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Politiszkos žinios.

Karš Amerikos su Iszpa- 
nija.

Po ilgų rengimąsi isz abiejų 
pusių, karė jau isz tikro prasidė
jo, dabar jau musziuose krinta 
ne deszimtys, bet tukstancziai 
žmonių. Pereitos subatos dieną 
prasidėjo smarkus muszis po 
Santiago, kurisai traukėsi be pa
liovos per 36 valandas. Iszpani- 
jonys tapo nuvyti isz pirmutinių 
sawo stovyklų j miestą. Ameri
kos žinios paduoda, buk iszpani- 
jonys nužudė tuose musziuose 
2000 savo kareivių užmusztų ir 
sunkiai paszautų; nuotrotos ame
rikonų teiposgi ne mažos: jie sa
vo nuotrotas paduoda ant 1700 
su virszum kareivių; terp pa
szautų—15% paszauti mirtinai; 
nuoszimtis paszautų oficierių la
bai didelis. Tolesnėse vienok 
žiniose sunku susiorijentuoti: to
linus paduoda, buk į pagelbę 
užsidarusiems mieste Santiago 
iszpanijonams atėjo jenerolas 
Pando su 8000 kareivių ir buk 
po musziui amerikoniszka kariau
na pasitraukė wėl prie kranto po 
uždanga szuvių isz laivynės ka- 
nuolių. Karės ministeris Wash- 
ingtone vienok paduoda, kad 
jeigu jenerolas Shafter ir pasi
traukė, tai padarė tę tuom tarpu. 
Paskutiniame muszyje isz iszpa- 
niszkos pusės likosi paszautas ir 
apginėjas miesto Santiago, jene
rolas Linares. Paskutinėj savo 
telegramoj iszsiųstoj j Madridą 
apie karsztę muszį jis prisipažįsta, 
kad, nužudęs daug kareivių, jis 
sutraukė savo pajiegas į miestą, 
kadangi, turėdamas ant lauko 
mažai kareivių, ne galėjo pride- 
rancziai pasiprieszinti septynis 
syk skaitlingesniems ameriko
nams. Kaip po Filipinais, teip 
ir prie Santiago amerikonams 
ant jūrių genaus* sekasi negu 
ant žemės. Kadangi paskutinia
me muszyje prie Santiago szu- 
viai Cerveroslaivynės daug ame
rikonų užmuszė, todėl amerikoni- 
szkos laivynės virszinįkas Samp- 
son pasikėsė isznaikinti Cerveros 
uždarytu porte laivyną,kas jam ir 
pasisekė. Nusiuntė jis savo lai
vus į uždarytę per paskandytę 
lai v gi Merrimacę Santiago portą, 
prasidėjo karsztas muszis, 
kurisai pasibaigė tuom, kad Cer

veros laivai viens po kitam liko
si paskandyti, kadangi jo laivy- 
nė buvo daug silpnesni negu 
Sampsono. Tame muszyje iszpani- 
jonai nužudė 320 žmonių užmusz- 
tų, arba prigėrusių, 120 paszau
tų, likusiejie 1600, o tame ir pat
sai Cervera pateko į nelaisvę: isz 
amerikoniszkos pusės vienas už
muši tas, du gi paszauti.

Ilgai laukiama Amerikos ka
riauna jau atėjo prie Filipinų sa
lų, dabar isz tenai iszgirsime gal 
k ji nors svarbesnio. Amerikonai, 
keliaudami ant Filipinų, užėmė 
prigulinczias Iszpauijai salas Ma- 
rijaniszkas ir Karoliniszkas, r.ų 
salų gubernatorius ir kzpaniszką 
kariauną paėmė į nelai 
svę ir atsigabeno ant Filipinų. 
Kadangi ežia silpnos iszpanijonų 
pajiegos vos laikosi Manilles 
tvirtynėj, visos gi aplinkinės 
piisilaikanczių amerikonų pusės 
maisztinįkų apstotos, todėl ame 
rikoniszkai kariaunai ne sunku 
bus užimti miestą Maniilę. Mnisz- 
tinįkai ežia jau net apgar-ino ne- 
prigulraingą republiką po Ameri
kos virsziuįkyste. Tokiu budu 
visos Iszpanijos valdybos viena 
po kitai pateks į amerikonų ran 
kas. Dabar rods Iszpauija isz- 
siuntė trecziji savo kariszkę lai
vynu prie Filipinų, bet ji, daži- 
nojusi apie isznaikinimą Cerveros 
laivynės, vargiai iszdrys 
plaukti kur nors nuo Iszpanijos 
krantų. Washingtono randas 
pasirengęs dabar yra siųsti ka- 
riszką laivynę ant užėmimo ė- 
sanezių dar Afrikoj iszpaniszkų 
valdybų, taigi Kaaariazkų salų 
ir valdybų sziaurinio Morok- 
ko. Pratęsiant karę, žinoma, kad 
gal ir tas pasisekti, kadangi da
bartinis isznaikinimas Cerveros 
laivynės gal sukelti maisztuslsz- 
panijoj. Užėmimui visų iszpa 
niszkų valdybų Iszpauija ne
įstengs pasekmingai prieszintieri; 
tam gal pasiprieszinti kitos Eu
ropos vieszpatystės. La ikrą sz- 
cziai dabar jau pranesza apie 
karsztesnius nesutikimus terp 
Amerikos ir Wokietijos už Fili
pinų salas, užėmimui Kanariszkų 
salų pasiprieszys Prancūzija. An- 
giiszki laikraszcziai pranesza, 
kad terp Maskolijos, Wok ietį jos 
ir Prancūzijos dabar ja u padary
tas susitarimas ką daryti su Fili
pinais, jeigu Iszpanija jų ne ga
lėtų palaikyti; mnskoliszki laik
raszcziai kvieczia prie tokio su
sitarimo ir Japoniją. Tos viesz
patystės, pasibaigus dabartinei 
karei, suszauks visų didžiųjų 
vieszpatyszczių kongresą, ką jis 
nuspręs daryti su Amerikos už
kariautais krasztais, Europa pri
vers kariavusias puses pasiduoti 
savo nusprendimams. Amerikos 
vėl laikraszcziai pranesza, buk 
terp Amerikos ir Japonijos pada
ryta kitokia sutartis: jeigu Masko- 
lija įsikisztų kokiu nors budu į A- 
merikos reikalus, tai Japonija pa
sinaudotų ir užimtų Korėją ir ko
kius nors pakraszczius Chinų 
vieszpatystės. Ar Japonija isz- 
tikro teip norėtų padaryti, gali
ma paabejoti, kadangi paskui, 
nors Japonija ir užimtų Korejji, 
Maskolijai su žemės kariauna ne 
sunku bul ją isz ten iszkrapsztyti. 
Japonija ne reikalauja Maskoli- 
jos užpuolimo baugytiesi, kol ji 
yra ant salų, bet nuo kietžemio 
turineziai didesnes pajiegas ne 
sunku ją iszstumti. Japonija to
dėl ne norės į pavojingą karę įsi- 
vinklioti, ypacz kad Amerika no 
galės ežia pagelbėti.

Wokietija.
Wokietijos liberaliszki laik

raszcziai, teiposgi ir randas, labai 
nusiminę po rinkimų. Isz visų 
Wokietijos seimo partijų dru- 
cziausia pasirodo klerikaliszka 
partija arba centrum, kuri nauja

me parlamente turi 104 pasiunti
nius, rando visos partijos drau
ge turi vos 100 pasiuntinių. 
Randas dabar neturi ne kur dau
ginus jieszkoti paramos, kaip 
vien centrum partijoj, be jo pri
tarimo ministeriai niekaip ne ga
lės krasztą valdyti. Ant iszgavi 
mo tos t vireziausios partijos prita
rimo randus visame turės nusi
lenkti klerikalams. Dabar jau 
centrum partijos laikraszcziai,isz- 
skaitydami savo mierius, reika
lauja sugrąžinimo iszvytų isz 
VVokietijos jėzuitų ir idaut mok- 
slainės butų po kunįgų užžiura. 
Randas ne turi kito iszėjimo,kaip 
visus klerikalų norus iszpildyti; 
tuom vienok sueržina tikt pasiun
tinius liberaiiszkų partijų, kon
servatyvus užstojanezius visada 
vien už protestonus; ndužken 
ošianti klerikalų priversti bus 
risztiesi į krūvą su socijalistais. 
Tokiu budu socijalistai, vieton su
silpnėti, tikt susidrutina. Nors 
su pagelba klerikalų ir pasisektų 
randui teip pakreipti konstituci
ją, kad prie rinkimų susiaurintų 
rinkėjų tiesas, tai ir tas vien pa 
daugintų rando prieszų eles terp 
gyventojų, nors kituose rinki 
muose iszrinktų socijalistų ma
žiau, tai ir tąsyk nė randas, nė 
sostas nieko ne pelnytų, kadangi 
jis neturi pajiegų isznaikinti 
savo prieszus terp žmonių, o jei
gu jų skaitlius dar labiau: pasi- 
daugys, tai jie gal "VVokietijoj 
kruviną revoliuciją pakelti teip, 
ka'rp tai ne seniai atsitiko Italijoj, 
o tas su visu susilpnytų VVokie- 
tij*.

Sala Sumatra.
Sala Sumatra, į pietus nuo Fi

lipinų, priguli Holandijai, bet 
holandiecziai ant vietinių valdo
nų palaiko tikt virszinįkystę, o 
teip jie savo krasztuose valdo 
beveik neprigulmingai. Isz tokio Į 
surėdymo daugumas valdonų j 
buvo užganėdinti, vien sultanas 
Atjeh kraszto ne buvo užganė
dintas, jis pakėlė maisztus, kurie 
traukiasi jau per ilgas metų eiles 
ir holandiecziams nepasiseka ga
lutinai jį pergalėti. Rods atje- 
niecziai saugojas! didelių muszių 
su gerai apginkluotais karei
viais, jie užpuldinėja netikėtai 
ant mažesnių kariaunos dalių, 
ant mažesnių miestelių ir kaimų, 
nesiszalina nuo didesnių miestų, 
kaip tik pajunta, kad holandiszka 
kariauną isz jų isztraukė. Taigi 
daro jie visai teip, kaip darė per 
kelis metus kubiecziai su iszpa- 
nijonais. Dabar ateina žinios, kad 
prie Atjeh sultano pristojo ir kitas 
valdonas, sultanas Pedir. Jeigu 
holandiecziams nepasisekė iki 
sziol suvaldyti visai vieno At
jeh sultano, tai dabar dar sun
kinus bus pergalėti du. Tas turės 
atsiliepti ir ant kitų tokių pusiau 
savistovių valdonų, toliaus jų 
vis daugiaus riszis į krūvą ir ant 
galo jie gal su visu paimti vir
ažų ir iszvyti holandieczius. Ne- 
prigulrainga Filipinų republika 
atsilieps ir ant holandiszkų val
dybų ant Indiszko archipelago, 
jų valdonai,sziędien po Holandi- 
jos globa esanti,panorės visai ne- 
prigulmingais pastoti, Holandija 
gi per silpna ant užlaikymo ne- 
norinezių valdonų po savo glo
ba. Todėl Holandijai ne mažiaus 
negu paežiai Iszpanijai rupi, kas 
bus su Filipinais.

Prancūzija.
Nauja Prancūzijos ministerija 

jau stojo priesz pasiuntinių butą,

butų reikalingi Br Amerikoj). 
Konservaty vai tatn naujų minis\ 
t erių užmanymui priesztaravo, 
jie reikalavo iszuįesti tuos mo- 
keszczius isz rattdo programo, 
bet tapo perbalAioti: už visę 
rando programę balsavo 314, 
prieszingų buvo 271. Maskolijai 
vienok nauji 
tinka, ji labai
geidavimai ne iszsipildė, kad už- 
rubežinių dalykų ministeris Ha 
notaux ne rado ssr 
je ministerijoj.

įtėviai ne pa
kuoja, kad jos

vietos naujo- 
R >ds ir dabarti

niai ministeriai stato užrubežinę 
politikę ant sutari es su Maskoli- 
ja, bet ji nesiduos liekam sawę už
nosies vadžioti.

Maskopja.
Maskolijos caro į moteris buwo 

sunkiai susirgusi, haip raszo isz 
Bukareszto, susirgt ji nuo nuodų, 
kurių tyczia priblrė į jos kavę 
carienės dvaro moterys. Jos mat, 
neužkę-damos cari<
nunuodinti, bet kad jų ne galėtu 
susekti, daryti tę 
Kę nutarė, tę ir d 
carienės kavę
truputį žiurkžolių, bet įtekmė 
nuodų pasirodė ir visę sukalbį 
per anksti atiden

įnės, sutarė ją

psz palengwo. 
rė: bėrė mat į 
kas dienę po

Isz Lie wos,

lis.
esto Dinabur- 

ant Daugu- 
ę negyvėlio;
whu nuogas;

'drabužiai;

Negyw
3 Sėjos, netoli 

go, Witebsko gu 
vos kranto rado k 
negyvėlis buwo 
netoll jo bu 
o dar toliaus už jų ant žemės gu
lėjo revolveris. Diabužių ki- 
szeniuose rado masznelę, kurioje 
buvo rublis ir rasztai, isz kurių 
susekė, kas yra negyvėlis. Pasi
rodė, kad tai yra bajoras O. K. N. 
isz Kauno gub. Atvažiavo jis j 
Dinaburgę 20 d. Gegužio ir ap
sistojo hotelyj “London”, bet isz- 
ėjęs ant rytojaus, jau ežia nesu
grįžo daugiaus. Policija spren
džia, kad jį koki piktadariai, nu
sivilioję už miesto, užsmaugė, 
atėmė pinįgus, ant supainiojimo 
savo pėdsako .nurėdė, toliaus ant 
upės kranto sudėjo drabužius, 
kiszeniuje paliko masznelę ir ru
blį pinįgų, bet kelis szimtus, ko 
kius negyvėlis atsigabeno, isz 
masznelės paėmė. Ar teisingas 
vienok tasai spėjimas, nežinia, 
policija nesusekė nė jokio pikta
darių pėdsako.

nusirito ant sėdiirczio apaczioj 10 
metų žyduko, Altero Stoliaro ir 
Sunkiai jį sumalė. Sumaltę nuga 
beno į Szvento Jokūbo ligonbu- 
tį, bet daktarai ne turi didelės 
vilties jį iszgydyti.

Isz Zeludkų, Lydos 
pawietyj.

Javai laukuose iszrodo dailus, 
pertai ir prekės jų, kurios pirma 
buvo žymiai pakilusios, vėl nu
puolė. Pūdas rugių kasztavo 105 
kap.,dabar gi kasztuoja tikt 82 k., 
avižos kasztavo 1 rubl , dabar 
gi 90 kap., tikt žirnių prekės lai
kosi, jų pūdas kasztuoja 100— 
105 kap. Nors javai ir atpigo, 
bet varguoliai visgi ne
įstengia jų nusipirkti, minta jie 
bulvėms, dilgėlėms, ruksztynėms 
ir kitokioms pievų žolėms. Tū
luose krasztuose Lydos pavieczio 
pabaigoj Gegužio ir pradžioj Sė
jos puolė ledai, kurie kaip keno 
iszdaužė javus ;Bielecko,Razankos 
ir Orlankos valszcziuose per kelis 
kaimus perėjo ledai; smarkus ly 
tus suplakė vasarojumi apsėtas 
dirvas. Siautė ežia ir vėtros, ku
rios sugriovė diktai triobų, gi
riose gi neiszpasakytai daug blė- 
dies pridirbo; nors vėtra traukė 
siauru diržu, bet ji nieko ant sa
vo kelio nepaliko, i&zrovė me
džius, kitus gi nulaužė. Wėtra 
perėjo ir į kitę Nemuno pusę, tai
gi į Suvalkų gub., kur Hohen- 
lohes giriose daug blėdies pridir
bo.

Latwijos pertuose nėra 
kur dėti Ja wų.

