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Politiszkos žinios.
—o—

Karė Amerikos su Iszpa- 
nija. ------

ligai laukiama žinia nuo Ame
rikos laivynėa virszinįko, Deve- 
yo, apie muszį ant jūrių prie Fili 
pinų salų, ant galo atėjo. Anksz- 
cziaus ne galima buvo žinios at
siųsti, kadangi telegrafo dratai 
buvo nupjauti. Žinios atsiųstos 
Amerikos laivynės virszi- 
nįko rodo teip didelę laimę su 
teip mažoms aukoms, kad net 
nesinori tikėti, kad tai galėtu būt 
teisybė. Muszyje Amerikos lai
vai tikt ne znaimiai tapo užgau
ti, isz jurinįkų gi nė vieno ne 
užmuszė, tikt 6 likosi ne pavo
jingai apkulti ir tai ne nuo iszpa
niszkų kulkų, bet nuo espliozijos 
vienos bombos, į kurię pataikė 
iszpaniszka kulka. Wisi isz pa- 
niszki laivai likosi isznaikyti ir 
paskandyti. Isz iszpaniszkos 
pusės karszcziausiai muszėsi lai
vas “Ulloa”, kurio visi jurinį
kai nesiliovė szaudę iki laivas 
paskendo ir visi drauge su laivu 
pražuvo. Komandorius Devey 
skaitlių užmusztų iszpanijonų 
paduoda ant 1000 žmonių. Tas 
rodytų, kad iszpanijonys į karę 
visai ne buvo pasirengę, lygiai 
laivai, kaip ir ginklai jų, turbut, 
netikę, kadangi toki atsitikimai 
susitikimuose, kur viena pusė 
nieko ne žudytų, o kita nustotų 
net J 000 žmonių, pasitaiko tikt 
musziuose turinezių genis ginklus 
europieczių su nuožmioms tau
toms. .Iszpanija gi, rods gal būt 
diktai silpnesni už Amerikę, bet 
jos prie necivilizuotų visai pris- 
kaityti visgi ne galima. Miestas 
Cavita tapo amerikonų sudegin
tas, iszpaniszkos laivynės virszi- 
nįkas likosi sužeistas, du oficierai 
nuo laivo “Maria Cristina” už
muszti, isz kareivių ant to laivo 
buvusių 80 tapo užmusztų ir 60 
sužeistų, ant laivo Castillo 100 
tapo užmusztų ir 60 sužeistų. 
Isz visos iszpaniszkos laivynės 
liko vos du ar trys kanuoliniai 
laivai, kiti gi didesniejie likosi 
muszyje paskandyti. Su pasili
kusiais, kurie ibėgo į upes, žino
ma, iszpanijonys ne gal pasikė
sinti pasiprieszinti amerikonams. 
Miestas Cavita pateko 
amerikonams, iszpaniszka kariau
na turėjo isz czia pasitraukti.
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lydo, tylėję pakelia galvę. Teip 
buwo Prancūzijoj 1871 m., kada, 
laike karės su vokiecziais, teip 
vadinami komu nardai pakėlė na
minę karę. Teip yra dabar Iszpa- 
nijoj. Czia, turbut, turės paimti į 
savo rankas valdž'ę koksai ka
riaunos mylimas jenerolas, kitaip 
iszpanijonams prireiks kariauti ne 
tikt su amerikonais, bet ir su na~ 
mieje pasikėlusiais maisztais. Au
strijos randas kvieczia jau nuo 
seniai kitus Europos krasztus už
stoti už Lzpaniję, bet toksai pa
kvietimas iki sziol ne rado už
tektinai pritarimo kitose viesz- 
patystėse.

Rods amerikoniszkos kariaunos 
yra mažai, iszpaniszkos yra dau- 
"iaus, bet amerikonams ant už- 
laikymo to miesto pagelbės lai- 
wynė, turinti toli pasiekianezias 
kauuoles, ko trūksta iszpanijo
nams, taigi, jeigu jie ueįstengė 
apginti miesto, lai dar ma
žiaus gal pasikėsinti sykį nužu- 
dytę atgal atgauti. Isz Ameri
kos siuncz’a dabar aut Filipinų 
žemės kariaunę.kurios virszinįku 
paskyria buvusį ant Kubos kousu- 
sulium jenerolę Lee, jis bus ir Fi
lipinų salų gubernatoriumi, kol 
karė ne pasibaigs.
' Amerikos vandenyse iki sziol 
ne buvo Midesnio susimuszimo, 
buvo vien mėginimai, kurie vie- 
nok ne turi didesnės vertės. 
Prancuziszkas garlaivys “Olinde 
Rodriguez”, atplaukęs dabar isz 
Havro prie Hayti salų, atgabeno 
žiuię, kad jam plaukiant, patiko 
jis prieszais /Iu kariszku laivu: 
vienas buvo amerikouiszkas, ki- 
tas gi iszpaniszkas, iszpaniszkas 
laivas buvęs didesnis už ameri- 
koniszkę; pavakarėj jurinįkai 
prancuziszko laivo girdėjo ka- 
nuolių szuvius ant jūrių; mena 
jie, kad terp amerikoniszko ir 
iszpaniszko laivo turėjo užgimti 
muszis. ^Vandenyse terp Kubos 
ir Porto Rico susirinko dabar 
daugiaus iszpaniszkų laivų, at
plaukė czia dalis stovėjusių prie 
salų’Žaliojo Priežemio. Kadangi 
tuose vandenyse sutraukti ir a 
merikoniszki laivai, todėl dar 
szię sanvaitę laukiamas yra di
desnis negu prie Filipinų muszis. 
Jeigu vztir tszpantszkir laivyne 
taps teip sumuszta, kaip ir prie 
Filipinų, paėmimas Kubos bus 
jau lengvas. Kokius turi paskui 
jau mierius, jeigu Iszpanija dar 
ne norės pasiduoti, Amerikos 
randas, nieks ne žino, žinios ko
kias paduoda laikraszcziai, yra 
tikt spėjimu. Laikraszcziai spė-1 landijos karalienės, rengėsi atsi
ja, kad po Kubai Amerikos lai-1 lankyti į Milanę, bet jos gavo 
vyne rengiasi užpulti ant prigu- nuo miesto valdžių persergėjimę, 
linczių Iszpanijai Kanariszkų sa- kad dabar czia ne keliautų. Ant 
lų, ėsanezių jau arti Europos.
Perkėlimui karės vienok į Euro- 
pę bandys pneszintiesi kitos Eu
ropos vieszpatystės.
Amerikos pasisekimas labai ne 
patinka, visų krasztų laikrasz
cziai visaip peikia amerikonus ir 
tuom sukelia laikraszczių skai
tytojui, todėl dabar ne galima 
įspėti, ar karė pasibaigs be jsiki- 
szimo į tarpę Europos vieszpa- 
tyszczių. Mažas neapsižiūrėjimas 
Amerikos laivynėa virszinįku be 
mažo neįstumė ję į nesutikimus 
su Prancūzija. Blokuojanti Ku
bos pakrantes laivai mat sulaikė 
prancuziszkę laivę “Lafayette” 
ir nors jo oficierai prieszinosi, at
vilko laivę į Key West Daė- 
jus žiniai į Paryžių, ji teip suer
zino prancūzų minias, kad net su 
visa policijos pajiega ir su žanda
rais reikėjo sergėti Amerikos am- 
basadę. Dar keli toki atsitikimai 
ir prancuziszkas randas ne galės 
suvaldyti neužkenezianezių ame
rikonų minių. Žinoma, prasidė 
jus nesutikimams su Prancūzija, 
ję turėtu remti Maskolija, kadan
gi tiedvi vieszpatystės yra susi- 
riszusios. Taigi, kuom pradėta 
karė gal pasibaigti, nieks dabar 
ne gal įspėti: ar ji pasibaigs tikt 
kare terp Iszpanijos ir Amerikos, 
ar prireiks kariauti su kitoms Eu
ropos tautoms, nieks dabar negal 
pasakyti. •

Paczioj Iszpanijoj užgimė 
maisztai priesz randę, karalienė 
nori su visu pasitraukti ir persi
kelti į Austriję. Dabar mat visur 
teip yra, kad žmonės teip ilgai 
pritaria randui,kol jam viskas se
kasi, mažiausias nepasisekimas 
yra kraunamas ant rando sprando. 
Kiekviename kraszte yra gana 
rando prieszų, jie tyli, kol jis yra 
tvirtas, bet kaip tik sykį pas-

Italija.
Italija rods dabar karės už sa

vo rubežių ne veda su niekuom, 
ant muszio lauko nieks jos ne su- 
muszė, liet užkilo maisztai sziau- 
rinėj dalyj, turtingiausiame Itali
jos kraszte. Pradžię padarė isz- 
badėję gyventojai Pavia ir Ra- 
venna provincijose. Randas rods 
numažino muitus ant įgabenamų 
į Italiję grudų, norėdamas nupi
ginti varguoliams duonę. bet jie 
ir pigesnės neįstengia, nusipirkti. 
Czia rods paszaukta kariauna 
varguolius suvaldė, bet už tai 
daug didesni maisztai užkilo Mi 
lano provincijoj. Mieste Milane 
pasikėlė darbinįkai, subirtos va
kare nutraukė jie elektriszkus 
dratus ir miesto žiburiai užgeso. 
Randas prilipmėjo ant ulyczių 
atsiszaukimus, kuriais persergėjo 
gyventojus ir liepė ramiai užsi
laikyti. Sutraukė greitai isz ki
tų krasztų kTmunjL Mieste SfonT 
zoj paszaukė į tarnystę rezervos 
kareivius, bet tie ne tik atsisakė 
rinktiesi, bet pristojo prie maisz- 
tinįkų. Prie jų vaikymo 3 žmo
nės likosi užmuszti, 16 gi yra 
sunkiai paszautų. Italijos kara
lienė ir jos viesznia, motina Ho

Europoj

rytojaus mieste Milane maisztai 
užkilo dar didesni. Ant Via 
Sampione užgimė jau didelis, di
desnis negu prie Filipinų salų 
muszis, terp kariaunos ir pakė 
lūšių maisztus darbinįkų ir var
guolių. Darbinįkai nuo stogų 
metė plytas ant kareivių, ardė 
kaminus. Ant Via Torino muszis 
buvo dar smarkesnis, Sprendžia, 
kad susimuszime ant ulyczių 
mieste Milane mažiausiai # 800 
žmonių lapo užmusztų, o tūks
tantis sunkiai sužeistų. Kariau
na užėmė visus miesto vartus, 
kad nieks isz kitur į miostę ateiti 
ne galėtų. Sprendžia, buk tuos 
maisztus sukėlė užrubežiniai agi
tatoriai. Redakcija socijalistisz- 
ko laikraszczto “Secolo” tapo už
daryta, teiposgi pacztę ir tela- 
grafę užėmė kariauna. Mieste 
sutraukta į 10000 kareivių. Gy
ventojai apleidžia maisztų apim
ty miesty ir kraustosi į Szveica- 
riję. Maisztai pradeda kilti ir 
kitose provincijose. Rezervos 
nuo 1873 ir 1874 likosi po gin
klu suszauktos. Tuom tarpu 
maisztai Milane suvaldyti, bet 
jie kyla kitur. Suvaldymas jų 
visur reikalaus dar daug aukų ir 
pinįgų, o jų Italija ne daug turi.

Metas VI

licijos pats iszsiskyrstė. Žinios 
apie iszrinktus visuose h pa kr i- 
cziuose dar į Paryžių ne atėjo, 
žinoma dabar apie 428 pasiunti
nius. Isz to skaitliuos yra: 27 mo- 
narchistai, 151 republikonas, 94 
radikalai ir 29 socijalistai. 127 
apskrieziuose reiks dar rinkti terp 
gavusių daugiausiai ba’sų kandi
datų. Republikoilai laimėjo 8 vie
tas daugiaus, negu buvo pereita
me parlamente..

Indijos.
Angį isz k i laikrdszcziai paduo

da, kad maisztus Indijų kalnuose 
galima ne tikt laikyti už visisz- 
kai suvaldytus, bet maisztinįkai 
pastojo anglijonų draugais, ka
dangi anglijonai, vieton nubaus
ti už pakėlimę maisztų, kaip bu
vo žadėję, iszdslino terp maiszti- 
nįkų pinįgus, taigi juos apdova
nojo Ant tokių pirktų už pinį
gus draugų Anglija he gal per 
daug pasitikėti. Maisztus tuos 
pirma sukėlė Maskolija;i jeigu 
jie pasiliovė ir maisztinįkai da
vėsi anglijoname savę papirkti, 
tai todėl, kad tuom tirpu Masko
lija ne mato reikalo jų remti, 
gal būt, kad Anglija kur kitur 
priesz Maskoliję nusilenkė. Jei
gu tikt pasirodys reikalingu, į 
Himalajų kalnus ateis vėl masko- 
liszki rubliai ir ginklai, tas per
svers indiszkas rupijas ir maisz
tai vėl pakils. Maskolija leng
vai Angliję pasieks ir įkas Indi- 
jose, jeigu gi sziędien ne kanda, 
tai vien dėlto, kad kasti ne mato 
reikalo, nė naudos. Anglija tę 
-gerai numano ii'»tmJW niekur drę- 
siai, atvirai priesz Maskoliję ne 
stoja.

Maskolija.
Svetimų krasztų laikraszcziai 

pranesza, buk Maakolijoj susekė 
pasikėsinimę ant caro gyvasties, 
bet apie tai uždrausta yra masko- 
liszkiems laikraszcziams kę nore 
raszyti. Rado mat isz vienų na
mų nukastę olę po ciecoriaus rū
mų,kurį drauge su ciecoriaus szei- 
myna rengėsi su dinamitu iszmesti 
į padanges. Susekė tę tikt per 
tai, kad vienas isz prigulinezių 
prie sukalbio ne iszlaikė ir pirm 
laiko praneszė į policiję. Peter
burge, Maskvoj, Kijeve, Odesoj 
ir Warszavoj suaresztavo daug 
universitetų studentų, kaip sako, 
už socijalistiszkę agitaciję. Peter
burge pasibaigė dabar prova 
apskųstų už phrdavimę Austrijai 
visokių Maskolijos kariaunos pa- 
slapczių. Paslapczių prekysta mat 
užsiiminėjo netaugsztesni kariau
nos virszinįkai ir moterys ir nu
mylėtinės tūlų maskoliszkų jene- 
rolų. Kaltinįkai likosi nuspręsti į 
Si be rijos kastynes. Isz tų atsiti
kimų matyt, kad po uždanga Po- 
biedonoscevų ir kitų fanatikų caro 
Mikalojaus sostas ne ant tvir- 
cz i ausiu stovi pamatų; daug mat 
yra tokių, kurie norėtu tuos sos
to pamatus išgriauti.

laikrasz-

bažnyczių į cerkves apverstų; 
paveikslai paties Lietuvos bude
lio ir visoki jo likę daiktai. Ant 
galo rasztai apie tę, kę jis gero 
padarė visokiems užvedimams 
ir įtaisome. Mums rodosi, kad 
priderėtų czia patalpinti ir tę, kę 
tasai Heros!ratas, per savo’ kvai- 
lumę, nesu prasdamas kę daro, iaz- 
naikino. Mat maskolius, ypacz gi 
caro tarnus, apėmė koksai kvaitu
lys garbinimo netikusio Lietuvos 
naikintojaus; tę kvaitulį įgavo ir 
jenerolas Trockyj, kursai juk yra 
toks jau caro “diejatėlius” koks 
buvo ir Muravjev. Trockyj ki 
lę kart buvo net redaktoriumi 
iszeinanczio Taezkente
ežio “Turkestanskyja VViedo- 
mosti”. Turbut, jis 
laikraaztį labai kvailai rėdė, jei
gu, kaip pasirodo su garbi- 
nimu Herostrato Muravjevo, ne 
moka jis atskirti gėrę nuo pikto: 
jo akyse piktas vadinasi geru ir 
vertu garbinimo, geras gi turi 
būti persekiojamas. Wargas, kad 
Dievas tokius kvailius iszaųgina 
ir suteikia jiems progę skriausti 
savo kvailumu milijonus nekaltų 
žmonių.

