ir pardavinyczių. Nuo 
ko užgimė ugnis, nežinia.

Toledo, Oh. Tę paczię dienę, 
mieste Toledo, Oh., užsidegė di
džiausia mieste pardavinyczia 
Don & Snell Company, ant ker
tės Superior ir Jefferson ui. Ug
nis siautė per szeszias valandas, 
kol ugnagesiams pasisekė ję su-’ 
valdyti. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 350000 dol. Prie gesi
nimo sugriuvo viena triobos sie
na ir užbėrė daug gesintojų.

Philadelphia, Oh. Sudegė 
czia dirbtuvės “Valley Rubber 
Co.” D rbtuvės los pereitę melę 
stovėjo, tikt nuo naujų metų 
pradėjo dirbti.

Brooklyne sudegė didelis kote
lis, kuriame nakvojo daug dar 
binįkų; kotelis tas buvo ant 
Calyer ui. Prie gesinimo vienas 
ugnagesys likosi užmusztas, trys 
gi sunkiai apsikulė. Ugnelė czia 
padarė blėdies ant 100000 dol. 
Potam užsidegė koncertų halle 
an Green Point avė. Prie gesini
mo vienas isz ugnagesių ne at
sargiai prisiglaudė prie elektrisz 
ko drato ir teip sunkiai tapo 
elektrikos užgautas, kad dakta
rai ne turi didelės vilties, idant 
jis galėtu atsigriebti; dar vienas 
ugnagesys prie to tapo teiposgi 
sunkiai apkultas.

Prigėrė keturi vaikai.
Wheeung. Netoli Nev Mar- 

tin‘sville prigėrė upėj Fish'mg 
Creek keturi vaikai. Ant mažos 
valtelės iszplaukė 9 vaikai, bet 
ant upės vidurio valtelė apvirto 
ir jie įpuplė į vandenį. Isz jų 
penkis iszgelbėjo, keturi gi pri- 

» gėrė.
Beprotes darbas.

Poughkeepsie, N. Y. Gyve
nanti czia naszlė, Lena Sperri, 
įgavusi proto sumaiszymę, papjo
vė d vejelę savo vaikų: 2 melų 
vaikę ir 5 mėnesių mergaitę. Be
protė motina su visu nupjovė 
vaikų galvas. Dabar likosi ji 
patalpinta į beproezių namus.

Ciklonai ir ledai.
Pereitę sanvailę baisus 

nas atlankė sztetus: 
WiscoD8inę, Kansas ir isz 
Illinois ir atgabeno daug 
mių. Mieste Preston, la.

ciklo- 
lovę, 
dalies 
nelai- 
ir jo 

aplinkinėse sugriovė daug namų; 
likosi ežia užmu?zta visa szeimy- 
na Charleso Flay, susidedanti isz 
penkių ypatų. Ringgold pawietyj 
sugriovė Millero namus Block-

tone, prie ko patsai Miller ir jo ; 
duktė likosi sunkiai apkulti: dūk. 
tė turi nulaužtas abidvi ko- 
jas. Miestelyj Matey ciklonas su
griovė mokslainę ir geležinkelio 
ataciję; Jachvin pavietyj isz 
griovė daug namų, prie ku ir ke 
Ii žmonės likosi užmuszti. Cliu- 
tone sugriovė teiposgi daug na
mų ir ežia, kiek iki szioi žino, 
5 žmonės likosi užmuszti. Lakar 
ke sugriovė beturezių namus, 
kuriuose buvo priglausti 25 be- 
tureziai; dalis jų likosi palaidota 
po triobosgriuvėsiais. Dolinare ir 
Charlotte teiposgi keli žmonės li
kos užmuszti. Tikro skaitliaus už- 
musztų ir sužeistų dabar negali
ma dar žinoti, bet jų yra nema 
žai. Wėtra isznaikino daug far 
mų, prie ko ir daug gyvulių pra 
žuvo. Drauge su ciklonu buvo' 
ir ledai, kurie daug blėdies lau
kuose pirdirbo.

Iszmislus patžudys.
Bloomington, III. Gyvenan

tį ežia 50 m. vokietį, Jonę Wen- 
bergę, rado jo gyvenime negyvę. 
Prie apžiūrėjimo kūno persitikri 
no, kad jis savo kunę prismaigė 
adatoms ir tai tokiu būdų, kad 
parinktoj vietoj pastatė adatę 
aszmenims prie kūno, su kita gi 
ranka su plaktuku sudavė į ada
tos buožę teip, kad nuo sudavi- 
mo ji tuojaus įlindo į kunę. Ope- 
raciję tokię matomai patžudys 
darė nuo seniai, kadangi 8 į ku
nę įvarytos adatos buvo jau su 
rūdijusios; devinta buvo dar 
balta, matomai kę tikt įvaryta, 
ta įlindo į szirdį ir žmogus galę 
rado. Wenberg nuo tūlo laiko 
vartojo morfinę ir matomai nuo 
jos protas jo susimaiszė.

Ingriuwo kastynes.
Allentovn, Pa. Kastynėse 

Hnrdžell & Svarthy, netoli May- 
neraville, atsitiko dideli nelaimė: 
įgriuvo ežia mat kastyn’ų ola ir 
užbėrė keturis darbinįkus.Užgriū
vu ius rods atkasė, bet j’e buwo 
jau negyvi. Terp užmnsztų dar
binįkų nėra nė vieno tur nezio 
lietuviszkę pravardę.
Numirė garsus Amerikos raszejas 

ir darbininku draugas. -
Miestelyj Chicopee Fal’s pasi

mirė garsus Amerikos raszėjaf>, 
Bellamy. Terp Amerikos 
raszėjų labai mažai yra tokių, ku- 

, rių rasztus vertėtų iszversti į 
svetimas kalbas; vienu iez ne
daugelio tokių raszėjų, kurių 
rasztai versti į visas beveik civi
lizuotų tautų kalbas, buwo ir da
bar pasimiięs Bellamy; keli isz 
jų iszversti ir į lietuviszkę k aibę, 
vienę dabar talpina “Vienybė”. 
Per sava rasztus Bellamy stengė
si tupažindyti juos skaitanezius 
ku soc jaliszku klausymu, sten- 

. gėsi iszrasti pamatus ant jo isz 
riszimo.

Žydiszka kariauna.
1 Ant vieuo žydiezko susirinki- 
1 mo, atsibuvusio Philadelphioj, 

Fa., žydai nusprendė sutverti 
atskirę žydiszkę regimentę, kurį 

’ nori siųsti ant Kubos. Iki sziol į 
' tę regimentę prisiraszė jau su 
* virszum 200 žydų, isz kurių ket

virta dalis yra tarnavusių Euro
pos kariaunoj. Ne daug, turbut, 
svers nkrsus žydeliai kareiviai 
ant muszio lauko, kadangi papras
tai susitikimuose szaudo tikromis 
kulkomis, o kaip žinote, žydai 
labai bauginasi, kad jiems nepa
taikytu į akį.

Apvogė senatorių.
Washingtone, į gyvenimę sena

toriaus Massonoisz szteto Illinois, 
po nr. 1432 Chapin st. įsikraustė 
vagiliai ir paszlavė visokių bran
genybių vertės 4000 dol. Se
natorius, matydams, kad kitaip 
pavogtų daiktų ne atgriebs, pa
talpino vietiniuose laikraszcziuose 
ateiliepimę į ponus plėszikus su 
praszymu, idant jie teiktųsi- jam 
sugražintį vien spilkę ir auksinį 
laikrodėlį, už kuriuos žada užmo
kėti daugiaus,negu vagiliai galė
tu kur kitur gauti. Pažada teipos
gi apsaugoti juos nuo sudu. Špil
koje mat yra paveikslėlis pasimi- 
rusio senatoriaus sunaus, laikro 
dėlis gi yra tai dovana. Gal būt, 
kad per savo atsiliepimę senato
rius ir atgaus geidžiamus daiktus, 
bet budę, kokio griebiasi, visgi 
ne galima už dorę paskaityti, ka
dangi net pažada apsaugoti va
gilius nuo bausmės. Jeigu net se
natoriai, ant atgriebimo pavogtų 
daiktų griebiasi tokių pažadėji
mų, tai tas vien rodo, kad ne ga
lima pasitikėti Amerikos polici-

jai; atsiliepimas senatoriaus 
Massono labiausiai kompromituo
ja Amerikos randę.

Amerikos patriotes.
St. Joseph, Mo. 75 czianyksz- 

czies moterys, dažinojusios, kad 
Prancūzija dabartinėj karėj di
desnį rodo prilankumę Iszpanijai 
negu Amerikai, nutarė nesirėdy- 
ti drabužiais padirbtais Pracuzi- 
joj. Mums rodosi, kad tas mote
rų nusprendimas ne nugazdįs 
Prancūzijos, kadangi ant apsirė- 
dymų brangius Prancūzuos iszdir- 
bimus vartoja vien Amerikos 
milijonierių moterys ir dukterys; 
tes gi Prancūzijoj iszdirbtų apsi- 
rėdymų neiszsižadės; joms už
teks, jeigu isz savo 100 milijonų 
turtų paaukaus kokį 100 tuks. 
ant karės reikalu, taigi savo 
turtų, kas tiek reiszkia, kiek vie
nas centas duotas beturezio dar- 
-binįko. Wirame mat aukos darbi
nįkų ant tauliszkų reikalų 
yra didesnės negu milijonierių, 
nors apie aukas paskutinių garsina 
visi laikiaszcziui.

Debesų p ra pi ysziiuas.
Mena, Abk. Pereito panedėlio 

dienę užkilo ežia baisus debesis su 
ledais, kurisai daug blėdies pada
rė laukuose,užmuszė ir daug besi- 
gananezių galvijų. Netoli Mena 
atsitiko debesų prapiyszimai, ku 
rie pagimdė netikėtus tvanus. 
Prie to prigėrė ir daug žmonių.

dirbtuvių 
reikalauja 

nuo $2.25 
Daugumas 
darbinįkų

Isz darbo lauko.
Pereitę sanvaitę Suvieny 

tose Wieszpatystėse buwo isz vi 
so 250 nusihankrutiaimų, pereitę 
gi metę, tę pacz>ę sanvailę. buvo 
jų 248; Kunadoj buvo jų 29, pe
reit ę gi metę 37. Pradėta 
karė iki Sziol ne atsiliepė vodin 
gai ant prekystes ir darbo tanly- 
gų Amerikoj. Nežinia, kas bus, 
priesz karę vodingiaus ant tų 
dirvų atsiliepė negu pati' karė. 
Prasidėjus karei daugiaus nau
jų dirbtuvių tapo atidarytų negu 
uždarytų; dalbai d:rbtuvėse isz- 
dirbaneziose reikalingus kariau
nai daiktus, prasidėjus karei,pasi
gerino, seniaus stovėjus:ose 
dirbtuvėse pradėjo dirbti, kitose 
gi dabar dirba per dienas ir nak
tis. Apskri tai imant, darbo san- 
lygos labians pasigerino vakari- 
n i uoste szte|uose negu rytiniuose.

Terre Haute, Ind. Sulliva 
no pavieczio kastynėse dirba ge 
rai; gerinasi darbai isz palengvo 
ir sziaurin uose Indijanos pavie- 
cziuose. Kastynėse Shelburn, 
teiposgi VV’atsono ir kastynėse 
Duggero dirba prastai. Silver 
voud kastynėse dirba teiposgi ne 
geriausiai, daugumas darbinįkų 
ne turi darbo ir turės keliauti 
kitur. Clintono distrikto kasty
nėse darbai eina gerai. Wash- 
ingtono kautynėse sztraikas trau
kiasi toliauk.

T Thomas, W. Va. Darbai 
ežia eina prastai: iszdirba ant 
sanvaitės po tris pusdienius. Coke- 
tovn mainose dirba kas dienę, 
kokso pecziai po 5 dienas ant san 
vaitės. Czia visur nuo 9 Gegužio 
numažino mokestį dreiveriama: 
pirma gaudavo po $1.65, o 
dabar po $1.55 už 10 darbo 
valandų; kaip girdėt, tai ir mai- 
nieriams ketina teiposgi numažin
ti uždarbį.

5 Warrenton, Oh. Aplinki
nėse kastynėse darbinįkai sztrai- 
kuoja nuo pradžios szių metų. 
Kastynių savinįkai, norėdami 
partraukti darbinįkus isz kitų 
krasztų, buvo tyczię pagarsinę, 
kad sztraikas pasibaigė, bet ta 
prigavystė ne pasisekė. Darbinį
kai tiki, kad jie iezloaz sztraikę.

5 Lansford, Pa. Pereitę san- 
vaitę praszalino nuo darbo daug 
darbinįkų; praszalino tuos, kurie 
neturėjo ukėsystės popierų, dau
giausiai slovakų. Kastynėse darbai 
eina teiposgi prastai: pereitę san- 
vaitę dirbo tikt 3 dienas po 8 
vai. Kada czia darbai pasigerys, 
negalima žinoti.

