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Amerika ir Iszpanija.
LAlflfirilMiriaski sandarom Wmi- 

s ori ai dar vis nėiszkeliavo į Pa
ryžių ant galutinų tarybų kaslink 
sandaros padarymo. Amerika 
sutiko siųsti ant tų tarybų ir de
legatus nuo kubaniszkų ir filipi- 
niszkų pasikėlėlių. Iszpanijoj no
ri nezių komisorių urėdę priimti 
nėra: wisi užimanti kokius nors 
augsztesnius urėdus ne nori tapti 
sandaros komisoriais. Jie mat nu
mano, kad tauta kaitys juos už 
iszsižudėjimę didesnės dalies isz- 
paniszkų valdybų, jiems alseis at
sakyti už kultos kitų, taigi už vi- 
sas kaltes valdžię laikanczių, ku
rie ne pasirengę prideraneziai,pra 
dėjo karę ir dar jos prideraneziai 
vesti ne mokėjo. Žemesni iszpa- 
niszki jenerolui ant Kubos, arba 
ant Porto R op ne mokėjo pride
raneziai apginti drūtų tvirtynių, 
kurias, kaip sako,> amerikonai ne 
butų galėję įveikti, jeiffu butų 
prideraneziai apgintos; iszpanisz- 
ki tvirtynių apginėjai atidavė 
jas amerikonams be tikro reika
lo, galėdami dar ilgai jas apgin 
ti.

Ant Filipinų maisztinįkai uži
ma vis didesnius salų plotus, da 
bar jau po jų valdžia yra ir pie
tinės salos, ant.kurių maisztų ne 
buvo. Amerikonų rankose yra 
tikt du prie jūrių miestai, Manille 
ir Cavitta, visos gi tos iszpanisz- 
kos valdybos yra Aguinaldo val
džioj. Ar jisai eis visame isz vien 
su amerikonais, jeigu jie norėtų 
tas sulas palaikyti, sunku įspėti. 
Garsus Amerikos milijonierius 
Carnegie pakėlė užmanymę, kad 
Filipinus apsikeisti su Anglija ant 
prigulinezių Anglijai salų kaimy- 
nystoj Kubos ir Porto Rico. Už 
manymę tę vienok Londono 
laikraszcziai iszjuokė, kadangi 
Filipinų salos dar ne amerikonų 
rankose, taigi jie ne gal jų ir ap- 
keisti su kitoms vieszpatystėms. 
Ant to, idant galima būt kalbėti 
apie apkeitimę ant ko nors Fili
pinus, reiktų, kad ja* pirma ame
rikonai apvaldytų, kad suvaldy
tu Aguinaldo ir jo kareivius, o 
tas iki sziol ne padaryta. Jeigu 
Anglija sutiktų ant Carnegies 
užmanymo, tai jai reiktų Filipi
nus užkariauti, taigi suvaldyti 
pisikėlėlius. Teip darant, Angli-

į ja gali ir be mainų padaryti, už 
savo užkariautas valdyba* ne
reikalauja nieko kitiems davinė
ti. Priesztaravimo kitų’vieszpa- 
tyszczių America pra*zalmti ne 
gali. Taigi mat Anglijai nėra nė 
jokios naudos griebti Filipinus 
ant Cernegio pasiūlymo ir dar už 
jas atiduoti kitas angliszkas val
dybas.

Prancūzija.
Prancūzijoj vėl užgimė ann/- 

deriai. Pasirodė dabar, kad 
prancuziszkas oficieras, žydas 
Dreyfus, tapo nubaustas neteisin
gai, sūdąs nubaudė jį pasiremda
mas ne ant tikrų, bet ant kitų 
oticierų neužkenezianezių žydų 
padirbtų dokumentų. Pasirodo, 
kad garsus raszėjas Zola, užtar 
damas už Dreyfusę, turėjo tiesę, 
taigi, kad ir Žolės nubaudimas 
yra neteisįngas. Sztabo oficieras 
Henri, paszauktas karės minis 
terio, prisipažino, kad jis raszė 
svarbiausią dokumentę, ant kurio 
pasirėmęs, sūdąs Dreyfusę nubau
dė. Henri tapo į kalinį pasodytas, 
kur jį atlankė kitas sztabo ofeie- 
ras ir potam Henri pasipjovė. 
Laikraszcziai tiesiog sako, kad 
tasai oficieras, kurijai jį kalinyj 
atlankė, suteikė j^m britvę ir 
liepė pasipjauti, kadangi ant sū
do butų turėjusios pasirodyti 
kaltės ir kitų augsztesnių oficie- 
rų, su kurių žinia rasztai ant ap
kaltinimo Dreyfuso buvo padirb
ti. Wisi sztabo oficierai, ir jo 
virszinįkas ir karės ministeris Ca 
vaignac pasitraukė nuo vietų; 
kaltų ėtę daugiaus oficierų. Tauta 
ir daugumas oticierų reikalauja ir daktaru Neufeldę.
naujo sūdo ant perkralinėjimo 
Dreyfuso kaltės, karės iniuisteris 
tam priesziuosi, jo ne parėmė nė 
kiti ministeriai, todėl turėjo pa
sitraukti nuo savo vietos. Ca- 
vaignac sako, kad nauja Dreyfuso
prova, jeigu bus atnaujinta, ne Į mieste Hanovere ciecorius Wil- 
galės būt vesta prie uždarytų Į helmas savo kalboj nurodė ant 
durų, į šildę reiks pristatyti pa-i brolystė* terp anglisznos ir vo- 
slaptus dokumentus, isz kurių kiszkos kariaunos. Tas rodytų, 
prancūzai pamatys Wokietijos | kad jeigu dar Wokietija nesisujun- 

1 “ ge *u Anglija, tai gal dar susi
jungti. Toksai susijungimas 
lab ausiai sudrutintų Angliję, ku
ri Europoj neturėjo didelės įtek
mės dėl menkumo savo žemės 
kariaunos, susijungusi gi su Wo- 
kietija, butų ji tokia pajiega, 
priesz kurię turėtų nusilenkti ki
tos Europos tautos.

intrigas ir tas turės pagimdyti 
karę terp Wokietijos ir Prancū
zijos. Kiti ministeriai vienok 
sako, kad geriaus jau nors pradė
ti karę kad ir su Wokietija, ka 
dangi, jeigu prova neteisingai 
nubaustų ne bus atnaujinta, gal 
revoliucija priesz randą užgimti 
Prancūzijoj. Tuom tarpu nuo 
urėdo pasitraukė vien karės mi- 
nisteris, bet gal būt, kad turės 
pasitraukti ir visi kiti su tokiu 
dideliu vargu prezidento parink
ti ministeriai. Kas bus karės 
ministerių, tuom tarpu dar neži
nia, vietą tę siūlo jenerolui Zur- 
linderiui; szitas jenerolas sutinka 
antatnaujinimo provos Dreyfuso ir 
neteisingai nubausto Žoles. Terp 
gyventojų kyla neužkanta priesz 
kariaunos virszinįkus. Jeigu per 
atnaujinimą provos ne pasiseks 
urnai žmonis užganėdinti, revo
liucija isztikro gal pakilti. To 
labiausiai bauginasi Maskolija, 
kuri, pradėjusi erzintiesi su An
glija, atsirastų viena ir ne galėtų 
prideraneziai Anglijai prieszintie- 
si. <'

Maskolija.
Paskutinės ateinanezios isz E- 

gipto žinios pranesza apie didelį 
muszį terp angliszkų ir egiptiss 
kų pajiegų isz vienos pusės ir 
derviszų isz kitos. Anglijonai ir 
egiptijonai, traukdami aug.sztyn 
upės Niliaus pakrantėmis, atėjo į 
Nasri. Prieszais, po Omdurman, 
stovėjo trigubai didesnės dervi
szų pajiegos. Ant rytojaus, anks
ti, isz savo stovyklų isztraukė 
priesz anglijonus ir egiptijonus 
visa derviszų kariauna, į muszį 
vedė kareivius patsai jų prana- 
szas. Muszis prasidėjo neiszpasa
kytai karsztai, derviszai su ne- 
iszpasakyta drąsa metėsi ant de- 

szinio angliszkos kariaunos spar
no, bet tapo numuszli; bandė dar 
kelis kartus užpulti tai ant egip- 
tijonų, tai ant anglijouų stovy
klų, bet kiekvieną jų užpuolimu 
numuszė. Ant galo, paremti szu- 
viais sutrauktų aut Miliaus ka- 
nuolinių laivų, anglijouai apleido 
stovyklas ir metėsi ant sugrustu 
derviszų eilių, paveiksiu angli- 
jonų sekė ii egiplijonai. U Įside
gė muszis ant visos linijos, kuri- 
sai traukėsi porą valandų, pasi
baigė tuom, kad derviszai visur 
tapo pergalėti, isz pradžių trau 
kėši isz palengvo, prisilaikydami 
krūvos, bet paskui, matomai bai
mės apimtų pradėjo skirstytieji. 
To tikt anghjonai laukė. Palei
do jie raitelius, kurie privertė 
bėgti d»rviszus. Patsai jų pra- 
naszas vos nepateko į nelaisvę. 
Kaip sako, jis likosi pavojingai 
paszautas. Anglijonai tame mū
šyje nužudė 200 žmonių, egi pi i- 
jonų eilėse krito į 300 žmonių, 
derviszų gi ant muszio lauko 
voliojui tukstaneziai. Po mu- 
sziui anglijonai užėmė miestu 
Omdurman, vien raiteliai vaike 
bėganezius derviszus. Czia kiek 
pasilsėjus, ant rytojaus sujungtos 
anglijonų ir egiptijonų pajiegos 
nutraukė ant derviszų sostapilės, 
miesto Chartumo. Isz czia didesni 
dalis pranaszo kariaunos buvo jau 
pasitraukusi į pietus, mieste buvo 
tikt mažas raitelių pulkelis, jie 
vienok, pamatę besiartidaneziua 
anglijonus, apleido miestą, kurį 
ir užėmė anglijonai. Paliuosavo 
jie czia dervisaų nelaisvėj laiky
tus europieczius, terp kurių rado

Praplitus žiniai apie pergalėji
mu derviszų Europoj, Anglijos 
karalienė iszsiunlė pasveikinimę 
jenerolui KiUhenerui. Tokį jau 
p'isveikiuimę iszsiuntė jum ir 
Wokietijos ciecorius. Apart to.

Maskolija.
Maskolija, ne galėdama dabar 

pasitikėti ant Prancūzijos, kurioj 
gal užgimti naminė 'karė, tuom 
tarpu, rodosi, stengiasi susitaiky
ti su Anglij* kaslink pasidalini
mo įtekmės Chinuose. Atkakęs 
į Londoną isz Peterburgo masko
liszkas pariuntinya S aal, užmanė 
Anglijai pasidalyti teip Chinais, 
kad kiekviena isz tų vieszpa- 
tyszczių sau paskirtoj dalyj galė
tu ne stabdoma platinti savo 
įtekmę. Maskolija pripažįsta 
Anglijai tiesę palaikyti savo 
įtekmę, platinti prekystę pieli
tiniuose Chinų krasztuose, Mas
kolija tokią jau tiesę turėtų sziau- 
riniuose Chinuose. Abudu mat 
Chinų draugai, taigi nė Maskoli
ja,nė Anglija apie Chinus jau ne
sirūpina, bet vieu apie tę, kad 
paglemžti sau kuo džiausią ir ge
riausią Chinų szmotą; Maskolija, 
kaip isz to pasirodo, mažai rūpi
nasi ir apie reikalus su ja susijun
gusios Prancūzijos, kadangi pa
veda Anglijai pietinius Chinų 
krasztus, kur Prancūzija turi la 
bai svarbius reikalus.

Apie caro užmanytę sandaros 
kongresą Europos laikraszcziai 
raszo tol i aus. Daugumas prita
ria caro užmanymui, yra vienok 
diktai ir nepritarianezių. Tie laik
raszcziai sako, kad jeigu caras 
nori sandaros ir sumažinimo ka 
riaunos, tai vien todėl, kad dar 

per tulp laikę, kol ne bus pabaig
tas didysis Si beri jos geležinkelis, 
jis ne geidžia karės; jeigu caras 
garsiai kalba apie sandaru, tai 
todėl, kad turbut rengiasi už 
krauti naujas panozius ant žmo
nių. laisvės. Kaip ten vienok 
su tuo m ne butų, randai didžiųjų 
Europos wieszpatyszczių sutinka 
atsiųsti sawo delegatus ant minė
to sandaros kongreso. Užkvieti- 
mę gavo ir Amerika, bet ji dar 
atsakymo ne dawė. Kada ir kur 
atsibus tasai kongresas, dar tik
rai nežinia. Stko, buk tas kon
gresas atsibus Danijos sostapilėj 
į mėnesį po padarymui sandaros 
terp Iszpnnijos ir Amerikos.

Balkanų pussalis.
Europos laikraszcziai paduoda, 

buk savietovės Balkanų pusba- 
lio vieszpatystės susidraugavo. 
Laike atsilankymo Bulgarijos 
kunįgaikszczio Mimtenegro ku- 
nįgaiksztystėj ir Serbijoj, terp tų 
vieszpatyszczių tapo padaryta 
sutartis, prie kurios tiki, kad 
pristos ir Rumunija. Apie Gre- 
kiję nieks ne abejoja, kad ji prie 
sutarties pristos. ‘Prie susidrau
gavimo jas prikalbėjo Maskolija. 
Susidraugavimas ' padarytas 
priesz Turkiją. Minėtos viesz
patystės pasirengusios ant pirmo 
Maskolijos įsakymo pradėti karę 
su Turkija ir jeigu pasiseks ję 
pergalėti, terp savęs pasidalyti 
Turkijos valdybaslEuropoj. Mas
koliai mat daug parankiaus, jei
gu Turkijos europeiszkos valdy
bos pateks po jtu įtekme ėsen- 
cziomb mažoms Bjlkanų pussalio 
vieszpatystėms negu dabar, kada 
sultanas per daug nusilenkia \Vo- 
kietijai.

Turkija *«zmoka dabar Masko- 
lijai užviltus už paskutinę karę 
jos kasztus, Iszmokėjimu tų 
kasztų užsiims Olomaniszkas 
bankas Konstantinopoliuje, už
tai Turk jos randas bankui ati
duoda debzimtinės mokeszcziuB.

Holandijoj ii-zkilmingai ap- 
vaikszczioja priaugimą karalie
nės iki pilnų melų; į jos raukas 
pereina dabar valdžia. Drauge 
su tuom atsibus ir jos apvainika
vimas. Ant iszkilmių suvažia
vo daug sveczių isz kitų krasz- 
tų, visokį cziabuvių kunįgaiksz- 
cziai hz Ho landi jos valdybų ant 
Sundiszkų salų, pietinėj Azijoj.

NAMINE liekar8twa nuo visokiu pa
prastu ligų yra gera: L.EW 18’0 Lietu- 
wiszka TUAJ ANKA Prisiusk 65c stam- 
poms arba “moncy order” pas mus, mes 
atsiųsim baksukę. Adresuok, 

P W. BIERSTEIN & CO., 
Shenandoah, Pa.

Isz Lietuvos. 
Mokslainčs Kauno, gub.
Kauno gub. yra isz viso 284 

mokslainės prigulinczios priežiū
rai apszvietimo ministerijos, be- 
simokinanezių jose buvo 13871 
vaikas ir 3203 mergaitės, taigi 
isz viso 17074 besimokinanti. 
Sulyginant su pereitais metais, 
skaitlius mokslainių pasidaugino 
ant 2, skaitlius gi besimokinan- 
czių ant 1529. Widutinių mokslų 
mokslainįų buvo: dvi vyriszkos 
ir viena moteriszka gimnazijos, re- 
abszka mokslainė, pradinių mo- 
aintojų ir dvasiszka seminarijos; 
visose tose mokslainė *e besimo- 
kinanezių buvo 1446. Ant užlai
kymo vidutinių mokslainių isz- 
leido: ant Kauno gimnazijos 
55164 rubl., Sziaulių gimnazijos 
34714 rubl., Kauno moteriszkos 
gimnazijos 23776 rubl.,Panevėžio 
realiszkos mokslainė* 36854, rub. 
mokintojų seminarijos 14909 
rubl., Kauno dvasiszkos semina
rijos 20595 rubl.; taigi isz viso 
176013 rubl. Bibliotekosę vidu
tinių mokslainių buvo isz viso 
24922 knįgų. Skyrium kiekvie-

noj vidutinėj mokslainėj buvo 
mokintinių: Kauno vyriszkoj 
gimnazijoj 390, Sziaulių 304, Pa
nevėžio realiszkoj mokslainėj 
213, Panevėžio mokintojų semi
narijoj 76, Kauno moteriszkoj 
gimnazijoj 424, Kauno dvasisz- 
koj seminarijoj 90.

