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Politiszkos žinios.

Amerika ir Iszpanija.
Iszkeliavę į Europę Amerikon 

sandaros komisoriai ilgai wieszė- 
jo Anglijoj, tūli isz jų laike kal
bas rengi nanczias prie susiiiszimo 
Angliję su Amerika priesz kitas 
Europos tautas, kurioms pasėjo 
be jokio reikalo ir naudos nepa
sitikėjimu Amerikai terp kitų 
Europos vieszpatyszczių. Dabar 
wienok pasibaigė jau tos demon
stracijos ir komįsoriai ant galo 
apleido Angliją ir iszkeliawo į 
Prancuziję, priesz kurię kwietė 
Angliję prie susiriszimo. Į Pary
žių atkako ir iszpaniszki komi-o- 
riai. Laikraszcziai paduoda, buk 
iszkeliavusiems į Paryžių isz pa- 
niszkiems komisoriams randas 
.prisakė prieszintiesi, jeigu Ame
rika panorėtų pasilaikyti Filipi
nų salas. Tos salos turinczios 
pasilikti po lazpanijos valdžia, 
kuri geriaus užganėd nsianti gy
ventojus negu patekus saloms 
kitai kokiai nors vieszpatystei.

Maisztinįkų vadovas ant Fili- 
nų, Aguinaldo, iszleido atsiszau- 
kimę j visas civilizuotas viesz- 
patystes, ne vien į Amerikę. Sa
vo atsiszaukime jis reikalauja 
visiszkos neprigulmystės Filipi
nų saloms ir tikisi, kad visos tau
tos pripažįs fi'ipiniecziams tiesę 
būti neprigulmingais. Ar Amerika 
isz tikro nori tas salas paimti ar 
ne, to dabar nieks nežino, bet 
Washingtono randas pats supran
ta, kad jam ežia reiks pergalėti 
daug prieszginybių ne vien isz 
Iszpanijos pusės: Iszpanija 
gal vien pasinaudoti isz priesz
ginybių kitų Amerikai statomų, 
bet ji pati su ginklu nesiprieszys. 
Ant pergalėjimo tų prieszginybių 
Amerika dabar d rutina savo pa- 
jiegas ant Filipinų, siunezia ten 
vis dauginus szviežių kareivių.

Kaip ant Filipinų, teip ir ant 
Kubos, daugumas gyventojų rei
kalauja visiszkos neprigulmystės, 
priesztarauja Amerikos virszinį- 
kystai. Tas ir nežingeidu, kadan
gi kubiecziai yra iszpaniszkos kil
mės, amerikonai jiems dar ne sim- 
p^tiszkesni negu iszpanijouai.Czia 
Amerikai reiks dar daug truso 
ir pinįgų paszvęsti, kol įves ant 
Kubos sziokię tokiętvarkę. 1&000 
iszpaniszkos kilmės gyventojų 
ant salos Porto Rico, nenorėdami

pereiti po Amerikos valdžia, isz- 
reiszkė norę persikelti kitur, nors 
į Iszpaniję.

Dabartini karė parodė, kad isz 
Amerikos pagelbos norėjo vien 
pasinaudoti Kubos ir Filipinų 
pasikėlėliai, bet nė vieni isz jų 
ne nori tapti Amerikos ukėsais- 
Priesz užėmimę Havai salų pakė 
lė protestu cziabuviai tų salų 
gyventojai. Chiniecziai ir japo- 
niecziai skundžiasi, buk atsiųsti 
ant tų salų amerikoniszki karei 
viai isznaikino jų daržu-*. Taigi 
mat pasirodo, kad Amerika per 
karę ir per platinimę savo val
dybų draugų nelaimėjo, užtai pa 
daugino skaitlių nedraugų ir ne- 
pasitikinezių. ,.

Prancūzija.
Prancūzijoj dar vis nenutilo su 

Dreyfuso prova. Gyventojai 
ežia, rodosi,pasidalino į dvi dali: 
vieni reikalauja atnaujinimo pro- 
vos ir nubaudimo visų kaltų ka
riaunos virszinįkų, nors toki už
imtų augszcziausius urėdus; prie 
tų priguli dabartiniai valdžią lai
kanti m misteriai; antrę dalį tve
ria prieszinįkai atnaujinimo pro 
vos; prie tų priguli prezidentas 
Faure ir buvęs pirma karės mi- 
nisteris Zurlinden, kurisai, pasi
traukęs nuo ministerio urėdo, 
pastojo Paryžiaus kariszku gu
bernatoriumi. Prie pirmutinės 
dalies priguli daugumas Prancu- 
jps gyventojų: prie antros gi 
kariauna. Paryžiaus gubernato
rius, po kurio valdžia yra visa 
šlovinti mieste ir jo aplinkinėse 
kariauna, gali stabdyti sūdo tiri 
nėjimą- Isz dalies ir dabar jau 
tę daro. Pulkaunįkas Picų u a rd, 
kurisai Žolės provoje iiudyjo už 
Žolę ir Dreyfusę, kurisai savo 
liudyjimais apkaltino daug pran- 
cuziszkų oficierų, ant jenerolo 
Zurlindeno prisakymo tapo puso- 
dytas į paslap'ę kalinį: prie jo 
neprileidžia ne tikt draugų, gimt 
nių, bet nė advokato, kurisai 
apsiėmė sude būti apginėjumi Pic- 
ųuardo. Matomai, kad virfzinįkai 
prancnziszkos kariaunos teip jau 
sukorupuoti, pasileidę kaip ir tū
li Amerikos urėdnįkai. Jie prie- 
szinasi atnaujinimui Dreyfuso pro- 
vos todėl, kad joje turėtų pasiro
dyti kaltė ir kitų augszcziausių 
kariaunos virszinįkų, o per tai ir 
kariaunos įtekmė Prancūzijoj tu
rėti nupulti. Nežiūrint ant priesz- 
toravimų, ministerių pirmsėdis, 
Brisson, užgyre Dreyfuso provę 
atnaujinti.

Įnirszimas abiejų pusių teip 
pakilo, kad maža priežastis gali 
pakelti Prancūzijoj naminę kaię 
ir kraujo praliejimus, kas iszeitų 
vien ant naudos Prancūzijos 
prieszų. Prieszingos kariaunai pu 
sės laikraszcz'ai wis smarkiaus 
apkaltina prezidentę Faure’a ir 
jenerolę Zurlindenę, buk jie, susi
tarę, su kariaunos pagelba, kurios 
oficierų kaltes stengiasi uždeng
ti, nori panaikinti Pran 
euzijoj konstituciję ir vai 
dyti krasztę kaip diktatoriai 
vieni, teip kaip Maskolijoj caras, 
pasiiėmęs ant kareivių ir daugy
bės urėdnįkų valdo Maskoliję, 
visai gyventojų nesiklausdami 
ar jų rėdą gera ir teisinga. Kaip 
ežia tos tasynės pasibaigs, dabar 
dar nieks ne gal įspėti. Prezi- 
dėntę remia visi Prancūzijos Mas
kolių draugai ir pritarėjai.

Majoras Man-hand apleido 
Faszodę, kurię užėmė į tuos krasz- 
tus atkakę isz Egipto anglijonai. 
Užtai prancūzai sumuszė didžiau- 
się savo prieszę vidurinėj Afri
koj, negrų karalių Samory. Mu 
szyje 500 Samory kareivių tapo 
užmusztų, 5000 pateko į Prancu 
zų nelaisvę, 50000 pripažino 
prancūzų valdžię. Wisas Samory 
krasztas pateko prancūzams, nors 
jį rėmė anglijonai suteikdami 
ginklus.

umę laikę pakėlė ir audruti no 
Japoniję, o tę-yk Msakolijd bu
tų atsėję iszsižadėti platinimo 
savo valdybų Chinuose, kadangi 
400 milijonų Chinų gyventojų 
yra daug didesni pajiega negu 
Maskolija. Taigi ji parėmė savo 
pinįgais prieszingų cieooriui urėd 
nįkų dalį, tie susitarė su cieco 
riaus motina ir paveržė valdžię 
isz rankų jauno ciecoriaus, gal būt 
jį nužudė. Kaip ten isztikro su 
juom yra, nežinia: vieni laik
raszcziai garsina, buk jis tapo 
nunuodintas ir kad jau pasimirė, 
kiti gi vėl garsina, buk jis sun
kiai serga ir todėl pats atidavė 
waldž>ę savo motinai. Kiipten 
ne butų, bandymas cifooriaus per 
europėiszkę apazviet^mę ir atsa 
kanezias reformas etdrutinli ir 
pakelti Chinus tuom tarpu ne 
pasisekė. Užtenka, kad net Chi- 
nuose ir tai pas cieoorių užgimė 
supratimas reikalo europėiszko 
apszvietimo ir reformų ant Eu 
ropos paveikslo. Kas nepasisekė 
dabartiniam cieooriui, tas gal pa
sisekti kitiems, užtenka, kad ir 
ežia užgimė jau mėginimai. 400 
milijonai žmonių amžinai ne mie
gos, o jie yra tokiu bfcisi pajiega, 
kokios nėra niekur pnt žemės. 
Tuom tarpu Maskoliuos azviešos 
stabdytojams pasisekt nedaleisti 
szviesos į Chinus, bet jeigu jos 
reikalę supras ir gyventojai,tęsyk 
nė jokia galybė nuo agaiszvietimo 
chinieczių nesulaikys. Perperėjimę 
valdžios į ciecoriaus motinos 
rankas, praszalintas. nuo urėdo 
U Hung Czang ir kiti Maskoli- 
jos papirkti tarnai .vėl sugrįžo 
prie valdž oe, Maskįiijos į'ekmė 
vėl susidrutya Chinuo*e. Ta’*,'1 
žinoma, iszeis ant Anglijos, Wo- 
kietijos ir Amerikos ne naudos.

Kaip Maskolija neužkenezia 
svetimos įtekmės visuose krasz
tuose į pietus nuo savo valdybų 
Azijoj, geriausiai parodo, kad 
maskoliszkas pasiuntinys piie Ko 
rėjos ciecoriaus pakėlė protestę 
priesz norę jo sutverti,ant saugo
jimo savęs, gvnrdiję susidedan • 
czię isz amerikonų, anglijonų. vo> 
kieczių ir prancūzų, jisai sako, 
kad tokia gvardija galinti būt 
vien isz maskolių. Tęsyk, žino
ma, maskoliams lengva bnt prie 
visko Korėjos ciecorių priversti, 
jeigu jie jį ir nužudytų, nieks to 
nesuseka

Pietini Amerika.
Nesutikimai terp Italijos ir 

Pietinės Amerikos republikoe 
Wenezuelės už sunaikintus ita 
liszko pavaldinio Geruti i turtus 
teip pasididino, kad terp tų 
vieszpatyszczių tapo pertraukti 
diplomatiszki susineszimai, ita- 
hszkas pasiuntinys ir visi konsu- 
liai apleido savo vietas. Nežiu 
rint vienok ant to, Wenezuelės 
randas ne nori iszmokėti Italijai 
pripažinto atlyginimo. Kę dabar 
darys Italija, neužilgio pamatysi
me. Gal jį atsiųs kariszkę laivy- 
nę ant naikinimo VVenęzuelės pa- 
kranezių miestų.

Karę rengia ir Chili su Argen
tina. Abidvi republikos iszsiun- 
tė kariaunę ant rubežiaus. Jeigu 
nieks neįstengs sutaikyti, turės 
užgimti karė terp tų republikų.

Isz Lietuvos.
Gaisrai.

Pirmoje pusėje Pjutės mėnesio, 
Wilniaus guK buvo isz viso 33 
gaisrai, kurie užgimė: 6 nuo ne
atsargumo paežių padegėlių, 1 
nuo negerai įtaisyto kamino, 2 
nuo padegimo, 4 nuo perkūno 
įtrenkimo ir 20 nuo nežinomų 
priežaszczių. Wisuose tuose at
sitikimuose ugnelė pridirbo blė- 
dies ant 58751 rubl. Didžiausias 
gaisras buvo kaime Cijuniszkiuo-

Egiptas.
Anglijonai galutinai isznaikino 

derviszų kariaunę. Kaip žinote, 
po musziui po Omdurman, su
trauktos ežia aisos derviszų pa- 
jiegos tapo anglijonų ir egiptijo- 
nų sumusztos, didesni jų dalis 
krito ant mu*zio lauko, kita dalis 
pateko į nelaisvę, patsai jų pra- 
naszas, su 3000 kareivių pabėgo 
ir užsidarė mieste Gedarif, prie 
kurio 22 d. Rugsėjo prisiartino 
dalis angliszkų ir egiptiszkų pa- 
jiegų susidedanti isz 1500 karei
vių. Užgimė muszis, kurisai trau
kėsi per tris valandas; pasibaigė 
viskas visiszku derviszų sumu- 
szimu. Ant muszio lauko krito 
500 dervi>zų. Isz angliszkos ir 
egiptiszkos pusės, trys oficierai ir 
59 egiptiszki kareiviai tapo pa 
szauti ir 37 užmuszti. Po t am an- 
gliszka ir egiptit-zka kariauna su
grįžo į Chartumę, tūlose vietose 
paLko, ant jų apgynimo, mažu* 
kariaunos pulkelius. Grįždami 
niekur prieszų ne patiko, paėmė 
jie vienę plaukiantį į pietus der
viszų garlaivį.

Wokiszki laikraszcziai garsina, 
buk Anglija atiduoda Wokietijai 
savo valdybę Zanzibarę, rytinė 
se Afrikos pakrantėse, už tę gi 
Wokietija daleidžia Anglijai 
pirkti nuo Portugalijos Delagoa 
užtakos kolionijas,

Turkija.
Ant Kretos kraujo praliejimai 

tuom tarpu apsistojo. Maskolija, 
Prancūzija, Anglija ir Italija at
siuntė į Kandiję kariszkus laivus 
ir po dalį žemės kariaunos ant 
apgynimo krikszcžTonių nuo ui 
puolimo mahometonų. Tų krasz 
tų laivynių virszinįkai nutarė 
sutverti sziokię tokię valdžię, 
kuri dabotų tvarkos, paskirti 
tuomtarpinį gubernatorių isz 
vietinių gyventojų,o ant protes 
tų sultano ir jo pritarimo visai 
nesidairyti; nuo Kretos prasza- 
linti turkiszkę kariaunę ir sulta
no paskirtę gubernatorių. Pue 
tokios sutarties kalbino Wokieti- 
ję, bet tojė atsisakė eiti isz vien 
su kitoms Europos vieszpatys- 
tėms.

VVisuose rytiniuose krasztuose 
katalikai yra po Prancūzijos glo
ba. Kadangi vienok paskutiniuo
se laikuose Jetuzolimoj Prancū
zija pradėjo per daug nusilenkti 
Maskolijai, kuri tankiai ežia dar
bavosi ant katalikų ne naudos, 
Wokietijos ciesorius laike eavo 
atsilankymo Jeruzolimoj norėjo 
pagarsinti, kad jis priima po sa
vo globa katalikus Turkijoj, ant 
ko sultanas noriai auti 
ko. Prancūzija vienok, pajutu
si, kad per tai jos įtekmė turėtų 
sumažėti tuose krasztuose, per 
savo katalikiszkus vyskupus už
protestavo pas popiežių, ir pra- 
szė jo ne atiduoti Wokietijai nė 
jokios įtekmės ant Turkijos kata
likų. Prancuziszkų vyskupų pro
testo popiežius iszklausė ir paliko 
Prancūzijai tiesę būti apginėja 
katalikų visuose ne krikszczio- 
niszkuose musų žemės krasztuose.

Chinai.
Chinų ciecorius, supratęs, kad 

silpnumas kraszto paeina nuo sto
kos apszvietimo, iszdavė prisa- 
kymę rengti mokslaines ant pa
vidalo europėiszkų, savo atsilie 
pime kalbino chinieczius ne nie
kinti apszvietimo vakarinių 
krasztų, kadangi tasai pasirodė 
geresniu už senę chintszkę. Į 
Chinus atkako buvęs Japonijos 
ministerių pirmsėdis Ito, kurisai 
pažadėjo Japonijos pagelbę prie 
įvedimo Chinuose reikalingų re
formų. To pabūgo pulkai chi- 
niszkų urėdnįkų ir Maskolija, 
kadangi atsakanezios reformos 
butų galėjusios teip tę krasztę 
sudrutinti ir pakelti, kaip jos į

prisakymę padirbti ir smulkius 
popierinius pinįgus: po 5, 3 ir 1 
rublį pagal naujas kvarmas; tuos 
naujus pinįgus paleis terp žmo
nių ateinaneziunse metuose.

Isz Rygos.
Atidarius Maskolijoj du nauju 

politechniszku institutu, vienę 
Warszavoj, kitę gi Kijeve, skait
lius atsiszaukusių su noru pasto
li į Rygos politechniszkę iustitu 
tę sumažėjo. Szį metę su noru 
pastoti į Rygos institutę atsiszau 
kė isz viso 300 krikszczionių ir 
tie visi tapo priimti, žydų atsi- 
szaukė isz viso 54, taigi 34 vie 
tiniai ir 20 svetimų, terp kurių 
tūli atkako net isz Siberijos. Žy
dų priėmė isz viso 23, visi jie 
paeina it>z Latvijos, kiti gi. dėl 
stokos vietos,negalėjo būt priim 
tais.