5 Menallen, Pa. Netoli szito 
miestelio atrado naujus anglių 
plotuos ant lauko Barneso ir 
Bayd. Kaip sako, kapitalistų 
kompanija plotus tuos jau nupir 
ko ir iszmokėjo po 140 dol. už 
akrę. Sprendžia, kad czia neuž 
ilgio parengs naujas anglių kasty- 
nes.

Springfield, III. Daugelyj

czienykazczio apskriezio kastynių 
ne dirba, kadangi kastynių savi- 
nįkai ne nori mokėti darbinįkams 
tiek, kiek užgirta ant Springfiel- 
do konvencijos. Darbinįkai 
Central i jos, Pana, Danville kas
tynių dabar sztraikuoja.

Clevelad, Oh. Czianyksz- 
cziai giseriai geležies 
pakėlė sztraikę. Jie 
pakėlimo užmokesnio 
ant $2.50 ant dienos, 
dirbtuvių sutiko ant
reikalavimo ir jie sugrįžo prie 
darbo.

5 Jessup, Pa. Darbai eina 
ežia prastai: dirba paprastai po 3 
dienas ant sanvaitės. Liver S de 
brekeris dirba pilnę laikę, bet kę 
ežia darbinįkas uždirba, tę turi 
palikti kompanijos pardaviny- 
czioj, kur tur viskę pirkti ir 
brangiai užmokėti.

1 Pullman, III. Darbai Pull- 
mano vugonų dirbtuvėse eina 
labai gerai, darbinįkai turi gana 
darbo. Dirbtuvės liek turi darbo, 
kiek nuo paskutinės Chicagos 
parodos niekados neturėjo.

Astoria Ore. Netoli Ne- 
carney rado naujus anglių plotus, 
kur, kaip sako, yra su virszum 
du milijonai tonų anglių. Tve
riasi dabar kompanija, kuri nori 
parengti ežia kastynes. *

1 Middletovn, Ind. Darbai 
eina ežia gerai, dirba pilnę laikę. 
Pradėjo ežia statyti nauję stiklo 
dirbtuvę, kur patilps teiposgi 
keli užimtai datbinįkų.

5 CiNCiNNATi, Oh. Darbai eina 
negeriausia'. Fabrikų ežia lieveik 
nėra, yra vien drato dirbtuvė ir 
joje dabar dirba gera*. Darbinįkų 
be darbo yra ežia daug.

East Bank, W. Va. Darbai 
czianykszcziose kastynėse eina 
prastai: daugelyj kastynių su vi
su ne dirba, kitose gi dirba tikt 
vienę dienę ant sanvaitės.

1 Pottbtovn, Pa. Czianyksz- 
czios geležies dirbtuvės,priguliu- 
ežios “Glasgov Iron Co”, kurios 
beveik per isztisus metus uzsto- 
vėjo, neužilgio pradės dirbti.

Youngstovn, Oh. Geležies 
dirbtuvėse Valley & Brovn 
Bonnel darbai eina gerai; dirbtu
vėse gi Union Iron & Steel Co. 
dirba ne vis«>se dirbtuvių dalyse.

Ledford, III Darbai kas
tynėse eina prastai: dirba dabar 
tikt po 10 valandų ant sanvai
tės; kad galėtu pasigerinti, nėra 
nė jokios vilties.

5 Congo, Oh. Czianykszczio- 
>-e kastynėse darbai eina prastai. 
Jeigu ne pasigerįs, sunkiose ?an- 
lygose atsiras czianykszcziai kal
nakasiai.

Shasby, Oh. Dirbtuvėse 
Steel Tube Co. dirbą dabar per 
dienas ir naktis. Dirbtuvės turi 
daug reikalavimų nuo Amerikos 
rando.

5 VVabhington, Pa. • Darbai 
czianykszcziose geležinių dūdų 
dirbtuvėse eina gerai; dirbtuvės 
turi daug reikalavimų nuo Ame- 
k oš rando.

5 Nev Castle, Pa. Dirbtuvė
se Nev Castle Steel and Tin 
Plate dirba be perstojimo ir ro
dosi, kad ežia darbai 
kyn.

1 Shireoaks, Pa. 
glių kastynėse nuo 
žio gerai eina; kiekvienas ežia 
atvažiavęs greitai darbę gauna.

Wheeling, W. Va. Darbi
nįkai Richmond kastynių pakėlė 
sztraikę. Todėl tegul ežia dabar 
nieks ne keliauja darbo jieszkoti.

Nev Kensington, Pa. Dar
bai czianykszcziose geležinių ply
tų dirbtuvėse eina gerai ir yra 
viltis, kad darbo užteks ant ilgai.

Philadelphia, Pa. Crampo 
laivų dirbtuvėse dirba gerai, 
dirbtuvės tos dirba didelį karisz- 

l kę laivę Maskolijos randui.
5 Kenobha, Wis. Darbinįkai 

skurų iszdirbinyczių Alleno ir 
1 sūnų paliovė dirbę ir dirbtuves 

reikėjo tu visu uždaryti.
Dubuque, La. 100 merginų 

t siuvėjų Bell Brothers Overall 
dirbtuvėse pakėlė sztraikę todėl, 

' kad numažino jų uždarbį.
Anniston, Ala. Didina czia- 

nykszczias geležinių dūdų dirbtu
ves; kąda darbai pasibaigs, pri
ims daugiaus darbinįkų.

T Kansas City, Mo. Naujai 
czia rengiamoje geležies dirbtu
vėj McKenna Steel Co. prasidės 
darbai nuo Liepos mėnesio.

5 Cambridge, Oh. Darbai 
czianykszcziose plieninių plytų 
dirbtuvėje eina gerai ir yra vil
tis, kad teip trauksis ilgai.

1 Gallitztn, Pa. Sztraikas kal
nakasių Patton kastynių pasibai
gė: po dviejų mėnesių ilsėjimosi 
sugrįžo jie prie darbo.

5 Detboit, Mich. Darbai czia- 
nyks-zeziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai ir yra viltis, kad teip 
bus ilgai.

Baltimore, Md. Kalba, buk 
czianykszcziose Stibkney Iron Co. 
dirbtuvėse neužilgio pradės dirb 
ti.

1 Dunbar, Pa. Dunbar Fur- 
nace Co. uždarė du pecziu ir nu
mažino skaitlių darbinįkų.

•f Fullerton, Pa. Dirbtuvėse 
Catusanųua Mcfg Co. neužilgio 
prasidės darbai.

1 Minneapolis, Min. Darbai 
czianykszczioj geležies dirbtuvėj 
dabar eina gerai.

1 Frankton, Ind. Darbai czia 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai. <

ISZ
Lietuwiszku dirwu

neis men

rėtume apie tai iszgirsti nuomonę 'gaivalų, kadangi lenkų Lietuvoj 
kitų laikraszczių. Ant to mierio 
mes turime mažę aukę knįgomis 
ant pradžios nuo vieno tėvinainio 
isz Europos. Todėl norėtume ži
noti, katra isz musųtautiszkų įtai
sų gali szelpimu paszelpos reika- 
laujanczių raszėjų užsiimti. Pasiža
dėti atlikti užduotę rods ne sun
ku: mums rupi ne apie keno nors 
pasižadėjimę, bet apie tai, kad 
pasižadėjimus butų prideraneziai 
iszpildytas. »

Padėjimas musų raszejų.
Ktikt žmogus dirba, už dar- 

bę turi gauti at?akan<į uždarbį, 
kurisai uždengtų jo gyvenimo 
reikalus. Kalnakasys dirba po že
me,fabrikų darbinįkas fabrikuose. 
Žinoma, darbas ežia sunkus, suė
da žmogaus fiziszkas pajiegas, 
bet už ji dirbantis gauna uždarbį, 
kurisai uždengia gyvenimo rei 
kėlus. Isz visų vienok darbo 
dirvų sunkiausias, turbut, bus 
padėjimas lietuviszko raszėjo: jo 
uždarbis visai ne atsako reikala
vimams apszviesto žmogaus, ka
dangi daugumas musų lietuvisz- 
kų raszėjų ne uždirba nė tiek, 
kiek uždirba kalnakasys, arba 
kitoks ne apszviestasdarbinįkas; 
jeigu musų raszėjai ne turėtu pa- 
szalinių uždarbių, ne vieuam už 
sunkų dari)?, ardaųtį fiziszkas ir 
protiszkas pajiegas, prisėitų tie
siog badu numirti, 
nįkai vienok

Darbai an
15 Gegu-

Toki darbi- 
kol jie pradėjo 

dirbti (kalbu ežia apie tikrus isz 
paszaukimo raszėjus), ilgai turėjo 
mokytiesi, kas žinoma, dapgiaus 
kasztavo negu iszsimokinimas 
darbo kastyaėse. Tuom tarpu to
kiems ne atlygina lietuviszka vi 
suomenė pagal darbo vertę. Wi- 
sur ant svieto prie iszleidimo 
laikraszczio darbuojasi daug ra
szėjų, isz kurių kiekvienas pri
pildo tinkanezię sau laikraszczio, 
dalį, pas mus gi laikrasztį visę tu
ri pripildyti vienas redaktorius. 
Prie tokio darbo žmogaus pa- 
jiegos greitai susi naudoja, žino
ma, jeigu redaktorius norės laik’ 
raisztį tikrai žmonėms naudingų 
padaryti, jeigu jis dirbs su pasi- 
szventimu. Besidarbuojanczių su 
pasiszventimu, be užmokesnio, 
raszėjų mes rods labai mažai te 
turime, bet visgi yra toki, kuria 
besidarbuodami ant Lietuvos la
bo nustojo sveikatos ir žinoma 
turtų nesurinko ir įpuolę į ligę, 
ne turi net isz ko gyventi. Ar gi 
ne musų visuomenės priderystė 
tokius saszelpti? Nupuolę sz’ę- 
dien tautiszki darbinįkai raszėjai, 
galima sakyti, nupuolė per tai, 
kad daugumai Lietuvos inteli
gencijos tinginiaujant, jiems at 
sėjo be7 atsakanezio už darbę už
mokesnio darbuotieji daugiaus 
negu pajiegos daleido; jeigu toki 
butų besidarbavę dėl kitų, butų 
sau didelius turtus surinkę,, var
go ne butų kentę. Wisos tautos 
turi atsakanezias įtaisas, kurios 
užsiima szelpimu į vargę įpuolu
sių užsipelnusių savo darbais ant 
tautiszkos dirvos darbinįkų. Mu
sų Amerikos darbinįkai raszėjai 
sziuom tarpu sziaip teip laikosi ir 
apsieina* be paszelpos, Europo; 
vienok jau atrastume paszelpos 
reikalaujanczius ir tai tokius, ku
rie daugiausiai yra užsipelnę. Ar 
gi mes tokios įtaisos, tokio užsi
pelnusių szelpimo fondo sutverti 
ne galėtume, ar gi tikt musų tau- 
tiszkų darbinįkų likimas butų 
mirti badu, kada savo virsz pa- 
jiegų darbais sunaikinę sveikaię, 
ne gal jau nieko uždirbti? No-

Isz Brockton, Mass.
Sunkus padėjimas terp musų 

miesto lietuvių isz dalies dėl 
blogų laikų; sunku gauti darbę, 
musų aplinkinėse dirbtuvėse, jei
gu dar kurie laikosi, tai ir tie ne- 
iszdirba pilno laiko, daugiaus ne
dirba ne kaip dirba.

Pakilo pas mus dideli nesutiki
mai, dvasiszkuose reikaluose 
teip sumisz'o, kad jau nėra nėjo- 
kios tvarkos užmanymuose. Mes 
neturime savo bažnyczioe, kuni
go ir dar neįstengiame užlaikyti, 
per tai turime glaustiesi prie vie
tinės airių bažnyežios ir stengtie 
si nors kartę atlikti iszpažintį sa
vo kalboje; kadangi angliszkai 
negalime, tai turime szauktiesi 
lietuviszko kunįgo Griciaus isz 
Bostono, liet turime gana var
go, pakol jis mus atlanko, kad 
net vietinis airių ‘klebonas, F. 
Keley, pasidyvyjo isz kun. Gri
ciaus pasielgimo.

