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Politiszkos žinios

Karė Amerikos su Iszpa- 
nija.

Ant karės lauko terp Ameri- '■ 
kos ir Iszpanijos nieko svarbes
nio ne atsitiko. Žinios, kokias 
paduoda laikraszcziai, viena kitai 
priesztarauja. Savo melagystė
mis jau nuo seniai pagarsėjo A- 
merikos laikraszcziai ir tai teip, 
kad jiems paliovė Įmonės tikėję; 
dabar gi jų takais pradeda iengti 

r tūli Europos laikraszcziai.
Londono antai laikraszcziai pa
leido paskalę, buk ant Karaibisz 
kų jūrių, prie Kubos, ant jū
rių buvo smarkus muszis terp 
iszpaniszkos laivynės po vado
vyste admiralo Serveros ir ame- 
rikoniszkos po vadovyste Samp- 
sono, kuriame buk amerikoniszka 
laivynė tapo isznaikinta ir patsai 
Sampson pražuvo, du gi iszpa
niszki laivai buvę sunkiai paga- 
dyti. Žinioms toms ne tikt A- 
merikoj, bet ir Iszpanijoj ne pa
tikėjo. Paleistas isz Washingto- 
no telegramas sako, kad hėjokio 
sziose dienose susimuszimo Ame
rikos ir iszpaniszkos laivynės at
sitikti ne galėjo, todėl ir laik- 
raszczių paskalas apie isznaiki- 
nimę vienos ar kitos laivynės 
yra visai neteisingas. Ne dides
nės vertės yra teiposgi isz Lon
dono paleistas paskalas, buk ame- 
rikoniszkas kariszkas laivas 
Baltimore, eskadroj admiralo De- 
vey, stovintis prie Filipinų salų, 
iszlėkė į padanges. Admiralas 
Devey atsiuntė į Washingtonę 
žinias, kad ten nieko naujo ne 
atsitiko, viskas yra gerai, kaip ir 
pirma.

Kur isztikro yra dabar iszpa- 
niszka laivynė admiralo Cerveros 
tikrai ne galima iinoti. Wienos 
žinios paduoda, buk iszpaniszkos 
laivynės nėra porte Santiago de 
Guba, buk ji isz ežia iszplaukė, 
kitos gi vėl pranesza, buk iszpa- 
uiszka laivynė yra tame porte 
uždaryta, buk iszėjimę laiko už
stojęs su savo laivais ameriko- 
n isz kas admiralas Schley, bet jis 
ne gal į portę įeiti, kadangi įėji
mas yra siauras, per jį gal įeiti tik 
vienas laivas ir dar tas įėjimas 
iszklotas torpedai? ir uždengtas 
iszpaniszkų fortų padirbtų ant 
kalnų isz abiejų pusių. Wienuose 
telegramuose Schley pranesza,

buk jis matė porte stovincziue isz- 
paniszkus laivus (be įėjimo į 
portę negalima jų matyti: 
kadangi jis kalnų uidegtas, ne 
galima matyti kas jame yra) ki
tuose telegramuose vėl pranesza, 
kad jų ne matė, bet tiki, kad jie 
ežia turi būt. Isz to visko matyt, 
kad dabartinė karė Amerikos su 
Iszpanija tai ne karė isz tikro, beĮ 
teip sakant gulinėjimas, kur prie- 
szai tokius kelius iszsirenka, kad 
ne susitiktų. Bėga jau antras mė
nuo, o tikrai svarbesnio susimu- 
szimo, galima sakyti, dar niekur 
ne buvo. Manillės porte rods 
eusimuszė, ir ežia Deveyui pasi
sekė paskandyti iszpaniszkus lai
vus, bet kaip pats iszpaniszki 
tų laivų oficieriai pranesza, visi 
tie paskandyti laivai buvo seni, 
kanuolės buvo netikusios, tikt 
vienas laivas turėjo vienę ka- 
nuolę isz kurios galima buvo 
szaudyti, maszinos buvo pagedu
sios. Žinoma, kad turineziam 
naujus laivus ir naujas pagerin
tas kanuoles lengva buvo tokiai 
laivynę pergalėti.

Žemės kariauną traukia į pieti
nius sztetus, bet naujai sutverta 
armija ne pripratusi nė prie gin
klų, nė prie karės; prezidentas 
paszaukė dar 75000 naujų liuos- 
corių, bet ir seniaus paszaukti ne 
turėjo progos su iszpanijonais su
sitikti. Sutraukus seniaus su- 
szauktoms milicijoms pasirodė, 
kad Amerika ne parengė visai 
szėtrų kareiviams, taigi kol to ne 
parengs, ne galima siųsti karei
vių į prieszų krasztę. Sutrauk
ti į Chickamaugę liuosnoriai

riko: “vyrai, griebkite akmenis 
ir muszkite szunis”! žmonės lę 
įsakymę iszpildė, mėtydami ak
menis į iandarus ir į policijantus. 
Žandarai pasinaudojo isz ginklų 
ir pradėjo szaudyti į Įmonių pul
kus. Prie to daug Įmonių tapo 
sužeistų, tokių skaito į tūkstantį 
su virszum; suleistus priėmė į 
savo namus gyventojai, kurie 
per langus metė akmenis į po- 
licijantus ir iandarus. Į pagelbę 
palicijai atsiuntė net tris batali
jomis kareivių ir ant galo Įmo
nių minios tapo iszskirstytos.

Wokietijos randas rengiasi pa
naikinti dabartinį parlamento 
pasiuntinių rinkimo budę, pagal 
kurį kiekvienas vok ietys, priau
gęs atsakanezių metų, turi tiesę 
balsuoti ir visi balsuojanti 
turi lygias tiesas. Tas rinkimo 
būdas mat randui labai ne patin
ka, kadangi per kiekvienus rin 
kimus pereina vis daugiaus soči- 
jalistų pasiuntinių, o tie yra visa
da rando prieszais, teiposgi jo 
prieszais yra lenkai pasiuntiniai, 
progresistai, alzatai, daniecziai 
ir kiti. Jeigu dabar, kaip laukia
ma, socijalistų pasiuntinių perei
tų dvigubai per ateinanezius rin
kimus, tai ant galo parlamente 
galėtų atsirasti daugiausiai ran
do prieszų ir jie, iinoma, ne ui 
girtų nė jokio rando reikalavimo. 
Su si vo mieriu randas slėpėsi, bet 
tę paslaptį iszdavė vienas isz pa
siuntinių ir iinia pateko i laik- 
raszczius pirm laiko. Dabar, iino
ma, kad randui prieszingos par
tijos pas:rupys, kad jo mieriai ne- 
iszsipildytų ir nepripalys tiesos

nų Amerikonusszalinti nuo Filip 
norą per karę. K trės, pagal mas- 
koliszkus laikrasiežius, dabar nė
ra kę baugytiesi, radangi Ameri
kai nieks ne gal mgelbėti, jeigu 
ję gelbėtų Anglija, tai dar ge
naus, kadangi vienu žygiu butų 
pergalėti du didžiausi Europos 
kietžemio vieszpatyszczių prie- 
szai; vėliaus tę bussunkiaus pa
daryti. Kad Maskolija isz paty- 
ku rengiasi pasiprieszinti Ame
rikos platinimuisi ant Didžiojo 
oceano, geriausiai parodo, kad ji 
susitaikė su Japonija kaslink val
dymo Korėjoj.1 Laikrasztis 
“Sviet” sako, kad per Prancūzi
jos tarpinįkystę Maskolija sten
giasi patraukti Juponiję prie tų 
vieszpatyszczių susiriszimo ir jei
gu tas ir su visu nepasisektų, 
tai visgi ne bus be vaisių, ka
dangi Japonija i^esirisz su Mas
kolijos ir Prancūzijos prieszais.

Nauja Zelandija.
Ant prigulinezios Anglijai sa

los Naujos Zelandijos, Australijoj, 
cziabuviai maori pasikėlė priesz 
Anglijos valdzię. Priežastis pa
sikėlimo yra ta, kad nors po pir- 
miaus buvusių ežia maisztų val
džios pripaiino čiabuviams vi^ę 
liuosybę, bet tankiai laužė savo 
pažhdėjimę. Dabar antai uždėjo 
ant laikomų cziatavių szunų di
delius mokeuzcziti ,po 14 szilingų 
nuo kiekvieno szl n s.
kėlė maisztus. lods juose ima 
dalyvumę dar ne4 visi cziabuviai, 
bet toliaus gal p isidėti ir kiti. 
Ant Naujos Zelat i i jos yra 42000 
maorių, jie gyv

Tas ir su-
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pagarsinimę paslapties, randas 
nori tulus laikraszczius ap
skųsti į sudę.

liną per mažai valgio produktų 
kareiviams, trūksta vandens,dau
gelis karei vi ųpradeda sirgti. Ži
noma, nedateklių szėtrų, apsirė 
dymo kareiviams, turint reika
lingus pinįgus,nesunku praszalin- 
ti, galima nors už tngubę| Friesz Prancūzija Anglija jau 
vertę viskę nupirkti, bet užvel-Į nusilenkė Afrikoj; terp tų viesz- 
kant karę, iszpanijonys teiposgi 
ne tinginiavo: jie sudrutino Ku
bos ir Porto Rico krantus; per
tuose, į kuriuos liuosai galėjo 
pirma įeiti amerikoniszki laivai, 
padėjo jie torpedas ir tokiu budu 
apsunkino prisigriebimę ameriko- 
niszkai kariaunai į prieszų krasz- 
tę. Jeigu pirma ne sunku buvo 
perkelti kariaunę ant Kubos ir 
jeigu ten isz tikro tvirtai laikosi 
kubiecziai, su jais eidami isz vien, 
butų iki dabar galėję užimti 
svarbiausiu miestę Havanę, da
bar ant to reiks daug didesnių 
aukų. Europos vieszpatystės 
jieszko vien progos įsikiszti į 
tarpę kariaujanezių pusių, iki 
sziol jos, negalėdamos susitaikyti 
terp savęs, progos nerado. Per 
užtraukimę vienok karės ir A 
merika parodo savo silpnumę, 
padręsina savo prieszus ir gal 
suteikti progę tūloms Europos 
vieszpatystėmis atimti visę nau- 
dę, kokię per karę Amerika pa
siekti tikėjosi. Europoj gi Ame
rika tikrų draugų ne turi. Tam 
kalti isz dalies jos laikraszcziai.

Prancūzija ir Maskolija.

patyszczių likosi padaryta nauja 
sutartis kaslink pasidali
nimo vidurinės Afrikos: Anglija 
turėjo pripažinti Prancūzijai tuos 
krasztus, kuriuos užėmė jos ka
riauna. Mieste St. Elienne atsi
buvo paszventinimas ^paminklo 
uimusztiems karėje 1871 m., 
prancuziszkiems kareiviams; ant 
to paszveutinimo atkako ir prezi
dentas Faure. Savo kallioj pre
zidentas iszsitarė ir apie dabarti
nę karę Amerikos su Iszpanija, 
apgailestaudamas, kad, dėl stokos 
vienybės terp Eumpos vieszpa- 
tyszczių, nepasisekė nuo karės 
sulaikyti. Tolinus pasakė jis, 
kad Prancūzija pasirengusi yra 
užsilaikyti ir toliaus neutralisz- 
kai, taigi ne remti nė vienos isz 
kariaujanezių pusių, bet jis turi 
viltį, kad neutraliszkos vieszpa- 
tystės pasistengs sutaikyti 
riaujanezias vieszpatystes.

Maskoliszki laikraszcziai, 
kaip pranesza isz Maskolijos
respondentai į svetimus laikrasz
czius ir maskoliazkas randas vi- 
siszkai stovi Iszpanijos ir jos ka
ralienės pusėj. Maskolijoj laik
raszcziai ne gal raszyti prieszin- 
gai rando mieriams, jeigu jie už
stoja už Iszpaniję, tai, turbut, toki 
mieriai ir rando. Maskoliszki 
laikraszcziai sako, kad Maskolija 
negalint daleisti, idant Filipinų 
salos, arba kokios kitos, patektų 
Amerikai, arba Anglijai, nedaleis 
to nė Maskolijos draugas Prancū
zija, kadangi ir ji ne geidžia pla- 
tinimose Amerikos pietiniuose 
krasztuose Didžiojo oceano, kur 
yra prancuziszkos valdybos. 
Maskoliszki laikraszcziai prieszi- 
nasi ir užėmimui Havai salų, ku
rias greieziaus sutinka pavesti 
Japonijai negu Amerikai. Tie 
laikraszczsai ragina randę pra- 
neszti apie tai Amerikai, persergė- 
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Wokietija.
Turingi joj, Wokietijoj, atsiti

ko dideli sumiszimai, mieste Er
furte jie dar su visu nepasibaigė, 
traukiasi jau antra sanvaitė, ant 
suvaldymo reikėjo sutraukti ka- 
riainę, bet minios vienę dienę 
iszvaikytos, susirenka ant ryto
jaus, 29 d. Gegužio mieste Er
furte minios susirinko ant Wil- 
helmo pi ia ei aus; policija žmonis 
iszskirstyti neįstengė, kadangi 
pati ne turėjo užtektinai pajie 
gų, pasikvietė į pagelbę 
kariaunę. Žmonių minios rengė
si užpulti anteirko pastatyto ant 
placiaus, bet iszspildyti tę neda- 
leido policija ir kareiviai. Apy- 
vakarėj, kada kariauna pasitrau
kė, vienas isz minių vadovų su-'ti ję,bet jeigu tas ne m aczy tų, pra-

skyrium, ant 
srunezia 4 

deputatus į vietinį aeimę.

Isz Lietuvos.
Jawų prekes.

Ui lietuviazkus javus pereitę 
sanvaitę Wilniuje mokėjo: ui ru
gių pudę po 99 ■— 105 kap.; ui 
kviecziusgerus po 115—120 kap., 
ui geriausius 125 kap. Avižos 92 
—1.00 rub. Pūdas szieno 37—39 
kap., sziaudų 24—27 kap. Pūdas 
szviežio nesūdyto sviesto 11 rbl. 
25 kap., iki 11 rubl. 50 kap., sū
dyto 8 rubl. 25 kap.—8 rubl. 75 
kap.

Kituose miestuose labiausiai 
pakilo kvieczių prekės, antai 
Mintaujoj, Kurszėj,ui pudę kvie
czių mokėjo jau pusantro rublio. 
Kas isz Lietuvos ukinįkų turi 
dabar ant pardavimo diktai ja
vų, gal ui juos diktai pelnyti. 
Ant prekių grudų Lietuvoj atsi
liepia badas tūluose Mas- 
kolijos krasztuose ir karė Ameri
kos su Iszpanija.

Nelaimingas atsitikimas.
Darbinįkas,Adomas Bikauskas, 

gyvenantis VVilniuje, likosi pa 
samdytas iszvalyti gilų ezulinį 
ant kiemo namų Rabinoviczo, 
ant Szkaplierinės ui. Nuo vir- 
szaus leidosi jis į saulinį apsiri- 
szę* virve, bet virvė, matomai, 
buvo silpna, ji neiszlaikė sunke
nybės, nutruko ir Bikauskas nu
puolė ant szulinio dugno nuo 5 ar 
gal daugiaus sieksnių augszczio 
ir nusilaužė kelis szonkaulius. 
Nugabeno jį tucjaus į Fgonbutį.

Darbinįkaį užsikrėtė sibi- 
riszku maru.

Į Wilnių atgabeno ant patalpi
nimo į ligonbutį kelis dar- 
binįkus dirbusius Goldsteino 
skurų iszdirbinyczioj ant stacijos 
Bezdanuose; isz syk jie apsistojo 
Goldsteino namuose, ant Popla- 
vų ulyczios. Ant rytojaus nuga
beno juos i Savicz ligonbutį; ap
žiūrėję daktarai pripaiino, kad 
jie uisikrėtė sibirissku maru, ma
tomai nuo skurų pastipusių nuo 
tos ligos galvijų. Wienas isz tų

darbinįkų, Michalovski, pasimi
rė tę paczię dienę.

Dar apie techniszkai che 
mlszką mokslainę.