Kada neseniai Maskolijoj ir 
Lietuvoj buvo urnai pakilusios 
javų prekės, kas tikt jų kiek tu
rėjo, stengėsi parduoti. Žydai 
agentai, jausdami gėrę pelnę, su
pirko jų daug po kaimus ir iszga- 
beno į Rygę, į Liepojų ir į kitus 
portus. Wos spėjo vienok ten su- 
vežii, prekės vėl nupuolė. Spe
kuliantai su nuotrota ne nori 
parduoti, o kad javų atgabe
na vis daugiaus, jais prikrauti 
visi magazynai portiniuose mies
tuose, ant patalpinimo šviežiai 
atgabentų reikėjo statyti tuom- 
tarpines isz lentų sukaltas būdas, 
kur supilti javai subrinko ir su
dygo. Trotų 8u medžiais szį metę 
į Rygę atėjo mažiaus negu kitais 
metais, bet visgi jais beveik už
tvenkta Dauguva: stovi ant jos 
9000 trotų su medžiais.

kurisai gana prilankiai naujus 
ministerius priėmė. Jo progra
mę pasiuntiniai priėmė iszreiksz- 
dami 316 balsų pasitikėjimę, 
prieszingų balsų buvo 230. Nau
ja ministerija rengiasi įvesti mo- 
keszczczius nuo uždarbio (toki

Nepasisekė.
Warszavoj, transportinėj kan- 

toroj “Nadiežda”, tarnavo koksai 
Gumovskis, paeinantis isz Wil- 
niaus gub. 1 d. Sėjos paszlavė jis 
isz kantoros kasos 16000 rublių 
gatavais pinįgais ir 4000 rubl. 
procentinėmis popieromis, parsi- 
neszė namon, pavalgęs pietus, 
iszėjd isz namų, pasakęs paežiai, 
buk eina tikt parsineezti alaus, 
bet isztikro nuėjo ant geležinke
lio stacijos, iszsipirko bilietę ir 
nuvažiavo pas savo brolį, ten 
pinįgus užkasė į žemę, ant tos 
vietos užstūmė szuns budelę ir 
pats vėl sugrįžo į Warszavę, 
kur ir tapo suaresztuotas. Ant 
policijos stacijos pasakė, buk jį 
apvogę, bet tam pasakojimui ne 
patikėjo; prie tolesnio klausinė
jimo Gumovskis atsakymuose pa- 
klupo ir prisipažino.Policijos agen
tai drauge su juom nuvažiavo pas 
jo brolį į Wilniausgub.,kur ir ra
do visus žemėj užkastus pinįgus.

Sumalė žyduką.
18 d. Sėjos, Wilniuje, ant kie

mo naujai statomų sūdo namų 
ant Lukiszkių placiaus, ant su
krautų medžių krūvos sulipo 
aplinkinių gyventojų vaikai ir 
susėdę, paspyrė vienę isz augsz- 
tutinių rrstų; rastas nuo virszaus

Bjaurus deszrų dirbėjas.
Renkantis pastipusius gyvu

lius ant miesto Lietuviszko Min
sko ui. ir szunų gaudytojas, pa 
gautus ant ulyczių szunis maitina 
pastipusių gyvulių mėsa. 7 d. 
Sėjos, į t vartę, kuriame laiko pa
gautus szunis, atgabeno pastipu- 
się karvę. Pamatęs tę, szale gy
venantis žydas mėsinįkas, sumis- 
lyjo isz to pasinaudoti: atėjo jis 
su savo bernu ir isz karvės ster- 
venos iszpjovė geriausię mėsę, 
isz viso apie tris pudus ir parda
vė vienam miesto deszrų dirbėjui, 
kurisai, žinoma, nieko nažinojo, 
kad mėsa yra nuo stervenos. 
Apie tai vienok kokių ten būdų 
dažinojo policija ir likusię sterve
nos dalį sudegino. Bjaurus mėsi- 
nįko vienok ne suaresztav^ tikt 
pavedė isztirimę to viso sanda
ros sudžiai. Mat kaip žydai bjau
riai elgiasi: kad tikt uždirbti ke 
lias kapeikas, jie nesidrovi leisti 
pastipusių, gal nuo limpanczių li
gų, galvijų mėsę terp žmonių, 
nors nuo jos liga gal užsikrėsti 
szimtai žmonių.

Užliejo žmonių laukus.
Randauoįkas netoli miesto Za

rasų (Kauno gub.) ėsanezio van
deninio malūno, pekėlė ant kelių 
pėdų užtvanę ir pertai, pasikėlę 
upėj vandens užliejo kelis namus

ir daržus paupių gyventojų. Žy
do randaunįko nuskriausti žmo
nės prasze, kad pasigailėtų ir ne 
naikintų jų turtų, bet tas juos 
laukan iszmetė. Kreipėsi jie ir į 
policję,betta atsakė,kad tai ne jos 
ėsęs darbas. Nuskriausti žmone 
lės, kurių vienaitinis užsilaiky
mo szaltinis buvo jų daržai, per 
žydo godomę ir to szaltinio ne 
teko, daržai jų dabar vandens 
apsemti.

Paczto padawądy|imai.
Maskolijoj, kaip žinote, 

atsiųstus per pacztę pinįgus adre- 
santai turi pats nuo paczto atsi 
imti, dėlko reikia jiems daug lai
ko sugaiszinti. Dabar vienok 
paczto užveizda uždavė padava- 
dyjimę, Lietuvos miestuose: 
Wiikmergėj, Dianoj, Kalvarijoj, 
Lydoj, Seūapilėj ir Reseinhiose,' 
už atskyrę užmokesnį, ant kiek
vieno adresanto reikalavimo, at- 
neszti piniginius siuntinius ir pa
kelius iki 50 rubl. vertės į na 
mus teip, kaip tai yra antai Wo 
kietijoj.

Trenkė perkūnas.
Rygoj, laikė smalkios audros 

su perkūnijoms, trenkė perkūnas 
į telefonę vienoje kantoroje ant 
Monetinės ulyczios. Potam isz 
telefono iszszoko dideli elektrisz- 
ka kibirksztis apskritaus pavida
lo, per atidarytas duris prisigrie
bė į kitę kambarį ir ežia plyszo su 
dideliu griausmu, apsvaigino sto
vintį netoli telefono kantoros 
pagelbinįkę. Potam per visę die
ną su tuoų^ telefonu ne galima 
buvo susikalbėti, nors nė jokio 
pagadinimo ne buvo; ant ryto
jaus jis pats, be prisidėjimo žino 
nių, vėl pasitaitė.

Grybai užaugo.
Szį metę Lietuvos grybų rin

kėjai nesiskundžia: grybai girio 
se dygsta gerai, ir vargszams 
žmonelėms atsirado naujas uždar
bio szaltinis. Susitvėrė ^Vilniuje 
net draugystė, kuri per savo 
agentus superka nuo gyventojų 
giriose surinktus grybus ir siun- 
cziajuos į Peterburgę, į Maskvą 
ir į kitus didesnius miestus, kur 
dabar antai baravykų visai nėra. 
Už Lietuvos grybus renka ta 
kompanija gėrę pelnę, pelno ir 
vargszai grybautojai.

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę lietuvuzkų 

javų prekės Liepojuje buvo szi- 
tokios: už rugių pudę mokėjo po 
70 kap.; už senus priplėkusius 
pigiaus. Kviecziai paprasti 95— 
103 kap., seni geresni .105—112 
kap. szvieži paprasti 113—118 
kap. geresni 119—121 kap., ge
riausi 122—124 kap. Avižos vi
dutinės 76—78 kap., geresnės 
79—82 kap.^ geriausios 84—85 
kap. Pupos 76 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 56 kap., viduti
nės 58 kap.

Pereitę sanvaitę už javus mo
kėjo Wilniuje: už rugius po 85— 
87 kap. už pudę, už kvieczius 
125—130 kap., už avižas 90—92 
kap., už miežius 80—85 kap., už 
grikus 89-J-9O kap. Szviežias 
ne sūdytas sviestas 9 rubl. 50 
kap., sūdytas 8 rub. 70 kap. iki 
9 rubl. už pudę. Pūdas sziaudų 
20—23 kap.,szieno 25—30 kap.

Iszeiwiai( Si beriją.
Szį pavasarį vėl daug žmonių 

isz Latvijos ir Lietuvos krausto
si į Siberiję. Latviai, kaipo at
sargesni, pirma iszsiunczia apžiu- 
rėtojus vielų ir tikt pasirinkę tin- 
kanezias vietas, apleidžia senę 
tėvynę; lietuviai kraustosi tie
siog, tikėdami ten laimę rasti, 

' todėl iszkeliavę paskui Siberijoj 
didelį kenezia vargę; vietiniai 
gyventojai neužkenezia ateivių, 
ir jiems niekada ne padeda.

Wilniaus Chemiszkai- 
techniszka nrok- 

slainė.
Wilniuje nuo senini rengiama 

chemiszkai—techniszka mokslai- 
nė dar turbut szįmetę ne bus pa
rengta, kadangi randas nuo savęs 
pažadėtų pinįgų dalį, taigi 75(>OO 
rubl. ant pastatymo namų mok- 
slainei paskiria ant 1900 metų, 
kadangi dabar jis, kaip teisinasi, 
atliekamų pinįgų ne turi.

Orai Lietuwoj.
Sėjos mėnesyj Lietuvoj orai 

vėl atszalo; 15 d. to mėn. vidur
dienyj buvo tikt 11° pagal Cel- 
ciaus termometrą szilumos, tai
gi toks szaltis, kokio Sėjos mėne
syj niekada ne būva. Atszalimai 
oro turbut paeine nuo ledų, ku 
rie daugelyj vietų Lietuvoj nu
puolė. Užstojęs szaltis sulaikė 
augimą vasarojau*.

Prapuolė dwi žwaigždes 
aut dangaus.

Neseniai mokslincziai ant.dan
gaus užtėmyjo tokius apdreiszki- 
mus, kurių ne moka moksliszkai 
iszaii-zkinti. Terp daugelio mili
jonų žvaigždžių yra tokios, ku
rių szviesa mainosi: žvaigždė 
tūlę laikę žiba aiszkiai, tai vėl 
szvieta eina mažyn; nuo ko pa
eina pasididinimas arba pasima- 
žinimas szviesos, to iki sziol tik
rai nepasisekė surasti. D bar 
žvaigždžių tėmytojas Geelmuy- 
den isz Christianijos, laikrasztyj 
“Austronomische Nachrich'en”, 
apraszo dar žingeidesnį apsireisz- 
kTmjrGigFprapuoTTinjT'višai nūa 
dangaus pavirsziaus dviejij 
žvaigždžių. 20 d. Sausio szių 
metų Geelmuyden, nukreipęs di
delį žiūroną į dangaus dalį netoli 
jo poliaus, užtėmyjo ten keturias 
žvaigždutes, kurias paženklino 
ant mapos. 16 Wasariaus toj vie
toj atrado jau ne keturias, bet 
tikt dvi, taigi abidvi kraszlinės 
su visu prapuolė, pasiliko tikt 
abidvi vidurinės, nors 14 d. Wa- 
sariau«, tėmyjant tę vietę, buvo' 
matyt dar visos keturios. 19 d. 
Kovo, prie giedriaus oro ir dan
gaus, tėmytojas nukreipė vėl į tę 
paczię dangaus dalį didžinu«ię 
ėsanti Christianijos žvaigždžių 
tėmynyczioj žiūroną, bet ant dan
gaus buvo vis tikt dvi žvaigždės. 
Geelmuyden, nepasitikėdamas sa
vo žiūronams, susineszė sn 
žvaigždžių tėminyczia Greenvi- 
che, netoli Londono, kuri turi 
geresnes prietaisas ir tankiai nu- 
iminėja visokių dangaus dalių 
fotografiszkus paveikslus. Isz 
ežia jis gavo fotografiją tos 
dangaus dalies nuimtą 27 d. Wa- 
sariaus 1894 m. Ant to paveik
slo buvo teiposgi tikt dvi 
žvaigždės, dabar prapuolusių ant 
jo ne buvo nė ženklo. Prapuolu
sias mat pirmiausiai pasisekė su
sekti Geelmuydenui, bet kol spė
jo jis jas prideraneziai isztirti, 
jos vėl prapuolė visai netikėtai; 
gal būt, kad jos po kokiam laikui 
vėl pasirodys. Geelmuyden sako, 
kad tos jo atrastos ir vėl pra- 
puolusios žvaigždės priguli prie 
žvaigždžių perkeiezianezių savo 
szviesę ir jis tiki,kad jos vėl kada 
nors pasirodys. Bet nuo ko paei
na tikrai netikėtas tokių dangisz- 
kųsvietų pasirodymas ir prapuo
limas, tas dar neisztirta.

Jaunų Baptistų Unijos 
seimus

bus Buffaloj, N. Y., 14—17 Lie
pos, ant kurio Niekei Plate gele
žinkelis pardavinės tikietus pi
giaus negu visi kiti geležinkeliai. 
Turinti reikalus į Buffalo, dabar 
gali suvažinėt už labai pigius pi- 
nįgus. Tegul atsiszsukia prie Ge- 
neraliszko Agento J. Y. Calahan, 
111 Adams St., Chicago, III., o 
tikietus gaus labai pigiai. Telefo
nas Main 3389.

(»)



LIETUVA

Isz Amerikos.
Indijonu žemes Suvienytose 

Wlesxpatystese.
Ant viso Suvienytų Wieszp. 

p’oto yra 82,000,000 ak. že 
m ės paskirtos indijonams, isz ko 
32000000 akrų yra teip vadina
mose indijonu territorijose, 50000 
000 yra kituose sztetuose, kaip 
antai: Arizonoj, Montanoj, Okla- 
komoj, Naujame Meksike. Taigi 
ant viso Suvienytų Wieszpatysz- 
czių ploto indijonu skaitliaus, 
256000 galvų, iszpuola po 320 
akrų žemės ant galvos. Žemė ta 
vienok yra ne indijonu sa- 
vaszczia,. bet Amerikos ran
do, indijonai turi ties? isz jos 
naudotiesi, bet neturi tiesos j? 
kam nors parduoti, neturi tiesos 
pardavinėti medžių isz girių au- 
ganczių ant jiems pavestos že
mės.

Wietu prekysta.
Tūli Amerikos laikraszcziai ap 

skundžia augszcziausius musų 
urėdnįkus, kad jie, kaip kitose 
administracijos dalyse, teip ir 
kariaunoj, tiesiog prekiauja vie
tomis. Prie karės ministerio ir 
prezidento traukia pulkai didž- 
turezių ir milijonierių reikalau
dami vietų augsztesnių kariau
nos virszinįkų dėl savo sūnų. 
Lygiai prezidentas, kaip ir karės 
ministeris paprastai tokius praszy 
mus iszklauso, ofiiierais pastoja 
apie karę neiszmananti milijonie
rių sūnūs, ima dideles algas ant 
jų nė sawo mokslu, nė aukomis 
ne užsipelnę.

Baisios vėtros.
4 d. Liepos, Atlantiko pakran

tėse siautė smarkios vėtros, ku
rios daug nelaimių atgabeno. Gar
ini vys “Surf City”, plaukiantis į 
Veverly, likosi vėtros užkluptos 
ir sudaužytas, isz 150 buvusių ant 
jo žmonių, didesnę dalį perkėlė 
ant kranto, bet apie 30 jų su pas 
kendusiu laivu prigėrė. Wėtra 
ir sūkurys atgabeno daug nelai 
mių Hamptono aplinkinėse. Su
griovė daug namų, iszlaužė me
džius, sūkurys msziojo arklius 
ir galvijus kaip plunksnas po 
orę; pr.e to 125 žmonės tapo sun
kiai apkulti, lengvinus apkultų 
yra daug.

Žmogžudyste.
St. Lons, Mo. Netoli Jtckson 

ville, turtingas fermeris, James 
Lail, praszaliuo už ką ten sawo 
berną. Tasai užta^sumislyjo at- 
kerszyti. Apsiginklavęs, atėjo 
naktyj ant fanuos, į fermerį pa
leido keturis ezavius ir užmuszė, 
jo paczią gi papjovė. Atbėgusią 
tėvams ant pagelbos fermerio 
dukterį privertė numazgoti krau
jo laazus nuo jo drabužių ir pa
skui pabėgo. Žmogžudys iki sziol 
ne suimtas, bet szerifas su pasam
dytais pagelbinįkais ištraukė jo 
jieszkoti.
. Žmogžudyste terp italijonu.

Porą metų atgal atkako į Buf- 
falo italijonas Baroni su savo 
paczia.Ateivių pora gyveno ežia 
ramiai, kol ne atkako isz to pa
ties kaimo paeinantis jaunesnis 
vyriszkys Foresta, kūrinai dar 
Italijoj buvo numylėtiniu Barono 
moteries. Meilė seniai užmirezta 
vėl atsinaujino, bet Baroniui pa
sisekė savo paczią perkalbėti ir 
ji ne tikt sutiko Forestą apleisti, 
bet dar jį priviliojo į savo na
mus, kur pasislėpęs Baroni jį su 
peiliu nudurė.