Mes prigulime prie naujos pa
rapijos po vaidu St. Edvardo, 
kurię pastatė pereituose 
metuose: prie to prisidėjo visi 
lietuviai aukaudami, kiek kas 
galėjo. Klebonas, kun. F. Keley, 
prižadėjo mums partraukti kttnį- 
gę savo ka»ztu, kada tikt mes 
norėsime. Kada atėjo laikas vely
kinės iszpažinties, pareikalavome 
kunįgo; klebonas Keley susirin
kime prižadėjo iszpildyti musų 
praszymę ir kada kunigas atva
žiuos, tai pasakys ant ąmbonijos. 
Ne ilgai laukus užsakė, kad at
važiuos tikt lenkiszkas, o nuo 
kunįgo Griciaus neturi nėjokio 
atsakymo ir negali suprasti, kas 
do priežastys; liepė mums pa
tiems parsikviesti ku įgę Gricių 
arba kę kitę. Nuėjome ant rodos 
pas kunįgę Keley ir jis mums 
pažadėjo raszyti pas vyskupu,kad 
atsiųstų kun. Gricių arba kitę. 
Polam praėjo ilgas laikas, jau 
mislinom, kad nieko nebus, bet 
po porai sanvaiezių klausome, 
užsako ant ambonijos, kad bus 
lietuviszkas kunįgas utarnįke, 10 
dienę Gegužio. Sulaukę tos die
nos, susirinkome visi į bažnyczię 
tikėdamiesi, kad 
kunįgui užmokėti 
vieni davė, kiek 
atėjo be pinįgų.
matymams, kad žmonės mažai te
duoda, o kę užmoka klebonas, 
tuom nepasiganėdino, ir atsisto
jęs pradėjo žmonis barti, kad ma
žai teduoda, sakydamas, kas ne 
duos $3.00, tai tų nespaviedos ir 
iszsiėmęs kviteles, pradėjo jas 
bažnyczioj pardavinėti, mažiaus 
kaip po 1 dol. ne ėmė. Kadangi 
daugumas pinįgų neturėjo, tuos 
smarkiai barė ir koliojo, tas pada
rė didelį sumiszimę bažnyczioj, 
žmonės bardamiesi ėjo laukan. 
Tuom tarpu buvo atėjęs pats kle
bonas pažiūrėti kiek žmonių susi
rinko ir radęs tokį armyderį, atsi
gręžęs iszbėgo,tikėdamas, kad ežia 
užgimė musztynės. Kadangi jis gir
dėjo,kad lietuviai daugiausiai prie 
musztynių palinkę, tai jam pasi
rodė, kad jau lietuviai bažny
czioj musztynes pakėlė. Per savo 
netaktiszkumę kun. Gricius la- 
biaus pažemino lietuvių vardę 
negu girtouklystos, už kę mes 
negalime jam būti dėkingais.

Komitetą’.

yra vos 5% viso gyventojų 
skatliaus, o žemaicziai ir lietu
viai, nors tulurse krasztuose 
skaitlingesni, bet kaslink savo 
protiszko iszsilavinimo ir ap- 
szvietimo stovi ant teip žemo 
virbalo, kad isz jų pusės ne gal 
būt nė kalbos apie kokius nors se- 
peratyviszkus mierius”.

Kad lietuviai ir žemaicziai 
ant žemo kulturiszko laipsnio 
stovi, pripažįsta tę mat ir mas- 
koliszkas laikrasztis, bet kodėl 
tasai laikrasztis nepasako, keno 
tai kaltė, jeigu lietuviai ir že
maicziai, didesnius ant vieszpa- 
tystėi reikalų mokėdami pinįgus 
negu maskoliai turtingesnių už 
Lietuvą gubernijų, neturi jtai«ų 
pakelianczių žmonių protę? Kaltė 
ežia vien maslcoliszko rando, 
kurisai už dideles Ktuvių aukas 
ne tikt niekuom jiems ne atlygi- . 
na, bet prieszingai, visoms savo 
paj egoms stengiasi pasikėlimu 
stabdyti, uždengti kel;ę kokiem 
nors szviesos spindulėliui į nu
vargintu maskolių urėdnįkų Lie
tuvą. Kuom gi landas tikisi lie
tuvių protę pakelti? Ar uždraus
damas jiems turėti knįgas ir laik- 
raszczius savo kalboj, ar atimda
mas jiems literas, kokias savo 
rasztuose vaitojo pėr ilgas amžių 
eiles? Ar per suvarytus isz Mas
kolijos žemiausios doriszkos ver
tės mokslainų mokintojus nemo- 
kanezius lietuviszkcs kalbos, ar 
per pasileidusius matkoliszkus 
popus ir netikusius, nedoriszkus 
urėdnįkus? Koki carų darbai, toki 
ir tų darbų vaisiai. Sziędien ir 
tokioje sanlygose dar visgi lietu
viai augszcziaus protiszkai stovi 
negu tai norėtųmaskoliszkos val
džios.

nieko nereiks 
už iszpažintį; 
galėjo, kiti gi 
Kun. Gricius

Swetimi Balsai.
Mums prilaukus, žinoma, ant 

kiek gal bul prilaukus,maskolisz- 
kas laikrasztis, “Peterburgskija 
VViedomosti”, raszydamas apie 
rengiamus dabar dėl Lietuvos 
žemiszkas įtaisas, reikalauja,idant 
naujos įtaigos Lietuvoj butų pa* 
statytos ant to paties pamato, 
kaip ir kitose Maskolijos guber
nijose, taigi, kad jose lygias su 
maskoliais tiesas turėtu iszpažin- 
tojai kitokių tikėjimų ir vietiniai 
kitokios, ne maskoliszkos kilmės 
gaivalai. Laikrasztis sako, “kad 
nereikia baugytiesi politiszkos į 
tekmės vietinių ne maskoliszkų

Kas yra prie žemes galų?
Iki žemės galų iki fziol nieks 

dar neprisigfiebė, iszlėkęs ant 
orlaivio prie szia'urinio žemės 
galo arba arktiszko poliaus, gar
sus Andree,nesugrįžo, todėl neži- < 
nia, ar jam pasisekė ten prisi
griebti, ar ne. Krasztai apie tę 
sziaurinį žemės galę geriaus isz- 
tirti negu apie pietinį, kadangi 
ant sziaurinio žemės puskamuolio 
vigi szileziaus, todėl ir toli sziau- - 
riuose visgi mažiaus ledų stab- 
danezių laivų kelionę negu pie
tiniuose ledo krasztuose. Seniaus 
tikėjo, kad prie abiejų žemės ga
lų, taigi lygiai prie sziaurinio po
liaus, kaig ir pietinio yra kiet- 
žemiai. Į sziaurius toliausiai pri
sigriebė Norvegietis Nansen ir 
jis persitikrino, kad krasztuose 
prie poliaus, nors iki jam negalė
jo prisigriebti, negal būt žemė, 
bet jūrės, kurių giluma viduti- 
niszkai siekia dviejų mylių. Kas- 
link gi pietinio žemės galo arba 
antarktiszko poliaus, nors jis ma
žiaus i8ztirtas, kadangi toliausiai 
į tuos krasztus prisigriebė iki 78° 
pietinės geogrsfiszkos platumos, 
sprendžia, kad ant jo yra kiet- 
žemis užimantis mažiausiai 4 mi
lijonus ketvirtainių angliszkų my
lių ir jis prisigriebia toliaus nuo 
poliaus negu tie krasztai, kur pri
sigriebė Nansen sziauriniuose 
kiasztuose. Apie pietinius ledi
nius krasztus pirmiausiai nuteikė 
sziokias tokias žinias anglijonas 
Cook; potam į tuos krasztus ke
liavo 1841 m. kapitonas Ross. 
Jis persitikrino, kad jūrių giluma 
tuose krasztuose yra 12000 pėdų, 
kaip kur net buvo vietos 24000 
pėdų gilumo; jo prietaisa ne vi
sur galėjo dugnę pasiekti. Ross 
atrado salas žemės ^Viktorijos. 
Po 78° pietinės geografit-zkos 
platumos užtiko jis eilę ugnį ir 
lawę metanezių vulkanų: isz 
krasztų tekanezios deganezies 
lavos traukėsi augsztos ledo sie
nos, nuo jų glelczerai driekėsi 
ant kelių mylių į jūres. Ant tos 
žemės, kur buvo tie žingeidus 
vulkanai, nepasisekė iszlipti, ka
dangi krantai buvo augszti, nie
kur nerado mažiausio įlinkimo, 
kur hutų galėjęs su laivu apsisto
ti. Plaukdamas toliaus į rytu®, 

> užtiko jis ant 200 pėdų 
i augsztę ledo sienę, kurioje nie

kur nerado tarpo, per kurį butų 
galėję^ pereiti toliaus į rytus. 
Wisi tų krasztų tirinėtojai nera
do ežia nė jokių ant žemės gyvų 
sausžemių butvėrimų. Nėra ežia 

1 nė paukszczių, kadangi ant nie- 
. kada nenut:rpstanczių ledų 
į paukszcziai ne gal lizdų krauti.

Szį metę į tuos krasztus kaliauja 
1 ant tirinėjimų su mok^lincziais 
l Gerlach Gal jam pasiseks dau

giaus isz!irti negu tirinėju-uems 
į tuos krasztus piroiiau°.

I
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B Mieste Tagnorcge, Pietinėj 
Maskolijoj, be mato wėl ne pra
dėjo muszti iydus. Į wyno par 
-dawinyczię Zacharowo atėjo 12 
grekonių, apsėdo stalę ir pradėjo 
gelti. Po valandai ulėj o cz’.a ke 
turi žydai, susėdę prie kito stale 
lio, pareikalawo wyno. Jiems 
begeriant, w ienas isž grekonių 
metė tuszczię butelį į žydus, tie 
pasiskundė pardawinyczios sawi- 
nįkui, bet tas dar labiaus tikt su- 
eržino jau pusėtinai užsitraukusius 
grekonis; po walandai vvienas isz 
grekonių wėl metė ant žydų sta
lo tuszcię butelį. To žydams bu- 
wo jau per daug. Jie pakilo ir 
rengėsi iszeili, bet wienas isz jų, 
atsisukęs į grekonis, pasakė, kad 
jie geriaus butų padarę, jeigu sa- 
wo narsumę butų parodę karėje 
su Turkija. Tie žodžiai teip su- 
eržino grekonis, kad j e tuojaus 
szoko ant žydų ir pradėjo juos 
muszti, bet wienam pasisekė isz- 
trukti ir tas alwedė policiję, kuri 
besimuszauczius iszskyrstė. Sze- 
szi grekonys likosi suaresztuoti, 
kiti gi pabėgo; žydai gana sun 
kiai sumuszti.

|į Satalowo gub., rytinėj Mas- 
kolijoj, tiek priwiso wilkų, kad 
gywentojai jau nežino, kaip nuo 
jų apsisaugoti; tvilkai tiesiog vi
durdienyj dideliais pulkais, be 
jokios baimės,ateina į kaimus, už
puola aut žmonių. Nesen:ai pul
kas wilkų, fusidedantis irz 60 
žtvėrių, per piet įsiveržė ant kie. 
mo dvarponio Ros’avevo, kaime 
Arsentijevka, l’etruw-ko pavie- 
tyj. Pamatę nepraszytus szwe- 
czius, tarnai pasislėpė triobose, 
bijodami iszeiti aut kiemo, kurį 
apėmė vilkai. Pirmiausiai su 
draskė jie visus rzunis, paskui gi 
apstojo avinįkę, kuriame buvo 
170 awių. Kadangi aviuįko du
rys buvo užraitytos, tvilkai pasi
kasė po pamatu, prisigriebė į 
aviiiįkę ir visas avis papjovė, 
isz jų 45 suėdė. Pasidrūtinę, ra
miai sugulė ant kiemo. Tikt apy- 
vakarėj, dažiuoję apie vilkų už- 
puolimę ant dvaro, aplinkinių 
kaimų ukinįkai susirinko su sza- 
kėms, su spragilais, su smaigais 
ir jiems su dideliu vargu pasise 

' kė vilkus isz kiemo iszvyli.

B Isz Nikalajawo į Odesę at
plaukė garlaivys “Rumiancev” 
ir atgabeno 17 jauczių ant mėsos 
gryventojams; terp tų buvo ir bu
lius, kuris buwo pasiutusio szuns 
sukandžiotas ir laike kelionės pa
siuto. Kaip tikt jį iszvedė nuo 
laivo ant kranto, jis parmuszė 
vedanczius, parmuszė ir sumy
niojo kelis aut kranto stovinczius 
žmonis ir leidosi į miestę užpul 
dinėdan.as ant praeivių; paskui 
pasiūt u-į bulių wisę laikę bėgo 
jauczių prekėjas, žydas Steinbok. 
Ant paczto ulyczios jis per daug 
prisiartino prie pasiutusio gyvu
lio ir norėjo ant ragų užmesti 
kilpę. Užtėmyjes jį gyvulys, pri
puolė prie Steinboko, parmuszė 
jį, perdūrė szonę ir iszmetė augsz 
tyn. Prieszais pacztę užpuolė ant 
vieno praeivio ir tę su ragais 
iszmetė augsztyn; tę patį padarė 
su vienu seneliu prieszais katali
kų bažuyczię. Tuom tarpu susi
rinko pulkas ginkluotų policistų 
ir tiems ant galo pas'sekė padū
kusį gyvulį užmuszti.