Arklių lenktynės Wil- 
n i nje.

Arklių auginimo draugystė, 
kaip kitais metais, teip ir szįmet 
parengė Wiluiuje arklių lenkty
nes. Maskoliszka arklių auginimo 
draugystė nuo savęs paskyrė 
kelias dovanas už greieziausius 
arklius. Didžiausia isz dovanų 
buvo 2000 rublių. Isz v so gi 
dovanų buvo net keliolikę, po 
2000 rubl., 1000 rubl., 800 rubl., 
500 ir po 250 rubl. Lenktynėse 
ėmė dalyvumę tikt specijaliszkų 
visokių dvarponių arkliai, todėl 
dvarponiams ir dovanos pateko.

Naujos geležinkelių lini
jos.

Darbai prie dirbdinamos gele
žinkelio linijos nuo Szventėnų į 
Panevėžį eina skubiai, pabaigoj 
Lapkrtczto pr adės j«u *Wo’i szė 
nis. Rugsėjo gi, kaip tiki, pradės 
bėgioti trukiai. Apart to, pradė
jo jau ženklinti Lietuvoj ir kilę 
geležinkelio liniję, kurios ilgis 
bus 277 viorstų, beg-* jis nuo Pa 
nevežio, per Puszololus, Linka 
vę, Paszventenę, Goldingenę į 
pageri ntę VVindavos portę.

Wa kari nė moteriszka 
mokslainė Kaune.

Turtinga žydelka, Abramso 
nienė,susitarusi su kitoms, paren
gė Kaune vakarinę ant pasi- 
mokinimo visokių mokslų 
merginoms ir moterims mok- 
slainę Į ję szįmet atsiszaukė 200 
norinezių mokintiesi moterų ir 
merginų; isz to skaitliaus priėmė 
170. Nuo besimokinanezių nėjo- 
kio užmokesnio nereikalauja. 
Prisiraszusios į mokslainę mote 
rys beveik vien žydelkos ir pro 
testonės, katalikių visai nėra.

Pagerinimai portų ant 
Baltiszkų jūrių.

Buvusį Liepojuje prekėjų por
tę maskoliszkas randas perkeitė 
ailt kariszko, todėl prekėjai tavo- 
riniams laivams turėjo parengti 
kitę portę, kurį dabar jau baigia 
rengti. Porte bus parengti elek- 
triszki žiburiai. Pernovo pertas 
taps pagilintas teip, kad jo gilu 
ma bus visur 12 pėdų; isz to 
matyt, kad į jį ne galės įeiti di
desni laivai. Upė Pernava bus 
pagilinta iki 16 pėdų.

Jawų prekės Liepojuje.
Pereitę sanvaitę Liepojuje už 

lietuviszkus javus mokėjo: už 
rugius 78 kap. už pudę; už avi 
žas paprastas 63—-68 kap., gera* 
69—72 kap., grynas be jokių 
primatszymų 73—77 kap., ge
riausias 78—80 kap. Lynų Sė
mena 122 kap., miežiai 62 kap., 
kviecziui 86—95 kap. Kvietinės 
klynės51—59 kapeikos.

Pasiutęs szuwa.
10 d. Rugsėjo, VVilniuje,pasiu

to azunytis sargo Ttlnero namų, 
ant priemieszczio Antokoliaus. 
Kadangi nieks jo ne dabojo, ap
riejo jis daug aplinkinių gy
ventojų szunų, sukandžiojo dvi 
dukteris paties tų namų sargo, 
kituose gi namuose sukandžiojo 
dar tris žmonis. Szunį užmuszė 
policijantas, sukandžiotus gi nu
gabeno į specijaliszkę pasiutusių

se, Giedraiczių valszczjaus, Wil- 
niaus pav.. kur ugnelė isznaikino 
su visoms trioboms 8 uket». Blė
dį tam kaimui ugnelės padarytę 
skaito ant 1 9230 rubl., viskas gi 
buvo asekuruota vos ant 477 
rublių. Taigi žmonelės ežia labai 
daug turi žudyti.

26 d. Pjutės, miestelyj Smor- 
gonėj, Wilniaus gub., kurio di
desnė dalis iszdegė pereitę metę, 
užgimė wėl gaisras. Ugnis pasi
rodė mažame tvart ūkyje prie 
malūno, priguiinezio Wilninus 
etacziatikiszkam soborui, pradėjo 
greitai platintiesi, bet subėgu
siems gelbėtojams pasisekė ję su 
valdyti. Isz vi*o sudegė 6 namai 
ir kelios negyvenamos triobos.

Miestelyj Glubokoje, Dianos 
pavietyj, Wilniau8 guo., 4 d. 
Rugsėjo Siautė didelis gaisras. 
Sudegė ežia 20 namų ir daug ne 
gyvenamų triobų.

Žwėjų nelaime.
Ant Baltiszkų jūrių, prieszais 

Klaipėdę, 20 d. Rugsėjo siautė 
baisi vėtra. Daug žvėjų laive
lių susidaužė ir paskendo; prigė- 
rė ir mažiausiai 20 žwėjų. Dau 
gumas pražuvusių žvėjų buwo 
lietuviai. Apie Rusnį vėtra bu
vo jau silpnesni, bet ir ežia ne 
visi žvejų laiveliai, iszplaukę 
ant jūrių žvejoti, sugrįžo; kas 
su tais nesugrįžusiais atsitiko, 
dar nežinia.

Baltiszkų jūrių pakrantėseterp 
Palangos iki Liepojaus siautė 23 d. 
Rugsėjo baisios vėtros, laike ku
rių daug žvėjų valczių ir ma 
žesnių laivelių susidaužė. Laike 
tų vėtrų mažiausiai 110 žmonių 
Latvijos pakrantėse prigėrė.

Nieko ne pelne.
10 d. Rugsėjo, į grafo Czapskio 

parengtę rcstauraciję namuose 
Leichterio, ant Wilkmergės ui. 
Kaune, naktyj įsikiaustė vagiliai 
ir iszgabeno vi^us daiktus restau
racijos pagelbinįko, kaip antai 
visus jo drabužius ir kuparėlį. 
Tasai,p nėjęs namon,užtėmyjo va
gystę ir leidosi vagilių jieszkoti. 
Užtiko prie Strasburgo medžių 
krantuvės tris vagilius ardan- 
czius pavogtę kuparėlį, ant 
klausymo, kę jie ežia veikia, va
giliai paliko kuparėlį, o pats 
leidosi bėgti. Ant rytojaus Czap
skio restauracijos pagelbinįkas 
rado ir savo drabužius, kurie bu
vo įkimszti i medžių tarpę Stras
burgo medžių krautvėj. Taigi 
mat vagiliams ežia nepasisekė 
nieko pelnyti.

CGrkwe Szweksznoj.
Szvėkt-znoj, Kauno gub., mas

koliai užsimanė statyti staeziati 
kiazkę cerkvę, bet kad jų ežia ne 
daug, todėl neįstengia tę pada
ryti, randas gi, žinodamas, kad ir 
be jo paszelpos neva isz aukų 
įstengs jie pastatyti, nesiskubina 
su savo paszelpa. Aukas ant to 
mierio renka pulkaunįkas Sviet- 
los. Nėra abejonės, kad jis. per 
vietinius maskoliszkus urėdo į- 
kus, prie aukų ant cerkvės vers ir 
lietuvius katalikus. Ne duokite 
lietuviai jam nė skatiko, kadan
gi maskoliai ne aukauja nieko ant 
bažnyczių, bet dar katalikų aukas 
tankiai pasisavina.

Nauji popieriniai pinįgai 
Maskolijoj.

Peterburgo popierinių pinįgų 
dirbtuvės dirba dab.ir pagal nau
jas kvarmas pinįgus. Ateinantį 
metę bus paleistos terp žmonių “bu 
mažkos” po 50J ir 50 rublių, ko
kių iki sziol ne buvo. Ant 500 rąb. 
bus paveikslas Petro Didžiojo, 
ant 50 rubl. paveikslas Aleksan
dro II; ant 100 rublinių, kaip ir 
ant dabartinių,bus paveikslas Ka
tarinos. Dirbtuvės gavo teiposgi 

szunų sukandžotų gydinyczię 
D-ro Orlovėkio.

* Orai Lletuwoj.
Nuo Rugsėjo oras visuose Lie

tuvos krasztuose atszalo, užsto
jo ruduo, 8zilumos būva vos po 
6—8° pagal Reaumuro termomet- 
rę. Būva vėjai ir lytus; mieste 
VVilniuje vaikszcziojanczių so
duose ne daug jau matyt. Szaltis 
užstojo urnai, netikėtai po karsz- 
tų dienų.

Wardan Teisybės.
65 Nr. “Saulės”, Onupras 

Bandžius, prisitaisęs sau uodegę 
“vieze”, raszo, jog Draugystė 
Lietuvių Sz. Kazimiero Škotijo
je, stovi kaip garnys ant vienos 
kojos, be jokio tvirto pama
to, nes neturi nė jokių virszinį
kų. Kiek tame yra teisybės, 
galima bus matyti isz žemiaus 
paduoto apraszymo.

Jauna musų, nes tik 7 mėne
sius amžiaus turinti. Draugystė 
Szv. Kazimiero turi 407 sąna
rius, skait-ius jų kas mėnuo di
dinasi. Daugelis priguli tikt 
prie užlaikymo kunįgo, ir moka 
mažiaus. Kiekvienas sąnarys 
moka 1 szilingę ir 6 <penas ant 
mėnesio (37| centus). Isz tų pi
nįgų mokasi alga kunįgui, o kas 
liek ii, eina į kasę ir isz tos t-umos 
m o kasi pagelba sąnariams Drau
gystės, atsitikus ligai, jeigu ji 
traukiasi ilgiausnegu 1 sanvaitę. 
Prie įsiraszymo pas mus nesimo
ką skyrium ir už tai pagelbę 
pradedame mokėti po trijų mė
nesių po szeszis szilingus ($1-50) 
ant sanvaitės. Praėjus gi sze- 
sziems mėnesiams po įsiraszymui, 
mokasi po deszimtį sziiingų, arba 
$2.50 ant Banvaitės.

Tokiu būdu, nors dar keturi 
mėnesiai kaip mokame pagelbę 
sąnariams, bet jau iki sziai dienai 
iszmokėjome prispaustiems lijjs 
jnusų broliams 15 L 5s. t.y. $75, 
12c. Daliar turime kasoje 
67 L. 12 s. 5p. t. y $388 ir 12c. 
Pinįgai visi padėti Savmgs Bank 
of Glaegov. Prezidentu musų 
Draugystės yra kun. Dr. Warna- 
gyris, sekretoriam Benediktus 
Szyrvidas, kasierium L udvikas 
Sarafinas. Idant su musų Drau
gystės pinįsrais ne at-it ktų teip, 
kaip atsitinka Amerikoje, mes 
tur>me keturis dažiurėtojus ka
sos: Justinę Peczaiiį isz Glen- 
garnock, Motiejų Mickevyczių 
■sz Garnbroc, Jonę Miszkulį isz 
Buhvell Park, Jonę Szibszyn- 
skę isz Belshill. Kiekvienas isz 
jų kiekvienoje valandoje gali 
reikalauti nuo kasieriius parody
mo pinįgų įėjimų ir iszėjimų ir 
kiek jų yra. Pinįgus į bankę 
padeda kasierius, bet knįgutes 
bankos tuojaus atiduoda prezi
dentui teip, jogei nė prezident&s, 
nė kasierius vienas atimti pinį
gų isz bankos negili. Apart to, 
kasierius turi sudėjęs 15 f.s. kau
cijos.

Atskaita yra iszduodama ant 
kiekvieno mitingo, kurių buvo 
jau trys. Mieris musų Draugys
tės yra užlaikyti kunįgę ir szelpti 
brolius lietuvius ligoje. Teip 
stovi Draugystė Szv. Kazimiero 
Škotijoje. Kodėl gi O. Ban
džius suvis kitaip paraszė į Sau
lę”?

Kad pradėjau apie Škotijos 
Lietuvius raszyti,tai szį tę ir dar 
pridursiu. Yra pas mus “Ben
drystė skaitymo knįgų”, uždė
jo ję kun. Warnagyris. Priguli 
prie jos, kaip ant pradžios, 71 są
narys. Į Bendrystę moka kiek
vienas sąnarys 2s. arba 50 centų 
ant metų. Bendrystė skaitymo 
knįgų turi jau 132 knįsras. visos 
yra apdarytos. Maižiesziaus 
mokslų ir jiems panaszių žinių 
neturime, bet turime naudingas 
knįgas.

Turime ir laikraszcz ų po kele- 
tę egzempliorių, kaipo tai: “Tė
vynės Sarsrę” “Lietuvę” ir “Vie
nybę”. Kadangi ne visi pi išira- 
szė prie Bendrystės skaitymo 
knįgų. tai kunįsas Warriagirys, 
norėdamas kuo daugiausiai prie 
jos pritraukti, sąnariams dalina 
abrozdėlius Panelės Szv. Ausz- 
ros Wartų su maldelėms. Gal 
kas vėl pradės neteisingai pada
vinėti žinias į laikraszczius apie 
Szv.. Kazimiero Draugystę 
Škotijoj, tat asz daugiaus ne at
siliepsiu, dabar jau musų Drau
gystės ir Bendrystės visi žinos 
tikrę stovį. Sąnarys.
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Blėdį

Gaisrai.
t Sheboygan, Mich. Sudegė 

czia didelės lentų pjovinyczios 
Thompsono Shmito sūnų. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 150 
000 dol., asekuruota gi viskas 
buvo vos ant 60000. Minėta 
lentų pjovinyczia buvo Huncan 
Cityje, Sheboygano pavietėj.

La Porte, Ind. Sudegė czia 
didelės meblių dirbtuvės Rob. 
Buck & Sons. Blėdį ugnies pa
darytę skaito ant $30,000. Sude
gus dirbtuvėms, kelios dešim
tys darbinįkų ne teko darbo.

Toledo, Oh. Sudegė ežia di 
dėlės javų krautuvės “Union 
Elevator”. Prie to sudegė 8 žmo
nės, 8 mirtinai apdegė, 10 gi yra 
sunkiai apdegusių ir apkultų. 
Krautuvėse sudegė ir 600000 
buszelių visokių javų, 
ugnies padarytę skaito ant 700 
000 dol.

Nelaimingas atsitikimas.
PiTTsBURG, Pa. Parengė czia 

ant upė* perstatymę mūšio Ma 
nillės ūži akoj, ant ko susirinko 
į 2000 žmonių. Perstatymas pa
sisekė gerai ir žmonės, tikėdami, 
kad tai viskas, pradėjo 
skir.-tytiesi. Tuom tarpu persta
tymo parengėjai norėjo dar susi
rinkusiems paleisti feierverkus. 
Tas vienok jau nepasisekė: feier- 
werkai expliodavo ir jų parengė 
jai: kapitonas Adams, kapitonas 
Miller ir jų pagelbiiiįkas likosi 
ant vietos užmuszti.

Nelaimes kastynese.
Brovnsville, P^. 23 d. Rug 

sėjo, kautynėse Snoden Empire 
atsitiko baisi susirinkusių gazų 
explioz<ja, nuo kurios užsidegė 
kasiynių olos ir ugnis užkirto 
darbinįkams išėjimo kel ę. Kas 
tynėj dirbo tękart 70 darbinįkų. 
Isz jų 8 lupo tuojaus užmuszti, 3 
mirtinai apkulti, kitus gi pastse 
kė išgelbėti.

Nanticoke, Pa. Oloje Nr. 
1 czianykszczių anglių kastynių, 
nusunkusios žemės trys kalnaka
siai tapo ant vietos užmušti, ki
ti buvę olojo, nors su dideliu 
vargu, bet išsigelbėjo.

Skėsta in žemę katalikiszka 
bažnyezia.

Audenbied, Pa. Czianyksztė ai
riška szvento Patriko bažnyezia, 
pastatyta ant olo8*Ybehigh Valley 
Coal Co. kastymų. žnorna, s ta t y 
darni bažnyczię, apie tai nieko 
nežinojo, tikt dabar tas apsireisz 
kė: žemės pavirszius neišlaiko 
bažnyczius sunkenybės ir ji su ja 
pradėjo slūgti gilyn į olę; vie
nas bažnyczios galas jau dabar 
gana žymiai į olę nugrimzdęs

Baisus sūkurys.
Lima, Oh. 24 d. Rugsėjo, 2 

vai. po pietų, užkilo czia baisus 
sūkurys, kurn-ai labai daug blė 
dies pridirbo mieste ir jo aplinki
nėse. M es e į 30 namų tapo su
griautų, o prie to ir keliolikę 
žmonių gana sunkiai apkūlė. 
Aplinkinėse sugriovė daug far 
mų. prie to keli žmonės tapo sun 
kiai apkulti; sugriautuose tvar
tuose pražuvo daug arklių ir 
kilų naminių gyvulių.
Wargai aukso Jieszkotoju Alas- 

koj.
St. Paul, Minn. Sugrįžo czia 

iš Davson City aukso j ieškoto
jas Edv. Marks. Jis ten rods 
rado laimę ir parsigabeno aukso 
už $50,000, bet tokię laimę A- 
laskoj retai kas randa. Kaip jis 
pasakoja, Davson Cityje ligonbu- 
tyj gu** 700 aukso jieszkotoju 
serganti sziltiuėmis nuo bado ir 
kasdienę vidutiniszkai mirszta jų 
po 25-

Nelaime
St. Paul. 

geležinkelio 
ant kelio stovinezię karvę, nuo 
susitrenkimo išszoko isz rėlių ir 
tapo užmestas aut kitų szėnių, 
kurioms bėgo tękart tavorinis 
trūkis, kurisai smarkiai sudavė į 
išmestę isz szėnijj trūkį ir kelis 
jo vagonus sudaužė. Frie to du 
žmonės tapo užmuszti, vienas gi 
mirtinai apkultas-

Debesu praplyszimai.
Charlotte, N. C- 24 d. Rug

sėjo, vakarinėj dalyj Sziaurinės 
Carolinoa siautė smarkios audros 
su debesų praplyszimais, kurios 
labai daug blėdiee pridirbo kor- 
nais užsėtiems laukams. Klonis 
upių Jadkin ir Cętavha užliejo 

ant geležinkelio. 
.Netoli Savoy, Wis. 
trukia, pervažiavęs

užtvinę vandens. Szėnys Caro- 
lina & Northvestern geležinkelio 
ant 2 pėdų giliai vandens apsem 
tO8.

