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Politiszkos žinios.

Tam

■askollj*.
Maskolija iszsiuntė du nauju 

kariszku laivu prie Filipinų salų; 
kę tikt Prancūzijoj padirbtę krei
serį “Svietlanę” siunezia teipos
gi į Azijos vandenis. Ant per
vežimo žemės kariaunos neužten
ka maskeliszkų laivų, pasamdė 
ant to ;praucuziszkus ir vokisz- 
kus laivus. Kariaunę gabena į 
portus neseniai užimtus nuo Chi- 
uų. Porte Arthuro ir Talien 
Vane yra dabar su virszum 
40000 maskoliszkų kareivių, tai
gi daugiaus negu kada nors Mas
kolija turėjo rytinėj Azijoj. 
Priesz kę ta kariauna parengta, 
nieks nežino. Nors Maskolija ir 
rengtųsi į karę su Anglija, tai ir 
tęsyk krasztuose rytinės Azijue 
tiek kareivių nereikia, karė 
trauktųsi Indijose, prie kurioe 
rubežių Maskolija turi 250000 
kareivių, taigi daugiaus negu 
Anglija visose Indijose. Tūli 
vokiszki laikraszcziai spėja, kad 
su ta kariauna Maskolija rengiasi 
užimti prigulmczię Chinams Man- 
džuriję.

Fergane, maskoliszkose valdy
bose Vidurinės Azijos, 
cziabuviai gyventojai 
maskoliszkas valdžias, 
tukstaneziai cziabuvių 
ant dalies maskoliszkoe
nos susidedanezios isz 300 karei
vių. Muszyje 20 maskoliszkų 
kareivių likosi užmusztų, 18 gi 
paszautų, kitus kareivius isz- 
vaikė. Kiek muszyje krito czia
buvių, maskoliszkoe žinios ne pa
duoda. Žinoma, kad Maskolija 
greitai pasikėlėlius suvaldys, ka
dangi jai tuose krasztuose ne truk-

Kare Amerikos su Iszpa- 
nija.

Su įsiveržimu į prie&zų krasz- 
tę Amerika visgi dar nesiskubi
na. Kokios tokio palengvumo 
priežastys.gal žino tikt tie, kurie 
laiko savo rankose visus karės 
vedimo siutus ir užrubežinius 
terptauliszkus Amerikos reikalus. 
Nuo Kubos pranesza, kad ten jau 
prasidėjo lytų laikas, taigi ne 
sveikiausia metų dalis. G.iį būt, 
kad dėl to Amerikos karės vedė
jai ir nesiskubina, kadangi įsi- 
veržusię į pricszų krasztę kariau
nę isznaikintų ligos. Tuom tar
pu Amerikos laivyne teiposgi į 
didesnius muszius ne stoja, ji 
vien mėgina Kubos pakrantes. 
Kaslink vietos, kur stovi iszpa 
niszka laivynė atkakusi prie Ku
bos, ilgai ne buvo tikros žinios, 
dabar vienok amerikoniszkas ad- 
miralas Schley praneszė, kad jis 
isztikro jau persitikrino, kad 
Cerveros lai vynė yra porte Santja
go de Cuba. Ten buvo jau net ke
li be didesnės vertės musziai, isz 
kurių admiralas Schiėy persitikri
no, kad porte yra iszpaniszka lai- 
vynė. J^, norėdamas jai užkirsti 
iszėjimo kelię ir persitikrinti ar 
porte yra torpedai, minos, nu-, 
siuntė į portę kariszkę laivę 
“Merrimac”, neturinti didelės 
vertės. Iszpanijonys perleido jį 
per pirmutines torpedų linijas, 
kaip tikt jis užėjo ant antros lini
jos, torpedas padegė ir “Meri- 
mac” likosi iszardytas. Szeszi 
jurinįkai, peczkurys ir vienas 
oficieras pateko į iszpanijonų ne
laisvę. Merimac paskendo teip, 
kad tikt jo kaminų viražus ir 
stiebai kyszo isz vandens ir to
kiu budu jis uždengė iszė- 
jinąę isz porto iszpan 
kai laivynei. Ateinanczios isz 
Kubos žinios paduoda, buk iszra- 
nijonys su dinamitu iszmetė pas
kendusį laivę ir iszvalė iszėjimę, 
bet amerikoniszkus laivynės ofi- 
cieriai tam netiki; jie sako, kad 

- ant tokio iszvalymo reikia net 
kelių sanvaiezių darbo. Kita da
lis amerikoniszkos laivynės, po 
vadovyste admiralo Sampsono 
iszplaukė prie salos Porto Rico, 
kur rengiasi įsiveržti ameriko- 
mszka žemės kariauna. Teip 
garsina ameriknniszki laikrasz

ežiai, bet ar toki isztikro mieriai 
kariaunos virszinįkų, apie tai ne 
gal žinoti nė tie laikraszcziai.

Iszpanijai jau pritruko pinįgų 
ant karės vedimo, ant parengi
mo kariszku laivų. Europos 
laikraszcziai pranesza, buk isz 
Kadikso jau iszplaukė antra isz
paniszka laivynė po vadovyste 
admiralo Camara, kurisai buk 
skubinasi prie Kubos. Prancu
ziszki ir dalis angliszkų laikrasz- 
czių pnesztarauja admiralo 
Schleyo Įų*aneszimams, buk Cer- 
veros laivynė yra porte Santja
go de Cuba. Jie sako, kad tame 
porte Cervera paliko tikt pagedu
sius laivus, su kitais gi buk jis 
iszplaukė prie Filipinų, 
vienok ne tiki Amerikoj.

Ant Filipinų siunezia dabar 
žemės kariaunę, dalis laivų su 
kareiviais jau iszplaukė, bet ir 
ežia vežimas kariaunos eina la
bai palengva. Prie tų salų isz- 
panijonai buwo pasirengę isznuo- 
dinti amerikoniszkus jurinįkus, 
jie mat pardavė užnuodintas žu
vis, nuo kurių diktai kareivių 
apsirgo. Ar teisingas tasai pas
kalas, negalima persitikrinti.

Paskutinės atėjusios nuo Filipi
nų žinios paduoda apie smarkius 
mukius terp pasikėlėlių ir iszpa- 
nijonų. Muszis traukėsi be per- 
stojimo 70 valandų. Pasikėlė- 
liams pagelbėjo net gamta, ka
dangi laike muszio užkilu baisus 
sūkurys. Muszyje krito apie 
1000 iszpaniszkų kareivių, pasi- 
kėleliai prisiartino prie miesto 
Manniles. Svetimų krasztų pa
valdiniai kraustosi isz Manilles 
ant laivų. Isz Iszpanijos iszsiun
tė ant Filipinų 10000 kareivių,, 
bet jie dar neatėjo ant vietos. - - -

Iszpanijos užruhežinių dalykų 
ministeris iszsiuntė į visas Euro
pos vieszpatystes pasiskundimę 
ant amerikonų karės vedimo bu
do, jis apskundžia amerikonisz
kos laivynės virszinįkus, buk jie 
nuolatai laužo terptautiszkus su
tarimus, bomborduoja miestus be 
persergėjimo ir ne palieka laiko 
ne kareiviams pasitraukti isz to
kių miestų. Teiposgi laikrasz
cziai paduoda, buk Iszpanija vėl 
atsiliepė į Euoropos vieszpatys
tes su praszymu pagelbos. Už 
pagelbę siūlo, ji Prancūzijai Ba- 
leariszkas salas, ant Widurže^pi- 
nių jūrių ir Kanariszkas ant At- 
lantiko. Maskolija buk pradėjo 
tarybas su kitoms vieszpatys- 
tėms kaslink sutaikymo kariau- 
janezių vieszpatyszczių, kadangi 
karė daug blėdies padarė Euro
pos prekystai. Kokius vaisius 
gal iszduoti Maskolijos užtari
mas, sunku žinoti. Daugumas 
maskoliszkų laikraszczių vis gar
sinus reikalauja įsikiszimo Mas
kolijos su užtarimu už Iszpaniję. 
Laikrasztis “Novosti”, labiausiai 
Maskolijoj iszsiplatinęs, sako, 
kad atėjo jau laikas užbaigti ne
teisingai pradėtę karę. Iszpanija 
ne geidžia karės, todėl ji nesi- 
prieszys įsikiszimui Europos, ji 
noriai priims jos tarpinįkystę. 
jeigu Amerika per daug reika
lautų ir nenorėtų daleisti tokio 
įsikiszimo, sako tasai laikrasztis, 
tai ant privertimo jos užteks su
jungtų laivynių kokių dviejų 
Europos vieszpatyszczių. Maž 
daug panaszias nuomones garsina 
ir kiti laikraszcziai, o terp tų ir 
iszeinantfe Paryžiuj maskoliszko 
užrubežinių dalykų ministerio 
laikrasztis “Le Nord”. Ar tokios 
puomonės isztikro ir maskoliszko 
rando ir ar jis isztikro rengiasi 
teip elgtiesi, kaip tie laikraszcziai 
garsina, dabar negalima žinoti. 
Žinoma, kad Maskolija prieszysis 
užėmimui Filipinų arba kitų pri- 
gulinczių Iszpanijai salų, bet ar 
mislyja pasiprieazinti nors ir su 
ginklu, nieks ne gal žinoti; grei- 
cziaus ji per lai^raszczius nori 
vien apreikszti saWo norus.

pasikėlė 
priesz 

Keli 
užpuolė 
kariau-

ir vaikų. Toks pasiėlgimas ir 
sukėlė maisztus salos gyventojų, 
jie, ant apsisaugojimo nuo iszpjo- 
vimo, turėjo e nktiesi į pulkus 
ir pastoti maii etinįkais. Dabar 
ant Formozos b< mažo tokios jau 
sanlygos kaip ir ant Kubos. Ar 
gi isztikro maskoliai ir lordas 
Salisbury turėtų tiesę kalbėdami, 
kad tautos mongoliszkos kilmės 
ne gal būt kultųros nesziotojais?

Daugelyj Chinų krasztų tei
posgi kyla gyventojai priesz ne
tikusias savo valdžias. Loyange 
kalnuose, netoli Kantono, Pieti
nėse Chinų proirincijose, susirin
ko isz visų Chiąų krasztų rando 
prieszai ir varguoliai, apsigin
klavo ir užpuldinėja ne tikt ant 
mažesnių miestelių, bet ir ant di
delių miestų. Gerai apsiginkla
vusių maisztinįkų Loyange kal- 
nueee skaito su virszum 5000, 
terp kurių 3000 chinieczių ir 
2000 malajonų ir kitokių atėjū
nų. Pabaigoj pereito mėnesio 
vienas jų pulkas atėjo į miestę 
Huning, užpuoli ant miesto biu
rų, paėmė kasę, kurioje buvo 
10000 dul. pinįgų ir iszliuosavo 
visus kalinyj sėdiuezius. Wieti- 
nės valdžios neturi pajiegų ant 
užkirtimo kelio pasikėlėliams; 
ne ciecoriaus valdžios, bet tie 
maisztinįkai valdu visę provin- 
ciję, gyventojai jiems turi mokė
ti mokeszczius. Kantono val
džios apgarsino dideles dovanas 
tiems, kurie iszduos suteikusius 
maisztinįkams ginklus. Rods 
chiniecziai labai godus ant viso
kių gėrybių, bet dabar nieks ne- 
iszdrysta atsiliepti ant rando ap
garsinimų, kadangi tokį nubaus
tų saviszkai susidrutinę jau ga
na maiazLinįkau A ____ .

rugiai visur geriaus iszrodo negu 
kviecziai, tikt Suvalkų gub. 
kviecziai geresni už rugius. Ka
dangi szį metę pavasaris sausas, 
todėl ir pievos Lietuvoj prastai 
sužėlė. Antroje pusėje Gegužio 
atsilankė lytus ir jie laukus sziek 
tiek pataisė. Buvo kaip kur ir le
dai, bet jie ne daug blėdies pada
rė, kadangi želmens ne buvo dar 
sužėlę.

Žydai grįžta isz Argenti
nos.

Kasztais žydo, barono Hirscho, 
likosi Pietinėj Amerikoj, Argen
tinoj, parengtos žydiszkos kolio- 
nijos, ant kurių gabeno Hirscho 
kasztais žydus, nori n ežius užsiimti 
žemdarbyste. Isz Lietuvos tei
posgi diktai žydų ant tų kolioni- 
jų iszgabeno, bet jiems ten nepa
tiko ir grįžta jų daug atgal į 
Lietuvę. Dabar antai, atkakęs 
laivas į Odesę, atgabeno 186 žy
dus, grįžtanezius į Lietuvę isz 
tų žydiszkų Hirscho kolionijų. 
Mat žydams teip su žemdarbyste 
sekasi, kaip musiszkiems su biz
niais: žydai, per amžius prekiau
dami, atprato nuo žemdarbystės, 
musiszkiai gi niekada prekyste 
neužsiiminėjo, todėl ir nežino 
kaip tę daryti, neiszmano kaip 
prekiauti.

Walginyczia Vilniaus 
Blaiwystč8 Drąugys 

Us.
Wilniuje, maskoliszko rando 

parengta, blaivystės draugystė 
uždėjo arbatos pardavinyczię ir 
valginyczię betureziams miesto 
gyventojams. Prekės arbatos ir 
valgių toje valginyczioj vienok 
ne kiek pigesnės negu kitose 
miesto betureziams valginyežio
se. Porcija arbatos ir 6 cukraus 
szmoteliai kasztuoja 5 kap., stik
las arbatos ir vienas cukraus 
szmotelis kasztuoja 1 kap., sodos 
vandens butelis 4 kap., pieno 
stiklas 4 kap., porcija rūgusio 
pieno 10 kap. Pietus po 20 kap., 
imant 2—po 15 kap., 3—po 8 kap. 
Duoda ir pyragus už tokię jau 
prekę kaip ir duonkepių parda- 
vinycziose. Taigi pasirodo, kad 
minėta blaivystės draugystė už
dėjo valginyczię ant pelno ir ant 
naudos prie jos visokių dykaduo
nių maskolių.