Mokeszcziai ant kares reikalu.
Aut surinkimo pinįgų ant ka

rės reikalų likosi uždėti mokėsz 
ežiai ant visokių daiktų žmo
nėms reikalingų, kaip antai: ant 
tabako, gėrynių, arbatos, kavos, 
ant czekių ir ant money orderių. 
.Nuo Liepos mėnesio, ant kiekvie
no czekio ir money orderio, nors 
jis butų mažiausias, reikia prili
pinti atsakanezią markę už 2c. 
Jeigu kas, ar tai per neapsižiūrė
jimą, ar norėdamas užezėdyti, ne
prilipintų tokios markės,z turės 
mokėti 50 dol. bausmės.

Sudege.
Moteris airio, Patriko Flanney, 

gyvenanezio Philadelphioj, ka
dangi jai skaudėjo ranką, užsi
manė ją. isztrinti su kerosinu. Be 
trinant kerosinas užsidegė ir mo 
teris pavirto į liepsnos stulpą; 
bėgiodama po kambarį, ji uždegė 
lovą, kurioje sudegė jos vaikas. 
Ant riksmo degamos atbėgo vy
ras, jis usrnį rods užge-ino, bet 
prie to pats mirtinai apdegė.

Ingriuvo tiltas.
Shelby, Oh. Ant tilto ant u- 

pės Mohican apvaikszcziojo wes 
tuves, ant kurių susirinko apie 
100 žmonių. Tiltas neiszlaikė sun
kenybės ir su žmonėms įgriuvo į 
upę. Prie to asztuoni veselnįkai 
tapo ant vietos užmuszti, sunkiai 
apkultų skaito su virszum 100 
žmonių, tikrai vienok jų skait
liaus dar nežino; terp apkukų 
yra ir mirtinai apkulti.

Baisi wetra.
San Francisoo, Cal. Baisi 

vėtra - siautė per visą dieną Sac- 
ramento ir San Joaąuimo klony- 
se, išnaikino , javais užsėtus lau
kus ir vaisius soduose. Farmeriai 
sako, kad vėtra sunaikino pusę 
sziumetinių laukų surinkimų. 
Apie Los Angelos jautė žemės 
drebėjimą, liet jis nė jokių nelai
mių ne atgabeno.

Užpuolė ant trūkio.
El Paso, Ten. Pulkas plėszi- 

kų užpuolė ant bėganezip expresi- 
nio Texas-«fe Pacific geležinkelio 
trūkio. Su dinamitu iszardė szė- 
pas su pinįgais ir su kitokioms 
brangenybėms, paėmė viską, ką 
rado sau tinkanezio, nuszoko nuo 
trūkio ir pasislėpė.

■ i
Nelaime ant geležinkelio.

St. Joseph, Mo. Bėgantis isz 
ežia pasažierinis trūkis Wabash 
geležinkelio linijos, netoli Bur 
lington Junction iszszoko isz rė 
lių, prie ko su virszum 20 pasa
žierių tapo apkultų, o terp tų yra 
diktai sunkiui apkultų.

Nelaime kastynese.
Iron Mountain, Mich. Aragon 

kastynėse atsitiko nelaimė. Nu
griuvo ežia mat nuo olos virszaus 
didelis uolos szmotas ant dirban- 
czių apbezioj darbinįkų, du isz jų 
tapo ant vietos užmuszti, 5 gi 
sunkiai, gal mirtinai, apkulti.
Sugriovė naujai statomą bažny- 

czią.
La Ckosse, VVis. S autė ežia 

baisi vėtra, kuri terp kitko su
griovė ir naujai statomą katali
kišką bažnyczia; prie to isz dir- 
banezių darbinįkų trys dailidės 
tapo sunkiai,gal mirtinai,sužei-ti.

_ Gaisrai.
Boston, Ma*. Sudegė ežia 

krautuvės “Atlas Star”. Apart 
kitko, ugnis isznaikino 1700 ba 
lių vilnų, daug medvilnės ir ki
tokių taworų- Blėdį padarytą 
skaito ant 120000 dol. >

Uniontovn, Pa Siautė ežia 
didelis guisras; ugnis pirmiau
siai pasirodė kelnorėj vieno re- 
staurano, nuo ežia prisigriebė kai- 
miniszkų triobų. Blėdį jos pada
rytą skaito ant 120000 dol.

Isz darbo lauko.
Shenandoah, Pa. Dirba 

ežia po 3 dienas ant sanvaitės po 
į dienos; nuo uždarbio numusza 
po 5c. nuo doliaro.

1 Pueblo, Col. Darbai eina 
gerai, uždarbis teiposgi ne ma
žiausias. Yra viltis, kad teip bus 
per ilgesnį laiką.

Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina niekyn, 
darbo nėra, bet ir tie, kurie dirba, 
uždirba vos ant maisto.

T Lemont, III. Darbai ežia 
eina prastai, darbinįkai .kenezia 
didelį vargą; daugumas jų iszsi- 
kraustė į kilus krasztus.

5] Everet, Pa. Darbai eina ežia 
gerai ir szviežiai atkakę darbinį 
kai gali gauti darbą greieziaus 
negu kur kitur szitame apskrity j.

5 Red Lodoe, Mon. Kastynė- 
se Rocky Fork Coal Company 
darbinįkai pakėlė sztraiką. Todėl 
tegul ežia nieks neina darbo 
jieszkoti.

1 Chicago, III. takėlė ežia 
sztraiką stereotipai dirbanti spau
stuvėse ang.iszkų laikraszczių. 
Sztraikas dar nepasibaigė ir jei
gu nepasiseks susitaikyti, jis gal 
dar labiaus iszsiplatinti.
’ Marinette,Wis. Gubernato
rius pailgino lentų pjovinycziose 
Scofield Lumber Co. darbo laiką 
nuo 60 ant 70 vai. ant sanvaitės. 
Nežinia tikt,ar ir darbinįkų už mo
kesnį atsakaneziai padidino?

Greenridge.Ill. Czianyksz- 
tes kastynes ketipa suvisu užda
ryti todėl, kad kastynių savinį- 
kai ne nori tiek mokėti darbinį- 
kams, kiek užgirla ant Spring- 
fieldo kalnakasių konvencijos.

Cantasaugua, Pa. Darbai 
eina pusėtinai; yra ežia, apart 
kitų fabrikų, kuriuose gerai dir
ba, 3 Rolling Mills; jeigu juose 
dirbtų, užstotų geri laikai. Wie- 
nas Rolling MiPs pradės dirbti 
ateinanezią sanvaitę, gaus jame 
darbą 200 darbinįkų.

r Oshkosh, Wis. Sztraikas 
darbinįkų McMilIano lentų pjo- 
vinyczių pasibaigė, 150 darbinį
kų sugrįžo prie darbo. Įnirszimas 
darbinįkų kitų dirbtuvių suma
žėjo, todėl valdžios paleido jau 
dalį ežia sutrauktos kariaunos: 
pasiliko dar raiteliai ir artilerija 
su kanuolėms.

•Į[ Springfied, III. 300 kalna
kasių Springfield Coal Campany 
kastynių Panoj pakėlė sztraiką. 
Kompanija, vieton susztraikavu- 
sių, parsitraukė neprigulinezius į 
unijas ir praneszė darbinįkams, 
kad jeigu unijonistai ne sugrįž 
prie darho, kompanija visas vie
tas atiduos ne priguliutiems į 
unijas. 1

5[ Assumption, III. Cziauyksz- 
cziose kaztynėse tikt vieno 
szafto darbinįkai yra ant 
sztraiko; sztraiką pakėlė unijos 
darbinįkai todėl, kad kompanija 
priima prie darbo seabsus. Paža
dėjo pakelti ant 3c. užmokesnį ir 
toje szafioje dirba 15 seab-ų, prie 
iszmokeszczio vienok kompanija 
jiems ne moka tų pažadėtų 3c.

Pereitą sanvaitę Suvienyto
se Wieszpatystėse buvo isz viso 
254 nusibankrutinimai; pereitą 
metą, tą paczią sanvaitę, buvo 
jų 241, Kandoj buvo jų 15, 
pereitą metą 30. Darbo ir prekys
tes sa n lygos ne persikeitė žymiai: 
iszvežimas grudų į sveti
mus krasztus neina niekyn, isz- 
vežiujas visgi dvigubai didesnis 
negu pereitą metą. Medvilnės 
dirbtuvėse pradėjo dirbti ge 
riaus, dirba dabar jau 90% ma- 
szinų; reikalavimai iszdirbimų 
teiposgi dabar didinasi. Wilno- 
nių iszdirbimų dirbtuvėse dirba 
silpnai, daug silpniaus negu ki 
tais metais. Sumažėjo darbai 
geležies ir plieno dirbtuvėse, 
nupuolė ir iszdirbimų prekės.

ISZ
Lietnwiszku dirwn.
Musų girtuokliawimai.
Kokį ne paimki musų laikrasz- 

tį, kiekviename randi pilna žinių 
apie lietuvių girtukliavimus ir 
pesztynes, teiposgi paeinanezias 
nuo girtuokliavimų. Neužtenka 
vienok garsinimo, kadangi per 
tokį pagarsinimą jos nepasiliaus, 
bet reikia mums pasirūpinti apie 
jų praszalininlą. Geras gydytojas, 
atėjęs pas ligonį, stengiasi surast į 
ligos priežastį ir ją suradęs, pir
miausiai praszalina. Ligonis ne 
iszgis, nors ir visus aptiekus 
vaistus iszgertų, jeigu no bus 
praszalintos priežastys ligos; teip 
ir musų girtuokliai ir pesztukai 
nesiliaus peszęsi ir girtuokliavę, 
jeigu nepraszalinsime priežasz- 
czių, kurios juos į girtuoklystę 
stumia, nors musų laikraszcziuose 
ne butų daugiaus nieko kaip vien 
nupeikimai girtuoklystų, nors ir 
bažnycziose ne girdėtų kitokių 
pamokslų, kaip vien peikianezius 
girtuokliavimus. Girtuokliai pa
prastai laikraszczių neskaito, ra
ginimų prie skaitymų teiposgi 
jie ne girdi; pamokinimai bažny
cziose traukiasi ne ilgai. Ant ko 
žmogus gal apversti atliekamą 
laiką, kaip ne ant girtuoklystų? 
Kur jis gal rasti geresnį pasilink- 
minimą, kur ras geresnį laiko 
praleidimą kaip ne karezamoj? 
Nė laikraszcziai,nė pamokslai baž
nycziose ne isznaikya to bjauraus 
lietuvių paproezio, kol mes žmo
nėms nieko atsakanezio ant pasi
linksminimo ir praleidimo laiko 
neparengsime. Kad nė laikrasz- 
cziai, nė bažnyczia neįstengia su
mažinti girtuokliavimą terp lietu
vių, matome juk ir dabar: bažny- 
czios musų aprūpintos geriaus 
negu visos kitos įtaisos, laikrasz
czių turime visokių pakraipų,bet 
girtukliavimai neina mažyn.

Ar stengiamėsi mes rengti 
žmonėms ką kitą, ką geresnį už 
svaiginanezius gėrymus? To ne 
matyti, viskas pasilieka po seno
vei, konservuojame mes seną 
teip, kaip tai paliepė savo laike 
Lietu vys-Katalikas raszte pali
pusiame *,Garse”, stabdome po

senovei vieni kitų užmanymus, 
vedame tuszczius gi nežus apie 
tą, kam pridera tuom užsiimti, 
kas ant traukianezių žmonis isz 
saliunų įtaisų pinįgus turi sudėti. 
“Vienybė” sako, kad priderėtų 
pinįgais prie dorifzko pakilimo 
lietuvių prisidėti musų parapi 
joms kaipo geriausiai aprūpin
toms įtaisoma; “Garsas” gi, tam 
prbztaraudamas, "pasirėmęs ant 
iszskaitymo, kiek mums kasztuo- 
ja girtuoklystės, notėtu kad ji pa
ti sumažėtų ir kad girtuokliai 
nžczėdytus per tai pinįgus ap
verstų ant visuomeniszko labo, 
žinoma, kad sumažinus girtuok
lystę ant puses, užsiezėdytų daug 

bet kaip ją sumažinti? Ji 
pati ant “Garso” rodos juk nepa- 
simažįs, dabartiniai girtuokliai 
ne nesz pinįgų ant parengimo į 
taisų, kurios galėtu juos isz kar- 
czemų iszvilioti.

Girtuoklystė prasiplatinusi 
terp lietuvių atsiliepia ant viso 
lietuvystės stovio, ant gyvenimo 
lietuviszkos visuomenės, todėl 
jos mažinimu turi užsiimti lietu 
viszka visuomenė, taigi lygiai 
bažnyczia, kunįgai, parapijonai, 
dievuoti lietuviai .ir bedieviai. 
Dirbkime itz vien visi ant jos 
naikinimo, o be abejonės tą 
bjaurią piktžolę iszrausime Jsz 
musų gyvenimo, kas ežia pada
rys pradžią, to bus didžiausi !nu
pelnai. Iki sziol mes dar niekur 
ne dirbome vienybėj, bet visi mu
sų užmanymai buwo, teip sakant, 
Panelopos darbu: ką viena dalis 
užmanė,tą kita vadovų dalis grio
vė. Todėl tai ir nieko svarbaus 
nenuveikėme. Jeigu teip dirbsi
me ir toliaus, žinoma, kad musų 
darbas ne atgabęs didelių vaisių. 
Norint žmonis ant gero kelio pa- 
patraukti, reikia, kad vadovai 
s»*vo pasielgimu gerą duotų pa
veikslą; tuom tarpu to gero pa
veikslo ne matyt, todėl ifYagini- 
mai jų ne gal vaisiaus iszduoti, 
ežia ne žodžių peikia, bet dfrbo ir 
aukų. J- x

Isz Philadelphios, Pa.
Buvo raszyta “Lietuvoj” 

keli mėnesiai atgal, jog Ph l..del- 
phijoj tapo uždėtas akcijonierių 
draugystės valgomų daiktų szto- 
ras. Bet sziądien turiu praueszti, 
jog tas sztoras, po trumpo savo 
gyvenimo, jau subankrutyjo, o 
lietuviai ant to prakiszo netoli 
tūkstantį dol. savo sunkiai už> 
dirbto graazio! Priežastis nupuo
limo to “sztoro”, rodosi, ne tobu
lumas musų žmonių prekystoj, ir 
neszvarumas; kalti yra virszinį- 
kai tos kompanijos, kurie už alų 
pardavinėjo “jobs” dirbantiems 
sztore, nepaisydami, kaip jie gali 
atlikti savo darbą.

Apart to, dar tie “vadovai’ 
mėgino sumonopolizuoti tą szto- 
rą, a. y. iszkreipti tamsesnius sa
vo partnerius, o kėsėsi paveržti 
sztorą sau. Bet žmonės, datyrę 
gudrumą “vadovų”, matydami, 
kad jau isz tų miltų ne bus koszė, 
tyczioms gaiszino tą sztorą, pakol 
visiszkai nubaigė, kad tikt ne 
tektų gudruoliams. Wietinis ku- 
nįgas rėmė szį užmanymą darbu 
ir grasziu, bet nežinia dėlko rėmė 
tokius neteisingus kompanyjos 
vadovus? 1

Lietuviai vėžio žingsnių slen
ka; apart gėrymų ir kazyravimų 
nieko pas mus lemtesnio negirdė
ti. Buvo garsyta per liet, 
laikraszczių s,buk Philad. Kliubai 
turi atidarę vakarines mokslai- 
nes; taigi jokių mokslainių ’ezia 
kliubuose nėra, ir mokintojaus 
atsakanezio nėra. Petro Armino 
Draugystės prižadėtų praneszimų 
moksliszkai socijaliszkų ir po- 
litiszkų teiposgi ne girdėt!

Vietinis.

Isz Shenandoah, Pa.
Už pesztynes pateko į sūdą 

Antanas Wysockis, jo pati Elzė 
ir jos brolis Pius Dudonis, audžia 
pastatė juos ant kaucijos po 300 
dol. Policija suėmė Juozą Piku- 
lauskį, Andrių Aguonį ir Antaną 
Guberą, kurie bandė įsiveržti į 
gyvenimą Adomo Bujausko. Su- 
aresztuotue nugabeno į kalinį, bet 
Guberui ir Pikulauskui pasisekė 
atidaryti duris ir iszbėgti.