Atsiuntė netikrą numirėli.
Green BAf, Wis. Giminės pa- 

simirusio kareivio 1 kompanijos 
VVisconsino regimento, Martino 
Jansen, pareikalavo nuo karei- 
viszkų valdžių, kad kūnas butų 
atsiųstas ant palaidojimo. Kada 
atėjo grabas, atidarę jį pasimiru 
šio giminės pereit iferino, 
jiems atsiuntė kunę^visai kito 
numirėlio.

kad

Wetros.
Niagara Fall, N. Y. 27 d. 

Rugsėjo, czia ir po wisę Niagaros 
pussalį, terp ažerų Erie ir On- 
tario, siautė baisi vėtra, užgrie
bė ji Tonavaudę, St. Catherines, 
Meritonę, Ont.; sugriovė daug 
triobų. Skaitlių prie to užmusztų 
paduoda ant 6, tiek jau yra mir
tinai sužeistų. Apart to, Merito- 
ne, sugriautoj mokslainėj,20 vai
kų tapo apkultų.

PerMowe Pastorių.
Perry, Okl. Metodistų pasto

rius, Broodus, suviliojo 16 metų 
dukterį farmerio Heenans ir ap
leidęs savo aveles, bandė su su 
viliota mergina išbėgti kitur. 
Pasigedęs dukters tėvas, leidosi 
pėdomis pabėgėlių ir juos suradęs, 
perszovė netikusį duszių gany- 
toję ir atsiėmė suviliotę jo mer- 
ginę.

Isz darbo lauko,

Ne
an-

rado naujus
kurių parengs 

Ind. Czia-

pssige- 
žmonių

Bay City, Mich. Rengia 
czia naujas anglių kastynes.

Nev Whatcom, Wash. 
toli szito miesto rado naujus 
gitų plotus.

Sharon, Pa. Riinberly’o ge
ležies dirbtuvėse isz palengvo 
pradeda dirbti.

T Montpelier.Ind. Czianyksz 
ežioj geležtes dirbtuvėj dirba ge
rai, be perstojimo.

1 Gate City, Ala. Darbo 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse yra užtektinai.

T Nev Kensington, Pa. Wi- 
sose czianykszcziose geležies 
dirbtuvėse dirba gerai.

5 Elvjod, Ind. Wisose dirb- czia statyti nauję plieno dirbtu 
tuvėee “American Tin Plate Co.” 
darbai eina labai gerai. ,

T Youngstovn, Oh. Wisoe 
ežianykszczios geležies dirbtuvės 
dirba gerai pilnę laikę.

1 Waukegan, III. Cyclone 
Woven Fence Co. į szitę miestę 
perkelia savo dirbtuvei.

Stahl, Mo. Czianykszcziams 
kalnakasiams padidino užmokesnį 
už darbę ant 10c. nuo tonos.

5 Windsor, III. Aplinkinėse 
szito miesto 
anglių pl< tus, ant 
kautynes.

5 Alexandria,
nykszczioj geležies dirbtuvėj 
dirba gerai, išėmus blėtos dirbi
mo dalies.

1 Ensley City, Ala. Ch ca 
gos kapitalistai rengiasi czia pa 
statyti didelę geležies ir plieno 
dirbtuvę.

Portland. Oh. Kaily kas- 
tynėse darbinįkai sztraikuoja, to
dėl tegul czia nieks neina darbo 
jieszkoti.

5 Pittsburg, Pa. Auchor ge
ležies dirbtuvė neužilgio pradės 
dirbti; dirbtuves tas paima kita 
kompanija.

Carlinville, III. Aplinki 
nėse kastynėre dirba gerai, bet 
toįjaus yra daug kastynių, kur 
dirba silpnai.

Massillon, Oh. Darbai aplin
kinėse kastynė<-e truputį 
rino, bet vargstanezių 
yra dar vis daug.

Canal Dover, Oh.
Iron Co. atliko jau savo
vėse visokius pe>taisymus, da
bar jose dirba gerai.

T Johnstovn, Pa.
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse eina gerai ir yra viltis, kad 
teip bus per ilgesnį laikę.

<[ Wheeling, W. Va. Whitta- 
kero geležies dirbtuvėse, po 
trumpam stovėjimui, pradėjo 
dirbti ir dirba gerai.

5 Reading, Pa. Užgimė czia 
nesutikimai terp kalnakasių ir

Reever 
dirbt u-

Darbai

kastynių savinįkų; kalnakasiai 
ketina štraikę pradėti.

•Į[ Primrose, Col. Neužilgio 
ketina czia parengti naujas an
glių kastynes: rengimu užsiims 
Colorado Full & Iron Co.

r Monongahela City, Pa. 
Sztraikas kautynėse Jutte&Co. 
pasibaigė, kastynėa Pool pradėjo 
jau dirbti tr dirba gerai.

T Philadelphia, Pa. Caia- 
nykszcziai diwonų dirbtuvių sa- 
vinįkai nutarė uždaryti dirbtu
ves iki pabaigai szių metų.

Allegheny City, Pa. Nau
jai pastatyti geležies tarpinimo 
pecziai ant Preble av. ir Hood 
Run pradės dirbti dar šį mėnesį.

Terre Haute, * Ind. Czia- 
nykšezio apskriezio vienose kas- 
tynėse dirba gerai, bet yra diktai 
ir tokių, kurioje darbai eina labai 
silpnai.

Canonsburg, Pa. Fort Pitt 
Bridge Co. szitame mieste ketina 
padidinti savo dirbtuves ir pri
imti paskui prie darbo daugiaus 
darbinįkų.

T Kenyon. Mas. Czianyksz- 
czios medvilnės dirbtuvės likosi 
ant neaprubežiuoto .laiko su visu 
uždarytos ir per tai 200 darbinį
kų neteko darbo.

Centreville, Ia.
czianykštė kooperatyviszka 
kompanija ketina parengti naujas 
anglių kastynes prie Kookuh & 
Western geležinkelio.

T Dės Moines, Ia. Cz'anykš- 
ežiai kalnakasiai pakėlė eztreikę; 
kastynių užveizėtojai sako, kad 
nė vieno štraikierio nepriims 
atgal prie darbo.

T Blossburg, Pa. Ant pasku
tinio savo susirinkimo kalnaka
siai szitų kastynių nutarė neiti 
ant sztraiko, jie pasiganėdina 
uom uždarbiu, kokį gauna.

Olneyville, R. I. Czia- 
nykszczios į ta i sos plovimo vilnų 
pradės dirbti dar šię san- 
vaitę. Kitur szito szteto tokiose 
jau įtaisose dirba visur pilnę lai
kę.

Sheffield, Ala. Czianykš- 
cziose pudleriškoee dirbtuvėse 
prasidėjo darbai, bet dirba mažai. 
Kaip girdėt, dar szįmetę ketina 

Wiena

vę.
Niles, Ind. Czianykszcziose 

geležies dirbtuvėje dilba gerai; 
senoj dirbtuvėj pradėjo dirbti 
porę sanvaiezių atgal. Pudlerisz 
kos dirbtuvės negauna tiek darbi- 
nĮkų,kiek reikalauja.

•J Santiago, Cuba. Laikrasz 
ežiai prane-za, kad aplinkinėse 
amerikonų už'mto miesto Santia- 
go rado turtingus anglių plotus, 
ant kurių neužilgio parengs kau
tynes. Ar tikt ežia ne bus laik
raszczių paleistas humtugas?

Massillon, Oh. Czianyksz
cziose geležias dirbtuvėse, išė
mus pudleriszkos dalies, dirba 
gerai. Recko stiklo dirbtuvėj 
pradėjo dirbti. Dirbtuvėse Hesso 
& Snydero dirba gerai. Akmenų 
skaldytojai užtai pakėlė szira:kę.

Nev York. 2000 siuvėjų 
moteriszkų drabužių firmos Fried- 
man Bros, sztraikę laimėjo ir 21 
d. Rugsėjo sugrįžo wisi prie dar 
bo. Jeigu ir kiti visi darbinįkai 
laikytųsi vienybės kaip New 
Yorko siuvėjai, sulauktų geres
nių uždarbių.

VVinnipeg, Manitoba. Czia- 
nykšeziai farmeriai reikalauja 
darbinįkų ant nuvalymo laukų. 
Atkako czia 4500 darbinįkų isz 
Ontarro, bet tų neužtenka. Į 
Winnipeg kasdienę ateina tele
gramai su reikalavimais darbinį
kų, bet jų ir mieste neužtenka.

T Sprinkfield, III. 100 negrų 
kalnakasių, kuriuos iš Ala baruos 
parsitraukė Virden kastynių sa- 
winįkai vieton pakėlusių sztraikę 
baltve džių, reikalauja, kad juos 
sugražintų atgal į Alabamę. 
Negrai apskundžia kastynių sa- 
vinįkus, kad jie juos parsitrauk
dami nieko apie besitraukiantį 
sztraikę ne sakė, todėl mat par 
trauktus negrus darbinįkus priga
vo.

VienatinelietuwiBzka APTIEKA. Mes 
siuneziam liekantwas į wiaur o ypatin
gai TRAJANKA. Priaiuak 65c. stam- 
poms ar kitaip, o apturėsi. Reikale ra- 
szyk pas mus, o visada rodą su atsaki
ngų apturėsi. Adresuok,

P. W. BIER8TEIN & CC , 
Shenandoan. Pa

ISZ
Lietawiszkū dirva.

SvvarbuH klausymas.
“Ryto” nr. 37, Parapijonas 

pakėiė svaibų klausymę taksų 
už atlikimę visokių tikėjimiszkų 
ceremonijų musų bažny ežiose ir 
kunįgų pelno. Mes nežinome, ar 
taksas kiekviena parapija turį 
atskiras, ar jos yra visur lygios. 
P. Purapijonas sako, kad pagal 
vyskupo prisakymę Waterbu- 
ryje, Conn. prabaszczius turi imti 
“už szliubę sykiu su užsakais 
|10; už darbę ir rasztus prie 
krikšto 4 dol”.

Toliaue p. Parapijonas, apgin
damas vyskupo užtvirtintas tak
sas, sako, kad Waterburyje lietu
viškas prabaszczius ne turys nė 
užkę reikalingas knįgas nusi
pirkti, o kitų tautų vikarijuszai 
turi knįgų už $500. “Kituose da 
lykuose kunįgas turi klausyti 
vyskupo prisakymų, o ne žmo
nių; vyskupas gi liepia nelaikyti 
parapijos susirinkimų tankiaus 
kaip sykį ant metų ir tai tiktai 
bažnyczioje. Pagal vyskupo pri
sakymę, prabaszczius turys turėti 
iždęsargį (sawę) ant užlaikymo 
parapijos pinįgų”.

G* iština butų, kad kas pilnai 
vyskupų užgirtas taksas ir pri
sakymus pagarsintų. Kaslink 
taksų, mums rodosi, kad vysku
pai negali viaoms parapijoms ly
gias užgirti, kadangi sanlygos pa
dėjimo katalikų ne vienokioz:kas 
ne apsunkina per daug dvigubai 
ir trigubai daugiaus uždirbanezio 
vokieczio, prancūzo, anglijono ar
ba airio,apie kurio naudę ir pelnę 
rūpinasi jų vientaueziai užimanti 
augnzcziausius urėdus, tas gal 
būt per sunku vargstantiems lie
tuviams, lenkam*, slovakams ar
ba italijonams. Jeigu gyvenanti 
vargingai lietuviai priversti bus 
mokėti tas paezias taksas, kokias 
moka turtingi vokiecziai arba 
prancūzai, tai visi nuo uždarbio 
lietuvio atliekami pinįgai turėtų 
uiti vien ant kunįgų naudos ir mes 
neįstengtume parengti kitokių 
reikalingų tautiszkų įtaisų, apie 
pagerinimę mokslainiųnė sapnuo
ti negaljtume.Tęsyk rodą netruk 
tų mums bažnyczių, nė turtingų 
kunįgų, bet užtai musų tauta tu
rėtų pulti vis žemyn ir žemyn, 
kadangi ant užganėdimo kitų rei
kalų ne butų pinįgų. Tas iš da
lies juk ir dabkr terp mus yra. 
Wyskupai Amerikoj yra svetim- 
taueziai, nežino jie prideraneziai 
varg.ngo lietuvių padėjimo, at 
sakanezių teisingų informatorių 
neturi, informaejo* gi mu*ų k u 
nįgų ne visada bus impartijališ 
kos, kadangi augsztumas taksų 
riszasi per daug su jų paežių rei
kalais. Todėl, mums rodosi, kad 
svetimtaueziai vyskupai negal 
būt v ienaitiniais sudžiomis, ko
kias taksas gali mokėti lietuviai. 
Taksos nėra tikėjimiszki, bei ma- 
terijaliszki dalykai, užžiura pa
skutinių todėl negali prigulėti 
vien vyskupui, kurio priderystė 
daboti grynai tikėjimiškę, 
dogmatiszkę bažnyczios dalį. 
Moterijališki musų parapijų 
reikalai turi būt paremti ant su
tarties parapijonų su kunįgu. Juo 
į juos recziaus atras progę k iš
tiesi vyskupai, juo bus geriaus, 
juo mažiaus parapijose bus ne 
sutikimų ir vaidų. Amerikos fa
brikantai, priimdami prie darbo 
darbinįkus, nereikalauja juk nuo 
prezidento, kad tasai užmokamas 
taksas užtvirtintų, apsieina be 
p. McKinleyo tarpinįkystės.

Kę kalbėjome apie taksas,tę pa
tį galima pasakyti ir apie parapijų 
mitingus. Jeigu parapiję sutvėrė 
parapijonai, jie ję užlaiko isz sa
vo vien aukų, be pris’dėjimo 
vyskupų, tai atsilikus reikalui, 
jie ir turi tiesę be i-zpraszymo 
keno nors daleidimosušaukti mi
tingus ir ant jų daryti nusprendi- 
mus, koki pasirodys reikalingi. 
Rods, pas mus parapijų savastis 
užraszyta ant vyskupo vardo, bet 
kad tas surėdymas gimdo 
daugiausiai vaidų, kaip kur 
net kraujo praliejimus, to
dėl ir jis negalės ilgai už 
silaikyti, kaipo vodingas bažny
czios stoviui. Ir dabar, mums ro
dosi, ne vi*os katalikiszkoe baž 
nyczios užrašytos ant vyskupų 
vardo, kiek girdėjome, dalis vo- 
kiszkų bažnyczių yra užrašyta 
ant vardo teip vadinamo katali
kiško Vereino. Wtenę iš lenkiš

kų bažnyczių juk parapijonai at 
provojo nuo Vereino. Kodėl vo- 
kieczių užtai bedieviais nieks neva 
dina? Jeigu vokiecziai gali turėti 
savo bažnyczias, tai kodėl tikt 
lenkiszkos ir lietuviszkos turi 
būt užrašytos neatbūtinai ant 
vyskupo vardo? Tiesos žmonių 
prieaz Dievę visur turi būt vie
nokios: kas daleista vokiecziui 
arba prancūzui, nogal būt už
drausta lietuviui. Ar ne teip?

Kaslink kilų p. Parapijono pa
keltų klausymų, tie platesnio 
perkratinėjimo nereikalauja. Ra- 
szėjas skundž>asi, kad musų kunį- 
gai gyvena daug • vargingiaus 
(ne visi) už svetimtauezius, Wa- 
terburio prabaszcsius neturi antai 
nė už tiek knįgų, kaip svetim- 
taueziai vikarijuszai. Tas tiesa, 
bet ir lietuviai ne teip turtingi 
kaip swetimtaucziai. Amerikos 
fabrikantai,mokėdami lietuviams 
darbinįkams mažę uždarbį, juk ne 
paiso ar j eras užteks ant nusipir
kimo knįgų nors už mažiaus negu 
jų turi musų vikarijuszai,ne stato 
jiems klebonijų ant gyvenimo. 
Kiekvienas priverstas gyventi 
pagal iszteklių. Svetimų krasztų 
raszėjai gal puikiai gyventi, mu
ši szkiai priversti gyventi pusba
džiai, nors dirba dauginus už sve 
timtauezius, o jau daug daugiaus 
už tulus musų kunįgus svetimi 
mokintojai gauna algos 70—100 
dol. ant mėnesio,musiszkiams mo
ka po 25 dol., ant didesnio mums 
neužteks, jeigu turėsime vien apie 
algas ir peluus kunįgų rupintie- 
si. Juk ir sziędien jie daug ge- 
riaus Amerikoj aprūpinti negu 
kiti musų tautiški darbinįkai. 
Dalykime visiems pagal vertę 
darbo, o ne pagal luomę, žiūrėki
me ant musų paežių iszteklių, tie 
dalykai musų privatiszki, jie ne- 
gal būt po užžiura sverimtauezių 
vyskupų, apie musų reikalus tikt 
mes patys privalome žinoti.