Czekiszkiuose,
Namai buwo

ji pasinaudos ir sutrauks dar dau
giaus kareivių į Widurinę Aziję 
prie Afganistano rubežių. Masko- 
liszki laikraszcziai už tę cziabu- 
vių pasikėlimę • kaltina anglijo- 
nus, jie sako, kad maisztus sukė
lė angliszki agentai. Laikrasz-

San Domingo republikoj, terp 
Kubos ir Porto Rico, paki
lo revoliucija priesz valdžię 
prezidento Heureaux. Isz syk re- 
voliuci jonieriams pasisekė užim
ti Monte Christo, bet užpuolimas 
ant Puerte Plate nepasisekė,

ežiai reikalauja atlyginimo Angli- maisztinįkai tapo rando kariau- 
. . , . A t j- nos sumuszti ir iszkirstyti; maiszja, per eukėhm, ma,eztų Induose. u; wieiiok dar M įuwaldyti. 
Toki maisztai apskrityj Kalkut- Į 
tos jau atsitiko, tik juoe greitai 
suvaldė.

nos sumuszti ir iszkirstyti; maisz-

Arensburgo, isz namų jis paėmė 
35—40 rub., ne daugiaus, taigi 
mat nė pinigų ne trūksta. Turėjo 
jis svecziuose pas popę Preobra- 
ženskį, kur atsilankė, gerai užsi- ■ 
dūlinti ir eidamas ne ant tvirtų 
kojų, įpuolė į kanai ji ir prigėrė.

Pasimirė kunigas Barto- 
* szewyczius.

8 d. Gegužio, Kveidainiuose, 
Raseinių pav., pasimirė prabasz- 
czius tos parapijos, kunįgas ka- 
naunįkas Bartoszevyczius. 10 d. 
Gegužio atsibuvo laidotuvės. A. 
a. kunįgas Bartoszevyczius isz-

Ne vienas lietuvys gyvenantis 
Amerikoj pažino velionį Kvei- 
dainių prabaszczių. P. L.

Bijei-

dalis 
pav.

Aukos ant baduojanezių 
maskolių.

Po visę Lietuvę renka dabar 
aukas ant baduojanezių Maskoli- 
jos gyventojų; Wilniuje antai 
draugystė Raudonojo Kryžiaus 
surinko 4751 rubl. Maskoliszkas i *laikrasztis “Swiet” apskundžia 
Lietuvos katalikus, kad jie ne
prisideda savo aukomis,kad 'Vil
niuje vienas tikt katalikas, vys
kupas Zvierovicz, paaukavo ant 
to 60 rubl., daugiaus nuo ka
talikų aukų ne buvo. Žinoma, 
pasiekus badui nors ir musų prie- 
szus, reikia juos szelpti kaipo 
žmonis. Jeigu vienok katalikai 
nesiskubina su szelpimu masko
lių, tai ant to nemažai atsiliepia 
ir siundymai “Svieto” ant kata
likų, kaipo ir tas, kad ir pats 
Lietuvos maskoliszkų urėdnįkų 
skriaudžiami katalikai ne skęsta 
gėrybėse, vargę kenezia ir vieti
niai katalikai, kurie lietuviams 
visgi artesni negu maskoliai, 
kuriuos mes vien kaipo savo 
skriaudėjus pa žiestame. Jeigu
katalikus nelaimA.pasiekia, mas
koliai teiposgi nesiskubina jiems 
su pagelba. , Kada antai dideli 
Wyslos tvanai ant 16 milijonų 
rublių blėdies Lenkijos gyveto- 
jams padarė, ant suszelpimo nu
kentėjusių katalikų nuo maskolių 
įplaukė tikt 800 rubl. "Vieton 
peikti katalikus, “Svietui” ne^-

Prancūzija Ir Vokietija.
Ant prancuziszko rubežiaus at

sitiko susimuszimas prancuziszkų 
muitinįkų su perėjusiais į prancu- 
ziszkę pusę vokiszkais kareiviais. 
Kadangi toj vietoj rūbe
lius ne znaimus, vokiszki
kareiviai,nieko nemislydami, už
suko į Prancuziję, muitinįkai 
liepė sustoti, liet kad terp karei
vių ne atsirado nė vieno mokan- 
czio prancuziszkai, o terp pran
cuziszkų muitinįkų ne buvo mo- 
kanezio vokiszkai, todėl jie ne
galėjo susikalbėti. Vokiecziai 
iszsitraukė kardus, tę patį padarė 
ir prancuziszki muitinįkai. Ant 
galo vokiesziai, supratę kas atsi
tiko, sugrįžo atgal per rubežių; 
Prancūzijoj liko tikt vieno karei
vio kepurė. Valdžios abiejų 
vieszpatyszczių iszsiuntė ant ru
bežiaus komisiję isztirti tę atsiki- 
mę. Rodosi, kad jis nepagimdys 
didesnių nesutikimų terp 
euzijos ir Vokietijos.

Dvi nesutinkanezios Pietinės A- 
merikos republikos, Chili ir Peru 
susitaikė ir tokiu budu karė terp 
tų vieszpatyszczių likosi prasza- 
linta. Chili isz geros valios su
gražino Perų republikai seniaus 
paveržt ę portę Arica; užtai paki
lo didesni nesutikimai terp Chili 
ir Argentinos, pranesza buk terp 
jų prasidėjo jau karė.

U Irlandijoj, mieste Belfast bu
vo dideli maisztai. Žmonių mi
nios susimuszė su policija ir su 
prilankiais Anglijai protestoniaz- 
kais airiais. Prie to 103- policistai 
tapo sužeisti, 100 maisztinįkų 
reikėjo gabenti į ligonbuezius. 
Maisztai iki sziol dar ne suval
dyti.

Isz Lietuvos

Lietuvos tirinetojai.
Maskoliszka antropologiszka 

draugystė szię vasarę siunezia 14 
savo sąnarių ant antropologiszkų 
tirinėjimų į visokius Mas k oi i jos 
krasztus, o terp tų teiposgi į lie
tuvių apgyventę Suvalkų gu
berniją ir į lietuviszkas kitos Ne
muno pusės gubernijas. Antro- 
pologiszkus tirinėjimus Lietuvoj 
darys mat dar pirmę kartę, iki 
sziol nieks dar jų ežia ne darė. 
Rods siuntė į Lietuvę randas ti- 
rinėtojus, bet jie darė tikt etno- 
grafiszkus tirinėjimus, rinko žmo
nių dainas ir tt •

priderėtų užmirszti ir apie sa- 
v uosiu s: atszalumas maskolių 
dėl katalikų, užkrecžia tuom pa
ežiu ir katalikus.

Gaisrai.
2 dienę Gegužio užsidegė kle

bonijos namai 
Kauno pavietyj.
sziaudais dengti, todėl ugnis ant 
syk apėmė visę triobę, kuri su 
visu ir sudegė. Ugnies prie baž- 
nyczios ne prileido subėgę žmo
nės. Karszcziausiai bažnyczię gy
nė, kaip paduoda “Kovenskija 
Gubernskija Viedomosti”, žy
das Perel, kurisai be kopėczių 
užlipo ant stataus stogo, laisty
damas vandeniu, nedavė užsi
degti. Užtai gavo jis dovanę 
nuo prabaszcziaus, kunįgo 
kos.

10 d. Gegužio iradegė 
miestelio Ostrina, Lydos
Vilniaus gub. Nuo nežinomos 
priežasties užsidegė žydiszki na
meliai prie rinkos. Kadangi pa
vasaris sausas, vi?kę saulė isz- 
džiovino, ugnis neiszpasakytai 
greitai platinosi, o gesinti ne 
buvo kam, kadangi žydai grie
bėsi gelbėjimo vien savo daiktų. 
Į pagelbę deganeziam miesteliui, 
su sawo žmonėms, atbėgo saviuį- 
kas dvaro Leszczanka, Grabaus
kas, kuriam po ilgam 
darbui ir pasisekė ugnį suvaldyti. 
Iszdegė ežia iszviso 95 žydiszki 
namai, 9 ukinįkų, dvi žydų sina
gogos, 23 ne gyvenamos triobos. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
100000 rublių.

Antroje pusėje kovo mėne’io 
Vilniaus gub. buvo isz viso 30 
gaisrų. Isz to skaitliaus užgimė: 2 
—nuo atsargumo paežių pade
gėlių, 12 nuo negerai įtaisytų 
kakalių ir kaminų, ir 16—nuo 
nežinomų priežaszczių. Visuose 
tuose atsitikimuose ugnelė pada
rė blėdies ant 40513 rublių. Di
džiausias gaisras buvo kaime No- 
vosiolki, kur iszdegė 25 ukes; 
vertė iszdegusių triobių iszskai- 
tyta ant 11474 rubl.

17 d. Gegužio iszdegė viena 
dalis miesto Slucko,Minsko gub; 
ugnis isznaikino visę miesto dalį 
“Amerika” vadinamę,apgyventę 
beturezių žydų. Gaisras užgimė 
viename kluone ir greitai apėmė 
kaiminystoj stovinezias triobeles; 
iszdegė isz viso 250 namų su ki
tokiomis triobomis. Isz po degėsų 
isz traukė kunę sudegusios 54 m. 
žydei kos.

Naujas prisakymasiiiuiti- 
nycziomsf

Wisos maskoliszko/ muitiny-Wisos maskoliszka 
ežios gavo isz Peterburgo prisa
kymus, ateinanezias isz užrubežių 
drukuojanezias ir j raszanczias 
maszinukes iszduoti tikt tiems, 
kurie turės daleidimus ant laiky
mo tokių maszinukių nuo guber
natoriaus. Taigi mat Maskolijoj 
negalima turėti raszanczių irdru- 
kuojanezių maszinukių be guber
natorių daleidimo.

Expliozija.
13 d. Gegužio, Wilniuje, ant 

Didėsės ui. aptiekoriszkų daiktų 
pardavinyczioj Falko Nemzero 
atsitiko smarki benzinos expliozi- 
ja,kurios pardavinyczios langai ir 
durys tapo iszmėstos net ant uly
czios. Nuo expliozijos užsidegė 
krautuvės viduryj ir liepsna, be- 
siverždama per iszdaužytus lan
gus, prisigriebė stogo. Subėgę 
ugnagesrai ugnį užgesino, bet ji 
buvo jau prisigriebusi į kaimy- 
niszkas krautuves. Isz viso blėdį 
nuo tos expliozijos paeinanezię 
skaito ant 25000 rublių.

Szunes waiką suėdė.
Miestelyj Sokolka.Grodno gub. 

tarnaujanti mergina pagimdė vai
kę ir kad niekas ne žinotų,paslėpė 
jį kluone, kur užeidavo 2—3 kar
tus ant dienos ir pažindydavo; 
matomai dar nelaiminga motina 
ne visai buvo nustojusi žmonisz- 
kų jausmų. Į porę dienų vėliaus, 
į kluonę per pamatu prisigriebė 
didelis szuva, sugriebė ten padė
tu vaikę ir iszvilko 
antulyczios. Einanti ui. senelė,pa- 
matėszunį tašantį vaikę,bet ji teip 
nusigando, kad parbėgusi namon, 
palindo pu peczka. Kada ję 
isztraukė namiszkiai, ji papasako
jo, kę matė ant ulyczios; iszbėgo 
žmonės gelbėti vaikę, bet buvo 
jau per vėlu: szunes mat spėjo jį 
sudraskyti.

Siauczia rauples.
Tūluose krasztuose Wilniaus 

gub. siauczia ruplės, smarkiausiai 
siauczia Wileikos pavietyj. Kreip- 
tiesi prie daktarų žmonės nežino 
kur, ant galo daktaras daug kasz
tuoja, todėl gydymu apsirgusių 
užsiima kaimų bobos ir visoki 
prigavėjai; kad jų pagelba ne 
daug geibi, tę kiekvienas numa
no, todėl, ypacz vaikų, daug 
mirszta.

Kaip iszrodo Lietuwos 
laukuose?

Maskoliszka žemdarbystės 
draugystė apgarsino jos surink
tas žinias apie szių metų užde- 
rėjimę laukuose*'visokių Maskoli- 
jos krasztų. Isz tų žinių matyt, 
kad rugiais užsėti laukai tūluose 
Lietuvos paviecziuose iszrodo 
prastai, nors imant visę Lietu
vos plotę, galima laukti viduti- 
niszko surinkimo, l»et antai pa
viecziuose: Zarasų,Sziaulių, Wil k- 
mergės ir Telszių rugiai iszrodo 
niekai; Wilniaus gub., Szvente- 

|nų pavietyj, daugelyj ~vietų jie
moterų wisai niekai. Apskritai imant,

P ra li

Rytini Azija.
Ant patekusios Japonijai 

paskutinei karei su Chinais salos 
Formozos maisztai nesiliauja. 
Pirma jie buvo salos viduriuose, 
dabar gi apsireiszkė ir pakrantė
se, ypacz gi pietinėse salos dalyse. 
Maisztus pagimdė pasiėlgimas ja- 
poniszkų kareivių: su japonisz- 
kais kareiviais ne žmoniszkai el
giasi pasikėlėliai, jeigu kareiviai 
patenka į maisztinikų nagus. Ka
reiviai, negalėdami pasiekti tik
rų kaltinįkų, kreipia savo pik- 
tumę priesz ramiai gyvenan- 
czius žmonis, parengė jie 
skerdynes beginklių

po

Musztynėa terp oflcierų ir 
ciwilistų.