Apart tų mokslainių, Kauno 
gub. yra dar specijaliszkos mok- 
slainės: Raseinių pavietyj mok
slainė dirbimo sviesto uždėta 
Ivanovyczo. Randas duoda jai 
pa^zelpę po 2500 rub. ant metų; 
Panevėžio pi v., dvare Mūrinia
me Panemunyj baronienės Bud 
berg, yra mokslainė moteriszkos 
ūkės, snt jos užlaikymo randas 
duoda pkszelpę 2000 rubl. Prie 
Kauno ir Reseinių žydiszkų mok
slainių yra sliesoryslė* mokslai- 
nee. Prie Janovo pradinės mok 
slainės yra sziauczyetos. prie Pa
nevėžio mokslainė* d;^is stalio- 
rystos ir vindinįkystosl

Pradinėse mokslainėse ulynįkų 
vaikų buvo: 9466 vaika? ir 899 
merga:czių, taigi isz viso 10298, 
ukinįkų gi vaikų gubernijoj, ku
riems reiktų lankyti mokslainę, 
yra 218478, taigi ant 21 vaiko 
tikt 1 lanko mokslainę, ant viso 
gubernijoj ukinįkų skaitliaus isz- 
puola vienas mok'iitini* aut 110 
ukinįkų. Užlaikymas pradinių 
mokslainių per metus kasztavo 
81415 rublių, visi tie pinįgai su
rinkti nuo lietuvių katalikų, ran
das isz savo pusės paskyrė tikt 
4129 rublių. Taigi, jeigu masko 
liszkas randas prisilaikytų teisiu 
gurno, visos mokslainės turėtų 
būt lietuviazkos, kadangi pinįgai 
ant jų užlaikymo sudėti teiposgi 
vfen lietuvių. Jeigu randas ne 
nori pildyti lietuvių reikalavi
mo, tai priderėtų lietuviams 
ant užlaikymo maskoliszkų mok
slainių neduoti pinįgų,mokslainė* 
ant platinimo masko'ystės paskir
tas tegul užlaiko maskoliai, lietu 
viams nėra reikalo ant to mierio 
savo pinįgus aukauti.

VVisose vidutinėse ir pradinėse 
mokslainėse buvo mokintinių: 
1603 staeziatikiai, 229 maskoliai 
sentikiai, 10783 katalikai, 1270 
liuteronų, 3012 žydų, 3 karaimai, 
26 mahometonai; kaslink gi luo
mų, tai buvo: 1761 vaikų urėd- 
nįkų ir maskoliszkų popų, 4165 
mieszczionių, 10941 ukinįkų, ir 
69 svetimų krasztų pavaldinių.

Apart augszcziaus paminėtų 
mokslainių, Kauno 
dar 76 mokslainės 
maskoliszkų popų, 
1112 vaikų ir 454 
arba isz wiso 1566 mokintiniai. 
Tame skaitliuje buVo: 842 sta- 
cziatikiai, 259 sentikiai masko
liai, 402 katalikai, 137 liutero
nai, 26 žydai, 14 mahometonų. 
Ant jų užlaikymo iszleista 12500 
rublių.

guh. buvo 
po užžiura 
jose buvo 
mergaitės,

Kaip žemesni urėdnįkai 
Lietu woj pildo cleco- 

ciaus paliepimus?
Žinote, kad dar pereitą metę 

maskoliszkas caras, dabar viesz- 
pataujantis Mikalojus II, iszdavė 
prisakymą, idant mokslainėse 
maldos priesz mokslą butų kal
bamos pagal įstatus kiekvieno 
tikėjimo ir prigimtoj vaikų kal
boj. Dabar antai laikrasztis 
“Przeględ Wszechpol8ki” paduo
da, buk užtai, kad Illokuose (Pa
nevėžio pa v.,) kunįgas Ko- 
nopackis reikalavo, idant malda 
priesz mokslą vietinėj mokslainėj 
butų kalbama )ietuvi*zkoj kai 
koj, uždraudė jam mokinti tikėji
mo mokslą mokslainėj. Kadangi 
potam tėvai paliovė leidę savo 
vaikus į mokslainę, starszina ap
skundė kunįgą, buk tasai terp 
žmonių pasėjo nepasitikėjimą 
mokslainei. Ūžtai be sūdo, ly
giai lllokų prabaszczių, kunįgą 
Nekrozę ir kun. Konopackį isz- 
vežė į Maskoliją.

žan-

18 d. Sėjos atkako į Stulgius 
žandarų virszinįkas ir padarė 
kratę pas kun|gę Skinderį. Ka
dangi nieko pas jį ne rado, pali-> 
ko jį liuosu, bet žandarų virszi 
nįkas parodė jam prisakymę su- 
aresztuoti. Kaip sako, kunį- 
gę Skinderį apskundęs 
darams kunįgas Sapaila/žinomas 
maskoli*zkų urėdnįkų draugas. 
Kelias deszimtis kunįgų praszali- 
no Žemaitijoj nuo mokinimo ti
kėjimo mokslo mokslainėse užtai, 
kad jie reikalavo, idant malda 
priesz mokslę.teip kaip ciecoriaus 
prisakyta, butų kalbama lietu- 
viszkoj kalboj.

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę už javut- mo

kėjo Wilniuje: už pudę rugių 75 
—76 kap., avižų 75—81 kap., 
miežių 83—85 kap., grikų 90 k., 
žirnių 90 kap.—1 rubl., pupų 85 
—90 kap., kvieczių 95—105 k.

Pūdas szviežio nesūdyto svie
sto 10 rubl.—10 rubl. 25 kap., 
sūdyto 9 rubl. 75 kap.—10 rubl. 
Pūdas szieno 33—35 kap., szi tu- 
dų 22—24 kap.

Liepojuj mokėjo: už pudę ru
gių 75—76 kap,, priplčkę 71— 
73 kap. Kviecziai seni 75—80 
kap., szvieži vidutiniai 81—85 
kap., geri seni 85—91 kap., 
szvieži geri 92—95 kap., geriau
si 96—98 kap. Avižos paprastos 
61—65 kap., geros 66—70 kap., 
geriausios 71—78 kap. 
65 kap. Grikai 70 kap. 
65—70 kap., geriausi
kap. Linų ašmens 110—114 kap. 
Kvietinės klynės smulkios 54 k., 
vidutinės 55—58 kap., stambios 
59—61 kap., stambiausios 62 k.

Miežiai 
Žirniai 
71—72

Suėmė wtiujllių draugystę.
Wilniuje polieij i suėmė gerai 

suorganizuotę, susidedanezię isz 
žydų vagilių draugystę. į kurię 
prigulėjo apie 30 sąnarių lygiai 
neturtingų, kaip ir vargo ue 
kenezianezių namų sivinįkų. 
VVagiliai ne laukdavo nakties, 
bet kraustydavosi į gyvenimus 
net vidurdienyj. Wieni sanariai 
dabodavo, kaip tikt kur visi lo
katoriai isz gyvenimo irzeidavo, 
duodavo jie žinię kitiems draugy
stės sąnariams, o tie jau pasirū
pindavo teip gyvenimę iszkraus- 
tyti, kad jame nieko ne palikda
vo. Pavogtus daiktus, kol nepar- 
duodavo, užkasdavo savo namų 
kelnorėj vienas isz sąnarių drau
gystės, namų savinįkas, 

Gaisrai.
Miestelyj Molodeczna, 

kos pav., 12 d. Liepos siautė di
delis gaisras* ugnis isznaikino isz 
viso 26 namus ir 35 negyvena
mų triobų, vertės apie 30000 
rublių. Nuo ko užgimė gaisras, 
iki sziol ne susekė.

Tę paezią dieną, Lydos prieincs 
tyj perkūnas trenkė į kluonąūkinį- 
ko Raubuto ir jį uždegė. Iszdegė 
visos to ukinįko triobos, paskui 
ugnį užneszė aut namų ir tvartų 
ukinįko Prudžilkos ir ant namų 
Zdanavycziaus. Wisos minėtos 
triobos su visu sudegė. Daugiau
siai nukentė Raubutas, kadangi 
jis neteko ir krutanezių turtų, 
sudegė jo sziumetiniai t u vežti 
javai ir szienas.

Wilei-

Tiesos apie prasiszalinu- 
sius rezerwos karei- 

wius Maskolijoj.
Mas kol i joj tapo iszduotos da

bar naujos tiesos apie rezervos 
kareivius. Pagal naujas tiesas, 
toki paleisti namon kareiwiai, 
apie kiekvieną permainę apsigy
venimo vietos turi užmelduoti 
valdžioms. Jeigu kas isz jų pra 
siazalintų ar tai isz savo pavie- 
ežio ant 50 viorstų, arba iazke- 
liautų į užrubešius ant ilgiau* 
kaip ant dviejų sanvaiezių, turės

sugrįžęs užmokėti bausmę, kuri 
vienok uegal būt didesni kaip 
15 rublių.

Darbo namai.
Neseniai stverti maskoliszko 

rando komite&u rengianti darbo 
namus betureziams, rengia dabar 
tokius namus Szventėnuose, Wil- 
niaus gub. Aut to mierio Szven- 
tėnų komitetas surinko jau 6000 
rublių isz sudėtų aukų; ant pa
statymo namų miestas duoda 3 
desiatinas žemės. Kaip ant pra
džios ir per vienus tikt metus, 
tai, radosi, surinkta jau ne mažai 
pinįgų. Į komitetus vienok Lie
tuvoj gali prigulėti tikt masko- 
liszki urėdnįkai ir tas labiausiai ' 
grasina aukautojus.

Sztraikas Baltstogėj (Bią- 
lostoke), Grodno gub.

Sztraikas darbinįkų gelumbės 
dirbtuvių traukiasi czia jau nuo 
seniai. Isz viso sztraikuoja 2000 
darbinįkų lygiai žydų, kaip 
krikszczionių. VValdžios sua- 
resztavo 300 darbinįkų, isz kurių 
100 iszsiuntė į jų gimtinį krasz- 
tę. Garleno gubernatorius su- 
szaukė darbinįkus ir norėjo juos 
prikalbinti grįžti prie darbo, bet 
darbinįkai ne klausė gubernato
riaus kalbos, tikt tuojaus iszsi- 
skyrstė. Užtai vėl kebas deszim- 
tis darbinįkų suaresztavo.

Isz Lydos, Wllniaus gub..
16 d. Rugpjuczio, ant Wil- 

niaus ui. užgimė gaisras. Ka
dangi toj miesto dalyj triobos 
sugrustos,todėl ugnis galėjo grei
tai platintiesi, bet subėgusiems 
žmonėms pasisekė ję su
valdyti. Sudegė likt dvi trio
bos vieno žydo ir du kluonai 
krikszczionių ukinįkų, kuriuose 
pražuvo ir suvežti sziumetiniai 
javeli. Wiename kluone, apart 
javų, sudegė ir 100 kapų padirb
tų ant pardavimo lėczių. Ugnis 
užgimė puo padegimo, padegė 
beprotė žydiszka mergaitė.

Sibiriszkas maras Vil
niuje.

Terp darbinįkų skurų iszdirbi- 
nyczių Menkes, ant priemie-zezio 
Snipiszkių, aprireiszkė sibirisz- 
kas maras; vienas darbinįkas, 
Borkovski, nugabentas į ligon- 
butį, ten pas mirė. Darbinįkai 
mat liga užsikrėtė nuo skurų gy
vulių, pastipusių nuo sibiriszko 
maro. Policija atsiuntė daktarus 
ant isztirimo skurų ir ant padary
mo jų nevodingomis. Minėta 
skurų iszdirbinyczia yra žydo už
laikoma.

Iszweže daktarą Bruožį.
“Vienybė” pranesza, buk Prū

sų valdžios,neužkęsdamoB už lie- 
tuviszkę dvas;ę garsaus daktaro 
Bruožio, Tilžėj, iszvežė jį isz 
czia ir patalpino beproezių na
muose. Mes tikimės, kad Prūsų 
lietuviai užtars už savo vientau
tį, kad netylės apie jo skri'udę 
ir lietuvių iszrinktaspasiuntinys, 
p. Smalakys. Dalykai tie turi 
būt isztirti ir kalti urėdnįkai turi 
būt nubausti. Jie daro didžhu- 
się gėdę VVokietijai.

Gaisrai. '
13 d. Pjutės, 5 valandę po 

pietų užsidega kaime Rtszkonuo- 
se, Zoranų valszcziaus, Telszių 
pavietyj, triobos ukinįkų Wolcz- 
ko, Sirovatkas, Korsako, Li
pino ir Nagaczankos (matomai 
tai maskoliszkas kaimas). Sudegė 
visos triobos ir daugumas kru 
tanezių gyventojų turtų, sudegė 
szienas ir suvežti javai. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 8000 
rublių.

Naujas gelžiūkelis.
Maskoliszkas randas iszsiuntė 

jau inžinierių Kocaczevskį, su 
dviem pigelbinįkas, studentais 
kelių instituto, ant iaztiriiEo nau
jos geležinkelio - linijos, kurię 
rengiasi padirbti Nauja linija 
bėgs nuo Grodno į Wolkovyskę, 
Grodno gub. Darbus prie to nau
jo kelio ketina pradėti dar szį 
metę arba n joateinancz'o pavasa
rio.



Isz Amerikos.
Nuo wargo ingawo proto siiniai- 

szyiną.
PhiladeLphia, Pa. Gyvenan

ti pn 117 Coles atr. motoreriszkė, 
Mirė Mitchel, gawo proto sumai- 
szymą isz didelio vargo. Policija 
nugabeno beprotę į ligonbutį, bet 
kad ji ežia savo, vaitojimais ir 
riksmais erzino ir gaziino kitus 
ligonius, ligoubutis ją sugrąžino 
atgal į policiją ir toje nelaimingą 
varguolę patalpino kalinyj. Jos 
vyras mat kaipo liuosnoris prisi- 
raszė prie 4 regimentoirisztraukė 
j karę ui Suvienytų Wieszpatysz- 
czių garbę ir reikalus, bet jis isz 
savo algos negalėjo atsiųsti 
vargstaneziai paežiai tiek pinigų, 
kad ji butų galėjusi iszmisti. 
Szteto valdžios, ui kurio reika
lus jos vyras iszėjo kariauti, ne
sirūpino apie vargstamezią karei
vio paczię, kadangi jų priderystė 
rupintiesi vien apie pelną viso
kių menkos doros politikierių, o 
ne apie vargstanezias moteris ka
reivių. Mums rodosi, kad tie 
politikieriai ne pavargtų, jeigu 
nuo jų didelių pelnų nutrauktų 
kelis doliarus ant naudos geriaus 
ui juos uisipelnusių kareivių, ant 
szelpimo pasilikusių be penėtojų 
jų szeimynų. Tuom tarpu mat 
apie jis nieks nesirūpina; kadagi 
minėtos moteriszkės vyras ant 
lauko sunkiai apsirgo, nutruko ir 
U maža paszelpa, kokią jis savo 
vargstaneziai paežiai atsiųsdavo, 
jau ne tikt vargas, bet tiesiog 
badas atlankė jos namus, nuo ba
do ji ir įgavo proto sumaiszymą.

Gaisrai.
Toronto, Ont. 2 d. Rugsėjo 

užsidegė Bertramo laivų dirbtu 
wės, ugnis siautė su tokiu smar
kumu, kad subėgę ugnagesiai jau 
aega'ėjo piisiartinti prie degan 
ežių dirbtuvių. Terp kitko, buwo 
dokuose jau padirbtas didelis gar
laivis “Toronto”. Tasai turėjo 
teiposgi sudegti. Blėdį ugnies pa
darytu isz viso skaito ant pusės 
milijono doliarų.

Nashvhx,e, Ten. Smarkus 
gaisras išnaikino ežia dalį gele 
žinių iszdirbimų dirbtuvių ir pe 
ežių dirbtuvę Ph llipso & Buttor- 
ffo, užgriebė ir kelias aplinkines 
pardavinyczias. Blėdį ugnies pa
daryty skaito ant pusės milijono 
dol.

St. Louis, Mo. 1 d. Rugsėjo, 
naktyj, užsidegė dideli trioba 
Geisel Manufacturing Co. ant 
kertės 2 ir Clark st. ir su visu 
sudegė. Blėdį ugnies padaryty 
skaito ant 150000 dol.

Bay City, Mich. Sudegė ežia 
didelės lentų obbnyczios ir kitos 
aplinkinės triobos Hampton Ma
nufacturing Co. Nuo ko užgimė 
ugnis, nežinia.