0 Prancūzai nepriguli prie tau 
tų labiausiai girtuokliaujanczių, 
Belgijoj ir Anglijoj iszgiria antai 
daugiaus, bet ir Pracuzijoj nema
nai pinįgų eina ant girtuoklystės. 
Dabar antai Paryžiuje likosi ap
garsintos žinios parodanczios, kę 
kasztuoja Prancūzijai girtuoklia
vimas. Pereitę metę, neskaitant 
akczyžios nuo gėrymų, kuri 
Prancuzijoi nemaža, prancūzai 
iszgerė vien degtinės (vynas ne 
priskaitytas) už 128298380 fran
kų. Per pasigėrimę vertė apleisto 
darbinįkų darbo yra 1340174 
500 frankų. Gydymas ligonių 
apsirgusių nuo girtuokliavimo 
kasztavo 70842000 frankų, užlai 
kymas jų ligonbucziuose kasztavo 
2652000 fr. Blėdys, koki ts pada
rė girtuokliai ar tai draskydami ir 
daužydami visokius daiktus, isz 
skaityti ant 8890800 fankų. To 
kių bud u girtuoklystė kasztavo 
pere tę metę Prancūzijai lj mili
jardo frankų. Žngeidu butu ap
skaityti, kiek ji kasztavo nuvar- 

. gintai Lietuvai?

| Du vokiecziai mieste Ilsen 
burge padarė ypatiszkaslaižybas: 
vienas isz jų sakė, kad mieste 
Braunszveige yra mažiaus negu 
100000 gyventojų, kitas gi, kad 
jų yra daugiaus; padarė jie laižy- 
bas ant tokių iszlygų: jeigu mies
tas ne turės 100000 gyventojų, 
tai tas, pagal kurio nuomonę yra 
ežia daugiaus negu 100000 žmo
nių, perka kitam tiek alaus stik
lų, kiek galvų ne priteks iki 100 
000; jeigu vėl jų butų daugiaus, 
tai antrasis perka tiek alaus stik
lų, kiek miesto gyventojų yra 
virsz to skaitliaus. Pasirodė, 
kad BraunszWeigeyra 126000 gy
ventojų, todėl tas, pagal kurio 
rio nuomonę skaitlius gyventojų 
turi būt mažesnis už 100000 gal 
vų praloszė 26000 alaus stiklų. 
Nors vokiecziai teipjau daug isz 
geria alsus kaip ir tūli lietuviai, 
bet iszloszusiam laižybas ilgai ne 
reiks už alų mokėti.

| Priesz Welykas, kaime Brzo- 
stove, Stupnicos pav., pietinėj 
Lenkijoj,pasimirė 54 metų ukinį- 
kė,Kinor. Kadangi užstojo VVely- 
kų szventė, laike kurių numirėlių 
nelaidoja, todėl numirėlę ua- 
miszkiai isz buto, įdėję kunę į 
grabę, nuneszė į kluonę. 12 d.Ko 
vo atėjo laikas laidoti kunę, žmo
nės atėję į kluonę paimti grabę, 
rado jį atidarytę: kūnas rods gu
lėjo grabe, bet galva buvo nu
kirsta ir ežia jos ne buvo. Tikt 
ant rytojaus, vienas isz ukinįkų 
ant savo lauko rado nukirstę gal- 
vę, skūra nuo jos buvo nulupta, 
veidas ir liežuvis nupjauti, akys 
iszluntos. Kas tę padarė, iki sziol 
nepasisekė surasti.

B Waiszawos universitete, ant 
antro pusmeczio *zių metų, nu- 
spręsta‘iszwaryti net 550 studen
tų už neužmokėjimę pripuolac- 
czio už mokdę užmokės n i o. Nėra 
abejonės, kad terp iszvarytų nė 
ra maskolių, kadangi Warsza- 
vos universiteto valdžia visus 
pinįgus, kokius tikt turi ar tai 
nuo koncertų ir privatiszkų au 
kų, stipendijas net lenkų užraszy- 
tas apverezia vien ant ezelpimo 
maskolių studentų, ji tiesiog 
vsgia lenkų sudėtus pinįgus ant 
maskolių naudos; nežingeidu to
dėl, kad ant tzelpimo vietinių 
nieko pe lieka.

B Nachiczevaniuje, pietinėj 
Maskolijoj, maskolių VVelykų su- 
batoj rengėsi iszplaukti guriai 
vys; ugnis po katilu buvo pa
kurta, bet į katilų dalį nusiuntė 
10 darbinįkų ant reikalingų pa 
taisymų. Bedirbant darbinįkams, 
karszti garai ant syk iszsiveržė 
isz katilo, juose trys žmonės 
su visu iszvirė, kili trys teip 
baisiai nupliko, kad juos tuojaus 
reikėjo gabenti į ligonbutį; du 
isz jų ant rytojaus pasimirė; li- 
kusiejie keturi nuplikę ne pavo
jingai. '

Q Paskutinis gyvulių maras 
pietinėj Afrikoj neiezpasakytai 
daug pridirbo blėdies gyvulių 
augintojams; daugiausiai blėdies 
maras pridirbo Transvaaliaus re- 
publikoj. Pagal to kraszto rando 
apgarsintas žinias, nuo maro isz 
gaiszo ežia 800000 galvijų, 250 
000 tukstanezių likosi ant rando 
įsakymo užmusztų, 150000 įskie
pyje apsaugojimo vaistę ir tie 
iszliko; isz viso, visoj republikoj 
iszliko tikt pusė milijono galvijų.

| Wiborge, Baltiszkų jūrių 
pakrantėse, Maskolijoj, sudegė 
laivų dirbtuvės inžinieriaus 
Galleno. Dirbtuvės rods buvo 
asekuruotos, bet trys kę tikt pa
dirbti garlaiviai asekuruoti ne 
buvo. Prie to diktai darbinįkų 
likosi apkultų arba apdegintų. 
Nuo ko užgimė ugnis, nežinia. 
Blėdį jos padarytę skaito ant pu
sės milijono rublių.

| Austrijoj ir ^Vokietijoj per- 
eitę sanvaitę siautė audros su 
ledais, kurios daug blėdies pada- 
darė laukuose. Kaime Gulbitz, 
Szlezijoj, perkūnas trenkė į mok- 
slainę ir užmuszė 4 mokintinius 
ir mokintoję. Upės ir upeliai už
tvino ir pridirbo daug blėdies, 
ypacz Bavarijoj.

| Czekijos tos'apilėj, mieste 
Pragoj, ezpliodavo garinis kati
las ant garlaivio “Fnmciszkaus 
■Juozapo”, prie ko 4 žmonės li
kosi užmuszti ir daug tapo su 
žeistų.

| Mieste Cbateau San Julien, 
netoli Kartagenos, sziaurinėj 
Iszpanijoj, atsitiko expliozija ar 
danezių medegų dirbtuvėj. Trio- 
ba iszlėkė į padanges, prie to ir 
daug dirbanezių ežia darbinįkų 
likosi užmusztų.

| Pereito ketvergo dienę, Tur
kijos soetapilėj,mieste Konstanti 
nopoliuje, siautė baisus gaisras, 
kdrisai isznaikino net kelis szi ra
tus namų. Prie to sudegė ir keli 
žmonės.

B Netoli Dortmund, Vokieti
joj, užsidegė Zollern anglių kas- 
tynės. Kaip spėja, prie to pra
žuvo ir 45 kalnakasiai, kurie bu
vo užsidegusių kastynių olose.

| Mieste Grabov, Meklembur 
go kunįgaiksztystėj, siautė dide
lis gaisras, kurisai isznaikino 80 
namų. Ugnyje pražuvo daug 
žmonių turtų.

B Mieste Katovicuose, Szlezi
joj, Prosuose, sugriuvo vieni na
mai, prie ko 6 žmonės likosi už
muszti.

Naujausi iszradimai.

B Daktaras Lambert isz Na- 
mur, Belgijoj, kaip pranesza 
laikraszcziai, iszrado pasekmingę 
vaistę nuo džiovos. Kaip sako, 
su tuom nauju vaistu per du pa
skutiniu metu jam pasisekė daug 
džiova serganezių iszgydyti, 
nors daugely] atsitikimų liga bu
vo Isbii įsikerojusi. Daktaras 
Lambert apie savo vaistę ren
giasi dabar praneszti Belgijos 
mokslo akademijai. Daug jau 
iki sziol buvo visokių 
vaistų nuo džiovos, apie juos 
pilna antai apgarsinimų ir ameri- 
koniszkuose laikraszcziuose, bet 
jie pasekmingai gydo paprastai 
tikt sveikus, nė jokių vaistų ne- 
reikalanjanczius, tikrai gi džiova 
serganezių dar jie neiezgydė. Ar 
Lamberto vaistas geresnis, sunku 
įspėti. Žinoma, jeigu jis isz tikro 
tokį vaistę hzrado, jeizu apie jį 
garsina ne vien ant rekliamos 
sau, ant patraukimo ligonių, tai 
jį iszbandys ir kiti daktarai ir 
nuo jų iszgirsime apie jo pasek- 
mingumę prie gydymo ^džiova 
serganezių.

| Italijono Marconio iszrastas 
telegrfas be drato, prie ku
rio aut nusiuntimo tekgramo ne 
reikia visai, kad vietos butų su
jungtos telegrafo drūtais, atkrei
pė akis kilų iszradėjų ant to bu
do. Dabar laikraszcziai pranesza, 
buk Marconio vientautis, italijo- 
nas inžinierius Leonardi, iszrado 
telefonę, prie kurio,ant susikalbė- 
j mo, visai nereikia, kad vietos 
butų sujungtos dratais,susikalbėti 
galimi isztolo nejungiant vietų 
daug pinįgų kasztuojancziais 
drūtais. Toksai telefonas be drato 
ne tikt ne niekesnis už dratinį, 
bet priešai ngai, prie telefono 
Leonardi žodžiai girdėt aisz- 
kiaus, todėl ir susikalbėti galima 
is>ztoliaus negu su sziędieniniais, 
nors ir su sziędieniniais, prie ku
rių vietos sujuntos drūtais, leng
vai susikalba ant 2000 angliszkų 
mylių, prie pagerintų gi telefonų 
ir nuo toliaus.

Du jauni Chicagiecziai, Darley 
ir Pfeiffer, iszrado nauję explio- 
duojanezię medegę, kurię jie 
Mirexu praminė. Medega ta ex 
plioduoja po vandeniu, ant to ne 
reikia ne jokių daugiaus prietai
sų, explioziję gimdo vandens 
spaudimas ir nuo to spaudimo ar
danti pajiega pasididina. Banda- 
vones atliko ant upės Potomac 
paskirta Amerikos kariszkos lai 
vynės komisija, dabar daro dar 
jas Springfielde.

| Kazokas Traklin isz Novo 
Czerkasko, Kazokų Žėmėj, iszra- 
do budę, kaip geležį ir plienę pa
versti į tep minksztę kaip skūra. 
Isz tokios suminksztytos geležies 
jis pradėjo dirbti czebatus ir cze- 
verykus. Gyventojai Kazokų Že
mės perka juos noriai, kadangi 
jie pigesni už ^kurinius; nežinia 
likt ar jie teip jau ilgai laikys 
kaip ir skuriniai.
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mo srovės. Gyventojai, teip kaip ir norvegiecziai, paėina 
nuo senovės Normanų, bet atskirti jūrėmis nuo savo brolių 
Skandinavijoj, užlaikė jie gryną senoviszką Normanų kal
bą, kalba gi norvegieczių, po įtekme kaimynų, diktai per
sikeitė. Islandijos gyventojai, kurių ant salos yra apie 
100000 galvų, yra gana apszviesti, nėra ežia turbut žmo
gaus, kurisai ne mokėtų raszyti ir skaityti, turi jie ir savo 
atskirą literatūrą. Minta isz žvejonės, gyvulių auginimo 
ir rinkimo isz lizdų pūkų laukinių žąsų; javų ne sėja, ka
dangi jie ežia jau ne nunoksta. Islandija priguli Danijai, 
bet rėdosi ji visai ne prigulmingai. Svarbiausias miestas 
yra Rejkiavik, gulintis lomoj, pietvakarinėj salos dalyj, ne 
toli karsztų szaltinių, kurie suteikia miestui karsztą vande
nį ant visokių reikalų; daugumas namų yra pastatyti isz 
medžių, kokius ežia sunesza Golfstremo srovė.