Isz Traverge City, Mieli.
P. Cziabuvys, korespondenci

joj isz musų miestelio, ne visai 
teisingai aprašė, kad musų mo
terys vaikszczioja po galiūnus, 
kad pas jas narnieje viskas sus 
krėtę, buk jauni vaikinai užsiima 
vien kazyroms. Yra tai teip 
t kt iš dalies: yra moteris lan
kanti saliunę, yra suskretu 
šių. yra ir kazyruojancz ų vaiki 
□ų, bet teip ne visos moterys el
giasi, ne visi ir ne apsivedę vai 
kinai apart kazyrų nieko dau 
girtus ne iazmano. Musų ap-*ive- 
dėlių dideli nelaimė yra, 
kad isz jų penkių porų nė vie 
nasneskrtito nė jokio laikrasz 
ežio. T i ar dar reikia didesnės 
nelaimės? Per tai jie ne turi nė 
jokio supratimo, wiJ jų rupeš- 
cziai, kad pavalgyti, pavalgius 
atsigeni, o atsiradus liuosiems 
nuo darbo—pakazyruoli; jų pul 
ko laikosi ir keli jauni vaikinai. 
Nelaimė tokiems, kad brangų sa
vo jaunystės laikę praleidžia ne
sirūpindami apie savo paežių rei 
kalus ir padėjimę.

Užsidarius T. Lumber Co. 
dirbtuvėms, kuriose dirbo dau
giausiai lietuviai, lenkai ir rusi 
nai, mauageris Lodgate parengė 
savo drtrbinįkams piknykę, ant 
kurio nuvežėdarbinįkus ir jų szei- 
mynas dykai, galėjo j^e dar be 
užmokesnio imti cigarus ir kito
kius niekniekius. Toksai mana- 
gerio pasielgimas labai patiko 
tūliems darbinįkams, atlygindami 
jie, parsamdė muzikę ant pa
linksminimo savo gera dėjo. Mat 
varguoliai užmirszo, kad tas jų 
geradėjas nutraukdavo nuo jų 
uždarbio po 10taigi ir tas 
piknikus ne už jo pinįgus pareng
tas, bet už darbinįkų.

31 d. Rugpjuozio, p. Gaubas 
suszaukė lietuvių mitingę ir kal
bino juos paaukauti kiek ant tė
vyniškų reikalų, kaip antai: 
ant paminklo Kun. Burbos ir ant 
sušelpimo pavargusio musų 
raštingo. Ant to viso paauka 
wo wos $1 su keliais centais, tai
gi ne suririnko nė liek, kiek kasz 
tavo pasanidyroaa muzikos ant 
palinksminimo p. Lodgates. Tūli 
tauisunėliai, ant prikalbinėjimo 
aukauti ant tautiškų reikalų, at
kirto, kad geriaus ėsę tuos pini
gus pragerti.

Ant nelaimės ne mažai yra 
terp rnu’-ų brolių nesuprantauezių 
tautiszkų reikalų, bet to ne 
galima per daug nusimyti, nes 
trys metai atgal daug daugiaus 
buvo nesuprantanezių, kurie ne

norėjo prigulėti nė prie “Susiv. 
Lietuv. Am.”,sziędien gi jau pri
guli ir supranta jo naudę. Szię- 
dien daugumas ne mėgsta nieko 
skaityti, bet turime viltį, kad į 
porę metų įgys ir jie apie tai geres
nį supratimę. Duok Dieve, kad 
toksai supratimas kuo greieziau- 
siai ateitų.

Bzviesos Troksztantis.

Isz Lawrence, Mas.
18 d. Rugsėjo atsibuvo czia 

didelis lietuvių susirinkimas 
Boston Store halėje, ant kurio 
visi dailiai užsilaikė, be jo
kių barnių ir maisztų. Užsidėjo 
czia nauja lietuviezka parapija 
vardo Szvento Franciszkaus 
Serafiszko. Uždėjimas parapijos, 
teiposgi išrinkimas vyriausybės, 
priairaszymas parapijonų prie 
naujos parapijos atsibuvo kuo 
gražiausiai; aukos teiposgi plau
kia, negalima ant jų stokos per 
daug rugoti. Linkime mes Lav- 
rence’o lietuviams ir naujai užsi
dėjusiai parapijai kuo geriausios 
kloties. Paiimant kunįgę tikt rei
kia apsisaugoti, kad ne gauti 
vilko avies kailyje, kaip antai 
dabar yra Chicagoj, kur prabasz - 
ežius, prisirinkęs pinįgų, nė gero 
parapijonams ne duoda, neisz- 
duoda jiems nė rokundų isz su- 
kolektuotų pinįgų. W. K.

Isz wisur.

au-I 
dra

Pietinėj Iszpanijoj baisi 
neiszpasakytat daug blėdies 

pridirbo. Kaime Nerrara, nėtoli 
Kadikso, 80 žmonių prigėrė.

|] Netoli Flindera salų, Austrą 
lijoj, susidaužė amerikoniszkas 
garlaivys “C. C. Funk”; prie to 
ir 10 ant jo buvurių žmonių pri
gėrė.

H Maras Indijose vėl pradeda 
didintiesi: pereitę sanvaitę Bom- 
bajaus apskrity] pa mirė nuo ma
ro ant z000 žmonių daugiausnegu 
užpereitę >-anwaitę.

U Priešais Fecamp, Prancūzi
jos pakrantė-e, susidaužė prancu 
ziszkas garlawys “Ville de Fe 
camp”. Frie to prigėrė ir 36 ant 
jo buvę žmonės.

8 M estu Panamoj, 23 d. Rug
sėjo,siautė didelis gaisras, kurisai 
isziiaiaino su virszum 30 namų 
ir daug pardavinyczių. Kaip 
spėja, ugnis užgimė nuo padegi
mo.

U Mieste Biadford, Anglijoj, 
pacz ame į-ibėgime iszazoko iš 
rėlių pilnas važiuojanezių elek 
triszkų karų trūkis. Prie to 50 
žmonių tapo sunkinus ar leng 
viaus sužeistų.

U Lomžos gubernijoj, Lenkijoj, 
beveik su visu iszdegė miestas 
Makov. Prie to sudegė ir 7 žmo
nes besistegoami isznesz'į savo 
turtus isz deganezių namų. 3000 
žmonių neteko pastogės.

U Laike- vokiškos kariaunos 
manevrų netoli Lislingen, pro
vincijoj Kassei, dalis raitelių 
dragūnų, naktyj įpuolė į senas 
jau apleistas akmenų skaidiny* 
ežias, prie ko 16 tapo sunkiai ap 
kulių; keli isz apkultų turės mir
ti.

U Pietinėj Iszpanijoj, ypacz 
provincijose Sevila ir Grenada, 
bailios vėtros daug blėdies pri
dirbo; prie to 6 žmonės tapo už 
muszti, o apkultų yra daug. Se- 
villej ir Cadtkse vėtra daug trio- 
bų sugriovė, Grenadoj sugriowė 
ji 85 namus. 

|| Miestę Slivnicę, Bulgarijoj, 
atlankė baisi audra su debesų 
praplyszimais, nuo kurių užgimė 
dideli tvanui. Dvi gelumbės 
dirbtuvės, trys tiltai, 10 malūnų 
ir kitokių įtaisų ir 100 namų nu 
neszė vanduo. Prie to ir daug 
.žmonių prigėrė.

|| Mieste Glasgov, Szkotijoj, 
parengtame ant vienų namų kie
mo sodelyj rado daugybę užkas
tų žmonių skieletų, jaunų ir senų 
vyriškių ir merginų. Policija 
susekė, kad pirmiaus ežia gyve
nęs daktaras, kurisai teiposgi jau 
pasimirė, papildė daug žmogių 
dyszczių ir savo nužudytas aukas

užkasdavo minėtame darželyj. 
Rasti skieletai ir paeina nuo tų 
daktaro nužudytų ir užkastų 
žmonių.

fl Terptautiszkas, parengtas 
Berne, Szveicarijoj, paczto biu
ras praneszė visiems musų žemės 
pucztams, kad nuo dabar į repu- 
blikę pietinės Amerikos Wenezu- 
elę ne valia per pacztę siuntinėti 
knįgų, daleista vien moksliszkas, 
apie dailę ir amatus, bet ir tos tu
ri būt be apdarų*; pasakų, eilių, 
dainų visai ne valia ten siunti
nėti, tokias randas (o kraštu kon
fiskuoja teip, kaip antai Maskoli- 
joj daro su lietuviszkoms.

•8 Atkakę* į Vancouver, B. C. 
garlaivys “Empressof India”, at
gabeno žinias apie neišpasakytas 
audras ir potam tvanus, koki ne
seniai atlankė Chinus ir Japo
niją prie ko keli szimtai žmonių 
pražuvo. Klonys prie Szang kal
nų, nuo Geltonosios upės iki kal
nų ant szimtų mylių vandes už
lietos. * Szimtai tukstanezių to 
apbkriczio gyventojų neteko pa
stogės. Baisus tvanai buvo ir 
Japonijoj. Ir ežia szimtai žmonių 
pražuvo. Blėdį jų padarytę skaito 
dešimtimis milijonų doliarų.

Į) Prancuziszkoj nusikaltėlių 
k oi io n i joj pietinėj Amerikoj, 
Cayennoj, kur yra pasodytas ir 
garsus oficieras Dreyfus, dalis 
nusikaltėlių užmuszė sargus, po
tam apėmė ginklų sukrovimę 
(arseoalę); jie pasirengę i s zl mo
suoti kitus, isz viso 4000 nusi
kaltėlių, sėdinezius kaliniuose- 
Jeigu tas pasiseks, jie, turėdami 
ginklus ir amuniciję,gali paveržti 
nors ant tūlo laiko visę aut tų 
valdybų valdžię, kadangi czia 
nėra nė pusės tiek prancūziškos 
kariaunos.

8 Mieste Kagule, Bessarabijoj, 
Pietinėj Maskolijoj, mokintiniai 
vietinės pradinės mokslainės, 14 
—15 metų vaikai ant ulyczios 
užmuszė praeivį, prie to vartojo, 
kaip Amerikos užpuolikai, re
volverį ir peilį. Mokintiniai 
ant ulyczios mat elgėsi ne piide- 
raneziai, todėl du koki teu pra
eiviai davė vaikams pamokini
mus; isz to prasidėjo pesztynės, 
laike kurių vaikai iszsitraukė re
volverius, į vienę isz juos pamo
kinusių praeivių paleido kelis šū
vius, bet ne pataikė, kitę gi nu
dūrė su peiliais ant vietos. Dailiai 
mat augina maskolių giriamos 
maskoliszkos mokslai nes!

fl Berlyne yra dabar stebuklin- r 
gas 5į m. vaikas, Otto Phoeler, 
sūnūs restauratoriaus. Nors minė
tas vaikas ne turi nė 6 metų, bet 
jis gerai ne tikt kalba ir skaito, 
bet ir ras z o be klaidų: wo-
kiszkai, angį isz k ai ir prancu- 
ziszkai, išriša sunkiausius mate
matiškas išduotos, moka geriaus 
geografiję, istoriję negu ne vienas 
iš teip vadinamos inteligencijos. 
Tėvai laikė ant mokinimo to vai
ko guvernantę (mokintoję), bet 
moksluose jis jau mokintoję pra
lenkė; tolesniu jo mokinimu da
bar užsiėmė Berlyno specijalistai 
mokslincziai. Tasai stebuklingas 
vaikas gerai suaugęs, išrodo 
sveikas, ant pažiūros išrodo lyg 
butų mažiausiai 9 metų, sau pro
tauja teip, kaip su visu suaugęs 
žmogus. Savo sveiku iszveizdžiu 
tas vaikas skiriasi nuo kitų kada 
nors buvusių panašių stebuklin
gų vaikų, kurie buvo silpni, isz- 
blyszkę, ne aveiki, ne normalisz- 
kai išaugę.

|j Nors uždarbiai prancuz'szkų 
laikraszczių raszėjų ne didžiausi, 
ne gal lygintiesi su uždarbiais 
dirbanezių goresniuose anglisz- 
kuose arba amerikoniszkuose 
laikraszcziuos, bet mes nė už 
szimto metų ne galime tikėti, kad 
musų laikraszczių raszėjai uždirb
tų tiek, kiek uždirba dabar 
prancuziszki. Rie-zėjas Cornely, 
kurisai parūpina įžanginius straip 
*nius laikraszcziui “Figaro”, už 
wienę ant dienos straipsnį luri 
15000 ant metų, taigi po $13,70 
už kiekvieuę straipsnį. Akade
mikai už kiekvienę straipsnį, 
vis tiek kokio didumo, ima po 
1200—400. Rochefort/ už rėdy- 
mę laikraszczio “L’Intransige- 
ant” gauna 120000 ant metų. 
Administratoriai gi “Figaro”, 
“La Presse”, “Le Journal” ir “Le



I —

. Petit Journal” gauna po $10C000 
ant metų. Na, o kiek uždirba 
musų laikraszczių redaktoriai? 
Mažiaus negu darbinįkai kauty
nėse; pas mus dirba tikt pasi- 
szwentę arba neturinti kur dirbti, 
o ne dėl uždarbio, kadangi tas 
juokingai menkas.

' U Netoli Charkowo, Mažrusi 
joj, aplinkiniai ukinįkai, iszėję į 
ffirię, kaip kada patikdawo joje 
neiszpasakylo didumo deiwę. Ji 
teip Įbaugino ukinįkus, kad jie 
ne dryso nė su reikalais wažiuoti 
į minėtu girię. Ant galo du isz 
Charkowo atwažiawę ant wasaros 
swecziai nusprendė iszliuosuoti 
girię nuo bai-ios deiwės. A py 
wakarėj, apsiginklavę prideran
čiai, su saunim iszsi rengė jie į 
girię. Belaukdami deiwės, užmi
go. Apie 12 walandę prikėlė 
juos smarkus szunies lojimas. Pa
budę. 20 žingsnių tolinus pamilė 
jie bai.-ybę neiszpasakyto didu
mo, kurię draskė ir purtė szuwa. 
Waikinai isz syk nusigando, bet 
kiek at-igr ebę, su isziiestais ka
rabinais prisiartino prie baisybės 
ir liepė jai numesti uidangę ir 
pasirodyti, kuom ji yra. Ji gi 
wis»i žmogiszku balsu praszė 
wien suvraldyti szunį. Kada mi
nėti waikinai nutraukė nuo dei 
wės paklodę, tai pasirodė, kad ji 
yra gerai jiems pažįstamas kai
mynas, ant augsztų medinių kojų, 

- weidas tikt buwo uždengtas su 11- 
czyna. Turėjo jis ir kelias czirsz- 
kynes pripildytas kokiu ten dwo 
kiancziu ir deginančiu skystimu 
ant gazdinimo drąsesnių ukinįkų. 
VV ai kinai parsivarė jį namon.

|] Netoli ChValinsko, rytinėj 
Maskobjoj, ukinįkas Konowalow 
ir jo sūnūs užsimanė pasinaudoti 
isz tamsumo žmonių ir isz to tur
tus sau tinkti. Apgarsino jie, 
kad turi jie bilietus į rojų ir kal
bino su pirkimu pasiskubinti, ka 
daugi wietų rojuje ne daug jau 
ėsę. Bilietus tokius galima pirk 
ti sau paežiam, sawo giminėms 
ir draugams gyviems ir numuru
siems; padalyti bilietai tie į dwi 
kliasasr bilietas pirmos kliasos 
kasztuoja 10 rublių, turintis jį 
rojuje ant puikios kanapos arba 
aut fotelio pasirėmęs galės sėdėti 
pirmose eilėse prie Diewo sosto; 
|urintis bilietę antros kliasos, ku- 
risai kasztuoja 5 rubl., »urės pa- 
siganėdinti paprasta kėdute ir 
sėdės jau užpakalyj pirmakliasių. 
Kadangi kvailų, ypacz Maskoli- 
joj, yra ne mažai, prigavėjams 
ne truko tų bilietų pirkėjų. Da
bar vienok jie jau pateko į poli- 
jos nagus. Susekti tę policijai 
pasisekė visai netikėtai: vienas 
senas neturtingas maskolius, par
davęs kvieczius, už gautus pinį- 
gus pirko sau bilietę pirmos klia
sos. Tas labai sunui nepatiko, 
tam rodėsi, kad tokiam betureziui 
kaip jo tėvas, galėjo užtekti ir 
bilieto antros kliasos. Už rojaus 
bilietę užgimė isz pradžių terp 
tėvo ir sunaus barnys, paskui gi 
pesztynės; į jas įsikiszo policija 
ir tokiu budu viskas iszėjo į 
aikszlę.