Prigėrė.
3 d. Liepos, Shenandoryj, besi

maudydamas, prigėrė lietuvya, 
Jonas Reczelis. Kol susirinko 
žmonės ir panėrę isztraukė prigė

rė! į, perėjo valanda laiko. Ži
noma, apie atgaivinimą ne galėjo 
būt nė kalbos. A. a. Jonas Ra- 
czelis paėjo isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos paw., Simno vaitys
tes, Pongiszkių kaimo; treczias 
metas gyveno Amerikoj. Lietu
voje paliko paczią ir treje’ą vai
kelių.

Garsui.
Ant užklausymo“Gaiso”, kuri

jai daro “Lietuvą” organu naujo 
susivienyjimo, tiek mes, taigi re
dakcija, gali atsakyti, kad kadan
gi minėto susivienyjimo dar nė
ra, todėl ir “Lietuva” ne gal būt 
jo organu. Wisaa “Lietuvos” pri
sidėjimas tame yra iki sziol vien 
tas, kad ji patalpino užmanymą 
Koperniko Draugystės. Todėl 
“Lietuva” ne gali atsakyti ant 
“Gareo” pastatytų klausymų, ka
dangi ji nežino mierių rengiamo 
naujo susivienyjimo, iszėmue tų, 
koki buvo užmanytame progra- 
me Koperniko draugystės.

Straipsnyje apie Chicagos lie- 
tuviszką mokrdainę “Garsas” už
mėtą mums vienpusystę ir sako, 
buk “Lietuva,” “isz tikrųjų pra 
dėjo kampaniją priesz tą mokslai- 
nę, apskaitė net kasztus, kiek ant 
jos iszeina”. Toliaus “Garsas” 
sako,kad tai todėl mokslainę pei
kiame, kad joje mokina mynisz 
kęs.... seserys.

Mes tikėjomės), kad klausymą 
Chicagos lietuviszkos mokslainės 
jau pabaigėme, tuom tarpu vėl 
verezia mus “Garsas” grįžti 
prie jo ir kaip rodosi, daro tą su 
žinia “galingo monopolisto”, ku
risai,kaip “Garsas” sako,—neduo
da niekam į mokslainės reikalus 
nė nosies įkiszti. Kadangi mus 
verezia, ne galime užtylėti ne 
iszaiszkinę viso to klausymo.

Amerikoj ne publiszkos viso 
kių tautų užlaikomos savo kasz- 
tais mok dainės visos stovi ant 
tantiszko pamato, taigi jose mo
kina mokintojai tos paezios tau
tos kaip ir vaikai, gerai mokanti 
savo kalbą, kurios ir vaikus isz- 
mokina. Tuom tarpu terp ketu
rių musų mokslainės mokintojų 
tokios nėra nė vienos, kuri už 
tektinai lietuviszkai mokėtų, 
viena moka laužytai lietuvisz 
kai, kadangi su vaikais kalbėda
ma maldas net isz knįgos taria : 
“Szventas Jurgis — melskis už 
mus! Daugiaus mokslą i nėj girdėt 
lenkiszkų maldų negu lietuvisz 
kų ir tai lietuviszkoj mokslainėj 
už lietuvių pinįgus užlaikomoj. 
Mums nerupi, kas mokina lietu
vių vaikus, tikt ko ir kaip moki
na. Asabiszkos neužkantos ne tu
rime, jeigu ir turėtume, tai lai- 
krasztyj isz to nesinaudojame ir 
nesinaudosime, nors apie kitą pu
sę, o tame ir apie seseris, to pasa
kyti ne galime, bet apie asabisz- 
kus dalykus nėra reikalo pla- 
cziaus kalbėtų kadangi žinome, 
kad leukiszkos moterys 
be intrigų ir apkalbėjimų ne 
rimsta. Ant atsigynimo nuo asa- 
biszkų užpuolimų visur yra sūdai 
ir policija, todėl ir terszti laik- 
rasztį tokiais dalykais nėra reika
lo.

Mes savo raszte ne reikalavo
me praszalininio myniszkų, kaip 
nereikalavome ir jų pakvietimo, 
jeigu jas užkabinome, tai ne kai- 
410 minyszkas, tikt kaipo mokin
tojas lietuviszkos mokslainės. 
Rupintiesi apie pagerinimą lietu- 
viszkų mokslainių tai priderystė 
kiekvieno lietuvio, nors tas ir 
kam ne patiktų. Jeigu mokinto
jai mokslainių ne atsakanti, tai 
priderystė lietuviezko laikrasz- 
czio apie tai ne tylėti, bet ap- 
reikszti, nors mokintojoms butų 
ir myniszko'.

Jeigu mes ne garsiname gerų 
Chicagos lietuviszkos mokslai
nės pusių,darome tai todėl,kad tų 
gerų pusių nežinome ir nemato
me, kadangi, kaip “Garsas” sa
ko, į ją nieks nagų negal kisz- 
ti, gal apie jas Penneylvanijoj 
geriaus žino? Pasirodžius musų 
straipsniui, musų prabaszczius 
nuo mus pareikalavo atszaukimo, 
bet kaip tikt mes papraszėme at
sakanezio paaiszkinimo kaslink 
Kasztų mokslainės užlaikymo, 
gavome per pasiuntinį užklauey- 
mą: kas mums davė tiesą kiszti 
savo nagus į mokslainės reika
lus? Atėjusios su panasziu reika
lavimu seserys iszsitarė, kad jąs 
galys egzaminuoti tikt, vysku
pas, bet ne pasakė,- ar teiposgi isz

mokėjimo lietuviszkos kalbos? 
Žinoma, kad po tekiam atsiliepi 
mui musų tarybos kaslink at
szaukimo turėjo iszirti, kadangi 
pagal musų nuomonę. į visokias 
lietuviszkas už visuomenės pinį 
gus užlaikomas ir ant jos labo 
paskirtas įtaisas visi lietuviai 
ne t kt turi tiesą kiszti nagus ir 
reikalauti pagerinimų, bet pri
valo tą daryti, Mums rodosi, 
kad tokia priderystė ir paties 
“Garso”?

Tiek atsakome ant “Garso” 
apkaltinimo; isz te lietuviszka 
visuomenė gal spręsti apie musų 
nužvelgtinus stiaipsnius ir vien
pusystę kaslink Chicagos lietu
viszkos mokslainės.

Isz wisur.
|| Danijoj.į sziaurius nuo Lim- 

fiordo, dega dideli durpinyczių 
plotai. Iki sziol iszdegė jau 12000 
margų.

|| Su visu iszdegė miestas Bc- 
risoglebs, Jaroslavo gub., vidu
rinėj Maskolijoj. Isz viso mies 
to isziiko vos keli namai. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 2 mi
lijonų rublių.

Ant szių metų Maskolija į ka
riauną ir į kariszką laivyną pa- 
paims 280000 jaunų vyriszkių, 
Į vietinius regimentus Kaukazo, 
isz tenykszczių gyventojų paims 
5600. Fįnlandija prie to ne pri- 
skaityta.

|| Netoli stacijos Bielgorod, 
ant geležinkelio linijos nuo §e- 
vastopoliaus į Kurską, netolimoj 
akmenų skaldinyczioj iszkasė du 
moliniu puodu sidabrinių pinįgų; 
pinįgai tie sveria su virszum du 
pudu.

|| Daugelyj vietų Daltnacijos, 
pietinėj Austrijoj, siautė smarkus 
žemės drebėjimai, kurie sugriovė 
diktai triobų. Kaip spėja, prie to 
tapo ir keli žmonės užmuszti, bet 
jie dar ne isztraukti isz po trio
bų griuvėsių.

|| Chinų ciecorius iszdavė pri
sakymą parengti mieste Pekine 
universitetą ant europeiszko pa
vidalo; profesoriais bus jame 
europeiszki mokslincziai. Augsz 
ežiu u si urėdnįkai tapo pakviesti 
ant apsvarstymo to klausymo.

|| Daugelyj vietų Wengrijoj 
siautė neiszpasakytai smarkios au
dros su ledais, kurios tūluose aps- 
krieziuosesu visu isznaikino laukus 
javais užsėtus. Blėdis jų pada
rytas skaito ant 8 milijonų dol. 
Perkūnas užmuszė daug žmonių.

U Netoli Jurjevco,ant VVolgos, 
Rytinėj Maskolijoj, susimuszėant 
upės du pasažieriniai garlaiviai. 
Isz pasažierių trys likosi užmusz
ti, 16 tapo sunkiai apkultų ir 
apart tų dar keli pregerė upėj. 
Wienas garlaivys su visu susi
daužė ir su viskuom paskendo.

Į] Bavarijos kalnuose, netoli 
Buchloe, aut siauro kelio susitiko 
dvi czigonų bandos į prieszin- 
gas puses keliaujauezios. Terp 
vedanezių vežimus vadovų už
gimė barnys, vėliaus gi kruvinas 
muszis. Czigonai iszsitraukė re
volverius ir peilius ir prasidėjo 
skerdynės. Atbėgusiems žanda
rams su dideliu vargu pasisekė 
besipeszanczius perskirti. Ant 
muszio lauko gulėjo 7 paszauti ir 
supjaustyti czigonai, terp kurių 
didesni dalis mirtinai sužeistų.

|| Mieste Strzelno siautė didelis 
gaisras, užsidegė ežia namai 
darbinįkų apgyventi. Ugnyje 
pražuvo 4 vaikai darbinįko 
Chorzniako; jų tėvai ir dar du 
darbinįkai, kurie bandė vaikus 
isz deganezios triobos iszneszti, 
pats mirtmai apdegė. Netoli nuo 
ežia, kaime Stefanovo užsidegė 
namai naszlės Wuitas. Sudegė 
namai, tvartai ir kluonai.Sudegė 
ežia 87 metų senelė ir pusės metų 
vaikas, keli naminiai gyvuliai ir 
visztos. Ugnį užkrėtė 8 metų 
mergaitė bebraukydama briežiu
ku s.

| Prie Sable Island Nevfound- 
lando pakrantėse, 4 d. Liejies, 
laike tirsztos miglos praneuzisz- 
kas pasažierinis garlaivys “La 
Bourgogne”, plaukiantis isz New 
Yorko į Havrą, Pran> uzijoj, susi
mušė su nngliszkų garlaiviu ir 
pasaendo, pasažieriai tąkart mie
gojo lovose. Ant laivo buvo 550 
patažierių ir 220 tarnų. Isz viso 
iszsigelbėjo tikt 200 pasažierių ir 3 
laivo tarnai, kiti visi, tasgi su 
virszum 550 žmonių prigėrė

Ansai angliszkas garlaivys, su 
kuriom La Bougogne susi m uszė, 
drueziai pagadytas atplaukė į 
Halifax.

|| Szį metą Norvegija siunezia 
tirinėtojų expediėiją ant tirinėj i- 
mo kraštų prie pietinio musų že
mės poliaus. Wadovu tos tirinė
tojų komisijos bus Borckgrevink 
isz Christianijos. Szį mėnesį, ant 
laivo “Southern Cross”, ėsanezio 
po vadovyste norvegierzio Jen
seno; keliuja jis ant Tasmandos 
ir palauks ten iki prasidės vasa
ra pietiniuose musų žemės krasz- 
tuose, taigi iki Lapkriczio mėne
siui. Kadangi laivo kelionę gal 
užstoti pietinėse jūrėse ledai, 
mokslincziai paima rogutes ir 
szeneles ir 65 sibiriszkus szunis 
ant vilkimo rogių su valgio pro
duktais.- Toje expedicijoj ima 
daly vumą 32 žmonės.

0 Pagal apskaitymą specijalis- 
tų, ant musų žemės yra daugiau
siai kalbanczių chiniszkai, nes 
400 milijonų žmonių, tikt dia
lektai tos kalbos teip skiriasi 
viens nuo kito, kad pavėikslan, 
chinietis pietinių provincijų ne su
pranta kalbos sziaurinių; hindus- 
taniszkai kalba per 100 milijonų 
žmonų, angliszkai 100 milijonų, 
maskoliszkai 72 mil., vokiszkai 60 
milijonų, iszpaniszkai 48 milijo
nai, prancuziszkai 46 milijonai 
(terp apszvieštų žmonių visgi 
dar labiausiai i szsi plati nūs i prau- 
cuz'szka kalba, terptautiszkuose 
musų žemės vieszpatyi-zczių su- 
smeszimuose vartojama yra tikt 
prancuziszka kalba), japoniszkai 
kalba su virszum 40 milijonų 
žmonių, italiszkai 36 milijonai, 
turkiszkai 25 milijonai, lietuvisz
kai ir latviškai 5 milijonai.

Rodosi, kad Alaskoliją.už neti- 
kumą ir neteisingumą jos valdo
nų, Dievas isztikro pradeda baus
ti: nuo tūlo laiko pradeda ją lan
kyti visokios nelaimės. Didelius 
plotus, ant kurių gyvena su vir
szum 10 milijonų žmonių, pasie
kė badas, valdžios ne moka ba- 
duolius priderancz'ai suszelpti, 
privatiszką gi szelpimą stabdo 
per savo kvailumą. Dabar atei
na vėl žinios, kad rytinėse gu
bernijose, prie Siberijos rubežių, 
gyventojai su baime laukia bado 
metų. Kazaniam gub. nuo pava
sario dar ne buvo lytaus, saulė 
išdegino javus laukuose, kas 
turi dar kiek javų nuo pereitų 
metų, jų ne parduoda, kadangi 
jie reikalingi bus patiems ant 
prasimaitinimo per žiemą. Gaila, 
kad ir ežia Dievo bausmė pasie
kia ne tikrus kaltinįkus, tiems 
maisto ne truks, bet varguolius, 
carų prispaustus žmonis. Gal 
baudžia juos užtai, kad jie ken
ezia skriaudas nuo savo netiku
sių valdonų, kad jie tokius val
donus laiko.

|| Szį metą isz Wokietijos į ki
tus krasztus iszsikraustė ne daug 
žmonių. Per visus vokiszkus 
portus ir per Antverpeną, Rot- 
terdamą ir Amsterdamą iszsi
kraustė į kitus krasztus Kovo 
mėnesyj szių metų tikt 4152 isz- 
eivių isz Wokietijos. Daugiausiai 
iszeivių suteikė provincija Ha- 
nover, nes 427, toliaus eina Bran- 
denburgija su Berlynu su 390 isz
eivių; isz Bavarijos iszsikiaustė 
344 žmonės, isz Poznaniaus pro- 
provincijos 287, žinoma, lenkų, 
isz Reino provincijos 251, Szlez- 
vigo ir Holsteino 244, Wakari- 
nių Prūsų, teiposgi daugume len
kų, 223, isz Wirtembergo 209, 
Saksų žemės 204, Pomeranijos 
196, Szlezijos 156, isz Badeno 
122, isz Besijos 100, isz Westfa- * 
lijos 78, isz Prūsų L;etuvoe tikt 
48. Apart vokieczių, per Wo- 
kietijuS portus iszkeliavo per tą 
patį laiką 18975 svetimų iszei
vių, daugiausiai lenkų, lietuvių, 
slovakų. Daugiausiai svetimų 
iszeivių keliavo per Bremą, nes 
13569, per Hamburgą tikt 5197, 
o per Sztetiną vos 209. Isz viso 
skaitliaus vokiszkų iszeivių, per 
Bremą keliavo 1816, per Hambur
gą 1480,per Stetiną tikt 108.Taigi 
mat Bremos garlaivių kompani
ją palaiko ne Wokietija, bet 
svetimi krasztai; isz svetimų 
užsilaiko ir Hamburgo garlaivių 
kompanijos, žinoma, linijos ve 
žanezios pasažierius į Ameriką. 
Į kitas sviėto dalis vokiszki gar
laiviai daugiaus iszveža vokisz
kų iszeivių negu svetimų.



Naujausi iszradimai.

|| Koksai Alimonaki iszrado 
prietaisę naikinimui vi
sokių wodingų laukams, sodams 
ir daržams vabalų ir kirminų. 
Bandavonės atliktos buvo teip 
pasekmingos, kad maskoliszka 
žemdarbystčs ministerija pareika 
lavo nuo iszradėjo padirbti to
kias prietaisas rando dvarams ir 
girioms. Kiekvienas isz lietuvių 
žino, kaip daug vabalai laukams 
blėdies pridirba, kaip kur jie su 
visu nuėda javus,žolę, isznaikina 
didelius girių, vynyczių plotus. 
Todėl kiekvienas numano, kaip 

- svarbi yra prietaisa galinti juos 
isznaikinti.