Muštynes.
Wilniuje, ant Užųpinės miesto 

dalies, į kavos pardavinyczię 
Gerszanoviczo užėjo žinomas czia 
vagilius, Kazimieras Grevys ir 
tuojau* pradėjo prisikabinėti prie 
vieno isz czia ėsanezių sveczių, 
Sosnovskio. Isz to užgimė terp jų 
isz syk barnys, kurios greitai per- 
sikeitė į musztyues. Laike tų 
mueztynių, Grevya iszsitraukė 
peilį ir su juom sužeidė Sosnov- 
akį į galvę, kurisai tuojaus puo
lė ant žemės. Sužeistę nugabeno 
į ligonbutį, bet Grevys spėjo pa
bėgti.

Zenidarbių draugystė.
Susitvėrė Grodno gub. nauja 

Žemdarbių draugystė, kurios 
mieris: stengtieji palengvinti 
žemdarbių būvį, pardavinėjimę 
žemdarbystės produktų; pareng
ti žemdarbystės mokslainę Grodno 
gub., ir apskritai rupintiesi apie 
pakėlimę žemdarbystės, ir sodau- 
nįkystėa gubernijoj. Biuras tos 
naujos draugystės bus Grodne. 
Wirszinįkai jos tapo jau iszrink
ti, jie visi vietiniai dvarponiai, 
isz ukinįkų nieks ne pateko, kaip 
sako, todėl, kad terp jų nėra už
tektinai apszviestų.

ir ty

Nauja paczto stacija.
Maskoliszkas randas parengė 

miestelyj Eržvilko j, Reseinių pa- 
w iety j, Kauno gub., paczto stacb 
ję, kur jos iki sziol ne buwo. Ant 
naujai parengtos paczto stacijos 
priiminės ne tikt paprastus ir 
apsaugotus laiszkus, bet pinįgus 
ir visokius siuntinius ne tikt į 
visus Maskolijos krasztus, bet ir 
į užrubežius.

Kiekvienas teip sako:
CASCABET8 CANDY CATHARTIC yr» tai 

•tebuklingiausioa gydyklos ssk Muilą u s išira- 
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tikrai Inkstus, kepenis. pilw| ir osystyja wisa 
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skaudrjtana. drugy ir uikletellma wįdurtu.

Pirk deilutf C. C. C. Miglei, 10, », Koan- 
tn. Randasi wisose apUekoae ir Isagydyma gvm- 
tantaoja. ___________

Isz Lietuvos.

vorus ant rubežiaus Prusai dide-j pinįgus, kap tasai nori. Miestas 
s.------ —=*• — »— ----- • gj žada papildyti paimty sumę

paskirdamas kas metę po 5000 rbl. 
Todėl gal būt, kad ant galo WiL 
niuje parengs vienaitinę Lietu
voj specijaliszkę mokslainę.

liūs paima muitus. Isz Prūsų į 
Kaunę ateina 1000 botų, kurie 
atgabena isz viso 1200000 pūdų 
tavorų. Nukasua kanalę, botai 
ne reikalautų plaukti į Prusus, 
bet gabentų tiesiog taworus į 
Windawę, isz kur jau jūrių laivai 
juos galėtu iszvažioti po sukėli
mus krasztus.

Iszplatina bažnyczią.
Maskoliszkas randas daleido 

pataisyti ir iszplatinti katalikisz- 
kę bažnyczię Dinaburge, ant ko 
daleido rinkti aukas nuo parapi- 
jonų, bet ne kunįgams, tikt tam 
tikslui isz parapijonų iszrinktam 
komitetui. Komitetas tasai turės 
prižiūrėti darbus, westi rokundas 
ir jas, pasibaigus darbams, randui 
pristatyti. Į minėtę komitetę 
likosi iszrinkti: Stankevyczius, 
Czeszeiko, Sochackis ir kapitonas 
Kalikauckas.

Sudegę manai.
Wilniuje, ant priemieszczio 

Solomianka, sudegė namai lietu
vio Lakio, o su jais ir daug gy
ventojų turtų. Prie kitų namų 
ugnies ne prileido subėgę ugnage- 
siai, Lakio gi namai su vjsu su
degė. Wertė sudegusių namų 
iszskaityta ant 4000rubl.; apart 
to, jų savinįko sudegė visokių 
daiktų už 1500 rubl., ne skaitant 
to, kę nužudė tuose namuose gy
venanti betureziai. Lakia mažai 
žudys, kadangi jo namai uža- 
sekuruoti ant 5100 rubl. Priežas
tis ugnie:—yra ne atsargumas: 
vienas isz gyventojų paliko be 
prižiuro* pakurtę peczių.

Prancūzija.
Prancūzijoj atsibuvo rinkimai 

-parlamento pasiuntinių; prie rin
kimų niekur žymesnių sumiszimų 
ne buvo, tikt Paryžiuj kelis kar
tus buvo girdėt szauksmai: “te
gul gyvuoja komuna” Ibet^rėkau- 
janezius policija iszvaikė. Algie- 
re iszrinko žinomę Prancūzijoj 
žydų prieszę, Drummondę. Po
lam prieszais jo iszleidžiamę laik- 
rasztį, “Libre Parole”, atsibuvo 
priesz žydus demonstracijos, bet 
demonstrantai ant paliepimo po-

Murawjewo mažėjus Vil
niuje.

Wilniau8 jeneral-gubernato- 
rius, jenerolas Trockyj, rengiasi 
parengti Murarjevo muzėjų 
ir archyvę. Į t? archyvę patilp
tų visi rasztai apie žvėriszkus 
darbus pakvaiszusio Lietuvos 
budelio, laikraszcziai ir knįgos, 
kur tikt paminėta apie to netiku
sio žmogaus darbus, žinoma, jei
gu tie rasztai iszgiria tuoe dar
bus; fotografiszki paveikslai 
cerkvių ir stacziatikiszkų koply- 
czių Mūravjevo isz katuli kiszkų

Skaitlius gywentojų Wil- 
niaus gub., pagal jų 

tikėjimą.
Pagal paskutinį Maskolijos 

žmonių suskaitymę, Wilniaus gb. 
pasirodė isz viso 1591912 gyv., 
isz ko ant Wilniaus iszpuolė 
159568. Iszėjusi gi ant szių me
tų . Wilniaus gub., iszleidžiama 
stalistiszko komiteto,“Pamiatna- 
ja knižka,” skaitlių gyventojų 
gubernijoj paduoda ant 1622530, 
Wilniuje gi 150710 gyventojų, 
bet. prie gyventojų “knizkoj” 
kariauna ne priskaityta. Jeigu 
knižkoj paduotos žinios butų tei 
singos. tas rodytų, kad į trumpę 
laikę ^Vilniaus gub. skaitlius gy
ventojų diktai pasididino. Pagal 
minėtę knįžkę, Wilniuje, ant 150 
718 gyventojų,buvo: 76970 žy
dų, 45850 katalikų, 24355 sla- 
cziatikiai, 1857 liuteroniai, 963 
raskolnikai arba maskoliai senti
kių, 353 mahometonai, 215 kal
vynų, 151 karaimas ir 5 arme- 
niszko tikėjimo. Taigi VVilniuje, 
su virszum ant 3000 daugiaus 
yra žydų negu visų kitų tikėjimų 
drauge. Wilniaus pavietyj yra 
iaz viso 205431 gyventojų, isz 
to yra: 171905 katalikai, 19849 
žydai, 9087 staeziatikiai, 4126 
raskolnikai, 343 liuteronai, 87 
mahometonai, 15 kalvynų ir 9 
karaimai.Trakai turi isz viso 2354 
gyventojų,isz ko yra: 769 žydai, 
741 katalikas, 318 karaimų, 313 
staeziatikių, 50 mahometonų, 3 
liuteronai. Trakų pavietyj, tai
gi po kaimus, yra 213030 gyven
tojų, terp kurių: 187501 katali
kas, 18453 žydai, 5158 staeziati
kiai, 1363 mahometonai, 1259 
raskolnikai, 277 liuteronys ir 
karaimai.
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Spawiednyczioj numirė.
Mieste Suraž, Bialoatoko pv. 

Grodno gub. pasimirė 82 metų 
senelis, kunįgas Teofilius Hrinie- 
vieckis. Numirė jis bažnyczioj 
staiga, spaviednyežioj spavie- 
dodamas žmonis priesz pats sumę, 
kurię pats rengėsi atlaikyti. 
Kunįgas Hrenieviecki, kaipo ge
ras žmogus, buvo visų mylimas 
ir godojamas.

Naudingas užmanymas.
Maskoliszki laikraszcziai pakė

lė užmanymu, ant palengvinimo 
Lietuvos gyventojams iszvežimo 
grudų į užrubežius, kadangi botai 
plaukianti Nemunu su jais į Pru
sus, turi ant rubežiaus mokėti di
delius įvežimo muitus, sujungti 
Nemunu su Windawos portu per 
nukasimę kanalo. Kanalę reiktų 
nukasti tikt terp upių Dubisos, 
įpuolanczios į Nemunę ir Winda- 
vos, įpuolanczios į Baltiszkas jū
res po W indą va. Kanalas toksai 
jau buvo pradėtas dirbdinti, bet 
jo ne pabaigė ir todėl kasztai nu
ėjo ant niekų. Isz Nemuno dabar 
tikt Prusai didelę sau naudę 
traukia. Isz Maskolijos j Prusus 
plaukia vidutiniszkai su Lietu
vos tavorais 2500 botų per me
tus, iszvežanti 7 milijonus pūdų 
tavorų. Apat to plaukia ten su 
medžiais 8000 trotų, kurių wertė 
4 milijonai rublių. Ui tuos ta-

Dar apie Wilniaus che- 
miszkai-techniszką 

mokslainę.
Žinote, Kad maskoliszka ap- 

sz v ietim o ministerija sutiko ant 
galo ant parengimo Wilniuje vi
dutinės (ne augsztesnės, tokios 
czia rengti ne daleidžia caro val
džios) chemiszkai-techniszkos 
mokslainės, tikt pareikalavo,kad 
miestas pažadėtus nuo savęs 100 
000 rbl. padėtų pirma į bankę.Mie 
s ta s atliekamų pinįgų neturėda
mas, norėjo paimti isz savo rezer
vos kapitalų,bet to, be daleidimo 
vidurių ministerio padaryti Mas- 
kolijoj nedaleista (mat ten visa
me daugybė kvailų carų padava- 
dyjimų), o vidurių ministerija 
pasinaudoti isz rezervuos kapitalų 
ne daleido, todėl ir reikėjo pa
liauti mislyti apie mokslainę. 
Dabar vienok, kaip paduoda 
laikraszcziai, apszvietimo minis- 
teris atsiliepė į vidurių minisle- 
rį darodydamas neatbutinę reikalę 
mokslainėe Wilniuje; todėl gal 
būt, kad tasai daleis ant galo 
miestui teip vartoti savo locnus

Naujos knįgos.
Trumpa Geografija, arba Žemes 

Apraszymas. Sutaisė Neris. Chi
cago, įlįs. Iszleista autoriaus 
kasztais. 1898 m.
Yra tai pradynis rankvedis 

ant pasimokinimo geografijoSjtin- 
kantis ir musų mokslainėms. Isz- 
reikszta czia viskas suprantamai ir 
neapszviestam žmogui ir besi m o- 
kinaneziam vaikui. Europa apra- 
szyta placziausiai, kadangi pagal 
savo surėdymę ir apszvietimę ji 
visgi stovi augszcziaus už kitas 
musų žemės dalis. Tikt sudedan- 
czios Wokietiję vieszpatystės pa
minėtos didesnės ir svarbesnės, 
apleistos smulkios; isztikro, 
nors tos vieszpatystės turi dar 
savo valdonus, bet jos yra vien 
tikt kaipi provincijos Wokieti- 
jos, maži valdonai yra pavaldi
niais Wokietijos ciecoriaus. Wi- 
808 savi stovės Europos vieszpa
tystės apraszytos gana placziai, 
placziausiai gi apraszyta musų 
tėvynė Lietuva. Kitose svieto 
dalyse placziaus apraszytos tikt 
svarbesnės vieszpatystės ir euro- 
piszkos valdybos arba kolionijos, 
bet ir isz to skaitantis galės pa
žinti svetimas svieto da
lis. Isz kitų svieto dalių pla
cziausiai apraszytos vieszpatys
tės: Egiptas, kaipo viena isz se
niausių vieszpatyszczių Indijos, 
Chinai, Maskolijos valdybos, Ja
ponija; isz Amerikoniszkų viesz
patyszczių placziaus apraszytos 
Suvienytos Wieszpatystės ir 
Brazilija. Gerausia pagelba prie 
mokinimosi geografijos—yra pri
dėti knįgoj paveikslai ir žemla- 
piai. Svieto dalių žemlapiai vie
ni yra su paraszais, kiti gi be pa- 
raszų. Tie tamsus žemlapiai, ant 
kurių paženklinti kalnai, upės, 
slėnys, geriausia bus mokintojams 
pagelba ant persitikrinimo, ar 
vaikai iszmoko mokslę ir ar jį 
suprato. Isz pats knįgos pradžios 
eina apraszymas visos musų pa
saulės surėdymo ir fiziszkas musų 
žemės apraszymas. Apraszyta 
viskas trumpai, bet prieinamai . 
kiekvienam. Knįgelė teksto turi 
isz viso 94 puslap. Pabaigoj pri
dėti 26 žemlapiai.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amii.
Jeigu nori aUipntyt nuo tabnko ant wiudoa 

ir pastoti »wrikū. cwirtu ir sylinau, imk gydyk
las vadinamas NO-TO-BAC.kurfs perdirba silp
nus imonls in tvirtus. Daugelis, kurie pamėgino 
salas gydyklas. Ui deszimts dienn jau svėrė de- 
szlmts svaru virsaaus. Apie 400,000 Amonio tapo 
Užgydytais. Pirk NO-TO-BAC nuo savo antie- 
koriam, su gvaranoija, už 50c. arba ui 11.00 A p. 
raszymos ir prabas gausi dykai. Paraazyk in: 
Sterllng Remedy Cp., Chicago, arba Nev York.
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Isz Amerikos.
Wede karę.

Baltimore, Md. Waikai nuo 
12-16 metų, susirinkę priemiesty] 
Canton, nusprendė pasidalyti į 
dvi dali: vieni buwo ameriko
nai, kiti gi iszpanijonai, ir pradė
ti karę. Waikai turėjo net gink
lus, žinoma vaikiszkus. Karė 
pasibaigė tuom, kad vienas isz 
vaikų, koksai Jonas Keprovsky, 
likosi teip sunkiai paszautas, kad 
ant muszio lauko ir numirė. Atsi
radusi policija 11 vaikų suaresz- 
tavo ir jie pateko po sudii.

Suimti chiniecziai.
Isz Meksiko, per Texaso rube- 

žių^ slapta atkako į Suvienytas 
Wieszpatystes daug chinieczių, 
kuriems Amerikos įstatais atkak
ti yra uždrausta. Waldžios vie- 
nok apie tai dažinojo ir isz atka
kusių suėmė 21 chinietį, parga
beno juos į San Fraucisco ir pa
talpino į kalinį. Pirmutiniu isz 
plaukiancziu į Chinus garlaiviu 
bus jie sugražinti atgal į jų tėvy
nę

i
Keturias prancūzes nulaikė.
Ant prancuziszko garlaivio Le 

Bourgogne atkako į Nev York? 
isz Paryžiaus modiste, Amalie 
Russi ir atsigabeno keturias gra
žias Paryžietes. Russi mat norėjo 
mieste San Francisco parengti 
modų magazyn? ir dirbtuvę, anas 
keturias prancūzes atsigabeno 
kaipo pagelbinįkes, kadangi ame 
rikonės apie modas mažai supran 
ti. Nev Yorke vienok tas jaunas 
Paryžietes sulaikė ir neleidžia 
joms keliauti į San Francisco. 
Ateivių užveiždos komisorius 
teisina t? savo padavadyjim? 
tuom, kad minėtos prancūzės ga
lėtu demoralizuoti Dievobaimin- 
gus amerikonus. Mums rodosi,kad 
ir tikros amerikonės t? darb? at
lieka gana gerai ir be pasimokini- 
mo nuo prancūzių,k? rodo daugy
bė provų Amerikos suduose, ku
riuose tai moterys skundžia vy 
rus už suvadžiojim?, tai vėl vy
rai moteris už t? patį. Prowos 
tos, kaip rodosi, ne ant doriausio 
stovi pamato, gimdo gi jas ne- 
atkusios isz svetur merginos, bet 
ežia Amerikoj gimusios.