Insrutyj, Prūsų Lietuvoj, už
gimė smarkios musztynės terp, 
prusiszkų oficierų ircivilistų: du 
oficierai už kę ten susipyko su 
civilistais ir turėdami ginklus, 
užsimanė savo prieszus nubausti: 
iszsitraukė kardus ir su jais už
puolė ant beginklių civilistų. 
Kadangi vienok paskutinių bu
vo daug daugiaus, todėl,s nors 
oficierai ne vienam ir sudavė, 
bet ant galo civilistai pergalėjo, 
atėmė nuo oficierių kardus ir juos 
sulaužė.

Rado kūną prapuolu- 
sio popo.

Pereitame “Lietuvos” nume
ry] mes praneszėme, kad atkakęs 
isz Arensburgo į Rygę protojere 
jus Kudriavcev prapuolė. Polici
ja ilgai be pasekmės jieszkojo 
prapuolusio, bet ant galo rado jo 
kunę kanale. Ant kūno nė jokių 
ženklų ne buvo, ant kaklo kybo
jo kryžius, kiszeniuose buvo 30 
rublių pinįgų. Kaip pranesza isz

Isz Sziaulių, Kauno gub.
Nuo ateinanezio rudens Sziau- 

liuose bus atidaryta moteriszka 
gimnazija, į ję jau szį metę pri
iminės norinezias pastoti mergai
tes. Tokiu būdų musų Sziauliai 
bus tai vienaitinis pavietinis 
miestas Maskolijoj turintis dvi 
gimnazijas. Reikia dabar, kad ir 
lietuvaitės nesiszalintų nuo mok
slo. Neseniai vietiniai žydai, be 
prisidėjimo kitokių tautų ir tikė
jimų parengė Sziauliuose ligon- 
butį, kuriame patelpa 32 ligoniai. 
Prie ligonbuezio dižuriftja dakta
rai dienę ir naktį, priiminėja li
gonius ir isz miesto ir tai ne tikt 
žydus, bet ir krikszczionis. Mies
to ligonius priima dykai, dykai 
ir užlaiko ligonbutyj; svetimi gi 
už gydymę ir užlaikymu moka 
po 10 rubl. ant mėnesio. Nuo 
atėjusių į ambulatoriją ant rodos 
ir už daktaro pagelbę nė jokio 
užmokesnio nereikalauja.



Isz Amerikos ir laivui neliko nieko daugiaus 
daryti, kaip plaukti į Apię, 
ant Samoa salų, jieszkoti dakta
rų pagelbos. Kada ežia laivas at
plaukė, tikt vienas kapitonas 
galėjo ant kojų pastovėti, kiti 
gi gulėjo ir pasikelti jau ne ga
lėjo, tuos patalpino ligonbutyj, 
bet nežinia, ar jie galės iszgyti.

Kaliniu maisztas. •
Leavensvort, Kans. 80 kali

nių sėdinezių czanykezcziame ka
linyj, iszsiųsti po priežiūra sargų 
ant darbo, pakėlė maisztus: vie
na jų dalis pergelėjo sargus, pa
veržė ginklus ir pabėgo; isz vi
so pabėgo 15 kalinių, daugiausiai 
užmuszėjų, plėszikų ir vagilių; 
vienas isz kalinių likosi perszau- 
tas. Kiti kurie nieko 
apie sukalbį nežinojo, pats su
grįžo į kalinį.

Nelaime ant geležinkelio.
Kansas City, Szeszi vaikai ir 

vienas suaugęs vyriszkis, susėdę 
ant tilto ant Missouri Pacific gele
žinkelio linijos, tapo atbėgusio 
tavorinio trūkio pagriebti ir su
važinėti. Trūkis prispaudė galvę 
ano suaugusio vyriszkio prie til
to barijeros ir ję sutrupino, ke‘uri 
vaikai tapo sunkiai sumankyti, 
likusiejie du nuszoko nuo 'tilto į 
upę ir tie iszliko neužgaut’.

Geltonasis drugys.
Ant laivo “Garrick”, atplau

kusio į Nev Yorkę isz pietinės 
Amerikos, apsireiszkė geltonasis 
drugys, Laike kelionės apsirgo 
peczkurys Collins ir jisai 12 d. 
Gegužio pasimirė; 17 d. Gegužio 
apsirgo jurinįkas Hansen, bet, at
kakus laivui į Nev Yorkę.jis ant 
tiek pasitaisė, kad jį galėjo nu
siųsti į ligenbutį.
. Gaisrai.

Washington, Ind. 15 mylių 
nuo ežia ėsantis miestelis Bichnell 
su visu iszdegė. Ugnis užgimė 
javų krautuvėj; kadangi ežia 
nėra ugnagesių, todėl ne buvo 
kam ugnį gesinti, ji platinosi 
niekeno ne stabdoma. Miestas isz- 
siųntė praszymę į Vincennes at
siųsti pagelbę, bet ir ten ugna- 
gesiai ne turi garinių czirszky- 
nių, todėl teiposgi negalėjo at
siųsti reikaiaujamos pagelbos.

Portsmouth, Oh. Sudegė 
czianyksztė plieno dirbtuvė Bur
gės s Steel and Iron Co. 
ugnies padarytę skaito ant 
000 dol. 800 darbinįkų per 
neteko darbo.

W ĖST SUPERIOR, WIS. 

degė ežia Webstero kėdžių dirb
tuvė. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 200000 dol. Per tai 
daug darbinįkų neteko darbo.

Waterloo, Ia. Sudegė ežia 
viena isz didžiausių lova sztete 
meblių dirbtuvė Peck, Naumann 
& Walls Company. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 150000 dol.
Austrija ir Lattimero skerdynes.

Po atsitikusių Lattimere darbi- 
nįkų skerdynių, Austrijos ran
das pirmiausiai atsiliepė, užtarda
mas už nuskriaustus savo paval
dinius, laukė tikt, kada pasibaigs 
prova. Kada žmogžudžiai tapo su 
do iszteisinti ir nuskriaustus dar
bi n į ku s sūdąs rado kaltais, Austri
jos randas per savo ambasadorių 
atsiliepė tiesiog į Amerikos pre
zidentę, bet gavo atsakymę, kad 
kadangi sūdąs rado kaltais darbi- 
nįkus, todėl Washingtono val
džios ne gali iszpildyti Austrijos 
riekalavimo kaslink atlyginimo 
nuskriaustiems. Dabar vėl Au
strijos randas praneszė preziden
tui McKinlyui, kad tasai atsaky
mas neužganėdina Austrijos ir ji 
reikalauja atlyginimo szeimy- 
noms užmusztų Austrijos paval
dinių, tikt su savo reikalvimu 
palauks, kol Amerika nepabaigs 
karės su Iszpanija. Maskolija gi 
už savo nuskriaustus pavaldi
nius iki sziol neužtarė ir neužtars.

VVetros.
St. Joseph, Mo. 2 d. Sėjos, 

vakare, per vienę dalį De 
pavieczio perbėgo baisus 
rys, kurisai daug blėdies ir 
mių atgabeno: iszgriovė 
farmų, iszmuszė daug gyvulių. 
Prie to keturi žmonės likosi ui- 
muszti, sužeistų gi yra daug.

Daug reikalauja.
Pereitame “Lietuvos” numery

je mes praneszėme apie susi- 
moszimę prie įėjimoųNev Yorko 
portę angliszko garlaivio “Fas- 
cola” su amerikoniszku kariszku 
laivu “Columbia”, nuo ko “Fas

savo darbę nuo pra- 
nepatinkanczių sau 
Be jokios priežasties 
policijos komisorius

Žemes drebėjimai.
Žemės drebėjimus jautė Kali

fornijoj, apie Santa Barbara ir 
apie Maysville, Ky, bet jie dides
nių nelaimių ne atgabeno, suzulė 
wien diktai stiklinių ir porcelėni- 
nių indų. Tūli, gyventojai laike 
tų trumpų žemės drėjimų matė 
net degantį kamuolį besileidžian
tį isz dangaus ant žemės. Raiti 
bandė puolantį daiktę wyti, bet 
jo pavyti ne galėjo.
New Yorko buimistras wisu ne- 

kencziamas.
Tūli Amerikos didžturcziai, 

per papirkimus patekę ant urėdų, 
tankiai .paskui elgiasi teipjau des- 
potiszkai kaip ir maskoliszkas 
caras. Antai į New Yorko bul- 
mistrus tapo iszrinktas Van 
Wyck ir užėmęs Nev Yorko sos- 
tę, pradėjo 
szalinimo 
urėdnįkų. 
praszalino
Hamiltonę ir Phillipę. Už tokį 
sulaužymę tiesų gubernatorius 
rengiasi jį nuo jo urėdo praszalin- 
ti. 4 d. Sėjos, per pacztę, bulmis- 
tro prieszai atsiuntė jam net dina
mito bombę; kadangi ję vienok 
isz syk nužiūrėjo, todėl ji blėdies 
ne padarė.

Nelaime ant kapiniu.
Cincinnati, Oh. Dienoje puo- 

ezimo kapų, ant czianykszczių 
kapinių atsitiko nelaimė: sugriu
vo silpnai pastatyta platforma, 
ant kurios buvo susirinkę apie 
100 žmonių, daugiausiai vaikų ir 
moterų; prie to daugelis tapo 
sunkiai apkultų, o terp tų 7 ap
kulti, rodosi, mirtinai.

Expliorijos.
Nev York. Popieros dirbtu

vėse Tobias Nev & Co. atsitiko 
baisi expliozija, kurios 50 darbi - 
nikų likosi sunkiai sužeistų. Ant 
vietos rodą užmusztų nepa&irodė, 
bet dalis sunkiai sužeistų ne ga
lės iszgyti. Expliozija atsitiko 
nuo susirinkusių dujų. Wisa 
dirbtuvės trioba t apo sugriauta ; 
blėdį expliozijos padarytu skaito 
ant daugelio tukstanczių doliarų.

Lebanon, Pa. PrieUole Brook 
Nol,West Lebanon,peczių prigu 
linczių Lackavanna Iron & Steel 
Co. atsitiko baisi ėxpliozija, nuo 
kurios ant kelių mylių sudrebėjo 
žemė ir pagedo diktai triobų. Ex- 
plioziję pagimdė sutarpintas me- 
talius prisigriebęs į kanalę. Prie 
to daug darbipįkų tapo sužeistų, 
ant vietos užmusztų ne buvo.

Darbininku sumiszimai.
Cakterville, III. Darbinįkai 

St Louis & Muddy Creek Co. 
jau nuo seniai sztraikuoja; vie
ton susztraikavusių, kompanija 
parsitraukė prie darbo negrus. 
Sztraikieriai pareikalavo, kad 
negrai butų nuo darbo praszalin- 
ti, bet kompanija to reikalavimo 
ne paklausė. Dirbanczius negrus 
saugoja 500 ginkluotų szerifo 
pagelbinįkų, negrams teiposgi 
kompanija iszdalino karabinus. 
Prie tokių sanlygų, žinoma, kad 
gal ežia užgimti antros, kaip 
Ijattimere, skerdynės. Kompani
ja pareikalavo nuo gubernato
riaus Tannerio .pagelbos, bet tas 
atsakė, kad maisztai ne butų už
gimę, jeigu kompanija mokėtų 
darbinįkams pagal 
Springfielde tabelę.

Susidaužė laivas.
Seatle, Wash. 19 d. Gegužio 

isz ežia iszplaukė laivas Jani 
Gray: antėjo buvo isz viso 60 
jurinįkų ir pasažierių. Ant jūrių 
užklupo jį baisi vėtra, 22 d. Ge
gužio, 2 vai. naktyj, laivas susi
daužė ir 34 žmonės su juom pas
kendo: likusiems pasisekė susėsti 
į valtelę ir tie iszsigelbėjo, 1 d. 
Sėjos atplaukė į Seattle.

Nelaimingi aukso JieszkotoJai.
Užtenka Amerikoj laikrasz- 

ežiams pagarsinti, kad kur nors 
surado naujus aukso plotus, 
o tuojaus atsiranda norinti jo pil
nus kiszentus prisisemti. Dabar 
antai ant salų Samoa atplaukė 
laivas Sappy Sutherland su bai
siai nuvargusiais pasažieriais ir 
jurinįkais, sveikatę jų sunaikino 
drugiai ir kitokios ligos. Souther- 
land dar pereitę metę iszplaukė 
isz San Francisco jieszkoti aukso 
ant Salomono salų, Australijoj; 
ant jo buwo 11 aukso jieszkotojų 
ir keturi jurinįkai. Ant jūrių ant 
laivo apsireiszkė drugys

užgirlji

rengti didelę geležies ir plieno 
dirbtuvę. Ant pastymo dirbtu
vės nupirko 300 akrų žemės. 
Kada viekas bus gatava, ras 
ežia darbę 2000 dęrbinįkų.

T Nev CASTLfc, Del. Dirbtu
vėse Nev Castle Steel & Plate 
Co. dirba pusėtinai.

Darbai prie statymo blekės 
dirbtuvės neužilgio pasibaigs 'ir 
paskui tuojaus jose pradės dirbti.

T M ingo Junction, O. Dar
bai prie didinimo Aetna geležies 
dirbtuvių neužilgio pasibaigs ir 
paskui prasidės darbai padidinto
se jos dalyse.

T West Nevton, Pa. Dirb
tuvėse West Nevton Tin Plate 
Works dirba labai gerai ir yra 
viltis, kad darbo užteks ant 
ilgai.