(j Ant salos Islandijos, tolimuo
se sziauriuose, kur beveik savis
toviai gyvena apie 80000 gy
ventojų, bet jie dėl stokos mal 
kų ir ilgų besitraukianezių per 
czielas sanvaites žiemos naktų 
ne galėjo sunaudoti visų savo 
žemės turtų, ne galėjo pakelti 
iszdiibystė-*. Ant tos s-«k<8 yia 
vienok trys dideli vandens puo 
limai: Sullfors, Gudofors ir Al- 
larfors; pajiega kiekvieno isz tų 
puolimų yra didesni negu kitų, 
kur nors Europoj. Danijos ka
pitalistai užmanė tuos vandens 
puolimus sunaudoti ant p įdirbi
mo elektriszkos pajiegos ne tikt 
ant varymo maszinų, ir apszvie
tinio per ilgas žiemos naktis vi
sų salos krasztų bet ir ant apku 

^rimo gyventojų namų, mokslai- 
j nių, bažnyczių irtt. Elektriszka 
* Paj'ega galės būt sunaudota ir 

prie rudos kasimo, kurios ant sa- 
‘ los ne trūksta. Atsiras ežia da

bar ir fabrikai, kurie parupįs gy
ventojams reikalingus iszdirbi- 
mus. Sala ta toli nuo kiet- 
žemių, ypacz gi žiemos laike, bū
davo atskirta nuo susineazimų su 
kitais krasztais. Dabar Danijos 
raudas, kuriam Islandija priguli, 
nusprendė galutinai sujungti ję 
su Europa per nuvedimu ant jū
rių dugno telegrafo linijos ir to-

kiu budu islandiecziams bus su
teiktas galėjimas visada susi near
ti su civilizuotu svietu. Apart 
to, pats gyventojai, ant salos 
rengiasi parengti ir savo tautisz- 
kę um versi tėtę. Mat ir tų szal- 
tų krasztų gyventojai ne neri už
pakalyj kitų civilizuotų tautų 
pasilikti.

Į| I-zeiviai isz Australijos už
dėjo pietinėj Amerikoj, Paragua- 
juje, kolioniję Cosme ant komu- 
nistiazko pamato, pagal nurody
mus gars-ius Amerikos raszėjo, 
jau pasimirusio Bellamy. Kolio- 
n iš ta i yra angliszkos kilmės, jie 
neturi savo privatiszkos savas 
lies, bet viskas priguli visiems, 
apdirba jie wisę kolionijos plotę 
isz vien, bet kiekviena szeimyna 
gali turėti atskirus namus. Pini
gų ten nėra ir darbas yra kaipo 
vienaitinis turtas ir pinįgai lai
komi. Kiekvienas kolionistas, 
ant kolionijos naudos turi pasz- 
vesti po 36 valandas darbo 
ant sanvaitės, ir už tę jis gauna 
viskę, kas ant gyvenimo reika
linga. Jeigu kas dirba virszaus, 
tai užraszo jam kiekvienę valan
dą ir už tai jis turi tie?ę nuo ko
lionijos užveizdos reikalauti, kas 
jam reikalinga, kaip autai knįgę, 
laikrasztį, gal reikalauti užtai ant 
tūlo laiko paliuosavimo nuo dar
bo. Jeigu virsz reikalingo laiko 
dirba neapsi vedęs kolionistas, tai 
už tokį virsz reikalingo laiko dar- 
bę jis gauna atskirus namus. To
kiuose namuose gal kiekvienas 
gyventi,kaip jam patinka, bet jie 
visgi ne jo savastis, kitiems ati
duoti, arba juos parduoti sveti
miems jis neturi tiesos. Merginos 
ir naszlės turi teiposgi dirbti ant 
naudos kolinijos, bet i-ztekėjusi, 
arba pastojusi mot na moteris liau
si nuo visokių vieszų darbų, jos 
priderystė tjnyk liuobtiesi namie- 
je.Cosme nėra bainyczio-ųbet kiek
vienas kolionistas privalo elgtie 
si pagal deszimtį Dievo prisaky
mų, kurie yra pamatu tos žingei
džios kolionijos tiesų. Nors ji už
sidėjo jau gana seniai, bet 
nesutikimų nėra, valdžia paren
gia koliouistams visokius pasi
linksminimus ir pamokinimus. Isz 
tokio gyvenimo visi kolionistai 
užganėdinti, kapitalistų ežia, ži
noma, nėra,

NAUJI ISZRAD1MAL

t Anglijoj gyvenantis ameriko
nas, Maxim, iszrado lakiojanezię 
torpedę. Dabartinės torpedos, ar
tai padėtos ant jūrių dugno, ar 
liuobai paleistos, karės laike, nni 
kiną prieszų lai vus, bet nuo jų 
visgi dar galima apsisaugoti. Isz- 
rastas Maximo galima paleisti 
ant oro kaipi orlaivį, laivai ne- 
gal nuo jų apsisaugoti, vienos to
kios torpėdos užtenka ant iszuai 
kinimo didžiausio ir drueziausio 
kariszko laivo. Ateinanti dideli 
karė, į karię visos tautos rengia
si, bus baisi, prieszai muszis ne 
tikt ant žemės ir vandenų, liet ir 
povandeniu, minų olose po žeme, 
dar ir ant oro. Mat kaip nziędleni
niai iszradėjai džiovina sau sme
genis ant iszradimo žmonių naiki
nimui vis baisesnių ir baisesnių 
prietaisų.

H Trys tuksianeziai metų at 
gal, fenicijonys ir grekonys nio 
kėjo padaryti ugnį, kuri degė ir 
ant vandens. Wėliaus padirbti 
tokię ugnį užmir-zo ir nieks ne 
mokėjo iki dab ir. Ant paskuti
nį vokiszkos laivynės manevrų 
buvo iszbandyta padirbta vieno 
Berlyno inžinieriaus ugnis pana 
czi į anę senovės grekonių. Bom
bos, pripildytos nežinomų mede- 
gų. sueidavusios į vandenj arba 
į žemę užsidega ir nė jokia pajie
ga ne gali ugnies užgesinti; dega 
ji lygiai ant vandens, kaip ir ant 
žemės; galima ugnį užberti su 
žemėmis, arba užlieti su vande 
niu, bet kaip tikt ji prisigriebė 
paviršiaus, wėl užsidega. Wo- 
kiszka laivynė rengiasi tę iszra- 
dimę nupirkti ant naikinimo 
prieszų laivų karės laike.

U Finlandietis, kapitonas Kur 
kumeti,iszrado prietaisę apsaugo- 
janezię plaukianczius ant jūrių 
garlaivius nuo susidaužymo prie 
susimuszimų su kitu prieszais 
plaukiancziu laivu. Prietaisę tę 
iszradėjas praminė “Antitaranu”. 
Banda vonės atliktos dabar Odesos 
poite buvo pasekmingos: palei
do su pritaisytais “antitarauais”

du garlaiviu, vienas plaukė su 
greitumu 6 mazgų, antras gi su 
greitumu 2 mazgų ant valandos, 
taigi vienas plaukė greieziaus ne
gu- gal plaukti garlaiviai laike 
tirsztos miglos; garlaiviai susi- 
muszė, bet nė trupuezio ne buvo 
pagadyli. Kas žino, kaip tankiai 
susimusza laike miglos Kivai ir 
kokias tie susimu-aimai pagimdo 
nelaimes, tas supras svarbumę 
szito išradimo: antai prie to
kio susimuazimo tapo iszardytas 
prancuziszkas pasažieriuis garlai- 
vys Bourgogne ir prie to su vir- 
szum 500 žmonių prigėrė.

B Keturi Austrijos oficierai 
VVindobonoj, besidarbuodami 
drauge, iszrado budę, kaip gali
ma siuntinėli telegramos tiesiog 
nuo bėganezių trukių ant sesine- 
szimų ar tai bėganezių keliu tru
kių, arba bėganezių trukių su 
areziausioms stacijoms ir stacijų 
su trukiais. Dabar, negalint per
sergėti iszbėgusio trūkio apie 
prieszais iszbėgusį kitę, tankiai 
atsitinka įsibėgusių susimuszimai, 
kas gimdo paprastai dideles ne
laimes. Atsitinka laike dide ių 
audrų, k«d iszbėgus nuo stacijom 
trūkiui,audra pagadina kelię, nu- 
nesza tiltę ir tasai nieko nežino
damas, važiuoja tolinus. Rods sar
gai paduoda signalus, bet trūkio 
vedėjai, pamatę sargų ženklus, 
jau tankiai priesz nunesztę tiltę 
neįstengia įsibėgusio truko sus 
tabdyti į laikę. Galėjimas siųsti 
telegramos ant bėganezių keliu 
trukių apsaugos juos nuo nelai
mių. Kiekvienas todėl numano, 
kaip tai svarbus yra tasai naujas 
iszradimas.

H Durpas dabar sunaudoja ant 
visokių reikalų: miestuose jas 
sunaudoja ant panaikinimo viso
kių smarvių, kurias durpos pai
ma; sutrintas durpų dulkes var
toja daktarai ant karės lauko 
prie apriszimo sužeidimų: kadan
gi durpos naikina bakterijas, to 
dėl jos ne duoda žaizdoms viet- 
rytiesi. Neseniai isz durpų pra
dėjo austi audimus, rodą ne isz 
grynų bet maiszytų ar tai su li
nais, su vilnoms, medvilnėms ar 
kitokipms tinkanezioms ant ver 
pimo medegoms. Toki audimai 
geriausiai tinka ant parengimo 
patalų ir užklodalų lovose: ka
dangi durpų kvapo nepakenezia 
nė joki vabalai, todėl ir lovose, 
kur įpilai ir užklodalai bus isz 
audimų isz durpos, nesilaikys nė 
blakės, nė blusos, nė kitokį ne
duodanti miegoti vabalai. Ban 
davonės atliktos su tokiais dur
piniais audimais parodė, kad j e 
labai drūti ir dailus. Isz durpų 
daro teiposgi lentas, kurios kuo 
geriausiai tinka ant visokių ata- 
lioriszkų i įdirbimų. Ant to 
durpas drueziai supresuoja 
atsakaneziomis maszinomis. 
Blokai teip suspaustų dur
pų neiszp įsakytai kieti teip, kad 
didelės reikia pajiegos ant su 
pjaustymo jų į lentas. Lentos 
tokios duodasi poliruoti ir pa 
dirbti isz jų mebeliai iszrodo lyg 
aržuoliniai. Isz tokių blokų ga- 
Įima ir tiesiog tnobas statyti; 
triobos isz durpos geriaus užlaiko 
szilumę negu medinės arba muri
nės,o kas svarbiausia, kad jau mo 
ka durpas padaryti nedega n ežio
mis. Trioboae pastatytose i»*z dur
pų nesilaiko nė joki vabalaįi, jos 
daug sveikesnės negu statytos 
isz kitokių medegų. Wiena Pa 
ryži aus dirbtuvė szį metę pradė 
jo dirbti isz durpų flanelę. Ji 
rodą ne wien isz durpų, bei visgi 
susideda didesnėj dalyj isz dur 
pos. Isz tokios flanelės dirba 
jau apatinius drabužius, kaip an
tai: marszkintus, kelnes ir jie 
laike didelių sza'czių gerbus 
žmegų saugoja nuo perezalimo 
negu padirb'i isz kitokių mede 
gų. Tokiuose drabaž uose nesi
laiko ir nėjoki vabalai, kaip an
tai blusos, blakės ir lt- Reikia 
dar pridurti, kad isz durpų isz- 
traukia parafinę, kurię sunaudoja 
ant dirbimo žvakių. Taigi mat 
kiek tai naudos gal atgabenti, 
rodosi, mažai naudingos durpi- 
nyczios, reikia tikt mokėti jas 
isznaudoti.

TE MYK IT E!
Lietuviai, norinti gauti ligose 

rodąs už dykę ir kaip galima pi 
giausiai gauti vaistus, kreipkitės 
prie A. L. Greicziurio, aptieko- 
riaus ir Studento Medicinos Das- 
kutinio kurso Rurh Collegijos 
Mediciniszko skyriaus Uhicagos 
Universiteto. Duoda rodąs nuo 
5 iki 10 wal. vakaro kas dienę, 
apart nedė'dienių.

Kosciuazko Pharmacy, 
162 W. Chicago avė. Chicago III.

LIETUVA
J.......... —

NAUJOJ KNĮG08.
Ukiszkasis Kalendorius ant 

1899 metu, turineziu 365 
dienas. Didžiąją pusę szio Ka
lendoriaus užima straipsniai 
apie artąjystę ir virimą val
giu. 8udąjo“8arglecziai". Pe
terburge (TilžęJ). 128 puslap.

Kalendoriszka dalis ežia tokia 
kaip ir visuose kalendoriuose; Ii 
terariszkę dalį pradeda dvi poezi
jos Maironio: ‘‘Jo pirmoji meilė” 
ir “Apleistas Beturtis”.Tendencija 
ir mislis jų graži, tikt forma eilių 
ne kam tikusi.

Toliau? eina dvi apysakos: 
“Santaika” ir “Bėda geram 
žmogui, bet ir niekszui ne visa
dos laimė. Paraštė Savasis”. Apie 
abidvi pasakaites galima pasaky
ti, kad jos nė per daug niekai, 
nė per daug geros, taigi tokios, 
kokios paprastai į musų kalendo
rius patelpa.

Potam eina pamokinimai ukj- 
nįkams, po antgalviu:“Ko reikia 
žemei, kad butų vasinga”? Czia 
telpa suprantamai jfaraszytas pa- 
pamokinimas apie mėsz'ę, apie 
užkrėtimę ir pagerinimę žemės. 
Rasztas tas Lietuvos ukinįkams 
labai naudiugas.

Antrę vietę užima teiposgi la
bai naudingas raaztas pamoki
nantis apie “Dauglaukinę arba 
vismainiszkęję ūkę, pagal Dmi- 
trijevę”; viskas czia i-tzaiazkinta 
kiekvienam prieinamoj ' formoj. 
Dauglaukinė ūkė vakarinėj Euro
poj, o dvaruose ir Lietuvoj į 
vesta, todėl lygiai užrubežių 
ukinįkams kaip ir Lietuvos dva
rams žemė daugiaus duoda nau
dos negu lietuviams ukinįkams. 
Laikas, rodosi, ir musų tėvynės 
ukiuįkama pamesti jau netikmį 
trilaukiui ukiavimo budę ir 
griebtiesi daug pelningesnio 
dauglauk nio. Ant pasimokinimo 
užteks žinių, ėsanezių augszczisu? 
užvadintame Kalendoriuje. Po 
ukiszkų straipsnių eina pomoki- 
nimai moterims apie pagaminimę 
visokių poniszkų valgių.

Tuliaus eina jau mažesnės ver
tės pamokinimai apie “namus”, 
“sodnus”, “žolynų darželį” ir 
apie “žolynus vazoninius”.

Užbaiga susideda iaz smulkių 
žinių: apie svarbiausias žemės 
vieszpatystes ir jų ‘gyventojus, 
bet žinioe czia patilpo senos. 
Naudingos yra žinios apie visokių 
krasztų piuįgua, svartlius, mieras 
irt. t. Wienu žodžiu, Kalendo
riuje yra diktai visokių pamo 
kinimų, o isz jų—pamokinimai 
ukinįkams labai naudingi.

Didžiausias žiūronas.
Didžiausię žiuronę ant tėmyji 

mo žvagdžių turi ; Yerkeso 
žvaigdžių tčmmyczia netoli 
Chicagos. Diametras žiūrono stor- 
galyj yra 3, 3 pėdos, ilgis gi vi
so žiūrono 19 meirų arba netoli 
63 pėdos. Rodėsi, padirbus Ame
rikoj szi’ę žiuronę, kad nieks ne
galės p įdirbti didesnio. Tuom 
tarpu, ant rengiamos parodos 
1900 m. Paryžiuj, dirba dabar dar

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(Užbaiga) 
kos, su 60000 gyventojų, portinis miestas. Balti»zka* por
tas, czia yra laivų dirbtuvės ir kanuolių liejinyczios, su
jungtas geležinkeliu su Petersburgu. Smolensk, ant 
upės Dnepero, vietoj kur jis prisiartina prie Dauguvos. 
Novgorod, prie ažero Ilmen, prie iszplaukimo isz jo upės 
Volchovo, senovėj buvo daug turtingesnis ir didesnis, to
dėl vadinojį Didiiuoju Novgorodu (Velikyj Novgorod), 
Tver, ant upes Tvercos įpuolanczios į Volgą, turi medvilnės 
ir skurinių iszdirbimų dirbtuves, veda gana placzią prekys
tą javais, kuriuos czia sugabena isz visokių krasztų. 
Pskov, prie įpuolimo upės Velikos į ažerą Peipus, seniai 
buvo turtingas, vedė placzią prekystą, sziądien nupuolęs.