L>ynczawoue.
New Orleans, La. Negras 

Dennis Burrell, iszplėszęs vienus 
namus, užszoko ant trūkio bė- 
ganezio į miest?. Konduktorius 
Morris stengėsi jį nuo trūkio nu
stumti, bet negras szovė isz re 
volverio, pataikęs konduktoriui 
į rank?, nuszoko nuo trūkio ir 
pabėgo. Ant rytojaus Nev Or- 
leanso policija užtėmyjo jį mieste 
ir stengėsi suimti, negras szaudė 
vienok į basivejanezius policis- 
tus, vienam, seržentui Jacob, 
perszovė kakl?,kitam gi, Cleary, 
įvarė kulk? į gal v?, tas puolė 
ant žemės ir į por? minutų pasi
mirė. Paszautas Jacobs iszsitrau- 
kė teipesgi revolverį ir pradėjo 
szaudyti ;Burnell, szuviais ginda
masi, leidosi bėgti. Ant szuvių 
vienok susirinko daug žmonių 
ir leidosi paskui negr?, įsi vijo jį 
į viena arklinįk? ir apstojo. Neg
ras besigindamas, užmuszė dar 
vien? policist?. Fotam susirinkę 
žmonės įsiveržė į vidų, prispeitė 
negr? į kertę ir jo kun? kaip rėtį 
suszaudė.

Nelaime kastynese.
Wilkesbarre, Pa. Halstead 

kastynėse, prigulmcziose Dele- 
vare, Lackavanna & Western 
Company, Duryeoj,atsitiko nelai
mė, prie kurios 3 darbinįkai tapo 
užmuszti. Užmuszti yra szitie: 
John Manohan, Stephen Jenkins 
ir John Titia. Taisė mat jie szsf- 
t ji pagadyt? per užslinkimu žemės. 
Tuofo tarpu nuo virszaus leido 
balkius, kurie iszsiliuosavo nuo 
raiszczių ir nupuolė ant platfor
mos, ant kurios stovėjo minėti 
darbinįkai, j? sugriovė ir dir
banti darbinįkai nupuolė nuo 300 
pėdų ant szaftos dugno, -kur ant 
vietos užsimuszė. /

Nužiūrėti.
Nev York. Czianyksztis atei

vių užveiždos komisorius sulan 
kė keturis atkakusius isz Kana
dos iszpanijonus, kurie pasisakė 
ės? portugaliecziais. Pas vien? isz 
jų rado 6 auksinius laikrodėlius, 
pas kit? 6 auksinius lenciūgėlius 
ir auksinį žiūronu ir vien? auksi
nį moteriszk? laikrodėlį. Ateivių 
užveiždos komisorius praneszė į 
WashingtonfuMinėti iszpanijonys, 

turbut, ne iszpaniszki sznipukai, 
greicziaus gal būt jie vagiliais, 
kadangi sznipūkams nė joks ran
das už darbut ne užmoka auksi
niais laikrodėliais.

Nolaimes aut geležinkeliu.
Nev Orleans, La. Ant River- 

side linijos Yazoo & Mississippi 
Valley geležinkelio, netoli RolI- 
ing Fork, susidaužė taworinis ge 
ležinkelio trūkis: maszina ir ke
turi tavora'8 prikrauti vagonai 
su visu susidaužė. Trūkio medė
jas, Rovton isz Memphis ir pecz 
kurys Piant likosi iszriverzusio isz 
sudaužytos maszinos karsztogaro 
teip nuplikyti, kad į por? minu- 
tų cziajau ir pasimirė.

Columbub, Oh. Ekskursijos 
trūkis,bėgantis isz Forte Wayne, 
prie įbėgimo į Columbus, ant 
szenių Cleveland Akron & 
Columbus geležinkelio linijos isz- 
szoko isz rėlių, Trys vago
nai tapo sudaužyti, vienas isz 
wažiuojanczių likosi užmusztas 
ant wietos, sužeistų gi yra daug 
pasažierų.

Ballimoke, Md. Ant bėgan- 
ežio isz ežia geležinkelio trūkio
expliodavo garinis katilas. Trū
kio maszinista ir peczkurys likosi 
prie to ant vietos užmuszti.
Elektriszka paroda New Yorke.

Ne v Yorke, Madison Sųuare 
darže, likosi atidaryta alektriszka 
paroda, ant kurios sugabenti viso
kį ant elektris-zkoe dirvos padary
ti naujausi iszradimai ir isztirimai. 
Yra ežia daug visokių žingeidžių 
daiktų, nors dar ne viskas ant 
parodos patalpinta. Terp tokių 
naujausių iszradimų reikia pami
nėti: naujausias maszinasuzrastas 
Edisono ant perdirbimo su elek- 
trikos pagelba visokių rudų; 
italijono Marconi telegrafu be 
drato, Moorea pagerintas elek- 
triszkas žibinimui lampas, elek- 
triszkas kastynes, laivus, torpe
dos, be drato elektriszkas kanuo- 
les, ant iszszovimo isz kurių ne 
reikia prie jos prisiartinti, bet ga
lima szaudyti ir užprovyti isz to
lo, visk? atlieka elektriką; yra 
ežia elektriszkos fontenos, elek- 
triszki vežimai, fonografai ir 
kitokį daiktai, kur tikt elektriką 
randa pritaikym?.

Korundo plotai.
Konradai yra tai brangus ak

menėliai, labai kieti, todėl juos, 
kaip ir deimantus, vartoja ne 
tikt ant graznų, bet prie lygini
mo kitų kietų brangių akmenė 
lių. Laikrodžių fabrikantai var
toja juos prie laikrodžių kaipo 
teip vadinamus akmenis. Ko
rundo kastynių yra ne daug: 30 
metų atgal, juos rasdavo tikt In- 
dijose, 1869 m. rado juos sziauri- 
nėj dalyj Georgijos, dabar gi su
rado labai didelius plotus korun
do Kanadoj, provincijoj Ontario.- 
Tie nauji plotai yra 48 kyliome- 
trai nuo Carlov ir užima isz viso 
200 ketvirtainių kyliometrų.

Espliozįjos.
Denver, Col. Netoli miesto 

pastatytoj parako dirbtuvėj atsi
tiko, 8 d. Gegužio, baisi nytro- 
glicirinos expliozija, kurios vie
nas darbinįkas, Fr. Schmetzger, 
tapo į szmotelius sudraskytas; 
kiti gi trys darbinįkai: Lehm, 
Smear ir Loos sunkiai apkulti; 
nežinia ar pasiseks juos nuo mir
ties iszgelbėti.

Paterson, N. J. Czianykszczioj 
Passsic geliežies liejinyczioj atsi
tiko baisi expliozija, viena dirb
tuvės dalis tapo su visu sugriau
ta; blėdį expliozijos padaryt? 
skaito ant 100000 dol. Prie to du 
darbinįkai: Cnorser ir Charloche 
likosi užmuszti, trys gi labai sun
kiai sužeisti.
Atgabenimas in Ameriką sveti

mu taworu.
Balandžio mėnesyj, į Nev Yor- 

ko port? atgabeno svetimų krasz- 
tųtavorųisz viso už 33,263,179 
dol., taigi ant 19 milijonų ma
žiaus negu per tokį jau laik? 
pereitų metų. Pereit? gi met? 
atgabeno už 25,444,184,57 dol. 
Ant pasimažinimo atvežimo 
atsiliepė mat nauja Amerikos 1 muitų tarifa, užkraunanti didelius 
muitus ant atgabenamų į Ame- 
rik? svetimų tavorų.

Užpuolė baltkepuriai.
Webster City. AntfarmosFr. 

Baluckto, į pietus nuo Webster 
City, užpuolė “baltkepuriai”, su- 
muszė baisiai patį Baluckį ir isz- 
vijo jo vis? szeimyn? isz namų. 
Baluckis gyveno ežia nuo dviejų 
metų, turėjo jis labai pras(? gar
bę. Aplinkiniams farmeriams 
prapuolė javai ir darbo įnagiai 

ir visk? mat rado pas Baluckį. 
Tos jo vagystos įgriso visiems 
aplinkiniams gyventojams. Po 
nakeziai prie durų rado primusz- 
t? raszt? su įsakymu tuojaus ap
leisti szit? viet?, bet to įsakymo 
Balucki ne paklausė, kaip pa
prastai, vakare visi sugulė; nak
tyj vienok atėjo baltkepuriai, 
iszvilko Baluckį isz lovos, pri- 
riszo lauke prie medžio ir baisiai 
su botagais sukapojo. Rytmetyj 
sukrovė visus daiktus į vežim?, 
susodino szeimyn? ir privertė isz- 
sikraustyti isz ežia. Balucki įsi
važiavo pietų link.

* Wetra.
Guthrie, O. T. Pereitos nedė

lios ryt? užkilo ežia baisus sūku
rys, kurisai griovė ir naikino vis- 
k?, k? tik aut savo kelio patiko. 
Wis? apskritį terp Clifton ir 
Hagar,Lincoln pavielyj, pavertė 
į tirus. Su visu nuneszė deszimts 
farmų, tiek jau isz dalies sugrib- 
vė. Dvi moterys prie to likosi 
mirtinai sužeistos, keturios gi 
žmogystos sunkiai, bet ne mirti
nai apkultos.

Paskendo laivas.
Nevfuudlando pakrantėse,neto

li St.Johns,susidaužė laivasCrovn 
ir paskendo; su juom prigėrė ir 
11 jurinįkų ir laivo kapitonas. 
Daugumas prigėrusių buvo apsi
vedę, turėjo ir vaikus. Priežasz- 
ežių, kurių dėl minėtas laivas 
susidaužė, nieks nežino.

Nelaime aukso jieszkot<dii.
Isz Victoria, B. C. atėjo žinios 

apie nelaimę pasiekusi? keliau- 
janezius į Klondikę aukso jieszko- 
tojus. Pulkas aukso jieszkotojų 
užėjo ant užszalusio dar ažero 
Crater Lake, bet ledas buvo 
silpnas, neiszlaikė sunkenybės ir 
su traukianeziuis aukso jieszkoto- 
jais įlūžo. Prie to prigėrė isz viso 
22 aukso jieszkotojai.

Gaisrai.
t Dullth, M i n. Siautė ežia 

didelis gaisras, kurisai isznaikino 
su virszum 50 medinių triobų ant 
Minnesota Point. Per tai su vir
szum 2000 žmonių atsirado be 
pastogės; ugnyje kaip kitų pra
žuvo visi turtai. Apart gyvena
mų namų, sudegė ežia ir daug 
krautuvių ir pardavinyczių.

t Cincinnati, Oh. Sudegė ežia 
dideli czeverykų ir czebatų dirb
tuvė Mausso ir Wolfo, ant Syca- 
more st. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 100000 dol. su vir
szum. Pertai diktai darbinįkų ne
teko darbo.

Isz darbo lauko.
Pereit?sanvaitęSuvienytose 

Wieszpatystėse buvo isz viso 238 
nusibankrutiuimai, pereit? gi 
met? 1? paczi? sanvaitę buvo jų 
221; Kanadoj buvo jų 25, perei. 
t? gi met? 36. Karė ant prekys
tes ir darbo sanlygų neatsiliepė 
vodingai, prieszingai, po musziui 
prie Filipinų salų lygiai darbai, 
kaip ir Amerikos iszvežimas į ki
tus krasztus žymiai pasididino; 
laivų dirbtuvėse darbai traukiasi 
per dienas ir naktis, kur tukstan- 
cziat darbinįkų gavo daib?. Isz- 
vežimas Amerikos javų kyla vis 
labyn, su tuom kyla znaimiai ir 
prekės grudų. Darbai geležies ir 
plieno dirbtuvėse, eina geryn, ka
dangi jos turi daug reikalavimų 
nuo Amerikos rando. Wilnonių 
audimų,ypacz gi gelumbių dirbtu
vėse darbai eina teipoegi geriaus 
negu pirma, kadangi jos dirbdina 
daug audimų ant aprėdymo ka
riaunos.

T Allegheny, Pa. Sztraikas 
pudlerių dirbtuvėse Pittsburg 
Forge Mille Co. pasibaigė. Dar
binįkai sugrįžo prie darbo.

5 Rankin, Pa. Darbai Ameri
can Steel Co. dirbtuvėse pasi
gerino, daugelyj dirbtuvės dalių 
pradėjo dirbti.

Khtaning, Pa. Czianyksz- 
czios fren & Steel Co. pradėjo 
dirbti: yra viltis, kad darbo bus 
ant ilgai.

1 Elvood City, Pa. Darbinį
kai Weldlles Tube Co. pakėlė 
sztraik?. Reikalauja jie pakėlimo 
užmokesnio.

5 GRACEviLLE,PA.Shelby Steel 
Tube Co. pakėlė darbinįkų už
darbį ant 10%.

1 Johnstovn, Pa. Rengia ežia 
nauj? geležies dirbtuvę, kurioje 
neužilgio pradės dirbti.

5 Wheeling, W. Va. Darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse “La 
Beile Iron Work8” prasidės neuž
ilgio.

5 Alliance, Oh. Morgan En- 
gineering Co. apgarsino, kad už
darbis darbinįkų nuo 1 d. Gegu
žio likosi pakeltas ant 10%.

Anderson, Ind. Czianyksz- 
cziose geležies dirbtuvėse tuom 
tarpu dirba gerai, bet nėra vilties, 
kad dalbai trauktųsi ilgai.

5 Martins Terry, Oh. Dirb
tuvėje Aetna Standard, kuriose 
dirba geležį, darbai eina gerai 
ir rodosi, kad jie neis uiekyn.
- 1 Sharon, Pa. Darbai czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai.
- Joliet, III. Darbai czia- 
uykszcztose blekės dirbtuvėse 
eina pusėtinai ir rodosi, kad teip 
trauksis ilgai.

1 Olneyville, R. I. Czia
nykszczioj geležies dirbtuvėj dir
ba po 40 valandų ant sanvaitės.

1 VVheeling, W. Va. Dailiai 
czianykszcziose kastynėse eina 
prastai: daugelis darbinįkų 
kraustosi isz ežia į kitus krasztus.

5 Palmyra, Oh. Czianykszcziai 
kalnakasiai susitaikė su darbda
viais ir pradėjo jau dirbti.

Jobs, Oh. Kalnakasiai Ells- 
vorth Coal Co. paliovė dirbę.

1 Massilon, Oh. Czianyksz- 
cziai kalnakasiai susitaikė sudarb- 
viais ir sugrįžo prie darbo.

1 Pittsburg, Pa. Darbai ežia 
eina gerai. Dirbtuvėse “Star 
Tin M lle Plate” dirba be persto- 
jimo; kastynėse teipoegi priima 
prie darbo dsugiaus darbinįkų. 
Padidintoje dalyse dirbtuvių 
Monongahela Tin Plate Co. pra 
aidės darbai nuo 1 d. Sėjos.

1 CONELLSVlLLE, Pa. Czia 
nykazeziose kokso dirbtvėse 
pereit? sanvaitę dirbo geriaus, 
bet kokso iszdirbimų iszgabeno 
mažiaus negu užpereit? sanvaitę. 
Tūlos kompanijos rengiasi nu
mažinti darbinįkų uždarbį.

5 Didžiausia plieno ir geležies 
dirbtuvių kompanija Carnegie 
apgarsino savo darbinįkams, kad 
kas nori pastoti į Amerikos ka- 
riaun?, galt t? padaryti, kompa
nija pažada ^er vis? karės lai k? 
užlaikyti pasilikusias isztrauku- 
šių į karę darbinįkų szeimynas, 
sugrįžus gi atgal, pažada duoti 
tas vietas, kurias jie pirma turė
jo.

5 Montpelier, Ind. Stato czia 
nauj? geležie? dirbtuvę, neužil
gio bus viskas gatava ir prasidės 
darbai.

5 Parnassus, Pa. Cachrans 
geležies liejinyczioj, Nev Ken- 
singtone, darbai prasidės nuo 1 
d. Spalių szių metų.

1 Monongahela City, Pa. 
Pittsburgo kapitalistai rengia 
nauja blekėsdirbtuvę. Reikalingi 
ant to pinįgai jau surinkti.

Wheeling, W. Va. Dirbtu
vėse Riverside Iron Works vi
siems darbinįkams numažino už
darbį.

Nev Kensington, Pa. Pitts
burgo Tin Plate Workfl kompa
nija pirko czia 5 akrus žemės, ant 
kurios rengiasi statyti naujas dirb
tuves.