Bcffalo, N. Y. Užsidegė ežia 
didelės Ne v York Central gele 
žinkelio krautuvės. Ugnis isznai- 
kino sukrautų miltų už $200000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Syracuse, N. Y. Pasažierinis 

trūkis Nev York, Outario & 
VVesteru gelžinkelio, bėgantis 
isz ežia į Nev Yorką, netoli Ful- 
ton iszszoko isz relių. Trūkis 
mat pasivėlino ir todėl bėgo su 
dideliu greitumu, tuom tarpu ne 
sugauti piktadariai atliuosavo 
szėnis; kada trūkis su greitumu 
M) mylių ant valandos atbėgo ant 
tos vietos, iszszoko isz rėlių ir i-z 
dalies susidaužė. Trūkio vedėj is, 
peczkurys ir vagonų stabdėjas 
lapo už muszti, 9 gi žmonės sun
kiai apkulti.

Sacramento, Cal. California& 
Oregon geležinkelio trūkis, netoli 
stacijos S mmi->, iszszokoisz rėlių, 
prie ko peczkurys trūkio tapo 
ant wieto* užmusztas, ruaszinis- 
tas gi mirtinai sužeistas. Iššo
kę* isz rėlių trūkis nusirito nuo 
augszto kelio pylimo ir isz dalies 
susidaužė.

Cohoes.N. Y. Apie 8 vai. va
kare ant ulyczinių sztritkanų 
Troy City R- R. Co. linijos atsi
tiko baisi nelaimė. Užbėgus ka 
rui su pasažieriais ant Hudson 
kito, aut jo užbėgo geležinkelio 
trūkis, sudaužė karą ir iszmėtė 
pasažierius. Isz 35 pasažierių, 18 
tapo ant vietos užmuszti, kiti gi 
visi sunkiai sumankyti, isz tų 
mažiausiai 10 turės dar mirti.

Moteris nuplakė sudžią.
Detroit, Mich. 1 d. Rugsė

j o, audžia Dursee atėjo į sūdą ir 
kaip tik užėmė savo vietą raszti- 
nyczioj, isz tarpo sude susirinku 
šių žmonių paszoko daili, jaunė, 
gerai apsirėdžiusi moteriszkė, 
pribėgo prie Sudžius ir pradėjo jį 
szveisti su ryksžtėmis, kurių 
pundą laikė rankose. Sudžia yra 
vienrankis, todėl sunku jam bu
vo nuo smūgių atsiginti, mote
riszkė gi stengėsi kapoti per vei
dą ir akis. Atbėgęs szerifo pa- 
gelbinįkas moteriszkę suvaldė ir 
nuo smūgių iszliuosavo sudž'ą. 
Minėta moteriszkė yra naszlė Ida 
Chudek; vyras jos numirė, bet 
priesztai persiskyrė su paezia. 
Kokia priežastis užpuolimo ant 
atidžios, nežinia.

Sztraikas Panoj* I**-
Sztraikas czianykszczių kalna

kasių traukiasi toliaus. Kastynių 
savinįkai parsigabeno negrus dar
bingus, bet daugumas jų ežia 
apsirgo, kiti dirba po szerifo 
pagelbinįkų apgynimu. Muszty- 
nės terp sztraikierių ir negrų at
sitinka kas dieną. Sztraikuojanti 
darbinįkai atsiliepė į valdžias su 
praszymu, kad jos priverstų kas 
tynių saviuįkus paleisti sugaben 
tus negrus. Kastynių užveizda 
pareikalavo milicijos ant apgy
nimo kastynių, bet lygiai gu
bernatorius, kaip ir kiti valdinį- 
kai stovi durbinįkų pusėj, kalti
na kastynių savinįkus už sukėli
mą tų maisztų. Milicija sutraukta 
vienok į Springfieldą, bet į Palty 
eiti ji ne gavo prisakymo.

Paskendo kariszkas szpitoli- 
nis laivas.

Philadelphia, Pa. Szpitolinis 
kariszkas Amerikos laivas “Oli- 
vette” paskendo netoli kvarante- 
uos stacijos. Priežastis paskendi
mo nežinoma, kareiviszkos val
džios ty atsitikimą dabar tirinėja. 
Ant minėto laivo buvo 35 dak
tarai ir 41 jurinįkas. Kada atsi 
tiko nelaimė, visi miegojo, bet 
lygiai daktarus kaip ir jurinįkus 
ir oficierus pasisekė iszgelbėti, 
nors visi jų daiktai ir drabužiai 
su laivu paskendo, iszgelbėjo 
juos vienmarszkinius teip, kaip 
jie lovose miegojo.

Wetros ant Beringo juriu.
Sugrįžęs į San Francisco isz 

sziaurinių Alaskos krasztų garlai 
vys “Fremont” atgabeno žinią, 
kad jam plaukiant, ant Beringo 
jūrių siautė baisios audros ir vėt 
ros, kurios turėjo daug mažt snių 
laivų sudaužyti. Kada “Fremont” 
plaukė į pietus, vulkanas Shi 
>hildin mėtė ugnį, isz kratero 
tekėjo plati upė deganezio skysti
mo, ilgis jos buvo jau apie 4 mi
lu s ir tekėjo vis tolyn, naikinda
ma viską, ką ant savo kelio pa
tiko. Ar laike tų vėtrų ir vulka
no iszs-i veržimo pražuvo kiek 
žmonių, dar nežinia.

Isznykęs miestas.
Szitūrinėj Dakotoj 1881 m.,lyg 

grybas po lytui, iszdygo miestas 
West Lynne. Augo j s greitai, lo 
tai pabrango, statė puikias trio 
bas, luite IĮ pastotė net už 100000 
dol. S-riądien gi jame isz kel*ų 
tukstanezių buvusių gyventojų 
ne liko nė vieno, riogso tikt trio 
bos, kuriose nieks ne gyvena, 
nėra nė s7uns, nė katės, iš gyvų 
sutvėrimų lakioja naktims tikt 
apuokai ir sziksznotsparniai. Teip 
mat būva Amerikoj su urnai už
gimusiais miestais!

Beprote padegėja.
Peokia, III. 25 m. mergina, 

Marė Crovley, 31 Pjutės padegė 
czianyksztę katalikiszką Szvento 
Jono bažnyczią. Minėta mergina 
tapo pripažinta už beprotę. Buvo 
ji drauge su kitais bažnyczioj ant 
miežių ir tuojaus po jos prasiszali- 
nimui pasirodė ugnis zo kristi joj. 
Kol užgesino, pridirbo ji blėdies 
ant 2500 dol. Padegėja tapo su- 
aresztuota, sėdi tuom tarpu kali
nyj, bot bus ji pergabenta į be- 
proezių namus.

Sieros kas t y nes.
Laikraszcziai .pranesza, buk 

Neever pavietyj, Texase, surado 
labai turtingus sieros plotus, ant 
kurių ketina neužilgio parengti 
kastynes. Iki sziol Amerika sierą 
turėjo ant savo reikalų gabenti 
isz svetur, daugiausiai jos yra 
ant salos Sicilijos, Pietinėj Itali
joj. Dabar, kaip lakraszcziui sako, 
nė tikt ne reiks Amerikai sierą 
isz svetur gabenti, bet ji galės 
ją suteikti ir kitiems krisztams.

Nelaime.
Hogan*burg, N. Y. 6 d. Rug

sėjo įgriuvo dalis tilto ant Lau
ryno upės, ant Ne.v York & 
Ottava geležinkelio, prieszais in- 
dijoniszką kaimą St. Regis; tiltą 
tą naujai dirbo. 60 darbinįkų nuo 
60 pėdų augszczio su tilto dali
mis įpuolė į upę, 30 pasisekė isz 
griebti, likusi gi 30 prapuolė, 
turbut visi upėj prigėrė.

Musztynes terp unijos darbinin
ku ir sčabsu.

Galveston, Tex. Dokuose Mal- 
lory garlaivių linijos atsitiko 
smarkios musztynės terp prigu- 
linczių prie unijų ir neprigulm- 
ežių darbinįkų laivų iszkrovėjų. 
VVienas darmnįkas .tose muszty- 
nėse tapo ant vietos užmusztas, 
sunkiai sužeistų yra apie 10 žmo
nių.

Geltonasis drugys sztete Missis- 
sippi.

Sztete Mississippi apsireiszkė 
geltonasis drugys, kurį atvilko 
sugrįžę nuo Kubos kareiviai. 
Mieste Holy Spring buvo keturi 
spsirgimai, kaime Orvood, La- 
fayette pavietyj, atsitiko penki 
apsirgimai.

Smarki vėtra pridirbo mieste 
St Joseph, Mo., blėdies ant 150 
000 dol. Webstere, In., ir jo ap
linkinėse siautė vėtra su ledais, 
kurie pridirbo blėdies ant 50000 
doliarų.

Bloomingtjn, Ind. Atsitiko 
ežia baisi dinamito expliozija, ku
rios szeszi žmonės tapo užmuszti 
ir daug sužeistų.

r-

Isz darbo lauko.
Muncie, Ind. Czianykszczio 

-e stiklodirbtuvėse neužilgio par- 
dės dirbti.

Allegheny, Pa. Schomo 
Co. pradėjo didinti savo dirbtu 
ves, stato dabar naują dalį.

•Į Yovngstovn, Oh. Shenan- 
go ir Mahoning pecziat ateinan- 
czią sanvaitę pradės dirbti.

1 Sharpsville. Pa. Czianyksz- 
ežiose Mable geležies dirbtuvėse 
pereitą sanvaitę pradėjo dirbti.

1 Tyrone, Pa. Stato ežia da 
bar naują blėios dirbtuvę, ku
rioje ras dirlią diktai darbinįkų.

Cincinnati, Oh. Sudegė cz>a- 
nyksziė geležies liejinyczia ir per 
tai diktai darbinįkų ne teko dar
bo.

•į Nev Kensington, Pa. Dar
bai ežia ir visose aplinkinėse eina 
gerai; darbo užteks visur ant 
itgai.

North Mabion, Ind. Czia 
nyksziė kooperatywiszka stiklo 
dirbtvė pradėjo dirbti ir dirba 
gerai.

5Į Pottstovn, Pa. Hopes gele
žies dirbtuvėje pradėjo dirbti, 
keli szimtai darbinįkų rado jose 
darbą.

Midlesboroo, K f. Czia 
nyks/.tėse geležies dirbtuvėse 
prasidėjo jau darbai ir dirba dabar 
gerai.

Cannonsbubg, Pa. Czia- 
nyksztė geležie- dirbtuvė bus pa
didinta ir paskui priims daugiaus 
darbinįkų.

Youngstovn, Oh. Pradėjo 
cz'a ftatyti naujus peczius Ohio 
Steel Co., darbai juose prasidės dar 
s?į metą.

Henstington, W. Va. Di 
dina cziauykszies vežimų dirbtu
ves, s^lo naują dalį, prie darbo 
priėmė 600 darbinįkų.

Bellefonte, Pa. Dirbtuves 
Valentine Irou Co. nupirko Balti- 
morės kapitalistai,jie žada neužil
gio pradėti jose darbą.

5 Marion, Ind. Czianyksztė 
geležies liejinyczia, karioje ilgai 
ne dirbo, ketina pradėti darbą 
nuo spalių mėnesio szių metų.

•i Lechburg, Pa. Neužilgio 
ketina pradėti czia statyti naują 
b'ėtos dirbtuvę, kompan'ja, kuri 
tuom užsiims,jau yra susitvėrusi.

5 Fale. River, Mas. Audėjai 
czianykszczių medvilnės dirbtu
vių pakėlė sztraiką. Reikalauja 
jie pakėlimo už darbą užmokes- 
nio.

Connel’ville, Pa. Darbai 
prie kokso peczų szitame apeicri 
tyj pradeda gerintieji; Fiicko pe- 
cziai dirba daugiaus dienų negu 
iki sziol.

Neimąs Sovereign Grand Lodge, 
l.O.O. F., Boston, Maaa., nuo

RugNoJo 1O iki 24.
Kad prie augszcziau minėtos 

organizacijos daugybė žmonių 
priguli, ir ant jos seimo į Bosto
ną szimtai delegatų važiuos, už 
tai Niekei Plate geležinkelis par
davinės tikietus į abi pusi už pu
sę prekės. Tikietai paraiduos 16, 
17 ir 18 Rugsėjo ir bus geri ant 
sugrįžimo iki 30 Rugsėjo. Dėl 
geremės informaejos atsiszauki- 
te prie J. Y. Calahan, Gen’l 
Agent, 111 Adams st., Chicago. 
Telefonas Main 3389- <*)

Chicago Heights, III. In- 
land Steel Co. didina savo dirb
tuves. Kada darbai prie didinimo 
pasibaigs, reikalaus ji daug naujų 
darbinįkų.

Oi-hkcmh, Wis. Darbinįkės 
czianykszczios Diamond briežiu- 
kų dirbtuvės pakėlėsztr.dką. Rei
kalauja jos pakėlimo už darbą už 
mokesnio.

T Port Royal, Pa. Darbai 
czianykszcziose kautynėse eina 
gerai, Port Royal Coal C<». ir 
VVestmoreland Co. reikalaujadau
giaus darbinįkų.

St. Joseph, Mo. Didina czia 
nykszczias žemdarbystei reikalin
gų įnagių dirbtuves, stato naują 
dirtuvių dalį, kurioje diktai dar
binįkų ras darbą.

5] Kenosha, Wis. Lsflin & 
Rauk Povder Co. nupirko ežia 
600 akrų žemės, ant kurios kitina 
[>erkelti savo parako dirbtuves 
isz Platteville, lovoj.

•Į[ Salem, Oh. Czianykszczios 
American Steel & Wire Co. dirb
tuvės pradės dirbti; dirbtuvės 
turi daug reikalavimų, todėl 
darbo užteks ant ilgai.

Nev York. Ant priemiesz- 
King^bridge, prie Jerome Parko, 
stato naują tiltą; prie darbo rei
kia 400 darbinįkų. Uždarbis po 
$1.50 už 10 darbo valandų.

f Pott-town, Pa. Blėtos dirb
tuvės Ellis & Lessig Co., -kurios 
buvo uždarytos dėl visokių per
taisymų pradėjo vėl dirbti, prie 
darbo priėmė 200 darbinįkų.

5 Benton Harbor, Mich. Ke
tina czia pastatyti dideles cuk
raus dirbtuves, kurioje ras darbą 
apie 1000 darbinįkų. Miestas ant 
to mierio duoda žemę, prisideda 
ir su pinįgais.

1 Gallup, N. Mex. Darbai 
czia eina visur labai gerai. 
Jeigu kas czia atkaktų darbo 
jieszkoti, gali jį gauti greieziaus 
negu kur nors kitur. Kautynės 
dirba kas dieną, jose uždirba po 
70c. nuo tonos.

5 Hazleton, Pa. Kastynėse 
Beaver Meadov ir Coleraine 1000 
anglekasių pakalė sztraiką. Gur
aus szerifas Martin ginkluoja pa- 
gelbiuįkus. Kad tikt wėl ne už 
eitų jam į galvą atsižymėti, kaip 
atsižymėjo po Lattimeru. ,

* Philadelphia, Pa Czia
nykszczios geležinkeliams loko, 
motyvų dirbtuvės turi daug rei
kalavimų isz Maskolijos ir Japo
nijos, į urną laiką turi padirbti 
100 lokomotyvų visokio didu
mo, todėl d>rba dabar per dienas 
ir naktis, prie darbo priėmė dau
giaus darbinįkų.

Scothaven, Pa. Scot Coal 
Co. kastynėse dirba po 3-4 dienas 
ant sanvaitės. Forest Hill kasty- 
nėoe darbai eina silpnai. Kiek
vienoj kasiynėj dirba daugiaus 
žmonių negu reikia. Port Royal 
kastynėse rods reikalauja darbi 
nįkų, bet uždarbis ten mažas, to
dėl neapsimokės ten darbo jieszko
ti.

Pereitą sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatyslėse buvo isz viso 
171 nusibankrutinimas, pereitą gi 
metą, tą paeziąsanvaitę, buvo jų 
191; Kanadoj buvo jų 26, perei
tą gi mėty 25. Teip mažai nusi- 
bankrutinimų, kaip pereitą san- 
vaitę, per penkis paskutinius me
tus niekada ne buvo. Reikalavi- 
mai ir iszvežimas į svetimus 
krasztus geležinių ir plieninių 
iszdirbimų dar vis eina didyn, 
visos dirbtuvės drba ir turi 
daug reikalavimų, todėl jose dar
bą užteks ant ilgai. Darbai vil
nonių iszbirbimų dirbtuvėse tru 
pūtį pasigerino, bet vis dar ne 
visos dirbtuvės dirba. Reikala
vimas iszdirbimų isz Medvilnės 
teiposgi didesnis, negu pirma bu
vo.

ISZ
Lietuviszliu dirwu.

Reikaluose lietnvviszkoN 
parapijos Cliicagoje.