Kelis kartus jau mes raszėme 
apie rengiamę Wilniuje viduti- 
niszkę techniszkai-chemiszaę 
mokslainę. Priežastys, dėl kurių 
mokslainės ne galėjo parengti dar 
pereitę metę, likosi praszalintos. 
Widurių ministeris daleido mies
tui tuom tarpu isz jo pusės paža
dėtus ant tos mokslainės 100000 
rublių paimti isz miesto rezervos 
kapitalų. Dabar jau nieks ne 
stabdys parengimo mokslainės ir 
kaip laikraszcziai paduoda, dar 
szį rudenį ji bus parengta ir pra
sidedant naujiems mokslo me 
tams, priiminės jau mokintojus. 
Ko reikalaus nuo norinezių į tę 
mokslainę pastoti, apie tai prane- 
szime, kada bus apgarsinti įstatai 
naujos mokslainės. Kokia ta 
mokslainė ne butų, ji visgi musų 
nuvargintai tėvynei atgabęs nau- 
dę: baigę ežia mokslus rods ne 
galės būt platintojais augsztesnių 
mokslų, bet mokslainė paleis nors 
iszlavintus darbtnįkųs, prižiūrė
tojus mažų dirbtuvių, kokių 
daugiausiai Lietuvoj turime. Ir 
tokia mokslainė visgi geresni 
negu nė jokia.

Pelengwinima8 keliau
jantiems geležinke
liais mokslainių 

waikams.
Lietuvos geležinkelių uiveiz- 

da, pradedant nuo 1 d. Gegužio, 
per vasaros laikę, iszdavė pada- 
vadyjimę, pervežti be jokio ul- 
mokeenio mokslainių vaikus ke- 
liaujanczius ant pasimokinimo 
drauge su savo mokintojais: 
kaip antai jeigu jie keliautų isz 
miestų ant kaimų ant pasimokini- 
apie auganezius ant laukų aug
menis ir t.t. Teiposgi įsakyta 
pervežti dykai vagonuose III 
kliasos vaikus priglaustus viso
kių labdaringų įtaisų, keliaujan- 
czius ant vasaros ferijų pas tė
vus, ar kur kitur. Ant to reikia 
tikt paliudyjimų tokių labdaiin- 
gų įtaisų.

Prapuolė stacziatikiszkas 
protojerejus.

11 d. Gegužio į Rygę atkako 
protojerejus Kudriavcev isz A- 
rensburgo ir apsistojo pas popus 
vietinio stacziatikiszko soboro. 
Ant rytojaus iszėjo j's atlankyti 
savo pažįstamus, bet jau nesugrį
žo daugiaus. Kur jis dingo, neži
nia, policija nė jokio pėdsako ne 
susekė. Rygos maskoliai spren 
dž:a, kad gal jis miesto plėszikų 
tapo kur nudėtas. Priderėtų 
vienok peržiūrėti kasę Arensbur- 
go stacziatikiszkoa cerkvės, o gal 
surastų priežastis prapuolimo 
protojerejaus.

Wienalsz slogų Lietuwlų 
gywenime.

Sziędienę pas mus apsivedimas 
jaunųjų tankiausiai esti atlieka
mas tiktai per tarybas tėvų vie
nos ir antros pusės. Tėvai, rink
dami sau žentę arbę marezię da
boja tiktai to, kad butų didesnis 
įneszimas, visai nesirūpina apie 
tai, ar jaui iejie pasidaboja viens 
kitam, ar galės gyventi santaikoj 
ir iszauklėti savo vaikus tvirtais 
lietuviais ir naudingais žmonijai. 
Dėlto labai klysta tėvai, atlikda
mi tę svarbų veikalę žmogaus 
gyvenime bejokio apsvarstymo. 
Apsivesdami musų jauniejie pir
miausiai privalo žiūrėti ant to, 
kad vienas kitam patiktų, kad 
bernelis,skirdamas sau draugę,isz- 
sirinktų padorę ir tikrę lietuvai
tę, o mergaite, kad skirtųsi sau 
iszmintingę ir gero pasielgimo vy- 
rę, kuris paskui, kaipo galva szei- 
mynos, galėtų gerai visu kuom-

rėdyti;tęsyk būt sutikimas ir vie-1 
nybė poroje gyvenant; be to gi 
tankiai namai į pragarę pavirsta, 
nesutinkanti tėvai piktina ir ga
dina vaikus! Dabar, tiesa, dva- 
siszki piemens gana mokina, nu- 
plyszt gal net liežuvis be kei
kiant ant szios dienos jaunuome
nės, bet iszaiszkinimų nė jokių 
ne girdėt, isz ko paeina daugu
mas nedorybių tarpe januomenės. 
Bepigu butų, jeigu musų kunį- 
g;ū seniems tėvams iszaiszkinti|, 
kaip turi elgtiesi ir kokį paveik- 
slę gyvenimo ir pasielgimo duot 
vaikaftns, tai tada gal ne reiktų 
iszliet tiek keiksmų.

Diegas.

Nuodintojos.
Tilžės prisaikintujų sudžių sū

dė traukiasi prova apskųstų už 
nunuodinimę Otono Rudsiczio isz 
Obszrutų. Apskųsta yra sesuo 
nunuodinto, 20 m. Amanda Ru- 
daieziutė ir jos motina, o moeze- 
ka nunuodinto.Otonas mat rengėsi 
apsivesti, moterys vienok, norė
damos jo ūkę paglemžti, nu
sprendė jį nuo savo kelio prasza- 
linti. Proga neužilgio atsitiko: 
Otonas apsirgo ir jį karsztai pri
žiūrėjo jo sesuo, davinėjo jos 
padirbtus naminius vaistus, nuo 
kurių ligonis pajuto, kad eina 
silpnyn, todėl nusprendė keliauti 
į Gastus į ligonbutį. Ten jis ‘ Tei
tai pasitaisė ir pargrįžo namon 
visai sveikas. Bet neužilgio vėl 
apsirgd ir pasimirė ir kūnas tapo 
palaidotas. Ant reikalavimo vie
nok tėvų jo sužieduotini, kunę 
atkasė ir daktarai susekė, kad 
Otonas pasimirė nuo nuodų. Ne
užilgo potam tuose namuose ap
sigyveno sesuo Otono moezekos, 
bet ir ta urnai numirė. Prova dar 
nepasibaigė; apskųstos ginasi, 
todėl nežinia kokį nusprendimę 
sūdąs iszduos.

Poną nubaudė, o jo tarną 
pasodino.

Rygoj, už pasiprieszinimę po
licijos prisakymams,pa teko įsūdę 
turtingas prekėjas, maskolius 
Trafinov; sūdąs nusprendė jį ant 
3 mėnesių į aresztę. Kaip sudus 
nusprendė, teip policija ir pada 
rė: pasodino ji į aresztę neva sū
do nubaustę; tikt vėliaus vienok 
pasirodė, kad pasodytas likosi ne 
prekėjas Trafinov, tikt jo pa- 
gelbiuįkas, Lukoszevyczius, pats 
gi prekėjas per tę laikę pasislėpė 
viename kaime netoli Rygos. 
Czia jį vienok surado. Paklaus
tas, kodėl jis papildė prigavystę, 
nusiuntęs į aresztę ne kaltę žmo
gų, jis pasakė, kad tę padarė ne 
tikt su žinia policijos, bet pagal 
jos virszinįko rodę. Užtai jis 
užmokėjo policijos kamisoriui, 
Richterui, 100 rublių; žinoma, 
kad už tokię rodę ir Richter pa 
teko po sudu, bet jis, už ėmimę 
žydibzkų palukų, jau pirma likosi 
į Si beriję iszsiųstas.

Pawasaris Lietuwoj.
Lietuvoj szį metę pavasaris 

buvo vėlybesnis negu kitais me
tais; rugiai su augimu pasivėli
no. Darbus prie vasarojaus szį 
metę pradėjo vėliaus. Pavasaris 
buvo sausas, žmonės skundžiasi 
ant stokos lytaus; dabar užstojo 
karsztos dienos. Naujoaleksan- 
drovo pavietyj vėlai pasnigo, 
todėl Rzalcziai užkenkė želme
nims ; vėlai sniegas czia ir nutirpo. 
Kauno ir Wilkmergės paviecziuo- 
se želmens iszrodo pusėtinai. 
Wilniau8 gub. vasaroja# pereitę 
metę neužderėjo, ukinįkams antai 
Lydos pavieczio trūksta da- 
ba r Sėklos ant užsėjimo laukų; 
dėl nedatekliaus paszaro reikėjo 
ne vienam daugumę naminių gy
vulių iszparduoti. Javų ir pa
szaro prekės urnai pakilo, ypacz 
gi pabrango avižos, pirkti nėra 
nė isz ko, nė kur, o laukę užsėti

reikia. Kaip kokiuose Wilniaus 
gub. krasztuose pradėjo siausti 
visokios ligos, kaip antai: tymai, 
difteritas, nuo kurių daug vaikų 
mirszta.

Nusinuodino.
Du jauni darbi nįkai gyvenanti 

Nudino namuose, Wilniuje:.Bei- 
naravy ežius ir Stankevy ežius, 
parėję girti namon, nusprendė 
nusinuodinti. Nusiskuto jie gal
vutes sierinių briežiukų, sutalpi
no sierę ir fosforę vandenyj ir 
iszgėrė. Nusinuodinimę vienok 
užtėmyjo namiszkiai ir paszaukė 
gydytoję, kurisai liepė juos tuo
jau gabenti į ligonbutį. Nežinia, 
ar pasiseks juos nuo mirties isz- 
gelbėli. Degtinė mat visur vien 
nelaimes atgabena.

Gaisras.
Wilniuje. ant Wokiszkos ui., 

užgimė gaisras, užsidegė czia 
mat dideli galianterijos pardavi- 
nyczia Mery Rabino. Ugnis užgi
mė nuo expliozijos kerosi ni nė s 
liampos. Wisi tavorai pardsvi- 
nyczioj likosi ugnies isznaikinti, 
vertę jų skaito ant 5000 rubl. Jie 
niekur ne buvo asę*uruoti. Ugnį 
suvaldė subėgę į laikė ugnagesiai 
ir ne davė jai iszsiplatinti labiaus.

Skaitlius gy wentojų Vil
niaus gub. pagal jų ti

kėjimą.
Nr 19 “Lietuvos” mes padavė

me žinias apie skallių gyventojų, 
pagal jų tikėjimę Wilniaus ir 
Trakų paviecziuose. Peržiūrėsime 
dabar kitus Wilniaus gubernijos 
miestus ir pavieczius. Lyda turi 
isz viso 6100 gyventojų; isz to 
skaitliaus yra:žydų 4389,katalikų 
1280, staeziatikių 422, liuteronų 
7 ir 2 mehometonys. Lydos pa
vietyj, taigi po kaimus, yra isz 
viso 195528 gyventojų, pagal 
tikėjimus skirstosi jie eziteip: 
120985 katalikai,47052 staeziati- 
kiai, 18897 žydai, 515' mahome
tonų, 37 liuteronai, 5 arme- 
niszko tikėjimo ir 1 kalvynas. 
Mieste Szventėnuose yra isz vi
so 6087 gyventojai, terp kurių 
yra: 3243 žydai, 1286 katalikai, 
1191 sentikis maskolius, 331 
staeziatikis, 21 mahometonas, 12 
liuteronų, 3 karaimai. Szwentėnų 
pavietyj yra 188987 gyventojų, 
kurie pagal tikėjimę sziteip pasi
dalinę: 153240 katalikų, 16827 
staeziatikiai, 7513 žydų, 6099 
sentikiai maskoliai, 219 mahome
tonų ir 89 liuteronai. Mieste Asz- 
menuose yra isz viso 4449 gy
ventojų. o tame skaitliuje: 2997 
žydai. 1003 katalikai, 500 sta- 
czrutikių. 36 mahometonai, 3 liu
teronai. Isz visų Wilniaus gub. 
pavieczių, Aszmenų pavietisturi 
daugiausiai gyventojų, nes 237 
170 galvų, terp kurių yra: 129 
496 katalikai, 64366 staeziati
kiai, 22285 žydai, 697 mahome
tonai, 296 sentikiai maskoliai, 30 
liuteronų. Iki sziol paminėtuose 
paviecziuose skaitlius katalikų, 
arba tikrų ir sulenkėjusių lietu
vių yra didesnis negu visų kitų 
iszpažintojų; pasilikusiuose gi 
dviejuose paviecziuose, taigi 
Wileikos ir Dianos, skaitlius sta
eziatikių ir maskolių yra jau di
desnis negu katalikų; tie pa^e- 
cziai yra jau sumaskolėję, jie iki 
1842 m. prigulėjo prie Minsko 
gub. ir tikt po tų metų tapo pri- 
skyrti prie lietuviszkų gub.; 
nuoszimtis žydų czia yra jau ma
žesnis negu krikszczionių. Mieste 
Wileikoj yra isz viso 3435 gy
ventojai; isz to skatliaus yra: 
1693 žydai, 1612 staeziatikių ir 
tikt 130 katalikų. Mieste Radoez- 
kovicuose yra 7884 gyventojai, 
isz ko: staeziatikių 4475, žydų 
2717, katalikų 612. Wileikos gi 
pavietyj yra isz viso 204948 gy
ventojai, terp kurių: 114572 
staeziatikiai, 67057 katalikai, 23 
196 žydai, 113 mahometonų, 106 
liuteronai, 10 kalvynų. Mieste 
Disnoj yra 9113 gyventojų, ku
riame tai skaitliuje yra: 7564 žy
dai, 776 staeziatikiai, 750 katali
kai, 12 maskolių sentikių ir 5 
mahometonai. Mieste Drujoj yra 
9020 gyventojų, terp kurių: 
7113 žydų, 857 katalikai, 530 
maskolių sentikių ir 520 staezia
tikių. Wisame gi Dianos pavietyj 
yra 192356 gyventojai, terp ku
rių yra: 104175 staeziatikiai, 66 
211 katalikų, 12959 žydai, 7809 
maskoliai sentikiai ir 202 maho
metonai.
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Isz Amerikos.
Kare ir rengiami mokeszcziai.
Pradėta dabar karė su Ispani

ja daug reikalauja pinįgų, todėl 
randas rengiasi uždėti naujus mo- 
keszczius. Kadangi musų randas 
yra kapitalistų randu ir tarnu, 
todėl jis norėtų mokeszczius tuos 
uždėti ne ant savo ponų,taigi ka
pitalistų sprando, bet ant var- 
guolių. Rods mokeszczius mokės 
kapitalistai, bet jie už tai dvigu
bai nulups varguolį. Paveikslan, 
nori užkrauti mokeszczius ant a- 
laus, cigarų ir kitokių daiktų. Isz 
to pasinaudos tikt fabrikantai, ku 

. rie pakels ant daugiaus negu mo
kestis prekes iszdirbimų ir žinoma 
numusz ir darbinįkų uždarbį. 
Augsztesnes iszdirbimų prekes 
reikės mokėti lygiai didžturcziui 
kaip ir varguoliui konsumentui. 
Didžturczio turtai szimtus tukstan- 
czių kartų didesni,todėl priderėtų 
daugiaus ir aukauti ant naudos 
tos vieszpatystės, po kurios glo
ba surinko turtus, tuom tarpu 
pirkdami produktus,ant kurių už
dėti mokeszcziai, kapitalistai tik 
ant tiek prisideda kaip ir var 
guolis, kadangi j e tų paežių pro 
dūktų ne kiek daugiaus reikalau 
ja už varguolį. Randas mat 
kraunu sunkenybę ant sprando 
wisų po lygiai, nors turtai ne vi
sų lygus; elgtiesi tame teisingai 
bijosi, kadangi tas ne patiktų ka 
kitalistams, ant kurių remiasi 
randas.

Susidegino rabino pati.
Goshe, Ind. Pati czianyksz 

ežio žydiszko rabino, Weinsteino, 
įgavo proto sumaiszymą; kada 
visi dar miegojo, pakilo isz lo
vos ir nuėjusi į malkinyczią, ap 
liejo savo drabužius su kerosinu 
ir juos padegė. Riksmas degan- 
czios ir bėgiojanezios po kiemę 
moteriszkės sukėlė kaimynus. Jie 
rods deganezius beprotės drabu
žius užgesino, bet ji teip sunkiai 
apdegė, kad cziajau ir pasimirė. 
Jos giminės pabudo tada, kada 
kaimynai atgabeno į gyvenimą 
kūną sudegusios moteriszkės.

Gaisrai.
Stoughton, Wis, Sudegė ežia 

dirbtuvės Stoughton Wagon 
Company. Ugnis užgimė 1 wal. 
rytmetyj ir teip greitai platinosi, 
kad į 2 vai. degė jau visos 
dirbtuvės. Blėdį ugnies padarytu 
skaito ant 150000 dol. Dir
bo ežia 500 darbinįkų, kurie, 
sudegus dirbtuvėms, ne teko 
darbo.

Iron Mountain, Mich. Sude
gė ežia namai vokieczio Richtero 
ir juose sudegė du Richtero vai
kai, kiti gi du mirtinai apdegė. 
Ugnis, kaip spėja, užgimė nuo cx- 
pliozijos kerosininės liampos.