1 Kovington, Ky. Susitvėrė 
czia kompanija, kuri rengiasi 
pastatyti naujas geležies dirbtu
ves.

5 Chicago, III. Wiena Pitts 
burgo kompanija nori netoli Chi- 
cagos pastatyti nauj? geležies 
dirbtuvę.

1 Nev Port, Ky. Andren ge
ležies dirbtuvės rengia dalį, 
kurioja dirbs geležinę blekę.

1 Moline, III. Sylvan Steel 
kompanija didina czia savo dirb
tuves ir gal neužligio priims prie 
darbo daugiaus darbinįkų.

*[ Marquette, III. angleka- 
syklose dirba kasdien po 8 va
landas.'

T Remington Sta. Ohio River 
Sheet & Tin Plate Co. didina 
savo dirbtuves, darbai pra
sidės dar szi? vasar? padintose 
dalyse.

5 Hillsboro, III. Czianyksz- 
cziai kalnakasiai pakėlė sztraik?, 
todėl tegul czia nieks ne važiuoja 
darbo jieszkoti.

Brazil, Ind. Czianykszcziai 
kalnakasiai susitaikė su darbda
viais ir sugrįžo prie darbo.

1 Franklin, Oh. Privažiavo 
czia isz kitur Jaug darbinįkų, to
dėl daugelis yra ne turinezių dar
bo.

1 Alpine, Ky. Czianyksz
cziai kalnakasiai ne dirba. Kom
panijos atstatė darbinįkus ir už 
darė kastynes.

5 Panna, III. Sztraikas kal
nakasių czianykszcziose kastynė
se traukiasi tolinus. Tegul todėl 
ioz kitų krasztų darbinįkai ne 
važiuoja czia darbo jieszkoti.

1 Dės Moines, Ia. Darbai eina 
czia vidutiniszkai, bet kalnakasiai 
skundžiasi, kad kompanijos su 
savo k romais stengiasi paimti 
paskutinį darbinįkų cent?, 
brangiai už visk? jiems rokuoja.

East Bank, W. Va. Darbai 
aplinkinėse kastynėse mažinasi; 
perėit? sanvaitę kaip kur dirbo 
tik vien? dien? ant sftnvaitės.

Terre Haute, Ind. Darbai 
kastynėse eina gerai. Kaip kur 
yra sztraikai, bet visgi daugiaus 
yra dirbanezių negu stovinezių 
kastynių.

Rock Mountain, Pa. Dar
bai czia eina prastai: jeigu kur 
kastynėse dirba po dvi dienas ant 
sanvaitės po 8 vai. aut dienos,tai 
jau gerai, kitur ir tiek ne dirba.

Abridge, Mont. Darbai 
czia pradėjo eiti geryn, bet 
šviežiai atkakusiam sunku gauti 
darb?, kadangi ant vietos dau 
giaus yra darbinįkų negu reikia.

Kelayers, Pa. Darbai czia 
eina prastai; dirba vos po dvi 
dieni ant sanvaitės.

• Muncie, Ind. Czianykszczioj 
stiklo dirbtuvėj 700 darbinįkų pa
kėlė sztraik? ir per tai dirbtuvės 
tapo uždaryto-. Dirbanti už 
dirbo czia vos 50e. ant dienos, 
ant pareikalavimo pakėlti užmo- 
kesnį dirbtuvės savinįkai nesu
tiko, todėl darbinįkai nusprendė 
mesti darb?. 

CASCARETS audruUoa kepenis, įtikėtus ir 
piiwa. Niekad neeknudn. !0e.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Ką lietinviai Amerikoj 
priwalo daryti?

Atkakę į Amerik? lietuviai 
yra kaimų gyventojai ir czia jie 
tuojaus patekę į dirbtuves, kas
tynes, į miestus, isz syk atsiranda 
visai kitokiose sanlygose, negu 
buvo namieje. Sanlygos gi sun
kiai atsiliepia ant viso žmogaus 
gyvenimo: tas tikt jose mažiaus 
nukenezia, kas prie jų priprato, 
kaimietis negreitai pripranta prie 
miesto gyvenimo. Europoj: antai 
seniai užtėmyjo, kad kaimų gy
ventojai traukia į didesnius mies
tus, į fabrikus, kur uždarbiai di
desni negu dirbant ant lauko. 
Lenkijoj, isznykus baudžiavai, į 
didesnius mieštus pradėjo traukti 
ne tikt darbinįkai, bet ir dvar 
poniai: parduoda jie dvarus ir 
su gautais pinįgais keliauja į 
Warszaw?, arba kitur. Warsza- 
voj, Wilniuje daug yra Lietuvos 
dvarponių, kurie mieste niekaip 
negal prisitaikyti ir czia pralei
džia už žemę gautus pinįgus. 
Prancūzijoj antai jau seniai užte- 
myjo traukim? kaimieczių į mies
tus ir tirinėja, kaip tas atsiliepia 
ant miestų. Ir sztai kokį pereit? 
met? iszdavė nusprendimą tie, 
kurie tirinėjimu te klausymo užsi
iminėja: jie sako, kad per kelia- 
vim? kaimieczių į miestus, skait 
liūs miestų gyventojų daugina
si, bet atkakę czia kaimiecziai, 
jeigu ne tuojaus, kadangi terp at
kakusių yra ir atkakę su pingais, 
tai antroj arba toliausiai treczioj 
gentkartėj padidina miestų pro- 
letarijato (beturezių varguolių) 
eiles. Mat ne tikt patsai kaimie
tis, bet ir mieste jau užgimę 
jo vaikai , negal prisitai
kyti prie sanlygų gyvenimo, sa
vo budo kaimietis urnai negal 
perkeisti, ir vaikų vaikai palaiko 
dar savo tėvų bud?. Miestų gy. 
ventojai apsukresni, kiekviena
me atsitikime mokės savę gelbė
ti, kaimietis gi tikt dirbti moka, 
bet nemoka pasinaudoti nors ir 
isz gerų sanlygų. Kol yra darbas, 
gerai, bet jeigu jo nėra, jau neži
nos kaip sawę gelbėti. Pažiūrė

kime į musų lietuvių gyvenim?. 
Laikraszcziuose pilna žinių apie 
jų girtuokliavim?, musztynes. 
Paklauskime vienok argi tie lie
tuviai, kurie Amerikoj kasdien? 
girtuokliauja ir muszasi teip darė 
ir Lietuvoj? Tėvynėj girtuok
liauti kas dien? negalėjo, kadan 
gi ne buvo ten pragos, sziezia gi, 
patekę į kitokias sanlygas, pasi
naudoja isz pragps, geria kas die- 
n?, pasigėrę, žinoma, kad nesi- 
szslina nuo musztynių. Progų 
pasitaiko ir daugiaus, isz kurių 
musų tamsus broliai pasinaudo
ja, bet jos vodingai ant jų viso 
gyvenimo atsiliepia: nupuldo 
juos doriszkai ir protiszkai, nai
kina ir sveikat?; toksai nupuo
limas atsiliepia ir ant vaikų: lie
tuvių vaikai, gimę Amerikoj, 
silpnesni už gimusius Lietuvoj. 
Pažiūrėkime, kaip nuo pik
tos įtekmės perkeistų gyvenimo 
sanlygų saugojusi apszvieistos 
tautos: vnkiszki arba szvediszki 
ateiviai kaimieeziai stengiasi 
apsisėsti ant farmų, taigi gyven
ti tokiose jau sanlygose, kokiose 
gyveno namieje: rods visi to pa
daryti negalr bet visgi daugu
mas teip daro ir todėl jie užlaiko 
doriszk?, protiszk? jr fizi-zk? 
tvirtum?. Jeigu pažiūrėsime an
tai Europoj ant tūlų tautiszkų 
gaivalų, tai ir ten pamatysime, 
kad tikt tos isz pamusztų, ne sau- 
valdiszkų tautų užlaikė savo 
kalb?, kurios savo tėvynės žemę 
mokėjo užlaikyti savo rankose, 
ne dawė jos paveržti pergalėto
jams. Bretonai ir Baskui užlaikė 
savo kalb? ir tautystę, bet užtai 
daug skaitlingesni Airiai, ku
riems paveržė žemę, jau beveik 
užmirezo savo tėvų kalb?. Kaip 
girios pauksztis laikomas klėtkoj 
yra anormal isz koše sanlygose, 
teip lietuwys kaimietis anorma 
liszkai gyvena miestų ir fabrikų 
sanlygose. Musiszkiai juk bando 
ir biznius uždėti, bet kas isz to, 
kad ir tie bizniai ne tvireziausiai 
stovi. Norime musų brolius pa
statyti ant tikrų vėžių, kalbinki
me juos apsigyventi ant žemės, 
tegul jie bus tokiose jau sanlygo
se kaip ir tėvynėj; prie miestų 
gyvenimo tegul pratinasi isz pa- 
lengvo, ne urnai, tegul pirma 
juose iszdirba sau pamatus. Rods 
ant farmų neturės tiek pelno,kaip 
antai dirbdamas fabrike arba 
kastynėse, bet apdirbant žemę, 
bado nekęs, apsisaugos nuo daug 
pikto. Antai pereitame “Vieny
bės” numeryje prie to ragina ir p. 
Trupinėlio Pažįstamas.

Nauja lietuwiszka skai
tiny czia.

Springvalley, 111. Draugystė 
Lietuvos Sūnų laikė savo susi- 
rinkim? 1 d. Gegužio, ant kurio 
tapo nutarta įkurti skaitinyczi? 
salėje Wienbiskio, partraukti 
knįgų ir laikraszcsių, isz kurių 
tenykszcziai lietuviai galėtų pasi
naudoti. Toj dienoj prisirsszė 15 
naujų sąnarių. Už kviecziame ir 
kitus lietuvius ant prisiraszymo.

Su guod. P. Mažeika, sekr.

Tautiecziai!
Kiekvieną tauta, galinti pasi

girti sziokia ar tokia civilizacija, 
turi savo dailės veikalus, kurie, 
surinkti muzejuose ir biblioteko
se, rodo svietui apie tverianezi? 
spėk? tautos ir rodo, kad ji gyva 
ir žengia pirmyn.

Rinkiniai tie yra tai iždynas, 
kur sukrauti turtai tautos, kurie 
kaipo privatiszka savastis galėtų 
būti pražudinti. Rinkiniai tie yra 
tai szaltiniai, isz kurių semia me- 
deg? mokslincziai, rasztinįkai, 
artistai ir visi tie, kurie nori su
sipažinti su istorija jų tautos. 
Kuolabiausiai prispaustos tautos 
iszgali sutverti panaszias institu
cijas. Kodėlgi mes Lietuviai ne
galėtume uždėti tautiszko knįgy- 
no?

Kadangi uždėjimas tautiszsko 
knįgyno szi?dien yra dar lengvu 
daiktu,vėliaus butų jau sunku su
rinkti kompletus visų lietuviszkų 
spaudimų; kadangi uždėti pana
szias bibliotekas yra negalima Lie
tuvoje ; kadangi dar nieks neužsiė
mė suorganizavimu tautiszkos bi
bliotekos, Lietuviszka Draugystė 
“Želmuo”, dienoje 18 Balandžio 
1898'metuose, nusprendė uždėti 
Paryžiuje knįgyn?, po vardu 
“Lietuvidzka Tautiszka Biblio- 
tika”, kurios pamatui Draugystė 
pavedė sawo bibliotek?, turin- 
czi? 100 su virszum knįgų.

Biblioteka kart? suorganizuo
ta, bus iki tol užrubežyje, kol ap
linkybės nedalei? perneszti j? į 
Tėvynę.

Yra szaukiami visi tautiecziai į 
1? teip svarbų darb?, ypacz lie
tu viszkos rėdystės, idant jos 
teiktųsi aukauti savo laikrnsz- 
czius ir kitus spaudimus Tautisz- 
kai Bibliotekai.

Kas pusmetis, arba kasmetai. 
Draugystė iszleldinės kataliogus 
parodanezius apie augim? biblio
tekos.

Aukos bu* gailinamos visuose 
lietuviszkuose laikraszeziuose. 
Adresas:

Madame M. K- Gierszyliska, 
Quarvllle (per San ten ii) 

Eure-et-ljoir, France 
(Lietuwiszkai Tautistkai Bibliotekai)

Isz wisnr.
|| Paryžiuje, Prancūzijos sosta- 

pilėj, pasimirė, viename hotelyj, 
koksai Poinsignon.Daktarai iszda
vė paliudyjim? ir kūnas į paskir- 
t? laik? tapo palaidotas, bet lai
dotoje! paabejojo apie tik r? palai
doto mirtį, apie k? praneszė į po- 
licij?. Kūnas ant rytojaus tapo 
atkastas ir kad jis visgi buvo ne 
pagedęs ir ne sustingęs, perneszė 
jį į koplyczi? ant kapynių Mont- 
martre. Paszaukė gydytojus, 
bet visi jų stengimaisi prikelti 
numirusį, ne pasisekė, todėl jie 
nusprendė, kad numirėlio kūnas 
todėl ne genda ir nestingsta, kad 
Poinsignon priesz mirtį turėjo 
daug degtinės iszgerti, kuri ir 
užlaiko kun? nuo pagedimo; 
tikrai vienok spręsti ne panorėjo 
ir ne davė paliudyjimo ant palai- 
dojimo. Tokiu budu kūnas ko- 
plyczioj iszbuvo dar penkias die
nas, bet visgi ant jo ne buvo ga
lima užtėmyti nė jokio pagedimo. 
Aut galo, ant nusprendimo ar 
Poinsignon iszrikro numiręs, nu
sprendė griebtiesi garsios Koent- 
geno acvieeos, su kurios pagelba 
nuimtas folografiszkas paveikslas 
parodė, kad plauoziuose yra su
krekėjęs kraujas, ko pas gyw? 
žmogų būti ne gal. Taigi tikt 
Roentgeuo szviesa parodė, kad 
Poinsignon isz tikro numiręs, 
nors jo kūnas ne genda ir ne 
stingsta.

H Komposas, kaip žinote, yra 
tai prietaisa, kurio vienas galas 
rodo visada į sziaurius, kitas gi į 
pietus. Nors kasžin kaip kompos? 
kraipytumėte^ jo magnesuotas ro- 
dyklas visada vienu galu vis ro
dys sziaurius, kitu gi pietus. 
Tuom tarpu Kursko gub., pieti
nėj Maskolijoj, yra vieta, kurioj 
vienas galas komposo rodyklo 
rodo ne į sziaurius, bet į vaka
rus, kitas gi į rytus. Ant isztiri— 
mo to* anomalijos važinėjo czia 
maskoliszki mokslincziai, atkako 
ant galo ir sąnarys Paryžiaus 
mokslo akademijos, Monrot. Ta
sai tuojaus isztyrė priežastis tos 
anomalijos arba nusikreipimo 
magnesuoto komposo rodyklo: 
priežastys tos yra geležies sluog- 
sniai po žeme. Pagal jo iszskaity- 
m?, geležies czia yra nemažiau* 
kaip 225000000000 pūdų. Ji ant 
komposo rodyklo atsiliepia net 
nuo 1320 viorstų tolumo. Tokiu 
budu mat kompasas ne tikt paro
do keli? važiuojantiems ant jū
rių, bet tinka ir ant sujieszkoji- 
mo geležies kastynių.

U Mieste Lodz, Petrokovo 
gub., savinįkas vienos pardavi- 
nyczios, užasekuravęs brangiai 
pardavinyczięir isznesziojęs isz jog 
tavorus, sumislyjo padegti, kad 
tikt gauti didelius ugnapinįgius, 
bet tiesiog pats t? padaryti 
neiszdrįso, kadangi butų galėję 
susekti: jis nusprendė prie pade
gimo priversti katę. Paliko jis 
parda viny ežioj deganezi? k eros i- 
ninę liamp?, apriszo j? su szniu- 
reliu, kurio kit? gal? pririszo prie 
uodegos kertėj mieganezios ka
tės: tikėjo mat, kad katė, pabu
dusi, nutrauks liamp?, uždegs 
krautuvę ir pati sudega. Pritaisęs 
visk?, kaip reikia, prekėjas užda
rė pardavinyczi? ir nuėjo namon. 
Ne viskas vienok iszsipildė, 
kaip norėjo godus prekėjas. Katė 
rods, pabudusi, nutraukė liamp?, 
nuo to užsidegė pardavmyczia, 
tikt ugnį per greitai užtėmyjo ir 
užgesino; kaltinįkė gi katė nesu
degė ir ji tai iszdavė vis? plian?.