Peržiurindami kun. Kruvezuno 
parapijonams lazduotas rokundas, 
perkratinėdami jų įėjimus ir isz 
davimus, užtėmyjome, kad jos 
yra neteisingos k«ip įplaukimuose 
teip ir iszdavimu >se.

Įplaukimuose aukos parap jonų 
iszne*za $63.739.79, o abelnoje 
sumoje kunįgo Kravczunc paro
dyta tik $63 145.30; antras daly
kas: pasirodė keletas parapijonų, 
kurie buvo įmokėję $6.00, rado 
gi užraszyla tikt $1.00 arba du, 
kurie įmokėjo $10 00, rado užra- 
szyta likt $3.00 arba $5.00. Da 
bar, pažiurėjus į iszdavimus, czia 
yra parodyta iszmokėta skola 
$10,410 37, kurios niekada ant 
parapijos nebuvo; teipgi parody
ti iszdavimai ant įtaisymų $2,463. 
17, bet nežinia ant kokių įtaisy
mų; ant darbų ir netikėtų reika
lų parodyta $1,849.67, Ui yra ar
ti $15,000.00 iszmėtytų parapijos 
pinigų *r ntž nia ant ko. Dėlto- 
gi mes, nesuprasdami, ant ko tiek 
tukstanezių parapijos pinįgų ku- 
nįgas iszmėtė, klausėme per laik- 
rasztį, idant pats kunįgas arba 
nors parapijos komiteUs teiktųsi 
mums paaiszkinti ant ko tiek isz- 
dawimų: kokios tos skolos ir ko
ki tie darbai ir įtaisymai? Ant 
mus užklausimo komitetas nė žo
džio neatsakė, ir nedyvai, ką gi 
lie vargszai žmonelės atsakys, 
kad nė vienas isz minėto komite
to nemoka prideraneziai raszyti 
nė skaityti;jie gavę parapijos ro 
kundų knįsteles, gal pamislyjo, 
kad WisuSzventų litaniją pra- 
baszczius dalina, ir ant to jų ži
nia baigiasi. Czia ant užklausymo 
pasiliko paežiam ^asieriui (kunį- 
gui) iszsiteisinti. Jis ilgai dėstė 
plianus, kaip i»zsiteisinti,ant galo 
sumislyjo: iszsirinko sau 4 savo 
isztikamiausius parapijonus ir da
vė jieirts kasos knįgas peržiūrėti. 
VVienok ir tie jo isztikamiausi 
Urnai neįsteugė savo geradėją 
iszteisinti. Jie, peržiūrėję kunįgo 
Kravczuno visus iszdawimus, at
rado,kad kunįgas ant bažnyczią*, 
klebonijos ir visų įUisymų iszda 
wė tik $41,758.50, o ne $85.140, 
(K), kaip kunįgas parodo savo ro- 
kundose isz 1895 ir 1896 metų; 
ir czionai jo paties iszrinkUsis 
komitetas parodo kunįgo mela
gystę. Dar negana to, bet tas ko- 
miteUs, noroms-nenorom*,parodė 
kunįgo pridirbtas skolas ant pa- 
rapijonų sprando $21,000.00, ku
rias kunjgelis teip labai nuo žmo 
nių slėpė. Apie įplaukimus, tai 
yra, kiek parapijonai ant kunįgo 
rankų pinįgų sudėjo, komitetas 
užtylėjo. Matyt, kad kunįgo tu
rėjo praszyti komiteto,idant žmo
nėms nepasakotą, kiek jis pinįgų 
surinko, nes jeigu žmonės dasiži- 
notų, kad kunįgas per 3 melu* 
suėmė nuo žmonių $80,000,00, o 
ant parapijos reikalų iszdavė tik 
$41,000.00, o $39,000.00 praleido 
aut savo privatiszkų reikalų, ta 
da tokį kasteriu galėtų nuo ka- 
sierystos atstatyti ir už praleistus 
pinigus po sudu paduoti.

Kunįgo isztikamasis komite
tas isz peržiūrėjimo kasos pinįgų 
iszdavė ant kortelių drukuotą 
raportą, kurį mes parodėme“Lie
tuvos” 34 nr. Parapijonai pama
tę, kad kunįgas su keletu savo 
tarnų tik muilyja žmonėms akis, 
laiko visus už kvailius, parodo 
tik iszdavimus, o įėjimus užslėpė, 
susibuntavojo ir aabar, kada eina 
per lietuvių namus prabaszcziaus 
kolektoriai ubagaudami jam 
daugiaus pinįgų, nieks neno
ri duoti; kaip duodasi girdėt, tai 
dviejuose namuose gauna koliot, 
o trecziuose kolektą gauna. Drau
gystės jau teipgi visos susitarė 
parengti parapijos mitingą ir ka
sos stovį galutinai perkratinėti, 
o tada kreiptis prie vyskupo su 
skundu; jeigu vyskupas neklau
sys, tada ketina kreiptis į sūdą. 
Tiesos valstijos Illinojaus gerai 
pridaboja ypatas vartojanezias 
žmonių pinįgus ant ueatsakanezių 
reikalų be žinios aukantojų, ir už 
pervedimą svetimų pinįgų nu
baudžia kasierius kalėjimu. , Jau 
visos draugystės yra susitarę ant 
suszaukimo parapijos mitingo,tik 
dr-tė Daukanto atsisako. Butų ir 
ji ant to sutikusi, bet czia yra ke
letas kunįgo bernų, tie, idant su

laikyti draugystę nuo įsikiszimo į 
parapijos rokundas, atsivedė ant 
draugystės mitingo kunįzą irpra- 
szė.kad jis pertikrintų draugystę, 
idant tojė į parapijos kasos rei
kalus nesikisztų.

Gana kunįgas stengėsi pertik
rinti sziais žodžiais: * kam jums 
reikia tų parapijinių mitingų? 
Kam jums antro komiteto ant 
peržiūrėjimo kaso* knį<fu? Ar jus 
“nevieryjit” Dichavicziui, kurs 
yia jums gerai pažįstamas ir ge 
ras "katalikas? ar “nevieryjat” 
d r. Stupnickui, kurs yra apsz vieš 
tas žmogus ir geras katalikas? ar 
“nevieryjat” Ostrauskui, Zacha- 
revieziui, kurie yra labai geri ka
talikai? Ar jus tikit “L;etuvai”, 
kurios redaktorius niekada neat
eina į b įžnyczią ir su vokietka 
gyvena? ir tt.’

Tai dabar matote kunįgo iszsi-; 
teisinimą isz praleistų parapijos 
pinįgų. Jis vieton iszsiteisinti 
prietz parapiją isz sunaudotų pi
nigų,kurie atliko nuo iszdavimu, 
asabi-zkai užpuldinėja ant “Lie
tuvos” redaktoriaus, prikaiszioja 
jam, kad neateina į jo bažnyczią 
ir kad pas vokieczius yra ant 
boardo.

Neseniai “Garso” raszėjas su
teikė mums naudingus pamokini
mas, nubarė, kad mes pradėtoj 
kovoj ir asabiszkai musų kunįgą 
užgauname. “Garso” raszėjas 
privalo žinoti, kad kiekvienoj 
kovoj prieszai vartoja tą patį 
ginklą: negalima pasiganėdinti 
vien argumentais ten, kur prie- 
szas neįstengia argumentuoti, bet 
vieton argumentų drabsto wien 
purvais į prieszų pusę. Jeigu 
“Garsui” ne patinka purvai, tai 
tegul pirma pamokina kunįsrą 
Kravczuną apie veitę argumen
tų, tegul jį prikalbina, kad jis 
vieton argumentų nedrabstytų 
purvais isz savo balų pasemtais. 
Tegul “Garso” raszėjas pirma 
suvaldys musų kunįgą, jeigu jis 
griebsis wien argumentų, mes 
tuom paežiu ginklu kariausime. 
Ir sziądien juk mes ne visada ant 
purvų purvais atsiliepiame. Ko
dėl mes teip darome, musų kunį
gas to nesupras, bereikalo priėjo 
apeliuotu ne. Kol jis drabsto 
purvais, mes tuom paežiu pri 
versti ėsame atsiliepti. Purvų jo 
mėszlyue yra gana, jeigu to 
geidžia, užteks mums jų ant ilgai. 
Kunįgas aiszkina parapijonams 
kasos stovi argamentu, kad“Lie- 
tuvos” redaktorius pas vokie
czius gyvena ir ne atsisako nuo 
draugavimo su vokiecziais, jo gi 
tarnai, kaipo argumentą galintį 
pertikrinti parapijonus, nurodo 
ant nesutikimų “Lietuvos” isz- 
leistojaus su kunįgu už saidvoką 
(apie tuos nesūrioms mes iki sziol 
ne minėjome, kadangi jie buvo 
asabhzki). Jeigu mes pasinaudo
tume isz tokių jau argamentu, tai 
reiktų mums pakviesti p. Grai- 
cziuną ant paaiškinimo, kas pas 
musų kunįgą palaiko lenkiszką 
dvasią, kitus gi ant apraszymų 
istorijos vieno laikrodėlio, dar 
kiti turėtų apraszyti istoriją ypa- 
tiszkų kvėpylą su jodoformo 
kvapu, istoriją szprickų ir tt. 
Purvų minėtame mėszlyne ne 
mažai. Ar mes isz jų pasinau
dosime kada, tas paeis nuo musų 
kunįgo pasielgimo.

Daugelis Ch cagos parapijonų 
kreipiasi prie musų su skundais, 
kad kunįgas Kravczunas ne nori 
atiduoti sudėtų pas jį pinįgų. 
Ant to mes galime duoti vieną 
rodą: kreipliesi į sūdą, o tasai 
privers piuįgus su sūdo kasztais 
sugražinti. Kiek matėme, pinį 
gai tie arba depozitai yra ne ant 
parapijos vardo, tikt ant kunį 
go; parapija už juos ne atsako.

Isz Traverse City, Mich.
Patėmyjau tūluose musų laik- 

raszcziuose apraszymus isz kelio
nių po visokias lietuvių apgy
ventas vietas. Man be jieszkant 
darbo, iszpuolė atsilankyti į Tra
verse City, Mich. todėl mislyju 
pasidalyti su skaitytojais žinioms, 
ką czia radau.

Miestelis Traverse City gana 
dailus, szvariai užlaikomas, stovi 
dailioje vietoje ant kranto M chi- 
gan ažero, gyventojų turi 7000, 
terp kurių yra ir lietuviai. Kaip 
gavau patirti, lietuviai pradėjo 
czia atsirasti nuo 1892 m., dabar 
gi yra jų 25 ypatos, vedusių 
yra 5 szeimynos, pavienių gi 15 
ypatų. Nuo 1896 m. yra czia užsi
dėjusi “Susivienyjimo Lietuvių

Amerikoj” kuopa, sąnarių turi ji 
16. Lietuvio biznieriaus nėra nė 
vieno, visi prastus darbus dirba, 
daugiausiai lentiniuose fabrikuo
se, uždirba po $1.25—2.00 ant 
dienos.

Nors czia lietuvių yra nedaug, 
l»et ir terp to mažo skaitliaus yra 
ir negražiai besielgianti, kurie 
kaip fzventoms, teip ir szio- 
kioms dienoms atliekamą nuo dar
bo laiką sunaudoja ant girtuok
liavimo po saliunus ir ant kozy- 
rų. Mat mus broliai, isztrukę 
isz po maskoliaus letenos, ne 
nori, ar ne moka pasinaudoti isz 
laisvės szitoj szalyj. Argi ne būt 
geriaus ir naudingiaus/atliekamą 
laiką apversti ant skaitymo nau
dingų knįgų ir laikraszczių, ant 
pasimokinimo ko nors naudingo? 
Tėvynėj mes maskolių prispausti, 
viskas ten mums uždrausta, szi- 
czia gi nieks mums keitiesi ne
draudžia, bet mes pats apie tai 
nesirūpiname, nesinaudojamo isz- 
liuosybės.

Teiposgi negražu, kad ir lietu- 
viszkos moterys lankosi į Balio
nus, ypacz kad lankymąsi moterų 
po saliunus terp kitų tautų ne 
madoj ir isztikro moterų tokiose 
vietose nieks nematė, kol czia 
neatsirado lietuvės; todėl musų 
moterys yra kitų tautų išjuokia
mos ir niekinamos. L'etuviszkos 
moterys, belankydamos saliunus, 
negali paskui atlikti namieje vi
sų savo prideryszczių:gyvenimai 
teip neszvariai užlaikomi, kad 
įėjus net szlyksztu darosi, pae 
kittauczius niekur tokių neszva- 
rumų ir suskretimo nepatiksi, į 
lietuvių gyvenimus atsilankė jau 
ir policija. Geistina butų, kad 
lietuviškos moteris Traverse 
City paliautų vaikszcziojusioe į 
saliunus, o labiaus, rūpintųsi 
apie szvarumą, teiposgi girtuok
liai ir kazimįkai,kad pal autų lie
tuvių vardą terszę, kad imtųsi 
naudingesnio darbo, kaip antai 
skaitymo knįgų ir laikraszczių. 
Je gu kas pats neįstengia laikrasz- 
czio uisiraszyti, arba parsitraukti 
knįąą su gražiais skaitymais, tas 
gal papraszyti kitų, kurie tuos 
daiktus turi. Terp czia gyvenan- 
czių lietuvių ne stokuoja tokių, 
kurie turi knįgas ir laikraezczius; 
isz laikraszczių ateina czia: “Lie
tuva”, “Vienybė”, “Rytas”, “Tė
vynė”, “Tėvynės sargas”. Man 
užklausus*turinczių laikraszczių^, 
ar jie ne panorėtų dawinėti laik- 
raszežius ant pasiskaitymo kitiems 
lietuviams nedėldieniais, atsakė 
man, kad jie noriai duotų, jeigu 
tikt neskaitanti lietu visi suprastų, 
kad isz skaitymo didesnę turės 
naudą negu isz kazyrų. Bandyk 
tokiam pasakyti, kad mestų kazy- 
rus ir imtųsi už skaitymo, tai 
atsako: “kaip asz skaitysiu laik- 
rasztį arba knįgas, jeigu vos su 
d dėlių vargu sugrabalioju isz 
maldaknįgės miszių maldas ir li- 
litanijas”! Mieli broliai! nieks ne 
užgimė viską mokėdamas, bet 
ką sziądien moka, to turėjo mo
kintieji. Mokinkitės ir jus, o ne
pereis mėnesis, kaip iszmoksite 
ant kiek geriaus skaityti, kad 
galėsite lygiai laikrasztį, kaip ir 
kokią pamokinariezią knįgelę 
perskaityti. Ant to reikia vien 
gero noro ir darbo truputį pridė 
ii, pradėję sykį skaityti, pa- 
mėgsite skaitymą.karezemų ir ko- 
zyrų pats ne norėsite.

Tenbuvys.

Isz Waterburry, Conn.
(Atsiųsta)

5 d. Rugpjuczio musų klebo
nas surengė teatrą ir balių ant 
naudos parapijos. Atloszė tra
gediją “Nesutikimai Karaliaus ir 
Wyskupo Stanislovo”, verstą isz 
lenkiszkos kalbos (tokios tragedi- 
jos terp geresnių lenkiszkų dra- 
matų nėra lenkiszkoj raszlawoj, 
gal būt ji Amerikoj nukalta? 
Rėd.) Loszimas teatro nejRisbekė 
kaip reikia, kadangi aktoriams 
ne buvo laiko prideraneziai isz- 
mokti roles ir paezios rolės ne bu
vo prideraneziai padalytos. Po 
teatrui vietinis parapijos choras 
padainawe tautiszką dainą, kuri 
gerai nusisekė, užtai giedoriams 
isztariame aeziu. Ant baliaus ne 
buvo išrinkti twarkos dabotojai, 
todėl ir tvarkos ne buvo; ką kas 
norėjo parduot, galėjo tą daryti, 
kontrolės ne buvo.

Pirm teatro kunįgas twrėjo 
prakalbą, ragino visos prie vie
nybės, liuteronus su katalikais. 
Toliaus apreiszkė, kiek yra skolos



ant parapijos ir kalbino kuo grei
čiausiai ję iszmokėti.

Dalis parapijonų, kaip ir pir
ma, pradeda rugoti ant musų 
naujo praba«zczi*us, kad jis wie 
nas waldo wky p .rapiję, jis pats 
yra kasierium ir prezidentu. Kal
tina, kad kunjgas ant tų urėdų 
tapo iszrinklas ne wisos parapi
jos, bet wos kelių parapijonų. 
Kiti rugoja, k|d už wiskji reikia 
brangiai mokėki: už krikštę nuo 
varguolių ima> po 3 dol., nuo 
turtingesnių po 4—5 dol. ir dau
ginus. K idarigi parapija moka 
kunįgui suderėlę algę, tai ne vie
nas klaus:a, už kę mokama yra 
alga, jeigu už kiekvieną kunigo 
darhę parapijooai turi jam sky
rium mokėti? Parapijonas.