Hartlane, Wib. Užsidegė ežia 
boksztas prietaisų vandens trau
kimui; bokszte buvo keli darbi- 
nįkai. Kadangi ugnis apėmė tre- 
pus, esanti ant bokszto virszaus 
ne galėjo nubėgti žemyn, todėl 

, trys isz jų per langą iszszoko ant 
kiemo nuo 40 pėdų augszczto; 
ketvirtasis bandė per liepsną tro
pais nubėgti, bet ne pasisekė: tas 
su visu sudegė. Nuszokę per 
langą labai sunkiai, gal mirtinai 
apsikulė.

Dallas, Tex. Iszdegė ežia di
delės spaustuvės Dorney & Co., 
gijų, aliejaus ir tepilu pardavi 
nyczios Shieldo & Co. ir kelios 
mažesnės. Blėdį ugnies padarytą 
skaito isz viso ant pusės milijono 
doliarų.

Stamford, Con. Sudegė dide
les dirbtuves Gillepsie kompani
jos, Wateiside. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant 200000 doliarų, 
asekuruota gi viskas buvo vos 
ant deszimtos to dalies.

Sztraikuojancziu maisztai.
Lebanon, Pa. 150 sztraikuo- 

janezių darbinįkų, daugiausiai 
slovakų, įsiveržė prie peczių 
Cornvall ir iszvijo jų vieton prie 
darbo partrauktus darbinįkus. 
Szerifaa ir jo 10 pagelbinįl^utapo 
jszsiųsti ant dabojimo dirbWhvių. 
Superintendentas vienok pareika
lavo milicijos. Trys sztraikierių 
vadovai tapo suaresztuoti.

Užtvino kastynes.
Pottsville, Pa. Kastytes 

Kaska William, netoli Middle- 
port, Pa., netikėtai tapo užlietos; 
vanduo mat ežią prisigriebė isz 
senų, apleistų kastynių. Užlieto 
se olose dirbo tąkart daug darbi

nįkų, isz kurių 6 prigėrė, kitus 
gi su dideliu vargu pasisekė isz- 
gelbėti.

Iszleke in padanges.
Hazardville, Con. 27 d. Ge

gužio, 9 valandą isz ryto, iszlėkė 
į padanges Hazardville Povder 
Co. parako krautuvės. Prie to 
ir du darbinįkai likosi užmuszti. 
Prasidėjus karei per tankiai pra 
deda atsitikti parako dirbtuvėse 
ir krautuvėse expliozijos. Ran
das ant dabojimo tokių dirbtuvių 
paskyrė net sargybą, bet dabarti
nis atsitikimas parodo, kad ir 
sargyba ne apsaugoja nuo nelai
mių.

Lynczawone.
Charlotte, N. C. Ant namų 

farnierio Hartzelio,netoli Concord 
užpuolė du negrai; namieje radę 
tikt farmerio dukterį, ją sužagė 
ir atlikę savo darbą, papjovė. 
Suėmė vieną negrą kaipo nužiu 
rėtą ir pasodino į Concord kali
nį. Tą paezią dieną vakare susi
rinko apie 1500 baltveidžių, isz- 
muszė kalinio duris, iszvedė pa 
sodytą ežia kaipo sužagėją Hart- 
zelio dukters ir dar vieną kalinyj 
sėdintį negrą ir abudu pakorė už 
miesto.

Susimuszė laivai.
Prie įėjimo į Nev Yorko portą, 

prie Sandy Hook, susimpszė A- 
merikos kariszkas laivas “Co- 
lumbia” su, angliszku tavoriniu 
laivu “Fascola”, atplaukusiu ežia 
isz Bordeaus, Prancūzijoj. Co- 
lumbia likosi diktai pagadytas, 
Fascola gi paskendo, bet jūrinį 
kus nuo jo iszgelbėjo.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Cripple Creek, Col. Pasažie- 

rinis trūkis Midland Terminai 
geležinkelio, netoli Gillette, užbė
go ant stovinezio ant tilto vago
no, kuriame buvo 12 darbinįkų. 
Keturi darbinįkai nuszoko nuo 
vagono ir puldami nuo augszto 
tilto užsimuszė, pasilikę gi asztuo 
ni iszliko trūkio ne užgauti.

Chattanooga, Ten. Ant lini
jos Cincinnati ant Southern ge 
ležinkelio, netoli Dayton, Ten. 
susimuszė du geležinkelio tru
kiai ; prie to trys tarnaujanti ant 
trukių likosi užmuszti, du gi sun 
kiai sužeisti.

Omaha, Neb. Bėgantis isz 
czia tavorinis trūkis Elckhorn & 
Missouri Valley geležinkelio, ne 
toli Blair, Nebr., isziro ir sustojo 
ant kelio. Jam bestovint, atbė
go ant tų paežių szėnių pasažieri- 
nis trūkis ir smarkiai susimuszė 
su stovineziu tavoriniu, lokomo
tyvą, bagažinis ir pacztinis vago
nai iszszoko isz relių. Prie to 
maszinięta pasažierinio trūkio li
kosi užmusztas; peczkurys gi to 
paties trūkio ir paczto klerkas 
tapo sunkiai, gal mirtinai su
žeisti.
Mažai iszmananczios doros dabo

tojos.
Dvi jaunos merginos, prigulin- 

czios prie salvation army,įsi veržė 
naktyj ant pliaciaus rengiamos da 
bar parodos Omahoj, Nebr. ir su
daužė puikias ežia parengtas amo 
rų statuas užtai, kad jos nuogos; 
ant nelamės sudaužė statuas bran
gias ir didelės vertės. Grįžtant 
nuo to darbo nąiszmintingas do
ros dabotojas sulaikė parodos sar
gai ir jos pateko po sudu. .

Užmuszystos.
Key West, Fla. Sutraukus 

ežia kariaunai ant karės su Iszpa- 
nija, matomai paskui kareivius 
susiviįko plėszikai ir žmogžu
džiai, kurie, atsitikus progai, už
puldinėja lygiai ant kareivių ir 
ne kareivių. 21 d. Gegužio,saliu- 
ne, kurį ežia užlaiko vienas kubie
tis, negras Kitchen perszovė be 
jokios priežasties du jurinįku nuo 
Amerikos kariszkų laivų: Wil- 
liavą Carne ir maskolių Wladi- 
mirą Ichnickį. Tą paezią dieną 
ant ui;, ežios rado ne gywą, su 
peiliu perdurtą, laivo maszinistą 
Doresy.

Isz darbo lauko.
5[ Pereitą sanvaitę Suvieny

tose Wieszpatystėse buvo isz vi
so 254 nusibankrutinimai; perei
tą metą, tą paezią sanvaitę, bu
vo jų 21$; Kanadoj buvo jų 21, 
pereitą gi metą 22. Prekystes ir 
darbo eanlygos eina vis ge 
ryn. Iszvežimas grudų į Euro
pą wis didinasi; darbai geležies 
ir plieno dirbtuvėse wis dar ge-

-_____________________ ______
rinasi ir tai ne wien vakariniuose 
sztetuoee, bet ir rytiniuose. Szil 
kų dirbtuvės dirba visos, geri- 
nasi darbai drobių audinycziose. 
Wien vilnonių iszdirbimų dirb
tuvėse darbai dar ne kyla teip, 
kaip priderėtų; jos turi 
daug reikalavimų ant padirbimo 
milų ant aprėdymo kariaunos.

5[ Terre Haute, Ind. Kaslink 
darbų kastytėse szito apskriezio, 
ne atsitiko nė jokių svarbesnių 
permainų. Kastynėse Sullivan 
Co. darbai eina gerai, bet apie 
Linton labai prastai.. Paskutinė
se kastynėse darbinįkai neuždirba 
nė ant gyvenimo. Shelburn kasty
nėse visai ne dirba, kadangi ežia 
darbinįkai ne gal susitaikyti su 
darbdaviais. Kitose aplinkinėse 
kastynėse darbai*eina gerai. Ant 
Montgomery darbai eina teiposgi 
negerai, bet yra viltis, kad ne 
užilgio pasigerįs.

Connelsville, Pa. Darbai 
czianykszcziame apskrityj eina 
niekyn; darbai prie kokso teipos- 
gi pasimažino: pereitą sanvaitę 
užgesino 174 peczių, visame gi 
apskrityj, isz viso skaitliaus 18 
608 peczių, dirba 14495. Priežas
tis _ pasimažinimo darbų prie 
kokso yra ta, kad diktai geležies 
dirbtuvių paliovė dirbę. Prie 
kokso dirbtuvių West Vrginijoj 
žymių permainų nėra: ežia viskas 
pasilieka po sanovei.

• Springfield, III. Atsibū
va ežia kalnakasių konvencija, 
ant kurios suvažiavo aut tarybų 
su darbinįkais ir kastynių savinį- 
kai. Ar tos tarybos iszduos ge
resnius vaisius, sunku įspėti. 
Paprastai padarytą sutartį sulau
žo ne darbinįkai, bet kastynių sa- 
vinįkai: jeigu darbinįkų darbas 
jiems reikalingas, jie pažada pil
dyti visus reikalavimus, paskir
dami sau atsakantį laiką, bet kaip 
laikas atėjo, savo pažadėjimų ne 
pildo.

5[ Anglių kastynių savinįkai 
West Virginijoj ne sutiko mokėti 
tokį užmokesnį,koksai nuspręstas 
ant Chicagos kalnakasių kon
vencijos. Durbinįkiszkos organiza 
cijos iszdavė atsiliepimą boyko- 
tuoti anglis to distrikto kastynių, 
idant tokiu būdų priversti kas 
tynių savinįkus pildyti tą, ant ko 
jie pats pirmiaus buvo sutikę.

T Bevier, M o. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse szį metą 
eina geriaus negu reniai. Dia
mond kastynėse 43 dirba, 4 
gi stovi; VVutson kastynėse 43 
dirba, 7 stovi; dirbaneziose kau
tynėse dirba po 4-—5 dienų ant 
sanvaitės. Kastynėse Ardmore, 
Huntsville, Stahl ir Novinger 
darbai eina gerai.

5[ Anderson, Ind. Darbai szi- 
tuose krasztuose eina pusėtinai; 
“rods mill’ese” dirba ant dviejų 
permainų, dratų dirbtuvėj dirba 
ant vienos permainos, bet ir ežia 
žada pradėti darbus ant dviejų 
permainų, Yra ežia vienok dar 
vis darbinįkų be darbo, kiti gi 
iszkeliavo į kitus krasztus.

Wheeling, W. Va. Czia
nykszcziose Aetna Standard dirb
tuvėse dirba gerai; Langhlino 
dirbtuvėse, po dviejų sanvaiezių 
stovėjimo, pradėjo dirbti pereitą 
sanvaitę; La Bclla dirbtuvėse 
teiposgi darbai eina gerai; pa
skutinės dirbtuvės turi daug rei
kalavimų.

5[ Cecil, Pa. Kastynėse Rend 
darbai eina gerai,bet yra ežia per 
daug darbinįkų; tas pats yra ir 
Credmore kastynėse. Standard 
kastynėse dirba po 8 vai. ant 
dienos. Darbai visur eina pusė 
tinai, iszėmus Ridgevay ir Bi- 
shop kastynių, kuriose užgimė 
sztraikai.

5 Lutyobe, Pa. Darbai czia
nykszcziose kastynėse eina labai 
prastai: dirba po vieną, daugiau
siai dvi dienas ant sanvaitės ir 
nėra vilties, kad galėtu pasige
rinti. Tegul todėl nieks ežia ne
keliauja darbo jieszkoti.

5[ Spring Valley, III. Darbai 
czianykszcziose ir aplinkinėse 
kastynėse eina gerai, bet szvie- 
žiai atkakusiam isz kitur darbinį- 
kui sunku gauti darbą, kadangi 
suvažiavo ežia daugiaus žmonių 
negu gal reikėti,

5[ Pjttsburg, Pa. Darbinįkai 
stiklo dirbtuvių Hagans, Evans 
and Co. pakėlė sztraiką todėl, 
kad dirbtuvių savinįkai ant trio-

LIETU V A
5[ Pukblo, Col. Czianyksz 

ežios Fuėl & Iron Co. dirbtuvės 
dirba pilną laiką ir rodosi, kad 
darbai neis niekyn.

Braddock. Pa. Czianyksz- 
czios “nail mill” prie Edgar 
Tomson Co. dirbtuvės bus pa
didintos.

5[ Warren, Ob. Pradėjo czia 
dirbti keli nauji pecziai, kurie 
iki sziol stovėjo.

ISZ 
Lietuwiszku dirwn
Snsiwienyjimo L. A. rei

kalai.
Susivienyjimas L. A. savo pi

nigus jau atgavo. Namai liūd
nos atminties Juozo Milisucko, 
buvusio Susivienyjimo L. A. ka- 
sieriaus,likosi parduoti Pottsvillej 
per licitaciją. Iszstatė juos ant 
licitauijos Susivienyjimas. Priesz 
Susivienyjimą L. A. stovėjo dar 
du “moitage Mahanoy City 
Steving Fond” į $2400 ir nekok- 
sai Kayer’s $1000. Susivienyji- 
mui.kurs turėjo treczią mortage”, 
likosi 2250 dol. Kadangi vie
nok Susivienyjimo pinįgų buvo 
pas Miliaucką $3164, todėl likusią 
skolą noroms, ne noroms, turėjo 
apsiimti užmokėti bėlinikai, pp. 
Danisevyczius ir Mockaitis. Jie 
tai sutarę ir nupirko Juozo Mi
liausko namus.

Pasklidus gandui, kad Susi
vienyjimas pinįgų ne gali atgau
ti, keletas, o gal ir keliosdeszim- 
tys, sąnarių paliovė į Susivieny
jimą mokėję. Bijojosi mat, kad 
jau Susivienyjimas pairs, kad 
mirus negalės iszmokėti posmer
ti nės. Per ką tokie likosi arba 
suspenduotais arba su visu iš
brauktais isz Susivienyjimo.

Taigi Centraliszkas Susivieny
jimo komitetas, apsvarstęs gerai 
tą dalyką, nutarė, kad visi sąna
riai, kurie užvilko savo mokės 
tistnuo pereitų metų seimo, galės 
be įsiraszymo vėl pristoti prie 
Suvienyjimo ir jeigu tik užsimo
kės visas užvilktas mokestis į 
Susivienyjimo kasą pilnai iki 1 
dienai Liepos mėnesio szių metų, 
skaitysis nuo tos dienos pilnais 
Susivienyjimo sąnariais, jeigu 
tik pristatys savo paliudyjimus, 
kad yra sveikais.

Centraliszkas Susivienyjimo 
Komitetas.

Dar apie musų biznierius.
Pers\caiczius Nr. 20 “Lietuvos” 

patiipusį straipsnį apie musų biz 
nierius, man sunku pasidarė; tei
sybę turiu pripažinti “Lietuvai”, 
kiekvienas jos iszsitarimas, kad 
musų biznieriai mažai apie biznį 
iszmano, yra su visu teisingas. 
Skaitant lietuviszkus laikrasz- 
czius patinki peiktinus pasielgi
mus musų biznierių: tai prigauna 
savo brolius, tai vilioja viso
kiais budais jų sunkiai uždirbtus 
pinįgus. Nors po teisybei reikia 
pasakyti, kad tankiai ir biznie
riai tampa nebiznierių nuskriaus
ti, bet visgi labjaus verti papei
kimo biznieriai. Nors mes jų ne 
daug turime, terp jų labai mažai 
yra tokių, kurie kokią nors nau
dą lietuvystei atgabentų, dau
giaus yra tokių, kurie musų var
dą tikt pažemina, nuskriaudžia 
savo brolius, stabdo darbus ant 
lietuvystės naudos. Jie nesu
pranta to, kad biznį reikia staty
ti ant doraus pamato. Musų biz
nierių daugiausiai yra laikanpzių 
saliunus; tie stengiasi visokiais 
dorais ir n e dorais budais traukt 
žmonis prie girtuoklystės. Už
eikime kur nors į lietuviszką sa- 
liuną, o pamatysime, kad juose 
yra kaipi loterija, užsilaiko vis
kas ne teip, kaip reikia; prisilai
ko visokios ne reikalingos ypates 
ir doras žmogus į tokius saliunus 
net bijosi užeiti. Per tai biznie 
rius žudo ne tikt visų paguodo- 
nę, bet pats sau kenkia. Musų 
szternįkai vaiszina gėrymais sa
vo kestumerias, kadangi vėl gėry
nių jiems dykai nieks ne duoda,tai 
už j uos turi atlupti už pardavinė
jamus tavorus, reikia netikusius 
ta v orus brangiai pardavinėti. 
Kostumerių nusipirkti ne gali
ma: jeigu musų biznieriams neina 
biznis, tai jie pats kalti. Reiktų 
musų ponams biznieriams pasitai
syti ir savo pasiėlgimu gėdos ne 
daryti. Biznis ant neteisybės ir 
prigavystės paremtas, biznis su 
skriauda artymo, tai ne biznis,

bų ne iszpliekė amerizoniszkos 
vėlavoe. Wisi darbinįkai nori 
mat eiti į karę kaipo liuosnoriai.