Hillsboro, III. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių traukia
si toliau?, todėl tegul ežia nieks 
nekeliauja darbo jieszkoti.

5 Lebanon, Pa. Darbinįkai 
prie peczių Cornvall pakėlė 
sztraikę todėl, kad darbdaviai 
numažino jų uždarbį.

5 Ashland, Ky. Susitvėrė 
ežia kapitalistų kompanija, kuri 
neužilgio pradės statyti nauję ge
ležies liejinyczię.

Catasauqua, Pa. Geležies 
dirbtuvės D., kurios tris 
metus iszstovėjo, neužilgio pra
dės dirbti.

5 Denver, Col. 1000 kaina 
kasių szito apskriezio pakėlė 
sztraikę. Kalnakasiai reikalauja 
padidinimo už darbę užmokesnio.

5 Birmingham, Ala. Naujos 
dirbtuvės Nut & Bolt Co. neuž
ilgio bus parengtos ir prasidės 
jose darbai.

5 Allentovn, Pa. Susitvėrė 
ežia kompanija, kuri nupirko ežia 
nykszczias geležies dirbtuves ir 
pradės jose dirbti.

•* Shrevberry, W. Va. Dar
bai czianykszcziose anglių kauty
nėse eina silpnai; ne dirba nė 
pusės laiko.

Bloo.mingdale. III. Susitvė
rė ežiu kapitalistų kompanija, 
kuri rengiasi pastatyti dirbtuvę 
blėkinių dėžių.

Warren, Oh. Oarbai czia- 
nykszczioj geležies dirbtuvėj pe 
reitę sanvaitę prasidėjo abiejose 
jos dalyse.

Niles, Oh. Geležies liejiny- 
cziose Colemau Shields, kurios 
ilgai iszstovėjo, pradėjo jau 
dirbti.

• Russey, Ia. Sztraikas czia
nykszczių kalnakasių pasibaigė; 
sugrįžo jie prie darbo.

5 Johnstovn, Pa. Dirbtuvėse 
J. Tin Plme Co., kurios iki dabar 
stovėjo , pradėjo dirbti.

*1 Niles, Oh. Thomas pecziai 
neužilgio pradės dirbti.

ISZ
; Lietuwiszku dirwu
Pasitraukė kunigas Bal- 

sewyczius.
“Garsas” pranesza, kad kunį- 

gas Balsevyczius pasitraukė nuo 
vietos prabaszcziaus lietuviszkos 
parapijos Wilkesbarre, Pa. Prie
žastys pasitraukimo, kaip sako 
“Garsas”, buvo nesutikimai terp 
prabaszcziaus ir iszrinkto parapi
jos komiteto. Kaip isztikro tie 
dalykai ten stovi, mes nežinome, 
todėl apie tuos nesutikimus ir 
spręsti negalime,

Isz Union City, Conn.
“Lietuva” pakėlė kiaurymę, 

ar mes negalėtume sutverti įtai- 
sos szel pimo tų musų tautiszkų 
darbinįkų, kurie, pasiszventę dėl 
tautos gero, iszsižadėjo patys sa
vęs, t. y. nedirbo patys dėl savęs, 
o tikt dėl musų visų bedirbdami 
nustojo sveikatos. Jeigu vi
sos tautos turi atsakanezias įtaisas, 
kurios užsiima szelpimu į vargę 
įpuolusių užsipelnusių savo dar
bais ant tautiszkos dirvos darbinį
kų,tai kodėl gi jiu mes negalėtu
me padaryti dėkingystę dėl tų, 
kurie dėl musų ir savo gyvastį 
paszvenczia? Sziam užmanymui 
asz pilnai pritariu,paskirdamas isz 
savo vargo nors $1.00, ir priža
du, atėjus laikui,pasidarbuoti dėl 
to nors kiek, rinkdamas ir nuo 
kitų tautieczių ant suszelpimo

Blėdį
400 
tai

Su-

Kalb 
suku* 
nelai- 
daug

eolą” paskendo. Kadangi pasiro
dė, kad susimuezimas atsitiko 
per neapsižiurėjimę oficierų ameri- 
koniszko laivo, todėl savinįkai 
angliszko laivo atsiliepė į Ameri
kos laivynės ministerį raikalau- 
dami užmokėjimo 200000 dol. už 
paskandytę garlaivį.

Isz darbo lauko.
Pereit ę sanvaitę Suvienyto

se Wieszpatystėse buvo isz viso 
222 nusibankrutinimai; pereitę 
metę, tę paczię sanvaitę, buvo jų 
241; Kanadoj buvo jų 16, per
eitę gi metę 23. Karė ant darbų 
ir prekystes iki sziol neatsiliepė 
vodingai. Kvieczių prekės tru
putį nupuolė, kadangi užėmus 
szį metę didesnius žemės plotus 
po kvieeziais, tikisi surinkti 700 
000000 buszelių. Žymiausiai pasi
gerino darbai geležies ir plieno 
dirbtuvėse. Paskutinį mėnesį 
dirbtuvės iszdirbo žalios geležies 
1 milijonę tonų, taigi po 228000 
tonų per sanvaitę; taigi daugiaus 
negu kada nors: pereitę metę isz- 
puolė tikt po 170780 tonų per 
sanvaitę.

Philadelphia, Pa. Tuktsan- 
tis darbinįkų dirbanezių prie lai
vų perkrovimo ant Delavare u- 
pės paliovė dirbę. Darbinįkai 
reikalauja prie nakties darbo ant 
pusės didesnio užmokesnio, už 
darbę gi nedėlios dienędvigubo; 
ant paprasto užmokesnio už die
nos darbę po 3 do). ant dienos jie 
sutinka. Kadangi dabartiuis dar
binįkų sztraikas ne parankus gar
laivių kompanijoms, todėl dar
binįkai turi viltį, kad jų reikala
vimai bus iszpildyti.

•f Pittsburg, Pa. Setven 
Mfg Co., kurios dirbtuvės yra 
Allegheny, Pa.,turi daug reikala
vimų ir todėl darbai eina gerai.

Oil Well Supply Co. nupirko 
senę apleistę Elba Iruii Co. gele
žies dirbtuvę, taiso ję dabar ir 
kaip tikt darbai prie to pasi
baigs, prasidės darbai visose jos 
dalyse.

Darbai czianykszcziose geležies 
dirbtuvėse eina gerai, dirba visos 
Pittsburgo ir aplinkinių dirbtu
vės, kaip kitose dirba ant dvie
jų permainų. Clinton Iron and 
Steel dirbtuvėse pakėlė darbinį 
kų uždarbį ant 10%.

•[ Wilunton, Del. Su dar 
bais pas mus tankios atmainos: vie 
nę sanvaitę geriaus dirba,kitę vėl 
blogiaus, bet isz visų aplinkinių 
pas mus gteieziaus galima darbę 
gauti negu kitur, tikt užmokesnis 
mažas: žmogus su ezeimyna vos 
gal uždirbti ant duonutės kasne- 
lio. Užstojus karei,viskas pabran
go. Wargas brolycziai!

I. M. T.
1 South Bend, Ind. 1000 

darbinįkų czianykszczių Si n gero 
siuvamų maszinų dirbtuvių pa
kėlė sztraikę. Darbinįkai pareika
lavo pakėlimo uždarbio ant 11c. 
už darbo valandę. Dirbtuvių už 
veizėtojas pažadėjo apie tai pa-; 
kalbėti su kompanijos preziden
tu, kada tasai pargrįž isz .Euro
pos.

5 Waukeegan,Ill. Czianyksz- 
eziose drato dirbtuvėse dirba ge
rai, darbai traukiasi per die
nas ir naktis, kadangi dirbtuvės 
turi daug reikalavimų.

Kadangi darbinįkai czia
nykszczių brass foundry dirbtu
vių nesutiko dirbti už numažin- 
tę prekę, dirbtuvių savinįkai 
priėmė prie darbo moteris.

•[ Stonega, Va. Virginia Coal 
& Iron Co. parengė ežia 430 kok
so peczių, iki pabaigai szio mė
nesio parengs dar 70 naujų, o iki 
Rugsėjui dar 100 peczių.

1 Harrisburg, Pa. Likosi ežia 
inkorporuota nauja kompanija 
anglių kastynių ir kokso dirbtu- 
tuvių po vardu Conemaugh Coal 
& Coke Co. Kapitalas kompani
jos yra $1000000.

T Martins Terre, O. Nau
jos Laughlino geležies dirbtuvės 
jau gatavos ir neužilgio jose pra
dės dirbti, bet nuo kada prasidės 
darbai, dar nežinia.

1 Scotdale, Pa. Nauja blekės 
dirbtuvė, kurię ežia stato Mea- 
dov Rolling Mill Co., iki Liepos 
mėnesiui bus gatava ir paskui 
jose prasidės darbai.

Eabt Chicago, III. Rytinių 
sztetų kapitalistai nori ežia pa

musų nuvargusios tautos vargin
gų geradėjų. Tautietis.

Dr-tė P. Armino isz Union 
City, Conn., ant susirinkimo atsi
buvusio Gegužio 29 d. nuspren
dė iszleisti ant laimikio sidabrinį 
laikrodėlį paaukautę p. J. Dul- 
bio ir aukso 5 dol. Traukimas 
laimikių bus 22 d. Rugsėjo 1898. 
Pelnas eis ant tėvynės labo.

Draugas.

Nauja draugyste.
Elizabethe, N. J. užsidėjo nauja 

draugystė po vardu Lietuvos Su- 
DU* l J? prigulėti kiekvienas 
lietuvys ir latvys be užklausymo 
apie tikėjimę,jeigu tikt moka lie- 
tuviszkai kalbėti ir doraus gy
venimo.

Mieriai tos draugystės yra: bro- 
liszka meilė, pagelba ir ap
žiūrėjimas ligoje, pasimirus palai
dojimas kūno ir pagelba jo arty- 
miausiems giminėms. Norinti į 
tę draugystę prigulėti isz to 
miesto ir isz aplinkinių yra szir- 
dingai užpraszomi. Susirinkimai 
laikomi pirmę ir treczię ketver
gę kiekvieno mėnesio ant Ernest 
Zarino salės, 65 Broadvay st. 
Eliza be t h Port, N. J.

Komitetas.

Isz Elizabeth Port, N.J.
3 d. Birželio, ant Coal dokų 

tapo sutrintos kojos Antano La- 
sicko, ir vienę koję Alex«jonų li
gonbutyj nupjovė; nelaimingas 
žmogus dabar su gyvaszczia 
svarstosi.

Darbai eina ne praszcziausiai, 
bet kas darbo neturi, tai gauti 
labai sunku, o ypacz isz kitur at
važiavusiam.

Dar apie literariszką fon
dą.

Ant musų užmanymo sutverti 
literariszkę fondę atsiliepė du 
laikraszcziai: “Vienybė” pritarė 
užmanymui, “Kardas” gi ne. Nuo 
“Kardo” isz syk nelaukėme pri
tarimo, ne dėl pritarimo mes 
klausymę pakėlėme, bet ant ap- 
svarstymo kokiu budu tokį fon
dę galima būt parengti ir kas jo 
prisižiurėjimu galėtų užsiimti. 
Nežiūrint ant priesztaravimo 
“Kardo”, mums rodosi, kiekvie
nas lietuvys, kuriam rup; pakėli
mas lietuviszkos raszlavos ir pa
statymus jos ant nopnaliszkų vė
žių, reikalę tokio fondo pripažys. 
Literariszkas fondas reikalingas 
ne wien ant szelpimo nuvargusių 
raszėjų. bet teijx»-gi ant atlygini
mo neturtingiems rat-zėjams už 
jų darbę, ant iszleidimo, ypacz gi 
moksliszkų knįgų, kurių, ėsant 
mažai lietuvių linkusių prie 
mokslo, iszleidimas ne apsimoka 
ir paraszusziam tokię knįgę sun
ku gauti iszleistoję. Nors “Kar
das” užgina, bet terp lietuvių 
yra užsipelnę raszėjai įpuolę į 
ligę negalinti jau uždarbiauti, 
nors mes ant rasztiszkos dirvos 
nuo neseniai darbuojamėsi; bet 
apie tokias ypatas mes dabar ne 
kalbėsime. Ant pagadinimo 
sveikatos per sunkiai dirbant ne 
reikia tankiai nėdeszimties metų, 
ant to gal užtekti ir trumpesnio, 
laiko. Musų raszėjai, eidami į 
augsztesnius mokslus, mažę nuo 
tėvų galėjo turėti paszelpę. jiems 
reikėjo užsiimti ne vien mokslu, 
bet drauge ir uždarbiu ant iszsi- 
maitinimo; tokį vargę ir dvigu- 
bę darbę galėjo pakelti tikt drū
ti ir su visu sveiki, silpnesni ga
lėjo pagadyti savo sveikatę dar 
į mokslus eidami. Nereikia* už
mirkti, kad jeigu antai Lietuvos 
intelegentai mažai prisideda savo 
darbais prie pakėlimo lietuvisz
kos raszlavos, jeigu terp jų mažai 
yra besidarbuojanezių, tai isz to 
jau iszpuola, kad mažam besidar
buojanezių pulkeliui reikia dirb
ti daugiaus, o ne vienam net 
daugiaus negu jis gali ir už savo 
darbę nė jokio ne gauna atlygini
mo. Ant musų laikraMzczių k^ 
liojimų, ant jų paliepimo tingi
niaujanti ne kibs prie daibo, to 
dėl reikia vien rupinliesi apie 
diibanczius, vis tiek kokių nuo
monių jie ne butų. Aprūpinimo 
reikalauja sziędien ne dvasiszki 
raszėjai, bet svietiszki. Dva
siszki raszėjai yra juk kunįgai, o 
tie, turėdami vietas prie bažny- 
czių,paszelpos nereikalauja. Berei- 
kalo todėl “Kardas” bauginasi, 
kad literariszkas fondas neitų ant 
szelpimo kunįgų. Jeigu jis ir taps 
kada nors sutvertas ir jeigu galė*

szelpti raszėjus, tai jo priderystė 
bus szelpti užsipelnusius visuo
menei, tautai, o ne užsipelnusius 
kokiai nors musų partijai. Ar ir 
tame mums ne pritars “Kardas?