Isz Somerville, Conn.
Musų miestelio lietuviai ne 

rimsta be musztynių, gyvena 
teip kaip szunes su katėms, lau
kia vien progos, kad galėtų 
viens ant kito užpulti. Žmcma, 
didžiausi pesztukai ir girtuokliai 
yra ne apsivedę, pykstasi ir pe- 
szaszi tankiausiai ui merginas. 
Neseniai pulkas tokių pe&ztukų 
susirinko ant szokių pas Matutį, 
kur yra viena mergina, M tnjona 
Terczaitč ir pradėjo gerti, beger
dami susibarė, tolinus ir susipe
šė. Laike tų pesztynių Antanui 
Geltu vai pramuszė skylę galvoj. 
Didžiausi musų miesto pesztukai 
yra: Adomas Mitutis, J. Tores- 
nius, Antanas Geltuva, A. Bo- 
cziunas, Jonas Labutis; jie var
žosi augszcziaus paminėtu merginę 
ir už ję nėra tos dienos, kad nesi- 
tarszkintų į tuszczius pakauszius.

Isz Pittston, Pa.
Kastynėse Stevens Coal Co. 

prie iszlipimo prietaisos atėjo 13 
darbinįkų ir laukė nusiledžiant 
prietaisos, idant iszlipti ant wir- 
'Zaus. Tuom tarpu leido mat pil
nus karus, trys isz jų nusikabino 
ir le'dosi žemyn su neiszpasakytu 
greitumu, užpūtė žiburius. Lau
kianti apaczioj darbinįkai tamsoj 
slėpėsi, kur galėjo, karai vienok 
pagriebė Ignotę Szakalinskę ir 
jį užmuszė aut vietos; kitų dar
binįkų ne užgavo. A. a. Szaka 
linskas buwo 36 amžiaus, į Ame
riką atkako 188? m., buvo doras 
vyras, prigulėjo į 2 draugystes ir 
jų kasztais tapo gražiai palaido
tas. Paėjo jis isz Suvalkų guber
nijos, Prienų parapijos, Purvi- 
niszkių kaimo.

M. S. Draugas.

Paminėjimas Lattimero 
skerdynių.

Lietuviai, lenkai ir slovakai, 
Hazletonc apvaikszcziojo metinį 
paminėj mę Lattimero darbinįkų 
skerdynių, kuriose 40 darbinįkų, 
lietuvių, lenkų ir slovakų tapo 
užmusztų. Apvaikszcziojimas pa
minėjimo dienos Hazletone buvo 
be iszkilmių, lenkiszkoj bažny- 
czioj kunįgas Aust atlaikė miszias 
už užmusztų darbinįkų duszias. 
Laikrasztis “Amerikansko Slo 
venske Noviny” kvieczia dabar 
lietuvi?zkus, lenkiszkus ir slo- 
vakiszkus darbinįkus ant pana- 
szaus apvailtezcziujime į Never
kę, NŠL

Pataisymas.
“Lietuvej” buvo patalpinta, 

buk atsitikime, kada papjovė 
Ragelį, saliune susivaidyjo už 
mergę. Tas ne tiesa. Žinomi cz*a 
pesztukai, kurie papjovė Ragelį, 
dar pereitę metę supjiustė kokį 
ten slovakę S u d e Ragelis liu- 
dyjo ant jų ne naudos, todėl jie 
vien laukė pragos užtai atkerezy 
ti, kada proga pasitaikė, ioz to ir 
pasinaudojo. Ragelis buvo blai
vus ir gerus žmogus, į vaidus ne- 
«ikiszdavo.

Excursia J Bostoną.
Niekei Plate geližinkelis par 

daviuės exkuraijos_ tikietus isz 
Ch eigos į Bostonę ant 16, 17, ir 
18 Rugsėjo už $19 į abi pusi 
(rouod trip). Tikietai bus geri 
ant sugrįžimo iki 30 d. Rugsėjo. 
Kad atsilikus sziai progai daugy, 
bė žmonių važiuos, taigi norinti 
gaut miegojimo karus, turi atsi- 
szaukti aukseziau prie J. Y. Cala- 
han, Gen’l Agent, 111 Adams 
•St, Chicago, III. Telefonas: 
Main 3389. <*)

Vienatinėlietuwiszka APTIEKA. Mes 
liuDczi&m liekarstwas. į visur o ypatin
gai TRAJANKA. Prisiusk tt5c. stam- 
poms ar kitaip, o apturėsi. Reikale ra
ižyk pas mus, o visada rodą su atsaki- 
mu apturėti. Adresuok,

P. W. BIER8TEIN 4 CC ,
Shenandoac Pa

Isz wisnr.
U Italijoj, miestelyj Maddalo- 

ni siautė kelias valandas baisus 
gaisras, prie ko sudegė 7 vyrisz- 
kiai, 2 moterys ir 2 vaikai.

|| Wengrij<»j uždegė su visu 
kaimas Baesany. Ugnyje pražuvo 
ir 8 vaikai, apdegusių vienok 
yra diktai žmonių. Tuos nugabe
no į ligonbutį.

|| VVengrijoj bevek su visu 
iszdegė didelis apgyventas kelių 
tukstanezių žmonių kaimas Lu 
pina, Waago klonyj. Prie to su
degė kėlios deszimtys vaikų.

* || Bristoliuje, Anglijoj,’ siautė 
didelis gaisras, kulisai isznaikino 
dayg didelių krautuvių ir teip 
triubų; terp kitko tapo ugnies 
isznaikinta ir Colstono Halle, 
kurioje atsibuvo amatinikų kon
gresas. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant milijono dotiarų.

Į| Turkijos sostapilėj, mieste 
Konstantinopoliuje, siautė smar
kus gaisras, kurisai beveik su 
aisu isznaikino Konstantinopo- 
liaus primieslį Buyukdeere,ėsantį 
prie Bosforo. Ugnis isznaikino 
ežia su viražam 300 namų. Wir- 
szutinėj Buyukdeere dalyj buvo 
parengti vasariniai gyvenimai 
svetimų krasztų pasiuntinių ir 
turtingų europieczių.

U Sztokholmo laikrasztis 
“Dagbladet” gavo isz miesto 
Victoria, ant Vancouver salos, 
telegramę, buk žvejai gaudanti 
didžuvis ant Ledinių jūrių, 
ėsanti ant laivo “Thisttle”, už
muszė pacztinį karvelį, prie ku
rio rado rasztę, kad perei'ę metę 
iszlėkęa ant orlaivio prie sziauri- 
uio žemės poliaus,Andree,yra gy
vas ir buk jam pasisekė prisi
griebti prie poliaus. Žiniai tai vie
nok Sztokholme ne nori tikėti ir 
laiko ję už tyczia amerikonų pa- 
ieistę humbugę.

|| Netoli Manchester, Anglijoj, 
ant geležinkelio atsitiko dideli 
nelaimė; pagimdė ję du neme- 
cziai valkiozai. Ui-tumė jie 
vienę stovintį ant kelio vagonę 
ant szėnių priesz atbėgantį grei 
tęjį pasažierinį trtikį, kurisai, su 
simuszęs su užstumtu vagonu, 
iszszoko isz rėlių. Susidaužę su 
pasažieti <is vagonai užsidegė. 
Trūkio maszinistas, jo pagelbinį 
kas ir du pasažieriai tapo ant 
vietos užmuszti; sunkiai sužeistų 
pasirodė labai daug, isz jų diktai 
dar turės mirti.

B Didžiausia ant visos žemės 
spaustuvė yra Londono Biblisz- 
kos draugystės spaustuvė, uždėta 
1770 metuose. Ji spaudine knį- 
gas 224 kalbose, taigi ne tikt 
kalbot-ė visokių civilizuotų tau
tų, bet ir kalbose nuožmių. 1879 
m. minėta spaustuvė atspaudino 
58720950 ekzempliorių visokių 
tikėjimi-zkos įtalpos knįgų; vien 
biblijų visokiose kalbose i užlei
do ne maž aus kaip 20000000 ek 
zempliorių. Minėta draugys'ė 
iszleido Bibliję ir lietuviszkoj 
kalboj; tikt ji spaudinta gotisz 
koms, taigi vokiškoms literoms.

|| Ties miestu Kolonija, vaka
rinėj Wokistijoj, siautė baisi 
audra, užkilo trys viens po ki 
tam debesys, su paskutiniu užki
lo ir baisios vėl ros, kurios daug 
mieste ir jo priemieszcziuose blė 
dies pridirbo. Puikioje, augszcziau- 
sioj ant svieto katalikiszkoj baž- 
nyczioj vėtra iezdaužė brangius 
langus. Priemieszcziai Poli ir 
Bagenthil tveria dabar vien 
griuvėsius, Bagenthale vėtra su
griovė dideles masziuų dirbtu
ves, priemiestyj Poli vienuose 
sugriautuose namuose viena mote- 
riszkė ir trejata? vaikų tapo ant 
vietos užmusztų; sužeistų gi ir 
teip apkultų yra labai daug žmo
nių.

NAUJI ISZRADIMAI.

| Dviem broliams, Jonui ir 
Robertui Gartonams, Anglijoj, 
pasisekė per sukryžiavojimę ge
riausių dabar Kur nors auginamų 
javų veislių užauginti nauję 
daug geresnę už visas dabartines 
veis'ę. Jų užauginti kviecziai 
yra ant 60% sunkesni už geriau

sius kur nors auganezius; jų avi' 
ž<>8 yra ant 40% sunkesnės už- 
geriausias kur nors auganezias; 
teipjau pasisekė jiems pagerinti 
miežių veislę Jeigu viskas, tei
sybė, kę apie tas naujas Gartonų 
sutvertas javų veisles raszo «ng- 
liszki laikraszczia, tai isztikro jų 
javai ne menkos vertės,ant iszmai- 
tinimo žmogaus užtenka pusę tiek 
lauko užsėti, kiek ant to reikėjo 
sėjant dabartines javų veLlea.

D Windobonos daktaras 
Hirschkorn netyczia iszrado 
vaistę nuo lunatizmo (nuo 
vaikszcziojimo naktimis mie 
gant). Sonambulizmas arba liu- 
natizmas yra taii teip sakant, ne 
visiszkas miegas, yra tai liga, li
gonis miegodamas • pakyla, 
vaikszczioja, kalba, atlieka viso 
kfus darbus. Sonambulizmę iki 
sziol laikė gydytoji! už neiszgy- 
domę ir gydymo jo nieks ne už
siiminėjo. Neseniai D rę Ilirsch 
komę pakvietė pas vienę jaunę 
merginę serganezię tona m bu liz
inu, bet ne ant jo gydymo, tikt 
ant gelbėjimo nuo kitokios ligos, 
į kurię ji buvo įpuolusi. Dakta
ras ant gydymo ligos pasinaudo
jo isz elektriko?, elektrizavo jis 
kaklę. Ant rytojaus giminės mer
ginos praneszė, kad ligonė per 
visę naktį iszgulėjo ramiai, nė 
sykį ne pakilo, nors teip kas nakt 
per keletę metų ji atlikdavo sa 
vo keliones ant stogų. Ant isz- 
bandymo įtekmes elektrikas ant 
sunambulizmo, ant rytojaus dak
taras vėl neva elektrizavo iigo 
nę, bet e’ektrikos visai ne leido 
ir tę naktį ligonė vėl vaikszcziu- 
jo; teip buvo kiekvienę naktį, 
kada ligonė ne buvo elektrizuota 
arba kada bu vo elektrizuota silp 
nai. Persitikrinęs apie įtekmę 
elektrikos ant sunambulizmo, 
D ras Hirschkorn pradėjo ję var 
toti sistematibzkai prie gydymo 
anos merginos ir į dvi sanvaiti 
su visu iszgydė, daugiaus ji ne 
vaikszczioja naktimis. To paties 
budo pasinaudojo ir prie gydymo 
kitų tokių jau ligonių ir visuose 
atitikimuose gydymo būdas bu
vo pasekmingas, visi jo gydyti 
ligoniai iszgijo. Tokiu mat budu 
netyczia tapo atrastas vaistas 
nuo ligos, kurię iki sziol laikė už 
ueiszgydomę.

B Audimus audžia isz visokių 
medegų, isz vilnų, szilkų, - linų, 
kanapių, medvilnės, Italijoj au- 
džii audimus isz siūlų, kokiu-* 
dirba jūrių sliekai Pinna nobilis 
vadinami. Dabar Prancnzijoj 
pradėjo austi puikius, lengvus 
audimus isz vortinklių. Wortin- 
kliai tinkanti ant audimo paeina 
nuo atr-akanezios vorų veislės 
besi veisianezios ant prigulinezios 
prancūzams salos Midagaskar. 
Audimai isz vortinklių iszausti 
lengvi, gražus, žvilganti kaip ir 
szilkiniai.gelsvos kaip auksas par
ves, drūti, drabužius isz jų pa
siutus galima ilgai neszioti. Ant 
parupinimo Prancūzijos dirbtu 
vėms reikalingų vortinklių, ant 
Madagaskaro pradėjo tyczia vo
rus augiuti teip jau, kaip antai 
augina ir vabalus dirbančius 
szilkus. Wortinkliai8 vienok da
bar nepasiganedina prancuziszki 
fabrikantai, jie pradėjo austi au 
dimus isz visokių vabalų sparnų, 
bet tokius audžia jau tikt ant pa 
reikalavimo visokių musų žemės 
milijonierių moterų, kadangi jie 
neiszpasakytai brangus, paprasti 
žmonės jų nusipirkti ne galėtų. 
Ant audimo, kiek jo reikia ant 
aprėdymo vienos moteriszkės, ei- 
na 5000 visokių vabalų sparnų. 
Isz vabalų sparnų audžia teipos- 
gi audimus cziabuviai Indijose, 
bet iszjųsiuvadrabužiustikl tur* 
tingiausioms ludijų valdonų mo
terim?. Audimai toki neiszpasa
kytai dailiai iszrodo, bet už tai 
j e neiszpasakytai brangus. Wa 
balų sparnai piprastai ne drūti, 
todėl reikia juo? pirma drūtais 
padaryti. Kuom juos sudrutina, 
apie tai žino tikt fabrikantai to 
kių audimų.

Priesz Amerikos atradimę in- 
dijonai Meksike audė puikius au
dimus isz visokių parvų žvil 
gan ežių mažutėlių paukštelių, 
kolibrais vadinamų, plunksnų, 
bet isznaikinus iszpanijonams 
meksikonų civilizaciję ir tas an 
dimo būdas tapo užmirštas; 
sziędien nieks nežino, kokiu buf 
du isz trumpų, mažutėlių plunks
nelių galima buvo siutus suverp
ti. Szmoteliai tokių audimų yra 
sziędien tikt labai turtinguose 
m u ze juose, už mažę szmotelį mo
ka tuksianezius dolarų, kadangi 
austi jų dabar nieks nemoka.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(Tąsa).
Uraliaus kalnai nepasibaigia ant teip vadinamų Tau

tų Vartų, taigi ant klonies upės Uraliaus, bet siekia ir to- 
liaus į pietus į teip vadinamą Turkmėniją, terp Kaspiszkų 
ir Araliszkų jūrių. Pietini dalis Uraliaus kalnų, atskirta 
upės Uraliaus klonies nuo tikrosios Uraliaus kalnų eilės, 
bėga į sziaurius nuo senojo, sziądien iszdžiuvusio upės 
Amu Darijos lovio ir vadinasi Vst Urto iszkilimu, jis yra 
jau Azijoj, iszkyla iki 200 metrų arba 660 pėdų augsz
cziaus jūrių pavirsziaus paveiksle stataus, įaip kokios 
tvirtynės sienos kreidinio pylimo.

Nuo to iszkilimo traukiasi į sziaurius ne kiek už ji 
augsztesni kalvų eilė vadinama Mugodžaro kalnais. Kal
nai tie traukiasi iki užsisukimui į vakarus upės’ Uraliaus, 
dar toliaus į sziaurius visas kalnų sistemas iszsiszakoja ir 
pasidalina į tris bėganezias paraleliszkai kalnų eiles: Va
karinę, Vidurinę ir Rytinę. Rytinę nuo Vidurinės atida
lina klonis virszutinės upės Bialos įpuolanczios į Kamą. 
Vakarini eilė, vadinama Urangojiszkais kalnais, yra augsz- 
cziausia; virszunė Įremti, prie isztakų upės Bialos, turi 
1500 metrų arba apie 5000 pėdų, virszunė gi Jaman Tan 
dar ant 300 pėdų augsztesni; atžalos tų kalnų besidrie- 
kianezios Volgos link vadinasi kalvoms Obszczo Sirto. Tos 
augszcziaus paminėtos trys paraleliszkai bėganezios kalnų 
eilės drauge paimtos vadinasi Pietiniu arba Giringu Ura- 
liumi, susibėga jos vėl į krūvą prie isztakų Ufos įpuolan
czios į Bialą.