5[ Minersville, Pa. Darbai 
eina ne praszcziausiau dirba 5 
dienas po 10 valandų, subatoj 
gi po 9 vai. ant sanvaitės. Darbi
nįkų vienok be darbo yra ežia 
daug, todėl tegul nieks ne keliau
ja darbo jieszkoti.

5[ Cristal Falu, Mich. Darbai 
eina ežia gerai ir szviežiai atka
kusiems darbą ne sunku gauti. 
Dirba ežia daugiausiai geležies 
kastynėse; uždirbis darbinįkų po 
11.60—2dol. ant dienos.

5[ Cleveland, Oii. Darbai 
czianykszcziose American Rod 
Mill dirbtuvėse prasidėjo nuo 
20 d. Gegužio, bet kitos geležies 
dirbtuvės ne dirba. Daugelis dar
binįkų, negalėdami ežia darbo 
gauti, persikraustė į Joliet, III.

5] Greensburg, Pa. Sztraikas 
darbinįkų Herminie kastynėse 
pasibsigė: ežia darbinįkai nieko 
ne pelnė; 12 darbinįkų likosi nuo 
darbo praszalintų.

T Warrenton, Oh. Sztraikas 
czianykszcziose kastynėse trau
kiasi toliaus ir rodosi, kad ne 
greitai pasibaigs, kadangi nė vie
na pusė ne nori nusilenkti.

5f Springfield, III. Sztraikas 
kalnakasių kastynėse Taylorville 
Coal Co. pasibaigė. Darbdaviai 
susitaikė su darbinįkais ir pasku
tiniai sugrįžo prie darbo.

• Youngstovn, Oh. Didina 
dabar czianykszczias Ohio Steel 
Co. dirbtuves. Kada darbai prie 
dinimo pasibaigs, ž»da priimti 
dauginus darbinįkų.

5[ Birmingham, Ala. Czia
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
darbai eina gerai; kadangi jos 
turi daug reikalvimų, todėl yra 
viltis, kad darbo užteks ant ilgai.

5[ Muskegon, Mich. Czia 
nykszti Michigan Iron & Steel 
Co. žada pastatyti savodirbtuves 
ant kooperaty viszko pamate. 
Darbus žada neužilgio pradėti.

• Bi ffalo, N. J. Darbinįkai 
czianykszczių geležies dirbtuvių 
pakėlė sztraiką: jie reikalauja 
pakėlimo ui dalbą uimokesnio.

5i Pitt8burg, Pa. Dirbtuvėse 
Crescent darbai eina gerai ir yra 
viltis, kad užteks czia darbo ant 
ilgai.

5J Sharon," Pa. American Steel 
Casling Co- dirbtuvėse darbai 
eina gerai, gavo jos daug reika
lavimų net isz pietinės Afrikos.

• Springfiei D, III. Sztrai- 
kuojanti kalnakasiai kastynių 
Taylorville Coal Kompanijos susi
taikė su darbdaviais ir sugrįžo 
prie darbo.

51 Utica, N. J. Sudegė czia 
meblių dirbtuvė ir pertai 600 
darbinįkų neteko darbo. Staliorių 
ir dailidžių yra czia ir be to daug 
neturinezių darbo.

5[ New York, Czianykszcziai 
po pi erosų dirbėjai pakėlė sztrai
ką, kadangi darbdaviai numažino 
jų uždarbį nuo $1.50 ant $1.00 
už tūkstantį padirbtų popierosų.

5| Salem, Oh. Darbinįkai czia»> 
nykszczių Salem Wire Nail Co. 
dirbtuvių gavo nuo kompanijos 
žinią, kad jų uždarbis taps numa
žintas ant 5%.

5| Dispatch, N. J. Czianyksz 
tė vagonų dirbtuvė “Merchants 
Dispatch” reikahja dailidžių ir 
vagonų sustatytojų.

5[ Joliet, III. Wisose szito 
apskriezio geležies dirbtuvėse 
darbai eina gerai ir yra viltis, 
kad teip trauksis ilgai.

5[ Ellvood City, Pa. Darbai 
czia eina pusėtinai, nors czianyk- 
szczios Steel Tube Co. dirbtuvės 
dirba dar ne visose dalyse. .

5[ Gas City, Ind. Darbai czia 
eina pusėtinai, dirbtuvės dirba 
pilną laiką ir rodosi,teip trauksis 
ilgiaus.

5[ Nev Castle, Del, Neuž
ilgio žada pradėti darbus czia 
nykszcziose Delevare Iron Co. 
dirbtuvėse.

5[ Laramye, Wyo. Didina czia- 
nyksztes geležies dirbtuves, kada 
prie to darbai pasibaigs, ketina 
priimti daugiaus darbinįkų.

5[ Strunk, Ky. Czianykszczio
se kastynėse dirba pusę laiko, 
daugiausiai tris arba keturias 
dienas ant sanvaitės.

bet paprasta prigavystė; toki 
biznieriai ne gal pastovėti, jie 
turi pražūti; reikia vienok 
pridurti, kad ir teisingumo dar 
neužtenka: prie kiekvieno biz
nio, apart teisingumo, reikia ir 
visopusiszko supratimo apie biz
nio vedimą. Biznierius.

Isz Port Creek, Pa.
Darbai, ypacz prie kietųjų ang

lių, eina labai silpnai, per tai 
ir vargas pasiekė musų brolius 
darbinįkus. Bedarbė priverezia 
darbinįkus keliauti į kitus krasz
tus laimės jieszkoti. Daugumas 
nevedusių lietuvių darbinįkų 
iszsikraustė isz czia, kadangi ap- 
sivedusiems iszsikraustyti ne teip 
lengva, todėl jie ant vietos 
vargą kenezia. Nežinia, kaip 
toliaus bus,dabar dirba czia vos 
1—2 dienų ant sanvaitės.

Pereitą rudenį v buvome už
manę uždėti skaitinyczią, bet 
užstojus bedarbėms, reikėjo ją 
palikti. Yra czia dar keli vai
kinai linkę prie gero, geidžian
ti apszvietimo, nerinti darbuo- 
tiesi ant tautos labo, bet jie vie
ni ne iszgali nieko nuveikti; 
daugumui vienok toki darbai ne 
rupi, toki savo* kalbomis kitų 
darbą gadina, atima tiems ener
giją. Prie tekio lietuvių skait
liaus, kaip pas mus yra, jau ga
lima būt sutverti kokią kuope
lę dirbanezių ant tautos labo, 
bet apart pagelbinės draugystės, 
kuri teiposgi silpnai stovi, mes 
nieko neturime ant parodymo, 
kad irezia lietuviai yra. Prie 
žastys to atszalumo yra musų 
tamsumas: mažai mes skaitome 
laikraszczių ir kuįgų, kurios 
musų protą pakelti galėtų. Wie- 
naitinismusų brolių rūpestis yra: 
esant darbams ir uždarbiams gir
tuokliauti, musztiesi, skvaje 
riams neszti uždirbtus pinigus, 
užstojus gi bedarbei, vaikszczio- 
jam ir klausinėjam viens kito, 
kodėl ne dirba; pažinti vienok 
priežastis bedarbių nesirūpina
me, kaip nesirūpiname ir apie 
pagerinimą savo būvio.

M. Bridickas.

Trenkė perkūnas.
Lenkiszkas laikrasztis “Straž” 

paduoda, kad pereitą sanvaitę 
perkūnas trenkė į kleboniją lietu- 
viszkos parapijos Forest City, 
Pa. Perkūnas vienok ne daug 
blėdies padarė, nugriovė vien 
viražų kamino; klebonijos trio- 
bos ne užsidegė. •

Paaiszkininias kaslink ap- 
sigywenimo ant fannų.
Kilus klausymui apie ragini

mą musiszkių kibtiesi prie žemės, 
nebus pro szalį ir man kelis žo
džius nuo savęs pridėti.Mano nuo
monė yra, kad nėra kito kelio 
ant pagerinimo būvio varguolių, 
kaip tikt apsisėsti ant žemės. 
Weizint ant ilgų bedarbės laikų, 
tai didelis nuošimtis darbinįkų 
labai prastai iszmisti galėjo ir 
laimingas tas, kuris nepadarė 
skolos; dabar be apsirikimo ga
lima matyti, jog buvis'darbinįko 
nepasigerįs ateitoje,greieziaus gal 
dar labiaus nupulti. Bet mus 
žmonelės nesirūpina apie savo 
ateitį ir žmonijos gerovę. Nors 
musų vadovai stengiasi pamoky
ti visokiais budais, laužo galvas, 
kokiu budu pagerinti buvįprasz- 
czioko, bet tas viskas,kas yra da
roma, labai mažą naudą atnesza ir 
vadovai, vieton vaisių, apturi 
tikt szirdies kartumą, likus jų dar
bui bergždžių. VVeizint ant to
kio dalykų stovio, nežinik nė ką 
mislyti, kiek musiszkiai pražudė 
suezėdytų graszių padėdami ne
saugiose vietose, be isztikimos 
gvarancijos, kiti,kad ir ne dėjo į 
neatsargias bankas, pražudė teip 
gi ir namieje,ar kiszeniuje neszjo
dami, isz jų darbo vaisių tikt 
latrai pasinaudojo. Apie prager
tus ir suduose iszmokėtus pinįgus 
jau visi gerai žinome; kiek yra 
pražudytų pinįgų per tamsunus!

Apszvietimo dalykuose kadan
gi geros pasekmės nėra, tai ir ra
ginimas prie ūkės neiszduos gei
džiamų vaisių. Man garsinant 
apie žemę porą metų atgal, atsi- 
szaukė tik 18 ypatų, o pirko 
vienas Szneideris, po^apgarsini- 
mui pereitą rudenį,atsiliepė 12,isz 
tų pirko tikt vienas iki sziam 
laikui. Taigi mes turime mislijan- 
czių apie žemę 30 ypatų, o norin- 
czių pirkti žemę turėjom tikt 2;

isz te matome, kokį lietuviai turi 
palinkimą prie žemės.Geistina bu
tų žinoti,kiek yra atsiszauku&ių ir 
pirkusių Arkanse. Wisose Su
vienytose Walstijose kasžin ar 
bus 50 ukinįkų. Tai labai mažai 
ant 200000 Lietuvių Amerikoj! 
Tą galime susekti paduodant 
skatlių ukinįkų isz kiekvienom 
vietos į laikraszczius. Aplink 
Thoip, Wis. yra 14 lietuvinįkų; 
pagal Wincą Butkaucką—Pulas- 
kyje, Wis. yra 8; Three Lakęs, 
Wis 3; Athens,Wis 1; Kopernik, 
Wis 1; Mamtovoc, Wis 1. Taigi 
isz viso yra Wisconsine lietuvių 
ukinįkų 28. Negirdėt nieko 
apie ' Lietuvinįkus vidurinėse 
valstijose. Yra ukinįkų Naujosios 
Anglijos valstijose,bet ir ten lie
tuvių nebus per daug.Malonu bu
tų žinoti apie tai; tegul pranesza 
tenykszcziai lietuviai.

Kam rupi labas praszcziokų, 
tegul ragina anuos prie žemdar- 
bystės, kur turės liuosesnį, geres
nį ir sveikesnį gyvenimą, turės 
užtektiną ateitį dėl savęs ir vai
kelių, jaunuomenė tegul stengiasi 
nusipirkti žemę ant iszmokesz- 
czio, per tai pripras prie paezė- 
dumo, o paezėdumas suteiks lai
mę ant senų dienų. Tos laimės 
mes vis geidajame, bet ją turim 
mes patys sau pasijieszkoti.

Czia paduotas atsitikimas 
tegul mus pamokina. Penki me
tai atgal, vienas Įietuvys buwo 
apsisėdęs ant ūkės, bet jam pasi
rodė per mažai turys pinįgų ant 
prasidėjimo; paliko jis ūkę ir 
grįžo į Ch cagą uždirbti pinįgų 
ir ką jis pelnė? Nieko ne pelnė: 
turėjo pasiskolinti pinįgų ant ti- 
kieto, 5 metus nieko neuždirbo ir 
dabar jau atsirado drąsa pradėti 
ūkę be pinįgų. Wargas suteikė 
mat drąsą.

Kaslink pirkimo žemės, asz ne 
įkalbu, kad pirktų aplinkinėj 
Thorp,Wis., tegul perka, kur kam 
patinka, nors ir czia vieta tei
posgi ne peiktina. Kasžinogeres- 
nes išlygas, geresnę žemę ir vie
tas su sveikesniu oru, gal bAndyti 
ir kitur pasijieszkoti; asz tikt tiek 
sakau, kibkite prie žemės, kaip 
kas galite ir pirkite, kur geriau
siai tinka, o nesigailėsite.

F. Mikolai ui s.

Nesisawinkite swetimų 
laikraszczių!

Tūli musų broliai pasisavini
mą svetimo laikraszczio laiko už- 
teip mažą nusidėjimą, jiems rodo
si,kad apie tokį ne verta nė kalbė
ti; tuom tarpu yra tai tokia jau 
vagysta,kaip pavogimas maszne- 
lėssu pinįgais ir už vogimą sveti
mų laikraszczių sūdai teiposgi 
skaudžiai baudžia, kaip ir už vo
gimą kitokių daiktų. Wienae isz 
musų abonentų isz Carbonado, 
Mont. persitikrinęs, kad kas ten 
nuo paczto paszlavė kelias jo 
gromatas ir kelis numerius “Lie
tuvos”, sugriebęs vagiantį, ap
skundė jį į sūdą. Pavogęs tuos 
daiktus gal netikėjo, kad galėtų 
būt nubaustu, tuom tarpu sudžia 
nusprendė jį ant 90 dienų areszto 
ir ant užmokėjimo $50. Už tuos 
pinįgus butų jis galėjęs iszsiraszy- 
ti ne vien “Lietuvą”, bet visus 
lietuviszkus laikraszczius, tagi 
būt turėjęs gana skaitymo ir ne 
butų reikėję sėdėti.

Isz Boston, Mass. 
(atsiųsta) *

Musų parapijoj rods dabar ne
va viskas nusiramino, bet sutiki
mo visgi nėra. Komitetas kelis 
kartus buvo pas arei vyskupą, 
bet jis atmetė lietuvių pasiskun
dimą, jų neiszklausė. Ant parapi- 
jonų praszymo duoti kitą kunįgą, 
vieton kun. Griciaus, arcivys- 
kupas iszrinktam parapijos komi
tetui atsakė, kad turėdamas dau
giaus kunįgų oegu reikia, neturi 
kur dėti kunįgą Gricių, jeigu 
nuo jo atimtų Bostono parapiją. 
Todėl mes,,Bostę>no parapijonai, 
nužudėme jau viltį, kad arcivys- 
kupas ką nors norėtų padaryti. 
Tuom tarpu Bostono lietuviszką 
parapija stovi, turbut,žemiausiai 
visoj Amerikoj. Musų prabasz- 
czius, kun. Gricius, per visą 
pereitą laiką vaidyjosi su parapija 
ir wis tikt už kasierystą; sziądien 
jau nieks jam nesiprieszina ir jis 
vienas yra dabar ir kasierium ir 
parapijos komitetu, jis vienas 
valdo parapijos knįgas,pinįgus ir 
teip juos vartoja, kaip jam patin-

•) Ui azitę straipsnį redakcija neima 
ant aawęa atsakymo.



ka. Kokię isz to tur raudę lietu* 
wiszki parapijonai, kiekwienas 
pat? gali numanyti. Jau trys metai 
kaip kunįgas Gricius Bostone 
užėmė wietę prabaszcziaus lietu* 
wiszkos parapijos ir kę gero per 
tę laikę padarė? Pasitaisė sau ant 
gywenimo namę, kurisai kasz 
tawo 700 dol. Nors tam 
gana buwo prieszingi parapijonai, 
bet jis ant priesztarawimo para
pijom} nepaisė. Antras kunįgo 
Griciaus darbas yra tas, kad jis 
ežia pastatė kopiycziukę isz griu- 
wanczių namelių; tas wėl kaszta- 
wo kelis szimtus doliarų. Apie 
skolas, kurių yra 5200 dol. ant 
žemės, jau jis nesirnpina. Tai kas 
jas iszmokės? Gal bus jos kada 
nors iszmokėtos, bet ar ant lietu
vių naudos? Apie pastatymu 
bažnyczios, valdant parapiję 
kun. Griciui, negal būt nė kal
bos, kad ji būt kada nors pasta
tyta, kadangi jis wiskę, būdamas 
neaorubežiuotu parapijos waldy to
jumi,teip nukreipia, kad eitų wien 
ant jo, o ne ant parapijos naudos. 
Sziędien Bostono lietuviai gy
vena be jokios tvarkos bažny
tiniuose reikaluose. O kas tam 
yra kaltas? Mums rodosi, kad pi- 
nįgai, kuriuos musų prabaszczius 
labiaus numylėjo negu patį Diewę 
ir jo mokslę. Musų parapijonai 
jų per daug neturi ir negali už
ganėdinti visų klebono reikalų; 
isz to ir kyla visi nesutikimai 
musų parapijoj.