Užmigo lietuwiszkas 
laikrasztis.

Lietuviszki iszeinanti Pennsyl- 
vanijoj laikraszcziai pranesza, 
kad laikrasztis “Darbinįkas”, 
pasitraukus nuo redaktorystos 
Kuncmanui, jau užmigo. Spaus
tuvės savinįkai bandė ant redak
toriaus parsitraukti p. Astrams- 
k?, bet su juom ne susitaikė. Ne
žinia dabar, ar tasai laikrasztis 
iszeidinės toliaus ar ne. Su“Darbi- 
nįko” nuomonėms ne vienas galė
jo ir nesutikti, bet nieks negal 
pasakyti, kad jis buvo nenaudin
gas: “Darbinįkas” aiszkino darbo 
sanlygas, tiesas darbinįkų, traukė 
juos į vienybę, kadangi tikt 
einant isz vien darbinįkams gali
ma iszkariauti geresnį dirbanezių 
luomų psdėjimę. Laikrasztis 
buvo rėdemas gerai, geriaus už 
ne wienę isz sziędien iszeinan- 
czių laikraszczių. t

Isz wisnr.
|| Musų žmonių pasakose yra 

gana pasakojimų apie uždumtus 
dvarus; niekam vienok ežia ne
pasisekė dar atkasti tokį uždumtę 
dvarę. Netoli Smolensko, vienas 
ukinįkas kaimo Raczajevkos, no
rėdamas iszplatinti savo daržę, 
netikėtai užtiko uždumtę kliosz- 
torių. Kasdamas žemę, pasiekė jis 
su špatu kokį ten kietę daiktę, į 
kurį spatas nelindo, todėl jis nu
sprendė aplink apkasti ir neužil
gio atkasė iszmurytę-*isz akmenų 
cerkvės boksztę. Persigandęs, 
metė darbę ir nubėgęs į miestę, 
pradėjo pasakoti apie netikėtę 
radinį. Mieste sutvėrė komisiję, 
kuri pradėjo toliaus kasinėti, at
kasė visę boksztę, gerai užsiliku- 
sį; buvo jame langas, per kurį 
galima buvo prisigriebtį,į uždum
tos cerkvės vidurį. Bandė ežia 
nusileisti du darbinįkai, bet oras 
buwo teip pagedęs, kad jie apa- 
czioje nega’ėjo iszbuti teip ilgai, 
kad vidurį cerkvės galėtų ap 
žiūrėti; paimtos žvakės ir bala
nos nenorėjo degti pagedusiame 
ore. Per plyszius vienok užtėmy
je ant cerkvės sienų abrozdus, 
isz kurių abrozdas Motinos 
Szreencziausios gerai dar užsili
kęs, nepagedęs. Aplink cerkvę 
atkasė daug akmeninių pamink
lų, ir žmonių kaulų, isz ko gali
ma spręsti, kad ežia buvo kapi
nės. Czia mat 400 metų atgal bu
vo maskoliszkas kliosztorius, ku 
rį laike karių su Lietuvi zokonį 
kai apleido, o jo triobas vėjai su 
pieskoms užneszė.

|| Netoli Siedlecų, nesugauti 
žmogžudžiai užpuolė ant namų 
geležinkelio sargo, Pranciszkaus 
Solnicos, papjovė patį Solnicę, 
jo paczię ir 14 metų mergaitę, 
16 metų sūnų sužeidė, 4 metų gi 
sūnūs iszliko neužgautas. Solni- 
ca mat kę tikt praleido trūkį ir ėjo 
namon; tuom tarpu užpuolė ant 
jo du plėszkai ir papjovė, bet jis 
priesz mirtį spėjo surikti, ant 
riksmo atbėgo pati, kurię plėszi- 
kai teiposgi papjovė. Atlikę su 
senia’s, atėjo jie į sargo bu
telį, radę czia 14 m. . mergaitę ir 
16 m. sūnų, paskutinį norėjo tei
posgi papjauti, bet kada plėszi- 
kai pakėlė peilį, vaikas pasilen
kė, gavo smūgį į kaklę, bet jam 
pasisekė iszbėgti; bėgdamas szau- 
kė pagelbos. Pabūgę plėšri kai, 
papjovė dar mergaitę ir prasisza- 
lino. Keturių metų Solnicos sū
nūs iszliko neužgautas tikt per 
tai, kad jis, kada ant tėvo rik
smo iszbėgo laukan motina, isz- 
sekė paskui ję ir ant kiemo pasi
slėpė malkų krūvoj. Užmuszėjų 
iki sziol dar nesusekė, suareszta- 

^jvo kelis nužiūrėtus, bet nežinia, 
ar suaresztuoti tas žmogžudys
tes aliko.

Iszeinatis Ryme laikrasztis1 
“Pelerin” pranesza, buk bažny- 
czioj Motinos Szvtncziausios ant 
Monticello apsireiszkė stebuklas. 
15 d. Balandžio pirmiausiai dvi 
mergaitės užtėmyjo, ’kad ėsantis 
ant abrozdo altoriuj Christus ati
darė akis. Apie savo patėmyji- 
mę mergaitės iszpasakojo kitiems 
ir pasklidus gandui apie ste- 
buklę, pradėjo rinkliesi žmonės

į bažnyczię. Randas atsiuntė ko
misiję ant isztirimo, kuri abrozdę 
nukabino, bet nieko nerado, kada 
jį pakabino ant vietos, Christus 
vėl atidarė akis, kę pripažino ir 
žandarai. Dalykai tie dar vis pri- 
deraneziai neisztirti, todėl ir ne
galima spręsti, ar czia yra isz 
tikro stebuklingas apsireiszki- 
mas, ar tikt susirinkusiems teip 
rodosi.

U Dvare Struža, Liublino pa- 
vietyje Lenkijoj, bernai teip su
badė su szakėmis dvaro savinį- 
ka, Piotrovskį, kad jis vargiai 
bo galės iszgyti. Piotrovski y- 
ra garsus Lenkijoj arklių augy- 
tojas, atėjo jis pažiūrėti,kaip ber
nai užlaiko kumelę su kumelu- 
kais ir kaip tikt peržengė tvarto 
slenkstį, ant jo szoko su szakėmis 
keturi bernai, badė ir muszė tol, 
kol kiti tarnai ne atbėgo pouui į 
pagelbę. Piotrovski turi subadytę 
szonę, pilvę ir teip sunkiai su- 
musztas; vilties ant iszgijimo 
nėra. Jis mat pirma nubaudė, 
turbut per daug lenkiszkai, mi
nėtus bernus už vogimę avižų, 
bernai mat už tę nubaudimę at
mokėjo teip, kaip moka.

B Peterburge, ant upės Nevos, 
prie jos kranto stovėjo botai 
szieno prikrauti. Nežinia nuo ko, 
užsidegė vienas botas, liepsna, 
neszama vėjo, uždegė szienę ant 
kitų botų irį vienę valandę visas 
upės plotas tvėrė liepsnę. Pra
degus virvėms, kurioms buvo 
prie kranto pririszti, botus su 
deganeziu szienu neszė vanduo 
prie stovinezių ant upės jau isz- 
krautų, tuszczių ir daug jų užde
gė. Subėgę ugnagesiai, po ilgam 
darbui, ugnį suvaldė, bet ji isz- 
naikino 26 botus su szienu ir 10 
tuszczių. Nė szienas nė botai ase- 
kuruoti ne buwo; jie prigulėjo 
neturtingiems žmonėms. Isz viso 
blėdį ugnies padarytę skaito ant 
100000 rublių.

Galicijoj badas. Lvove iszba- 
dėję žmonės pakėlė maisztus, už
puolė jie ant duonos ir kitokių 
valgomų produktų pardaviny- 
czių ir paveržė produktus sau. 
Policija daug žmonių suareszta- 
vo, bet bevežant į kalinį, jie 
prie policijos užpuolė ant tokių 
jau pardavinyczių kitose miesto 
dalyse. Į Lvovę atkanka ukinį- 
kai isz aplinkinių kaimų. Toki 
jau sumiszimai buvo ir Kolomy- 
joj, kur susirinkę kaimiecziai 
reikalavo duonos, kadangi nuo 
seniai jau badę kenezia. Waldžios 
bijosi, kad ne užkiltų dar didesni 
sumiszimai, bet apie pasotinimę 
baduolių višai nesirūpina.

t Nėjokia hgra tiek blėdies 
tautoms ne atgabena kaip gir
tuoklystė, ji, grauždama nuolatai 
pamatus žmonių gyvenimo, dau
giaus per metus paima aukų ne
gu cholera arba kitokios epide
mijos; nors visi apie jcts vodin- 
gumę žino, bet nieks ueiszranda 
budo, kaip ję isznaikyti. Belgijoj 
antai, ant 6250000 gyventojų, 
yra 197996 karezemų. Atskyrus 
moteris ir vaikus, iszpuola viena 
karezemę ant 8 gyventojų. 
Pereitę metę Belgijonys iszgėrė 
70 milijonų kvortų spirito už 
400000000 frankų. Nuo girtuok
lystės pasimirė per visę metę 20 
000 žmonių.

Q Lenkiszkame laikrasztyj 
“Gazeta Gnieznenska”, iszcinan- 
cziame mieste Gniezne,Poznaniaus 
provincijoj, Prūsuose, buvo pa
talpintas szitoksai apgarsinimas: 
“Keturios sanvaitės atgal pra
puolė mano pati Berta; kas ję 
rastų, gali sau pasilaikyti su visu, 
gaus dar 500 markių radybų”. 
Pasiraszęs po apgarsinimu Julius 
K. plytnyczios savinįkas. Nela
bai, turbut, jis my.ėjo savo paczię, 
jeigu ję dovanoja radėjui ir dar 
prideda 500 markių.

Į! Naujas maskoliszkas apszvie- 
timo ministeris, Bogoliepov, 
teip nekenezia korsetų, kad jis 
iszdavė įsakymę visoms mokslai- 
nėms daboti, idant nė viena mer
gaitė lankanti mokslainę, ar tai 
pradinę, ar gimnaziję, ar augsz
tesnius akademiszkus kursus 
nenesziotų korsetų. Prisakymas 
tikrai vertas pagyrimo. Reik
tų tokių mininisterio ir A- 
merikoj ant isznaikinimo ne tikt 
korsetų, bet ir bjauriausio ameri- 
konių paprcczio, taigi atrajojimo.



| Kadangi ant Kaukazo 
pl&zikų pulkai, teip kaip Ameri
koj, užpuola ant bėganczių gele
žinkelių trukių, todėl lygiai De- 
gestano kariszkas gubernatorius, 
kaip ir wiso Kaukazo jeneral gu
bernatorius praneszė užweiz^tojui 
Wladikaukazo geležinkelio lini
jos, kad jie daleidžia apginkluoti 
kelio sargus ir tulus trukių 
nūs. Iki sziol ant Kaukazo 
szioti ginklus geležinkelio 
nams buvo uždrausta.

tar
ne 
tar

H Isz Wokietijos ateina žinios 
apie baisias audras su ledais, 
kurios szį pavasarį siautė viso
kiuose *Wokietijos krasztuose ir 
daug blėdies laukams padarė. 
Dėl buvusių deliesų praplyszimų 
upė Lahn užliejo didelius klonių 
plotus. Badene ledai iszdaužė ne- 
iszpasakytai didelius laukų plo
tus. Szlezijoj ledai buvo dar 
smarkesni. Blėdį ledų laukuose 
padaryt} skaito jau ant deszim- 
czių milijonų markių.

|| Ukinįkas kaimo Sieczenka, 
Chersoniaus pav., Klimov, užtė- 
myjęs,"i a d į kaim} atlėkė vana 
gas, užsimanė jį nuszauti. Nuo 
szuvio užsidegė jo namai, vėjas 
ugnį užneszė ant kaimynų triooų 
ir į trump} laik-} iszdegė 84 ūkės. 
Prie to sudegė sukrauti aruoduo
se javai; daug naminių gyvulių 
ir visokių padarų.

9 Rytinėse Indijose, Pietinėj 
Azijoj, beveik su visu iszdegė 
miestas Peshaver; gaisras siautė 
24 valandas ir isznaikino 4000 
namų. Blėdį skaito ant 20 mili
jonų doliirų. Prie to, kaip pra- 
uesza telegramai, pražuvo kiek 
ir žmonių, bet tikro jų skaitliaus 

- dar nežino.

|| Ant salos Timor, Holandisz- 
kose valdybose pietinės Azijos, 
siautė baisus sukurys, kurisai ne- 
iszpasakytai daug nelaimių atga
beno. VVėjas nerziojo namus su 
žmonėms kaip plunksnas. Prie to 
su virszum 2000 žmonių likosi 
užmusztų.