Į Sziaurius nuo isztakų Ufos iki isztakų Peczoros trau
kiasi kalnai Vidurinio Uraliaus, kurioj tai dalyj yra dau
giausiai visokių mineraliszkų turtų. Pietinėj dalyj kalnai 
tie nusileidžia žemyn ir padaro kalnuose spragą, toj vietoj 
jie iszkilę tikt ant 350 metrų arba 1100 pėdų augszcziaus 
jūrių pavirsziaus. Per tą spragą bėga geležinkelis nuo 
Permo į Ekaterinenburgą. Toliaus į sziaurius kalnai vėl 
iszkyla, virszunė Kondžakovine turi 1600 metrų arba apie 
5800 pėdų augszczio.

Į sziaurius nuo isztakų upės Peczoros kalnai vadinami 
sziauriniu arba Voguliszku Uraliumi. Toj dalyj augsz- 
cziausios yra virszunės, kaip antai virszunė Toell Pos turi 
1700 metrų arba su virszum 5600 pėdų augszczio. Didėji 
kalnų eilė ne prieina visai iki pakranezių Kariszkų jūrių, 
bet vakarini jų atžala, vadinama Pae Choj, traukiasi per 
upę Karą iki Vaigacz pertakai, pertraukia ją jūrės, bet ant 
salų Vaigacz ir Naujos Žemės kalnai vėl pasirodo.

Ant rubežiaus terp Vidurinio ir Sziaurinio Uraliaus, 
netoli isztakų Peczoros, nuo Uraliaus kalnų atsiskiria ir 
bėga į vakarus iszkilimo diržas, teip vadinamas Szema- 
chiszkas Pakilimas, į sziaurvakarus gi atsiskiria teip vadi
namos Timaniszkos kalvos arba kalnai.

Uraliaus kalnai staeziai nupuola į rytus prie Sibeti- 
jos lygumų, ant rytinio szono kalnų yra viaoki minera- 
liszki turtai, kaip antai yra ežia kastynės: platinos, aukso, 
vario, geležies ir visokių brangių akmenėlių. Į vakarus 
kalnai nusileidžia isz palengvo prie Maskoliszkos žemu
mos. Ant vakarinio szono teiposgi ne trūksta mineralisz
kų turtų, bet ežia jų yra jau mažiaus, ežia yra geležies, 
vario ir druskos kastynės.

Uraliaus kalnai, nors 'prilyginant prie kitų kalnų, 
yra ne augszti, bet jie atsiliepia ant klimato abiejų jo pu
sių krasztų, jie sulaiko szaltus sausus sziaurrytinius vėjus 
puczianczius Siberijoj, neperleidžia ir sziltų drėgnų sziaur- 
vakarinių isz Europos į Siberiją; todėl tai klimatas vaka
rinėj kalnų pusėj yra daug sziltesnis ir drėgnesni s negu 
rytinėj pusėj. Kaslink augmenų, Uraliaus kalnai yra ru- 
bežiumi aržuolų, liepų ir Europos vaisinių medžių, teipos
gi tūlų atmainų žuvių, vėžių ir ūdrų, kurių niekut nėra 
Siberijoj.

Maskoliszka arba Sarmatiszka žemuma susideda isz 
sunesztų žemės sluogsnių, senesnės formacijos, kuriose yra 
mineraliszki turtai, yra giliai sunesztų sluogsnių uždeng
tos; tikt pietvakariniuose žemumos krasztuose vanduo 
upių Dnepero, Dnestro ir Boko iszgraužė suneštus žemės 
sluogsnius ir prisigriebė senesnių formacijų. Anglini for
macija traukiasi siauru diržu prie Uraliaus kalnų ir apie 
Maskvą, bet ežia ją tveria kalkės, b ne grynos anglys.

Per visą žemumą traukiasi du ne labai augszti iškili
mo diržai, augsztis jų yra 200 metrų arba 660 pėdų, retai 
kur iszkyla iki 300 metrų arba 990 pėdų augszcziaus jūrių 
paviršiaus, iszkilimai tie bėga per žemumą nuo rytų va
karų link, nuo Sziaurinio Uraliaus Baltiszkų jūrių link ir 
nuo Pietinio Uraliaus Karpatų kalnų link, pirmutinis dir
žas vadinasi Uralo Baltiszkų iškilimu, kurio pratęsimu 
yra Prūsų Paežerė, antras gi yra tai Uralo-Karpatiszkas 
iškilimas, kurio pratęsimu yra Lenkiškas iškilimas. 
Abudu tie iškilimų diržai jungiasi ant linijos pasidalini
mo vandenų sistemo Volgos ir Dnepero; tasai platus iszki- 
limas, kur susibėga abu pirmiaus paminėti iszkilimai vadi
nasi Centraliszku iszkilimu,

Uralo Baltiško iszkilimo juosta turi daug ažerų, sū
raus vandens szaltinių ir girių ir susideda isz trijų dalių: 
rytuose, prie Uraliaus kalnų yra teip vadinamas Sze- 
machinis iszkilimas, kurisai padalina vandenis sistemų 
Volgos, Sziaurinės Dvinos ir Peczoros; toliaus į vakarus 
nuo įdubimo, per kurį plaukia dvi Volgos įtakos, Szeksna 
ir Mologa, apie ažerą Umenį, yra Valdajiszkas iškilimas, 
kuriame augszcziausia vieta yra Popu kalnas, iškilęs ant 
350 metrų arba su virszum 1100 pėdų, iškilimas tasai į 
pietus susiduria su Centraliszku iszkilimu.

Iškilimas Uralo Karpatiszkas ne turi girių, bet ant 
paviršiaus už tai turi labai vaisingą juodžemę. Jis susi
deda iš sekanezių dalių: Obszczyj Sirt> yra tai kaipi atža
la Uraliaus kalnų, jis terp upių Irgizo ir Jeruslano ir prie 
įpuolimo Samaros atsiremia į Volgą; Prievolgiszki kalnai, 
iškilę aut 350 metrų arba 1100 pėdų, padaro augsztą de- 
sznį Volgos krantą, iszsiszakoja į sziaurius iki upei Okai, 
o į pietus iki prisiartinimui Dono prie Volgos ir išsiske- 
czia, rytini to iškilimo brauna iki Obszczo Sirto tvėre kran
tus seniai iki ežia besitraukusių Kaspiszkų jūrių. Toliaus, 
ant sistemo Dono traukiasi Donišzkas iszkilimas, kurisai 
šiauriuose atsiremia į Centraliszką iškilimą, augszcziaus 
sios jo vietos yra tai teip vadinamas Doniecky Kriai, į 
pietus nuo upės Donco, ant jo yra labai turtingos anglių 
kastynės. Dar toliaus į vakarus traukiasi Mažrusijos arba 
Ukrainos iszkilimas, vakarinėj dalyj iki jam prisigriebia 
atžalos Karpatų kalnų, šiaurinėj, terp sistemų Pripetės, 
Dnestro ir Boho iškilimas tas yra augszcziausiai pasikė
lęs, teip vadinami Avratiniszki kalnai iškilę iki 330 metrų 
arba 990 pėdų augszcziaus jūrių paviršiaus.

Paminėti du iszkilimo diržai padalina Maskolišką že
mumą į tris žemumų juostas: viena apima žemumas prie 
Ledinių ir Baltųjų jūrių, ją vadina Arktiszka žemuma su 
pajūrių tundromis, Tamaniszkų kalvų ji padalyta dar į 
dvi dalis. Vidurini Didesės Maskoliszkos žemumos juosta 
Centraliszko iszkilimo padalyta teiposgi į dvi dali, į indu- 
bim({ Vidurinio Dnepero arba Pagirenu krasztą vakaruose 
ir įdubimą Vidurinės Volgos rytuose. Ant galo pietinis 
žemumos diržas arba žemuma Ponto—Kaspiszka dalinasi 
teiposgi į dvi dali: vakarinę, vaisingesnę vadinamą Pan- 
tiszka arba Juodmariną ir Rytinę arba Kaspiszką.

Didesni Maskolijos upių dalis prasideda arba ant pa
ties Valdajiško iszkilimo arba netoli jo. Upės tos yra 
tai Centrališkos žemumos upės; isz kalnų apsiauezianezių 
žemumą tekanezios upės yra kraštinėmis, iš tokių yra: 
dvi Krasztines Uraliszkos upės, Peczora ir UraUus, dvi 
Krasztines Kaukaziszkos — Kuban ir Terek, dvi Krasztuti- 
nes Karpatiszkos — Dniestras ir Visla. Vienos isz tų upių 
teka į Sziaurinės Ledines jūres, kitoš į Baltiszkas, kitos į 
Juodąsias ir Azoviszkas, dar kitos į Kaspiszkas Jūres.

Isz upių tekanezių į Baltiszkas jūres, apie Nemuną ir 
Dauguvą jau kalbėjome pirmiaus; pakalbėsime dabar pla- 
cziaus tikt apie kitas.

Upė Neva, pasidariusi isz dviejų ažerinių upių: Vy- 
tegros-Svyro ir Lovates — Volchovo; abidvi iš tų upių per
plaukia per didelį ažerą, viena per Onegą, kita gi per II- 
menį ir abidvi įpuola į dar didesnį ažerą Ladogą, nuo ežia 
jų vandenys teka toliaus po vardu upės Nevos.

Lovate prasideda ant Valdajiszko iszkilimo netoli iš
takų Dauguvos, teka į sziaurius ir įpuola į ažerą Ilmen. 
Iš daugelio upių įpuolanczių į szitą ažerą reikia dar pami
nėti upę Mstą, kuri prasideda netoli ištakų Volgos, tei- 
posgi ant Valdajiško iškilimo, ant jos yra garsus Boro- 
viezo slenkszcziai, ji sujungta Visznevolocko kanalu su upė
mis sistemo Volgos. Kadangi plaukianti upe Msta "ma
žesni laivai ne galėtų išlaikyti didelių vilnių ant ąžero i 
Ilmenio, tapo nukastas kanalas, terp upių Msta ir Vol
chovo. Išplaukusi iš ažero ilmenio upė Volchov, kuri yra 
tikt pratęsimu upės Lovatės, teka į sziaurius ir įpuola į 
ažerą Ladogą.

Vytegra prasideda į sziaurius nuo Baltojo ažero, per 
kurį per Mariniszką kanalą jungiasi su Szeksna prigulin- 
czia prie Volgos sistemo, o per kanalą Virtemburgo ku- 
ningaikszczio su šiaurine D vi na.

Ažeras Onega pietinėj dalyj turi krantus vienodus ir 
žemus, sziaurinėj gi dalyj augsztus, uoluotus, tie krantai 
labai iszsiszakoję paveiksle pirštinės su keturiais pirštais. 
Išilgai pietinių ažero krantų tapo nukastas kanalas. Upė 
Svir teka isz to ažero ir įpuola į didesnį ažerą Ladogą. __w

Ažeras Ladoga, didžiausias su prėsku vandeniu ažeras 
Europoj, užima jis plotą 330 geografiškų ketvirtainių 
mylių, taigi didesnį negu visa Suvalkų gub.; šiauriniai 
jo krantai augšti, uoluoti, pietiniai žemi. Isz šiaurinės 
pusės, nuo Finlandiszko iškilimo į Ladogą įpuola upė 
Wuoksa, kuri vienok dėl savo vandens puolimų ne tinka 
laivų plaukimui; didžiausias toksai vandens puolimas yra 
Imatra. Isz pietinės pusės, apart paminėtų upių, Volcho
vo ir Sviro, įpuola dar Siaz su Tichvinka, kuri sujungta 
per Tichvino kanalą su upe Mologa, priguli nezia prie Vol
gos sistemo. Išilgai pietinių krantų ažero Ladogos nu
kastas kanalas terp Sviro ir Nevos.

Upė Newa po tikru savo vardu yra tai ištaka ažero 
Ladogos, ji perbėga tarpą nuo to ažero iki Kiniškai užta- 
kai. Upė ta nors trumpa, bet gili ir plati, kadangi ji pa
ima vandenis upių į Lodogą įpuolanczių, kurių ji yra tikt 
pratęsimu. Neva tinka ir didelių laivui plaukimui ir to
dėl ji nuo senovės lengvino žmonių susinešimus, dabar 
jos svarbumas dar pakilo, per sujungimą kanalais su upė
mis Volgos sistemo.

Apie Nemuną ir Dauguvą jau kalbėjome pirmiaus, 
todėl to dabar ne antrinsime.

Isz upių įpuolanczių į Sziaurinės Dedines jūres svar
biausios:

Sziaurini Dvina, Onega ir Mezen teka per Arktišką 
žemumą terp Timaniszkų kalnų ir Finlandijos iškilimo; 
kiekviena iš tų upių per tas šiaurinių kraštų lygumas 
teka paraleliškai ir įpuola į užtakas tų paežių vardų, tai
gi į užtakas Onegos, Sziaurinės Dvinos ir Mezenio. Didžiau
sia iš tų upių yra Dvina, jos įtakos: Suchona, Jug ir Vy- 
czegda siekia.net Szemachino iszkilimo ir tokiu budu pri
siartina prie upių sistemo Volgos,su kurioms sujungta ka
nalais Virtembergo kuningaikszczio, nukasto terp Sucho- 
nos ir Szeksnos, ir Kateriuos kanalu, terp Vyczegdos ir 
Karnos.

Sziaurini Dvina, nors teka per mažai apgyventus sziau- 
rinius krasztus, bet ji palengvina išgabenimą medžių iš 
didelių tuose kraštuose, per kuriuos teka, girių. Senovėj 
jos vertė buvo dar didesni, ji palengvino Szvedijos Nor
manams prisigriebimą į kraštus finiszkų tautų apgyven
tus, su kurioms vedė gana placzią prekystą; vėliaus Novo- 
grodas platino išilgai Dvinos savo valdžią; paskui angli- 
jonams ji palengvino su Maskolija prekystą, kada jos ru 
bežiai dar ne siekė parankesnių Baltiszkų jūrių.

Upė Peczora prasideda Uraliaus kalnuose, plaukia 
per klonį terp Uraliaus ir Timaniaus kalnų, įpuola į Pus- 
tozero užtaką, ant Sziauriniu Ledinių jūrių. Didelės ver
tės žmonių susineszimams ji ne turi, kadangi kraštai, per 
kuriuos teka, mažai apgyventi ir neturtingi.

Iš upių tekanezių į Kaspiszkas jūres svarbiausia yra 
Volga, prasidedanti ant Valdajaus iškilimo, Tvero guber
nijoj. Ant savo kelio jį isz pradžių teka į rytus, paskui į 
pietus ir ant galo į pietrytus. .

Pirmoje,taigi augsztutinėj savo tekėjimo dalyj, Volga 
priima iš kairės pusės upes: Tvercą, Mologą, Szeksną, 
sujungtas kanalais su sistemais Nevos ir Dvinos. Antroje 
dalyj įtakos iš kairiojo szono ne turi didelės vertės, svar
biausios yra įpuolanczios isz dešinio szono, kaip antai Oka 
ir Sura. Upė Oka prasideda pietinėj dalyj Centrališko 
iszkilimo ir teka į pietrytus, per savo įtakas, Maskvą ir 
Kliazmą, ji perbėga labiausiai pramoningas Maskolijos da
lis; su vaisingiausiais jos kraštais jungia Oką įtakos iš 
deszinės pusės, Moksza su Ona.

Vidurinėj dalyj Volga teka į pietus; deszinys krantas 
jos yra augsztas, kitas gi žemas, kadangi isz desziniu szono 
iki upei prisigriebia Prievolginiai kalnai. Kadangi prie 
dešino szono yra kalnai, tai iš tos pusės upė ne sugrie
bia žymesnių įtakų, išėmus upės Sarpos; užtai isz kairės 
pusės priima didelę upę Kamą, ilgesnę negu kokia nors 
upė Vakarinės Europos, iszėmus Dunajaus, prasideda ant 
Szemachino iškilimo, nuo kurio sugriebia ir įtaką Viat- 
ką; svarbiausios į ją įpuolanczios upės prasideda Uraliaus 
kalnuose, kaip antai Ozusova ir Biela su Ufa. Kita nuo 
Uraliaus kalnų Volgos įtaka yra upė Samara, kuri ją pri
artina prie Uraliaus. Pabaigoj to tekėjimo Volga prisiar
tina prie Dono.

(Toliaus bus)
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Muilas ir ligas gimdan- 
czios bakterijos.