Skandinavijos pussalis.
Didžiausias isz Europos pussalių yra Skandinaviszkas, 

atsiskiria jis nuo Europos kelmo ant linijos turinezios 70 
geografiszkų mylių, terp užtakos vadinamos Waranger 
fiord ir įtakos upės Tomeo į Botniszką užtaką, traukiasi 
nuo sziaurrytų, pietvakarų link; uždengia jis nuo szitfurių 
Baltiszkas jūres. Skandinaviszko pussalio krantai bėga 
beveik paraleliszkas ne tikt prie viens kito, bet ir prie 
krantų kaimyniszkų krasztų, kaip antai prie Jutlandijos 
krantų ir prie rytinių krantų Baltiszkų jūrių. Iszsiszako- 
jimų Skandinavijos pussalis turi ne daug, tikt pietinėj 
dalyj, prie Vokiszkų arba Sziaurinių jūrių susai bėgusios 
pertakos Skagerrak ri Kategat, atidalinanezioę Skandina- 
viszką pussalį nuo Jutlandijos, padaro trikampę užtaką, 
kuri giliaus įsipjauja į pussalį. Salų, ypacz didesnių, prie 
jo yra teiposgi ne daug. Prie rytinio szono, arba ant Bal- 
tiko yra mažos salos, didžiausia isz jų yra Gtotland, siaura 
ir ilga sala Oeland, atidalyta nuo kietžemio siaura Kalmaro 
pertaka Ant Atlantiszko ceano ir ant sziaurinių jūrių yra 
tikt smulkios pakranezių Balutės, kaip antai Lofotai. Va
karinėj pussalio pusėj yra daug siaurų, mažų bet gilių 
užtakų fiordais vadinamų, isz tokių užtakų svarbiausios 
Trondhjemjiord, Sognefiord įsipjovęs į kietžemi ant 25 

mylių giliai ir iszsiszakojęs paveiksle elnio ragų.
Didesni Skandinaviszko pussalio dalis tveria granitinį 

iszkilimą besitraukiantį areziaus vakarinių pakranezių,nuo 
priežemio Nordkap sziauriuose iki priežemiu! Lindesnaes. 
Rytinėj pussalio dalyj yra daugiaus ruimo dėl pakranezių 
žemumos, isz tokių žemumų svarbiausios yra: Pakranezių 
žemuma Botniszkos užtakos ir žemuma Pietines Szvedijos. 
Iszkilimas staeziai nusileidžia prie Antlantiko ir prie Vo
kiszkų jūrių ir Ledinio oceano, isz palengvo gi prie Bal
tiszkų jūrių; į vakarus jis iszrėžytas fiordų klonimis, rytuo
se gi upių ir ažerų klonimis ir padalytas į dalis fieldais 
vadinamas. Augszcziausi fieldai yra pietvakarinėj pussa
lio dalyj, isz jų antai Galdhoeping iszkilęs ant 2600 metrų 
arba 8500 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus.

Skandinavijos iszkilimas dalina tekanezius vandenis į 
dvi dali: upės tekanezios į vakarus $ra trumpos, rytinės gi 
ilgesnės. Skandinavijos upės teka arba į vakarus arba 
į rytus beveik paraleliszkai viena prie kitos; vakarinės yra 
trumpos, kadangi iszkilimas nusileidžia urnai, o krasztas 
uoluotas, turi per tai daug vandens puolimų, didesniuose 
įdubimuose padaro ažerus, kadangi dėl kietumo olos, van
duo neįstengia pavirsziaus prideraneziai iszlygyti, ant ko 
ne buvo dar ne laiko, kadangi upės tos dar jaunos: teip 
vadinamuose lediniuose laikuose, teip kaip dabar antai 
sala Greenlandija, Skandinavija buvo visa ledo užklota, 
todėl ir jos upės pasidarė tikt nutirpus ledui. Upės tos, 
nors vandeningos, kadangi vandens joms suteikia sniego 
plotai nuo virszaus iszkilįmo, dėl savo smarkaus tekėjimo, 
daugybės uolų ir vandens puolimų ne tinka laivų plauki
mui, bet užtai jų pajiegą sunaudoja int varymo maszinų: 
ant upių Skandinavijoj yra daugybė malūnų, lentų pjovi- 
nyczių ir kitokių dirbtuvių. Smarkiai tekanezios upės ir 
užlaiko fabrikus, kadangi ne esant Skandinavijoj akmeni
nių anglių, ant varymo maszinų pasinaudoti isz garo at- 
seitų per brangiai.

Upės vakarinio szono yra trumpos, nuo iszkilimo teka 
žemyn smarkiai ir įpuola į fiordus paveiksle didelių van
dens puolimų. Ant rytinio szono vandens turi daugiaus 
ruimo, kadangi ežia yra didesni pakranezių žemumų plo
tai, todėl upės ežia ilgesnės bet ir jos, su mažais iszėmi- 
mais, ne tinka irklavimui, kadangi ir ant jų yra diktai 
vandens puolimų. Isz daugelio tekanezių toj dalyj upių 
verta paminėjimo tikt Dal-Elf, susidedanti isz dviejų 
upių: vakarinio ir rytinio Dal-Elfo.

Į pietus nuo įpuolimo tos upės, ant žemumos Pietinės 
Szvedijos yra ažerų gruppa su upėmis isz dalies iszvalyto- 
mis ir sujungtomis kanalais ir todėl tinkanezioms laivų 
plaukimui. Isz daugelio to kraszto ažerų svarbiausi yra: 
Maelar, per trumpą gerklę jungiasi jis su Baltiszkomis jū
rėmis; siauras ir ilgas ažeras Wetter, per upę Motala susi 
jungęs teiposgi su Baltiszkomis jūrėmis; didžiausias isz tų- 
ažerų yra Wener, susijungęs su Kategatu per upę Gota. 
Ažeras Wener likosi sujungtas kanalu su ažerų Wetter; 
ant apėjimo vandens puolimo Trolhaeta, ant upės Gota, 
teiposgi likosi nukastas kanalas ir tokiu budu Baltiszkos 
jūrės tapo sujungtos su Vokiszkomsioms, Apart Go
tos, į pietus, taigi į Skagerraką, teka ilga upė Glomen.

Kaslink klimato, Skandinavijos pussalį galima pada
lyti į dvi dali: į vakarinę ir rytinę. Vakarinėj dalyj pu- 
czia nuo Golfstremo vėjai, kurie atgabena szilumą ir drėg
numą, todėl klimatas ežia drėgnas, bet ne szaltas, nė vienas 
to szono portas iki Warangerfiordo žiema ne užszala, portai 
gi rytinio szono, taigi portai Baltiszkų jūrių būva ledo už
dengti; girių rubežius ir rubežius dirbamų laukų siekia 
vakariniame szone, taigi Norvegijoj, toliaus į sziaurius 
negu kur nors ant visos musų žemės; dangus beveik visada 
apsiniaukęs; lytaus per metus nupuola teip kaip ir ant va
karinių Anglijos pakranezių apie 3 metrai, arba netoli 10 
pėdų. Kita gi dalis, taigi rytini, uždengta kalnų nuo drėg
nų vakarinių vėjų, ežia puczia sausi rytiniai, todėl ta dalis 
klimatą turi kontinentaliszką, taigi žiemos ežia szaltos, 
vasaros gi sziltos, daug sziltesnės negu ant vakarinio szono 
arba Norvegijoj. Nors ant vakarinio szono žiemos laike 
klimatas sziltesnis, bet sniego linija ant kalnų toj pusėj 
yra žemiaus, negu szaltesnėj rytinėj; tas paeina nuo to, 
kad ant vakarinio szono nupuola daugiaus sniego, apsi
niaukęs gi dangus saugoja jį nuo sutirpimo. Ant vir- 
szaus iszkilimo yra dideli sniego laukai, geltczerai vienok 
dabar jau ne prisigriebia iki jūrių, seniai jie traukėsi iki 
jūrių, užklojo upių klonis ir jas apsaugojo nuo užneszi- 
mo su dumblu; pasitraukus ledams, jūrės užliejo tas 
klonis ir tokiu budu pasidarė fiordai.

Skandinavijoj yra daug girių, auga ežia daugiausiai 
i spygliniai medžiai, girios lapuotų medžių auga tikt pietry- 
, tinėj dalyj.

(Toliaus bus)

(Tąsa).
Jutlandijos pussalis turi daug atžalų ir sąnarių, 

ypacz gi rytinėj pusėj, ežia į kietžemį įsipjauna daug ilgų 
ir siaurų užtakų. Toliausiai į sziaurius isz tokių užtakų 
dabar pavirto net į pertaką, kadangi Wiena laike smar
kios audros jūrių vilnys iszardė jungiantį perkaklį. Ry
tinėj pusėj yra salų grupa, atidalyta nuo Jutlandijos siau
ra, turinezia pusę mylios ploczio Mažojo Bdto pertaka, 
nuo Szvedijos gi Sundo pertaka, salas gi pertaka Didžiojo 
Bdto padalina į dvi dalį: rytinę, kurioj yra svarbiausia 
sala Zelandija ir vakarinę, su svarbiausia sala Fijonija. 
Salos tos yra kai pi tiltas, per kurį į Sz vedi ją ir Norvegiją 
prisigriebė tautos germaniszkos kilmės ir ten apsigyveno, 
isz jų tai susitvėrė szvedai ir norvegai. Vakarinėj pusėj 
pussalis neturi jau nė teip žnaimę užtaką, nė salų: sziau
rinėj daly j traukiasi placzios pieskų sudūmos, dėl kurių 
laivams sunkų isz tos pusės ant pussalio prisigriebti; tikt 
pietinėj pussalio dalyj sudūmos tapo vilnių iszgraužinėtos, 
isz jų pasidarė mažos pailgos salos.

Jutlandijos pussalis yra kaipi vartai atskirianti Sziau- 
rines arba Wbkiszkas jūres nuo Baltiszkų. Isz trijų per- 
takų, kaipo spragų per tuos vartus, tikt viena, taigi Sund, 
tinka laivų perėjimui. Kokia vieszpatystė turės tą pėrtaką 
savo rankose, ji gal uždaryti laivams kelią isz Baltiszkų į 
Sziaurineė jūres ir toliaus į Oceaną. Kadangi ta pertaka 
sziądien Danijos rankose, užgimus gi Europoj didesnei 
karei, Danija galėtų pavesti Sundą Maskolijai,o toje galėtu 
uždaryti vokiszkju laivynei Baltiszkų jūrių kelią į Sziaurines 
jūres, todėl, ant apsisaugojimo nuo to, Wokietija nukasė 
per prigulinezią jai pietinę Jutlandijos dalį teip vadinamą 
Sziaurrytini kanalą, kuriuomi gal perplaukti ir didžiausi 
jūrių laivai.

Pagal savo pavirszių,' Jutlandijos pussalis, drauge su 
prie jo ėsanezioms saloms, tveria dalį didėsės Europos kel
mo žemumos, netoli rytinio szono, prie pakranezių pussa
lio, nuo pietų sziaurių link iki priežemiui Slcaqeny traukia 
si ne augszto iszkilimo diržas, kurio augszcziausios vietos 
vienok ne pereina 150 metrų arba netoli 500 pėdų augsz- 
cziaus jūrių pavirsziaus; iszkilimas tasai yra pratęsimu 
Uralo-Baltiszko iszkilimo diržo. Rytinės pakrantės ir salos 
turi žemę vaisingą, iszkilimo gi diržas ir vakarinės pakran
tės yra tai pieskynai, bet prie ramių užtakų, už pieskų 
sudumų vandens suneszė dumblą, isz kurio, nupylę ap- 
saugojumo pylimus nud jūrių, žmonės padirbo puikias ga
nyklas ir vaisingas dirvas. Ant rytinio szono auga buku 
girios, vakarini dalis, kur tankios vėtros ne duoda me
džiams prideraneziai suželti, girių ne turi. Upės ant Jut
landijos pussalio, apart tekanezios per pietinę, prigulin
ezią Vokietijai pussalio dalį, upės Eider, ne turi didelės 
vertės; nuotakumas jų teip mažas, kad jos ne tinka net 
vandeninių malūnų varymui.

Gyventojai susideda isz daniteziu, giminingų norve- 
giecziams, gyvena jie sziaurinėj pussalio dalyj ir ant ryti
nių salų, vokiecziai gyvena pietinėj pussalio dalyj, kuri ta
po ne perseniai nuo danieczių vokieczių paveržta; vokie
cziai gyvena ir ant mažij salų ėsauczių prie vakarinio pus- 
salio szono. Gyventojai užsiima daugiausiai auginimu 
galvijų; iszgabena jie daug sviesto į svetimus krasztus; 
ant rytinio pussalio szono ir ant rytinių salų užsiima žem- 
darbyste; dėl stokos akmeninių anglių pramonės stovi 
ne augsztai.

Sziaurini Jutlandijos dalis ir rytinės salos tveria Da
nijos karalystę, pietini gi dalis priguli Vokietijai, toj da
lyj yra prigulinezios Prūsams provincijos Szl&urię ir Holsz- 
tein, 1864 m. pa veržtos nuo Danijos ir liuosi miestai su 
mažoms teritorijoms, Hamburgas ir Labdca. Apie pietinę 
dalį Įjakalbėsimė placziaus raszydami apie Vokietiją.

Danijos karalystė užima sziaurinę dalį Jutlandijos 
pussalio, su salomis prie rytinio pussalio, kaip antai Zelan
dija, Fijonija ir Bornholm. Salos tos yra tai vaisingiausia ir 
tirszcziausiai apgyventa Danijos dalis. Ant didžiausios salos, 
Zelandijos, yra Danijos sostapilė, miestas Kopcnhagen, 
turintis apie 400000 gyventojų, prie įėjimo į Sundo perta- 
ką, yra tai drūta tvirtynė uždaranti perėjimą laivams isz 
Baltiszkų į Sziaurines jūres; Sundo ortą traukiasi prie 
Daniszkų pakranezių; prieszais Kopenhageną yra maža 
salutė Amager, kuri uždengia portą ųuo vėjų ir nuo dide
lių vilnių; Helsingoer, prie siauriausios pertakos vietos, Be
niaus imdavo jis muitis nuo visų per Sundą plaukianczių 
laivų, dabar muitai tie, isz kurių užsilaikė miestas Helsin- 
goer, tapo panaikinti, todėl ir miestas nupuolė.