į| Brazilijos sostapilėj, meiste 
Rio de Jaueiro smarkiai siauezia 
geltonasis drugys. Mirszta ne 
tikt beturcziai,bet ir turtingi, nuo 
jo pasimirė pasiuntinys Chih re- 
publikos, sekretorius generaliazko 
praucuziszkn konsulato ir Italijos 
konsulius.

sudėtinius paversti į skystus, mo
ka jie paversti į skyst} ir musų 
žemės or}. Profesorius Devar 
pavertė į skyst} ne Jikt oxygen} 
bet ir gaz} heli u m,; kurisai, nors 
isz karsztų sz altinių kyla į o r}, 
bet ore nepasilieka. Iszradimas 
tas:v, taigi pavertimas į skystus 
minėtų gazinių medegų yra labai 
svarbus, nėra abejonės, kad jisai 
ras pritaikym} techniszkuose da
lykuose. Jeigu jau ne minėsime ki
tokių pritaikymų, tai pasaky
sime, kad su pagelba paver
stų į skystus gazų hydrogeno ar
ba helium galima padaryti tokį 
didelį szaltį, kokio ant žemės 
niekada ne būva, taigi szaltį su 
virszum 200°. Kiekvienas skys
timas garuodamas paima daug szi- 
lumos ir ir juo jis smarkiaus ga
ruoja, juo daugiaus jos paima ir 
per lai atszaldo viei}, kur jisai 
galuoja. Paversti į skystus gazai 
garuoja, taigi virsta vėl į gaz} 
labai smarkiai ir tai juo kat»-} isz 
jų sunkiaus paversti į skystimu, 
juo jis smarkiaus virsta wėl į 
gaz}, juo daugiaus paima szilu- 
moe, o-per tai mažiaus jos lieka 
ten, kur tokia medega garuoja.

t Ant .atsibunanezios dabar 
Nev Yorke elektriszkos parodos, 
terp kitko, yra nauji iszradimai 
Edisono sunaus: pagerintas tele
grafas be drato, teiposgi povan
deninės minos, kur ant padegimo 
minos nereikia j} jungti drūtais, 
padega j} tie pats elektri-zki 
spinduliai, kurie pemesza ir, 
rasztę prie telegrafo be drato. 
Wisi tie nauji iszradimai, kaip ir 
daugumas iszrastų seniaus, paro- 
do.kad amerikonai moka pagerinti 
kiekviena europieczių iszradim}, 
bet pamatus iscradimams su
randa europiecziai ir isz jų darbo 
amerikonai moka tikt pasinaudo
ti- . .

į| 13 d. Gegužio iszdegė kaimas 
Wielovies, Galicijoj. Ugnis isz 
naikino 53 gyvenamus namus ir 
tiek jau kitokių triobų. Kadaugi 
gaisras greitei platinosi, gy veu 
tojai beveik nieko isz savo turtų 
iszneszti ue spėjo.

S Miesto Baku aplinkinėse su 
rado naujus kerosino plotus; isz- 
kasė ežia daugiaus szulinių, isz 
kurių muszasi kerosino fouta- 
nos, szulinys ant Biki Ei būt o iaz- 
duoda po 60000 pūdų kerosino 
kas dien}.

|Į Mieste Nižny Novgorod, ry
tinėj Maskolijoj, siautė baisus 
gaisras. Ugnis isznaikino su 
virszum 200 namų ir naujai pas
tatyt} eerkve; blėdį jos padaryt} 
skaito ant 2500000 dol.

11 Prancūzijoj, netoii Chartres, 
iszdegė kaimas Puit Drouet. 

, Ugnis isznaikino 22 ukes, visus 
i tų ukinįkų javus ir gyvulius, 

prie to sudegė trys vaikai ir du 
.suaugę.

U Mieste Zueriche, Szveicari- 
joj, į ažer} nuslinko didelis že
mės plotas užimantis 50000 ket
virtainių pėdų. Prie to ir diktai 
namų nuslinko į ažera ir pasken
do.

A au jausi iszradimai.

0 Profesorius James Devar, 
ant susirinkimo Karaliszko Insti
tuto Londone, apreiszkė apie sa
vo darbus ant pavertimoj skyst} 
wieno isz tverianczių vandenį 
gazų, taigi hydrogeno; antras 
padarantis vandenį gazas, taigi 
uxygenas, jau seniaus, Kriokavo* 
profesoriaus Olszevskio, likosi į 
skystu paverstas. Wanduo pasi
daręs isz susijungusių dviejų ga
zų : hydrogeno ir oxygeno; kiek- 
wienas isz jų yra gamtoj tikt 
gazo pavidale, susijungę gi 
drauge padaro skystu vandenį. 
Dabi r mat mokslincziams pasi
sekė ir paežius atskirus vandens

šių buvo įczirszkiami geltonojo 
drugio nuodai; per tai kraujas 
prie tų nuodų teip pripranta, kad 
jam jau jie ne gal užkenti. To
ksai, teip sakant,sust printas ark 
lio kraujas, ne jauslus ant ligos, 
įczirksztas žmogui ir jo krauję sus
tiprina, padaro jį stipresaiu,galin- 
cziu pasiprieszinti ligos bakteri
joms. Rods mažai iki sziol buwo pro 
gos ant prideranezio iszbandymo 
to naujo waisto,bet ant kiek likosi 
iszbindytas, jis pasirodė pasek
mingu; daktaras Sanarelli pasiti
ki dar jį galėsęs teip pagerinti, 
kad jis visame galės atsakyti sa
vo užduotei teip, kaip ir kiti, 
nuo kitų ligų panaszus apsaugo
jant! ir gydanti vaistai. Isz 22 
ligonių, kuriems daktaras Sana
relli įczirszkė savo nuuj} vaistę, 
tikt 5 pasimirė, seniaus gi pa
prastai isz apsirgusių pasimirda- 
vo didesni pusė; pa- 
sigerinim} galima patėmyti jau 
po pirmam įczirszkimui, kadangi 
karszcziavimai prapuola po pir 
mam įezirsakimui. Mie-teSaoCar- 
lo geltonasis drugys apsireiszkė 
terp kalinių sėdinezių vietiniame 
kalinyj ir nežiūrint ant atskyrimo 
apsirgusių, vis labyn pradėjo pla- 
tintiesi. Kaip tikt vienok lygiai 
pasilik tįsiems dar kaliniams ir sar
gams įczirszkė nareilio vaistu, 
a p-irgi m ai visai pasiliovė. Ant to 
pasirėmęs, iszradėjas sprendžia, 
kad tasai vaistas isz tikro saugo
ja žmogų nuo geltonojo drugio, 
bet jis raikalaujn dar pagerinimo.

(Tąsa).
Kaslink didžiausios Prancūzijos upės 

Loaros, ji nusileidusi nuo pietinio iszkilimo isz pradžios 
teka Sekvanos link, bet prie Orleano užsisuka į pietvaka- 
rus, pramusza sau kelią į oceaną terp kalvų Normandijos 
ir Bretanijos isz vienos pusės ir Vandejos isz kitos; ji Or- 
leaniszko kanalo sujungta su Sekvana.

Garannos žemuma yra terp Pirenėjų kalnų ir Pietinės 
Prancūzijos iszkilimo: upė Goranna priima beveik vien isz- 
takas prancuziszkų kalnų, kaip antai upes Tam, Lot, 
Dordogne; tekanezias gi nuo Pirenėjų kalnų paima upė 
Adour.

Terp prancuziszkų kalnų ir atžalos Vakarinių Alpų 
įsispraudžia Provansoliszka arba Žemutinio Rodano žemu
ma. Pratęsimu Provansaliszkos žemumos sziauriuose yra 
Burgundijos iszkilimas, atidalinantis prancuziszkus kalnus 
nuo Juros kalnų, susijungęs per Burgundiszkus vartus terp 
Juros ir Vogezų su Reino žemuma. Upė Rodan arba Rona 
prasideda Szveicarijoj, perplaukia per Gene vos ažerą, pra- 
simusza per Juros kalnus, patikusi rytinę briauną prancu
ziszkų kalnų, užsisuka į pietus, priima tekanezią nuo sziau- 
rių upę Saoną ir įpuola i Lioniszką užtaką. Upė Rona su
jungta kanalu su Reinu; upė gi Sekvana sujungta su Loara 
kanalais. Įpuolimo vieta upės Ronos, ne tinka laivų 
plaukimui dėl suneszto dumblo, todėl likosi dėl apėjimo 
tų vietų nukastas kanalas. c

Prancūzija užima plotą netoli 10000 ketvirtainių geo- 
grafiszkų mylių, ant kurio gyvena apie 39 milijonai žmo
nių, taigi ji recziaus apgyventa negu Italija, Anglija, 
Belgija arba Vokietija. Pirmutiniai gyventojai jos buvo 
keltiszkos kilmės Gailiai; juos pamuszė prisigriebę per 
Ronos žemumą rymionys, nuo,kurių gailiai priėmė ir 
romaniszką kalbą. Vidurinių amžių gadynėj nuo szaurių 
atkako germaniszkos kilmės Frankai, užėmė sziaurinę 
Prancūzijos dalį ir susimaiszė su pirmutiniais to kraszto 
gyventojais galiais, nuo jų perėme ir romaniszką kalbą; 
tokiu budu prancūzai paeina nuo susimaiszymo rymionų, 
keltiszkos kilmės gailių ir germaniszkos arba vokiszkos 
kilmės frankų. Prancūzai yra linksmi, mylinti viską kas 
gražu, pradedant nuo kalbos, mėgsta jie garbę ir karę. 
Mažai yra tautų tiek užsipelnusių žmonijai kaip prancū
zai: paveikslan: Angį i jonai platina ęivilizaciją kituose 
krasztuose, bet mažai jos suteikia nuožmioms užimtų krasz- 
tų tautoms, tokius stengiasi isznaikinti visokiais budais; 
prancūzai rods mažiaus užėmė krasztų su nuožmioms tau
toms, bet užtai laikuose teip vadinamos didėsės revoliuci
jos jie pakėlė balsą už prispaustas luomas ir vedė kruvinas 
kares su Europos despotiszkais vieszpacziais. Todėl pran
cūzai, nors sziądien ir persikeitė, bet visgi yra visur godo
jau) f. Iki paskutinei karei su Vokietija prancūzai laikė 
pinnutinystą Europoj, per nepasekming^ karę jie ją 
nužudė, paveržė ją vokiecziai, bet ir žmonija per tai nužu
dė, kadangi vokiecziai įvedė naujus principus: militariz- 
ną, myniojimą silpnų; vokieczius mėgdžioja kitos tautos ir 
jos stabdo civilizacijos kilimą. Prancūzai darbsztus, moka 
gerai isznaudoti turtus savo tėvynės, augina geriausią vy
ną; iszdirbimai, ypacz gi kaslink savo dailumo, neturi sau 
lygių, tikt jie brangus. Apie žmonių apszvietimą iki nepa- 
sėkmingai karei 1871 m. prancūzai mažai tesirūpino: nors 
visoki augszcziausi mokslai stovėjo ir stovi dar vis labai 

^uri elVktri- na, bet mokai} t} kaipo palaikus aug^ztai, bet yra dar Prancūzijoj diktai ne mokanezių

kas iszmokina pauksz- 
czius lizdus krauti !

K} moka žmogus, jis to turėjo 
iszmokti, jeigu ko nesimokino, 
to ir nemoka. Tūli laukiniui žwė- 
rys ir paukszcziai daugelį daiktų 
moka ir nesimokinę; mokslu jie 
kaipo palaikus nuo tėwų perima.

H Turtingas Austrijos fabrikai!- nors tie 14 ’r Bemokina. Kiekwie-
nas pauksztis, paveikčiau, kitaip 
sau lizd} krauju. Ne vienas mok- 
slinczius uždavė jau sau kiaušy 
m}, ar tėvai paukszczius mokina 
lizdus krauti, ar jie t} mokai} 
kaipo palaikus apturėjo, neraika- 
lavo jo mokintieji. Klausymas 
tasai iki sziol galutinai ne buvo 
iszrisztas; dabar tikt angliszkas 
mokslinczius, Butler, laiknisztyj 
“Zoologist”,patai pino rasit}, ku
riame, pasiremdamas ant faktų, 
parodo, kad lizdų krovimo

rroiesonus Berno (Morą-1 r .. ,.. ., , . , . . . . Ivgų ji nužudo. Butler turejvijoj) techniszkos mokslaines, . . , .
* Obliam nnrn honrru lu-rbn minu

Karolius Zikler, iszrado nauj} : .’. ’ . •
telegraf} be drato, kurisai tuom 
skiriasi nuo telegrafo Mafconio, 
kad ant persiuntimo telegramų 
sunaudojami ne elektriszki, bet 
gzviesosspinduliai. Pasinaudojant 
isz Zinklero talegrafo telegramai 
negal būt perimami, prie Marco- 
nie telegrafo jie nuo perėmimo 
neapsaugoti.

tas, Kuhmayer, iszrado nauj} mu
zikali^} instrument}, kurisai, 
kaip sako, gal užstoti brangius 
vargonus bažnycziose. Naujas in
strumentas yra tai teip jo pramin
ta elektriszka citra, ne didesni už 
paprast} citr}. Citra yra pa- Į 
naszi į senovės lietu viszkas 
kankles, tikt už jas mažesni. Po 
įtekme elekinkos, Striūnos iszduo- 
da bals} skripkos, vijolenezėlės 
arba vargonų, kaip kas nori- ži
noma, tasai naujas instrumentas 
tikt ten galės rasti pritaikym}, pnukszcziai nuo tėvų nesimoki- 
kur lengvai galima g_________ _ . _ _

nuo tėvų apturi; kaip kada gi, 
prie persikeitusių gyvenimo san- ; Profesorius Berno (Morą-1, .. , , „ , ■ ..
Ivmi ii nn4iirin Kntlor UH-

mieje por} bengaliszkų paukszte- 
Jų.koki antai Japonijoj nuo seniai 
tapo prisavinti ir jau nuo kelių 
szimlų metų augina ten juos kaipo 
naminius. Ten laiko juos klėtkosė, 
kuriose j e ir veisiasi. Teip augi
nami, neturėdami medegoa ant 
pasidirbimo lizdų, jie deda kiau- 
szinius paprastoj gusztelėj, lizdų 
nekrauja. Wien} kart} Butler į 
paukszczių klėtk} įmetė pundelį 
žolės. Paukszteliai tie buwo jauni, 
pirkti Japonijoj, kur jų tėvai 
lizdų ne krauju; ežia jie tuojaus 
puolė ant įmestos žolės pundelio, 
traukė sziaudelį po sziaudeliui ir 
isz jų, klėtkos virszuj pakabinta
me žiede, sukrovė puikų lizdelį 
su įėjimu per ezon}, visai tokį, 
kokį krauja tie paukszcziai lau
kiniais dar pasilikę Bengalijos 
giriose, kokių ne tikt jie, bet ir 
jų tėvų tėvai Japonijoj niekur 
matyti į negalėjo. Kaip t} 
galima iszaiszkinti? Butlero 
paukszteliai niekur tokio lizdo 
Japonijoj nematė, su laukiniais gi 
dar kraunaneziais lizdus Bengali
joj susiėjimo ne turėjo. T} alsi ti
kim} galima tuom iszaiszkinti, 
kad moksl} krovimo lizdų 
paukszcziai apturi nuo tėvų k>«i 
po palaikus, visai nereikalauja 
mokintiesi. Per ilgus laikus gy
vendami kitokiose aplinkybėje, 
paukszcziai perkeiezia ir bud} 
lizdų krovimo. Paukszcziai musų 
krasztuose niekada ne kraunanti 

Jizdų ant medžių, drėgnuose 
krasztuose, kur žemę tankiai už 
lieja vanduo, turi lizdus ant me
džių; kraunanti gi lizdus 
džiuoee, atsiradę krasztuose, 
medžių nėra, krauja juos ant 
mės ir ežia vaikus iszsiperi.