Daktaras Reithofer, laikrasztyj 
“Arch'V fuer Hygiene”, patalpi
no rasztą apie savo tirinėjimus kas- 
link įtekmės muilo ant ligas gim
da nezių bakterijų. Jis peraitikri 
no, kad muilas naikina, jeigu ne 
visas, tai daugumą ligas gim- 
danezių bakterijų. Muilas naikina 
geriausiai choleros bakterijas: 
užtenka 1% muilo vandenyj, o 
toksai muiluotas vauduo urnai 
užmusza cholera bakterijis, |% 
potažinio. muilo *vandenyj į 5 
minutas užmusza visas galinezias 
jame būti choleros bakterijas. 
Kadangi prausdamiesi arba maz
godami rankas su muilu su varto
jame jo mažiausiai tiek, kad van
denyj bus 5% muilo, o kaip kada 
būva jo net iki 40%, tai turime 
pripažinti, kad mazgojimas ran- 

* kų arba prausimas! su muilu sau
goja žmogų nuo užsikrėtimo li
goms, nuvalo rankas nuo ligas 
gimdanezių bakterijų. Priderėlų 
todėl kuo daugiausiai maudytieji 
ir prie to gerai su muilu isztrink- 
ti visą kūną. Ant iszvalymo vi
sokių drabužių nuo cholerą gim- 
danezių bakterijų užtenka juos 
pamirkyti muiluotame vandenyj, 
o muilas isznaikina tas bakterijas 
arba ligos sėklas. TaigĮ, pasirodo, 
kad nėra didelio pavojaus ne- 
szioti drabužius po mirusių 
nuo choleros, jeigu tie 
drabužiai bus ilgai iszmirkyti 
vandenyj su diktu muilo nuo- 
szimeziu. Kaslink bakterijų 
gimdaczių sziltines, tai ant jų 
isznaikinimo reikia didesnio nuo 
szimezio muilo, jas užmu-za van
duo, kuriame bus mažiausiai 10% 
muilo; tudėl siaueziant kur szilti- 
nėtns, busi p rausi ant, reikia suvar
toti daug daugiaus muilo. Užtai 
nė joks muilai neturi įtekmės 
ant bakterijų gimdanezių twinki- 
mą žaizdų.

Isz visų muilo veislių varto
jamų prie naikinimo ligas gim- 
danezių bakterijų geriausiu pasi
rodė migdalinis muilas. NVartoji 
mas kitokių dezinfekejuojanezių 
medegų ir skystimų drauge su 
muilu neiszdavė laukiamo vai
siaus, prieszingai, kitoki dezin- 
fekejuojanti, taigi naikinanti 
ligų sėktas skystimai silpnina 

•. muilo įtekmę ir todėl drauge su 
muilu kitokių skystimų vartoti 
ne reikia ypacz, kad ežia paties 
muilo užtenka jeigu ne visuose, 
tai nors daugume atsitikimų.

Todėl lieluviszkos moterėlės, 
jeigu norite, kad jūsų szeimyno
se, kad jūsų namuose kuo re 
cziausiii lankytųsi ligos, nesigai 
lėkite muilo, prauskilės su muilu 
paežius kuo taukiausiai, prauski- 
te vaikus, muilykite skalbinius, 
mazgokite stotkus, nesigailėkite 
muilo ir grindims jūsų gyveni 
muose. Tuom ne tikt szvaresniais 
padarysite gyvenimus, bet ir 
sveikesniais, apsaugosite savo 
szeimyną nuo ligų jeigu tikt bus 
galima apsaugoti. Neužmirszki- 
te, kad neszvarumas, suskreti- 
mas yra didžiausiu visokių 
platintojumi.

1'gU

Gentaras.
Ne viena lietuvaitė neszioja 

karolius isz gentaro, jisai paminė 
tas net senovės dainose, jį gau 
dawo isz krasztų sziądien lietu
vių apgyventų senovės grekb 
nys ir rymionys ir labai brangiai, 
brangiaus negu auk^ą,pardavinė
davo. Kas gi vienok yra gentaras, 
isz ko jis pasidaręs? Pr<e degimo 
iszduoda jis sakų k vapą,jame ran
da smulkius vabalėlius,kaip antai: 
muses, skruzdėles ir tt. Jau seno
vėj, pražuvęs prie iszsiveržimo 
vulkano ^Vezuvijaus rymionis, 
mokslinczius Piinius, apraszo tei
singai, kad gentaras pasidaręs isz 
sakų jau dabar iaznykusios ant 
žemės puszies veislės; medžiai 
tie augo giriose musų tėvynės. 
Sikai tie, per ilgus amžius pa
virto į mineralą teip, kaip antai 
akmeninės anglys per ilgas amžių 
eiles isz augmeuų pasidarė tokio
mis, kokias sziądien isz žemės 

. iszkasa. Gentarą pažinojo rymio- 
nys ir grekonys dar Christui ne 
gimus ir už jį labai brangiai mo
kėjo, buvo tai brangiausias isz tą
kart pažįstamų brangių akmenė
lių.

Musų laikuose gentarą iszmeta 
Baltiszkų ir Wokiszkų jūrių vil
nys, matomai tose vietose, kur 
sziądien t< s ji rėš yra, labai seniai 1
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augo girios tų puezų, isz kurių 
sakų gentaras pasidaręs, bet pa
skui tos girios jūrėse nugrimzdo. 
Puszų tų sziądien niekur jsu 
nėra, jos isznyko nuo žemės pa- 
vrirsziaua, wadina gi jas Pinus 
succenifer. Gražinusius ir bran
giausius geratro szmotus iszmeta 
jūrės ant terp Karaliaucziaus ir 
kranto Stralsundo,Prūsuose ;tiesą 
graibyti jį isz jūrių nuo- Prūsų 
rando parsamdo žydiszka kompa- 
nija,graibo jį su tinklais ir plūgais 
si ju-ių dugno. Ant Samiai d »pus- 
talio kasa gentarą ir isz žemės, jo 
kastynės yra ir Lenkijoj apie 
Ostroleuką ir Pultuską. Lygiai 
isz jūrių, kaip ir isz žemės suren-, 
ka Prūsuose widutiniszkai po 240 
000 swarų kas metą. Iszgriehtas 
isz jūrių yra brangesnis, negu isz- 
kastas isz žemės.

Szmoteliai, kokiuose buwa 
gentaras, yra nedideli, szmotas 
sweriantis wieną swarą retai pasi
taiko; didžiausias gi szmotas, 
kokį pasisekė surasti, swėrė 17 
swarų ir jis yra dabar Berlyno 
muzejuje; kitas, - sweriantis 13 
swarų buwo surastas netoli Insru- 
czio. Prūsų Lietuwoj.

Biangiausias gentaras yra 
szwiesiai geltonas, toliaus tolin
tis parwą raugylų kopūstų. Per
matomas kaip stiklas yra pigesnis 
už nepermatomą. Parwa paeina 
nuo laiko, kuriame sakai isz pu- 
szies isztekėjo, taigi nuo szilu- 
mos ir nuo drėgnumo arbi sausu
mo oro.

Daugiausiai dirbtuwių iszdir- 
banezių vvisokius daktus isz gen- 
taro yra Karaliaucziuje, Masko 
lijoj gi daugiausiai jų yra Palan
goj ; ežia gentarą pristato Prūsų 
kompanija; Ostrolenkoj apdirba 
iszkastą isz žemės.

Apart Prūsų Lietuwos ir pa- 
kranezių Baltiszkų jūrių, gentarą 
randa Danijoj, pakrantėse Sziau- 
rinių Ledinių jūrių, ant salos 
Sicilijos, Isz pa n i joj, Wengrijoj, 
tūluose krasztuose sziaurinės A- 
merikos, Rumunijoj, ant salos 
Naujos Zelandijos, ežia jisai wisai 
juodas ir Birmanijoj, kur jis tan
kiausiai pasitaiko raudonas.

kasztawo 360000 dol. Apart tų 
gatawų jau naujų mokslainių 10 
dar stato, tos dar nepabaigtos. 
Skaitlius užsiraszusių naujų mo
kintinių publiszkose mokslainėse 
pasidaugino iki 200000waikų.Mat 
apie swetimas moksleines ne sun* 
ku surinkti wisokias reikalingas 
žinias, užtai apie musų parapijinę 
mokslainę tokių žinių surinkti ne 
galima, kadangi wiskas nuo lie- 
tuwiszkos wisuominė8 yra slepia
ma, nuo jos musų mokslainės už 
weizėiojas reikalauja wien pinį 
gų, bet jau kisztiesi kam nors į 
jos reikalus musų kunįgėlis neda- 
leidžia, jis lietuwi. zką moksluinę 
laiko už sawo priwatiszką sa- 
wastį, nors per ją kvailina 
wių vaikus.

lietu*

Aukos.
Ant piszelpos užsitarnavusio 

rasztioįko, Petras VVaiczulailis, 
isz Toluca, III. atsiuntė 50c.

Pereitame ‘‘Lietuvos” numery
je sziose aukose įsiskverbė szios 
klaidos: B. Lunas paaukavo 
tikt 5Gc. o ne |l,00; teiposgi 
aukautojas $1.00 isz VVaterbury, 
Conn. yra Jonas Pruselaitis, o ne 
J uozas.

Drangyscziu Reikalai
Teatras ir Balius.

Chicago, III.
Dr-tė Panų Szw. Marijos P. 

Ražanczawos turės teatrą ir ba
lių ant nedėlios, 11 Rugsėjo 
(September), Szv. Jurgio parapi
jos salėje, kurs prasidės 7 valan
dą vakare. Žaislė tėatro yra 
naujai paraszyta, kiekvieną isz 
žiūrėtojų užims. Grajys muzi
ka Dr-tės Dovido Karaliaus. Ti
kietai ant pryszakinių sėdynių po 
35c., ant visų kitų sėdynių po 
25c. Dėlto gi visus lietuvius ir 
lietuvaites užpraszo ant tos gra
žios zabovos pasirengti. Su guo
done. Dr-tė Panų Sz. M. P. R.

Wietines Žinios.

Petro Armino draugystė Union 
City, Conn. kelia balių 22 d. 
d. Rugsėjo 1898 m.; tą paezią 
dieną bus traukimas laikrodėlio 
ir 5 auksinių dolisrų. Tie patys 
tikietai bus ir ant baliaus įeiti, 
isz kurių bus paskirtos laimėjimo 
dovanos. Balius atsibus ant sa
lės Renehen. Szirdingai užkvie- 
cziame visus tautieczius ir lietu
vaites ant pasilinksminimo- Pra
sidės jis 7 valandą vakare ir 
traukeis iki 12 vai. nakties. Pe
tro Armino draugystės kas turite 
isz kitų miestų tikietus, teiksitės 
prisiųsti 10 d. Rugsėjo ant ant- 
raszo: Antanas Grie-izius, Box 
113 Union C ty, Conn.

Susirinkimas Petro Armino 
Draugystės atsibus 25 d. Rugsėjo, 
VVaterbury, Conn. ant Broak st. 
Szirdingai užpraszo visus,

Sekretorius.

ant 
nuo

isz-

— Pereitą panedėlio dieną 
Ch cagoj apvaikszcziojo darbinį- 
kųszventę; fabrikai nedirbo, to
dėl darbinįkai turėjo liuosą laiką. 
Pavadoj ėmė dalyvumą apie 50 
000 darbinįkų, kurie, nežiūrint 
ant neiszpasakyto karezezio, trau
kė miesto ulyežioms. Paskui vi
sokiose miesto dalyse buvo dar- 
binįkų susirinkimai ant apkalbė
jimo visokių reikalų.

— Pereita sanvaitė Ch'cagoj 
buvo neiszpasakytai karszta, szi- 
lumos buvo kasdieną su virszum 
9U° pagal Fahrenheito termomet
rą, vidurdienyj būdavo po 1CO° ir 
daugiaus. Teip ilgai besitraukiau 
ežių karszczių nuo 20 metų Chi 
cagoj ne <į>uwo. Nuo karszczio 
saulės spindulių kasdieną* po daug 
žmonių apsirgo, visų apsirgimų 
negalima jau nė suskaityti, jų 
pasitaikė po 50 ir daugiaus 
dienos; pasitaikė ir mirtys 
karszczio.

— Koksai James Taylor
keliavo į Klondikę, kur iszbuvo 
per isztisus justus, didelės laimės 
ten nerado, bet visgi atvažiavo 
jis į Chicagą, turėdamas auksinės 
pieskas už 440 dol., isz Chicagos 
norėjo keliauti į Jonia, Ky. Chi- 
cagoj užsimanė jis pasidairyti po 
miestą. Iszlipo ant Illinois Cen
tral dypo, kur susipažino su 
dyiem wyriszkiais, isz jų 
vienas pasisakė ėsąs jo kaimynu 
isz szteto Kentucky; tas nusive
dė visus į saliuną, kur iszgėrę 
alaus, iszėjo pažiūrėti ant gele 
žiakelio linijos. Bet vos perėjo 
pirmutines szėnis, prie jų pribė 
go už policijantą apsirėdęs wy- 
riszkis, iszk raustė kiszenius, atė
mė klondikieczio pinįgus ir auksi
nę pieską, kitus gi du vyriszkius 
nusivedė. Tada tikt Taylorsupra
to, kad jį apvogė ir pasiskundė 
policijai. Ta dar tą paezią dieną 
vagilius suėmė, bet pas juos jau 
nė pinįgų, nė aukso ne rado.

— Atsidarė jau Chicagoj pu- 
bliszkos mokslainės ;ant prasidėju
sių metų Chicagoj skaitlius lau- 
kanezių publiszkas mokslainės 
vaikų pasid'dino ant 10%; pa- 1 
statė 10 naujų mokslainių su 100 
kambarių, kurių pastatymas

Nedėlioj, 11 Rugsėjo 1898 m. 
1 walandą widurdienio, Draugys 
tė “Teisybės Mylėtojų” laikys sa» 
wo mėnesinį susirinkimą, Salėje 
L. Ažuko, 3301 Auburn avenue, 
Chicago. Ant kurio wisi sąna
riui turi pribūti, bus atlikti labai 
swarbus dalykai. Už nepribuwi- 
mą bus uždėta bausmė pagal kon
stituciją. Teiposgi užpraszome ir 
norinczius pristoti į musų Dr-tę, 
įttoimas 11.00

Su guodone, Wyriausybe.

Draugystė Apvaizdos Dievo 
pranesza visiems Chicagos lietu- 
viams, kad pigus už S. 100 įstoji
mas bus iki czvertmetiniui susi
rinkimui, kurs atsilaikys 25 d. 
Rug-ėjo, 1898 m. Dėltogi visus 
norinczius įstoti į draugystę ui* 
kvieczia pasiskubinti; kas nori 
į-<tot už |1.00, tegul ateina ant 
mitingo 25 Rugsėjo, nes paskui 
įstojimas bus wėl pagal konstitu
ciją. K. Kunca, prez.

J. Kraaiuskas, sek r.

Pirmas Balius!
Chicagos naujai susitvėrusi “De- 

mokratiszka Lyga” turės savo 
pirmą balių su ha toj, 1 d. Spalių, 
1898 m. salėje RuhL, 222 W. 12 
st., arti Halstėd, ant kurio gra
jys puiki muzika, o salė dide’i ir 
graži, taigi galima bus gerai pa- 
siliuksmyti. Balius prasidės 7} 
valandą vakare. Įženga wyro 
su paua 25c. Karai 12tos ui. 
davėž prie pats salės durų. Wi- 
sus lietuvius ir lietuvaites už- 
kvieezia atsilankyti.

Lietuviai Demokratai.

Į SKAITYTOJUS.
Kas utsiraszo laikra^ztį “Lie

tuvą” ir užsimoka už visą metą 
12.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsinnkti isz 
mu»ų kataliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kataliogo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

Szias dovanas duosime tik'iki 
nauju metu, po naujų metų jo
kių dovanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti puikias dova
nas,pasiskubiukik “Lietuvą” užsi- 
raszyti ir už ją užsimokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovanų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvą” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos.* Prisiųsdami pinį 
gus, visada uždėkite szitokį 
adresą:

A. Olszevmkis, 
Sub-Sta. 60, Chicago, III.

Istorija gražios Katruko* “ “10c
Istorija užtaiko Fraaeuzu vainos ataitiku- 

sioa Afrikoje -.
Istorija gražios Mageleno«

Niekei Blate exkur*Uain BoHtomą. 
likietai parsiduos ant trukių 

iszwažiuojanczių isz Ch'cagos 16, 
17 ir 18 Rugsėjo už |19 į abi pu
si ir bus gėri ant sugrįž ir.o net 
iki 30 Rugsėjo. Teiposgi pigios 
prekės į wisus rytinius miestus. 
Miegojimui prirengti karai net 
į Bostoną ir N'ew Yorką. Prekės 
pigesnės kaip ant kitų geležinke 
jių. Atsiszaukit arba raszykit 
prie J. Y. Calahun, Gen’l Agent, 

Adams st., Ch:cago. Telefo- 
Miin 3389.