Swetimi Balsai.
Koksai maskoliszkas “diejate

lius” isz Panevėžio, nr. 115 “Wi- 
lensko Wiestniko” skundžiasi,kad 
maskoliszka mokslainė, ypacz gi 
pradini, Lietuvoj nekencziama. 
Kodėl teip yra? to su iszdžiuvu- 
siais smegenims diejaliaus galva 
ne gal suprasti.

“Sziczia visi žino, sako ansai 
“diejatelius”, kad visi jauni lie
tuviai iki 25—30 metų skaito 
gerai ant maldaknįgių ar tai len-. 
kiszkų, ar perverstų ant lietu- 
viszkos arba žemaitiszkos tarmės, 
bet neatbūtinai lenki szkai-loty- 
niszkoms literoms. Jeigu paklau
si, kas juos iszmokino skaityti,tai 
atsako: tėvas, motina, dėdė, sesuo, 
vienu žodžiu, kas nors isz arti
miausių giminių. Jeigu norite 
dasižinoti, kas privertė tėwę ar 
motinu mokinti vaikus lenkiszko 
raszto, tai atsakys, kad teip liepė 
kunįgas”.

Toliaus minėtas “diejatelius” 
pranesza, kad dabar Lietuvos ku- 
nįgų nuomonės persikeitė: dabar 
jie jau nelenkina lietuvių, vaikų, 
bet dalina juos pagal tautystę: lie
tuvius mokina lietuviszkai ne 
vien tikėjimo, bet ir raszto, len
kus gi lenkiszkai. Jeigu tai tei- 
sybė,tai isztikro Lietuvos kunįgai 
verti butų pagyrimo, tas rodytų 
wien, kad jie jau pradeda supran
ti žmonių reikaląvimus.

Jeigu žmonės noriai mokinasi 
ant knįgų spaudinių lotynisz- 
koms literos, tai ne dėlto, kad 
teip prisako kunįgai, bet todėl, 
kad prie savo rasztų lietuviai 
tas literas vartojo per eiles am
žių, jos stojosi tokia jau lietuvių 
privatiszka savastis kaip antai 
prancūzų, anglijonų, italijonų ir 
kitų. Žmonės jas myli kaipo savo 
prigimtu savastį ir jų reikalauja. 
Jeigu kunįgai gintų jas(ant nelai 
mės ir tokių yra), tai nužudytų 
wisę žmonių godonę, palaikytų 
jie tokius už savo prieszus, o ne
tikusių carų tarnus. Jeigu lietu
viai griebiasi ir lenkiszkos knį- 
gos, tai tikt todėl, kad per pri
kalbinėjimu maskoliszkų “diejate- 
lių” caras uždraudė jiems turėti 
savo knįgas spaudintas lietuvių 
už savo savastį laikomu loty- 
niszku alfabetu. Dėlto žmonės 
neužkenczia ir maskoliszkos pra
dinės mokslainės Lietuvoj, kad ji 
lietuvių nesupažindina su tuom, 
ko jie reikalauja, taigi su jų pri
gimtu rasztu, ne mokina skaityti 
raszto lotyniszkoms literoms; 
kad teip yra, maskolius geriau
siai pertikrina, kad mokslainių 
visai nenori lankyti mergaitės. 
Primesti maskoliszkas, taigi sve
timas literas ir tai dar 19 amžyj 
tautai, kuri per czielas eiles am
žių vartojo lotyniszkas, ne gal 
jau pasisekti; juokingai butų net 
pamislyti, jeigu maskoliai, pasi
naudodami isz dabartinio jiems 
prancūzų prilankumo, norėtų 
prancuziszkai kalbai primesti 
maskoliszkas literas. Kę ant to
kio kvailo užmanymo galėtų at
sisakyti prancūzai, tę patį masko- 
liszkiems “diejateliams” ir carams 
atsako ir lietuviai: lotyniszkos 
literos yra musų privatiszka sa
vastis, szalyn nuo jų su purvinais 
nagais maskoliszki “diejateliai” ir 
menko proto carai! Szalyn nuo 
musų kalbos! Musų namieje mes 
ėsame po tais savo norų, o ne 
maskoliszki pasileidę valkatos! 
Kokios literos reikalingos musų 
rasztams tikt mes patys galime 
spręsti, o ne carai ir pasileidę jų 
tarnai.

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

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

Ar žalcziai ir gy wates 
wodingi?

Kad terp gyvaczių, ypacz gi 
sziltesnių krasztų, yra daug pa
vojingų, nuodingų, autai Indijo- 
se keli tukstancziai žmonių kas 
metę mirszta nuo gyvaczių įkan
dimo, skaitlių gi pastipus*ų gyvu
lių . skaito apie 20000 kas metę, 
tę visi žino. Musų krasztuose 
nėra teip pavojingų gyvaczių, 
yra rods ir musų giriose nuodin 
gos, kurių įkandimas, jeigu apie 
gelbėjimę nesirūpinti, kaip kada 
mirtį atgabena, bet tankiai įkas
tasis, teip sakant,pats kaltas, jei
gu jam gyvatė įkando, ji pati, 
ypacz tos, kokios gyvena musų 
krasztų giriose, ant žmogaus ne
užpuola, užpulta gi, žinoma, pasi
naudoja isz tokio ginklo, kokį jai 
gamta suteikė. Gyvatė, kurios į- 
kandimas/ kaip kada gal žmogų 
numarinti, turi ir vaistę, isz kurio 
gal įkastas's pasinaudoti, tuom 
vaistu yra paczios gyvatės tul
žis, kuri naikina nuodų įtekmę- 
Jeigu aplenksime jau puodigumę 
dantų, sziaip gyvatės ir žalcziai 
ne tikt ne vodingi, priesz'mgai, 
naudingi musų laukams ir gi
rioms, todėl farmeris, kurisai ant 
savo lauko žalczius naikina, pats 
sau blėdį daro. Senovės lietuvių 
garbinimas ir saugojimas žalczių 
buvo daug iszmintingesnis, ne
gu sziędieninis jų naikinimas, ku
rį tai budę lietuviai perėmė nuo 
kaimynų. Likosi isztirta, kad 
daugumas žalczių ir gyvaczių 
veislių gyvenanczių musų krasz 
tuose, lygiai Lietuvoj, teip ir A- 
merikoj, tarnauja žemdarbiui, tai
gi jie naudingi: jie naikina pe 
les ir vabalus vodingus laukams. 
Žemdarbystės depart amentas szte- 
to Nev York užmanė parengti 
farmeriams atsakanczius skaity
mus parodanczius naudingumę 
žalczių žemdarbystėj; iszdavė 
atriliepimę į farmerius, kuriuos 
praszo ne naikinti žalczių, bet 
deleisti jiems veistiesi. Savo at
siliepime, D-ras Abbott sako, kad 
giriose szteto Nev Jersey yra 23 
veislės visai ne pavojingų, bet 
naudingų žemdarbiams žalczių 
veislių, nuodingų gi yra tikt dvi 
veislės, bet ir tos pasinaudoja isz 
sawo nuodingų dantų tikt ant at
sigynimo, jeigu kas ant jų užpuo
lė arba užmynė. Jis isztyrė pilvę 
kelių szimtų užinusztų žalczių ir 
gyvaczių ir rado juose daugybę 
laukams ir girioms vodingų va
balų, pilvuose gi didesnių 
veislių rado likuczius prarytų 
žiurkių,- pelių ir daugybę naiki- 
nanczių augmenis vabalų Terp 
tų žalczių yra ir toki, kuriuos 
lengvai galima prisavinti ir pa
versti į naminius ir jie geriaus 
peles ir žiurkes naikina negu ka
tės, kurių užlaikymas dauginus 
kasztuoja negu žalczio. Prie to
kių priguli, gyvenantis sziaurinės 
Amerikos spyglinėse giriose, teip 
vadinamas “Pine Snake” ir Lie
tuvos gyriose gyvenanti žal
cziai, kuriuos prisavintus laikė 
senovės stabmeldiszki Lietuvos 
kunįgai. Žinoma,Amerikoj ir Lie
tuvoj yra ir nuodingos kirmėlės, 
bet tokias, pagal jų parvę, len
gva nuo tikrai naudingų žalczių 
atskirti, bet ir tos zanda tikt už
pultos, arba isz baimės; todėl ge
riausiai ir tokioms liuusę duoti 
kelię, jų ne vaikyti ir ne gaudy
ti, o jos ant žmogaus neužpuls.

Kaip sena yra musų že
me?

Kiekvienas daiktas, kiekvie
nas kūnas tame jo pavidale, kokį 
turi dabar, turi savo pradžię ir 
pabaigę. Žinote, kad žemė yra 
dalis musų saulės, nuo kurios at
siskyrė ir sutvėrė atskirę dan- 
giezkę avietę. Kiek vienok lai
ko galėjo pereiti nuo jos atsisky
rimo iki dabar? Idant atsakyti 
ant to klausymo, pasirėmę ant 
mokslo, galime apskaityti laikę, 
kiek amžių turėjo pereiti nuo pa- 
sidarymo musų žemės isz miglo- 
tinių dulkų iki ji ant tiek atsza- 
lo, kad pavirszius jos užsidengė 
kieta žieve, ant kurios galėjo už
silaikyti vanduo ir organiszka 
gyvybė; nuo tų laikų iki dabarti
nei gadynei galima iszskaityti lai
kę pagal teip vadinamas žemės 
žievės geologiszkas formacijas ar
ba sluogsnius ir liekanas iszmiru- 
šių senesnių laikų gyvenusių ant 
žemės gyvų sutvėrimų..Apskai
tymais musų žemės amžiaus užsii
mi nėjo daugelis moksliuczių, taigi

fizikų, matematikų, geologų ir 
paleontologų, jų iszskaitymai ma
žai viens nuo kito skiriasi. Pa
gal iszskaitymę fizikų, ant atsza- 
limo tokio apskriczio kaip musų 
žemė,isz sutirpusio ugninio skysti
mo, tokio kaip iszsiveržusi isz 
vulkanų olų arba kraterų lava 
iki tam laipsniui, kad ant jo pa- 
virsziaus galėjo apsireikszti or
ganiška gyvybė, reikėjo szimto 
milijonų ar daugiaus metų. Kau
link antro perijodo musų žemės 
gyvenimo, taigi nuo atsiradimo 
ant jos gyvybės iki dabar, Edin
burgo geologiszka draugystė ap
skaitė, kad nuo teip vadinamos 
trecziaeilinės arba tercijariszkos 
formacijos, taigi nuo atsiradimo 
žmogaus ant musų žemės, ant pa- 
sidarymo tų žemės sluogsnių ir ant 
persikeitimo teip gywų sutvėri
mų koki dabar ant žemės gyve
na, reikėjo mažiausiai 93 nrlijonų 
metų, o trecziaei’inėj formacijoj 
randa jau lygiai tulus augmenis, 
kaip ir žvėris jeigu ne visai tuos 
paežius, koki sziędien gyvena, 
tai visgi jau į juos panaszius, 
jiems giminingus ;bet nenuo tų lai
kų prasideda gyvybė ant žemės, 
tuose laikuose lygiai žvėrys kaip 
ir augmenys teip vadinamos me- 
sozoiszkos ir paleozoiszkos for
macijos buvo jau isznykę, jų vie
ton ant žemės gyveno jau kitoki, 
artymesni sziędien ėsantiems su
tvėrimai ir augmenys; tos gi 
formacijos teiposgi ne pirmutinės, 
gyvybė buvo ir senesnėse; ant 
persikeinimo gyvuolių nuo teip 
vadinamos kambriszkos formaci
jos iki pasidarymui mesozoiskos, 
pagal apskaitymę Edinburgo geo
logų, turėjo pereiti mažiausiai' 
700 milijonų metų. Bet ne ant 
kambriszkos formacijos prasidėjo 
gyvybė ant musų žemės, randa 
lykuczius gyvuolių ir dar giles
niuose sluogsniuose, minėti geo
logai iszskaitė, kad nuo pradžios 
apsireiszkimo gyvybės, iki ji per
sikeitė į tokię, kokię buvo laikuo
se pasidarymo kambriszkos for
macijos, pereiti turėjo mažiausiai 
tiek jau laiko, taigi teposgi 700' 
milijonų metų. Todėl musų že
mės senumę reikia skaityti ne 
tukstaneziais, ne deszimtimis arba 
szimtais tukstanezių, bet milijar
dais metų.

Redakcijos atsakymai.
P. BisKį Lietuviui, Wirdene, 

III. Kviesti skaitytojus prie au
kų ant suszelpimo Prūsų Skyrimo 
draugystės jau per vėlu: rinki
mai pasibaigė ‘27 d. Sėjos. Savo 
laike, kada paszelpa isz tikro bu
tų galėjusi daug sverti, mes prie 
aukavimo raginome skaitytojus, 
bet nieks aukų ne atsiuntė. Kiti 
parlamento pasiuntinių rinkimai 
bus po 5 metų.

Už pusę prekes Į ten ir 
atgal.

Atsitaikius Jaunų Baptistų li
nijos Seimui 14—17 Liepos, Ni
ekei Pinte geležinkelis pardavinės 
tikietus į Buffaloir atgal už pusę 
prekės. Atsiszaukite prie J. Y. 
Calahm, Generaliszko Agento, 
111 Adams St., Ch:cago, III.

Telefonas Main 3389. (90)

Nauja kniga!
Sziose dienose iszėjo isz po 

spaudos nauja ir labai naudinga 
knįsrelė: Trumpa Geografija .kr- 
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 aiszkiaia paveikslais. 
Knįgelėje yra 48 abrozdėliai ir 26 
mapog. Knįgelė turi puslapių 144. 
Jos prekė 25c. Iszsiraszydami ir 
pinįgus prisiųsdami adresuokite:

A. Olszevskis,
S u b. Sta. 6 J Chicago, III.

Pirmutini szįmet J Buffa 
lo exkiirsija 

geležinkeliu Niekei Plate, 14—17 
Liepos, už pusę prekės į abi pusi. 
Terp Clevjlando ir Buffalo ga 
įima važiuoti geležinkeliu arba 
vandeniu, kaip kas nori. Atsi 
szaukite prie generaliszko Agen 
to Calahan, 111 Adams St., Chi
cago, III. Telefonas Main 3389.

(»i) •

Laiszkai ant paczto.
551. Bebakowski A. 627LustFrani
559. Bryostow8ki F 636Midowic T.
560. Bružis A n ton 645 Porckievricz K.
563 Butkus Izidor 
565 Cesnaa Jose p 
573 Dubeszka Jozap 
583 Ginalska Juzefą 
585 Gomlitza Hans 
603 Kozerowski M.
606 Klevas Andrzej 
613 Kasiulis Frank 
626 Lucus Anatonas

653 Rakowski John 
665 Sadowski Anton
676 Bzyinkus Jozep
677 Tamulis Jonas 
681 Urbanski Max 
695 Vitkus Joaeph 
701 zalewski Jan 
703 Z i k* Farus 
706 Yoron Piotr

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(Tąsa).
Vakarinėse pakrantėse trūksta girių, 

kadangi jas seniai iszkirto Venecijonys, kada tie krasztai 
jiems prigulėjo. Todėl, dėl nedatekliaus medžių, triųbos 
czia statytos isz akmenų. Priveisti girių nedaleidžia au
ginamos ožkos ir vėjai borą, kurie naikina jaunus mede
lius. Tikt uždengtose nuo vėjų upių klonyse, ypacz gi 
Dalmatijos pakrantėse, augmenys auga tarpiai, auga 
czia pietinių krasztų vaisiai. Rytinėj dalyj senovės Ilirijos, 
dabartinėj Bosnijoj, yra puikios aržuolinės girios ir dideli 
slyvynai, isz slyvų dirba degtinę slivovica vadinamą. Gy
ventojai slaviszkos kilmės Serbai, rytinėj dalyj, taigi jau 
po 1877m. patekusiose Austrijai nuo Turkijos provincijose 
Bosnijoj ir Hercegovinoj, yra daug iszpažįstanczių maho- 
metoniszką tikėjimą. Vakarinėj tų provincijų dalyj gyven
tojai yra katalikai; pakranezių miestuose yra daug itali
jonų nuo laikų kada tie krasztai prigulėjo Venecijai. Prie 
Dalmacijos pakranezių yra daugybė uoluotų salų, 
pakrantės tos sunkiai prieinamos, ant saluczių slėpėsi jū
rių plėszikai; Dalmacijos gyventojai suteikia dabar Aus
trijos laivynei geriausius jurinįkus. Isz portinių miestų 
prie Adrijatiszkų jūrių svarbiausi yra: Pola, didžiausias 
Austrijos kariszkas portas, ant pietinės užbaigos Istrijos 
pussalio. Fiume, prie Quarnero užtakos, prekiszkas por
tas. Toliaus į pietus yra portai Žara ir Cattaro. Toliaus 
nuo jūrių, kietžemio viduriuose, yra miestas Serajevo, ant 
kelio vedanezio isz Bosnos klonies į Narentos klonį.