Prigulinti Danijai Jutlandijos pussalio dalis yra sziau- 
rini; miestai ežia ne dideli ir jie iszmėtyti prie vaisinges- 
nio, rytinio szono. Isz tokių miestų vertas paminėjimo 
Aalborg, prie siauriausios dalies užtakos Limfiordo, per ku
rį padirbtas geležinkelio tiltas.

Danijai dar priguli salos Feroer, netoli sziaurinių 
Szkotijos arba Szetlandijos pakranezių, apgyventos isz da
lies norvegieczių. Salos tos uoluotos, mažai vaisingos. Dėl 
plaukanczios ežia sziltos Golfstremo srovės, žiemos ežia teip 
sziltos, kad avys ganosi ant lauko per visą žiemą; užtai vėl 
vasaros teip mažai turi szilumos, kad ežia ne auga medžiai, 
isz javų net mažiausiai reikalaujanti szilumos miežiai ne. 
visada nunoksta.

Sala Islandija, ant rubežiaus terp Atlaniszko ir Sziau- 
rinio Ledinio oceanų. Nuo didžiausios Amerikos salos, 
teiposgi prigulinezios Danijai, Grenlandijos, Islandija 
yra tikt 30 geografiszkių mylių. Per Islandiją Normanai 
500 metų pirm Kolumbo pasiekė sziaurines Amerikos kran
tus. Islandija po Didejai Britanijai yra tai didžiausia 
sala Europoj. Beveik visas jos pavirszius tveria iszkilimą, 
kurio virszunės pasikelia iki 2000 metrų arba 6600 pėdų 
augszcziaus jūrių pavirsziaus; ant pietrytinio szono yra 
eilės ugnį metanezių vulkanų, terp kurių svarbiausi: He- 
kla ir Krabla. Klimatas Islandijos ne vienodas, didelis 
yra skirtumas terp klimato sziaurinių ir pietinių pakran
ezių: prie sziaurinių pakranezių jis szaltas, szaldo jas jūrių 
suvilkti ledai, pietines gi pakrantes plauja szilta Golfstre
mo srovė, ji szildo pietines pakrantes; ežia klimatas drėg
nas, ne per szaltas. Dideli iszkilimo plotai sniego ir ledo už
kloti, ant tų ledo laukų meta ugnį vulkaną i ,Hekla,Skaptar 
JoekuI, Krabla ir kiti; y ra ežia karszto vandens szaltiniai, Gei- 
zerais vadinami, metanti vandenį ant szimto pėdų augsztyn. 
Atszalusi lava ir vulkaniszki pelenai uždengia didelius žemės 
plotus, tikt kaip kur terp tų nevaisingų tirų žaliuoja pie
vutės, ant kurių ganosi avys, arkliai ir karvės. Girių nė
ra, medžiai ežia ne auga, yra tikt auganti paveiksle krū
melių beržai. Triobas gyventojai stato daugiausiai isz at- 
szalusios lavos, durpos, arba iez medžių suvilktų (rosfstre-



Wietines Žinios.
— Ant kiemo namų po nr. 334 

ant W. 15 st., du vaikai nu
sprendė, teip kaip Amerika su 
Iszpanija, vesti karę. Sugriebė tė
vų revolverius ir teip kaip ka 
reiviai su ginklais stengiasi į lipti 
per augsztas sienas į prieszųtvir- 
tynes, teip ir vaikai užsimanė, 
laikydami revolverius rankose, 
užlipti ant angsztos aptverian- 
czios kiemą tvoros. Revolveriai 
vienok buvo užprovyti, belipant 
ant tvoros iszsiszovė ir kulka į- 
lindo 12 metų Martynui Haus- 
manui į pilvą. Kaimynai par 
neszė vaiką namon ir paszaukė 
daktarą. Tasai, apžiūrėję* paszo 
vimą, pripažino jį už pavojingą 
ir liepė vaiką gabenti į ligonbutį. 
Ligonbuczio daktarai stengėsi 
per operaciją kulką iszimti, bet 
operacija ne pasisekė ir vaikas tą 
paczią dieną pasimirė. Iki sziol 
mat daugiaus Amerikos ukėsų 
pražūva namieje negu ant karės 
lauko.

— Du duonos iszvažiotojai, 
lenkai, Juozas Luchinovski ir 
Antonas Mestic, susitiko ant 
Turner a v. ir abudu norėjo par
duoti duoną vienam grosernįkui; 
abudu paskambino į gyvenimą ir 
kada grosernįkas atidarė duris, 
abudu jam pasiūlė sawo taworą; 
isz to užgimė terp konkurentų 
barnys, laike kurių Luchinovski 
iszsitraukė revolverį ir paleido 
prieszui kulką į szoną. Pagau
tą nugabeno į ligonbutį, paszowi- 
mas yra gana sunkus, Luchinovs
ki likosi suaresztuotaiL Žinoma, 
kad nė vienas dabar savo duonos 
nepardavinėja, kadangi vienas 
yra ligonbutyj, kitas gi policijos 
areszte.

— Užveizėtoji vaikų ap
saugojimo namų po nr. 248 ant 
W. Chicago av., Zuzana Telley, 
užsimanė isztrinkti vieną isz pa
liktų namuose -vaikų, 5 metų 
Minnie Peterson. Mergaitė apmi
rė nuomarium; Telley ją iszrėdė, 
pasodino į vanę ir prileido van
dens, bet visai, matomai, ne da
bojo, kadangi ant sėdinezios, ap
mirusios mergaitės paleido ver
dantį vandenį. Mergaitė teip bai
siai nupliko, kad nugabenta į li
gonbutį, ten pasimirė. Ne atsargi 
vaikų apsaugojimo namų užwei- 
zėtoja užtai pateks po sudu.

— Sekretorius lenkiszkos na
mų statymo draugystės vardo 
Kosciuszkos, Juozas Dudek, 
paszlavė 8000 dol. draugystės 
pinįgų, už ką pateko po sudu. 
Sudžiai Watermannui jis prisipa
žino, kadangi besigindamas ne 
galėjo sawę iszteisinti. Mat len- 
kiszkose draugystėse užveizėtojai 
vieszų pinįgų dar mažiaus apie 
juos rūpinasi negu musų drau
gystėse, ten griebia dar daugiaus 
vieszų pinįgų.

— Advokatas garsaus Luet- 
gerto, užmuszėjo savo paezios, 
isz kurios padarė j s deszras, su
teikė sudžiai Gary aktus su nuro
dymais, kad prova Luetgerto at
sibuvo ne pagal tiesas, todėl turi 
būti atnaujinta. Aktus tuos au
džia priėmė ir nors Luetgert 
nuspręstas ant viso amžiaus į ka
lėjimą, jo prova pereina dabar 
į augsztesnį szteto sūdą.

— Prasidėjus karei su Iszpani- 
ja pabrango valgio produktai, 
pabrangs ir alus, degtinė, cigarai, 
kadangi laike karės ant tų daiktų 
uždėjo didesnius mokeszczius, pa
brango ir duona. Mat karė vis 
sunkiausiai puola ant varguolių 
sprando: ne vienas isz didžturezių 
isz karės turi pelną, bet varguolis 
niekada.

— Ant linijos Northvestern 
geležinkelio, ant Jefferson ui., 
paSažierinis trūkis pervažiavo 
skersai szėnių einantį Stanislową 
Aleksandravyczių ir užmuszė jį 
ant vietos. Užmusztasis buvo ne 
vedęs, gyveno po nr. 563 Jeffer
son ui. • • •'

— Į Chicagą pereitą sanvaitę 
atkako Belgijos sosto įpėdinis ir 
apsistojo Auditorijos hotelyj. At
lankė jis Chicagos pjovinyczias, 
Fieldo muzejų ir kitas Ch:cagos 
vietas. Isz Chicagos iszkeliawo jis 
toliaus į vakarus.

Pigiai ant pardavimo sztoras su 
gyvenamais ruimais, geroje wie 
toje, lietuvių ir lenkų, apgy 
Ventoje So. Čhicagoje; gera vie
ta ant visokių biznių, o labiau
siai ant saliuno. Atsiszaukite po 
nr.

8800 Houston Avė., 
(10-6) So. Chicago, III.

Draugyszczių reikalai.
Piknįkas! Piknikas!

Draugystė Szv. Juozapo isz 
MelrosePark,III.,turės savoPiknį- 
ką nedėlioj, 29 d. Gegužio, arti 
miestelio River Side, gulinezio 
ant upės Desplaines, ant 39tos ir 
Harlem avė., vietoje vadinamoje 
Mrs. Cath.Nehir Grove 4j mylios 
į pietvakarus nuo^Halsted St. 
Wieta yra graži, prie gražios upės 
ir puikiais gojais apžėlusi.

Lietuviai isz sziaurinės miestų 
dalies tegulsima karus Paulina st. 
ir gauna transportą, ant karų 12 
ui. į vakarus, o isz 12to* į Og- 
den avė. į pietvakarus. Lietu
viai vakarinės miesto dalies gali 
važiuoti karais ulyczių:Madison, 
12tos ir 22ros, ir gaut transpor 
tus ant Ogden avė. Karai Og- 
den avė. ir karai 22ros ulyczios 
visus dawež iki West 48tos avė. 
I«z W. 48tos av. eina jau kiti karai 
25ta ui. į vakarus, kurie kreip
damiesi į pietus dawež net į vie
tą. Wįsas kėlės kasztuos tikt 10c. 
Kuriem yra parankiu, gali va
žiuoti geležinkeliu Chicago Bur
lington & Quincy R.R. pirkdami 
tikietus iki Harlem Sta. Ant szio 
geležinkelio galima sėeti ant sta
cijų: Halsted ir Alport ulyczių 
prie 16tos ui. Isz Harlem Sta. 
ta vieta yra į pietus tik už 7 blokų 
ir isz ten eina streetkariai, kurie 
už 5c. davež prie pat piknįko 
daržo. Piknįkas prasidės 10 vai. 
priesz piet. Grajys puiki muzi 
ka. Tikietus bus galima gauti 
nuwaževus ant vietos. Prekes ti- 
kietu tik 25c. Prisirengkite visi 
ant tos puikios zabovos o nepasi
gailėsite iszvažiavę ant szviežio 
oro.

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

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

Mitingai.
Chicago, Nedėlioj, 29 Gegužio, 

tuojau s po sumai, bažnytinėje sa
lėj, Dr-tė Apveizdos Dievo lai 
kys mitingą, ant kurio užpraszo 
kuo daugiausiai lietuvių norin- 
czių prisiraszyt i, nes dabar szi 
draugystė numažino įstojimo mo
kestį: naujai įstojant! sąnariai 
mokės tikt $1.00. Pasiskubinkit 
prisiraszyti, mokestis įstojimo 
yra numažintas tikt ant trumpo 
laiko.

Užpraszo,J. Krasnaubkas, sekr.

Ch:cago, Subatoj 28 Gegužio, 
8 valandą vakare, salėj S. Lelia- 
sziaus, 650 S. Canal St. Liet. 
Demokratiszkas Kliubas 7 tos 
vardos laikys savo mitingu, ant 
kurio visus lietuvius užpraszo 
kuoskaitlingiausiai susirinkti.

Komitetas.

Naujas szokių Kliubas.
Jauni Chicagos lietuviai užma

nė uždėti szokių Kliubą. ant ku
rio uždėj rao szaukia pirmą mi
tingą ant subatos, 28 gegužio, į 
Liaudanskio salę, 3301 Laurel 
st. 7| walandą vakare, ant ko 
užkvieczia visus jaunus waikinus 
ateiti ir pasikalbėti apie uždėji
mą minėto kliubo.

Komitetas.

Nauja knjga!
Sziose dienose iszėjo isz po 

spaudos nauja ir labai naudinga 
knįsrelė: Trumpa Geografija ar
ba Žemes Aprabzymas, sutaisyta 
Nerio. Czia yra trumpai ir kuo- 
aiszkiausiai apraszyta visos pen
kios svieto dalys, jų gyventojai, 
gyvuoliai ir augmenys. Svietas, 
jo dalys ir salos yra perstatyta 
mapomis, o žmonės gyvuoliai ir 
augmenys aiszkiais paveikslais. 
Knįgelėje yra 48 abrozdėliai ir 26 
mapos. Knįgelė turi puslapių 144. 
Jos prekė 25c. Iszsiraszydami ir 
pinįgus prisiųsdami adresuokite:

A. Olszevsk.is,
Sub. Sta. 6J Chicago, III.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugų: Juozo Auri- 

los ir Antano Rudmieno, isz Kauno gb. 
Reseinių pa v., kaimo Waitinėnų. Pir- 
miaus gyveno Nev Britain, Conn. Jie 
patys, ar kas kits, teiksis duot žinią ant 
szio adreso: Charles Hicks, 
Lake Shore, Golden Flees Mine, Colo.

(2D-6)

Pajieszkau Jokūbo Gavieno, kuris ne
seniai pribuvo į Philadelphia,Pa.,paeina 
isz Suvalkų gub., Wilkaviszkio paw.. 
Karkliniųgm. Walavyczių kaimo, kas 
ji žino, teiksis man praneszti ant szio 
adreso:

Andrius Shnider,
259 Athens St., So. Boston, Mass.