Pa r.< pi jonai.

Isz wisur.
Q Odesoj, vienas darbinįkas 

užsimanė apsivesti su jauna ir 
gana turtinga naszle ir jai isz- 
reiszkė savo meilę; naszlė vie
nok jo meilę paniekino ir sutiko 
tekėti už kalvio Timotiejevo. 
Dažinojęs apie tai paniekintas 
jaunikis, nusprendė atkerszyti 
naszlei. Pirmę Welykų dienę 
kalvis nuėjo atlankyti savo su
žieduotinę, paskui jį nusekė irau- 
sai paniekintasis, įėjo drauge į 
naszlės namus ir ežia, iszsitraukęs 
isz kiszianius szilvasario butelį, 
su deginaneziu skystimu apliejo 
naszlės weidę, nuo ko apdegė vi
sas veidas, iszdegė ir akys. Atli
kęs savo darkę, piktadarys par
bėgo namon. Timotiejev leidosi 
jo jieszkoti ir radęs namieje ry- 
mojanlį ant stalo, drožė jam su 
kumszczia į galvę. Sudavimas 
tas į padukimę įvarė atmestę 
jaunikį, jis paszoko nuo užstalės 
ir užmuszė ant vietos užsavę lai
mingesnį kalvį. Užtai tapo jau 
suareštuotas.

D Miestelyj Bobrince, Jeliza- 
vetgrado pavietyj, Pietinėj Mas 
kolijoj, žydeika užmuszė savo 
tėwę, idant nuo jo paveržti 3000 
rubL svetimų pinįgų. "VVienas 
dvarponys įdavė mat žydui, už- 
musztam savo dukters, nugaben
ti kitam dvarponiui tuos pinįgus. 
Žydas paėmė pinįgus ir važiuo- 
dams į paskirtę vietę, užvažia- 
žiavo pas savo apeivedusię duk
terį ir pas ję apsinakvojo. Eida
mas gulti, jis padavė dukterei 
pinįgus pakavoti per naktį. Kaip 
tikt tėvas užmigo, jo duktė pa 
griebė peilį, papjovė tėwę, kunę 
gi užkasė kelnorėj. Moteris 
papjauto žydo, negalėdama su
laukti vyro, isz važia v o jo jiesz
koti, užvažiavo ir pas 
dukterį. Kaip tikt ji ežia ętka- 
ko,pribėgo maža žmogžudės m er
gą į tė ir pasakė moeziutei: “bėg 
isz ežia, nes ir tavę mama pa
pjaus”. Mergaitė mat ir iszdavė 
savo motinę.

Į portę Poti, ant Kaukazo, 
Maskolijoj, atplaukė isz Odesos 
pasažierinis garlaivys “Kniaz 
Aleksiei”. Kadangi portas prastai 
įrengtas, jeigu ant jūrių yra ma
žas vėjalis, garlaiviai ne drysta 
prie kranto prisiartinti, todėl ir 
minėtas, garlaivys ne dryso į 
portę įteiti, sustojo ant jūrių, o 
pasažierius paėmė porto garlai
vys. Bevažiuojant prie kranto, 
vilnys porte pradėjo smarkiai 
mėtyti laivelį, persigandę pasa- 
žieriai susigrūdo ant vieno szono, 
nuo kojis pasviro, sudavusigi isz 
kito szono dideli vilnis visai jį 
apvertė ir žmonės supuolė į van
denį. Kol atbėgo gelbėtojų 
valtys,vienuolikę pasažierių pri
gėrė, terp kurių buvo keturi vai
kai.

| Mieste Petropavlovkoj, Je- 
katerinoslaviaus gub. Pietinėj 
Maskolijoj, žmonės teip įbaugyti 
gaisrais, kad ne žino nė kę dary
ti; ne pereina nė viena naktis, 
kad ne butų ežia kur nors gaisro. 
Pradėjo jie atsitikti nuo to laiko, 
nuo kada ežia atsikraustė koksai 
burtinįkas grekonis. Paprastai 
jis kelias dienas pirmiaus pasako, 
katrie namai užsidegs ir nuo kur. 
Žmonės, vieton jį suimti kaipo 
padegėję, jam tiki ir gabena di 
dėlės dovanas. Isz kvailumo 
žmonių mat yra daug norinezių 
pasinaudoti.

|| Ukinįkas Soldatenko isz kai
mo Merfų, Charkovo pavietyj, 
Mažrusijoj, ardamas laukę, su 
žagrės noragu užkabino kokį ten 
kietę daiktę. Tikėjo jis, kad už
kabino už guliuezio žemėje ak
mens. Pekėlė žagrę ir noragai 
iszvertė didelį molinį puodę 
pilnę senovės pinįgų. Buvo czię 
2060 sidabrinių pinįgų nuo laikų 
.Petro didžiojo, kiti gi buwo len- 
kiszki variniai ir pusvariniai.

|| Kastynėse “Kazmierz”,netoli 
Sosnovicų, Lenkijoj, atsitiko ne
laimė. Dirbant darbinįkams vie
noje aloje, didelis anglių szmotas 
užgriuvo ant dirbanezių ir teip 
juos prislėgė, kad ant iszėmimo 
reikėjo su dinamitu skaldyti an
glis. Kada prie jų prisigriebė, tai 
penki darbinįkai buvo jau ne gy
vi, trys gi mirtinai apkulti.

|] Knbaniszkų Kazokų Žemėj, 
ant Kaukazo, siautusios pabaigoj 
Balandžio mėnesio baisios sniego 
darganos ir szalcziai neiszpasaky- 
tai daug blėdies pridirbo. Prie to 
pražuvo 35 žmonės, 0410 arklių, 
29023 raguoti galvijai ir 114028 
avių.

į| Rytinių Indijų pakrantėse, 
prieszais Sands Head, susimuszė 
pasažieriniai garlaiviai “Mecca” ir 
“Lindula”; Mecca paskendo, o su 
juom 50 jurinįkų ir pasažieriųpri- 
gėiė. Lindula diktai pagadytas 
atplaukė į Kalkuttos portę.

U Anglių kastynėse Cranhet 
Pecųuery, netoli Mons, Belgijoj, 
atsitiko baisi dujų ezpliozija, ku
ri isz d lies iszgricvė kas’ynių 
olas. Prie to pražuvo ir 13 kalna
kasių.

t MiestelyjITysmienica siautė 
baisus gaisras; iszdegė ežia su 
virszum 300 namų, pražuvo ir 
kiek prie to žmonių, kurie tur
būt sudegė ir kūnai jų guli po 
neisztirtais dar triobų degėsiais.

[ Apie Kasselį, ^Vakarinėj Vo
kietijoj, siautė smarkios audros. 
Perkūnas trenkė į triobas, kelias 
uždegė. Wien Kasselyjo trys 
žmonės likosi perkūno užmuszti.

NUO REDYSTES.
Skolingi, už “Lietuvę”, kurie 

aplaikė nuo mus paraginimę ant 
užsimokėjimo, teiksis tuojau* 
duot mumsžinię-kada mislyja už
simokėti, nes jau laikas yra užsi
mokėti. Lauksime atsiliepimo iki 
10 dienų szio mėnesio. Kas sulyg 
tai dienai ne ateiszauks, tam bu
sime priversti “Lietuvę”sulaiky
ti. Pasiskubinkte.

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

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arba per mo- 
ney orderį, arba czekį, kaip kam 
geria us.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę:

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

Preke pjnįgų.
Ruskas rublis po................53c.
Prusiszkos markės po.......... 24|c.

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

Laiszkai ant paczto.
1006 Bilintkl Wm.
1010 Bok>towxkl R.
1014 Btiutk* Ana*
1023 Dr*lkow»ky Andr.
1016 Dobiel Ale«B*Bd«r
1026 Doblniky A.
100 Drark. Ja*
1081 Dlioron J.
1003 Fryxln»ki Andre;
1040 G«hrtak* H.
1062 J*kubowlcx H.
l'J63 Kalinsky Mr.
1064 Ka z* k Maniu
1006 Kaicson Staniai.

Vietines Žinios. GEOGRAFIJA dienas visai nenusileisdama. Hammerfest, • teip kaip ir 
Bergen, veda prekystą labiausiai žuvimis.

1107 Olexki«wlcx J <o
1114 Petertes J»a
1115 Putijaenlia J.
1120 Reehtoria Martin
1121 Rtokiag S.
US Radraky M.
1126 S-bliezew»ky M U.
1128 Scbel* Mn
1122 8enk*r}k John
1124 8iekowiki J»n
1136 Sklrvroaki Joeef
1126 8ku*byt Ja*
1148 8xydlow»kl George
1160 Tora.ko Tam 
11M Valko rak* Jeli

100 M lt h niki Teofil 1166 Kinka Anna 
1106 Noxiolkiewlcx Ton 1170 Zynkwicx ■ St.

— Ant kertės Auburn av. ir 
31 ui. policistaa Thomas Bir- 
minham rado gulintį be žado 
žmogų apalpusį nuo i?ztck**jimo 
kraujo, turėjo jis mat iszpjautus 
lytiškus organus. Policijantas 
pasznukė patrolės vežimę ir nu
gabeno jį į ligonbulį, kur jis sziek 
tiek atsigavo ir papasakojo, kad 
vienoje medžių krautuvėj užpuo
lė ant jo trys plėszikai, kurie 
atėmė 15 dol. ir dar teip bjauriai 
nuskriaudė, bet jų nepažįstas. 
Polic ja, isztyrusi areziaus tę da- 
lykę, nusprendė, kad tai neplėszi- 
kų darbas, bėt keno nors kito, 
kuris tę padarė ant kerszto; kiti 
vėl sprendžia, kad jis pats sau 
tas kūno dalis išspjovė. Pravar
dė jo Charles Zeller, bet matomai 
yra tai ne tikra, kadangi jis lie- 
luvys, gyveno po nr. 71 21 
Place. Daktarai sprendžia, kad 
tie sužeidimai yra pavojingi ir 
jie nežino, ar pasiseks jiems žmo
gų nuo mirties iszgelbėti.

— Detektyvai Kehoe ir Ku- 
bicki ir policijantas Bart, ant 
kertės NAVood ir Augusta st.,su- 
aresztavo kokį ten Fredę Beama- 
nę, kurisai, mėtydamas akmenis, 
daužė langus, metė juos teiposgi 
į pulkus vaikų susirinkusių prie 
karuze’.ės. Bevedant vienok prie 
patrolės vežimo susirikę suaresz- 
tuoto draugai, užpuolė ant detek
tyvų ir policijanto, detektyvę 
Kehoe parnluszė ant žemės, Ku- 
biekiui pataikė su akmeniu į gat
vę, Barlę teiposgi skaudžiai su- 
muszė. Teip besimuszant, atva
žiavo patrolės vežimas, vežėjas, 
pamatęs kas darosi, atbėgo į pa- 
gelbę ir iszliuosavo detektyvus 
ir policistę; Beamano draugai 
iszbėgiojo, o jį patį įsodino į 
vežimę ir nuvAė jau l>e stabdy
mų į policijos aresztę.

Isz dabartinės karės tūli Chica- 
gos didžtureziai didelį turi pelnę; 
nors dar karė isz tikro neprasidė
jo, bet Amerikos randas turi už
mokėti visokiems prekėjams tikt 
už vienę Gegužio mėnesį apie 
2000000 už paimtus produktus 
dėl armijos paskirtos ant Kubos 
ir ant Filipinų. Ch:cagos pjovi 
nycziose iszpirko jau visę mėsę, 
laszinius, konservus isz mėsos. 
Nežingeidu todėl, je gu Amerikos 
didžtureziai, tikėdamiesi daug 
uždirbti už paimtus ant iszmaili- 
nimo armijos produktus ir užki- 
tokius karėj reikalingus daiktus 
per sau tarnaujanezius lakrasz- 
czius stūmė visaip krasztę į karę. 
Kad jie isz karės pelnę turės,apie 
tai visi žinojo, liet kę pelnys 
krasztas į karę įstumtas, to nieks 
ne gal žinoti, nežino nė tie, kurie 
į karę stūmė.

— Polieijautas isz stacijos W. 
North a v., Liudvikas Picek, su- 
aresztavo, ant kertės Campbell 
av. ir Division st., žinomę tuose 
krasztuose pesztukę, Petrę Sac- 
kę, žinoma, teiposgi už peszty- 
nes. Bevedant suaresztuotę prie 
policijos budelės, susirinko pul
kas Sacko draugų, užpuolė ant 
policijanto, parmuszė ant žemės 
ir baisiai jį sumuszė. Ant Įtaru
mo subėgo kiti pole i jautai; pa
matę juos Sack ir jo draugai pa
bėgo, policijantas Picek teip bai
siai buvo sumusztas, kad negalė 
jo pats atsikelti, reikėjo paszauk- 
ti ambuliansę ir gabenti jį į li- 
gonbutį.

— Pereitos pėtnyczios naktyj 
sudegė didelės javų krautuvės 
Fairbanko, prie szėnių Pittsburg 
& Fort Wayne geležinkelio, ne
toli 31 ui. Darbinįkai dirbo ežia 
iki 11 vai. ir iszeidami neužtė- 
myjo niekur ugnies, bet tuojaua 
po jų išėjimui ir užsidegė krau
tuvė areziaus geležinkelio sto
vinti, paskui greitai ugnis perėjo 
įr ant kitos. Nors ugnagesiai 
greitai subėgo, bet negalima bu
vo degauezių krautuvių iszgelbė
ti. Sudegė daug ežia sukrautų 
javų. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 15000 dol.

— Antrę sekminių dienę ap- 
vaikszcziojoChicagoj iszkilmingai 
dienę puoezimo grabų (“Decora- 
tion Day”). Chicagoje yra apie 
48 kapinės, ant kurių ilsisi ka
reiviai ėmę daly vumę paskutinėj 
naminėj karėj. Mieste atsibuvo 
kariaunos parados, kuriose ėmė 
dalyvumę veteranai, taigi gyvi 
dar užsilikę kareiviai nuo tos 
karės ir 9 batalijonas; szteto mi
licija nė ėmė szį metę dalyvumo 
pa rado j, kadangi ji isztraukė į 
pietus ir paskirta ant karės su 
Iszpanija.

ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(Tįsa).
Skandina visikas pussalie užima plotą 14000 ketvirtai

nių mylių, taigi didesnį, negu didžiausios, išėmus vien 
Maskoliją, Europos vieszpatystės, bet gyventojų turi tikt 
apie 7 milijonus, taigi pagal gyventojų skaitlių jis priguli 
prie mažųjų vieszpatyszczių. Tirsztumas apgyvenimo ne 
didelis, ypacz gi vakarinėj dalyj, taigi uoluotoj Norvegi
joj,kur ant vienos ketvirtainės mylios iszpuola vos po 500 
galvų, taigi beveik keturis syk mažiaus negu musų tėvynėj 
Lietuvoj. Tas mažas gyventojų skaitlius paeina nuo ne
vaisingumo žemės, kurios dideli plotai susideda iš nuogų 
uolų, teiposgi nuo didelių plotų ant iszkiljmo virszaus 
apimtų sniego laukų ir gletczerų. Tirszcritrūsiai apgyven
tos yra jūrių pakrantės, kur, kaųiantai ratiniame szone, yra 
vaisingų žemumų plotai, arba kalnų uždengtos klonys, 
kaip tai yra prie fiordų Norvegijoj; prie jūrių žmonės 
lengviaus iszsimaitina isz žvejonės ir prekiaudami su kitais. 
Viduriuose tirszcziaus apgyventi tikt apskrieziai, kur yra 
kastynės. Gyventojų apszvietimas stovi augsztai: ežia 
mažai yra žmonių ne mokanezių skaityti ir raszyti; ap&įie- 
timą platina keliaujanti isz vietos į vietą mokintojai.-^Ka
dangi Skandinavija retai apgyventa ir užima didelius plo
tus, tai ant kraszto reikalų reiktų rengti labai daug mok- 
slainių, ko ne pakeltų neturtingi gyventojai; todėl ežia 
yra daug teip vadinamų keliaujanezių mokintojų: mokin
tojai toki keliauja isz vietos į vietą, pramokinę kiek vaikus 
viename kaime, keliauja į kitą ir tokiu budu platina mok
slą skaitymo ir raszto po visą krasztą. Gyventojai priguli 
prie germaniszkos giminės, paeina jie nuo senovės Norma
nų, kurie ežia persikėlė per Jutlandijos pussalį nuo Euro
pos kelmo; rytinėj dalyj gyvena Szvedai, vakarinėj gi 
Norvegitcziai, kurie nustūmė seniam ant pussalio gyvenu
sius finiszkos kilmės Lapenus į nevaisingus sziaurinius 
pussalio kraštus.