Bukovina užima sziaurrytinį Austrijos kampą. Krasz- 
tas turintis daug girių ir gražių ganyklų, ant kurių ga
nosi didelės naminių gyvulių bandos. Didžiausia gyven
tojų dalis yra Rumunai iszpažįstanti stacziatikiszką tikėji
mą, antrą vietą užima rusinai, terp kurių yra teiposgi dik- 
tai staeziatikių. Yra czia ir Lenkų, bet jie į Bukovimą 
atsikraustė, kada ji Lenkams prigulėjo, Lenkų yra nedau- 
giaus 10 procentų viso tos provincijos gyventojų skait- 
liaus. Svarbiausias miestas yra Czernoviec, kuriame yra 
universitetas.

Galicija užima sziaurinį szoną Karpatų kalnų, vakari
nę dalį Podoliszko iszkilimo, dalį Vislos klonies ir Mozu- 
riszko iszkilimo. Galicijoj yra apie 6 milijonai gyventojų, 
rytinėj dalyj, ant Podoliszko iszkilimo gyvena Rusinai ir 
jų yra daugiaus Galicijoj negu kitokios kilmės gyventojų: 
vakarinėj Galicijoj gyvena Lenkai. Nors Galicijoj yra 
Lenkų mažiaus, bet jie laiko savo rankose visą valdžią, 
urėdai ir rusiniszkoj dalyj yra visi lenkiszki, ant augsztes- 
nių vietų Rusiųams sunku, beveik negalima dasigauti. 
Lenkai iszpažįsta katalikiszką tikėjimą, rusinai gi yra uni- 
jotai. Apart Lenkų ir Rusinu, kaip ir kituose senovės Len
kijos krasztuose, yra daug Žydų, kurie drauge su lenkizska 
bajorija valdo tą numargintą krasztą. Krasztuose prie 
Karpatų kalnų yra didelės girios, bet jos jų savinįkų di
deliai iszretytos. Kadangi Karpatuose mažai yra minera- 
liszkų turtų, todėl gyventojai užsiima gyvulių auginimu, 
vaisingesnėse klonyse sėja javus, kerta medžius, traukia 
ant uždarbių į kitus krasztus. Krasztuose prie Karpatų 
kalnų, taigi toliaus nuo jų, ne trūksta ir mineraliszkų 
turtų: apie Drohobyczą yra kerosino ir mineraliszko vaszko 
kastynės, apie Bochnią ir Vieliczką yra labai turtingos 
druskos kastynės, į pietus nuo Kriokavos, Svoszovicuose 
yra sieros kastynės; netoli isztakų Vielos yra geležies kas- 
tynės. Podoliszkas iszkilimas į pietus staeziai nupuola prie 
Dniestro žemumos, į sriaunus, prie virszutinio tekėjimo 
Bugo jis teiposgi staczįai nupuola. Iszkilimas tveria augsz- 
tą ant 500 metrų arba 1050 pėdų lygumą, iszrėžytą tikt 
tekanezių upių. Žemė ant iszkilimo vaisinga, gyventojai 
užsiima žemdarbyste, sėja kvieczius, pietinėj gi ęlalyj 
daugiaus komų, augina teiposgi daug linų ir kanapių. 
Ant Podoliszko iszkilimo gyvena Rusinai, Lenkai yra czia 
tikt kaip kur. Miestai prie Karpatų kalnų: Bidsko ant 
upės Bialos, prieszais miestas Biala\ obiejuose miestuose 
yra geležies ir gelumbių dirbtuvės, didesni gyventojų dalis 
yra Vokiecziai. Vieliczką ir Bochnia garsios druskos 
kastynės; Vieliczkos kastynėse yra po žeme ažeras, drus
koj iszkalta baile ir koplyczia su iszkaltais teiposgi isz 
druskos szvetujų jiaveikslais: Tarnov, vienas isz gražiausių 
Galicijos miestų. Jaroslav, ant upės Sano. Przemysl drūta 
tvirtynė, teiposgi ant upės Sano. Sambor ant upės Dnes- 
tro. DroKobycz su dirbtuvėmis valymo kerosino ir žvakių 
dirbtuvėms, netoli jo Borislav, su kerosino ir mineraliszko 
vaszko kastynėmis. Stryj, ant upės Bystrycos, dailioje 
vietoje. Kolomyja, ant upės Pruto, garsi savo puodais, 
kurių daug czia iszdirba.

Ant Podoliszko iszkilimo yra didžiausias Galicijos 
miestas Lvov arba Lemberg, turintis 150000 gyventojų; 
ant upės Peltev; Lvove yra universitetas. Netoli jo 
yra Dublany, kur yra augsztesni žemdarbystės mokslainė. 
Tamopol, ant upės Seredo, jo aplinkinėse augina daug 
arklių. Ant prigulinezio Galicijai Mozuriszko iszkilimo 
yra senovės Lenkijos sostapilė ir sostapilė lenkiszkos Galici
jos dalies, miestas Kriokavo, ant upės Vielos, turinti apie 
100000 gyventojų. Netoli Kriokavos yra Bidonai, ant 
augszto giria apžėlusio kalno, dailioje vietoje. Brodai, 
netoli rubežiaus nuo Maskoliszkos Lenkijos, turi apie 50000 
gyventojų beveik vien Žydų, krikszczionių jame yra ne 
daug.

Austrijos Szlezija arba Silezija užima tolesnę dalį prie 
Karpatiszkų krasztų ir krasztus Sudetų kalnų, terp Mora
vijos ir Galicijos, nuo sziaurių turi to paties vardo Prūsų 
provinciją. Rytini Szlezijos dalis apgyventa Lenkų, vaka
rinę gi, didesnę dalį apgyvena Czekai. Gyventojai užsiima 
žemdarbyste, pramonėmis, pramoningesni dalis Czekų ap
gyventa. Žemėj ne trūksta mineraliszkų turtų, yra gele
žis Jr akmeninės anglys. Svarbiausi miestai yra: Teschin 
arba Cieszyn, kuriame yra geležies ir drobių dirbtuvės. 
Troppau turintis teiposgi diktai dirbtuvių.

Moravija užima to paties vardo iszkilimą, į vakarus 
nuo Silezijos. Moravija turi žemę vaisingą ypacz gi Hannos 
klonyj, kur augina cukrinius burokus ir vyną; ganosi di
delės avių bandos, todėl Moravijoj yra daug gelumbių ir 
kitokių vilnonių iszdirbimų dirbtuvių. Didesni gyventojų 
dalis yra Czekai, pietinėj vienok dalyj yra daug Vokieczių. 
Miestas Berno arba Bruen, turi apie 150000 gyventojų, y ra 
jame daug gelumbių dirbtuvių. Į rytus nuo Berno yra 
Austerlitz, garsus muszio laukas; Olomuniec, ant upės 
Moravos, iki neseniai buvo tvirtynė, dabar vienok ji 
apleista.

Czekija yra į vakarus nuo Moravijos, užima Czekijos 
įdubimą apsiaustą kalnais, gyventojų turi apie 5 j milijo
no, daugiausiai Czekų; pietinėj dalyj yra vienok daug Vo

kieczių. Kadangi Czekija apsiausta kalnais, todėl sunkiai 
į ją prisigriebia drėgni nuo jūrių vėjai; pertai ir kli
matas jos sausas. Isz visų slaviszkų tautų Czekai, galima 
sakyti, augszcziausiai pakilę, apszvietime jie pralenkia vi
sas slaviszkas tautas neiszskiriant Lenkų ir Maskolių. Že
mė gana vaisinga, gerai apdirbta; ne trūksta visokių fa
brikų, czekiszki stiklai, porcelėniniai indai žinomi visame 
sviete, czekiszkos ir moraviszkos gelumbės geriausios yra 
visoj Austrijoj. Augina javus, cukrinius burokus, apy
nius, kuriuos siunezia į visus aplinkinius krasztus, yra 
czia daug gražių sodų, • vynyczių, ypacz sziaurinėj dalyj, 
apie miestą Ldtmeritz. Žemėj ne trūksta mineraliszkų 
turtų, kaip antai: akmeninių anglių, sidabro ir kitokių 
mineralų, trūksta vienok Czekijai druskos, kurią turi par
sigabenti isz kitų krasztų. Czekijos sostapilė yra miestas 
Proga, su 300000 gyventojų, beveik paežiam viduryj Cze- 
kiszko įdubimo. Pragoj yra net du universitetai: vienas 
czekiszkas, kitas gi vokiszkas. Į pietus nuo Pragos yra 
Przibrarn, kurio aplinkinėse yra sidabro kastynės, czia yra 
kalnakasystos akademija. Pilzen arba Pilzno, ant kelio 
per Boelimerwald kalnus, iszdirba czia garsų po visą pasau- 
lęalų; to miesto aplinkinėse yra anglių kastynės. Egero 
klonyj yra garsios visame sviete mineraliszkos maudynės 
ir szaltiniai: Franzensbad, Marienbad, Karlsbad, o toliaus 
į rytus Teplitz. Į tas maudynės kas metą suvažiuoja dau
gybė ligonių ir sveikų isz visos Europos, net ir isz Ameri
kos. Prie įpuolimo Egero į Elbą yra Theresienstadt, drūta 
tvirtynė; netoli jos yra muszių laukai Lobositz ir Kulm. 
Koeniyyraetz ir Josephstadt, teiposgi tvirtynės, ant Elbos, 
apginanezios kelius vedanezius isz Prūsų per Sudetų 
kalnus į Czekiją. Beichenberg, daugume vokieczių ap
gyventas, turi daug gelumbių dirbtuvių. Pietinėj Czeki
jos dalyj gyventojai užsima daugiaus žemdarbyste negu 
pramonėmis, yra toj dalyj vienok daug stiklo dirbtuvių; 
toj dalyj miestų ne daug, isz tokių svarbesni: Budzejovic 
arba Budweiss, ant upės Moldavos, kuri nuo to miesto 
tinka jau laivų plaukimui. Tabor, netoli to miesto yra- 
muszio laukas.

Vengrija. Yra tai antra dalis Austro-Vengriszkos 
ciecorystės, ji susideda isz kelių provincijų, kaip antai:

Vengrija Tikroji užima Vengriszką žemumą, iszėmus 
jos dalį terp Dravos ir Savos. Kadangi oras czia sausas, 
todėl didesni žemumos dalis tveria stepus be girių, vien su 
ganyklomis, kaip kur yra net nevaisingi tirai lekanezios 
pieskos, kaip Sacharoj; tokius tirus Puszta vadina; apart tų 
nevaisingų tirų, didesni žemumos dalis turi žemę labai 
vaisingą.

Didesnę dalį Vengriszkos žemumos apgyvena mongo- 
liszkos kilmės Magyarai arba Madžarai, valdantis Vengri
joj gaivalas. Jie užsiima gyvulių auginimu, kaip antai 
arklių, raguotų galvijų, avių. Besidauginant vienok gy
ventojų skaitliui, dauginasi plotai dirbamos žemės, po ga
nykloms lieka jos mažiaus. Isz Vengrijos į kitus krasztus 
iszgabena kvieczius, kornus, vyną, tabaką, net ryžius ir 
medvilnę. Vengrijos upėse ne trūksta žuvių, kalnuose 
yra: auksas, sibabras, varis, geležis. Kraszto turtingumas 
vienok neisznaudotas prideraneziai, pramonės stovi žemai, 
keliai ne tikę kaip ir Maskolijoj, mongoliszki magyarai nė 
pramonėmis, nė prekysta ne užsiima, visai teip kaip iki ne
seniai lenkiszka bajorija; kalnakasysta beveik visa vokie
czių rankose; magyarų , apgyventose žemumose yra mažai 
dirbtuvių, iszėmus muilo dirbtuvių ir malūnų.

Kaimai ant Vengrijos žemumos dideli, turinti net po 
kelias deszimtis tukstanezių gyventojų, namai juose žemi, 
statyti tankiausiai isz džiovintų ant saulės ne degintų ply
tų; miestai teiposgi mažai kuom skiriasi nuo kaimų, uly- 
ežios juose ne grystos, kadangi Vengrijoj nėra akmenų.

Kadangi upių klonyse krantai žemi, prie jų yra daug 
klampynių,todėl miestai statyti paprastai toliaus nuo upių, 
tikt prie susisiaurinimo Dunajaus yra du didesni miestai 
ant pats jo krantų: Presburg, terp Mažųjų Karpatų ir 
Leitha kalnų ir Vengrijos sostapilė, miestas Buda-Peszt, 
turintis pusę milijono gyventojų, susideda jis isz dviejų 
miestų: Peszto ir Budos: antrasis yra ant desziniof augsz- 
tesnio Dunajaus kranto, drūta tvirtynė; pirmasis yra ant 
kairiojo žemo Dunajaus kranto; abudu miestai sujungti 
puikiu per Dunaju tiltu. Ant kitos upės, taigi Cisos, prie 
įpuolimo į ją Maroso, yra antras pagal gyventojų skaitlių 
miestas Szegedin, turintis 150000 gyventojų; tankiai jį 
naikina tvanai, ne per seniai jie jį beveik su visu isznai- 
kino, isz molio statyti namai sutirpo, bet gyventojai mies
tą greitai isz naujo atstatė.

Sziaurinėj žemumos dalyj, terp Dunajaus ir Cisos, 
prie Slovakijos rubežių, yra miestai Tokay ir Erlau, kurių 
aplinkinėse, ant vulkaniszkų kalnų Hegyalya, Matra ir 
kitų yra puikios vynyczios, czia padirbtas vynas pažįsta
mas visame sviete. Toliaus į pietus yra Keczkemet ir Ma
ria Terespol, kuriuose būva dideli arklių ir galvijų jomar- 
kai.

Terp Cisosir Transylvaniszko iszkilimo yra: Dubreczin 
turintis apie 60000 gyventojų, bet užima didesnį ruimą 
negu turintis pusę milijono gyventojų Peszt Groszvar- 
dein, ant upės Koeroes. Arad ant upės Maroso, Temeszwar, 
nuo kurio veda keliai į Rumuniją; užbaigoj to kelio, prie 
teip vadinamų “Geležinių Vartų”, ant Dunajaus salos, yra 
tvirtynė Nauja Orsova arba Ada-Raleh.

Terp Dunajaus ir Alpų svarbiausias miestas yra 
Fuenfkirchen (Miestas Penkių Bažnyczių); netoli jo yra 
turtingiausios Wengrijoj akmeninių anglių kastynės.

Transylvanija arba Septynkalnis užima iszkilimą to 
paties vardo, apsiaustą isz krasztų augstesnėms briaunoms 
Ant tų krasztinių kalnų auga gražios girios, žemėj ne trūk
ta mineraliszkų turtų, apaezioj kalnų yra druska, kurios 
teip daug yra, kad net namų pamatai ir keluorės yra drus
koj iszkaltos. Patsai iszkilimas seniai tvėrė nevaisingus 
pieskynus, bet upės iszgraužė jame vaisingas klonis, ant 
kurių augina vyną ir visokius javus. Daugumas to krasz
to gyventojų yra Rumunai, bet yra czia ir Magyaru, ku
riuos rytinėj Transylvanijoj vadina Szalderais; apart tų 
yra czia daug vokieczių. Isz miestų svarbiausi: Herman- 
stadt, dalyj vokieczių apgyventoj, Klausenburg magyarisz- 
koj dalyj.

Slovakija užima kalnuotą krasztą prie Tatra kalnų. 
Netrūksta czia mineraliszkų turtų, kalnuose yra auksas, si
dabras ir geležis ir daug karsztų mineraliszkų szaltįnių, 
bet žemė ne vaisinga, ne gal visų gyventojų iszmaityti; 
daug Slovakų priversti traukti ant uždarbių į kitus krasz
tus. Apart Slovakų, pietinėj dalyj gyvena ir Magyarai, 
sziaurinėj yra diktai Lenkų, Sziaurrytinėj gi Rusinu; 
apart tų, miestuose yra daug vokieczių. Isz miestų svar
besni: Scheinnitz, czia yra kalnakasystos akademija; Krem- 
nitz, kuriame yra garsios maudynės. Trenczyn, ant upės 
Vaag, teiposgi maudynių miestas; Schmeks, ant kelio per 
Karpatų kalnus, taigi isz Galicijos į Vengriją. Koszyce 
veda didelę prekystą vynu; miesto aplinkinėse yra daug 
vynyczių.

| (Toliaus bus)
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Wietines Žinios.
— Pereitos pėtnyczios dieoę, 

Oak Parke, widurdieuyj, ant sta
cijos Northwest?rn geležinkelio 
užėjo du vvyriszkiai, iszsitraukė 
rewolwerius ir priwertė kasierių 
atiduoti wieę, tos dienos surinki 
mę. Wėliaus policija suėmė vvienę 
isz užpuolikų, kito gi ir paweržtų 
pinjgų ne surado.