111 
nas

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai 
vaikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Už greit ūmą ir 
teisingumą kasdien apturime užim
tus padėka vonių nuo lietuvių isz 
vit-ų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerūmą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
l>er marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. Olszevhkis, 
Sub Station No, 60, Cbicago, Ui.

i 
su- 
per

Preke pinigų
Ruskas rublis po..........
Prusiszkos markės po....

Prie kiekwieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant paežio 
kssztų.

Pigįgai iszs'ųsti per “Lietuvos” 
redakciją gieicziausiai su*raiksz- 
ežioj i ir niekada negali pražūti, 
nes, mes siuneziame per bago- 
eziausias bankas ir kiekwieną 
siuntinį asekuruojame.

,53c.
24Jc.

Neužmirszkitc, kad 16, 17 ir 
18 Rugsėjo bus exkursija į Bosto
nu Niekei Plato geležinkeliu už 
$19 į ten ir atgal. Tikietai ant 
sugryšimo bus geri iki 30 Rug
sėjo, 1898. Telefonas Main 3389.

Pajieszkojiiuai.
Pajieszkau sawo pusbrolio, Antano 

Sabaliausko, iaz Kauno gub., Panewežio 
paw., Nemakszcsių parapijos. Pirmiaus 
gy weno Cbicagoje, dadar nežinau kur. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią 
ant szio adreso:

Mateuszas Sabaliauskis,
Box 190, Westville, Iii.

60c

ga. Parnase Ž*a*wyk*s. 40c
Iszganimas wargdisnio. Knigek pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 3Sc
Juokingas pasakojimas apie Szaltabulzlua

ir du gražus straipsniai isz ukinikystes ta 
JuoaupasKonluSM«r»kis, arba kankinimas

C sijota po valdžia maskoliaus .50c
K. Donelaiczio rasztal . 40c
Ka darytis, kad būtame swnikl ir ilgai gyven

tume..................................................   lOe.
Kankles. Iietuwistkos dainos su natomis,

- - - - • ------- S6c.
lOe 

1
10c

15c 
10b. 
Ne. 

____ r________,______ .. 10c 
Kinai ir kaip jie gyvena. 10r
Kelios tetoriaskos dalbos. Czia talpines! labai 

gražios irsvarbios dainos *pieLIetuwua pra
eiti* jos lietuvlasku* kuoigaikssczlus, Kra
žių skerdyne Ir tt. . . . 10b

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

Keto tu tia, tragedija 5ee aktuose ant loszimo
teatru . , 20c

Keletas žodžiu apie lietuvius Ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pu»l.ft4 10c 

Kabalas talpinantis savyje visokius uimini-
mus ir ant ja reikalaujanti atsakymai. 10c 

Lietu vtozkaa Albumas Czia tai piaaai Davei k- 
stoi (ab-o/*i) gailingu lieuivtosku raaztini- 
ku. lietu vos mergino, moterių vaikinu Ir te
ntu, te i pu L paveikslai Liet Su»i vienijimo 
»eimo delegatu ir žymesniu Amerikos i rtu- 
vtozku bažuyeaiu................................... 50c

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. Anta
no Wienožinsko. Labai gražios dainos 2oę 

Lietuviai amžių gludumuose Csia talpi nesi ty
rinėjimai apie lietuvis*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. K n igele varta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui

Lengvas būda* paėstam per savęs pramok 
tie rassvUe. dėl nemokancziu

Lletuvisakos dalnoe Is* visur surinkto*, 
apie keturi szimtai dainų " 

Lietu vuzka* suupinis "
Lratavi.zkl RaszUl Ir Rat/t:nykai 50e
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rinti 7t dainas. ,, 15c.
Lictuutozkss lementorius voktozkoms lita- 

rotns preke SOc
Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo 

kisakoma literoms. Mc
Lietuvos Istorija, paraszyta S. Daukanto.dvi 

dideles knyga*, kožna po gi .50, sykiu
abi....................7....................................j.. |3.0U

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, is* kurio* galima užmokti 
f erai virti valgiu* ir ataakancziai vesti 

ukne ... . 30c
Lietuvi stea praeiti*, dabartis Ir ateitis 35c 
M<-de)o pasakojimas Szl knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskativmo. nes czia ap 
raaso atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus kraszlus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas r u 
trim i« abrozeliais '. . . IOb

Maskolljos politika su Europa ir katallkiaska 
bažuycala. Iatrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius Ir ju 
bažnyozias......................................... lOc

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos
Vklnykam* Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos teutiazkaa kilimas. Fotam ro
do* uklnykam* prie gero vedimo ukinykys- 
tes, ir keletas paaakalcziu ... 10c

Medega musu teutiszkai vaiatinykystei. Szioje 
knlgoje apraazo visa* ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kauntecziai ir Suvalkie- 
eziai. tepgl apraszo kokete vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preke ... 40c

Namelis pustelnyko “ “ 75c
Naaias lletuviszkas Lementorius „ lOc
Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo

le relem s „ ta.
Nedorybe Rymo Cteooriaua, istorija isz laiko

poaavoiimo N eroso .... 80c 
Nestpneszyk. Komedija grajyjama teatruose lOc 
Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpatystej

(soeijalioglszka* piesziays) 35c
Paskutine* mtezios.apysaka ita
Patarle* ir dainos................................................ i0c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Pulkas apraszymas tikru atsitikimu iszlai

ko lenkmeczlo vainos IRę3 m. 40c
Petro Armino raaztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų .... 10b
Praelte Vilniaus. Aprauso nuo pat pradžių

užaidejlmo miesto Wllnt*us,kokl jame 
kiioaztoriai buvo, koki lietuwtezki kn- 
ainikszcziai gyveno, kokie* kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu....'.................................... lOc

Pavogti arkliai ir Mendelis Didgalvis.Dwi 
gražio* pasakėlė* . . . 10c

Pasak* apie Joną Tuardauck* garsu burtinyk* 
ir jo darbu s sykiu su sprsszymais apie bur
tu*. Puslapiu llfl Preke , Sftc 

Pamok įausti apraszymai isz gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo*............................... 15c

Prsdžemokali* Rankos Raszto dėl norinczlu 
težinokite gražiai rasrytie lOo.

Pradini* mokais* anglis/ko* kalbos................75c
Pilna* szimttneUni* kalendorius su plane

tomis ..... lOc.
Pasakojimai Antano Tretininko „ „ 25c
Puiku*apraszyma* apie Ltetuva gi.oo
Pavasario Balaai. naujausiu dalau knygele, 

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

Plunksnos abrozeliai. Sseszlo* naujo*,labai
gražio* pasakos , 80c

Rlnalda Rinaidina* “ *■ gi M
Rodo* motinom* apie auginimą žindaneria

kūdikiu , , , , , 10c
Rauk vedi* senoviszkoa istorijos. Czia talpina*!

apru«zymat Egipto. Babilionijo*. FenlcHos, 
Persijos. Judeoe. Indilo* ir Kinu, pagal ju 
seniausiu* amžius. Yra labai akyva istori
ja. vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 60c 

Rinkimas vaito (valad*li») , , , 8c
Rutu Lapeliai naujausioedaino* vokisekoms

literoms . . . . , 15c
Senove* apraszyma* apie Dukterv Pilypo Ka

reivio ........................... , , , 50e
Sumiskimaas arba baime turi didele* akta.

Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos 16c 
Spaaabaa greito iszsimoktntmo angetsko*

bos n* apdaryta* “ g 1.00
o apdaryta* g 1.15

Trumpa Geografija arba žemes apraszymas, su
taisyta Nerio. 144 puslapiai. 48 abroaehai ir 
28 inapos visu svietu krasztų. Trumpai, atez- 
ĮUai ir suprantamai apraizyt* visa» svie- 

Tahnudaa žydu •• • 10c
Terp skausmu ia garbia Naujausio* dainos .J0c 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija ., 10c
Trumpa lietuvtazka Geografija paraszyta

kanigo Zebrio..................  |6c
Trumpi pamokinimai ir rodo* iszimto* isz

knygų ka. K. Antenavicziaus............. 10c
Tikyba ar Mokslas. Knyga dėl tynnejancziu 

tlkytia pasirement ant mokslo . 50c
Tetervinam* burkuojant ir Knr Trumpa ten

Trūksta. Dvi labai gražios pasakaites 10c 
Watto pirszlyste. Komedija dėl teatro |5c 
Wlr*zinyk*i Marga* paveikslėli*. Labai gra

ži pasak* apie virszinykus (urednykus) 
Lietuvoje , , , , . , 15c

Wese!ijos arba pagirenu gobtuve*........ ..... .Ž0c
zipona* bei Zipone ir auksingumas bei sldab- 

rlngumss li-tuviszku dainu Yra t*i moks- 
llaakas iszvadtiojima* apie paėjiu* lie- 
vtezkoa kalbos , , g5c

Kaip Irytie pinlriia ir turtą „
Kaip apaicintl nuo kolaro* Ir kiti naudingi 

■kaitymal ....
Kai U-iiybe nemeili puikloi apytakelei 

lis lietuviu gywenlmo „
K risti jonai Duonelaitii ,, „ 1

10c 

8Ž.00

Pajieszkau aawo pusbrolio, Kazimie
ro Walinawicxiaus, isz Kauno gub., 
Ssiaulių paw .Miraiczių kaimo. Jis pats 
ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant szio 
adreso: K. Kaniutis,

214 Elizabelhport. N. J.

Knigu Kataliogas.
Knigos HvietiszkoA intalpoa.

Anlma Vilto, aaujsusla Ir grasiausia pasaka, ka
rtai Skaitytojas alaidilaMgt negales. Tbc

Abeoels gensuse moklutuwe dėl valku >0c.
Anubius galas Ponėko Piloto, karto buvo 

sudie W toaspaties .lesaus. . .............5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge

lėje 10 gražiu pasakaleslu................... 15c
Aiuerlka Pirty)* Komedija dėl teatro 10c. 
A neg Jotai isssitarunal ir patarles tos gyveni

mo senove* Orekonu bei Rytnlonu“ •• 5c 
Aptokn Dievo, pasala......................................11.00
Aliute duktė kunlgaikasczio Kerniaus, nauja 

Ir graži pasaka........................... ,5c
Apie kalbu pradžia ir u k ros rodos dėl apsisaugo 

limo nuo neprieteliu wednnoziu iss tikro Ir 
i.zganingo tikėjimo kelio In prapulty. Csia 
raezejas nurodo k orios yra seniausio* a<>t 
svieto kalbos, nuo ko jos pneinn^nurodo kad 
lletswl»zka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiauidai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
issnaiklntl: ant galo psduoda rodąs kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c 

Arielka yra naudai paeinanti U* girtybes. Csia 
aprasso kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais sbrozellato žmo
gaus pilwo kokios is* girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima isssig^- 

5c 
1«B 
4UC

Pigiai ant paran<law<ijiiiio Szto- 
ras su bssementu ir stone. Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: 
Chielevski, 3301 Laurel st.

J6-B)__________________

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilkas, Ku- 
kardatt, JuoataN, Karūna* ir visus 
kitokius dėl Draugyszczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas mane, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUHONI8, 
67 N. Leonard St.,

WATERBURY, CONN

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, tHICAGO, ILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro- \ 1
doN ui rūpestinga, tei-
singa ir artis t Isz ką isz-

KUJOVM 

1194

KARŪNŲ, SZAKI’Ų, ji *
KŪKARDŲ, ROŽĖTŲ, dt 

BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt. Į $91| l SSį

Turiu už garbę ajireikszti guo- I # J K
dotiniems Kunįgams ir guodot in. Į jK
Draugystėms, kad asz dirbu wi- \ ’ 
sus augszcziaua paminėtus daig- , 
tus Pi^iausei, Teisingiau*ei 
ir Geriausei, nes per 30 metų Lg O
užsiimdama iszdirLimais įgijau [ui f -*, \ fAi 
geriauaą praktiką ir dėl to galiu o ®
wiską padirbi pigiau ir geriau ne- /n: j,:
gu kiti fabrikai. U

Su guodone I i
W. 8LOMINSKA, O7O MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Telefonas: t anai 7H.
Telefonuot galima isz kiekwienos 

aptiekos. į
838 W. 18th Street.

Nuo Stos iki 12tos ryto.

Ll6iuwiszka AuiicKa,
257 Hanover St., Boston, Maks.

Pilna wi9otoiu aptiekoriszku taworų csionykszcziu ir tižrubežiniu.

LIETUWfU DAKTARAS

MARJA DOW1ATT.
Kauno gub. Szauliu pavieto. n

AptiekĄje wiaada galinta rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams, 
rodąs dykai.

A pliekoje galima susikalbėt: ienkiszkai, ruskai, lietuwiszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbą. "**' ' f

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku hii- 
kraeetis, isseina wiena karta kas mė
nesį. kaaztuoja Prūsuos ir Austrijoj 

markės. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 arner. dolierį.

V ARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dwimėnesinis laikrasztis, kasz- 
tuoja Prosuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
sdresas padėti:

J. LAPINAS,
Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

Geriau*? Užeiga <lel Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbory, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkaa, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Užkwieczia wisus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczias.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Najina puikia*'Fotogr fijai, ut tuziną tiktai 

$2 00
fi)a* kopuik tutei.

NOTARIJUSZAS. 
CLAIM ADJUSTER

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanozei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savro viengenti:

F. P. Bradchulis,
054 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuąja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszcziusnume
rius galima gauti ui ftOe.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N Main Av., Scrauton, Pa.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasi ii nok po nr.

824 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

Baltas Karžigis (eiles)........................ .
Birute* dainos " “
Budai gydymo. Daktariszka knyga... 
Dievaitis, apysaka szio* gadyne*. Yr 

žiauria pasaka, kurios lietuviai 
negirdėjo. Preke ••

Dainų skrynele ,, »
D» wom»zkiu kryžius (Isztyrima* apie____

niszkiu kaimo kryžių) . < 10c
Du broliu piesziays isz turku kare* su masko

Ilai,...............................................................ta
Duonos jieazkotojai (apysaka) ... 36c
Du paikus spraaaymal apie nedorybe žydu ir 

____ rinlma valku gl.OO 
lega 8. Daukanto bijoerafljai (gy- 

________ Yra tai uaajause knlgete ir labai 
akyva, kurioje aprausytas gymenlma* Stma- 
noDauksnto nuo p*t kūdikyste* iki jo sušer
ti**: kaip augo, kur mokinosi k* velke Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpini*. Apart 
to knigeleje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... 8O0 

loliogtozko* smulkmenos 36c
le žalcziu karaliene ir iszgriovima* Kauno 
pilis l*tt m., du puiku* dramai parassyti Ą- 
leksandro Gužuozio 36c

“Dirva”

S. Leliaulc,

szaapaaa Ir alui.

WAŽIUOJU

Lietuwi8zkas Saliunas 
užlaiko gera alų, seniauses ir ciystaa a- 
rielkaa ir kwepenczius cigarui. Geriame 
užeiga dėl szwiežlai atwažewusių įChi- 
caga. Prie to turi gera sale dėl mitingu, 
atokių ir kitokių xabowų, 

S. LELIASZIU8,
650 S. Ganai St., CHICAGO.

“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 apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinj- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J.J. PAUKSZTIS & CO.
PLYMOUTH PA.

tuwiu pad-jimo ... 10c
GyweDimaa Stepo Raudnnslo pasakos 15c 
Gyvenimas Ge«awalte« (Genovefos). Yr» 

tei labai pulki Ir pamokinanti pasaka, 
apie kurt* lietuviai jau daug kartu gir- 

— Mo
10e 
50c

dajayra
Graži valka kanai* **
Istorija Europos tu mapoms

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turiu už 
garbe pra 
neszti Gd. 
Kunįgams 
ir guodot. 
Draugys
tėms, kad 
asz atida
riau lietu
vi szk ai — 
lenkiszką 
dirbtu v ę 
bažnytinių

daikių, iszaiuwiuėjamų (haftų) 
artistiszkai szilkais ir auksu, kai
po tai: arnotų, kopų, badaky- 
mų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priimu 
nuo žemiausių iki augszcziau- 
šių. Nepasigirsiu kad asz dir 
bu piginus už kitus, bet kas mane 
darbus pamatys, pažins jų vertę.

Dėltogi meldžiu kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszczių, kas 
reikalaujete gerai padirbtų virsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mane apsteliuoti, o užtikrinu 
jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Andru8zewlczaite.

115 W. Division St.
Chicago, ]

M. A. PawlauskaN,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
soir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geriauses “Slnger” siuvamas 
maszinas už pinįgus irant iszmokescziu.

Szllubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 prabos . 

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

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

M. A. PAWLAU8KAS, 
------ , Cleveland, O.

A»•*.* Zmsa * v v

Illinois. 24 Foreman 8L,
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