VVaistas nuo geltonojo 
drugio.

Geltonasis drugys yra tai vie
na isz baisiausių ligų siauezian- 
ežių karsztuose musų žemės 
krasztuose. Pradėtoj dabar karėj 
Amerikos su Lzpan'ja tiki todėl 
amerikonai nesiskubina siųsti sa 
vo kariauną ant Kubos, kadangi, 
prasidėjus ten lytų laikui, apsi- 
reiszkia ir geltonasis drugys, ku- 
risai pusę neįpratutios ameriko- 
niszkos kariaunos galėtų isznai- 
kinti. Geltonasis drugys papras
tai griebiasi tikt baltveidžių, 
negrams jis ne daug kenkia. Nese
niai, gyvenantis mieste Monte- 
video, pietinėj Amerikoj, italijo- 
nas daktaras Sanarelli, kaip pa
garsino laikraszcziai, iszrado 
vaistu nuo geltonojo drugio. 
Waistas tas tapo jau isz dalies 
iszbandytas Brazilijoj laike smar
kiai ten siautusio geltonojo dru
gio epidemijos. Apie pasekmin- 
gumę naujo vaisto, pats jo iszra
dėjas, daktaras Sanarelli, laikė 
praneszim} daktarų draugystei 
mieste Sao Paolo, Brazilijoj. 
Daktaras sanarelli sako, kad jo 
vaistas arba serum, įczirk-zt.is 
po žmogaus oda ne tikt saugoja 
sveik}, dar į lig} ne įpuolusį nuo 
užsikrėtimo, bet gydo ir užsikrė
tusį, bet tikt tada, jeigu liga dar 
ne apėmė viso organizmo, jeigu 
ji dar neuigriebė inkstų. Nauj} 
vaist} duoda arklio kraujas bet 
tokio, kuriam per 12—14 mėue-

me- 
kur 
ie

53c.
Preke pinįgą

Ruskas rublis po...........
Prusiszkos markės po...........24jc.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant pacztc 
kasztų.
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skaityti. Tikt nepasekmingai karei atkreipė labinus 
akis ant žmonių reikalų, urnai pradėjo platinti apszvietimą 
terp kaimieczių. Sziądien Prancūzijoj yra su virszum 
80000 pradinių mokslainių; ir ant tos dirvos mat ji sten
giasi pavyti savo pergalėtoju Vokietiją. Prancūzija beveik 
visa apgyventa prancūzų, kitokių gaivalų yra mažai: Lota
ringijoj, pasilikusioj dar prancūzų rankose gyvena Vokic- 
ežiai; Italijonai pietrytuose, Alpų kalnuose ir ant salos 
Korsikos, Baskai Pirenėjų kalnuose ir Bretonai, užlaikę 
dar keltiszką kalbų, sziaurvakaruose, kalnuotoj Bretani- 
jos daly j.

Prancūzija susideda isz sekanezių provincijų:
Artois ir Pikardija yra terp Flandriszkų vartų ir Calais 

(iszsitaria Kale) pertakos, užima* Artois kalvas ir žemumų 
upės Sommos. Pakrantės ežia vienodos, prie kurių yra 
dideli pieskynai diunoms vadinami. Provincijos tos turi 
daugiaus per metus lytaus negu kiti Prancuzicijos krasz- 
tai, yra ežia puikios ganyklos ir dirvos, gyventojai užsi
ima žemdarbyste; sodaunįkyste ir gyvulių auginimu. Isz 
miestų svarbesni: Arras, tvirtynė ant Artois kalvų; 
prie Calais užtakos yra pertiniai miestai: Calais, kurisai 
ilgai buvo Aglijonų rankose ir Boulogne (iszsitaria 
Amiens, ant upės Sommos. 7*

Normandija yra į pietus nuo pirmiaus paminėtų, 
turi žemę vaisingų ir daug lytaus, gyventojai užsiima so
daunįkyste, žemdarbyste ir gyvulių auginimu; iszdirba isz 
vietinių kvepianezių augmenų garsų benediktiniszkų likie- 
rų, kurį siunezia į visus svieto krasztus. Pakrantėse ežia 
nėra jau sunesztų pieskų arba diunų, jos augsztos ir sta- 
czios, uoluotos, iszgriautos jūrių vilnių. Vakariniame 
pussalio szone traukiasi granitiniai ir kalkiniai kalnai, 
viena isz jų atžalų traukiasi į sziaurius ir pereina ant 
Cotentin pussalio. Ant upės Sekvanos, iki kur laike jūrių 
pasikėlimo gal priplaukti jūrių laivai, yra miestas Rouan, 
turintis 150000 gyventojų; ežia yra daug medvilnės dirb
tuvių. Prie Sekvanos įpuolimo į oceaną yra portinis mies
tas Havre, isz kur plaukia pasazieriniai laivai į Amerikų 
ir į kitus vakarinius krasztus, turi 150000 gyventojų. Ant 
uolato pussalio Cotentin yra kariszkas portas Cherbourg 
(iszsitaria Szerburg).

Britanija užima mažai vaisingų pussalį to paties var
do, kurį senovėj vadino Armorika: krantai uoluoti visaip 
jūrių vandenų iszgraužyti. Gyventojai didesnėj dalyj 
keltiszkos kilmės Bretonai, kurie tuose nevaisinguose 
krasztuose užlaikė savo kalbų ir paproezius; ežia jie atkako 
isz Didėsės Britanijos, bėgdami nuo persekiojimo anglo
saksų. Bretonai yra geriausi Prancūzijos jurinikai, užsi
ima jie daugiausiai žvejojimu ir austerių auginimu. • r Uo
luotose pakrantėse yra kariszki portai: Brest, Lorient, St. 
Malo. Netoli įtakos upės Loaros yra prekiszkas portas 
Nantes, turintis 150000 gyventojų, bet portą užnesza dum
blu upe Loara; ant pats kranto yra portas St. Nazaire.

Szampanija (Champagne) pagarsėjusi po visų žemę 
savo vynu, bet apskritai ji ne visur vaisinga, tveria ji kal
kinę ir kreidinę lygumų į vakarus nuo Argoniszkų kalnų, 
perjų traukiasi upių klonys, kaip antai klonys Sekvanos, 
Aubes, Maruos, Aisne. Klimatas ežia sausas, tikt rytinėj 
dalyj yra užtektinai drėgnumo; sausų dalių upių klonyse 

yra puikios vinyczios, ežia iszdirba garsų szampaniszką 
vyn}; rytinėj dalyj augina daug avių. Miestas Reims tu
rintis apie 150000 gyventojų pagarsėjęs savo vilnoniais 
audimais. Eperney garsus isz ežia iszdirbamo geriausio ir 
brangiausio vyno. Chalons sur Akame; netoli to miesto 
prancūzai pergalėjo garsų Hunnų vadovą Attilą.

Lsle de France (iszsitaria 11 de Frans) tekaneziu upių 
iszrėžyta į dalis lyg į salas, nuo ko ir savo vardą gavo. 
Czia yra Prancūzijos sostapilė, garsus visame sviete mies
tas Paryžius, prancuziszkai Paris, už jgražiausią ant žemės 
laikomas, turi jis 2700000 gyventojų. Kadangi jis yra 
toli nuo jūrių, prancūzai jau nuo seniai rengiasi padaryti 
jį portiniu per nukasimą didelio kanalo nuo Atlantiko, 
kuriuomi didžiausi jūrių laivai atplaukti galėtu; aplink 
Paryžių butų parengtos tokiems laivams apsistojimo vie
tos. Paryžius yra tai didžiausia ir tvireziausia ant žemės 
tvirtynė. Niekur daugiaus ant svieto nėra tiek visokių 
augszcziausių mokslų mokslainių kaip Paryžiuj. Puikus 
yra Paryžiaus auksiniai iszdirbimai ir modes, kurių viso , 
svieto moterys prisilaiko, žinoma turtingesnės; garsus tei
posgi yra Paryžiaus kvepalai, muilai, mebeliai. Yra czia 
didžiausia ant svieto biblioteka, kurioje surinkta su vir
szum 3 milijonai visokiose kalbose knįgų, brangių rank- 
raszczių, žemlapių, muzikaliszkų natų. Netoli Paryžiaus, 
trys geografiszkos mylios nuo jo, yra miestas VersaiUes, 
rezidencija senovės Prancūzijos valdonų; yra czia puikus 
karalių rūmas ir istorijos muzejus. Sevres garsus geriau
siais ant svieto porcelėniniais iszdirbimais.

Orleanais, Touraine, Anjou (iszsitaria Orleane, Turen, 
Anžu) yra ant vidurinės dalies upės Loaros, viena isz vai
singiausių Prancūzijos dalių. Isz miestų svarbiausias yra 
Orlean, sujungtas kanalu su upėmis sistemo Sekvanos.

Pietvakarinėj dalyj yra szitos provincijos:
Vandea užima pietinę dalį žemutinės Loaros. Yra tai 

krasztas uoluotas, pilnas rėvų, klampynių, mažai vaisin
gas, retai apgyventas. Sviarbiausias miestas yra Fonte- 
noy.

Poitou (iszsitaria Poatu) į pietus nuo Vandeos, terp 
Atlantiko ir iszkilimo pietinės Prancūzijos. Prie pakran- 
czių yra daug klampynių, toliaus gi nuo kranto traukiasi 
stepų lygumos, kuriomis bėga keliai į Paryžių. Isz miestų ' 
svarbiausias yra Poitiers (Poatje); jo aplinkinėse atsibuvo 
daug muszių, svarbiausiu gi isz jų buvo muszis su įsiver
žusiais isz Iszpanijos Arabais, kurie likosi czia prancūzų 
sumuszti ir iszvyti atgal į Iszpaniją.

Gienne ir Gaskonija užima labai vaisingą Garonnos že
mumą, vienu szonu pasiekia Pirenėjų kalnus, kitu gi pri
sigriebia szono pietinės Prancūzijos iszkilimo. Jūrių pa
krantės vienodos, be gilesnių jūrių į kietžemį įsipjovimų, 
prie jų traukiasi dideli pieskynų plotai arba diunai, už 
kurių tekanti vandens, negalėdami liuosai į jūres prisi
griebti, sutvėrė daug prie pakranezių ažerų ir klampynių. . 
Siauczianti vėjai ilgai užneszinėjo pieska aplinkinius vai
singus krasztus, bet ant galo žmonių protas ir pieskas per
galėjo, užsėdami diunas puszynais. Dabar pieskynus 
uždengia puikios girios, gyventojai, kurių ant diunų 
ir klampynių buvo labai mažai, turi ne mažą pelną prie 
girių kirtimo. Upių įtakose, kurios prasimuszė per sunesz- 
tus pieskos pylimus, yra portiniai miestai; prie įtakos upės 
Garonnos yra miestas Bordeaux (iszsitaria Bordo) turintis 
300000 gyventojų, po Havrui didžiausias Prancūzijos por
tas ant Alantiko. Netoli jo yra daug vinyczių. Prie įta
kos upės Adour yra Bayonne, garsus savo kumpais, kuriuos 
iszgabena ne tikt po visą Prrancuziją, bet ir į kitus, krasz- 
tus. Pirenėjų kalnuose yra daug gydymosi vietų, kur su
važiuoja daug isz visų krasztų ligonių ir jų giminių ir 
draugų.

Pirenėjų kalnuose, terp ^Prancūzijos ir Iszpanijos, yra 
maža neprigulminga neva republika Andorra; visas jos 
gyventojų skaitlius ne pereina 20000 žmonių. Rėdosi ji 
neprigulmingai, bet isztikro yra po Prancūzijos virszinį- 
kyste.