Įstumti į netikanezius žemdarbystei sziaurinius krasz- 
tus finiszkos kilmės Lapenai užsiima auginimu sziaurinių 
elnių arba renų ir su jų bandomis kraustosi iš vietos į 
vietą, apgyventų kaimų neturi; jeigu katrų iszgaiszo renų 
bandos, tie traukia į jūrių pakrantes ir minta isz žvejonės. 
Atėję į Skandinaviją germanai, ne radę ežia užtektinai 
maisto, stojosi jūrių plėszikais, jie po vardu Normanų už
puldinėjo ant aplinkinių krasztų. Jeigu kur pasisekė, už
dėjo ji© savo kolionijas. Normanų kolionijos jūrių jiakran- 
tėse buvo lygiai Prūsų žemėj, Latvijoj ir Lietuvoj; per 
jūres prisigriebė jie ant Islandijos, nuo ežia gi į Ameriką. 
Ne Kolumbas todėl, bet Normanai yra pirmutiniais Ame
rikos atradėjais. Gyventojai vakarinio Skandinavijos 
szono, taigi Norvegai ir sziądien yra jurinįkais, žvejotojais, 
prekysta ir žvejone yra jų svarbiausiu užsiėmimu. Gyven
tojai rytinės dalies, taigi Szvedai, turinti didesnius žemumos 
plotus užsiima žemdarbyste, kuri, ypacz pietinėj Szvedijos 
dalyj, gana augsztai pakilusi.

Skandinavijos pussalis yra po valdžia vieno karaliaus, 
^yvenanezio Szvedijoj, bet iš tikro jis susideda iš dviejų 
savistovių vieszpatysiczių: Szvedijos ir Norvegijos, kurios 
tikt turi tą patį karalių, bet kiekviena iš tų dalių rėdosi 
saviškai. ,

Szvedija. Sziaurinėj Szvedijos dalyj nėra didelių 
miestų, yra ežia tikt maži prie jūrių pakranezių miesteliai, 
prie jūrių užtakų. Miesteliai tie veda prekystą medžiais. 
Kadangi Szvedijos krantai kyla, todėl toki miestai, buvę 
prie jūrių pakranezių su laiku atsiranda toliaus nuo jūrių; 
gyventojai tąsyk apleidžia seną vietą ir persikelia vėl prie 
kranto, senasis miestas isz palengvo isznyksta, jo vietoj 
pasidaro kitas. Isz tokių miestų svarbiausias yra Haparan- 
da, prie įpuolimo upės Torneo, beveik ties poliariszku 
ratu. Czia sėjos mėnesyj suvažiuoja daug iš Europos 
sveczių prisižiūrėti, kaip j>er kelias dienas saulė su visu ne 
nusileidžia. Vidurinėj dalyj, ypacz gi prieupiuose upės 
Dal-Elf, yra daug minėrališkų turtų, teip antai yra czia 
garsios Dannemora geležies kastynės \x Falun vario kasty
nės. Vidurini dalis prieupio Dal-Elfo yra kalnuota. Prie 
tokių kraštų priguli Dalekarlija, kurios gyventojai savo 
neprieinamuose kalnuose išrengė pasikėlimą priesz užė
musius Szvediją Danieczius ir juos iszvijo. Prie įtakos 
upės Dal-Elfo yra portas Gefen, isz kur iszgabena dau
giausiai mineraliszkų turtų. Toliaus į pietus, ant kanalo 
jungianezio ažerą Maelar su jūrėmis yra Szvedijos sostapi- 
lė, miestas Sztokholm, turintis apie 300000 gyventojų. Iš 
czia iszgabena į kitus krasztus daugiausiai geležies ir me
džių. Ant sziaurinio szono ažero Maelar yra senoji Szve
dijos sostapilė, miestas Upsala, garsus savo universitetu.

Pietinėj, vaisingiausioj ir tiršeziausiai apgyventoj 
Szvedijos dalyj yra kariszki portai: Kalmar, prie pertakos 
to paties vardo, atidalinanezios salą Oeland nuo kietžemio 
ir Karlskrona; prekiszki portai: Malmoe, isz kur plaukia 
garlaiviai į Daniją, miesto aplinkinėse yra vienaitinės ant 
pussalio anglių kastynės; Goetebnrg arba Gothenburg, prie 
įtakos upės Gotos, po Sztokholmui didžiausias ir turtin
giausias Szvedijos miestas, turi apie 150000 gyventojų. 
Toliaus nuo krantų, pussalio viduriuose, yra fabrikiniai 
miestai: Joenkoeping, prie pietinių krantų ažero Wetter, 
įgarsėjęs po visą svietą savo briežiukais, kuriuos visur 
iszvažioja; Norkoeping, miestas turi daug fabrikų, ant 
maszinų varymo sunaudoja upės Motala vandens puoli
mus. Norkoeping yra portinis miestas, kadangi iki jam 
į pussalį įsipjauja siaura bet gili užtaka.

Norvegija, kaip sakėme, savo viduriuose mažai vaisin
ga, uoluota, ne daug czia žemės tinkanezios žemdarbystei, 
todėl ji retai apgyventa. Iš miestų, tikt Roeraas, jprie 
kurio yra turtingos vario kastynės, yra toliaus nuo jūrių, 
kiti svarbesni miestai yra jūrių pakrantėse, prie žymesnių 
fiordų. • Norvegijos sostapilė yra miestas Christianija, tu
rintis apie 175000 gyventojų, prie Skagerrakfiordo. Ber
gen veda kuo placziausią prekystą žuvimis, isz czia iszgabe
na daugiausiai trono; aplinkiniuose fiorduose gaudo dau
giausiai silkių ir stokfiszų. Isz stokfiszo padirba troną, 
gavėnioj iszgabena tų žuvių daug į katalikų apgy
ventus krasztus ir į Maskoliją, kur jos eina žmonėms 
ant maisto. Tronkiem arba Drontheim, prie fiordo to pa
ties vardo, prie kurio yra gana plati lyguma; czia susibėga 
keliai vedanti isz Szvedijos, nuo Christinijos ir nuo 
Roeraas; Drontheim seniaus buvo Norvegijos sostapilė; da
bar gi isz czia iszgabena Norvegijos kastynių produktus. 
Sziaurinėj Norvegijoj, ant uoluotų, neturinezių augmenų 
salų Lofoten yra miestas Haminerfest, esantis toliausias 
į šiaurius miestas ant musų žemės, nes jau už poliariszko 
rato; todėl tai žiemos laike per kelis mėnesius czia visai 
ne užteka saulė, vasaros gi laike ji švieczia per ištisas

Europos kietžemio kelmas.
VIDURINI EUROPA.

Vidurini Europa užima vakarinę dalį kietžemio kelmo, 
terp pietinių, vakarinių ir sziaurinių iszsiszakojimų ir terp 
Atlantiko vakaruose, Vokiszkų ir Baltiszkų jūrių sziau- 
riuose ir dalimis Viduržeminių juriųjįietuose. Ta Euro
pos dalis apima: Prancūziją, Belgiją, Holandiją, Szvei- 
cariją, Austriją, Vengriją ir Vokietiją su visoms ją su- 
dedanezioms mažesnėms vieszpatystėms.

Prancūzija.
Prancūzija apima ne tiktai Prancuziszkus kalnus ir 

Prancuziszką žemumą, bet ir šiaurinį szoną Pirenėjų kal
nų, pakrantes Lioniszkos užtakos, vakarinius Alpų kalnus, 
vakarinę dalį kalnų Jurą. Sziaurrytuose Prancuziszka 
žemuma susiduria su Vokiszka žemuma, todėl toj dalyj 
gamtiszki rubežiai terp Vokietijos ir Prancūzijos ne znai- 
mus, toj vietoj isz abiejų pusių, taigi lygiai nuo Vokieti
jos, kaip ir nuo Prancūzijos yra daugybė tvirtynių. Pran
cūzija užima vakarinį kampą Europos kietžemio kelmo. 
Nuo vakarų atsiremia ji į Atlantišką oceaną, nuo pietų 
į’ Pirenėjų kalnus, nuo pietrytų į Lijoniszką užtaką 
ir Alpų kalnus, nuo rytų turi Juros kalnus ir Vogezus, 
kurie tveria rubežių terp Prancūzijos ir Vokietijos; Sziau- 
riuose nuo Prancūzijos yra Belgijos karalystė. Prancūzi
jos krantai mažai turi žymesnių išsiszakojimų. Yra ant 
vakarinių pakranezių tikt du pussaliai: Normandija ir Bre- 
tanija, isz kurių tikt paskutinis turi mažesnes atžalas. 
Vakarinės Prancūzijos pakrantės, apart Biskajiszkos, turi 
užtakas tikt prie upių įtakų, kaip antai prie įtakos Sekva- 
nos arba Seinos, Loaros, Szarantos, Garonnos, kuri prie 
įpuolimo turi vardą Žirondos. Todėl tai didžiausi portiniai 
miestai ir didžiausia užjurini prekysta yra prie upių įtakų.

Viduržeminių jūrių pakranezių, taigi prie Liono už- - 
takos, krantai teiposgi lygus, lygina juos dumblas suneš
tas upės Rodano arba Ronos. Prancuziszka žemuma trau
kiasi nuo Liono užtakos ir Pirenėjų kalnų iki Sziaurryti- 
nių Prancūzijos rubezių, kur ji susiduria su Vokietijos 
žemuma.

Svarbiausia dalis Prancūzijos kalnu—yra iszkilimas 
Pietinės Prancūzijos; rubežiais to iszkilimo nuo vakarų ir 
nuo pietų yra žemumos upės Garonnos ir pietinio kanalo, 
kurios atidalina Prancuziszkus kalnus nuo Pirenėjų. Isz 
ry tų į Prancūziją prisigriebia ir vakarinės atžalos Alpų kal
nų ir atžala su augszcziausia Europoj virszune Mont Blanc, 
iškilusia ant 4800 metrų arba netoli 16000 pėdų- augsz- 
cziaus jūrių pavirsziaus. Terp Pietinės Prancūzijos iszkili
mo ir Alpų kalnų yra Rodano arba Ronos žemuma; nuo 
Juros kalnų atidalina ją Saonos žemuma. Į pietus Rodano ; 
žemuma susibėga su žemuma pietinio kanalo ir padaro pa
kranezių žemumą, kuri atskiria kalnus Pietinės Pranpuzi- 
jos nuo Liono užtakos. Sziauriuose iszkilimą tikt isz 
dalies apima žemuma upes Loaros, iš dalies ji bėga iszilgai 
upės Saonos iki isztakų Mozelės, Vogezų kalnuose, prie isz- 
kilimo Sziaurinės Prancūzijos, kuri iš palengvo traukiasi 
į rytus ir susilieja su Vokietijos kalnais. Prancuziszkuose 
kalnuose užtėmyjame šitas dalis.

1. Iszkilimas Pietines Prancūzijos arba (Jentraliszkas 
į rytus nusileidžia staeziai, iš palengvo, ne žnaimiai 
į pietus ir į vakarus. Briauna to iszkilimo, iszrėžyta 
revais nuo pietinio kanalo iki isztakų upės Loaros vadina
si Se/ennu kalnais. Vakarinis ir sziaurinis jų šonhfc upįų 
klouimis likosi Įiadalytas į daug atžalų. Isz tokių klonių 
svambiausios yra klonys Alliero ir Loaros; klonys tos pada
lina sziaurinę iszkilimo dalį į tris diržus besitraukianezius' 
į sziaurius: Auvergne (iszsitaria Overn), Forez viduryj-ir 
Byonnais su Charolais rytuose. Tos dalys pietuose, prie 
isztakų upių Alliero, Loaros ir Loto susibėga į krūvą. Au- 
vergne isz iszkilimo persikeitė į kalnų eilę tikt per tai, kad 
czia yra daug vulkaniszkų virszunių, dabar vienok jau už
gesusių, kaip -antai: Cantal, Mont Dore ir Pu g de Dome! 
Mont Dore iszkilęs ant 1900 metrų arba apie 6000 pėdų 
augšeziaus jūrių paviršiaus.

2. pirfunnis diržas susideda isz dviejų iškilimų: 
Cote dOr, kurisai traukiasi nuo kanalo jungianezio Saoną 
ir Loarą iki Burgundiszkam kanaluį jungianeziam Saoną 
ir Yonną ir isz iszkilimo Langres, besitraukianczįo.toliaus į 
sziaurrytus iki isztakų upės Mozas arba Maaso įpuolan- 
czios į Reiną. Visas tasai diržas nusileidžia staeziai į piet- 
rytus prie Soanos klonies ir isz palengvo į sziaurvakarus, 
išrėžytas klonių upių: Yonos, Sekvanos, Aube ir Mamos.

3. Iszkilimas Sziaurinės Prancūzijos arba Lotaringijos 
yra tai isz palengvo besileidžiantis vakarinis szonas Vogezu 
kalnų, kurie į rytus nusileidžia staeziai prie žemumos upes 
Reino, į sziaurius nusileidžia iš palengvo ir susilieja su 
Vokietijos kalnais, į pietus gi pasibaigia, urnai ir palieka 
tarpą terp Vogezų ir Juros kalnų, vadinamą Burgundisz- 
kais vartais, vedantį isz Reino klonies į klonį Saonos. Lo
taringijos iszkilimas į vakurus kaipo rubežių turi kalnus 
Argoniezka giria vadinamas, kurių sziaurvakarinę atžalą 
tveria Artois kalvos, nuo pietų kalnai Fancilles, kurie 
nusileidžia staeziai į pietus ir iš palengvo į sziaurius. Į 
šiaurius Lataringijos iškilimas išsiskeczia ir siekia kal
nų: Hunsrueck, Eifelo ir Ardenmr, į tą pusę teka ir upės 
czia ppasidedanezios: Maas arba Moza ir MozeUe su Saara, 
įpuolanczios į Reiną.

4. Į Prancūziją prisigriebia atžala Vakariniu Alpu; 
traukiasi nuo sziaurvakarinės pabaigos Apeninų, nuo pe
rėjimo Col di Tenda iki perėjimui Mažojo Bernardo prie . 
pietinio szono Mont Blanco. Į rytus Alpų kalnai nupuo
la staeziai, į vakarus gi pasidalina į atžalas ir nusidriekia 
iki upei Rodanui. Atžala vakarinių Alpų dalinasi į tris 
dalis: Alpai jūriniai traukiasi nuo perėjimo Cenis, per 
kurį per Alpų kalnus padirbtas tunelis, ir nuvestas gele
žinkelis. Grajiszld Alpai traukiasi nuo perėjimo Cenis 
iki perėjimui Mažo Bernardo; perėjimas tasai yra tai 
seniausias kelias vedantis isz Prancūzijos į Italiją.

Prancuziszka žemuma dalinasi į tris dalis: Sekvanos 
arba Paryžiaus indubimą šiaurrytuose, į Idoni upes Garon
nos pietvakaruose ir žemumą upes Rodano pietrytuose. ‘ 
Pirmutini nuo antros atidalyta kalvomis Normandijos, 
Bretanijos ir Vandejos. Prisiartinus kalvoms prie didžiojo 
iszkilimo, terp jo ir terp tų kalvų yra siauras žemumos 
tarpas jungiantis abidvi didesnes žemumas. Dar siaures
nis tarpas yra terp Sevennų ir Pirenėjų jungiantis žemu
mas Garonnos ir Rodano. Aplink Paryžiaus įdubimą trau
kiasi kalvos, staezios iš lauko. Upės Sekvanos sistemo, 
kaip antai: Sekvana, Yonna, Aube, Marna ir Oaza pra- 
simusza per tas kalvas ir padaro jose spragas, kuriomis bė
ga keliai į Paryžių.