— John J. Fenigan, preziden
tas organizacijos “American Fe- 
deration of Steam Enginneers”, 
pereito ketwergo dienj, ant susi
rinkimo halėj po nr. 183 Wash 
ington ui. likosi teip sunkiai su- 
musztas sąnarių unijos akmenų 
skaldintojų, kad reikėjo jį tuo- 
jaus gabenti į ligonbutį, kur jis 
ant rytojaus nuo tų sumuszimų 
ir pasimirė.

— Po nr. 629 W. 45 ui. gy- 
wena airys O’Brien, jo pati ir 
sūnūs. 4 d. Liepos, apwaikszczio- 
dama szvventę, O’Brieno moteris 
mieste pasigėrė ir girta parėjo 
namon. Wyras ir sūnūs nupeikė 
jos girtuokliawimę, tas teip girtę 
moterį įpykino, kad ji iszsitrau
kė isz kiszeniaus stiklinaitę su 
szilwasariu ir apliejo wyro ir su 
naus vveidus. Atkakęs patrolės 
wežimas paėmė wisus, įdukusię 
motcriszkę patalpino policijos 
areszte, nuplikintus reikėjo ga 
bent i į ligonbutį.

— 15 d. szio mėnesio bus Chi 
cagoj uždaryti neregių prieglau
dos namai ant kertės W. 17 ui. 
ir Douglas Park boul. Namai tie 
likosi parengti keturi metai atgal, 
rado juose prieglaudą 52 nere
giai, kurie turės iszsineszdinti. 
Namai tie užsidaro todėl, kad 
nėra pinįgų ant jų užlakymo. 
Mat miestas, duodantis milijonus 
doliarų wertės dowanas ulyczinių 
geležinkelų kompanijoms, ne 
randa pinįgų ant užlaikymo lab 
daringų įtaisų, ant ko reikia tikt 
10000 dol. Apie tokius nieknie
kius rupintiesi miesto vvirszinį- 
kai ne turi mat laiko.

— Ketwirta diena Liepos, 
amerikonų szwentė, kaip kitais 
metais, teip ir szįmet Chicagoj 
ne apsiėjo be nelaimių; yra ne 
tikt apdeginti, sužeisti, bet ir už 
muszti nuo rewolwerių kulkų. 
Turime ežia vvienok pridėti, kad 
kitose miesto dalyse rewolweriais 
mažiaus rodė sawo džiaugsmę, 
tas būdas džiaugimosi labiau
siai ^vartojamas lenkų ir 
lietuvvių. Kiek iki sziol žino, prie 
apvvaikszcziojimo 4 Liepos du 
įmonės likosi užmuszti, paszautų 
gi yra daug, o terp tokių yra ir 
mirtinai paszauti, wienas ant wi- 
so amžiaus pasiliko spangu, iszsi- 
plikino sau akis.

— Skaitytojai angliszkų laik- 
raszczių Chicagoj, norėdami dasi- 
žinoti, kas ant swieto atsitiko, tu
ri dabar už laikraszczio nupoerį 
mokėti net po 5c., kadangi Chi- 
cagos angliszkų laikraszczių 
spaust u wėse pakėlė sztraikę ste
reotipai ir pertai ežia laikraszcziai 
wisai neiszeina. Isz to geriausiai 
pelno Milwaukees laikraszcziai, 
kurie parūpina žinias ir Chicagos 
skaitytojams,bet jų pardawinėtojai 
ima už numerį r o 5c. Dabar wie 
nok jau jų pelnas wėl turės susi
mažinti, kadangi laikraszczių isz 
leistojai parsitraukė swetimusste 
reotipus, todėl pradės wėl iszei- 
dinėti Chicagos laikraszcziai.

— Pagal paskutinį Chicagos 
gyvrentojų t u skaitymu, atliktu 
mokslaimų užweizdos, dabar mu
sų miestas turi isz wiso 1851588 
gywentojų, terp kurių yra 945868 
wyriszkių ir 905720 moterų, tai
gi ant 40148 wyriszkių daugiaus 
negu moterų. Prie tokių sanlygų, 
rodosi,lengvva turi būt merginoms 
gauti sau wyrp, tuom tarpu net 
terp lietuwių yra daug merginų 
net per ilgai rūteles sėjančių. 
Kokia to priežastis? Nors lietu- 
wi»zkų merginų, sulyginant su 
lietuw<ų skaitliumi, yra labai ma
žai, bet ne trūksta lietuvvių apsi 
wedusių su swetimtautėms, o 
mur-ų lietuwaiczių net per daug 
rūteles sėja, lietuwaitės 
gi isztekėjusios už swetimtauczio 
nera-tume, turbut,wisame Chica
gos mieste nė wienos. Kodėl teip 
yra? Turbut todėl, kad jos neatsa
ko ne tikt swetimtauczių, bet ir 
lietuwių reikalavvimams. Ant su- 
gr ebimo wyro musų lietuvai
tėms. mums rodosi,wienaitinis ke

lias yra: apsiszviesti ir mokytie
si, o tęsyk ir joms nereiks amži
nai rūteles sėti. Dabar mat wyrai 
visur apszviestesnių jieszko, 
tamsias, suskretusias, nieko ne 
mokanezias pelyti palieka.

— F. P. Bradchulis perkėlė 
savo offisę ant Bridgeporto, 3201 
S. Halsted St. offisas atidarytas ir 
Nedėlioms.

Draugyscziu reikalai
I’PikninkasI!
Chicago, “Dr-tė Apveizdos 

Dievo” turės savo piknįkę, ne- 
dėlioj, 10 Liepos 1898, darže 
Central Grove, gulineziame ant 
Desplaines upės ir Division st. 
kelis blokus į sziaorius nuo mies 
telio Melrose Park. Imkite Lake 
st. virszutinį geležinkelį kuris 
dawež Jus iki W. 52 avė. tenai 
gausite stritkarius Tatchers Park, 
kurie davež į pat piknįko daržę. 
Tie sztritkariai isz ten toliaus 
neina. Central Grove daržas 
yra didelis ir labai gražus: 
užima 30 akrų lauko, apaugu
sio medžiais, krūmais, pievo
mis; szale jo bėga czysto van
dens Desplaibes upė. Darže yra 
viskas kuogražiausiai parengta 
kaipo tai: platformos dėl szokių, 
szaudymo galerija, boliu alė, 
sūpuoklės, galiūnai, restauracijos, 
“Ice cream stands” ir tt. Pik- 
nįkas prasidės 9 valandę priesz 
piet. Grajįs puiki muzika ir 
bus gražiausias pasilinksminimas. 
Tikietas ant piknįko vyrui su pa
na 25c. Užpraszo visus

Dr-tė Apveizdos Dievo

Mitingas.
Nedėlioj, 10 Liepos, tuojaus 

po sumai, bažnytinėj virszutinėj 
salėj bus mitingas tų lietuvių, 
kurių vaikai mokinasi lietuvisz- 
koje mokslainėje. Teiksis pribūti 
tėvai ir motinos tų visų vaikų, 
kurie vaikszcziojo į sz. Jurgio 
parapijos lietuviszkę mokslainę.

Užpraszo, Parap. Komitetas.

4 metinis PiknĮkas.
Baltimore, Md. Dr-tes Sz. Ka

zimiero Kariaiviai turės ant 
savo naudos 4 metinį piknįkę, 
panedėlyj, 18 Liepos, ant kurio 
visus lietuvius ir lietuvaites už
praszo atsilankyti. Tikietas 25c.

Komitetas.

Adresai
Centraliszkų Wirszinįkų Tėvynės 

Mylėtojų Draugystės: 
Prezidentas—T. Astramskas,

P. O. Box 200, Minersville, Pa.
Kasierius—Ig. J. Grieszius,

P. O. Box 113, Union City, Conn. 
Sekretorius—M. J. Damijonaitis, 
P. O. Box 242. Broad Brook,Conn.

Jaunų Baptistų Unija 
gali dabar atvažiuoti ant sa
vo seimo į Buffalo, N. Y. ir su
grįžti Niekei Plate geležinke
liu už labai pigię prekę. TerpCle- 
veland ir Buffalo gali važiuot 
geležinkeliu arba vandeniu, kaip 
nori. Raszykit, arba atsiszaukit 
prie J. Y. Caluhan, Generaliszko 
Agento, 111 Adams St. Chicago, 
III. o gausite visp informaciją.

Telefonas Main 3389. 129)

GERAS WARGAMISTRA
Pajieszko vietos už varga- 

mistrę prie lietuviszkos parapi
jos. Turi gėrę paliudyjimę isz 
paskutinės vietos.

Petras Grajauskas, 
712 Carson st., Pittsburg, Pa.

(8—n

Geriausi ir pigiausi czevery- 
kai mieste Waterbury, Conn. pas 
Jonės The Shoeman, 824 Bank 
str., o geriausi ir pigiausi meb- 
liai pas John Moriaty, L135—169 
E. Main.

Pigiai ant parandavvojinio Szto- 
ras su basementu ir stone. Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: 
Cielevski, 3301 Laurel st.

(!•—•)

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisingumu kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos, krasztų.teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinigus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresę:

A. Olszevskib, 
Sub Station No, 60, Chicago, III.

Pajieszkojlmai.
Pajieszkau Antano Sieniukevicziaus 

isz Paliunu kaimo, Seinų paw. Suval
kų gub. Te atsiszauke ant adreso:

Antanas Nevulis, 42 W. 2nd str. 
So. Boston, Mass.

Pajieszkau Petro Markso, kurs gy
veno Kingston. Pa. Turiu svarbu rei
kalą. Atsiszaukti po adresu tokiu:

Fr. Macevicz, 57 W. 15th str 
įChicago III..

Pajieszkau Juozo Ruigio ir Juozo 
Winskevicziaus, abudu Kauno gub. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso:

Jonas Grikszas, 
Box 859 Kevanee, III.

Pajieszkau doros merginos ar naszles 
sau už moterį, gali būt pusės amžiaus 
senumo, bet turi būt blaivi moteriszkė 
ir tur mokėti skaityti ir raszytl. 
Szliubas bus imtas katalikiszkoj bažny- 
czioj. Kas man tokę moteriszkę priro- 
dys, gaus $15. Adresas:

Anthony Kalosky, 
Box280 Assumption, III.

Knigu Kataliogas.
Knigos sw!etiszkos Intaipos. 

Abeoela genaus* moklntuwe dėl w»lka 20c. 
Amilau* galas Ponsko Piloto, kari* buwo 

sudie VVieszpaties Jėzaus................ 5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge

lėj* 10 gražiu pasakaieziu...................  15c
Aiuerlka Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotai iiMitarimai ir patarle* isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymionu" “ 5c 
Apteka Dievo....... .............................................11.00
Aliute duktė kunigaikszozio Kerniam, nauja 

ir graži pasaka .........................................5c
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* dėl apiiiaugo- 

jlmo nuo neprieteliu vedaneziu iaz tikro ir 
iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszeja* nurodo kurio* yra seniausio* ant 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
HetuvUzka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiau.iai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznaikinti; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czia 
apraszo kas yri arielka, kaip Ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozellai* žmo
gaus pilvo, kokio* isz girtybe* ligos pastoja 
ir paduotos rodo* kaip nuo to galima iszsigy- 
dytL........................................

Balta* Karžigi* (eiles)........................................  5c
Birute* dainos “ “ 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 ., n 80o.
Devoniszkiu kryžius (Isztyrima* apie Devo- 

niszkid kaimo kryžių) . . . 10c
Du broliu piesziny* isz turku kare* su masko

liai* ..........................................................3c
Duono* jieszkctojai tapyaaka) 35c
Du puiku* apraszymaf apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimu vžikn . . 31.00
■'Dirva’* nedega S. Daukanto bijoaraSJai (gy

venimui). Yra tai naujause knlgeie ir labai 
akyva, kurioje apraszyta* gymenimas Sima- 
noDauksnto nuo pat kūdikyste* iki jo smer- 
tles: kaip augo, kur mokinosi, ka velke ir 
tt. Prie to ir Jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeleje randasi daug aainu ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... 80c 

Ktnoliogiazko* smulkmenos S5c
Bgle žalcziu karaliene ir iszgriovlma* Kauno 

pilis IMI m., du pulku* dramai paraszyti A- 
leksandro Gužuczlo .... 25c

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

Gyvenimas Stepo Rauduosio pasakot 15c 
Gyvenimas Gena vaite* (Genovefoe). Yra 

t*i labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu gir
dėja yra 50c

Graži vaiku knygele “ “ ‘ 10c
Istorija Europo* tu mapom* 50c
Istorija gražios Katruko* “ M lOo
Istorija isz laiko Prancūzu vainos atsitiku

sio* Afrikoje ..... 30c 
Istorija gražios Mage leno* ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • " 50c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavyku*. 40c
Iszganima* vargdienio. Knigele pamoki

nanti kaip pagerint tavo gyvenimą 25c
Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuiziut 

ir du gražu* straipsniai isz uklmkyste* 5c 
Juonupa* Koniuszevski*. arba kankinimas

Unijotu po valdžia maskoliau* . ,50c
K. Donelatozio rasztai 40c
Ka darytie, kad butuma sveiki ir ilgai gyven

tum* ........................................................ 10e.
Kankles, lietuviszkoe dainos su natomis, 

sutaisytos ant 4 baltu. d«) vyru ,. 26c.
Kaip Igytie pinigu* Ir turtą ,. • 10c
Kaip apsiginti nuo kolero* ir kiti naudingi 

skaitymai .... 10c
Ka* teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

i*z lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ ,, 10c.
Ka* yra. o kas bus „ ,. 10c.
Krumpliu Jonas pasaka ,, 10c.
Kinai ir kaip jie gyvena....................................10c
Kelio* istoriszko* dainos. Czia talpins*! labai 

gražio* ir svarbios dainos apieKietu vos pra
eiti*. jo* lietuviszku* kunigaiktzczins, Kra
žių skerdyne ir tt. . . . 10c

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

Keistuti*. tragedija 5*e aktuoee ant lotzimo 
teatru ..... 20c

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.64 10c 

Kabala* talpinantis savyje visokiu* užmini- 
mut ir ant Ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Wienožin*ko. Labai gražio* daino* 20c 

Lietuviai smžiu gludumuose Czia talpines! ty
rinėjimai apie lietuviu*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele vert* yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 5c

Lengvas bude* paežiam per save* pramok
ti* raszytie, dėl nemokanczlu 10c

Lietuviszkos daino* isz visur surinktos, 
apie keturi szimtal dainų “ K.00

Lietuviszku* sziupinis " 5c
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 50c 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rinti 72 dainas. , ., 15c.
Lietuviszica* lementoriu* vokiszkom* lite

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

kiszkom* literoms. . 35c
Lietuvos Istorija, paraszyta 8. Daukanto.dvi 

dideles knygos, kožna po (1.50, sykiu 
abi............................................................. 33.00

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

Lietuvystes praeitis, dabartis Ir ateiti* 25c
Medejo'pasakojima*. Szi knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, ne* czia ap- 
raazo atsitikimus vieno Medėjo su visokiai* 
žvėrimi* po svetimu* kracztu* svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas su 
trim* abrozellai*. . . 10c

Maskolijo* politika tu Europa ir katalikiszka 
bažnyczia. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir iu 
bažnyczla*...........................................10c

Musu mužikėlis iszduota* ant naudo* Lietuvos 
Ukinykam* Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszka* kilimas. Po tam ro
do* ukinykam* prie gero vedimo uklnykys- 
tes, ir keletas pasakaieziu . . . tOc

Medega musu tautiszka! vaistinykystai. Szioje 
knigojeapraszo visa* ilgas, ju vardu* ko
kiai* ja* vadina Kaumecziai ir Snvalkie- 
cziaL tepgi apraizo kokei* vaistai* prasti 
žmones jas gydo. Preke ... 40c

Namelis pustelnyko •• " 75c
Nauja* lletuviszka* Lementortu* „ 10c
Negirdėta* daiktas ir geros rodos musu mo

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

ponsvolimo Nerono .... 80c
Netlpneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tauto* rusu vieszpatystej 

(tocijaliogiszka* piesziny*) . 35c
Paskutine* miszios,apysaka 15c
Patarle* ir dainos..................................................10c
Pirmutinis degtine* varytojas, komedija 10c
Puiku* apraszymaa tikru atsitikimu isz lai

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

kiu dainų .... 10c
Praeite Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Wilniau*, kosi Jame 
kliosztoriai buvo, koki lietuviszki ku- 
nlgaikszcziai gyveno, kokios kares ]y 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.................................. 10c

Pavogti arkliai ir MendeHs Didgalvls.Dfri 
gražios pasakėlės ... 10c

Pasak* spie Jon* Tvsrdaucks garsu burtlnyka 
ir jo darbus sykiu *u apruzymais apie bur
tu*. Puslapiu 158 Preke ... 25c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo*.................................15c

Pradžemoksli* Rankos Raszto dėl norlccziu 
iszmoktle gražiai rasrytte 10c.