B Szvediszka antropologijos ir 
geografijos draugystė siunezia 
sziaurinę Siberij? espedicij? an



jieszkojimo pereitu metę iszlėku- 
sio prie szinurinio iemčs poliaus, 
szwedo Andree ir jo diaugų ir 
jeigu jie ežia yra, duoti jiems pa
geltu. Wirszinįku tos expedici- 
Jos yra Stadling. 20 d. Balandžio 
atkako jis isz Stokholmo į Peter
burgu, isz ežia gi geležinkeliu isz- 
keliawo į Irkuckę, Siberijoj. Nuo 
Irkucko, pasisamdęs arklius, ke
liaus į Werchojanskę ir nuo ežia 
garlaiwiu į įtakę upės Lenos į 
Sziaurinį Ledinį oceanę, kur ti
kisi prisigriebti Liepos mėnesyj. 
Nuo ežia prisigriebs,ar tai leidais, 
ar ant laiwo,iki salų Naujos Sibe- 
rijos, kur sudėti dar 1893 m. 
walgio produktai dėl keliavusio 
tęsyk ant Ledinio oceano Nanseno. 
Jeigu ežia neras nė jokio ženklo 
buwimo Andrees, giįž atgal į Si
belijų ir trauks jūrių pakrasz- 
cziais į rytus.

D Kaime Dynia, Brzozowo pa- 
wietyj, Galicijoj, pirmų VVelykų 
dienų likosi nudurtas kunįgas 
Biesiadzki, prabaszezius tos para
pijos. Užmuszėjumi yra Kon
stantinas Winiarski, užweizėtojas 
dwaro Odrzechowo. Nudūręs ku- 
nįsrų, iszbėgo jis isz klebonijos ir 
patikęs ant kiemo sawo paežių,pa
sakė jai, kad greitai ateitų, nes 
jis turys keliauti, todėl nori su 
ja atsisvveikinti. Moteris, nieko 
pikto nejausdama, atėjo; tųsyk 
wyras, su wiena ranka apkabino 
kaklų, su kita gi jwarė jai peilį į 
szirdį. Teip kunįgas, kaip ir 
moteriszkė, atliso aut wietos; 
užmuszėjas tapo suimtas. 
Kokios priežastys tų žmogžu- 
dyszezių, nieks tikrai nežino.

|| Serbijos sostapilėj, mieste 
Belgrade, rando kasztais tapo 
parengta biblioteka. Buwo joje 
apie 40000 tomų knįgų;bet dabar 
bibliotekų reikėjo uždaryti, ka
dangi isz jos prapuolė knįgos, 
terp kurių buwo daug senų ir la
bai brangių. Priežastis isznykimo 
knįgų buwo ta, kad rods isz bi
bliotekos buwo knįgas imanezių 
gana, tikt paimtų nieks ne graži
no atgal, brangesnes pardavė į 
svetinius krasztus. Tas atsitiki
mas parodo, kad serbai nemoka 
godoti visuomenei naudingų į- 
taisų.

H Miestelyj Andruszewka, 
Nižnenovgorodo gub., pasimirė 
sūnūs užveizėtojaus cukraus dirb
tuvės, Aleksandras Wigura. Kū
nų palaidojo ant vietinių staezia- 
tikiszkų kapinių. Tuojaus ant ry
tojaus vienok užtėmyje, kad ka
pas atkastas, kūnas isz grabo bu
vo iszimtas. Kas tų padarė, neži
nia: turbut, atkasė kapų pikta
dariai, kurie tikėjo, kad į gralių 
numirėliui įdėjo daug pinįgų,arba 
teip kokių brangenybių.

■ || Prigulinczioj Anglijai Nau
jos Gvinėjos dalyj, Australijoj, 
isz kalinio miesto Manamana isz- 
truko 14 kalinių isz cziabuvių. 
Nusikaltėliai užpuolė ant prilan- 
kaus angiijonams kaimo; gyven
tojai netikėdami užpuolimo, ne 
buvo pasirengę, todėl buvo be 
ginklų. Užpuolikai 18 kaimo 
gyventojų papjovė, iszkepė ir 
juos cziajau suvalgė.

U Wakarinės Afrikos pakran
tėse, Sierra, Leone užgimė negrų 
maisztai. Mieste Ratifuuk maisz- 
tinįkai užpuolė ant amerikonisz- 
kų missijų. Misijonierius Caine, 
jo pati ir trys merginos, prigulin- 
czios prie misijos, likosi užmusz- 
tos. Kiti misijos sanariai pabėgo 
į miestų Freetovn.

|| Mieste Temesvar, Wengri- 
joj, Kaczkos menažerijoj, laike 
parodymo,. į liūto klėtkų įėjo trys 
liūtų suvaldytojai; tuom tarpu 
liūtai, vieton suvaldytojų klau
syti, szoko aut jų ir ežia jau du 
sudraskė, trecz'amjam gi pasisekė 
inz klėtkos iszbėgti.

U Sprendžia, kad angliszkas 
garlaivys “Maitland”. iszplaukę< 
isz Sydney, Australijoj, plaukian
tis į Nev Castle, susidaužė ir su 
visais pasažieriais ir jurinįkais 
paskendo. Žmonių ant jo buvo 
68 ir rodosi nė vienas ne iszsi- 
gelbėjo.

8 Ant prigulinezios Anglijai 
mažos salos Hongkong, pietinėj 
Azijoj, apsireiszkė maras arba 
pavietrė. Kas dienų beveik didi
nasi skaitlius nuo maro mirsztan- 
ezių; daugiausiai mirszta neszwa- 
riai užsilaikanezių chinieczių.

R Lomžos gub., Lenkijoj, mies
telyj Novogrod, siautė per visų 
dienų didelis gaisras. Ugnis isz- 
naikinol50 namų; prie tesudegė 
»r 5 žmonės. Užsidegė ant syk 
keliose vietose; turbut miestelį 
, ežia kas padegė.

U Berlyne, namuose architek- 
toriaus Czaikos, atsitiko smarki 
gazo expliozija, kuri su visu 
sugriovė minėtus namus ir 
pagadino kaimyniszkus. Daug 
žmonių prie te likosi apkultų.

fl Isz Chinų pakranezių sugrįžo 
į Europų vokiszkas - kariszkas 
kreiseris “Olga”; ant jo, laike ke
lionės, terp jurinįkų apsireiszkė 
azijatiszkas maras.

Naujausi iszradimai. _
t Suvienytose Wieszpatystėee 

rengiasi parengti naujų dirbtu
vę, kurioje dirbs kauezukų isz 
kornų, kadangi persitikrino, kad 
isz kornų duodasi isztraukti me- 
dega tokia jau kaip ir kauezukas, 
kurios isz kornų buszelio duod&n 
isztraukti po pusę svaro. Kadan
gi SuvienytosWieszpatystės pro
dukuoja vidutiniszkai po 2 mili
jardu buszelių kornų, tai isz jų 
galima turėti vienų milijardų 
swarų kauezuko. Amerika kas 
metų perka ant savo reikalų 35 
milijonus svarų kauezuko, už kų 
svetimiems krasztams užmoka 

r18 milijonų doliarų. Pradėjus jį 
dirbti isz kornų namieje, Ameri
ka tuos pinįgus ne tikt užezėdy- 
tų, bet dar už iszdirbtų ežia kau- 
czukų, parduodama jį kitiems 
krasztams, diktai isz svetur pinį 
gų sugriebtų.

^Vietines Žinios.

— Gyvenantis po nr. 6322 
ant Hamilton av., danietis An 
drev Johnson, parėjęs namon,me
tė ant stalo kelis laiszkus, ir pa
sakė savo paežiai: “sztai dary- 
dymai tavo kaltės, prisirengkie, 
nes po dviejų valandų turi mir
ti”. Pasakęs 1ų, paėmė gazietų ir 
ramiai jų pradėjo skaityti. Mote 
riszkė, pamaeziusi ant stalo laisz
kus, nieko isz to, kų vyras pasa
kė, ne darė ir liuobėsi tol i aus na
mieje. Po dviejų valandų John
son isz tikro atėjo jau su revol
veriu į virtuvę ir nieko nesakęs, 
paleido szuvį į savo paežių. 
Johnsonienė isz iszgaszczio puolė 
ant žemės; pamalęs tų jos vyras, 
iszbėgo laukan, jo ir iki sziol ne 
surado. Paszaukė gydytojų, kuri- 
sai paszautų greitai atgaivino: ji 
nepi vojingai paszauta į petį. 
Spėja, kad Johnson turėjo į?au- 
ti proto sumaiszymų, kadangi jo 
szeimynoj n;ekada nė jokių nesu
tikimų ne buvo.

— Chicagos policija apgarsino 
žinias apie savo darbus už perei
tų metų. Isz tų žinių matyt, kad 
pereitų metų suaresztavo Chica- 
goj isz viso 88680 žmonių; sua- 
resztuoti buvo sąnariais 36 tau- 
tyszczių. Daugiausiai suaresztuo- 
tų buvo tikrų amerikonų, ku
rių nors mieste yra mažiaus kaip 
pusė gyventojų, bet terp aresz- 
tuotų jų daugiau* negu pusė: 
amerikonų buvo suaresztuotų 49 
019, vokieczių 7760, negrų 7500, 
airių 4535, lenkų 3457, ant gy 
ventojų skaitliaus nuoszimtis 
didesnis negu airių; maskolių (ži
noma, tame paskaityti ir lietu
viai, ‘ kurių mažiausiai bus 
apie 1000, taigi iszpuola deszim- 
ta viso lietuvių skaitliaus da
lis) 184-6, szvedų 1583 (ant gy
ventojų skaitliaus nuoszimtis la
bai mažas), itabjonų 1206, ir 
czekų 1128. Terp suaresztuotų 
buvo 16137 moterys, o terp tų 
1085 jaunos merginos.

— Pereitos nedėlios dienų li
kosi suaresztuotas koksai Henrik 
Autschbach, gyvenantis po nr. 
128 Larrabee st., kurisai pereitos 
subatos dienų, be jokios priežas
ties, sunkiau gal mirtinai, sužeidė. 
Owenų Leydenų ir jo giminaitį, 
Williamų Fadey. Autschbach ir 
jo aukos gėrė drauge saliune 
Freudo, po nr. 257 Orleans av. ir 
paskui gražiausioj sutikmėj persi
skyrė. Apie pusiaunaktų, abudu 
sužeistiejie atėjo dar kartų į saliu- 
nų. Prie įėjimo patiko Autschba- 
chų, kurisai užkalbintas,tįszsitrau- 
kė peilį ir su juom sunkiai Ley
denų ir Faleyų sužeidė. Sužeis
tus nugabeno į ligonbutį, kur jie 
guli dar vis be žado. Autschbach 
pabėgo, bet jį vėliaus suėmė. 
Jis pasakoja, kad sužeistiejie jį 
apvogė, isztraukė isz kiszeniaus 
3 dol. Pažįstanti vienok juos 
tam apskundimui netiki.

— Tūli Chicagos daktarai su
tvėrė draugystę, kurios mieris 
yra parūpinti beturezių vaikams 
sveikų, ne maiszytų, kaip tai pas 
prekėjus yra, pienų ir kitokį 
sveikų valgį ir reikalingus vais
tus vasaros laike. Pinįgai ant to 
susirinks isz aukų. Minėti dakta

rai sako, kad todėl vasaros laike 
teip daug vaikų mirszta, kad tė 
vai ne gauna pirkti tinkanezio 
maiste. Panaszios draugystės ry
tinių sztetų miestuose yra jau 
nuo seniai ;antai Bostone, kaip sa
ko, pradėjus darbuoliesi tekioms 
draugystėms, skaitlius mirezių 
terp vaikų pasimažino ant pusės 
to, kiek jų mirdavo pirma.

— Ant garlaivio “Monitor”, 
vinduojant isz vidurio tavorua, 
nutruko vindas ir nupuolė 
aut besidarbuojanezio prie krovi
mo laivo darbinįko, Augusto 
Bradke ir mirtinai jį apkūlė. Turi 
jis sulaužytas rankas ir kojas, 
kaukalį teiposgi suskilusį nuo 
smarkaus sudavimo. Nugabeno 
dar jį į Aleksijonų ligonbutį, bet 
daktarai ne turi vilties nuo mir
ties iszgelbėti.

— Pereitos nedėlios vakare, 
8 metų sūnūs policisto Millero, 
nuo stacijos Grove av., tėvui be 
miegant, pagriebė revolverį ir 
pradėjo jį cziupinėli. Patraukė, 
revolveris iszszovė ir kulka 
pataikė vaikui į pilvų. Ant szu- 
vio pabudęs tėvas, pamatė kas 
atsitiko. Waikų nugabeno į Mer- 
cy ligonbutį, bet jis,ten nugalin
tas, į porų minutų pasimirė.

— Jau žydai vėl pradeda lie
tuvius vilioti prie savęs: iszmė- 
linėdnmi lietu viszkus cirkulio- 
rius, meldžia lietuvius, kad tikt 
pas juos pirktų szifkortes ir tikt 
per jų rankas siuntinėtų pinįgus. 
Lietuviai privalo apsisaugoti, 
nes jau keli žydai iszdumė su lie
tuvių pinįgais, taigi ir kiti pęi- 
suoeziai seks pėdomis sawo bro
lių- _____________

Kaip atsiliepia badas ant 
žmogaus proto.

Tirinėjimų apie įtekmę bado 
ant žmogaus proto ir ant jo dva
sios iki sziol mokslincziai ne 
daug darė. Isz bandavonių da
rytų ant iszbadėjusių žvėrių per
tikrino, kad nuo bado žvėries 
kūno svarbumas pasimažina, ant 
smegenų gi tokių permainų ne 
užtėmyjo, svarbumas smegenų 
nuo bado nesimažina. Isz to isz 
pultų, kad badas ant proto ne 
didelę turi įtekmę. Tirinėjimai 
iki sziol daryti ant tyczia ant 
bado atsidavusių, kaip antri 
Tannero, Succi, arba ant baduo- 
janezių Indijoje fakyrų, kanki- 
nanezių savę badu dėl tikėjimisz ‘ 
kų priežaszczių, ne gal būt už 
pamatų paimti, kadangi teip 
vieni, kaip antri ne gal būt lai
komi už normaliszkus žmonis; 
teip jau nenormaliszki yra tie, 
kurie tyczia savę badu n u si ma
rino ir savo prie budėjimo jaus
mus apraszė; ant tų ap- 
r a s žymų mokslincziai todėl ne 
gal remtiesi. Rods tirinėtojai 
ant savo tirinėjimo kaslink įtek
mės bado ant proto gali iszklau- 
sinėti užgriuvusius kautynėse, 
jurinįkus nūn susidaužusių laivų, 
kurie iszbuvo užgriuvę arba ant 
jūrių po kelias arba po keliolikų 
dienų be valgio, kol juos iszgel- 
bėjo. Ant tų vienok dvasios ir 
proto, apart bado, taigi stokos 
valgio, atsiliepė ir kiti Walykei. 
Jurinįkai arba keliaujanti per 
ne vaisingus tirus, jeigu pabaigė 
valgį, tai pirmiaus turėjo kęsti 
nuo nedatekliaus vandens, trosz 
kūlys žmogų labiaus kankina negu 
stoka valgio, troszkulya gimdo 
baimę, o tas turi atsiliepti ir ant 
proto. Antisztirimo kokių įtek
mę turi badas ant žmogaus, kų jis 
jauezia, kaip stoka valgio atsilie
pia ant proto, kaip apraszo laik- 
rasztis “Muench. Med. Wochen- 
schrift”,nusprendė pats tirinėtojai 
ant savę iszbandyti. Bandavo- 
nes darė klinikoj Heidelbergo 
universitete, ant to 6 jauni gydy
tojai nusprendė pats baduoti. 
Baduojanti vandenį galėjo gerti, 
bet per visų laikų buvo uždrausta 
rūkyti, gertisvaiginanezius gėry- 
mus ir dirbti kų nors fiziszkai. 
Po trumpam laikui užsilaikymo 
nuo valgio baduojanti pasijuto, 
kad sunkiai atseina jiems si s teras
ti szka i apie kokį daiktų mislyti, 
nupuola energija ir norai, palai
kymas atmintyj girdėtų daiktų 
eina silpnyn. Jeigu gi apart 
valgio, užsilaikyti dar nuo gėry- 
rao vandens, tai tie apsireiszki- 
mai pasirodo dar žymiaus, mislys 
ir protas dar labiaus eina silp
nyn, žmogus įpuola į apatijų. 
Isz pats badavimo pradžių, ba
duojanti jautė pilvo skaudėjimų, 
neramumų, bet tas būva tikt pir
mose 24—36 badavimo valando
se. Badų jauezia labiausiai pir
moje badavimo dienoje. Antro
je ir treczioje žmogus ne gal jau 
mislių prideraneziai į krūvų su
glausti. Prie miego būva sap
nai paprastai apie badų ir apie 
valgį. Pabudęs jaueziasi vėl drū
tu, bet pajiegos greitai vėl ap
silpsta.