Pramoningiausioj Maskolijos vidurinėj dalyj yra: 
Jaroslav ir Kostroma su didelėms drobių dirbtuvėms. Bi- 
binsk, prie įpuolimo upės Szeksnos į Volgą, veda didelę 
prekystą javais; vasaros laike gyventojų skaitlius pakila 
iki 100000, žiemą gi, prasiszalinus svetimiems prekėjams 
ir botams, pasimažina iki porai deėzimczių tukstanezių. 
Rostov garsus savo sodais ir jų vaisiais. Nižnyj Novgorod, 
su 100000 gyventojų, prie įpuolimo upės Okos į Volgą. 
Atsibūva czia garsus visoj Europoj jomarkai, ant kurių 
sugabena tavoms isz visų Europos ir Azijos krasztų. Vla- 
dimir ant Kliazmos ir Szuja, turi daug medvilnės dirbtu
vių. Maskva, senovės Maskolijos sostapilė, turi 1 milijo
ną gyventojų, miestas auga greitai, greieziaus negu Peter
burgas, sujungtas geležinkeliais su visais Maskolijos 
krasztais, turi universitetą ir kitokias augsztesnes mok- 
slaines. Netoli Maskvos yra Borodino, garsus muszio lau
kas, * kur Napoleonas I sumuszė maskolius ir potam Na
poleonui pateko Maskva. Troickaja Laura, turtingiausias

didesnį, su kurio pagelba tikisi 
galėsę prancūzai galutinai isz 
riszti klausymę, ar mėnulis yra 
apgyventas ar ne, ar auga ant jo 
medžiai ir žolės? Jeigu ant mė
nulio yra girios ir pievos, tai 
kiekvienas numano, kad turi būt 
ir gyvi sutvėrimai, jeigu gi ne 
bus augmenų, tai nėra abejonės, 
kad negal būt nė jokių gyvų su
tvėrimų. Užmanytojumi to naujo 
milžiniszko žiūrono yra Deloncle, 
dirba gi jį Paryžiaus optikas M. 
Gautier. Dijametras to žiūrono 
bus beveik ant vienos pėdos di
desnis negu Yerkeso tėminyczioj 
ėsanezio, ilgis gi jo apie 200 
pėdų, taigi toks kaip boksztae 
gana augsztos bažnyczios. Su jo 
pagelba galima bus ne tikt tėmy- 
ti žvaigždes, bet ir nuimti foto- 
grafiszkus jų pavirsziaus paveik
slus, kuriuos paskui, norint, gali
ma bus dar padidinti Žiūronas tas 
padidina tėmyjamus daiktus 6000 
kartų, prie ramaus gi oro galima 
padidinimę daiktų pakelti iki 
10000 kartų. Tokiu budu, paveik- 
slan, ėsantį nuo musų žemės mėnu
lį pritrauks jis teip, kaipi kad ant 
jo pavirsziaus žiūrėtume nuo 5 
musiszkų mylių. Jeigu mes nuo 
augszto kalno žiūrime ant kokio 
nors miesto ėsanezio apaezioj, tai 
ir nuo 5 musiszkių mylių tolumo 
galima matyti, paveikslan, jeigu 
ne visas didesnes triobas, tai 
bent boksztus augstesnių bažny
czių ir kitas augsztesnes triobas, 
matytume traukiantį kariaunos 
korpusę. Jeigu todėl ant mėnulio 
gyventų žmonės,tai jie turėtų tei
posgi miestus kaip ir žemės gy
ventojai, kadangi mėnulis, non 
nuo žemės atsiskyręs, kada ji dar 
buvo skysta, bet kad jis mažesnis 
už žemę tai ir atauszti turėjo grei 
cziaus, gyvybė, jeigu ant jo yra, 
atsirado ankszcziaus, todėl ir jo 
gyventojai, jeigu jis apgyventos, 
galėjo augszcziaus kulturiszkai pa
sikelti negu mes, kadangi ant to 
mėnuliecziai daugiaus t ui ėjo lai
ko; todėl, jeigu ten yra gyven
tojai, tai teiposgi turi miestus, 
miestai gal būt puikesni negu 
ėsanti ant žemės. Jeigu teip yra, 
tai su pagelba dirbdinamo dabar 
Paryžiuje žiūrono galima bus tę 
susekti. Iaz dabartinių dangaus 
tėmyjimui žiūronų labiausiai pa
didina daiktus žiūronas Lieko 
žvaigždžių tėminyczios, Kalifor
nijoj, bet jis padidina tikt 4000 
kartų; Paryžiuj gi rengiamas pa
didina dar 2| kartų labiaus. Su 
jo pagelba ne tikt galima bus ga
lutinai pažinti musų žemės sen
draugę, mėnulį, bet susekti ir dar 
daugiaus nenuprantamų daiktų 
ant kitų dangi.-zkų svietų. Pa
dirbimas to milžiniszko žiūrono 
ir pastatymas jo ant parodos plia- 
cziaus kasztiios 1400000 fi atikų 
arba 280000 doliarų. Pasibaigus 
Paryžiuj parodai, tasai žiūronas 
taps iszgabentas j pietinę Pran 
euziję, kur oras czystesnis ir ant 
jo patalpinimo ant augszto kalno 
bus parengta žvaigždžių tėminy- 
czia.

Maskolijoj sta^ziatikiazkaB klioeztorius. Tūla, su 80000 
gyventojų, ant upės Upos įpuolanczios į Oką, turi ginklų 
ir samavorų dirbtuves', yra czia ir geležies dirbtuvės. Ka
luga, su kanapinių iszdirbimų dirbtuvėmis; Kiazan, guber- 
nijaliszkas miestas.

Prie Uraliaus kalnų arba krasztuose, kur augsztai pa
kilusi kalnakasysta, svarbiausi miestai: Viatka, ant upės 
to paties vardo, veda didelę prekystą javais. Perm, prie 
įpuolimo upės Czusovos į Kamą, veda placzią prekystą su 
Siberija. Netoli Permo yra Motovilichino kanuolių lieji- 
nyczios. Kazan, didžiausias miestas tuose krasztuose, su 
200000 gyventojų, turi jis universitetą, senovėj buvo sos- 
tapilė totorių vieszpatystes.

Ant Juodžemio arba žemdarbiszkos juostos svarbiausi 
miestai. Kamienec Podolski, ant upės Smotriczo įpuolan- 
czio į Dnestrą, ant augsztos uolos, Lenkų laikuose buvo 
drūta tvirtynė nuo Turkijos rubežių. Kiszinev. su 200000 
gyv., didžiausias miestas Besarabijos, jo aplinkinėse yra 
daug sodų ir vynyczių, veda didelę prekystą sodų vai
siais. Berdiczev, su 90000 gyv., beveik vien žydų. Elizavet- 
grad, ant upės Ingulo ant rubežiaus juodžemio ir stepų 
juostos. Kijev, su 250000 gyv., prie upės Dnepero, Mažru- 
sijos sostapilė, yra jame universitetas ir technologiszkas 
institutas. Prie to miesto, ant kalno yra kliosztorius Ki- 
jevč Peczerska Laura. Czerka&y, ant upės Dnepero, jo ap
linkinėse yra daug cukraus dirbtuvių. Kremenczug, ant 
upės Dnepero, prie jo slenkszczių (porogų), todėl visi ga
benami Dnepero ta vorai turi czia būt perkrauti. Ekate- 
rinoslav, su 60000 gyventojų; Poltava, ant upės Vorkslos, 
netoli to miesto yra muszio laukas, kur maskoliszkas 
ciecorius, Petras Didysis, sumuszė įsiveržusius į Maskoliją 
szvedus. Kursk, su 60000 gyventojų, būva czia kas metą 
dideli jomarkai. Charkov, su 250000 gyventojų, yra czia 
universitetas ir technologiszkas institutas, antras Mažrusi- 
joj. Bachmut, netoli jo yra geležies, anglių ir druskos 
kastynės. Lugan, su didelėms geležies dirbtuvėms, 
netoli upės Donco. Jelec, ant upės Sosnos, veda prekystą 
daugiausiai miltais ir kruopomis. V&ronež, su 80000 gy
ventojų, ant upės to paties vardo, netoli jos įpuolimo į 
Doną. Orei, su 80000 gyventojų, ant upės Okos, veda di
delę prekystą javais. Morszan&k ant upes Onos ir Mok- 
szansk ant upes Mokszos, teiposgi javų prekiavimo vietos. 
Penza, su 60000 gyventojų, ant upės Volgos. Samara, turi 
apie 100000 gyventajų, teiposgi javų prekiavimo vieta ant 
upės Volgos. Sergievsk, su mineraliszkai gydaneziais szal- 
tiniais, yra czia gydanezios maudynės. Į pietus nuo Sa
maros yra vokiszka kolionija Ekaterinenstadd, vokiecziai 
augina czia daugiausiai tabako. Saratov, su 200000 gy
ventojų, ant Volgos ir Caricin, teiposgi ant Volgos, vietos 
javų prekystes. Sarepta, ant upės Sarpos, vokieczių ap
gyventa, augina jie daugiausiai tabaką ir garstyczius.

Ant mažai vaisingų stepų prie Juodųjų, Azoviszkų ir 
Kaspiszkų jūrių svarbiausi miestai: Akkerman, ant Dnes- 
tro limano (įpuolimo vieta), aplinkinėse yra daug vyny
czių, bet jas užnesza vėjas pieska isz Budžiaco pieskynų. 
Odesa, didžiausias ir gražiausias Maskolijos miestas prie 
Juodųjų jūrių, turi 400000 gyventojų. Isz czia iszgabena 
į užrubežius daugiausiai kvieczių. Odesoj yra universite
tas. Nikolajev, ant Boho limano, turi 150000 gyventajų, 
kariszkas portas. Cherson, su 100000 gyventojų, prie įpuo- 
mo Dnepero į Juodąsias jūres, veda prekystą medžiais, 
kuriuos Dneperu sugabena isz Pagirenų kraszto.

Prie Azoviszkų jūrių svarbesni miestai: Taganrog, su 
60000 gyventojų, isz czia iszgabena į užrubežius daugiau
siai kvieczių ir vilnų, ant upės Dono; prie pats jo įpuoli
mo į jūres yra Azov. Rostov ant Dono, vieta javų prekys
tes.

Prie Sziaurinių Kaspiszkų jūrių krantų yra Astra- 
chan, ant Volgos deltos, portas vedantis prekystą su 
Kaukazo, Turano ir sziauriniais Persijos krasztais. Isz- 
dirba czia garsų visame sviete astrachaniszką kaviarą isz 
žuvių ikrų. Netoli Astrachaniaus yra Atel arba Balan- 
giar, buvusi sostapilė Chazarų vieszpatystes. Saroj, sosta
pilė buvusios Astrachaniszkų totorių vieszpatystes.

Ant upės Uraliaus, prie jos iszplaukimo isz kalnų yra 
miestas Orenburg, tarpinįkaujantis prekystėj terp Europos 
ir Azijos. Netoli Orenburgo yra Beeitąją Zaszczita. gar
sios druskos kastynės.

Prie rytinių pakranezių Kaspiszkų jūrių yra Krasno- 
vodsk, niekada neužszalantis portas, prieszais Apszerono 
pussalį.

Ant kalnuoto pussalio Krimo, per kurio pietinę dalį 
bėga Jaila kalnai, svarbesni miestai yra: Bachczisarai, 
sostapilė buvusios czia totorių vieszpatystes. Sevastopol, 
kariszkas portas, sugriautas prancūzų 1855 m. bet vėl mas
kolių atstatytas. Balaklava, prie pietrytinio pussalio szo- 
no; netoli yra ciecoriaus rūmai: Alupka, Orianda, Livadi- 
ja, Aluszta. Teodozija, prie susisiaurinimo Kerczo pus
salio. Kercz, tvirtynė, prie to paties vardo pertakos.

Salos aut sziaurinių Ledinių jūrių.
Ant Sziaurinių Ledinių jūrių yra ne apgyventos ir 

iki sziol niekeno neužimtos salos: Spiebergen, Žeme Fran- 
ciszkaus Juozapo, Kalgujev, Vaigacz ir Nauja Žeme, masko- 
liszkai Novaja Zemla. Matomai salos tos yra tikt liku- 
cziais buvusio czia kietžemio, kurisai jungė Europą su A- 
merika; nugrimzdus jam, pasiliko kaipo salos augszcziaus 
iszkilusios vietos. Klimatas czia szaltas, bet ne szaltesnis 
negu, paveikslan, ant ėsanezios prie Amerikos krantų, 
didžiausias ant musų žemės salos Grenlandijos. Medžiai 
ant tų salų jau ne auga, kiti augmenys yra tie pats, koki 
auga Europoj prie Sziaurinių Ledinių jūrių, bet yra dik
tai veislių auganezių tikt Grenlandijoj. Isz žvėrių yra 
czia sziaurinė lapė, sziaurinis zuikys, baltosios meszkos. 
Paukszczių yra dideli daugybė, kurie krauna lizdus ir perisi 
ant sunkiai prieinamų uolų. Ant salos Kalgujev yra stora 
eilė paukszczių mėszlo arba guano. Salos tos ne apgyventos, 
atsilanko czia tikt kaip kada žvejai ir mokslincziai tirinė- 
tojai. Ant Szpicbergeno holandiecziai buvo parengę ko- 
lioniją, kur užsiimė trono tarpinimu, bet dėl szalto klima
to ir pasimažinimo didžuvių, kolioniją tą apleido. Ant 
Kalgujev buvo pasislėpę nuo maskoliszko rando persekio
jimų atpuolę nuo staeziatikystės sektantai, bet ir juos isz- 
naikino szaltas klimatas.

Salos tos iki sziol niekam ne priguli, bet kaip tikt 
Szvedija norėjo tūlas isz jų priskirti prie savo valdybų, 
Maskolija pasiprieszino. Matyt, kad nors jos Maskolijos 
neužimtos, bet ji laiko jas už savo valdybas, nors pagal 
terptautiszkas tiesas, krasztai, kur ant apgynimo jų nieks 
ne laiko kariaunos, kur nėra urėdų, laikomi yra už niekam 
neprigulinczius. Su silpnesnėms vienok vieszpatystėms 
Maskolija mat ne prisilaiko terptautiszkų nutarimų. Ji ne 
davė Szvedijai užimti nė vienos isz tų salų, kur toje norėjo 
parengti stacijas szvediszkiems žvejams ir medžiotojams 
sziauriniuose krasztuose; Maskolija gi isz jų ne moka nau- 
detiesi, nors laiko už savo savastį.



Wietines Žinios,

Placziai žinoma* Chicagoj,Dak
taras Maning, gyvenantis po nr. 
110 Lester av., pereitos sukatos 
dieną važiavo elektiiszku sztrit- 
kariu Wentvorth av. Ant užsisu
kimo linijos nuo De irborn ant 22 
ui. ant sztritkariu užvažiavo prie- 
szais įvažiuojantis duonkepių veži 
mas, dyselys teip smarkiai užgavo 
daktarą, kad tasai apmirė. Nuga
beno jį dar į aplieką, paazaukė 
aptiekos gydytoju, bet ir tas jau 
pagelbėti negalėjo, Daktaras 
Maning aptiekoj ir numirė. We 
iėją duonkepinio vežimo suaresz- 
tavo.

— Pn.102 Wells st.,kur dėl gė 
rianczią alų, ėdanti Chicago Mu- 
sic Halėj alaus pardavinyczia, 
parengia koncertus,susirinko apie 
100 geriaUcz ų. Netikėtai įėjo 
ežia szeszi svetimi, nepažįstami 
vyriszkiai. Du prie durų stovin
ti tarnai paklausė tų nepraszytų 
sveczių, ko jie ežia reikalauja? 
Ant to jie iszsitraukė revolve
rius, matomai tuoni tikėjosi teip 
iszgazdyti kitus sveezius, kad jie 
butų davgsi kiszenius iszkrausty- 
ti. Svecziai rods nusigando, tikt 
nenusigando pardavinyczios savi- 
nįkas, kurisai, pagriebęs kėdę, su 
ja szoko ant anų szeszių plėszikų. 
Tie drąsos tos nusigando ir nieko 
nepeszę, iszsik raustė.

— Į meblių krautuvę po nr. 
, 209 ant W. Madison ui. užėjo 

Hanna Mandel pirkti reikalingų 
sau meblių. Prekėjas sutiko me- 
blius tokių prekių, kokių Mande- 
lienė reikalauja, pristatyti į na
mus, priėmė nuo pirkėjos rank- 
pinįgius. Mandelienė paskui pa
norėjo pirma pamatyti tuos me- 
blius, kuriuos pirko, bet toksai 
reikalavimas prekėj ui ne patiko: 
jis paszaukė vieną isz savo pa 
gelbinįkų ir abudu, paėmę už pa
žastų, Mandelienę iszvedė lau
kan. Užtai, taigi už apturėtą gė
dą, ji apskundė prekėją į sūdą ir 
reikalauja užmokėjimo 5000 dol- 
Nežinia, ar sūdąs už jos gėdą pri- 
pažįs tiek pinįgų.

— Žvejotojas Moford, Michi- 
gan ažere, prieszais 36 ui., rado 
kūną 16 m. Jannie Hickey. Kaip 
pasirodė, mergina tapo nužudyta 
arba tikt apsvaiginta ir paskui į 
ažerą įmesta. Mergina gyveno 
pas savo motiną ant kertės 39 ir 
Wentvorlh av. Pereito utarnįko 
vakarą iszėje isz namų atlankyti 
savo tetą ir nuo to laiko prapuo
lė. Policija sprendžia, kad mergi
na tapo užmuszėjų nuvesta į ko
kią tuszczią vietą ir ten už 
smaugta. Suaresztavo kokį ten 
Tomoszių Rutledge, gyvenantį 
po nr. 3517 Parnell av., kurį ma
tydavo vaikeziojantį su nužudy
ta mergina, bet tas ginasi. Kad 
Hickey nužudyta ne plėszikų, tą 
wisi numano,kadangi ji nieko ne
turėjo, bet kas ją nužudė ir už 
ką, iki sziol nieks nežino.