(Toliaus bus)



Naujausi . iszradimai.

Angliszkas inžinierius James 
Judge, direktorius Walker En- 
gineering and Galvvanising Co. 
iszsidirbo patentę ant naujos 
jo iszrastos kanuolės, isz kurios 
j vvienę minutę galima paleisti 
30000 kulkų. Nauja kanuolė ne 
reikalauja parako, bet turi tikt 
cilinderį su kulkomis. Smarkiai 
cilinderiui besisukant, isz jo vie
na po kitai patenka kulka į 
vamzdį, kurisai iszmeta ję to- 
liaus. Kadangi į minutę cilinde- 
ris apsisuka 15000 kartų, tai 
į minutę į vamzdį patenka du
kart tiek kulkų, taigi 30000. 
Bandavones atliko Judge tikt 
su modeliumi ir jos ne su visu 
buvo pasekmingos, prietaisa rei
kalauja dar diktai visokių per
taisymų.

| Wilnietis"Livczak, pagarsė 
jęs Maskolijoj visokiais savo isz- 
radimais, padirbo dabar nauję 
prietaisę, kuri, pritaisyta prie 
bėganczių trukių, kontroliuoja 
automatiszkai kelio liniję: be pri
sidėjimo žmogaus ji paženklina 
vietas, kur kelias reikalauja tai
symo. Aut iszbandymo prietaisos, 
maskoliszka kėlių ministerija 
paskyrė komisiję susidedanczię 
isz inžinierių. Livftzako prietaisa 
tapo prie trūkio pritaisyta ir trūkį 
su inžinieriais paleido. Kiekvie
noj vietoj, kur tikt trūkis trink
telėjo, ant kelio Liwczako prie 
taisa tas vietas paženklino su 
raudona parva ir inžinieriai per
sitikrino, kad tos kelio vietos 
isztikro reikalauja pataisymo. 
Trūkį ant linijos leido po kelis 
kartus, bet prietaisa niekada ne 
paklydo, ji vis paženklino tas 
paczias vietas. Inžinierių komisi
ja todėl pripažino Livczako prie- 
taisę už labai naudingu, ji ne tikt 
palengvina inžinierių darbę prie 
kelio kontrolės, bet kaslink vietų 
reikalaujanczių taisymo, atlieka 
jų darbę pati ir tai geriaus negu 
inžineriai. *

Draugyszcziu reikalai.
Mitingai.

Draugystė Liuosybės laikys 
savo mėnesinį susirinkimę salėj 
L. Ažuko, 3301 Auburn avė. 
Chicagoj, Nedelioj, tuojaus po 
12 valandai vidurdienio, 5 d’>e- 
nę Birželio, 1898 m., ant kurio 
bus apsvarstomi labai svarbus 
dalykai. Dėltogi privalo pribū
ti ant ežio susirinkimo visi 
tos Dr-tės sau ari ai. Teiposgi yra 
užpraszomi dori žmonės lietu
viai ant prisiraszymo, kurie dar 
nori už pigię mokestį įstoti, 
nes pigus už $1 įstojimas yra pa
liktas tik ant trumpo laiko.

Su guodone, Dr-tė Liubybes.

Chicagos Liet. Republ. Kliubas 
lOtos vardos laikys savo susi
rinkimę subatoj, 4 d. Sėjos, 8 
vai. vakare, salėje Pecko, 52 W. 
25th st., ant kurio bus aprokavi- 
mas įėjimų ir iszėjimų buvusio 
baliaus ir apsvarstymas kitų 
svarbių reikalų. Wisus lOtos 
vardos lietuvius užpraszopribūti.

M. Allejonis, sekr.

Subatoj, 4 Sėjos, 7j vai. va
karė, Dr-tė Teisybės Mylėtojų 
laikys mėnesinį susirinkimę, sa
lėj Pulaskio, ruimas 5tas, ant ku
rio užpraszo susirinkti sąnarius 
ir norinczius pristoti. Įstojimas 
$1.00. Wykiausybe.

Pajieszkojiinai.
Pajieszkau Jono Kubiliaus, isz Su

valkų gub.. Girdėjau, kad jis gyveno 
Pennsylvanijoj. Jis pats, ar kas kitas, 
teksią man duot žinia antszio adreso;

Stanislovas Waitkevyczia
Signal St., San Francisco, Cal.

_______ (10-6>_________

Pajieszkau Dominiko Lasausko, isz 
Kauno gub. Reseinių pa v. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis duot man žinia ant 
szio adreso:

Petras Pauksztis, 
185 Charlos st. Scranton, Pa.

Kurie norite FARMO8, tai pir
kit iszsyk gėrę ir naudingęl! 16 
angliszkų mylių nuo Nev Yorko, 
didžiausios turgavietės ant svie 
to, yra ant pardavimo gražus 
lietuviszkas dvarelis: 128 skė
riai derlingiausio lauko, didelės, 
beveik naujos, triobos (insur. ant 
$4000), 14 a kerių gražios girios, 
upė ir upelis ganėvose; dideli 
daržai ir sodai puikiai aptverti; 
laukas apdirbtas ir užmėžtas; 
sėklos visokių javų, daržovės, 
maisto dėl žmonių ir gyvulių už
tektų ant kelių metų. Geriausios 
veislės arkliai, karvės, kiaulės, 
žęsys, antys, visztos ir tt.; o 
padarai, tnaszino8~ir visoki įran
kiai naujausio iszradimo. Mažiau
sio daigto ne stokuoja—visa ūkė 
pilnam užvedime.

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

Wažiuokit arba raszykit pas: 
Rev. Dr. Jodyszus.

Montvale, N. J.

Pasak* eole Joną Tvardauck* garsu burtinyk* 
Ir jo darbus sykiu *u apraazymais apie bur
tu*. Puslapiu 158 Preke . 25c

Pamokinanti apraszymal isz gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo* 16c

Pradžemoksii* Rankos Raszto dėl norincziu 
iszmoktle gražiai rasrytie 10c.

Pradini* mokslas anglis/kos kalbos................75c
Pilna* szltutmetlni* kaiandoriu* *u plane

tom U ..... lOo
Pasakojimas Antano Tretininko „ ,, 25c
Pulkasapraszymis apie Lie’uva |l,00
Pavasario Balsai, naujausiu dsinu knygele.

turinti 48 puikias dainele* ir Libreto 4 
aktuose .... 16c

Plunksnos abrozellai. 8*e*zio* na u jos, labai
gražio* pasako* , , , , , 20c 

Rinalda Rioaldina* ” “ “ 61.50
Rodo* motinom* apie auginimą žindaneriu

kūdikiu , , , , 10c
Rankvedl* senovlszko* istorijos. Czia talpina*!

apraazymai Egipto, Bablllonljoe, Fenicljo*. 
Persijos, Judeos, Indlio* Ir Kinu, pagal ju 
seniausiu* amžius. Yra labai akyva istori
ja. vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 60c 

Rinkimas vaito (vaisdeli*) , , , 8c
Ratu Lapeliai naujausio*dalno* vokiszkom* 

literom* , . , . , 16c
Senove* apraszymas apie Duktery Filypo Ka

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

Tikra teisybe isz Suvelku gubernijos 15c 
Bpasaba* greito nzsimokinimo a n geis k o* kai 

bos ne apdaryta* “ “ 11.00
o apdaryta* " |1.25

Talmudas žydu •• “ |0o
Terp skausmu in garbia. Naujausio* dainos..20c 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa Jietuvtszka Geografija paraižyta 

kunigo Zebrio.................................. 16c
Trumpi pamokinimai ir rodo* iszimto* isz 

knygų kn. K. Antaeaviczlau*... 10c
Tikyba *r Mok*)**. Knyga dėl tyrinejanczlu 

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

Trūksta. Dvi labai gražio* pasakaite* 10c 
Watto pirsziyste. Komedija dėl teatro 16c 
Wtr*zlnykal. Marga* paveikslėli*. Labai gra

ži pasaka apie vlrszinyku* (urednykus) 
Lietuvoje , , . , , 16c

Wese lijo* arba pagirs n u gobtuve*...................20e
ponas bei Zipone ir sugslngumae bei sidab

ringumas lietuviszku delnu. Yra tai moks- 
llszkas iszw*diiojlma* apie paėjima lie- 
viszkos kai boa , , , , , 26c

Žodynas keturiose kalbose: lletuviszkal 
latviszkal. lenkiszkai. ir ruskal, y- 
r* genaus* knyga de! norincziu isz
moktle lenkiszkoe, rusk o* arba ta- 
tviszkos kalbos ., 62.00

Zemaiczlu Wyskupy*te. Yra tai puikiau** isto
rija Žemaitijos, jos bažnycziu, kunigu, vys
kupu ir viso katallkiszko tikėjimo, apra
išyta nuo pat apskelbimo Žemalcziuoe* ka
tallkiszko tikėjimo sulig musu gadynes, 

£ tai yra: nuo 1413 Iki 1841 metu Preke 61.00 
Žentą* de! Parodo*. Komedija 1 akte, kuria 

grajyja teatruos* , , , 15c

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO/ ILL.

Mano Dirbtv.we tapo 
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką Už
dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
kukardų, rožėtų, 
berlų, mabszal- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Pigiausius ir geriausius

Turiu už garbę npreikszti guo- 
dotiniemz Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu iri
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, TehUuglausei 
Ir Geriausel, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
wiskę padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, i L L.

Szokių Kliubas.
Jauni Chicagos lietuviai laikė 

pirmę susirinkimę Subatoj, 28 
Gegužio,salėje Liaudanskio, 3301 
Laurel st., ant uždėjimo szokių 
Kliubo. Ant pirmo susirinkimo 
prisiraszė 11 sąnarių. Nutarė tu
rėti prabas mokinimosi szokių 
vakarais kas seredę ir subatę ir 
tais paežiais vakarais priimnėti 
naujus sąnarius. Naujai įstojantis 
moka $1.00. Užpraszo visus jau
nus vaikinus, norinczius moky- 
tiesi szokių, minėtais vakarais su
sirinkti.

WYRIAV8YBE.

Szwieczianti augmenys.
Keliaiviai keliaujanti po pieti

nę Amerikę pranesza į laikrasz- 
czius, kad jie užtiko wienę riete
nų veislę, vadinamę Brazilijoj 
“Cipo”, kuri turi žingeidžias y- 
patybes. Jeigu tų rietenų nupjau
ti szakutę, arba teip ję sužeisti, 
tai isz sužeistos vietos teka ži
bantis skystimas, kurisai teip isz- 
rodo, lyg kad tekėtų liepsna arba 
degantis koksai skystimas. Gy
vulių bandos, besigananczios ant 
vietų, kur auga tos rietenos, teip 
būva to žibanczio skystimo su
teptos, kad, ypacz naktyj, iszrodo 
lyg kad degtų. Kadangi ran k ve
dliuose botanikos (mokslo apie 
augmenis) nėra paminėta apie 
augmenis turinczius tokias ypaty 
bes, todėl tūli mokslincziai isz 
syk keliaivių praneszimains visai 
netikėjo; kada žinia apie tuos 
pietinės Amerikos žibanczius 
augmenis palilpo amerikonisz- 
kuose lakraszcziuose, ję net 
daugelis spęcijalistų už melagin
gą palaikė; italiszkas mok- 
slinczius Giglioli net per laik- 
raszczius iszreiszkė savo 
abejonę apie buvimę augmenų, 
isz kurių galėtų tekėti žibantis 
skystimas ir užklausė, ar toki 
augmenys žinomi yra moksli n- 
cziams. Ant to raszto atsiliepė W. 
Bejerinck isz Delft, kurisai pra- 
neszė, kad szviecziantis tūlų 
augmenų skystimas nuo seniai yra 
žinomas mokslincziams. Knįgoj 
Meyeno, iszleistoje vokiszkoj 
kalboj 1838 m. yra patalpintos 
žinios atsiųstos Martinso, kurisai 
Austrijos rando buvo iszsiųstas 
ant moksliszkų tirinėjimų į Bra
zi liję. Martine užtiko Brazilijoj 
augmenų veislę, kurios skysti
mas žiba naktyj kaip žvakė; 
augmenį iszduodantį tokį žibantį 
skystimę jis praminė Euphorbia 
phosphorea, ji priguli prie Eu- 
porbijų augmenų giminės. Apie 
tokius žibanczius augmenis pami
nėta ir knįgoj angliszKo mokslin- 
cziaus Mornayo. Pagal Mornayę, 
augmenys iszduodanti tokį ži
bantį skystimę yra tai viena pie
nių veislė, vadinama “Cipo de 
Gunanam”, auganti provincijoj 
Bahia, Brazilijoj; dabar patinka 
wis dauginus tokių augmenų, isz 
kurių teka žybanti pienai. Skysti
mas tasai dar mokslinczių neisz- 
tirtas, todėl tikrai nežinia, kas jo 
žibėjimę ir szviešę gimdo.

Atsiliepimas 4 liuosnorių 
isz Traverse City.

“Rytas” perserersti lietuvius no
rinczius kaipo liuosnoriai prisi- 
raszyti prie amerikoniszkos ka
riaunos dabartinėj Amerikos su 
Iszpanija karėj; tasai laikrasztis 
sako: “geriaus ramiai dirbdami 
pasirūpintume apie savo reikalus, 
negu mosuojant su kardu”. 
Mums, ėsant Suvienytų Walstijų 
ukėsais, rodosi, kad mes, eidami 
mosuoti su kardu teipoegi rūpina
mės! apie savo reikalus. Kodėl 
“Rytas” atkalbinėja nuo taisymo 
lietuviszkos grupos? Ar£i mes, 
pastoję Amerikos ukėsais, ne 
turime nė jokių prideryszczių dėl 
to kraszto, kuriame radome prie- 
glaudę? Tegul mums “Rytas” ant 
to atsako.

Keturi Lietuviai liuosnoriai.

Nauja kn|ga! J f
Sziose dienose iszėjo isz po 

spaudos nauja ir labai naudinga 
knįffelė: Trumpa Geografija ar
ba Žemes Apraszymas, 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. Iszsiraszydarni ir 
pinįgus prisiųsdami adresuokite:

A. Olszevskis,
Sub. Sta. 6 J Chicago, III.

Kas nori pirkti žemę ir pastoti 
neprigulmingu nuo bosų, tai 
raszydami, įdėkite markelę už 2c. 
o gausite mapas su apraszymu 
szios aplinkinės. Raszykite ant 
antraszo:

F. Mikolanis. Thorp, Wis.

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

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

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoniui adjrnose: nuo 9 iki lt priesz piet 

Ir nuo S vaktre. Telephonas: Can

Knigu Kataliogas.
Knigos sv-ietiszkos intalpos.