GEOGRAFIJA
(Tąsa).

H Užlaikė jie savo kalbų, kurių svetimiems sunku 
iszsimokyti: iszpani Jonys sako, buk už bausmę pragaro 
valdonas atsiuntė velnių Baskų kalbos iszsimokyti, bet ir 
tas neisztrivojo ir pabėga neiszmokinęs. Baskai darbsz- 
tus, daugumas jų užsiima kalnakasysta, ypacz gi tarpifiimu 
geležies, kurios ežia teip daug yra, kad net pievas užden
gia -nuo rudžių dulkės. Isz miestų svarbiausi: Guiposcoa, 
viduryj Baskų kraszto. Pampelun netoli perėjimo per 
Pirenėjų kalnus Bilbao ir Santaner, portiniai miestai.

Katalonija užima pietinę atžalų Pirinėjų kalbų, vi
durinę ir rytinę jų dalį, isz kurių Kataloniszku pakran- 
ežiu kalnai turi daug minereliszkų turtų: metalių, akme
ninių anglių ir druskos. Kalnas Gordona susideda isz 
druskos ir isz tolo iszrodo lyg kad butų isz ledo.' Monse- 
tat kalnuose yra daug kliosztorių viename isz jų gyveno 
Ignacijus Lojolą uždėtojas jezuitųordeno. Katalonija yra 
akmenuota, mažai turinti žemdarystei tinkanezių vietų 
todėl gyventojai užsiima pramonėmis ir Katalioniecziai, 
drauge su Baskais, yra darbszcziausiais Iszpanijos gyvento
jais. Isz miestų svarbiausias yra Barcelona, portinis 
miestas, veda kuo* placziausių prekybų su visaip krasziais 
prie Viduržeminių jūrių; turi daug visokių dirbtuvių, 
garsus yra jo plieniniai iszdirbimai. Barcelonoj yra 300000 
gyventojų.

Aragonija užima žemumų uĮiės Ebro, atidalytų nuo 
jūrių Kataloniszkų kalnų eile, per kuriuos upė pramusza 
sau kelių. Tokiu budu Aragonija tveria įdubimų isz visų 
pusių apsiaustų kalnais. Klimatas jos neiszpasakytai 
sausas, trūksta vandens teip, kad gyventojai, statydami 
triobas, į kalkes, vieton vandens, pila vynų. Per Aragoni- 
jų veda kelias per Pirenėjų kalnus ant iszkilimo; vietoj 
kur tasai kelias susiduria su upe Ebro, yra drueziausia 
Iszpanijos vidurių tvirtynė Saragosa.

Valencija ir Murcija užima nusileidžianti trepu pa
veiksle prie Viduržeminių jūrių Centraliszko iszkilimo szo- 
nų. Paczios j ak rantės yra žemos, pilnos klampynių ir 
ažerų, turtingų žuvimis. Klimatų turi ne sveikų, siauezia 
tankiai ežia drugiai. Pakranezių upes gyventojai sunau
dojo ant užvaisinimo sausų žemės plotų, yra ežia daugybė 
ant iszvadžiojimo vandens po laukus kanalų, rezervoarų ir 
t.t. Upės vienok tankiai pragraužia darnus ir j>agim- 
do tvanus, kurie, yp>acz Murcijoj; labai tankiai atsitinka. 
Krasztas tas vienas isz vaisingiausių Iszpianijos dalių, isz
rodo kaipi kad butų kuo puikiausias daržas. Augina ežia 
szilkmedžius, ne trūksta ir szilkinių audimų fabrikų. Isz 
miestų svarbiausias yra Valencija, turintis 200000 gyven
tojų, garsus savo szilkinių audimų dirbtuvėmis.

Grenada užima Sierra Nevados kalnus, kuriuose 
ilgiausiai užsilaikė Maurai, yra ežia daug griuvėsių senovės 
Maurų tvirtynių ir puikių rūmų. Gyventojai paeina isz 
susimaiszymo Iberų ir Gotųjų Maurais. Isz miestų svar
biausi: Grenada, sostapilė buvusios Maurų vieszpatystės; 
netoli to miesto yra dar pusėtinai užsilaikę griuvėsiai Mau
ni karalių rūmo JIhambra vadinamo. Malaga turi 150000 
gyventojų, toj vietoj, kur kalnai truputį pasitraukia nuo 
kranto ir terp jų ir jūrių pasilieka vaisinga lyguma. Isz 
ežia iszgabena į kitus krasztus daug vyno ir visokių pie
tinių krasztų vaisių.

Andalūzija užima upės Guadalųuiviro žemumų, isz 
dalies vaisingų ir gerai iszdirbtų, isz kitos gi dalies suside- 
danezių isz stepų, ant kurių ganosi didelės arklių bandos 
puikios andaluziszkos veislės. Isz miestų svarbiausi: 
Sevilla, ant upės Guadalųuiviro, laike jūrių pasikėlimo 
iki ežia atplaukia jūrių laivai. Kadike, pastatytas ant 
mažos salutės, mažai turi ruimo, todėl triobos augsztos, 
paprastai ant 7-8 lubų; drūta tvirtynė; netoli Kadikso yra 
priežemis Trafalgar, prieszais kurį, Napoleono laikuose, 
buvo smarkus muszis terp angliszkos ir prancuziszkos lai- 
vynės, muszyje tame anglijonys pergalėjo prancūzus. 
Cheree, garsus savo vynu.

Gibrnltar. Pietinę dalį Pirenėjiszko pussalio užima 
angliszka valdyba Gibraltar, tvirtynė ant nuogos uolos 
terp Europos ir Afrikos, jis apgina įėjimų isz Atlantiszko 
oceano į Viduržemines jūres.

Portugalija užima vakarinį pussalio krasztų nuo 
įpuolimo upės Minho į Guadianų, taigi žemutinius terasus 
nusileidimo Centraliszko iszkilimo ir Atlantiszkų pakran
ezių žemumas turinCzias daug klampynių ir per tai ne 
sveikas. Pakrantės vienodos, be gilesnių užtakų, bet upių 
įpuolimai į oceanų, ypacz gi įpuolimai Dueto ir Tago tinka 
laivų apsistojimui. Teip kaip sziųdien anglijonai, teip 
senovėj portugaliecziai buvo geriausiais jurinįkais, jie 
savo kelionėms pryszakin pastūmė geografijos mokslų, tu
rėjo daug kituose krasztuose kolionijų; per savo kolionijas * 
Portugalija vedė kuo placziausių prekystų, ji buvo viena 
isz turtingiausių Europos vieszpatyszczių jiabaigoj viduri
nių ir pradžioj naujų amžių gadynės, bet sziųdien jos tur
tingumas nupuolė, z^nonių apszvietimas stovi labai žemai: 
didesni pusė gyventojų ne moka nė skaityti, nė raszyti. 
Didžiausi miestai yra prie įpuolimų į oceanų upių Duero ir 
Tago. Miestas Liebona arba Lisboa, karaliaus sostapilė, 
prie įpuolimo upės Tago, turi apie 350000 gyventojų. 
Netoli miesto yra Cintra kalnai, kuriuose yra karaliaus ir 
didžturezių rūmai. Prie įpuolimo upės Duero į Atlantikų 
yra miestas Oporto, turintis 150,000 gyventojų, aplinkinė
se jo yra daug vynyczių, isz miesto iszveža daugiausiai 
vyno, Goimbra ne didelis miestas, bet sveikas, garsus 
savo universitetu.

Sziauriniai Europos iszsiszakojimai.

Balos DidėSėS Britanijos atidalytos nuo Europos kiet- 
žemio La ’Manohe (La Manszo) kanalu, kurisai siauriau
sioj vietoj, terp Galai* (Kale) ir Durno turi tik 36 kylio- 
metru (beveik tiek jau viorstų) ploczio. Per tų siaurumų 
prancūzai norėjo, prakasę po jūrių dugnu olų, nuvesti gele
žinkelį isz Prancūzijos į Angliju, darbus isz abiejų pusių, 
buvo pradėję, bet tam pasiprieszino Anglijos kariszkos 
valdžios, pabugusios, kad padirbtu po jūrių dugnu geležin
keliu neprisigriebtų Prancūzai į Angliju ir darbai turėjo 
pasiliauti. Toliaus į sziaurius Dideję Britanijų atidalina 
nuo kietžemio Sziaurine* arba Vbkiszko* jūrės. Salos Di- 
dėses Britanijos susideda isz dviejų didelių salų: Dideee* 
Britanija* ir Irlandijo* arba Atrijo*, atidalytos nuo pirmu 
tinęs Airi*zku jūrių; sziauriuose yra mažesnės salos, kaip 
tntai: Hebridai, Orkadai ir Szetlandijo* salos, ant LaMan- 
che kanalo yra Wight ant Airiszkių jūrių yra Man ir 
Angle*ea. Didėji Britanija yra į sziaurrytus, Airija gi į 
pietvakarus.

Sola Didėji Britanija dalinasi į Angliją pietinėj dalyj 
ir SzkotijaL arba Szetlandiją, sziaurinėj, turi daugybę gilių 
užtakų ir tai daugiaus jų turi sziaurinėj negu pietinėj da
lyj. Jūrės ežia teip giliai įsigriebia į sausžemį, kad ant visos 
salos nėra vietos, kuri butų nuo jūrių toliaus kaip 15 mylių. 
Nuo pietų sziaurių link ant vakarinio szono patinkame 
Kornivalijo* pussalį,terp La Manelio ir Bri*toliau* užtakos, 
ant rytinio szono, terp Calais (Kale) pertakos ir Taimzo* už- 
atkos yra jau ne teip znaimus Kento pussalis; toliaus ant 
rytinio szono eina Valijo* arba Vel*o pussalis, terpBristo- 
liaus ir Liverpooliau* užtakų, padalintas Cardigan užtakos į 
du mažesniu; ant rytinio szono, prieszais Vali jų, yra O*- 
tangeln pussalis, terp Tamizos ir Wa*h (Uuosz) užtakų, dar 
toliaus į sziauriusteina Oumberland pussalis, prie Airiszkų 
jūrių; prieszingoj, rytinėj pusėj yra jau vienodi krantai, 
be znaimių atsikiszimų. Toliaus į sziaurius, Szkotijoj, 
yra dar du žymesni susisiaurinimai. terp užtakų Glyde 
(Klaid) ir Forth ir terp Linnhe Loch ir Murray; vakarinis 
Szkotijos szonas turi daug smulkesnių užtakų, ant vakari
nio szono yra dar du trikampiai pusakliai ir dvi tokios jau 
trikampės užtakos.

Airija ne turi jau tokių iszsiszakojimų, tikt vakari
nėj jos dalyj, ypacz gi pietvakariniame szone, turi ji kelias 
ilgas užtakas, kaip antai Bountry, Galvay ir Dcmegal.

Salos Didesės Britanijos matomai nuo Europos kiet
žemio atsiskyrė ne labai seniai, kadangi ant jų auga 
beveik tie pats augmenys, gyvena tie pats žvėrys 
kaip ir ant kietžemio; jeigu jos butų atsiskyrusios Beniaus, 
nors laikuose kada visa vidurinė Europa, o tame ir musų 
tėvynė, buvo ledo uždengta, tai ant jų ne galėtu būt tie 
patys sutvėrimai, ypacz gi žindanti žvėrys kaip ir ant 
kietžemio, kadangi tie žvėrys, einant klimatui sziltyn, isz 
pietinių krasztų kraustėsi į atszilusius sziaurinius krasz
tus. Jeigu todėl ant Didesės Britanijos salų yra tos pa
czios augmenų ir žvėrių veislės, tai tas rodo, kad tos salos 
nuo kietžemio atsiskyrė vėliaus, jau po tų ledinių laikų.

Sala Didėji Britanija, pagal savo pavirszių, dalinasi 
į dvi dali: sziaurvakarini dalis kalnuota, irietrytini gi tve
ria žemumų. *

Didesės Britanijos kalnuose yra daug gilių klonių, 
kurios tuos kalnus iszkyrsto į atskiras atžalas; yra juose 
daug minėraliszkų turtų; jie ne labai augszti, vidutinis 
augsztis yra 1000 metrų, arba 3300 pėdų augszcziaus jūrių 
pavirsziaus, Kalnai tie dalinasi į gruppas: Kornvali kalnai 
užima to paties vardo pussalį. Walijo* kalnai iszsiskyrs- 
tę įk> to paties vardo pussalį, kurį užima Walijos kunį- 
gaiksztystė; pietinėj tų kalnų dalyj yra geležies ir akme
ninių anglių kastynės. Guinberland kalnai yra ant to 
paties vardo pussalio, turi teiposgi daug anglių kastynių, 
tūlos isz jų traukiasi net toli po jūrių dugnu. Kalnai 
Sziaurinėj Anglijo* arba Penninai tęsiasi nuo sziaurių pietų 
link terp upių Tynė ir Trent; kalnuose tuose yra teiposgi 
daug kastynių, ypacz gi yra daug anglių.

Sziaurinėj dalyj, taigi Szkotijoj, kalnai traukiasi 
platesnėse salos dalyse, siaurumas gi, terp jūrių 
užtakų užima žemumos, kurios dalina Szkotijos kalnus į 
tris gruppas: Kalnai Gheviot atidalyti nuo Penninų įdubi
mu besitraukianeziu iszilgai upės Tynė iki Selway užta
kos, ant Airiszkų jūrių; nuo sziaurių tuos kalnus atidalina 
L&vland žemuma, besitraukianti nuo užtakos Clyde iki 
Forth; ta žemuma atidalina Cheviot kalnus nuo kitos 
toliaus į sziaurius ėsanezios kalnų eilės, nuo teip vadina
mų Grampian* kalnu, kurių augszcziausia virszunė yra 
Ben Nevis, iszkilusi 1200 metrų, arba 3000 pėdų augsz- 
cziaus jūrių pavirsziaus. Dar toliaus į sziaurius traukiasi 
Kaledoniszki kalnai; juos atskiria nuo Grampians kalnų 
siaura Glenniore klonis, besitraukianti terp užtakų Lennhe 
Loch iki Murray; juose yra du žymesni kalnų ažerai Loch 
Lochy ir Loch Na*, kurie palengvino darbą prie nukasimo 
Kaledoniszko kanalo skersai Szkotijos.

^IntfZvos žemuma užima didesnę Anglijos dalį, taigi 
pietrytinę, kaip kur ant jos yra uolinės kalvos, tikt aps
kritys Vash užtakos yra vienodas ir lygus. Pietini jos 
dalis yra labai vaisinga, todėl ežia žemdarbystė augszcziau- 
siai pakilusi, sziaurini, ne teip vaisinga dalis turi vienok 
daug akmeninių anglių ir geležies kastynių; toj dalyj yra 
daugiausiai fabrikų.

Irlandija arba Airija tveria žemumą su daugeliu dur- 
pinyczių ir klampynių, turi daug ažerų, upės ežia tekan- 
czios turi žemus krantus, krasztais salos tikt traukiasi isz 
uolų susidedanezios kalvos.