Pajieszkau Juozo KalwHiczio, Marės 
Kalwaicziutės, Pljuszo Zibertavyczaua 
ir Petro Rudzewycziaua, wisi isz Suval
kų gub., Wilkawiszkio paw., Pajevonio 
gminos, Szielsodžiaus kaimo. Teiksis 
atsiszaukti ant szio adreso:

Tamoszius Kalvaitis,
Banksville. Pa.

so:

Pajieszkau savo draugo, Kazimiero 
Sungailos, isz Kauno gub. Telszių pa v., 
Leibiszkes kaimo; pirmlaus gyveno Chi
cago]. Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot 
žinią ant szio adreso:

Wincas Norvaiszas, 
214 Ist st. Elizabeth Port, N. J.

Pajieszkau savo draugo, Juozo Leka- 
vycziaus,isz Kauno gub.,6ziaulių pav., 
Sereikų kaimo. Beniaus gyveno Chica- 
goje. Atsiszaukit ant szio adreso:

Paul Juozupaitis,
3244 S. Morgan St., Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Tamo- 
sziaus Puodžiuno, Isz Kauno gub. 
Sziaulių pav., Puszynės kaimo: seniaus 
gyveno Chicagoj, III. Jis pats, arkas 
kitas, teiksis man duot žinią ant szio 
adreso;

Jonas Zdanavyczius,
116 N. Union St., Shenandoah, Pa.

Pajieszkau Kazimiero Skabelio, isz 
Kauno gub. Panevėžio pav., Katkų 
kaimo; du metai atgal gyveno jis Chi- 
cagoje. Teiksis atiszaukti ant szio adre-

M i kolas Markevyczia.
Box 262 Thomas, W. Va.

Pajieszkau savo szvogerio, Antano 
Latvio, isz Kanno gub., Reseinių pav., 
Peldzunų kaimo: pirmiaus jis gyveno 
Chicagoj. Teiksis atsiszaukti ant szio 
adreso.

Geo Mitchul
« Box 26 Middlebury, Conn.

Antanas Kaloskis,
ALTORIŲ DIRBĖJAS.
Dirba labai puikiai į geriausias 

bažnyczias altorius, altorėlius, 
kryžius, stacijas, stovylas ir vi
ską,kas tikt į bažnyčią yra reika
linga. Teiposgi dirba puikius al
torėlius į namus, pastatomus ant 
stalo ir pakabinamus ant sienos; 
krapelnycziukes, liktorius ir t. t 
Kas ko reikalaujate, adresuokite 
teip:

Anthony Kalosky, 
Box 280, As-uniption, III.

Knigu Kataliogas.
KnigoN sv’ietiszkos iutalpos.

Abecela geriause moklotuwe dėl waiku 90c. 
Amžiaus galas Poniko Piloto, karia buwo 

itMlže VVioMzpatiei Jėzaus................ 5c
ANDERSONO PASAKOS. Wioooje knyge

lėje 10 gražiu patakaiezlu .................. 15c
Aiuerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotal Itzaitanmai ir patarlei isz gyweni- 

mo »enowe» Grekonu bei Rymionu“ “ 5c
Apteka Dlewd....... ..............  11.00
Aliute duktė kunigaikszozio Kerniaus, nauja

Ir graži pasaka ............................................... 5c
Apie kalbu pradžia ir tikroa rodos de) apsisaugo

jimo nuo neprieteliu wedancziu isz tikro ir 
iszganingo tikėjimo kelio In prapulty. Czia 
raszejas nurodo kurios yra seniausios ant 
swieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuwi»zka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiaukiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
Isznatkinti; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo to neprieteliu apsisaugoti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti i.z girtybes. Czia 
f apraszo kas yra arielka, kaip jt kenkia žmo- 

gui, parodyta su keturiais abrozeliais žmo
gaus pilwo, kokios iii girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszslgy- 
dyti. ... . • Mo

Baltas Karžigis (eiles).........;.............................  5c
Birutes dainos “ “ 10c
Budai gydymo. Daktartszka knyga................. Wo
Diewaius, apysaka szios gadynes. Yra Ui gra

žiausia pasaka, kurios lietuwiai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• u ll.oo

Dainų skrynele ,, ,. 90c.
Dewoniszklu kryžius (isztyrimas apie Dewo-

nlszkiu kaimo kryžiuj .... lOr 
Du broliu piesainys isz tarkų kares su masko

liais ......................................................... >c
Duonos jieszkotojai (apysaka) . 35c
Du puikus apraszymaf apie nedorybe žydu ir

piku auginimą vaiku 11.00
“Dirva" medega 8. Daukanto bijograOjal (gy

venimui). Yra Ui naujause knigeie Ir labai 
akyva, kurioje apraišytai gymenlmaa 8ima- 
noDauksnto auopst kūdikystes iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi, ka velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija paUlpinu. Apart 
to knigeleje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... 80c 

Etnoliogiszkos smulkmenos »c
Egle žalcziu karaliene ir iszgriovimas Kauno 

pilis 1362 m . du puikus dramai paraižyti A- 
Teksandro Gužuczio .... 25c

Genu Dede. Graži pasaka isz sziandieninio Lie
tuviu padėjimo.................................. 10c

Gyvenimas Stepo Rauduoslo pasakos 15c 
Gyvenimas Genavaites (Genovefos). Yra 

Ui labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra Wo

Graži valku knygele “ “ 1 10c
Istorija Europos su mapems 50c
Istorija gražios Katrukos “ " 10c
Istorija užtaiko Francuzu vainos atsitiku

sios Afrikoje . . . .3Oo
Istorija gražios Mage Ienos >0c
Istorija septynių Mokytoju • “ SOo
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas. *0c
Iszganimas vargdienio. Knigeie pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
Juokingas pasakojimas apie BzalUbulzius

Ir du gražus straipsniai isz uklmkystes 6c 
Juozu pas Koniuszevskls, arba kankinimas

V n Įjotu po valdžia maskoliaus . .50c
K. DonelaiczioraszUi ... 40c
Ka darytie, kad butume sveiki ir ilgai gyven

tume.............................     l<Ms.
Kankles. Iletuvisrkos dainos su natomis, 

suUisytos ant 4 balsu, dėl vyru ,. 26o.
Kaip igytie pinigus ir turu „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai .... 10c
Kas teisybe Ui nemetai puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo n 15c 
Kristijonas Duonelaitis „ „ 10o.
Kas yra. o kas bus „ ,. 10c.
Krumpliu Jonas pasaka ,, „ lOo
Kinai ir kaip jie gyvena................ . ...........•••••0°
Kelios istoriszkoa dainos. Czia Ulpinast labai 

gražios ir svarbios dainos apieKietuvos pra
eitie jos lietuvlszkus kunigaikszczlus, Kra
žių skerdyne irtt. . . 10c

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

Keistutis, tragedija Bse aktuose ant loszimo
teatru ..... 20c

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pu«1.64 10c 

Kabalas Ulpinantis savyje visokius užmlnl-
mui ir ant ju reikalaujanti atsakymai. IOj 

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. AnU- 
no Wienožinsko. Labai gražios dainos 20c 

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

Lengvas būdas paežiam per savęs pramok- 
tie raszvtie, dėl nemokanczlu 10c

Lietuviszkos dainos Isz visur surinktos,
apie keturi szimtai dainų " C.00

Lietuviszkas sziupinis “ 5c
Lietuviazkl Rasztal ir Rasztlnykal 50c
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rinti 72 dainas. , „ 15c.
Lietuviszzas lementorius vokiszkoms lite

roms preke .... 20c
Lietuvnyku bekListuvos nusidavimai, vo- 
• kisskoms Utaroms. 35c
Lietuvos Istorija, paraižyta 8. Daukanto,dvi 

dideles knygos, kožna po 31.50, sykiu 
abi........... ................................................. 93 00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurios galima iszmokti 
gerai virti valgius ir atsakaneziai vesti 
kukne ..........................................................20c

Lietuvvstes praeitis, dabartis ir ateitis 26c
Medeio pasakajimas. Szi knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
ra.-zo atitikimus vieno Medijo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
Ui akyvas Ir pamokinantis apsakymas su 
trims abrozeliais. . . 10c

Maskolijos politika su Europa ir ksUlikiszka 
bažn.vežta. lazrodymas kaip maskoliai per
sekioja, klnkina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyczlss........................................... 10c

Musu mužikėlis iszduous snt naudos Lietuvos 
Uklnykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos Uutlszkas kilimas. Po Um ro
dos uklnykams prie gero vedimo ukinykys- 
tes, ir k dėtas pasakaieziu . . . lOe

Medega musu Uutisskal vaistinykystal. Szloje 
k n igoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaunircziai Ir Suvalkie- 
ežiai, tepgi apraszo kokeis valsui! prasti 
žmones jas gydo. Preke . . 40c

Namelis pustelnyko “ “ t 75c
Naujas lietuviszkas Lementorius „ 10c
Negirdėtas daikUs ir gsros rodos musu mo

terėlėms „ 6c,
Nedorybe Rymo Cieoorians, istorija isz laiko 

pnnavojimo Nerono .... 80c
Nestprteszyk. Komedija grajyjama teatruose IQo 
Padėjimas lietuviu tautos rusu vleszpatystsj 

(socijaliociazkas piesziuy») 36o
Paskutines miszioa.apysaka 15c
Patarles ir dainos..................................................10c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Pulkus apraszymas tikru atsitikimu iszlai

ko lenkmeczio vainos IMS m. 40c
Petro Armiao rantai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų , . . . 10c
Praeite Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Wilnlaus,koki jame 
| kliosztoriai buvo, koki lietuviazkl kn- 

nigaikszczial gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyva Lietu
vos atsitikimu................................ 10c

Pavogti arkliai ir Meadelta Didgalvis Dvi 
gražios pasakėlės 10c

Puški eole Joną TvardanckA garsu burtinyks 
Ir jodarbus sykiu su epruszymeis spie bur
tus. Puslapiu 1M Preke 25c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmonių 
ir visokios rodos . 15c

Pradfisaokslis Rankos Raisto dėl nori nešiu
Iszmoktle gražiai rureytie . 10c.

Pradinis mokslas angllsikoskalbos..............75c
Pilnas stlmtmetlnis kavndorius su plane

tomis . . "Į.' 10c.
Pasakojimas Antano Tretininko „ „ 25c
Puikus apraszymas apie Lleiuva *1,00
Pavasario Halsai, naujausiu dsiou knygele,
\ turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 

aktuose .. L 15c
Plunksnos abrozelial. Sies žios naujos, labai 

gražios paeakos..................................20c
Rinalda Rinaldinas . “ “ u giJįO
Rodos motinoms apie auginimą žindanerlu 

kūdikiu , , , 10c
Rankvedle senoviszkos istorijos. Czia talpiniai 

apraszymai Egipto, Hablikviljos, Fenlcijos, 
Persijos, Judeos, Indijos ir Kinu, pagal ju

Rinkimas vaito (vaisdelis) , !, . 8c
Rutu Lapeliai naujausios dainos vokhzkotns 

literoms , . į , 15c
Benorės apraszymas apie Duktery Fllypo Ka

reivio , , , , , , , 50o
Sumiszlmaas arba baime turi d ideies akie.

Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos 15c 
Spasabas greito iszslmokinimo angektkos ka) 

bos ne apdarytas “ (1.00
o apdarytas^ “ j 1.25

Talmudas žydu *• “ 10c
Terp skausmu la garbia. Naujausios dainos .20c 
Trumpa senovei Lietuviu Istorija .. 10c
Trumpa lietuviuką Geografija paraižyta

kunigo Zebrio.............................................15c
Trumpi pamokinimai ir rodos iszimtoa isz 

knygų kn. K. Antanavicziaue...10c
Tikyba ar Mokslas. Knyga dėl tyrinejaneziu 

tikyba pasirėmė n t ant mokslo • 60c 
Tetervinams burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dvi labai gražios pasakaites 10c 
Waito pirszlyste. Komedija dėl tefctro 15c 
Wirszinykai. Margas paveikslėlis. Labai gra

ži pasaka apie virszlnykus (urednykus) 
Lietuvoje , , ,7 , 16c

Weselijo« arba pagirėliu gobtuves. j...............20c
tiponas bet Zipone ir augsingumae bei sidab

ringumas lietu viszka delnu. Yra tai moks- 
liszkas iszvadžiojimas apie paėjima lie- 
viszkos kalbos , , j , 25c

Žodynas keturiose kalbose: iietuviszksi 
latviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga de) norincziu isz- 
mok tie lenkiszkos, ruskos arba )a- 
tviszkos ka)bos 62.oo

Zemaiczlu Wyak>ipyste. Yra tai paikiaus* isto
rija Žemaitijos, jos bažnyezlu. kunigu, vys
kupu ir viso katallkiszko.tikėjimo, apra
szyta nuo pat apskelbimo Žemaieziuose ka
tallkiszko tikėjimo sulig musu gadynes, 
tai yra: nuo 1413 Iki 1841 metu. Preke gl.OO

Žentas dėl Parodos. Komedija 1 akte, kuria 
grajyja teatruose , , , 15c

Knygos Maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 

skarbu apdaryta drūtoj skuroje, žala ly
tais krasztais, drueziai apkaustytas Ir su 
kabe •• ~

Apdaryta szagrine “
Minksztame apdare « •• ••
Apdaryta baltoj cellulojdoj , ,
Apdaryta baltuose kauluose......................