Abeceia pmaie mokintuve dėl vaiku 20c. 
Amžiau* galas Ponėko Piloto, kurie buvo 

sudie Wis»zpatie* Jėzau*................te
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge

lėje 10 gražiu pasakaieziu.................. 15c
Aiuerika Pirtyje Komedija de) teatro lOo.
Anegdotal iszsitanmai ir patarle* lez gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymlonu" ** 5c
A pleką Dievo....................................................11,00
Aliute duktė kunlgalkszozlo Kerniau*, nauja 

ir graži palaka .....................  5c
Apie kaitra pradžia Ir tikro* rodo* dėl apsisaugo- 

jlmo nuo neprieteliu wedanczlu isz tikro ir 
tszganingo tikėjimo kelio In prapulty. Czia 
raszejas nurodo kurio* yra seniausio* ant 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
Hetuviszka kalba yra eeniautia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznaikinti; ant galo paduoda rodą* kaip 
nuo tu neprieteliu apeieaugoti . . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti i*z girtybe*. Czia 
apraezo ka* yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta su ketunaie abrozelials žmo
gau* pilvo, kokio* Be girtybe* ligos pa*loja 
ir paduoto* rodo* kaip nuo to galima iszslgy- 
dyti............................................................»o

Balta* Karžigi* (eile*)....................................... 5c
Birute* delno* “ “ 10c
Budai gydymo. Daktariszka knyga.................40c
Dievaiti*, apysaka szio* gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •- “ “ ll.oo

Dainų skrynele ,, ,. 20c.
Devoniszkiu kryžių* iiiztyrima* apie Devo- 

niszkiu kaimo kryžiui . . . . 10c
Du broliu plesziny* isz turku kare* su masko

liai* .................................................
Duonos jleezkotojal (apysakai . 35c
Du puiku* apraazymai apie nedorybe žydu ir 

pikta auginime valku . 11.00
•‘Dirva’’medega S. Daukanto bijografljal (gy

venimui). Yra tai naujau** knigele ir labai 
akyva, kurioje apraazyta* gymenlma* Slma- 
noDaukanto nuo pat kūdikyste* iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokino*!, k* vaike Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeleje randa*! daug dainų ir kitu gra
žiu atraipaniu Preke .... HOc 

Etnoliogiszkoa (mulkmeno* 25c
Egle žalcziu karaliene ir iizgriovima* Kauno 

f>ili* 1302 m., du puikus dramai paraszytl A- 
eksandro Gužučzlu '. . 25c

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

Gyvenimas Stepo Rauduoelo pasako* 16c
Gyvenimas Gena vaite* (Geno veto*). Yra 

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

Graži vaiku knygele “ “ ‘ 10c
Istorija Europos su mapom* SOc
Istorija gražio* Katruko* " “ 10c
Istorija įsi laiko Francuzu vainos atsitiku

sio* Afrikoje ..... 30c 
Istorija gražio* Mage ienos 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ SOc
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei-

ga. Parasze Zanavykas. 40c
Iszganimas vargdienio. Knigele pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
Juokinga* pasakojimas apie tlzaltabulziu*

ir du gražus straipsniai Isz ukinikyste* 6c 
Juonupa* Konluszevskls, arba Aankinima*

U n įjotu pavaldžia maskoliaus .60c
K. Donelaiezio raiztai . 40c
Ka darytie, kad butume sveiki Ir ilgai gyven

tume .....     Kki.
Kankles, lietuviszko* dainos su natom!*, 

sutaisyto* ant 4 balsu, dėl vyru Sftc.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ ' 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai , , . 10c
Ka* teisybe tai nemeta* puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaiti* „ ,, 10c.
Kas yra. o ka* bu* „ „ 10c.
Krumpliu Jonas pasaka ,, ,, 10c
Kinai ir kaip jie gyvena..................................10c
Kelio* istoriszkos dainos. Czia talpina*! labai 

gražio* ir svarbios dainos apie Kietu vos pra
eitin. jo* lietuviszku* kunigalkszczius, Kra
žių skerdyne ir tt. 10c

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

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

Keletas žodžiu apie lietuvius Ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Puri.64 10c 

Kabala* talpinanti* savyje visokiu* užmint
oms ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižyto* kn. Anta
no Wienožinsko. Labai gražio* dainos 20c 

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

Lengvas būda* paežiam per save* pramik 
tie raszytie, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviszko* dainos isz visur surinktos, 
apie keturi szimtal dainų 22.00

Lietuviszkas lempinis “ 6c
Lietuviszki Rasztai Ir Rasztlnjtkal 60c 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rinti 72 daina*. , „ 15c.
Lietuviszkas lementoriu* vokiszkom* Ii ta

rom* preke .... 20c
Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo- 

klszkoms 11 tarom*. . 36c
Lietuvos Istorija, paraižyta 8. Daukanto.dvi 

didele* knygos, kožna po 31.50, sykiu 
abi........................................................... *2.00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, it* kurios galima Užmokti 
gerai virti valgius ir atsakancziai vesti 
kukne................................................. 20c

Lietuvyste* praeitis, dabartis ir ateiti* 25c 
Medejo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, ne* czia ap 
raazo atsitikimu* vieno Medėjo *u visokiai* 
žvėrimi* po *vetlmu* kratztu* svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas su 
trim* abrozeliai*. . . . 10c

Maskolljo* politika su Europa ir kataliklszka 
baiayotla. Iszrodyma* kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyczlas ................................. 10c

Musu mužikėlis lazduota* ant naudot Lietuvos 
Ukinykamt. Czia randasi trumpai aptaky- 

į ta Lietuvos tautlszka* kilimas. Po tam ro
dos ukinykam* prie gero vedimo ukinykys- 
tes, ir keletas pasakalcziu ... 10c

Medega musu tautiszkai vaistlnykystai. Szioje 
knigoje a p raižo visas Ilgas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaunieeziat ir Suvalkle- 
czial. tepgi apratzo kokeis vaistais prasti 
žmones ja* gydo. Preke ... 40c

Nameli* pustelnyko “ “ 78c
Nauja* lietuviszkas Lementoriu* „ 10c
Negirdėtas daiktas ir gero* rodos musu mo

terėlėms „ 6c.
Nedorybe Rymo Ciecoriaus, istorija isz laiko 

ponavoiimo Nerono .... 80e
Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tauto* rusu vieszpatyitej 

(socijaliogitzkM pleszlnyt) 36c
Paskutines miszios.spysaka 15c
Patarle* trdaino*................................................ 10c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 61 pui

kiu dainų .... 10c
Prasite Vilniau*. Apraszonuo pat pradžių 

užsldejlmo mie*to Wllniau*, kori jame 
kliosztorlai buvo, koki lietuvlazki ku
ri igaikazcziai gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akysru Lietu
ve* atsitikimu......................;.....10c

Pavogti arkliai ir Mendeli* Didgalvit.Dvi 
gražios pasakėlė* 10c

Knygos Maldų.
Aukso Altorius arba Šlaitini* dangiszku 

skarbu apdaryta drūtoj skuroj*, zalaty 
tai* kraaztal*, drueziai apkaustyta* irau 
kabs “ “ “ 61.60

Apdaryta szagrine “ 61.00
Minksztame apdare “ “ “ 62.00
Apdaryta baltoj oellulojdoj , , |3.50
Apdaryta baltuose kauluose........................64.00

„ mėlynam* Ir juodame aksome 64.00 
Baisa* Balandėlės arba mažas ižaitinelis, sma

giausia knygele dėl vyru ir moterų neszti* 
tn bažnyczia, naudingiausios maldo* 86c 

Baisa Balandėlė* apdaryta* krisztole........ 61-50
Apdaryta baltoj celiulojdoj ’ 62 60

aksome , 62 00
Balsas Balandėlė* apdarytas baltuose kau

luose.................................................63.00
Garbe Dievui ant augsstybes, tkuroje. ap

kaustyta ir tu kabe 6 140
Sena* ir nauja* Aukso Altorius, tkuroje apkau

stytas ir su k*be “ 61-20
Benas ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkom* 

lltaromi* “ “ ’ “ “ 6120
MaMu Waintkelt*. graži mažyte Maldų Kni

gele. smagi dėl vyru neszti* in bažnyczia 
audekliniuose apdaruose , , 40c

Maža* A ūkto altorius, mažyte knygele sma
giausia d*l vyru ne*z*i* in bažnyczia, 
drūtame audekliniame apdare 40c

Ta pati apkalta tu blekeml* . , 46c
Mala* Aukso Altorius audekllneme ap

dare ir apkaltas su blekeml* " 46c
Maža* aukso altorius gražeme szagrino apda

re     60c.
Meno szv. Marija* Panos SOc
issganingi dūmojimai upe sopuliu* szv.

Marijos Panos ” 90c
Ražanczius amžinas.......... ..................................6c
Ražanczu* amžina* ir su stacijoms “ 10c
Ražanczius Ir draugyste.................................... 10c
Stebuklai Dievo szv. Sakramente “ SOc 
Tajemnyczios Gyvojo Ražanozlau* 16c
Kanticzko*........................................................... 75c.
160 psalmu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kantlczku „ „ 76c

Knygos musu locnos s|>austuwes.
Akyvi Apsireitzkimai Sviete, ant kuriu Amo 

net nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta: su 7 abrozeltal*. Naudingiau** kny
gele ant svieto dėl daaižinojimo iaz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 60c 

Aritmetika. Knlga dėl tozalmokinimo rokun- - 
du...............................................................56c

HYG1EN A. arba mokslas apie užlaikymu svei
katos. Szita knygele privalo rasti* kiekvienuose 
namuose, nes kas jg su atyda perskaitys, patal
kys apsisaugoti nuo tukstaneziu visokiu Ilgu, 
patalky* užlaikyti czieiybeje tavo *veikat|, pa 
Ilginti savo amsi ir mukęs užauginti sveikai* ir 
tvirtai* savo valkeliu*. Preke........................36c.
Istorija Suvienytu V alstijų Sziaurlne* Ame

rikos. Apraszokaip Koliumba* atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai i*z Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kares 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padare dėl szioa žeme*. O ant pat 
galo talplna*i Konstitucija Suvienytu 
U’alatiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kieUOrienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje gyvenaneziam 
Turi puslapiu 364 Preke |1 00

Ta pati drueziai apdaryta...............................61 -26.
Kražių Bkerdyne. Apraszo ana balsu at

sitikima. kada 1883 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczlo* miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjovė nekaltu* žmonis. Už
griovė altorlu*-lr užpeczetljo bažnyczia. 
Atšakiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 16c.
Lementoriu* Lietuviszkas su poteriais, 

katekizmai* Ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Žemi* Ir Kitu* *vietu«,ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo ka* yra žeme, 
Isz ko. ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; ka* yra saule, žvaigžde*, 
menulis; kaip toli In sau Ha Iriu kita* 
Žvaigždį**, ka* yra planetos, kometos Ir 
kitos retai matomos žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausia knyga ir relkalingiause 
dėl perskaitymo ir pasimoklnimo kiek
vienam žmogui ant szio* pa-tau les gy ve
naneziam............  ..J...............................75c

Tapati drueziai apdaryta..L..........................61 00
NAUJAU8I8 LIBTUWISZKA8 8APNINYKA8, 

surinkta* Isz daugel svetlmtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persisnkal 
Eglptlszka sapnlnyka,—su 310 aiszktu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų Ir paslapcziu 
kokia* senove* žmones vartojo dėl inspejl- 
moateltes.—Geriausel iszguldo visokiu* 
sapnu*, koki tik žmogui prifapnuot gali. 60c 
Apdaryta*!...............................................7bc

Olltypa, apysaka Isz laiko terpsaviszko* ka
re* Indljonu Amerikos. 25c

Puiki istorija ape Kantria Alena, kuri per 22 me
tu* valkszcziodama po sviete, daugybia 
bedu ir vargu kantrai iszkentejo SOc

Rankvedi* Gromatu raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie grumstą* In:pažystamus, priete- 
II u s, giminia*, mylimais!** ir mylimuo
sius prieš* apsivedima, In ponu*, kuni
gu*. vyskupu* ir kita* augsztal pastaty
tas ypatas. Pasveikinimai (pavlnczevo- 
nes) ant Nauju Matu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. 50c.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenea. “ “ 26c

Knygos I>waslf«Ekos intal|»oN.
Apie Malda kaipo rakta in dangų....................10c
Aplenkimą* SS. Sakramento „ 15c.
Draugija de) laziiuusavimimo duaziu isz

czyszcr.ians.................................................. ,6c
Bvangelljo*. druugt lietuviszkos ir lenk įta

kos ant kožnos nedeloa ir tzventet 75c 
Filotea arba kelia* in maldinga gyvenimą 50c 
Garsas epe baisybia sūdo Dievo “ 26c
Gydyklos no baimes ame r ties 26c
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokonat s*.

Franclazkaus 20c
Gyvenimas sivento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Peno* „ SOc 
Gyvenimas VVieszpettes Jėzaus 66c.
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dieno*

5 dideles knygos, kožna po ” 26c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, visos 5 dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užvardlnimai atspausti aukso litero
mis 64.26.
Gnesznykas sugrąžytas ant gero kalio per

Jezvta Poną ,, ., 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko „ 15c. 
Istorija Kataliku Bažnyczios 61-00
Istorija seno ir naujo įsiutimo su abrozeiei* 16c 
Istorija seno istatimo no pat sutvėrimo

pasaulės iki užgimimo Kristaus 26c
Katallkiszko* Katekizmo*.................................. 15c
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 16c
Kaip apspakajitie sumlanlja ” 16c
Kanczia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele, ,90c 
KasdienlnesMaldos “ “ 6c
Lletuunszkos mlszloe su natomis 10c
Misija. Yra tai dvesiszkas mokslas apie

tikėjimu Isrlmta* isz Raszto Szv. ir žo
džiu paties Kristaus . , .26c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo
gus. norintis vadintis tikru Ryaso-Ka- 
taliku, privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu kas tai yra katali
kyste. kurios jis varde neszloia.. 40c

Nekaltybe augsrtybe ir grožybe tos dorybes 90c 
Pamokslai apie suda Dievo ” “ 16c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos n 50c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ 62.00
Pekla arba amžina* pragaras 75c
Perspėjimas apie szventa tikėjimą “ 10c
Stacijos arba Kalvarija........................... .
Sakale pavargėliu, siratu ir daugel kitu 

naudingu žinių..................   -15c
Tiesos žodžiai apie pamatiniu* tikėjimo 

dalyku* dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi.................................................. 36c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkauske 15c 
W ado ves In dangų 40c
ffartal dangau* u 15c
WadovMaplankancziu kanczia Wieszpaties

Jezuso Kristuso “ 15c

Ll6MiwlszKa fluiicka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna wisokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisada galima raut DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruakai, lietuwiszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.
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Perkėliau Sawo Offisa
BEN. HATOWSKIS,

isz ponr. 527 S. Canal st.,

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

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

Kiekwienas, kuris pas mane pirks taworo
už $5.00, gaus prezentę wertėe $1.00; kas pirks už $10,00—gaus 
prezentę wertės$1,50; kas pirks už $15,00-—gaus prezentę wertės 
$2.00; o kas pirks už $25,00—gaus prezentę wertės $3,00. Kiek- 
wieuas kas pas mane pirks kad ir už mažiausię prekę, gaus prezen
tę wertės pirkinio.

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

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

NOTARIJUSZAS. 
CLAIM ADJUSTER.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo viengenti:

F. P. Bradchulis,
A93 8. Hftlsted St. CHICAGO.

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

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

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
šiai sutvaikszczioa. Uigreitumę ir 
teisiugumę kasdien apturime szim- 
tus padėkawonių nuo lietuwių isz 
wisų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
uigerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas perwaiiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių wisai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių at* ant iszsiuntimo į krajų, 
wisada uždėkite szi tok į adresę:

A. 0l*8ZEW8KIS,
924 33id 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 pigię užmokestį. Jeigu 
turi sugedusį peczių. tai par&szyk 
jam postalkartę, o jis atwažiawęs 
apžiūrės tawo peczių ir pasakys 
kiek jo sutaisymas kasztuoe. Už 
apžiurėjimę nieko nereikalaus. 
Adresuoki!:

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

(IT-8)

Waterbnrio Meblin Kompanija
(Waterbury Fumiture Co.) 

135—169 E. M&in St. poLrse,?EATRo.

Sveiki name savo kostumeriusszirdin- 
gai jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant tolinus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo tavorus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir sawo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMY'KIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai

Karpetu, Purceliniu Indau, Me- 
bliu, Peczlu 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.

Greita# patarnawLmas, 
o prekes pigiausios.

J. M. BRUNDZA,
Keliaujantis Agentas nuo

Vorcesterlo medikalisikos kompanijos.
Jis užsiima pardawimu patentuo
tų ir gwsratuotų gydiklų, kurias 
sutaiso Worces te rio gyditojų kom
panija. Jonas Brundza negydo li
gonių, tiktai pardawinėja kompa
nijos waistus, taigi nėra joks ap
gavikas. Tautieczai gali su juom 
susisznekėti lietuwiszkai.

Jis turi daug pargabentų gydi
klų isz Europos. (K-«>

naujus ir senus, galite vvisados 
gauti pas:

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

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St., 
WATERBURY, / CONN.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHAS. BALTRŪKONIS,
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - - CONN

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
. pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbory, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. HalstM nl.

N ujimą puikia* Fotogt fijas, u6 tuziną tiktai

$2 00
An vąšeliu ir kitokiu reikalu d ujimą Fotogra 

f i jas kopų ik ausei.

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę pra neszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuwiszkai-lenkiszkę dirbtuwę ba
žnytinių daiktų, iszsiuwinėjamų 
(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 pigiaus uLkitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
wertę.

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

Su guodone,
T. Andruszewiczaite ir L. Bradliene,

115 VV. Division St.
Chicago, lllinoia.

f
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M. A. Pavvhiuskas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciugelius, 
žiedus, špilkas, muzik&liszkus instru
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus ir ant iszmokescziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS, 
954 33rd St,Chicago, Iii.

TEWYNES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztu<Ua ant metu $1.00

Pernykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už 50c.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždykę.

Raszant reikia padėti adresa:
Rev. A. Kaupas,

1423 N Main Av., Scranton, Pa.

NAUJAS

Lietuwiszkas Kotelis.
PETRO ABRAICZIO, 

686 6th Avenue, kerte 21mos ulyczios, 
BROOKLYN, N. Y.

Atidaręs nauja hoteli ir saliuna. Užprašiau vi
su* Lietuviu* pas mane atsilankyti, o busite 
svetingai priimti. Su guodone,

Abraitia
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