Isz upių Didesės Britanijos svarbiausios yra Anglijos 
upės, kurių daugumas, dėl kalnų besitraukianeziu prie 
vakarinių pakranezių, teka per pietrytinę žemumą. Upės 
tos nors trumpos, bet turi diktai vandens ir tinka laivų 
plaukimui, jūrių pasikėlimas prisigriebia toli į upes. Li
nija perskirianti upių sistemus yra ne augsztai, todėl terp 
jų ne sunku buvo nukasti kanalus ir jais sujungti viena 
su kitais sistemus. Isz upių rytinės szalies svarbiausios 
yra: Thame* arba Tamiza tinkanti laivų plaukimui beveik 
nuo jos pradžios iki įpuolimui į jūres; Ou*e įpuolanti į 
Wa*h už taką; Humber susidedanti isz dviejų upių: Trent ir 
Ou*e. Toliaus į sziaurius sala susisiaurina, ežia rytiniame 
szone yra tikt mažos pakranezių upės, kaip antai Tynė. 
Isz upių vakarinio szono tikt upė Severn yra ilgesni, pėr 
iszkastą kanalą jungiasi ji su Tamiza. Mersey, trumpa 
upė, sujungta kanalu su upe Trent, tekanezia į rytus. Dar 
toliaus į sziaurius tikt upė Glyde, tekanti per Szkotijos že
mumą, verta yra paminėjimo, ji sujungta per nukastą teip 
vadinamą Glasgovo kanalą su Forth užtaka.

Irlandijos upės neturi didelės vertės, svarbiausia isz 
jų yra Schannon. tekanti per klampynes, bet ji neturi di
delės vertės žmonių susineszimams.

Klimatas salų Didesės Britanijos yra drėgnas, drėg- 
nesnis negu kur nors Europoj. Ant vakarinių krantų 
Didesės Britanijos nupuola per metus daugiausiai Europoj 
lytaus.

(Toliaus bus)



LIETUVA

Auksas ir sidabras ant že
mės.

Auksas ir sidabras vartojami 
visur ant dirbimo pinįgų; se
ninus vertė sidabro buwo didesni 
negu dabar: kadangi daugumas 
žemės vieszpatyszczių priėmė auk • 
sę kaipo pamatu pinįgų, vertė sida
bro per tai nupuolė, viena viesz- 
patystė, be pritarimo kitų, ne gal 
vertės sidabro pakelti. Aukso 
verte, imant vidutiniazkai, azię- 
dien su virszum dvideszimts 
kartų didesni negu sidabro. 
Aukso vienok teip augszta prekė 
paeina ne nuo to, kad jis isztikro 
butų teip brangus, bet nuo to, 
kad jo yra ne daug. Pagarsini
mams tūlų amerikoniszkų iszradė 
jų, kaip antai D-ro Emenso, buk 
jis iszrado budę, kaip pawersti 
sidabru į auksę,Europos mokslin- 
cziai netiki, jie sako, kad jeigu 
jis ir padirbo isz sidabro kiek to 
į a ūks ji panaszaus metaliaus, kurį 
jis praminė argentaurum, tai tas 
parodo vien, kad jam pasisekė 
auksęiaz sidabro isz trauk i i, sidab
re gi, kaip naujausi tirinėjimai pa
rodo, yra mažas aukso nuoszimtis. 
Jeigu tikt atrastu kur nors aukso 
daugiaus, negu jo reikia, jo pre
kė turėtu nupulti ir swieto 
wi«szpatystės, dėl pinįgų norma 
vimo, griebtųsi ne aukso, bet 
kitokio metaliaus. Aukso ir si
dabro vienok ant žemės yra ne 
mažai, tikt jų kasimas, atskiri- 
mas nuo kitokių daiktų painus ir 
sunkus, kas pakelia labiausiai ir 
jų vertę. Paveikslan, mokslin- 
cziai persitikrino, kad jūrių van
denyse yra mažas nuoszimtis auk
so, sidabro ir kitokių metalių. 
Nors vienoj tonoj jūrių vandens 
jų yra ne daug, bet imant visę 
daugybę jūrių, tai kiekybę jų 
vandenys^ ėsanczio aukso ir si
dabro galima skaityti milijonais 
tonų. Mokslincziai iszskaitė, kad 
jūrių vadenyse, ant kiekvienos 
ketvirtainės mylios jų ploto, 
yra apie 15000 svarų auk
so, tai imant visus jūrių vande
nis, jose yra tiek aukso, kad jis 
isz vandens atskirtas, padarytų 
kalnę turintį vienę mylię ilgio, 
tiek jau ploczio ir tiek jau augsz- 
czio. Sidabro jūrių vadenyse yra 
tris syk daugiaus negu aukso. 
Jeigu iszskaityti pinįgais vertę 
ėsanczio jūrių vandenyse aukso 
ir sidabro, tai iszmusztų isz jų 
pinįgų, ant 1500000000 musų že
mės gyvetojų, iszpultų auksu po 
10C000O doliarų, cidabru gi po 
80000 dol. ant kiekvieno ant 
musų žemės gyvenanczio žmo
gaus. Sziędien jau bando su elek- 
trikos pagelba semti tę auksę ir 
cidabrę isz jūrių vandenų ir nors 
darbas brangus ir painus, bet pa
semti pasiseka: jeigu sėmimas 
butų pigus ir lengvas, žinoma, ir 
vertė auksinių ir sidabrinių pi
nįgų butų daug mažesni negu da
bar, auksiniai ir sidabriniai pinį- 
gai t j syk ne būt brangesni už pa
dirbtus isz vario, geležies, szvi- 
no, arba isz kitokių pigių meta
lių. Reikia dar pridurti, kad auk
sas ir cidabras yra ne vien jūrių 
vandenyse; žemės žievėj siekia 
tie metaliai teip giliai, iki kur 
žmogus negal sziędien prisi
griebti, tikt jų iszkasimas reika
lauja daug sunkaus darbo. Tų 
brangių medegų netrūksta ir su
tirpusiuose žemės viduriuose,ran
da atsakanti jų nuoszimtį iezsi- 
veržusioje isz to sutirpusio žemės 
vidurio per vulkanų olas lavoj. 
Taigi matote, kad musų žemėj ir 
vandenyse yra aukso daugiaus 
negu reikia, tikt ne isz visur 
sziędien žmonės moka jį iszgrieb- 
ti. Bėgant laikui, kyla mokslai, o 
su jais atsiranda būdas lengvi- 
nantis darbę; griebti auksę ir si
dabru isz jūrių vandenų gal pra
dės neužilgio, sitirpę žemės vi
duriai ilgiaus pasilks nepasiekia
ma, gal su laiku mokslas atras 
kelię, kaip ir isz tų deganczių 
vidurių žmonėms reikalingus 
daiktus pasemti.

Sųpreme CounciI of the 
Royal Arcanum

Laikys savo mitingu, Cleve 
land, Oh., 18 d. Gegužio. Dėl 
turinczių reikalus važiuoti ant 
minėto mitingo, Niekei Plate ge
ležinkelis pardavinės dvigubus 
tikietus už vienę treczdalį 
“fąre’s”. Trukiai yra apveižėti 
su valgomais ir miegojimo ka
rais. 3 trukiai kasdieną iszva
žiuoja isz Van Buren ulyczios 
Depot. Dėl geresnės informacijos 
atsiszaukite per Telefonu Main 
3839, arba adresuokite prie J. Y. 
Calahan, Gen’l Agent, 111 
Adams st (is-5)

Draugyszcziu reikalai.
PiknĮkas! Piknikas!

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

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

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

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

Subatoj, 14 Gegužio, 8 valan 
da vakare, salėje Liaudanskio, 
3301 Laurel St., Liet. Republ. 
Susivien. turės savo mitingę, 
ant kurio bus apsvarstomi labai 
svarbus dalykai. Dėltogi delega 
tai isz visų lietuviszkų Kliubų 
yra užpraszomi pribūti.

P. F. Bradchulis, prez. 
J. Jauksztas, sekr.

Nauja kniga!
Sziose dienose iszėjo isz po 

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

A. Olszevskis,
Sub. Sta. 60 Chicago, III.

G ra n (i Opening!
Atidaręs nauję lietuviszkę sa- 

liunę ant Town of Lake, kertė 
Goodapeed ir 45tos ul.. rengiu 
ba'ių jo įkurtuvių ant Subatos ir 
Nedėlios, 14 ir 15 Gegužio, ant 
kurio grajys muzika Dovido Ka
raliaus. Užtai visus lietuvius už- 
praszau atsilankyti. Pas manę 
yra geras alus ir Havanos cigarai, 
atsilankiusius kuogražiausiai pri 
imsiu.

Su guodone,
A. Žemaitis 4459 Goodspeed St.

Reikalinga Lietuwaite 
ant mokintojos į vieszę mokslai- 
nę (Public Sęhool). Te atsiszau- 
kia tikt ta, kuri ant to egzaminu 
yra lazdavusi. Adresas:

Alex. Wienbiakis,
Springvalley, III.

Laiszkai ant paczto.
1001 Abroiuowici Fel. 
IOW Ankrritalnii Ant.
1004 Atkoci»lU» Nik. 
10M B»kukow»ku Jau 
1007 Bak Staniais w 
HMM BarU*chewitz J.
1000 Bsrtomicec Pieta 
1026 Budovea J iri 
10B7 Capv«t« Joeef 
1081 Dubinėki A.
1044 Gawura P.
1062 Jankowikt Ludw.
1084 Januer. Marijano* 
1068 Janow«ky Joaef 
1068 Janu.zauakl Ig.
1088 Majantky Maram
1000 Mala t Jakob
1001 Maroinkiewlcs J.
1003 Maaridlauskia J.
1006 M įeik Jau
1007 Mikutezuke Ezb.

1000 Mactejon.kekl M. 
1103 N arpe »i k i J.
1100 Noworyta J oze f 
1110 Peumko F r ana
1120 Pradotnski Ig-
1121 Prabuiaa Anton 
1123 Rabu.Kath 
1127 Bimazas Anton 
1120 Scblersa Emilie 
H37 8ka}a Piotr 
1138 Skrrzke Julius 
1144 8zaUkaat Mikei
1143 Srerpitia Mikola* 
1148 Szymkue Antonaa 
11U Vidas Luką 
1157 Waltkrwlci Alex. 
1150 VVeralis Kazlnier
1161 Vilūnai F.
1162 Wisolewski Jakob 
1167 Yarosu Piotr
1175 Zyliewk!i Wlad

Psmegyk dėžutė CASCARET8 ui 10o., ge- 
rtouii* •ataisjrtoja pUucziu Ir wl<u widuriu.

* Padėkawonė.
Mes, Bridgetono N. Y. Lietuviai siun- 

cziame szirdingiausią aeziu, guod. kun. 
M. Kaulakiui, kuris teikėsi atsilankyti 
prie musų 27 d. Balandžio ir iszklausė 
mus velykinės iszpažinties. 28 d. buvo 
ankstybosios szv. miszios, po kurių su
teikė visiems szventus sakramentus; 
ant galo pasakė puikų pamokslą, ku- 
riuom kiekvieno sugraudino szirdį ir 
aszaras isz akių iszspaudė. Tie szven- 
ti žodžiai ant visados* pasiliks musų 
szirdyse, už ką jam Dievas teiksis už
mokėti. Warde visų,

K. Konstantinaviczia,

Pa | iesz kojiniai.
A Pajieszkau savo draugų: Juozo Auri- 
loa ir Antano Rudmieno, isz Kauno gb. 
Reseinių pa v., kaimo Waitinėnų. Pir
miau® gyveno Nev Britain, Conn. Jie 
patys, ar kas kits, teiksis duot žinią ant 
szio adreso: Charles Hick,
Lake Shore Oolor Golden Gleece Mine.

' <»-»>

Pajieszkad savo tėvo, Kazimiero Szi- 
linskio, isz Kauno gub., Telszių pa v., 
kaimo Domeikių. Atvažiavęs į Ame
riką, norėcziau su juom susižinoti.

Jeigu kas jį pažįsta, meldžiu man pri
siųsti jo adresą, arba pats teiksis atsi- 
szaukti ant szio adreso:

Tadeuszas Szilinskis,
571 S. CanaI st., Chicago, III*

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 
Navicko.isz Kauno gub., Sziaulių pa v., 
kaimo Aleknaiczių, Teiksis atsiszauk- 
ti ant szio adrėso:

Jonas Wenslovas,
Box 25, Marųuette, 111.

Pajieszzau Felikso Lileikio, kurs 3 
metai atgal gyveno Chicagoj. Teiksis 
atsiszaukti ant szio adreso:

Tadeuszas Lileikis,
525 Carrol st., Buffalo, N. Y.

Pajieszkau savo draugų: Kazimiero 
Taujenkio, Juozo Adomaiczio, Bernado 
Butkaus ir Povilo Remeikio, visi isz 
Kauno gub. Szaulių pa v., jie patys, ar 
kas kitas. Teiksis duot man žinią ant 
szio adreso: «

Marcijonas Lieviszka,
1215 N. lOth St., St. Louis, Mo.

Knigu Kataliogas.
Knigos swietiszkos intalpos. 

Abecela guriause mokintuwe dėl įtaiku 20c. 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buwo 

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

lėje 10 gražiu pasakak*ziu................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotal iszattanmal ir patarles isz gyveni

mo senowes Grekonu bei Rymionu" “ 5c 
Apteka Diewo................................................... 51.00
Aliute duktė kunigaikszczio Kerniaus, nauja 

ir graži pasaka .......................................Ac
Apie kalbu pradžia ir tikroe rodos dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu wrdancziu įsa tikro ir 
tszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszejas nurodo kurios yra seniausios a*t 
swieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
)ietuwl»zka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiau.iat neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalkinti; ant galo paduoda rodąs kaio 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti , 10c

Arielka yra nuodai paeinanti i»z girtybes. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozsiiais žmo
gaus pilwo, kokios isz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
dyti. ..... 3Oo 

Baltas Karžigis (eiles)....................................... 5c
Birutes dainos “ “ 10c
Budai gydymo. Daktariszka knyga................. 4Oc
Dievaitis, apysaka siios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• •• 51 .oo

Daiuu skrybėlė .. 2Oo.
Devonlszkiu kryžius (Isztyrimas apie Dewo 

niszkiu kaimo kryžiuj ..... lOr* 
Du brolin pieszinys isz turku kares su masko

liai.........................................................Sc
Duonos jieszkotojai (apysaka) T 35c
Du puikus apraszymaf apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimą vaiku 51.00
“Dirva'* Bedega S. Daukanto bijografljai (gy

venimui). Yra tai naujause knigele Ir labai 
akyva, kurioje aprasiytas gymenlmas Sima- 
noDaukrnto nuo pat kūdikystes iki jo s mer
dės: kaip augo, kur mokinosi ka velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to kntgeleje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... M)c 

Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Egle iaieziu karaliene ir tszgriovimas Kauno 

pilis 1362 m., du puikus dramai paraszyti A- 
leksandro Gužuczio .... 25c

Genu Dede. Graži pasaka isz sziandienlmo' Lie
tuviu padėjimo................................. 10c

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

tai labai puiki tr pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra . 50c

Graži vaiku knygele “ “ * 10c
Istorija Europos su mapoms * 50c
istorija gražios Katrukos “ ** 10c
Istorija užlaiko Francuzu vainos atsitiku

sios Afrikoje . . .30c
Istorija gražios Mageienos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

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

nanti kaip pagerint savo gywenfma 25c
Juokingas pasakojimas apie szaltabuizius 

ir du gražus straipsniai isz ukinikystes 5c 
Juoaupas Koniuszevskis, arba kankinimas

Unijotu po valdžia maskoliaus .50c
K. Donelaiczio rasztai 40c
Ka darytie. kad butume sveiki ir ilgai gyven

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

sutaisytos ant 4 balsu, dėl vyru ,. 26c.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koieros ir kiti naudingi 

skaitymai . . , , 10c
Kas teisybe tai nemeias puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 10c.
Kas yra. o kas bus „ 10o.
Krumpliu Jonas pasaka ,, ,, lOo
Kinai ir kaip jie gyvena................  10c
Kelios Istorlszkos dainos. Czia talpinąs! labai 

gražios Ir svarbios dainos apieKietuvos pra
eitis. jos listuvlszkus kunigaikszozlus, Kra
žių skerdyne irtt. . . . 10c

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai
dingumą. lOo

Keistutis, tragedija 5ee aktuose ant loszimo 
teatru ..... 20c

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

Kabalas talpinantis savyje visokius užmlni- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. Anta
no VVienoilnsko. Labai gražios dainos 20c 

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

Lengvas būdas paežiam per savęs pramik
ite raszvtle, dėl nemokaneziu 10c

Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi szlmtai daiuu •• 55.00

Lietuviszkas sziupinls ** 5c
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykal 50o
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rinti 73 d* Inas. , ,, 15c.
Lietusiszkas lementorlus vokiszkoms lite

roms preke .... 20c
Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, wo- 

klszkoros literoms. 36c
Lietuvos Istorija, paraszyta 8. Daukanto,dvi 

dideles knygos, kožna po 51-50, sykiu 
abi........................................................... 58.00