— Czekas, Emil Zargisch, ėjo 
sau ramiai 17 ui. namon, su juom 
ėjo ir keli jo draugai. Ant uly- 
czios prie jo prisiartino, turbut 
gerai pasigėręs, lietuvys Šokas ir 
pareikalvo briežiuko. Czekas da
vė jam, ko reikalavo. Šokas už
sidegė cigarą ir paskui metė brie 
Žiūką tiesiog į veidą czekui. Isz 
to užgimė barnys, laike kurių 
Šokas iszsitraukė revolverį, szo- 
vė ir pataikė Zargischą; sužeidi
mas vienok nepavojingas. Narsų 
Šoką suaresztavo. Argi lietuviai 
negal atrasti geresnio užsiėmimo 
kaip kelti musztynes, už kurias 
patenka į kalinius ir tokiu budu 
žemina visų lietuvių vardą aky
se Amerikos valdžių ir visų 
amerikonų.

— Kas nori gaut naujų gražių 
maldaknįgių, tegul atsiszaukia 
į “Lietuvos” redakciją. Ant su 
radimo knįgų vardų ir prekių 
perskaitykit patilpusį sziame 
“Lietuvos” numeryje kataliogą.

Szianie “Lietuvos” numeryje 
baigiasi “Geografija”, netrukus 
iszeis ji didelėje knįgoje 470 pus 
lapių.

Ateinancziame “Lietuvos” nu
meryje prasidės mokslbzka isto 
rija po vardu “Lietuvių Pratė 
viai Mažojoje Azijoje nuo senovė* 
iki jie pateko po valdžia Persų”, 
paraszyta vyro tuiinczio augsz 
cziausią mokslą. Kas nori apsi- 
szviesti ir dasižinoti seniausią 
lietuvių pradžią, isz kur jie paei
na, tegul nuo ateinanezio “Lie
tuvos” nr. pradeda skaityti pa
tilpusį apraszymą, o įgys bran
giausią turtą žinios apie pradžią 
musų lietuviszkos tautos, apie 
kurią dar nė viena betuviszka 
istorija mumis neparaszė.

Prekė pinigų.
Ruskas rublis po..................52fc.
Prnsiszkos markės po...........24jc.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant pacztc 
kaszų.

P'gįgai i^zs U8ti per “Lietuvos” 
redakciją gieieziausiai Buvuiksz- 
czioj i ir niekada negali pražūti, 
nes, mes riuneziame per bago- 
cz augias bankas ir kiekvieną 
siuntinį asekuruojame.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Kazimiero Miliausko, isz 

Suvalkų gub.. Szunsku pa ra p., Žwirgž- 
daiezių kaimo. Gegužio mėnesyj 1898m. 
Iszwažiawo isz Baltimorės. Turiu prie 
jo svarbu reikalą. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinia ant szio adreso:

Benediktas Možeika,
310 Eutav st. Baltimore, Md.

Laiszkai ant paczto
561 Allklos Schisogi
562 Andruszkevicz M.
563 Armonovicz A.
566 Baydov Paul
569 Banielt E.
564 Bicziulalciki Ver.
568 Bragiolizg Jan
570 Buskievicz Jos.
570 Chak Paul
603 Gadilievski Ant.
507 Globis KazDniera*
SCO Jezuvit Jan 
623 Karollnsky B.
633 Kudirko Krank t
633 Kuto Jacob
638 Lazsries Philip
647 Madura M arei n 
649 Mslkovski Jacob 
667 Mikon Jurs

MS Pedzinski W.
009 Pieta Franciaka 
682 Remevicz Kazim.
6K5 Rvazka Jo# 
087 Salinėki B.
007 Šiem ie ule r Rot.
609 Skruzdi* Joseph 
701 Smozuki A n to u 
706 Stukuna* Staniai. 
708 Szalavlnski Ant.
713 Udvie Jrsepb
714 Urbon Katerina
719 Vabalu Fra ak
720 Woltkua Alezander
723 Waklo M.
726 Wilaz*nskl Jan
727 Wltovaki Staniai.
726 Ymriszka Eva 
740 Žlelevicz Aston.

NAMINE liekarstva nuo visokiu pa
prastu ligų yra gera: LEWIS'O Lietu- 
viszka TRAJANKA. Prisiusk65cstam- 
poms arba “money order” pas mus, mes 
atsiųsim baksuką. Adresuok,

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

Draugyscziu Reikalai

Pajieszkau Leono Wenckaus ir sawo 
brolio Petro Zubavycziaus. Jiedu gy
veno Chicago j, Teiksis atsiszaukti ant 
szio adreso:

Jonas Zubavyczius, ■ 
Willlams, Arlz.

TRECZIAS BALIUS!
Nedėlioj, 2 dieną Spalių, 1898, 

salėj Fulaskio, 800 S. Ashland 
avė. tarpe 17 ir 18tų ulyczių, 
mieste Chicagos, Dr-tė Lietuvos 
Sūnų turės savo treczią metinį 
balių, ant kurio grajys puiki mu
zika, bus szokiai, skanus gėrymai, 
kvepianti cigarai ir užkandis už 
dyką. Svecziai bus kuo gražiau
siai priimti. Dėltogi užpraszome 
visas lietuviszkas draugystes ir 
pavienius lietuvius ir lietu vai 
tęs atsilankyti. Balius prasidės 
5| valandą vakare.

Su guodone,
Draugystė Lietuvos Sūnų.

Pajieszkau savo szvogerio, Jurgio 
Kemeraiczio, isz Suvalkų gub., Wllka- 
viszkio pa v., Mozuraiczių kaimo. 10 
metu kaip Amerike. Jis pats, ar kas ki
tas, teiksis duot žinia ant szio adreso:

Petras Krakauckas,
534 B. Pacast. Baltimore, Md.

Mitingai.
Subatoj, 1 Spalių, 7| valandą 

vakare, salėje Szėmaiczio, 632 S. 
Canal st. Liet. Republ. Kliubas 
7tos v ardo s turės dide į mass mi
tingą, ant kurio turės angliszkas 
prakalbas: W.Cook ir Magerstadt, 
kandidatas ant szerifo ir geri lie
tu viszki kalbėtojai. Wisus lietu
vius užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Nedėlioj, 2 Spalių, 4 vai. po 
pietų, salėje Liaudaaskio, 3301 
Laurel st., Liet. Republ. Kliubas 
Stos vardo* laikys savo mitingą, 
ant kurio visus lietuvius už 
praszo pribūti. Komitetam.

Subatoj, 1 Spalių, 7j valandą 
vakare, salėje Waitkewicziaus, 
4600 Atlantic ui. Liet Republ. 
Kliubas 29toswardos laikys sawo 
mitingą, ant kurio visus lietuvius 
užkvieczia pribūti.

J. Gedvilas, prez.

Į Liet. Republ. Kliubus!
Prezidentai ir sekretoriai Liet. 

Republ. Kliubų teiksis suraszyti 
w ardus ir adresus sawo Kliubų 
wisų sąnarių ir prisiųsti suraszą 
ant rankų Liet. Republ. Susiwio- 
nyjimo sekretoriaus ne wčliaus 
kaip iki 10 d. Spalių 1898 m. 
Sekretoriaus adresas:

John Jauksztis,688W. 18th PI.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

k ra jų pinįgai gerai ir greitai 
vaikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
už gerumą 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 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

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

i 
8U- 
per

L1ETUWOS 
keliaujantis Agentas.
W. Kudarauskas, kuris pernai 

buvo “Lietuvos” keliaujaneziu 
agentu, užsiims agentysta ir szį- 
met Jis dabar atsilankys mieste
liuose Massachussetts valstijos. 
Kas nori užsiraszyt laikrasztį “Lie
tuvą”, o ant paczto nemoka su
sikalbėti, gal užsyiaszyt ir prenu
meratą užsimokėti musų agentui, 
W. Kudarauskui, o pinįgai bus 
mums priduoti.

Lietuvos ibzdavyste.

Pigiai parsiduoda visi nami
niai rakandai: lovos, stalai, kė
dės ir visi kukniniai daiktai už 
labai pigią prekę. Parduoda po 
vieną rakandą arba visus sykiu, 
kaip kas nori. Atsiszaukit pas B. 
Andreszuną.

952 33rd St Chicago, Iii

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

Aukso Altorius arba Szaltiui* daaglssku 
skarbu apdaryto drūtoj tkuroje, zalaty- 
tois krust*1*, d ruožtai apkaustytos Ir su 
kabe “ .. ..

Apdaryto szagrine “ •*
Minksztome apdare ** ** **
Apdarvta baltoj oellulojdoj , ,
Apdaryto baltuose kauluoae......................

„ mėlyname Ir juodame aksome _ _
Balus Balandėlės arba mažu ezalUnelIs, sma

giausia knlngele dėl vyru ir moterių 
nesztls in bažnyozia, naudlagisuse mal
dų.............................................................75c

Balus Balandėlės didesnis su Offlclum Pur
vinu............. 86c

Balsu Balandėlės be Offioium Puvlnu sza- 
grino apdaruose.................................... 11.00

Halsas Balandėlės su Ofliclum Parvlnu sza- 
grino apdaruoee.................................... 51.25

Baisa Balandėlės apdarytas krieztole.........81.50
aksome , , , 32 00

Apdarytai baltoj oellulojdoj 52.50
Balus Balandėlės apdarytas baltuose kan-

luoee..........................................................58.00
Garbe Dievui ant augaztybu, skaroje, ap

kaustyto ir su kabe '* 51.50
Senu ir naujas Aukso Altorius, skaroje apkau

styto* Ir su kabe “ 81.00
Bena* ir Nauju Aukao Altorių*, voklezkoms 

literomis •• •• •• ' M 31.00
Maldų WainikelU, graži mažyte Maldų Knl- 

gele. smagi dėl vyru seutli in bažuycsta 
audekliniuose apdaruue , , 40c

Maža* Auuao altorių*, mažyte knygele sma
giausia dėl wvru neszHs in bažnyozia, 
drūtame audekliniame apdare , 

Meno azv. Marijų Panos 
iszgaaingi dūmojimai ape sopuliu* izv.

Marijos Panos 
Stebuklai Dievo azv. Sakramente ” 
Tajem n vožiu Gyvojo Ražanozlau* 
Kanticzku........................... ...........................
150 pulmu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kanticzku „ .. 75c

Knygos I>wa*l*zko* intal|M»s.
Apie Malda kaipo rakto in dangų............... 10c
a plaukimu 88. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iszlluosavlmimo dualiu iaz 

czyszcziaua......................................... 5c
Bvangelijo*, drauge lietuviuku Ir leaki**- 

ko* ant kožnu nedelu ir ssvente* ~ ~
FilMea arba keltos ta maldinga gyvenimą 
Garsas ape baiaybto sodo Dievo " 
Gydyklų no baimes smertiu 
Gyvenimai eav. Dievo ir III aokonaa a 

Franctszkau*
Gyvenimas szvento Benedikto “ 
Gyvenimu szvenez. Marijų Pnuu „ 
Gyvenimu Wie*zpatlea Jėzau* „ 
Gyvenimai visu Szventa ant kožnu dieni 

5 didele* knygų, kožna po 
Tie patys gyvenimai Szventuju drūti 

daryti, wi*u 5 daly* vienoje knygoje, at__
garu užvardinimai atspausti aukso 11 to ro
mi* 64.25.
Gnuznyku sugrąžyto* ant gero kelio per

Jezvaa Ponu ,, .. 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko „ 15c. 
Istorija Kataliku Bažnyczlo* 51.00
Istortia seno ir nauto latotlmo tu abrouleto 15c 
Istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo 

paaaulee iki užgimimo Kristau* 35c
Katollkiszko* Katekizmu............................... ,15c
Ku yra grieku’ labai naudinga knygele J5o 
Kalba ape Kataliku Ukejima 15c
Kaip apepakajitie sumianlja ” 15c
Kanczia W. Jėzau* arba Gavėnių knygele. 30c

11.00 
•1.00 
•3.00 
6»A0 

•64.00

SOc

SOc 
SOo 
15c

75c 
Mo

KudienlDesMaldoa ** ■* 6c
Lietuviszkos mlszlo* su natomis 10c
Misija. Yra tol dvaslszkas mokslu apie 

tikėjimą Isrimtos isz Raszto Szw ir žo
džiu paties Kristaus , 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmo
gus. norinti* vadinti* tikru Rymo-Ka 
ullku, privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu kas tai yra katali
kyste, kurios jis varde nemota. 40c

Nekaltybe augsrtybelr grožybe tos dorybe* 30c 
Pamokslai apie suda Dievo “ “ 16c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „ SOc
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos ,, *t.00
Pekla arba amžinas pragaras 75c
Perspėjimu apie szventa tikėjimą “ |0n
Stacijos arba Kalvarija......................................10c
Szkala pavargėliu, siratu ir dangei kitu 

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

dalykus dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi................................................... 36c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkauske 15c 
Vadovas in dangų M SOo
Varto! dangaus •• 16c
Vadovasaplankanczlu kanezla WleszpaUes

Jezuso Kristuso “ 15c

KnigOR 8wietiNzkofl intalpoH.
A alma Vilią, naujsuala Ir graiiauaia pasaka, ku

riai skaitytoju alaidtlaugt Begales..75c
Abecela genause moklDtuwe dėl waiku SOo.
A milą u* galas Ponsko Piloto, kuris buvo

sudie W iea z pa ties Jėzaus......................... 5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienojo knyge

lėje 10 gražiu pasaka Irzlu......................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Anegdotai iszsilarlmal ir patarles isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymionu“ ** 5e 
Apteka Dievo, puaka..................................... Si,00
Aliute duktė kunigaiktzozlo Kerniau*, nauja

ir graži pasaka............................................. ,5e
Apie kalbu pradžia ir tikros rodos dėl apsisaugo 

limo nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro Ir 
Iizganingo tikėjimo kelio in prapulty Czia 
raszejas nurodo kurios yra seniausio* ant 
svieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie *tengiul ja 
iszuaikinti; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo to neprieteliu apsiaaugoti . 10c 

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes; Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyto su keturiais abrozeiials Žmo
gaus pilvo kokios isz girtybes liros pastoja 
įr paauotoe rodo* kaip nuo to galima iszsig^-

Baltas Karžigis (eiles)....*..........    5c
Birutes dainos ** ** iOc
Budai gydymo. Daktortszka knyga..................40c
Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke - •• •- H.oo

Damų skrynele ,, „ joc.
Devoniszkiu kryžius (Isztyrimas apie Devo-

ntszkm kaimo kryžių) . . . . lOr
Du broliu pieszinys isz turku kares su masko- 
_ H*i» •............................................................1c

Du pulku apraszymaf apie nedorybe žydu ir 
pikto auginime valku 51 00

••Dirva” medega 8. Daukanto bljografljai (gy
venimui). Yra tol naujau** k algele ir labai 
aky wa. kurioje apruzytaa gymenima* Slma- 
noDaukanto nuo pat kudikyite* Iki jo amer- 
tiu: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinto. Apart 
to knlgeieje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke •. . SOo

Etnollogiszko* smulkmenų 35o
Egi* žafczlu karaliene ir iszgrlovimu Kauno 

pili* 1308m., du puiku* dramai paruzytl A- 
lektondro Gužuczlo .... 25c

Genu Dede. Graži pasaka iaz *zlandieninio Lie
tuviu padėjimo................................. 100

Gyvenimas Stepo Rauduosio pasako* 15c 
Gyvenimas Genavalte* (Genovafu). Yra 

tol labai puiki ir pamokinant! pasaka, 
apie kuri* lietuviai jau daug kartu gir- 

knygele •• •• • n>c
Istorija Europos su mapoma fiOc
Istorija gražios Katruku •• •• 10c
Istorija užtaiko Frauouzu vainos atsitiku

siu Afrikoje . . . 3oc
B gražiu Magelenu 20c

septynių Mokytoju • “ SOc
arba apsakymu apie Lietuvu praei

ga.* Paruze Zanavykas. 40c
Iszganimu vargdienio. K algele pamoki

nanti kaip pagerint uvo gyvenimą
Juokingas pasakojimas apie Bzaltobulziu* 

U du gražus straipsniai isz ūki “
Juoaupu Konluazevakis, arba kan 

Unljotu po valdžia mukoltaus .SOo

K. Donelalezlora»ztai . . . 40o
K* daryti*, kad butam* sveiki ir ilgai gyven

tume ...................................................... 10c.
Kankles, lietuviszkos dainos su natomis, 

sutaisyto* ant4 balsu, dėl vyru S6c.
Kaip igytie pinigus ir turto „ 10c
Kaip apsiginti ado koleros ir kiti naudingi

skaitymai .... 10c
Ku teisybe tai nemelu puikios apysaka!u

ISZ lietuviu gyw*nimo , M 16c
Kristijonu Duonelaiti* w >( 10o.
Km yra. o kas bu* « 10c.
Krumpliu Jonas pasaka , ’ (l 10c 
Kinai ir kaip jie gvvena.l:............................10c
Kelios Istoriszko* dainų. »tzla talplnasl labai 

gražio* irsvarbiu dainų apie Lietu vu pra
eitin. ju lietavistku* kunigaiksacziut Kra
žių skurdyn* ir tt. “į iOn