Pradini* mokslas angllszkps kalbos.................75c
Pilna* szimtmetini* kalendorius su plane

tomis .................................................100.
Pasakojimas Antano Tretininko „ „ 25c
Puikus apraszymas apie Lietuva . 31.00
Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele, 

turinti 48 puikia* daineles ir Libreto 4 
aktuose . . .15c

Plunksnos abrozellai. Szeszlos naujo*,labai 
gražios pasakos , , , , . 20c

Binalda Rinaldinas •• “ ” gi.50
Rodo* motinoms apie auginimą žindaneriu 

kudtkiu , , , 10c
Rankvedis senoviszkos istorijos. Czia talpinąs! 

apraszymai Egipto, Babilionijo*, Fenicijos. 
PersljtMi Judeos, IndHo* ir Kinu, pagal ju 
seniausius amžius. Yra labai akyva Istori
ja, vėlinama kiekvienam Ja perskaityti. 50c 

Rinkimas vaito (vaisdeli*) , , , 8c
Ratu Lapeliai naujausios dainos vokisekoms 

literoms , . , . , 15c
Senovės apraszymas apie Duktery Filypo Ka

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

Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos 15c 
Spasabas greito iszslmoklnimo angetoko* kai 

bos ne apdaryta* g 1.00
o apdarytas g 1.25

Talmudas žydu •• • • 10c
Terp skausmu in garbia Na .Jausto* dainos. JOc 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa lletuviszka Geografija paraszyta

kunigo Žebrio......................   15c

Trumpi pamokinimai ir rodo* Užimtos Isz 
knygų kn. K. Antanavicziau*... 10c

Tikyba *r Mokrla*. Knyga dėl tynnejanczlu 
tikyba pasirement ant mokslo 50e

Tetervinam* burkuojant ir Kur Trumpa ten 
Trūksta. Dvi tanai gražio* pasakaite* 10c 

Waito pirszlyste. Komedija dėl teatro 15c 
Wtr*zinykai. Marga* paveikslėli*. Labai gra

ži pasaka apie virszinyku* (urednykus) 
Lietuvoje 15c

Weselijo« arba pagireou gobtuve*................... 20o
Ei ponas bei Ei pone ir augsingumas bei sidsb- 

ringuma*Hetaviszkud*inu.Yra t*i moks- 
liszkaa iszvsdžiojima* apie paejim* Ue- 
viszko*kalbos , . . , , 25c

Eodyna* keturiose kalbose: lietuviszkai 
tatviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriau** knyga dėl nortncziu Už
mokti* lenkiszkos, ruskos arba ia- 
tvtizko* kalbo* 32.00

Zemaloziu Wy«kupy*te. Yra tai pulklause isto
rija Žemaitijos.'jo* bažnycziu, kunigu, vys
kupu ir viso kataliklszko tikėjimo, apra- 
szyta nuo pat apskelbimo Zemaicziuose ka- 
talikiszko tikėjimo sulig musu gadynes, 
tai yra: nuo 1413 iki 1841 metu. Preke |1.00

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

Knyffoa Maldų.
Aukso Altorius arba Szaltinl* danglszku 

skarbu apdaryta drūtoj akuroje, zaiaty- 
tals krasztaia.drucziai apkaustyta* Ir su 
kabe •• •• •• 31.00

Apdaryta szagrine « “ 32.00
Minksztame apdare “ “ •• 33 m i
Apdaryta baltoj oellulojdoj , , 33 50
Apdaryta baltuose kauluose........................ 54.00

„ mėlyname ir juodame aksome 34,00
Baisa Balandėlė* apdaryta* krisztole.........31-50
Apdaryta baltoj oellulojdoj 32 50

aksome , , , 32 00
Balta* Balandėle* apdaryta* baltuose kau

luose...................................................3300
Garbe Dievui ant augtztybes, skuroje, ap

kaustyta ir su kabe 3 1.50
Senas ir nauja* Aukso Altorius, skuroje apkau

styta* ir su kabe 31.60
Bena* ir Nauja* Aukso Altorius, vokiszkom* 

literomis •• •• •• •• 31.00
Maldų Wainlkelit. graži mažyte Maldų Kni

gele. smagi dėl vyru nesiti* in bažnyczla 
audekliniuose apdaruose , 40c

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

Ta pati apkalta su blekemi* , 46c
Maža* Aukso Altorius audeklineme ap

dare Ir apkalta* su blekemi* ” “ 45c 
Meno ssv. Mari)** Panos 30c
Itzganingi dūmojimai ape sopuliu* *zv.

Marijos Pano* •• 20c
Stebuklai Dievo *zv. Sakramente ” 40c
Tajemnyozio* Gyvojo Ražanoziau* 15c
Kanticzko*...........................................................73c.
160 psalmu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kantlczku „ ., 75c

Knygos musu locnos Npau8tuwes. 
Akyvi Apeireiszkimai Sviete, ant kuriu žmo 

ne* nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta: *u 7 abrozellai*. Naudlngiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojlmo l*z ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikoai. 30c 

Aritmetika. Knlga dėl iizsimokinimo rokun- 
du.................................................................25c

HYGIEN A. arba mokslas apie užlaikytus svei
katos. Szlta knygele privalo rasti* kiekvienuose 
namuose, nee kas j( *u atyda perskaitys, patal
ky* apsisaugoti nuo tukslancziu visokiu ligų, 
pataikys užlaikyti czieiybeje savo sveikatą, pa
ilginti savo amai ir mokė* užauginti sveikai* ir 
tvirtais savo vaikeliu*. Preke....'...................36c.
Istorija Suvienytu tValstlju Szlaurlne* Ame

rikos. Apraszo kaip Koliumbas atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai Isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, ui ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki Ir klek kuri* 
gero padare dėl szioa žeme* O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
tValstiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemele gyvenaueziam.

TURI BŪT

Iszparduoti per 
60 dienu!

66 LOTAI
Ant 22ros Avenue nuo 
Lake St. in sziaurius, 
arti bažn.vežios iriszka- 
108, Melrose Park, III.

Prekes Lotu nuo

$80.00 iki $210.00

Gaus pilnas popieras su kiekviena Lotu.
Wlsos intaisos apmokėtos.

ATSISZAVKIT PRIE AGENTO

F. Dunnebecke,
No. 28 19th Avenue, 

...MELUOSE PARK, ILL.

Dasižinokite pas Juozą Stefankevicziu, 
Melrose Parke, kurs tenai turi lotą 
pirkęs. • <«—8>

Turi puslapiu 364 Preke' 31 0U
Ta patidruczial apdaryta.............................. 31-26.
Kražių Bkerdyne Apraszo ana balsu at

sitikima, kada 1803 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczlo* miestelyje Kražių, mu
ile, szaude Ir pjovė nekaltu* žmoni*, isz- 
griove altorius ir užpeesetijo bažnyczla. 
Aiszkiauslai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementortu* Lletuviszka* su poteriai*, 

katekizmai* ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Žemi* ir Kitu* svietus, ju bū

vy ir pabaiga Apraszo ka* yra žeme, 
taz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; ka* yra saule, žvaigžde*, 
menuli*; kaip toli in saulia ir in kita* 
Žvaigždį**, ka* yra planetos, kometos ir 
kito* retai matomo*žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikallngiaute 
dėl perskaitymo ir pasimokinlmo k lėk
ei lenam žmogui ant szio* pasaulės gyve
na neziam...................................................75c.

T* pati drucziai apdaryta................................31 00
NAVJAU8I8 LIKTVW1SZKA8 8APNINYKA8, 

surinktas isz daugel svetimtautiszku sapni- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Per*Įsakai 
Egiptiizka sapnlnyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,—su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokia* »enove* žmone* vartojo dėl inspeji- 
moatalte*.—Geriau**! Iszguldo irlaokiu* 
sapnu*, koki tik žmogui prisapnuot gali. 50c 
Apdaryta*.................................................. 65c

Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszko* ka
res Indljonu Amerikos. 25c

Puiki istorija ape Kantria Alane, kuri per 22 me
tu* valkszcziodsma po svietą, daugybi* 
bedu ir vargu kantrei i sake n te Jo 20c

Rankvedis Gromatu raszymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromata* in:pažystamus, priete- 
liu*. giminia*, mylimsisia* ir mylimuo
sius priear apsivedima, in ponu*, kuni
gus, vyskupu* ir kita* augsztal pastaty
to* y patai Pasveikinimai ipavluczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituoae svarbiuose atsitiki- 
muo»e. Preke 5Oc.

ROBINSONAS KRVZIU8. moraliszka apysaka 
dėl jaunumene*. “ ” 25c

Knygos I)waNtazko8 intalitos.
Apie Malda kaipo rakta in dangų.................... 10c
«plaukime* SS. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iszliuoaavimimo dueziu i*z 

czvezcriau*................................... 5c
Kvangelljo*. drauge lietuviizKo* Ir lenkitz-

kos ant kožno* nedelo* ir czvente* 76c 
Flioteaarba kelia* In maldinga gyvenimą 60c 
Gar*** ape baisybta sūdo Dievo " 25c
Gydyklos no baime* tmertie* 25c
Gyvenimai *zv. Dievo Ir III zokonat *z.

Franciizkau* 20c
Gyvenimą* izvento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Pano* 20c
Gyvenimas Wle*zp*tle* Jėzau* 65e
Gyvenimai visu Bzventu ant kožno* dieno*

5 didele* knygos, kožna po ” 66c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viso* 5 daly* vienoje knygoje, ant nu
garos užvardinlmal atspausti aukso litero
mis 34.25.
Gnesznyka* sugrąžyto* ant gero kelio per

Jezvs* Poną ., .. 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to gyseko „ 15c. 
Istorija Kataliku Bažnyczlo* 31-00
Istorija seno ir naujo Istotimo su abrozelei* 15c 
Istorija seno istotimo no pat sutvėrimo

pasaulės iki užgimimo Kristau* 25c
Katollkiszko* Katekizmo*...................................15c
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajltie sumianija ” 15c
Kanczia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele. 2Uc 
KasdlenlnesMaldo* “ 5c
Lietuviszkoe miežio*su natomis 10c
Misija. Yra tai dvasiszka* mokslas apie

tikėjimą iszimtos Isz Raszto Szv. ir So
džių paties Kristau* , 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmo
gus. norinti* vadinti* tikru Rymo-Ka- 
toliku. privalo perskaitjrti ežia knyge
le. idant suprastu kas tai yra katali
kyste, kurios ji* varda neszloi*.. 40c

Nekaltybe *ug»rtybe ir grožybe to* dorybe* 20a 
Pamokslai apie tuda Dievo “ ” 156
Pamokėtai ant didžiųjų metiniu szveneziu

ir didžiosios nedelos „ 50c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ 32 OT
Pekla arba amžina* pragaras 75c
Pertpejima* apie (šventa tikėjimą “ 10c
Stacijos arba Kalvarija....................................... 10c
Sakai* pavargėliu, (tratu ir daugel kitu

naudingu žinių.............. . ............................15c
Tieso* žodžiai apie pamatiniu* tikėjimo

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

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pdkauik* 15c 
Wadova* in dangų “ 40c
Wartoi dangau* 15c
Wadovas*plankancziu kanczia VVieazpattes

Jezuao Kri*tu*o “ 15c

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

iszgydytas isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdykumaĮononizma) naminėmis gydy
klomis. Teip isssigydyti ne galima, 
bet jeigu kenti ant nerwų turi apsilpny- 
tas lytiszkas dalis kūno per ononizm}, 
ar poliurija, kenti galwos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszyk 
sziądien pas mano, o asz atsiųsiu tau 
apraszyma kaip asz iszsigydžiau trum
pu laiku isz tokių pat ligų kelių metų 
kentėjimo, Apraszymą prisiųsiu užpe- 
czėtytame koperte ir apie iawo groma- 
tas nieks nedažinos. įdėk už 2c markę 
ir raszyk pas: Fred Wilson
(26—8) Box386, Kenosha, Wis.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHAS. BAXTKLKONI8,
67 N- Leonard St., 

WATERBURY, - - - CONN

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, , CHICAG

■ Mano Dirbtuwe

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos ui rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirnlmą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teislngiausei 
ir Geria ūse i, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai. ' 

Su guodone

Baisikelius 
naujus ir senus, galite wisados 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co,
56 Fith Av., Chicago, Iii.

Atraszykiįe. o paduosime musų prekes.

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

J. J. PAUKSZTIS & CO.
PLYMOUTH, . PA*
HILLE’S FOTOGRAFAS,

3452 8. Halsted ui.
N ujimą puikia* Fologj flja*. už tuziną tiktai 

$2 00
An vąšeliu ir kitokiu reikalu nujina Fotogr* 

fiias k opu ik ausei.

Lietuwiszkas Saliunas
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kwepenczius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabovų.

S. LELIASZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod. 
Kunįgams ir _ guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuwiszkai-lenkiszkp dirbtuvvę 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 
barne pigiau? už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
wertę.

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

Su guodone,
T. Andrusevlcz&lte Ir L Bradllene,

115 W. Division St.
Chicago, Illinois.

LIETUWIU DAKTARAS
| MARJA DOW1ATT, J

Kauno gub. Szauliu pawieto.

i 838 W. 18th StreetTn Telelon*.: Canal 7«.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

Nuo 8tos iki IŽtos ryto. aptiekos.
M

LI61UWl§ZKa flDLlGka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisada galinta rawt DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.
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Perkėliau Sawo Offlsa
BEN. HATOWSKIS,

« isz po nr. 527 S. Canal st.,

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

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

Kiekwienas, kuris pas mane pirks taworo
u£ $5.00, gaus prezentę wertės $1.00; kas pirks už $10,00—gaus 
prezentę wertės $1,50; kas pirks už $15,00—gaus prezentji wertės 
$2.00; o kas pirks už $25,00—gaus prezentp wertės,$3,00. Kiek
vienas kas pas mane pirks kad ir už mažiausią prekę, gaus prezen- 
tę vvertės pirkinio. *

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3.00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgrno Laikrodėliai po $7.00. Iszczyatyjimas laikrodė
lio 50c.; Sprepdzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostumeriams 
dykai. Wiskįi gvvaratuoju ant melu.

Kas tijt^ ko reikalaujate, ateikite pas rauue, o pirkaite tviska 
pigiau kaip kitur.

Waterburio Keblia Kompanija
(Waterbury Furniture Co.) 

135—169 E. Main St. POLrs'T^EATRO.

Sveik i 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 toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo ta vorus už pini
gus ir ant bargo. perka ingijomedaugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

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

Grabai ir kiti wlsi PagrabiniAi 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

M. A. Paulauskas,

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

Greitas patamawimas, 
o prekes pigiausios.

NOTARIJUSZAS. 
ksy CLAIM ADJVSTER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis y pa c z priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t. ‘ 

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

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

tewynes sargas 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuqja ant metu $1.00 

Pernykszcziua ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už 50c. 

Vienas numeris yip siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas, 

1423 N. Main Av., Scranton, Pa

Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciugelius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
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 palaukimo per 
valanda. Prekes mano yra pigesnes ne
gu visame Chicagos mieste. Ateikite ir 
persitikrinkite. Su guodone,

M. A. PAWLAU8KAS, 
954 33rd St, Chicago, IU.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasi žinok po n r.

824 Bank St., 
WATERBURY,CONN.
Geriause Užeiga dėl Darbinyku

pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkwieqzia visus 
atsilankyti. Juozas Danisevvtezine.
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