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

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis 26c 
Medelo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap
raszo atsitikimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinantis apsakymas su 
trims abrozeliais. . . . lOo

Maskolijos politika su Europa ir katallklszka 
batnyczla. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažny ežias*..........................................10c

Musu mužikėlis lazduotas ant naudos Lietuvos 
, Ukinykams. Czia randasi trumpai apsaky

ta Lietuvos tautiszkae kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero vedimo ukinykre- 

tes, ir keletas pasakaieziu ... 10c
Medega musu tautlszkal vaistinykystal. Bzloje 

knigoje apraszo visas Ilgas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaumecziai ir Suvalkle- 
czial. tepgi apraszo kokete vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preke ... 40c

Namelis pustelny ko “ •' 75c
Nantas lietuviszkas Lementorlus „ lOo
Negirdėtas daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms „ 5c.
Nedorybe Rymo Ciesoriaus, Istorija isz laiko

ponavolimo Nerono .... 80o
Neslprteszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tautos rusu vleszpatystej 

' (socijaliogiszkas pieszinys) . 36c
Paskutines miszios,spysaka 15c
Patarles ir dainos.......................................'..... 10c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Puikus sprasaymas tikru atsitikimu isz lai

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

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

užsidejimo miesto Wllniaus, kog! jame 
kllosztoriai buvo, koki lietuviszkfku- 
nlgaikszczlal gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lieta- 
vos atsitikimu................................. 10c

Pavogti arkliai ir Mendelis Didgalvis.Dvi 
gražios pasakėlės ... 10c

Pasaka apie Joną Tvardąucks garsu burtlnyka 
ir jo darbus sykiu su apraszymais apie ber
tus. Puslapiu 158 Preke ... 25c

Pamokinanti spręs žyma i isz gyvenimo žmonių
ir visokios rodos.............................. 15c

Praiižemokslis Rankos Raszto dėl nori nesi u 
Užmok tie gražiai rarrytie 10c

Pradinis mokslas angltsikos kalbos................75c
Pilnas szinitmetinis kalendorius su plane

tomis , , 10a.
Pasakojimas Antano Tretininko „ * „ 26e 
Pulkas apraszymas apie Lietuva . 51,00
Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 

turinti 48 puikias daineles tr Libreto 4 
aktuose . . * . , !5c

Plunksnos abrozellal. Szeszlos naujos,labai 
gręžtos penakos , , , , . 20c

Rinalda Riti eldines “ ** “ 51 JO
Rodos motinoms apie auginime žlndanorlu 

kūdikiu , , , . , lOe
Rauk ved is senoviszkos istorijos. Czia talpinąs! 

apraszymal Egipto. Babiltonljos, Fenicijos. 
Persijos, Judeos. Indlios ir Kinu, pagal ju 
seulausius amžius. Yra labai akyva istori
ja. vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 60o 

Rinkimas vaito (vaisdelisj , , 8o
Ratu Lapeliai naujausios dainos vokiszkoms 

literoms , . , . , 16c
Senovės apraszymas apie Duktery Pilypo Ka

reivio , , , , . . , 50c
SumUzimaas arba baime turi dideles akis.

Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos 16c 
Spasabes greito iszaimokiatmo angetskos kai 

bos ne apdarytas “ “ 51-00
. o apdarytas 5 1J6

Talmudas žydu •• “ 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausios dainos..30c 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija n 10c 
Trumpa lietuviszka Geografija paraszyta

kunigo Zubrio............................................15c
Trumpi pamokinimai ir rodos 1 s rimtos isz

knygų kn. K. Antasavicriaus.............. 10c
Tikyba v Mokslas. Knyga dėl tynnejanczlu 

tikyba pasirėmė n t ant mokslo . 50c
Tetervinams burkuojant ir Kur Trumpa ton

Trūksta. Dvi labai gražios pasagaites 10c
Waito pirszlyste. Komedija dėl teatro 16c 
tVirszlnykai. Margas paveikslėlis. Labai gra

ži pasaka apie vfresloykus (urednykus) 
Lietuvoje , , , , , 15c

Weselijo« arba paglresn gobtu ves...................20c
tiponas bei Zipone Ir augsingumaa bei ridsli- 

ringumas lietuvisagudainų.Yra ta) moko- 
liszkas iszvadtiojtmas apie paėjima lio- 
vlszki s kalbos , . , , , 38c

Žodynas keturiose kalbose: lietuviszka! 
tataiszkai, lenklszkai, ir raškai, y- 
rt genause knyga dėl norincziu (su
mok tie lenklszkoA, ruskos arba to- 
tvlszkoa kalbos .. .• SŽ.oo

Žemaicziu Wyskupysta. Yra tai pulklause isto
rija Žemaitijos, jos bažnyoziu. kunigu, vy» 
kupu Irvino katallkiozko.tikėjimo, apra
szyta nuo pat apskelbimo Zemaiczluose ka- 
tallkiazko tikėlimo sulig musu gadynes, 
tai yra: nno 7413 Iki IMI metu. Preke 51.00

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

Knygos Maldų.
Aukso Altorius arba Szaltmis dangiszku 

skarbu apdaryta drūtoj tkuroje, zažaty 
tais krasztala, drucrial apkaustytas ir su 
kabe •• “ “ • 51-80

Apdaryta szagrine “ ** 83.00
Minksztamo apdare •• “ •• 58.00
Apdaryta baltoj cellulojdoj , . 53.50
Apdaryta baltuose ksuiuose............;.........M.00

n mėlyname Ir juodame aksome 54.00 
Balsas Balandėlės arba mažas szaltineha. sma

giausia knygele de! wyru ir moterų nesztls 
in bažuyczla, naudingiausios maldos 86c 

Balsas Balandėlės apkaustitas „ 86c.
Halsa Balandėlės apdarytas krisztol*........ 51 JO
Apdaryta baltoj oeliuiojaoj 82 50

aksome 52 00
Balsas Balandėlės apdarytas baltuose kau

luose................................................83.00
Garbe Dievui ant augsztyboa, skuroje. ap

kaustyta Ir su kabe ** 81-50
tonas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe ** 51.60
Senas ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkoms 

literomis •• “ “ " 51 60
Mahlu Wainike)ls. graži mažyte Maldų Knl- 

grle. smagi de) vyra nesztls iu bažuyczla 
audekliniuose apdaruose . , 40c

Mažas Aukso altorius, mažyte knygele stna-. 
ginusia dėl vyru nesztls in bažnyczia, 
drūtame audekliniame apdare , 40c

Ta ziati apkalta su blakėmis , 45c
Mažas Aukso Altorius audekllneme ap

dare ir apkaltas su bleketnis “ “ 45c
Mažas aukso altorius grąžome szagrino apda

re...............................................................60o.
Meno szv. Marijos Panos 30c
issganlngi dūmojimai ape sopulius szv.

Marijos Panos ” 30c
Ražanczius amžinas............................................ 5c
Ražabczus amžinas ir su stacijoms “ 10c
Ražanczius ir draugyste....-..................... ...10c
Stebuklai Dievo szv. Sakramento ** 40o
Toje m u vežios Gyvojo Ražanoziaus 15c
Kanllczkoz.............................  75c.
160 psalmu Dovido kars liaus ant paveikslo

tanticzku .. .. 75c

Knygos mus u locnoN spauNtuwe8.
Akyvi Apaireiszkimai Sviete, ant kunu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet lu gerai nesupran
ta; su 7 abrozelįais. Naudingiause kny- 
Jele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 

aroei žaibai, griausmai, lietus ir sniegas;
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 30c 

Aritmetika. Kniga de) luzsimokinimo rokun- 
du....;.......................................................56c

HYG1EN A. arba mokslas apie užlaikyme svei
katos. SzilaJ nygeie privalo rastis kiekvienuose 
namuose, nes kas jf su atyda perskaitys, patal
kys apsisaugoti nuo tukstanrziu visokiu ilgu, 
palaižys užlaikyti czielybeje sawo swelka((. pa 
ilginti savo amai ir mokės užaugiuli sveikais ir 
tvirtais savo vaikelius. Preke........................36c.
Istorija Suvienytu VValstiju Sziaurinės Ame

rikos. Apraszokaip Kohumbas atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti In Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karewo ir kokiuose metuose; 
klek prezidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padare dėl ežios žemes. O ant pat 
galo tai pi nesi Konstitucija Suvienytu 
Walstiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo klekvieuam žmogui 
szloje Amerikos žemeje gyvenaneziam.
Turi puslapiu 864 Preke 51 00

Ta patidruczial apdaryta............................. 51.85.
Krežiu Skerdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima. kada 1803 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczios miestelyje Kražių, mu
ile, zzaude ir pjovė nekaltus žmonis, isz- 
gnove altorius tr užpeczetijo bažnyczia. 
Aiszkiausial apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorlus Lietuviszkas su poteriais, 

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

vy ir pabaiga Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji Ikikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli In sauliairln kitas 
žvaigždiss, kas yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomo* žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalingiause 
dėl perskaitymo Ir parimoklnltno kiek
vienam žmogui aut ežios pasaulės gyve-
naneziam........................................  75c

Ta pati drucrial apdaryta...............................51 00
NAUJAU8I8 LIKTL’tVISZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas isz daugel svetimtautlszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisskai 
Eglptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,—su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senovės žmones vartoto dėl inspejl- 
mo ateltes. —Geriausei iszguldo visokius
sapnus, koki tik žmogui prlsapnuot gali. 50c
Apdarytas.................................................  7bc

Olltypa, apysaka isz laiko terpaaviszkoe ka
res Indi jonu Amerikos. 26c

Puiki Istorija ape Kantria Alane, kuri per 23 me
tus valkszczlodama po svietą, daugybia 
bedu ir vargu kantrai iszkentojo 30c

Rankvedls G romą t u raszymnl. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromatas in:pažystamus, priete- 
liūs, giminias, myllmaisias ir mylimuo
sius priesz apsisredima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas a u giriai pastaty
tas y patas. Pasveikinimai (pavlnczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke 50c.

ROBINSONAS KRUZIUS, morailszka apysaka 
dėl jaunumenes. “ “ 25c

Jeigu jautiesi nesveiku, Imk viensCASCAR 
ETS, o iszgvdys tavg, už 10 ir 20c.

DR. C. B- HAM,
i Gydo vyrus, moteris ir w»15rtiM.

Jeign daktarai negalėjo pažint tavo ligos, ar
ba jeigu negalėjo tawgs Užgydyti, tai tauzyk (no. 
jaus pas D-r) Hatn'f, o jis duos tau rod% dykai. 
Jeigu D-ras atrastu, kad tavo liga neiszgydoma, 
tai pinigus tau sugražinę ir nereikalauji nieko 
žudyti. DnsHatirsi yra leisyngu ir atoakan- 
ezlu, o ligoniais apiekaivojasi—kaipo teves sa
vo valkais. Žmones, kurie ant taszozio jisszko- 
jo rodos visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
iszken tėjo ligas Ugonbuoziuose, lyg per stebuklus 
tapo iszgydytl per D-r) Ham'f. Nekalbame tą 
pasigirdami, bet Ūktai sakome tikrą tiesą. Ne- 
vllk'akit savo ligos, nes gali stotis neiszgydo
ma. Tuojaus raszyk prie D-ro Ham'o.

Gydyklų D-ro Ham'o negalim)gauU jokiojeap- 
t|ekif)e. a ne groserneje, a ne karozemoje, ne pas 
pedlioriu. Kas nori gaut ezystaa ir sveikas gy
dyklas, tu r staczial raszyti prie D-ro Hemo. Bon- 
kele gydykla keistuole tik 8*-00. szeszlos bonkė
lės 85 00. Iszraszant gydyklas, reik apraszyt sa
vo ligą tr indei in gramą ta piningus, arba mo> 
aey orderi, arba ezekL Gydyklas Ir pamokinimą 
kaip gydytis Įsisiusime atgal* paczta. Prislusk 
oaczUnj marką ant atsakymo. Adresas toks:

DR. C. B. HAM, 
70S-709 N&tioaal Union BulMlig, 

TOLEDO, O.

W. SIOMINSKA.
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO,, ILL 

Mano Dirbtume tapo 
Apdamanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro- 
doH už rūpestinga, tei
singa ir artistiBzfcą ittz- 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu ui garbę apreikszti guo- 
dotiniema Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu tei
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, TebdngiauNei 
Ir Geriauitei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

8h guodone
W. 84/OMINSKA, «79 MILVVAUKEE AV.

Li6i>uwlszKa flDileka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna wisokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptlekoje wisada galima raut DAKTARA, kurs duoda ligonianiH 
iNMlaN dykai.

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

Perkėliau Sawo Offisa
BEN. HATOWSKIS,

isz ponr. 527 8. CanaI st.,

po Domerio 132 W. 12th St., arti CanaI St.
Dirbu taisau ir parduodu:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
LenciugeliuN, ŽiedUN, Špilkas, Auskarius ir tt-.

Kiekvvienus, kuris pas mane pirks taworo
ui $5.00, gaus prezentę werlės $1.00; kas pirks už $10,00—gaus 
prezentę wertės $1,50; kas pirks už $15,00—gaus prezentę wertės 
$2.00; o kas pirks už $25,00—gaus prezentą wertės $3,00- Kiek
vienas kas pas mane pirks kad ir už mažiausią prekę, gaus prezen- 

vertės pirkinio. .
Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3-00 iki $6,00. 

Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7.00. Iszczystyjimas laikrodė
lio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklui mano kostumeriams 
dykai. Wiskę gvaratuoju ant melu.

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

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

wiaokiotni8 proteomis ypač z priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
8. Halsted St. CHICAGO.

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

J. J. PAUKSZTIS «S CO.
PLYMOUTH,PA.

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

A. OL8ZEWSKI8,

924 33rd St., Chicago, III.

Waterborio Meblin Kompanija 
(Waterbury Furniture Co.) 

135—169 E. Main St. polT^’i^eatro.

Sveiki name sa wo koatumeriusszirdin- 
gai jiems dekawodami ui ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti juprigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo ta vorus už pini
gus ir ant bargo, perka ingi jome daugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

Karpetu, Purceliniu Indau, Mo
bilu, Peczlu ir tt.

Grabai ir kiti wisl l*agrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Amoniu Pagrabinikas.

Ant pareikalavimo Braukite mane ko- 
inamo laike is> District Telefon Ofiso, 
5 E. Main 8t.

Greitas patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

Pigiausius ir geriausius

Baisikelius
naujus ir senus, galite visados 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
Flth Av., Chicago, IU.

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St., WATERBURY,CONN.
Chas. Baltrukonis.

Pristatau Draugystėms visokius rei
kalingus daiktus, taivra: Špilkas, Ku- 
kardas, .Juostas, Karūnas ir wisu& 
kitokius dėl Draugyszcziu 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

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pasJ, Danisewicziu,

768 Bank ir River Side Sts.
Waterbury, Conn.

Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 
Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas DaniNewicziu8-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ul.

Nujima puikiM'Fotogl fijat, už tuziną tiktai 
$2 00

An weaeliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 
filat kopuik autai.

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę pmneszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie
tu wiszkai-lenkiszkjt dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(haftų) artistiszkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir
bame pigiaus už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
vertę.

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

Su guodone,
T. Andruszewiczaite ir L. Bradliene,

115 W. Division St.
Chicago, Illinois.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekviėnam, kuris tapo 

iszgydytas isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdykuma (onanizma) naminėmis gy
dyklomis. Teip iszsigydyti negalima, 
bet jeigu kenti ant nervu, turi apsilp- 
nytas lytiszkasdaliskuno peronanizma. 
ar poliucija, kenti galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszylc 
sziądien pas mane, o asz atsiųsiu tau 
apraszymą kaip asz iszsigydžiau trumpu 
laiku isz tokių pat ligų kelių metų ken
tėjimo. Apraszymą prisiusiu užpeczė- 
tytame koperte ir apie tawo g romą tas 
nieks nedasižinos. Įdėk už už 2c markę 
ir raszyk pas: Fred Wilson,
(8»-8> Box 386, Kenosha’ Wis.

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

SEliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS, 
D54 33r<l St,Chicago, III.

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

838 W. 18lh Str.
Prilaša licoaiaa adyaoae: a«« 5 iki 12 prinaz piet 

lt auo 5 vakaro. Telephoaaa; Can
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