Keleto* žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai
dingume. . . . IOn

Keiatutia, tragedija 5se akluose ant lūžimo
teatru . ..." SOc

Keleto* žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvu žmonių. Pusi.64 10c 

Kabalas talpinanti* savyje wi>oiclua užminl-
mus ir ant j* reikalautantl a>sakymai tOo

Lietuvlszku Albumu Czia talpinu! paveik
slai (abro'gi) garsingu lietuvlszku raszttnl- 
k u, lietu vos merginu, moterių vaikinu ir se
nio, taipgi paveikslai Liet. 8u-ivienijimo 
aeimo delegatu ir žymunlu Amerikos lietu- 
viszku bažnycziu................................... 50c

Lietuvu Tevynu Dainos, paraškyto* kn. Anta
no Vienožinsko. Labai gražiu delnu SOc 

Lietuviai emžiagludumuose Czia to)ploul ty
rinėjimai apie lietuviu*, jo paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. K n igele verta yra per
skaitymo klesvienam lietuviui be

Lengvas būdas paežiam per save* pramok
ti* ruzvtle, dėl nemokaneziu 10c

Lietuvlszku dainų Is* visu surinktos,
apie keturi szlmtoi delnu 13.00

Lietuviszkas szi upinis •• 6c
Lietu viszki Ruztol ir Rasztlnykai 50c
Lietuvos Kanklu. nauju damų knygele tu

rinti 73 daina*. , „ 15c.
Lietaniszau lementoriu* vokiszkoma lite

roms preke . ■ . . . SOo
Lietuvnyku bei Lietuvu nusidavimai, vo-

kiazkom* literom*. . . 36c
Lietuvu Istorija, paraškyto 8. Daukanto,dvi

dideles knygos, kožna po 51.50, sykiu
•bi.........................  |3 0U

Lietuvu Gupadloe. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kariu galima Užmokti 
gerai virti valgyta ir atoakanozial vesti 
kukne ........ 30c

Lietuvyste* praeitis.dabartis 17 ateiti* 25c 
Mede jo pasakojimas. Szi knygele yra nsudings 

kiekvienam ant perskaitymo, nes esto ap- 
ra»so atsitikimus vieno Medėjo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyvu ir passekinantts apsakymas su 
trimis abrozellai* 100

Mukoliju politika tu Europa ir katolikitzka 
bažayczla. Issrndymu kaip maskoliai per
sekioji, kankina ir naikina lietuviu* ir ju 
bažnyozia*......................................... 160

Mueu mužikėli* lazduoto* ant naudu Lietuvu
Ukinykams. Czia randui trumpai apsaky
to Lietuvos toutUzka* kilimas. Po tom ro
dos ukinykams prie gero vedimo ukinykys- 
tes, ir ksJetaa paeagaiezlu ... 10c

Nedega musu tautiečiai vaistlnykystal. Saloje 
knigoje apraišo visas ligas, ju vardus ko
kiais ju vadina Kauniecual ir Suvalkle- 
oziai. tepgi apraszo kokete vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preke . , . 4Oo

Nameli* pustelnyko ** ** 75c
Naujas lietuvlszku Lementoriu* „ iQo 
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo

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

pon*woiimo Neroao .... 80c
Nuipneuyk. Komedija grajyjama teatruose lOo 
Orleano Mergele, tragedija penkluoee aktuose su 

težengs. Iszleistg Tevynu Mylėtoju Dr-tu 
Yra tol paikiaus* tragedija grajyjama teat- 
ruoee.pirma syk isaversta ant lietuwlsz- 
ku kalbu per W’lnca Kapu......... ...36c

Padėjimas lietuviu tauto* rusu vluzpatystej
(socijaliociszku pieszinys) 35o

Paskutlnumlszlu.spysaka 160
Patariu ir dainų................................................lOo
Pirmutinis degtinu varytojas, komedija lOo
Pulkus apraszyma* tikru atsitikimu iszlai

ko lenkmeczlo vainos IM3 m. 40e
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 61 pui

kiu dainų .... lOo 
Praeit* Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių

užsidejlmo miesto Wllnlau*,kori jame 
kliuztoriai buvo, koki lletuwi*zki ku- 
nigalksscziai tyvroo, kokiu karu jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vu atsitikimu...........................................10c

Pavogti arkliai ir Mendelis Dldgalvl*.D*1 
gražiu paseksiu . . lOo

Pusk* anie Jon* Tvardė uc k s garsu burtlnyka 
ir jo darbus sykiu *u apruzymai* apie bar-' 
tas. Puslapiu 158 Preke ... 25c

Pamokinanti apruzymai iaz gyvenimo žmonių
ir visokiu rodu..............................I60

Pradžemokali* Ranku Ruzto dėl noriueziu 
iszmoktle gražiai ras z y tie lOo.

Pradinis mokslu engliszku kalbu................75c
Pilnu szimtmetlnis kalendorius su plane

tomis . ... . 10c
Pasakojimas Antano Tretininko „ . „ 25c 
Puikus apraszyma* apie Lietuva 81,00

turinti 48 puikiu Jai neles ir Libreto 4 
aktuose * 15c

Plunksnos abrozellai. Szeszios naujos.labai
gražios pasakos , , SOo

Rlnald* RlnsMmaa “ “ *' |1JO
Rodos motinoms apie auginime žtodaneriu

kūdikis • . > . . ' , lOe
Rankvedla aenoviazftoe Istorijos Caia talplnasl

apra*žymei Egipto. Babilionljos, PenlcIJoa. 
Peraijos, Judaoe. Indijos Ir Kinu, pagal ju 
seniausius amžina. Yra labai akyva Istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. SOc 

Rinkimas vaito (vaUdeIls) .... 8c 
Ratu Lapeliai naujausto* dainos erokĮsakomi

11 taroms . . , . , 15c
Senove* apraszyma* apie Duktery Fllypo Ka

reivio , , , , . , , SOo
Suminimas* arba baime turi didele* akis.

Tikra teisybe iaz Buvolku gubernljo* 15c 
8pa*aba* greito isulmoklnlmo angetokos kai

t>o* n* apdaryto* 11.00
o apdaryto* |1J6

Trumpa ' .“otfrnflja arba žemes apraszyma*, su
taisyta Nerio. 144 puslapiai. 48 abroaelial ir 

36 m a po* visu svieto krantu. Trumpai, aisz- 
kial ir suprantamai apruzyta visu svie
tas..............................................................»c

Talmudas žydu * 10c
Terp skausmu In garbia Naujausio* dainos. JOo 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa lietuviszka GeograHja parassyto

kunigo Zebrio.............................................15c
Trumpi pamokinimai ir rodo* Užimto* 1*1 

knygų kn. K. Antosavtozlau*... 10c
Tikyba ar Mokslu. K nyra dėl tynnejancziu 

tikyba pauirement ant mokslo SOc
Tetervinam* burkuojant ir Kur Trumpa ten

Trūksta. Dvi labai gražio* pasakaite*' 10c 
Waito pi r* slys te. Komedija dėl teatro 15c 
Wir*zinykai. Marga* pa veikslai)* Labai gra

ži pasaka apie virsuinyku* (urednykus) 
Lietuvoje , , , , , I5c

We*elljo>> arba paglreeu gobtuve*...................30c
Ei ponas bei Ei pone ir auksingumu bei sidab

ringumu lietu vtazku dginu. Yra tai moks- 
llszku issvudžiojimu apie paėjima lie- 
viszkoa kalbos ... 36c

Žemaicziu Vyskupyste. Yra tai puikiau** isto
rija Žemaitijos, jos bažnycziu, kunigu, vya 
kupu ir viso katollklszko tikėjimo, apra- 
szyta nuo pat apskelbimo Zetnaiczluose ka- 
tolikissko tikėjimo sulig musu gadynes,

, tol yra: nuo 1413 iki IMI metu. Preke 31.00 
Žento* dėl Parodo* Komedija 1 akte, kurta

grajyja teatruose , . , 15c

Knygom musu locnoR MpauNtuwen.
Akyvi Apeirelazklmai Sviete, ant kuriu žtno 

ne* nuolatos žiuri, bet ju gerai neeupran- 
ta: su 7 abrozellai*. Naudingiau** kny
gele ant svieto dėl dulžinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegu; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 30c

Aritmstlka. Kniga dėl lauimoklnimo rokun-
du.......................  ....36c

HYGIENA, arba mokslas apie užlaikyme svei
katos. Szita knygele privalo rastis kiekvienuose 
namuose, ne* kas j| su atyda perskaitys, patai
kys apsisaugoti nuo tukstoneziu visokiu ilgu, 
pataikys užlaikyti ezielybeje uvo sveikatą, pa 
Ilginti uvo amsi ir mokė* užauginti sveikai* ir 
tvirtai* savo valkeliu*. Preke........................ 36c.
Istorija Suvienytu Valstijų Szlaurines Ame

rikos. A praszo kai p Koliumba* atrado 
Amerika, koki czia tada žmonų gyveno 
koki žmones pirmiausiai Iaz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kares 
buvo, už k* kauevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu b«wo. koki ir kiek kuri* 
gero pskiare dėl uio* žemu O ant pat 
galo talpinui Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri y ta reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos ietneje gyvenanczlam.
Turi puslapiu 364 Preke 1100

Wisl wyral pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel- 

kas, vyną net isz Europos, o 
cigarus net i*z Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RiverSt.,

Yaterbory, Conn.
Szuknys ir Žoles isz Eu

ropos.
Pasinaudokite ligoniai wisoklose li

gose. W i šok i os szaknys ir krajawi la- 
szai, kas tik kokių reikalauja ant iazgy- 
dymo skaudėjimo dantų, galvos, reu
matizmo ir tt.,teiposgi Trajanka suside
danti isz 70 visokių gydomų szaknų 
pareina isz paezios Lietuvos. Kas tik 
kokių gyduolių reikalauja tegul atii- 
szaukia pas manę ant szio adreso:*

J. M. Brundza,
518 W. Spruce st, Mahanoy City, Pa.

Oflicial Publication
Annual Statement of the Lcmbek- 

mkn’r Mttval Insurance CompantoI 
Chicago. in the Stale of Illinoison the 
81st day of December. 1897; made to 
the Inanranee Buperintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Cash on hand and in bank........67,821.34
Interest and renta due and ac-

erued....................................... 43,20
Premiutos in oourse of collec- 

tion and tranamission.........  259.38
Amountof premium or deposit 

notes liable to aaseas- 
ment..................... 651,565.75

Totai caah assete... .68,123.92 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums
on all outetanding risks......... 64,525.70

All other liabilities....................  32.26
Totai liabilities........ 64,557.96

INCOME.
Premiums received during the 

year in Cash........................68,780.84
Interest, rents and dividends

during the year...................... 646.82
Amount received from all other

sources.................................... .' 359,07
Totai income...........  69,786.73

EXPENDITUKE8.
Ijosses paid during the year... .66,128.67 
Beri p paid during the year  262.93 
Commisions. salaries and rents

paid during the year............. 3,495.69
Amountof all other expendit'r’s 10.08

Totai expenditurės. .69,897.37
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during the
year in Illinois.................... 6723,000.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........68,526.50

Totai losses ineurred during
the year in Illinois . .66,128.67

Totai amountof risksoutetand
Ing....................................... 6777,185.00

EDWARD HINES. Pres. 
E. E. HOOPER, Sec’y.

Bubscribed and sworn tobefore me this 
12th day of January. 1898.

Charles W. Chandler.
(Seal.) Notary Public.

Oflicial Publication
Annual Statement of the Coal Oper

atore Mutual Fire Insurance Com- 
pant of Springfield, i n the Bute of II- 
linoia, on the 31st day of December, 
1897; made to the Insurance Buperin
tendent of the State of Illinois, pursu
ant to Law:

No Capital.—Pnrely Mutual.
A8SETS.

Market value of bonds* stoeks.. 65,162.50
Casl) on hand and in bank........ 8,657.92
Bills recei vable and agente' debit 

balances................................  3,782.36
Net premiums in course of col- 

lection and transmission....
Amount of premium or deposit 

netes liable to assess- 
ment..................... 636,416.95

Totai cash assets.. .618,535.68
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outetanding risks....; .66,402.82

Totai liabilities,... .66,402.82 
INCOME.

Premium received during the 
year i n Cash.... .....................68,690.57

Interest, renta and dividendą 
during the year..................  184.65

Totai income............68,875.22
EXPENDITURES.

Losses paid during the year... .62,085.19 
Paid during the year to members 266.59 
CommiMions, salaries and rents 

paid during the year.......
Tuxea paid during the year (in- 

cluding fees.etc.,of Insurance 
Department*).......................

Amountof all otherezpendit’r’s
Totai ezpenditures. .64,629.32

MISCELLANEOU8.
Totai risks taken during the 

year in Illinois............... 6663,268.32
Totai premiums received dur

ing the year in Illinois......68,690.57
Totai losses ineurred during 

the year in Illinois........... ,62,085.19
Totai amountof risksoutetand 

ing......................................6630.550.72
CHARLES RIDGELY, Vice Pres. 
CHARLES V. HICKOX, Sec’y.

Bubscribed and svorn to before me th Is 
8th day of February, 1898.

Ad. F. Deiceen, 
Notary Public.

932.90

2,111.04

90.00
76.50

(Seal.)

Oflicial Publication
Annual Statement of the Addiron 

Farmers Mutual Insurance Compa- 
ny of Addison, in the State of Illinois 
on the 31st day of December. 1897; 
made to the Insurance Buperintendent 
of the State of Illinois, pursuant to

No Capital.—Pūrely Mutual.
A8SETS.

Loans and mortgages............... 620,250.00
Market value of bonds a stoeks 400.00 
Cash on hand and in bank.... 9,084.39 
Interest and renta due and ac-

erued....................................... 901.00
Premiums in oourse of collec- 

tion and tranam ission........ 1,571.36
Amount of premium or deposit 

notes liable to assess- 
ment.................. 6110,574.56

Totai cash assets.. .632,206.75
LIABILITIES.

-Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks... .613,294.16

Totai liabilities... .613,294.16 
INCOME.

Premiums received during the 
year i n Cash......................... 65,246.40

Interest, renta and dividendą 
during the year.................   1,164.50

Totai income............. 66,410.90
EXPENDITURES.

Ix>sses paid during the year.. .65,764.40 
Paidduring the year to members 82.50 
Commissions, mIaries and renta

paid during the year.............  1,069.60
Amountof all other ezpendit’r’s 237.28

Totai ezpenditures. .67,153.78
9 MI8CELLANEOU8.

Totai risks taken during the 
year in Illinois................ 6379,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois.......64,835.53

Totai losses ineurred during 
the year in Illinois..............65,764.40

Totai amountof risks outstand 
ing............................ ...62,368,032.00

FRANCIS STOEHLKE, Pres. 
OTTO A. FISCHER, Sec’y.

Bubscribed and svorn to before me this 
3rd day of February, 1898.

Henry L. Glos, 
Notary Public.Seal.) 

I

W. SLOMINSKA, |
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

I DVIEMS MEDALIAIS
' i 4844 J ant KoBCiiiREkos Paro-
' X do8 H* ruPeNtDigą, tei-

■ Kingą ir artistiBską Ibe-
dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu iri
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigriaasei, Tei^ingiausei 
ir Geriaagei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne* 
gu kiti fabrikai.

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

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

838 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12tos ryto.

Telefonas: C anai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Li6iuwiszka ADilGKa,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriazku tavorų czionykszcziu ir užrubežipiu.

Aptiektoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

2^7 TF.MYK.GF-LTQNA.PABWA..MĮJS.APTIEKOS..257
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 

kraeztis, iszeina vieną kariškas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2j markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėneslnis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus. Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

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

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

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui.

N ujimą peikiu Fotogi flju, už tazin* tiktai

$2 00

Geriause Uieiga dėl Darbinyku
pas

J. DaDisewicziu,
768 Bank ir RiverSide Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

A lu, seniausias Arielka*, Likierius ir 
k vepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Danis«wiczius.

P. K. BRUCHA8
užlaiko didele

fiiu kopuik ausei.

NOTAR1JUSZAS. 
CLAIM ADJU8TER.

F.P.Bradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose ątsi tikimuose.

Ateiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
954 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHAS. BALTRUKONIS, .
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - - CONN

Krautuwe
Laikrodžių. Laikrodėlių. Žie 

’rtt‘
Srll,ibinius Žiedu*

NMtįydą padaro ant orderio už pi g iau- 
se prekę.

954 33rd St., Chicago, III.

“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. 
“Vienybe” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Lalszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS & CO.
PLVMOUTH, PA.

aznapau irsiu*.

S. Lellasiiu,

tehynes sargas
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargy bos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00

Pernykszczius ir užpernykszczius nume 
rius galima gauti už SOc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą:
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scranton, Pa.

Lietuwiszkas galiūnas 
užlaiko gera alų, seniausea ir czystas a- 
rielku ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabovų.

S. LELIA8ZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

M. A. Pawlauskas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciugelius, 
žiedus, špilkas, muziksliszkus instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinu už pinįgus ir ant iszmokescziu.

Szliubiuiai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS,
24 Foreman SL, Cleveiand, O.
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