„ mėlyname Ir juodame aksome 
Balsas Balandėlės arba mažas ezaltlnelis, sma

giausia knygele dėl vyru ir moterų neaztis 
in bažuyczia, naudingiausios maldos 86c 

Balsas Balandėlės apkaustitaa „ 85c
Baisa Balandėlės apdarytas kriaztole.'....... 11.50
Apdaryta baltoj oeliulojdoj 12 50

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

luose......................................................... 33.00
Garbe Dievui ant augsztybes, skaroje, ap

kaustyta Ir su kabe • IJK)
ienas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Iria kebe » gl.fiO
Senas ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkoms

literomis “ •• •• “ gi.M
Maldų Walnikelie, graži mažyte Maldų Kni

geie. smagi dėl wyru nesitis in bažnyczia 
audekliniuose apdaruose , 40o

Mažas Aukso altorius, mažyte knygele sma- 
j. gilusia dėl wyru neaztis in bažnyczia, 

drūtame audekliniame apdare , 40c
Ta pati apkalta su bleksmia , , 46c
Mažas Aukso Altorius audeklinėms ap

dare ir apkaltas su blekemis “ “ 46c
Mažas aukso altorius graieme ezagrlno apda

re.................................................................50c.
Meno szv. Marijos Panos 80o
lazganingi dūmojimai ape sopulius szv.

Marijos Paoo, •• 20c
Ražanczlus amžinas.........................  5c
Rėžančius amžinas ir su stacijoms •• 10c
Ražanczlus ir draugyste..................................... 10c
Stebuklai Dievo szv. Sakramente " 40c
Tajemnyczlos Gyvojo Ražancziaus 16c
Kauticzkoa............................................................. 75c.
150 pealmu Dovido karaliaus ant paveikslo

kantlczku „ 75c

•1.00
•3 00 
•3.50 
M.OO 
•4.00

Knygos musu locnos spaustuwes. 
Akyvi Apsireiszkimai Surietė, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta: su 7 abroaelisiis. Naudingiau*® kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. SOc 

Aritmetika. Koiga dėl iszsimokinimo rokun- 
du..............................................................56c

HYG1EN A, arba mokslas apie užlaikyme svei
katos. bzita knygele privalo rastis kiekvienuose 
namuose, nes kas jf su alyda perskaitys, patai
kysi psisaugutl nuo tuketanc.ziu visokia liga, 
pataikys užlaik vtl czieljrbeje savo sveikatą, pa
ilginti savo amsi ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo vaikelius. Preke....... ...............35c.
Istorija Suvienytu tValstlju Sziaurines Ame

rikos. Apraszo kaip Koliumbas atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padare dėl szios žemes. O ant pat 
galo talpi naši Konstitucija Suvienytu 
Vl'alstiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szloje Amerikos žemeje gyvenanczlam. 
Turi puslapiu 364 Preke 61.00

Ta pati drueziai apdaryta............................... 31-25.
Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima. kadaimm. maskoliai užpuolė 
ant bažnyezlos miestelyje Kražių, mu
šte, szande ir pjovė nekaltus žmonis, isz- 
griove altorius ir užpeczetijo bažnyczia. 
Aiszkiauslai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 

katekizmais ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Žemiu ir Kitus svietui, ju bū

vy ir pabaiga Apraszo kas j m žeme, 
Isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli In saulia Iriu kitas 
žvaigždias, kas yra planetos, kometos Ir 
kitos retai matomos žvaigždes. (Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalingiause > 
dėl perskaitymo Ir pa'imoklninto klek- 1 
vienam žmogui ant szios pasaulės gyve- 
naneziam. . ......................... |................ 75c

Ta pati drueziai apdaryta................ .1...........31.00
NAUJAVBI8 LIKTVWISZKA8 8APNINYKA8. 

surinktas isz daugel svetlmtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisukai 
Eglptiszka sapninyka.—su >10 adszklu abro- 
želiu,— su aprasz.ymu planetų Ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl inspeji- 
moateites.—Geria usei Istguldb visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisaptjuot gali. 50c 
Apdarytas......... .................... ; ...............75c

Olitypa. apysaka isz laiko terpsavisiko* ka
res Indijonu Amerikos. 26c

Pulki istorija ape Kantria Alana. kuri per 22 me
tus valkszcziodama po svietą, daugybia 
bedu ir vargu kantrei iszkentejo 90c 

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokiniu kaip reik 
raszytie gromatas In:pažystamus, prieto- 
lius, giminia*, mylimaisias ir mylimuo
sius priesz apsivedima. in ponus, kuni
gus. vyskupu* ir ktta« augsztai pastaty
ta* ypatus Pasveikinimai (pavinezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kltuoae svarbiuose atsitiki
muose. Preke. I----

ROBINSONAS KRUZIU8, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. “ ** 25o

Knygos I)wasisrkt>H intalpos.
Apie Malda kaipo rakta in dangui.................. 10c
aplenkimas 88. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iszlluoaavlmimo dusziu isz

czyszcz.iau*............................. J.....................5c
Evauk-elijos, drauge, lietuviszkos Ir lenkisz- 

kos ant kožnos nedelos ir szvente*
FUoteaarba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisybla sūdo Dievo *' 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv. Dievo Ir III zokonas sz.

Franclszkaus 
Gyvenime* szvento Benedikto “ 
Gyvenimas szvenoz. Marijos Panos „ 
Gyvenimas Wieszpatlas Jėzaus „ I 
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dienos 

5 dideles knygos, kotna po ’* 66c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viso* 5 dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užvardinlmai atspausti aukso litero
mis 
Gnesznykas sugrąžytą* ant gero kelio per 

Jezvsa Pone „ ,,
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko 
Istorija Kataliku Bažnyezlos

60c.

75c
M)c

20c
10c
90c

10c.
Istorija Kataliku Hažnyczlos 51.00
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15o
Istorija seno Istatlmo no pat sutvėrimo 

pasauks iki užgimimo Kristaus
Katalikiszkos Katekizmo* .......................
Kas yra griekas? labai naudinga knygele
Kalba ape Kataliku tikėjimą

50c 
u<r) 

75c 
10c 

. .lito

Lietuviszkos miszioa su natomis 10a
Misija. Yra tai dvasiszkas mokslas apie 

tikėjimą krimtę* Isz Raszto Szv. ir so
džių paties Kristaus 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmo
gus. norintis jradintia tikru R i»o-K» 
tuliku, privalo perskaityti szia knyge
le, Idant suprastu kas tu yra katali
kyste. kurios ji* verda neszioia.. 40c

Nekaltybe asg*rtybeir grožybe tos dorybes 20c 
Pamokslai apie suda Dievo “ ** 15c
Pamokslai ant didžiųjų rastiniu szveneziu 

ir didžiosios necelo* ,,
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos ,, 
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas apie szventa tikėjimu “ 
Stacijos arba Kalvarija........................ . ..................
Szkala pavargėliu, tirėtu ir daugel kitu 

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

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

Trumpos Katėk iženos pagal kunigu Pilkasske 15c 
Wadova* in dangų 
Wariai dangaus M 16c
Wsdvvaaaplankanezlnkanczia Wie*zpaUes 

Jezuso Kristuso ** 15c

W. StOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro- /
dosni rūpestinga, tei- 
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ, js 
KŪKARDŲ, ROŽĖTŲ, 3% 
BERLŲ, MARSZAL-'aiilfcJg^^rf(^^ 
KINIŲ LAZDŲ ir tt. | s||SS

Turiu už garbę apreikszti guo- ■ Y.CAjO'? v - w J MM U
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 1 , 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- \ 
sus augszcziaua paminėtus daig- vBAf
tus Pigiausel, Tebdngiausei /M 
ir Geriausei, nes per 30 metų CT 
užsiimdama iszdirbimais įgijau fu] viC f fA:
geriausą praktiką ir dėl to galiu M tRĮ jyg
viską padirbt pigiau ir geriau ne- 
gu kiti fabrikai. K (į?

Su guodone ■ i
W. SLOMINSKA, 670 MILVVAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Li6WwiszKa fWMa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams * 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.
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Perkėliau Sawo Offisa
BEN. HAT0WSKIS, <

isz po nr. 527 8. Canal st.,

po numeriu 132 W. 12tb St, arti Canal St.
Dirbu taisau ir parduodu: •

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

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro
už $5.00, gaus prezentą vertės 11.00; kas pirks už $10,00—gaus 
prezentą vertės $1,50; kas pirks už $15,00-—gaus prezentą vertės 
$2.00; o kas pirks už $25,00—gaus prezentą vertės $3,00. Kiek
vienas kas pas mane pirks kad ir už mažiausią prekę, gaus prezen- 
1ą 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 kostumeriaros 
dykai. VViską gvaratuoju ant metu.

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

NOTARU V8ZAS.
CLAIM ADJU8TER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis ypač z priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

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

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

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

— Kas norite, kad isniųsti į 
k rajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotu, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakcijai, o greicziau- 
siai su vai kszczios.'Ui greitumu ir 
teisiugumpkasdien apturime užim
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
už gerumu szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdumi pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresu:

A. OL8ZEV8KI8,
924 331x1 St., Chicago, III.

Duok pataisyt sawo 
peczių!

Jonas Rimkus gerai sutaiso se
nus, iszdegusius peczius ir pada
ro juos tokiais gerais kaip naujus, 
už labai pig’g užmokestį. Jeigu 
turi sugedusį peczių, tai paraszyk 
jam postalkartę, o jis atvažiavęs 
apžiūrės tawo peczių ir pasakys 
kiek jo sutaisymas kasztuoe. Už 
apžiūrėjimu nieko nereikalaus. 
Adresuoki t:

John Rimkus, 
4502 S. Paulina St., Chicago, III.

(17-«)

Waterbnrio Meblia Kompanija 
(Waterbury Furniture Co.) 

136—169 E. Itii St. ^uS't&ro.

Sweikinamesawo koštumeriusszirdiil
gai jiems dekawodami 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 toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo taworus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir sawo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardawimai

Karpetu, Purceliniu Imlau, Me- 
bliu, Persiu ir tt.

Grabai ir kiti wisi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

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

Greitas patarnawima«, 
o prekes pigiausios.

J. M. BRUNDZA,
Keliaujantis Agentas nuo

Vorcesterio medlhliszkos kompanijos.
Jis užsiima pardavimu patentuo
tų ir gwaratuotų gydiklų, kurias 
sutaiso Worcesterio gyditojų kom
panija. Jonas Brundza negydo li
gonių, tiktai pardavinėja kompa
nijos vaistus, taigi nėra joks ap
gavikas. Tautieczai gali su juom 
susisznekėti lietuviszk&i.

Jis turi daug pargabentų gydi
klų isz Europos.

Pigiausias ir geriausius

Baisikelius
naujus ir senus, galite visados 

gauti pas:

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

A t raszyk i te. o paduosime musų prekes.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoė Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St.,
WĄTERBURY,C0NN.

C ha s. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - - CONN

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pasJ. Danisewicziu,

768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko ireriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenczius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Danisewiczius.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3453 8. Halsted nl.

N ujimą puikias Fotogt fijas, ui tutina tiktai 
f$2 00

kn veeeliu ir ka tolei u reikalu nujima Fotogra 
fHas kopa ik ausei.

NAUJA D1BBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuwiszkai-)enkiszką dirbtuwę ba
žnytinių daiktų, is?siuwinėjamų 
(haftų) artistiszkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelewimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir
bame pigiau* už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
wertę.

Dėltogi meldžeme kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszczių, kas 
reikalauje’e gerai padirbtų wirsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mus apsteluroti, o užtikrina
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Andmzeiiczaite ir L. Bradiiene,

115 \V. Division St.
Chicago, Illinois.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

iszgydytas isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdykuma (onaniztna) naminėmis gy
dyklomis. Teip iszsigydyti negalima, 
bet jeigu kenti ant nervu, turi apsilp- 
nytas lytiszkasdalis kūno per onanizmą, 
ar poliurija, kenti galvos skaudėjimą,, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszytf 
sziądien pas mane, o asz atsiųsiu tau 
apraszymą kaip asz iszsigydžiau trumpu 
laiku isz tokių pat ligų kelių metų ken
tėjimo. Apraszymą prisiusiu užpeczė- 
tytame koperte ir apie tavo gromatas 
nieks nedasižinos. Įdėk už už 2c marką 
ir raszyk pas: Fretl Wilson,
<20-6) Box 386, Kenosha’ Wis.

Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, lai krislelius, lenciūgėlius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgusirant iszmokescziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 prbbos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS, 
33rd8t,________Chicago, Iii.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoniui adynose: nuo 9 iki M priesz pie* 

ir nuo 6 vaks re. Telephonas: Can
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