Ant Viduržeminių jūrių Prancūzijai priguli dideli 
sala Korsika, kalnuota ir retai apgyventa; atidalyta nuo 
prigulinezios Italijai salos Sardinijos siaura szvento Boni
faco pertaka. Sala ne daug turi vaisingų vietų, gyventojai 
užsiima daugiausiai ožkų ir avių auginimu. Ant Korsikos 
užgimė garsus isz savo karių Prancūzų ciecorius Napoleo
nas I didžiuoju vadinamas. Svarbiausias miestas yra 
Ajacio, prie to paties vardo užtakos.

Provansija užima pietinę Prancūzijos dalį, atžalas Alpų 
kalnų vadinamas J uriniais Alpais ir kitas vakarinjas jų atža
las, į vakarus traukiasi iki Ronaui. Kalnų klonys nukreip
tos į pietus turi klimatą sziltesnį negu kiti Prancūzijos 
krasztai, auga jose pietinių krasztų augmenys, kaip antai 
alyvų ir paimu medžiai. Svarbiausi ir didžiausi miestai 
yra prie Viduržeminių jūrių. Miestas Afarsilija, turintis 
apie pusę milijono gyventojų, vienas isz seniausių miestų 
Europoj, veda kuo placziausią prekystą su rytų krasztais 
ir su visais krasztais prie Viduržeminių jūrių. Nizza gar- • 
sus savo puikiu klimatu, czia ant žiemos susirenka daug 
džiova serganezių ligonių.

Delflnat (Dauphine) užima atžalas Kottiszkų ir Gra- 
jiszkų Alpų su jų vakarinėmis atžalomis iki upės Ro
nos; czia yra svarbiausi perėjimai vedanti isz Prancūzijos 
į Italiją. Isz miestų svarbiausias Grenobli, tvirtynė ant 
kelių vedanezių isz Prancūzijos į Italiją; czia iszdirba daug • 
pirsztinių isz skurų kalnuose auginamų ožkų Ir avių. 
Netoli yra kliosztorius Ckartreuse, kurio zokonįkai isz viso
kių Alpuose auganezių kvepianezių žolių dirba garsų likie- 
rą žinomą beveik visur ant musų žemės.

Sabaudjja arba Sovoja užima szonus augszcziausio 
Europoj kalno Mont Blanc nuo Geneviszko ažero pusės. 
Krasztas tai kalnuotas, pilnas gražių vietų, ažerų, bet 
mažai vaisingas, ne gal iszmaityti savo gyventojų, kurių 
daug traukia į kitus krasztus.

Langvedodja traukiasi terp upių Garonnos ir Ro- * 
nos, užima dalį pakranezių žemumos ir pietinius szonus 
Sevennų kalnų. Krasztas tas labai vaisingas, turi puikų 
klimatą, augina czia vyną, alyvų medžius ir szilkus. Se
niaus buvo czia daug portiniu miestų, bet jūrių vilnys 
suneszė į portus dumblą ir juos padarė netinkaneziais lai
vų plaukimui, per tai ir portiniai miestai nupuolė. Isz to
kių portų laikosi dar Cett, bet ant apsaugojimo porto 
nuo užneszimo dumblu reikia daug darbo. Kiti seniaus bu
vę portiniai miestai laikosi sziądien isz virinimo druskos pa
kranezių jūrių paliktose lagūnose; kiti vėl, kaip antai 
Narbonne, kurisai dar rymionų laikuose vedė placzią už- 
jurinę prekystą, sziądien yra toli nuo jūrių. Vidu
riuose svarbiausias miestas yra Toulouse, turintis apie 
200000 gyventojų, ant upės Garonnos.

Rytini Prancūzija susideda isz:
Burgendijos, užimanezios to paties vardo iszkilimą ir 

vakarinį szoną Jura kalnų; paskutini dalis vadinasi 
Augsztutini Burgundija arba Franciu Comte. Burgundija 
produkuoja daug vyno.

(Toliaus bus)
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Wietines Žinios.
— Mergina I. V. Roe i?z De- 

troit, Mich., negalėdama ant wie- 
tos laimės sau rasti, nusprendė 
keliauti į Alaskę, kur merginoms 
lengvinus turtingu jaunikį rasti 
negu ant vietos. Atkako ji wie- 
nok tikt iki Chicagai, į palaimin
tu Alaskę prisigriebti ne spėjo, 
kadangi detektyvai Curtis ir 
Kilty surado ję namuose jos ta- 

^vorszkos, gyvenaczios po nr. 26 
ant Erie ui. ir suaresztavo, atė
mė net krepszelį su pinįgais, ku
riame dar buvo 1200 dol., taigi 
tiek, kad ant kelionės į Alaskę 
užtekti galėjo. Roe jau truputį 
pasenusi mergina, turi 40 m. Pi
nigus, kokius pas ję rado, nuo 
jos atėmė todėl, kad jie buvo ne 
jos: ji mat,turėdama plianipoten- 
ciję nuo giminių, ant jų namų 
užtraukė skolas ir su gautais pi
nigais norėjo į Alaskę dumti,kur 
dėl stokos merginų ir peržengusi 
40 metų amžiaus dar gal tikėtiesi 
jaunikį sugriebti.

— Policijantai fcz stacijos W. 
North av. suaresztavo ant uly- 
czios kokį ten Lucijanę Lubo- 
wieckį, gyvenantį po nr. 325 
Hadden av. Luboviecki, matoma), 
nuo politikos gavo proto su- 
maiszymę. Jis pasakoja, kad jį 
suaresztavo republikonai už tai, 
kad per jo prisidėjimu tapo bul- 
mistru Chicagoje demokratas 
Harrison. Ne patinka jam, kad 
likosi suaresztuotas, kadangi, 
kaip pasakoja, ketina pas jį at
kakti maskoliszkas caras pasiro- 
dawyti, ar verta Maskolijai susi- 
riszti su Suvienytoms Wieszpa- 
tystėms. Toliaus pasakoja, kad 
jį nori pasodyti ant Maskolijos

• ir Wokietijos sostų kaipo cieco- 
nų, bet jis, kaipo “pravy po- 
lak”, tų ciecoryszczių ne priėmė.

— Į Chicagę atkako buvęs A 
merikos prezidentas Harrisson, 
kurisai vienoje provoje, besi- 
traukianczioj nuo 20 metų, stoja 
kaipo advokatas vienos isz besi- 
provojanczių pusių. Harrisson 
mat, pabaigęs prezidentavimo 
laikę, užsiėmė advokatysta kaip 
ir priesz prezidentavimę. Kę gi

* veiktų, paveikslan, maskoliszkas 
caras, jeigu jį nuo vieszpatavy- 
mo Maskolijoj numestų ir jeigu 
jam ne atiduotų pinįgų, kokius 
jis, nuo žmonių nulupęs, į Angli
jos bankę sudėjo? Galėtų, teip 
kaip ir vokiszki cficierai, atkakęs 
į Am e rikę, kokiame nors saliune 
kelneriu pastoti; ant ko kito 
jis, turbut, ne tiktų.

— Geležinkelio Bau Handle 
policijantas, Frau k Smith, 
prieszais atl»ėgantį trūkį, ties 
Austi n av., pamatė ant szėnių 
sėdintį 4 metų VVilliamę Roberts 
szaukė vaikę, kad pasitrauktų, 
bet tas, turbut,nesuprato. Kadan 
gi trūkis buvo jau arti, Smith 
paszoko, norėdamas vaikę pa
griebti, bet buvo jau per vėlu: 
maszina pagriebė lygiai vaikę, 
kaip ir policijantę ir abudu su
važinėjo. Waikas teip baisiai ta
po sumankytas, kad cziajau pasi
mirė; policijantę gi dar nuvežė 
į ligonbotį, bet daktarai neturi 
vilties jį iszgydyti.

— Edvard Smith, pereitos su- 
batos dienę, likosi sūdo nuspręs
tas ant kalėjimo ant viro am 
žiaus. Smith mat užmuszė vienę 
szinkorių South Chicagoj užtai, 
kad tas nenorėjo jam duoti be 
užmokesnio gėrymų ir ne davė 
10 dol. Smith, būdamas kalinyj, 
be žinios jo direktoriaus, apsive
dė. Jaunamartė, iszgirdusi sūdo 
nusprendimę, pradėjo teip smar 
kiai kolioti audžias, kad reikėjo 
ję laukan iszwesti. Smith, susita
ręs su kitais kaliniais, stengėsi 
pabėgti, bet policija susekė su- 
kalbį pirm laiko.

— Chas C. Cuttan, tarnaujan 
|is biuruose Adams Express Co. 
Chicagoj, paszlavęs 100O0 dol. 
kompanijos pinįgų, iszdumė į 
Meksikę, apsigyveno tos repu- 
blikos sostapilėj po vardu Sti- 
ckney’o ir uždėjo agenturę. Isz 
paszluotų nuo komipanijos pinį
gų 5000 dol. padėjo viename 
banke Texase Meksike vienok jį 
susekė Pinkertono detektyvai ir 
parsigabeno atgal.

— Ant kertės Van Burm ir 
Shermau ui. rado elektrirzko ka
ro pervažiuotę ir užmusztę ant 
vietos nepažįstamę vyriškį. Fo
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licija sprendžia, buk užmusztasis 
yra W. Brovn, gyvenantis po 
nr. 351 W. Harrison ui. Motor- 
manas ir konduktorius karo li
kosi suaresztuoti.

NUO REDYSTES.
Skolingi už “Lietuvę”, kurie 

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

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

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę:

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

Draugyszcziu reikalai.
!!Pikninkas!l
Chicago, “Dr-tė Apvaizdos 

Dievo” turės savo piknįkę, j ne- 
dėlioj, 10 Liepos 1898, darže 
Central Grove, gulincziame ant 
Desplaines upės ir Division st. 
kelis blokus į sziaurius nuo mies 
telio Meliose Park. Į ten gali
ma da važiuoti szthtkariais 
Tatchers Park, kurie davež net 
į vietę ir tie stritkariai isz ten 
jau toliaus neina. Sziuos strit- 
karius gausite ant W. Lake srt. ir 
W. 52ud avė. Iki W. 52 avė. 
galima davažiuoti virszutiniu 
Lake st. geležinkeliu. Central 
Grove daržas yra didelis ir labai 
gražus: užima 30 akrų lauko, ap
augusio medžiais, krūmais, pie
vomis; szale jo bėga czysto van
dens Desplaines upė. Darže yra 
viskas kuog'ažiausiai parengta 
kaipo tai: platformos dėl szokių, 
szęudymo galerija, boliju alė, 
sūpuoklės, saliunai, restauracijos, 
“Ice cream stands” ir tt. Pik- 
n į kas prasidės 9 valandę priesz 
piet. Grajįs puiki muzika ir 
bus gražiausias pasilinksminimas. 
Tikietas ant piknįko vyrui su pa
na 25c. Užpraszo visus j

Dr-tė Apveizdos Dievo.

Atsilepimas j draugus 
ir pažįsta m u s. j

Isztrukusiam isz nagų masko 
lių 1864 m. pirma mano pareiga 
buvo paraižyti “Knįgas Teisy
bių” dėl praplatinimo iszmanymo 
apie tie.-as ir piiderystes žmo
gaus. Sziędien, baigdamas mano 
amžį, parasziau knįsrę po angal- 
viu: “Isz ko kyla visokios 
skriaudos žmonijoje”. Neturėda
mas kasztų ant jos iszleidimo, 
praszau asz, kurie yra skaitę 
“Knįgas Teisybių” kaip ir visų 
mylėtojų aps^vietos ir laimės, 
kuriems tiko mano jaunų dienų 
dalbas, idant teiktųsi paaukauti 
po 50 centų ir užsiraszyti nors 
po vienę exzempliarę, p risi u n- 
cziant pinįgus podraug su savo 
atszkiu adresu į Scranton, Pa. 
621 Penu av. Turiu viltį, kadszis 
mano darbas prisidės szimteropai 
daugias prie pažinimo svieto ir 
jo surėdymo, negu pirmas mano 
veikalėlis, o gaibė bus tiems, ku
rių vardai, kaipo iszleistojų^ liks 
minawoj»mi tarpe tautieczių. 
Kaip tik atsakantis skaitlius pre
numeratorių atsiras, knįga hus 
spaudintt ir kiekvienas gaus tiek 
exzempl)orių, kiek kartų po 50 
centų bus prisiuntęs. Po atspau- 
dimui prekė jos bus pakelta ant 
doliaro.

Kunįgas B. Dembskis, 
421 Penn Av,Scrantoa, Pa.

Nauja knįga!
Sziose dienose iszėjo isz po 

spaudos nauja ir labai naudinga 
knį^elė: Trumpa Geografija ar
ba Žemes Apraszymas, sutaisyta 
Nerio. Czia yra trumpai ir kuo- 
aiszkiausiai aprausyta visos pen
kios svieto dūlys, jų gyventojai, 
gyvuoliai ir augmenys. Svietas, 
jo dalys ir salos yra perstatyta 
timpomis, o žmonės gyvuoliai ir 
augmenys ai-zkiais paveikslais. 
Knįgelėje yra 48 abrozdėliaiHr 26 
mapos. Kuįgelė turi puslapių 144. 
Jos prekė 25c. Iszsiraszydarni ir 
pinįgus prisiųsdami adresuokite:

A. Olszevskis,
Sub. Sta. 6J Ch:cago, III.

LIETUVA........ ,
Balins! Balius! ‘“LitSef ~ “ “f'* «.

Ka* teisybe ui nemotas puikios apysakėlė*Nedėlioj, 12 Sėjos, savo salėje |1»»lietuviu gyvenimo 
darome balių pasilinksmnimo, ant 
kurio grajįs gera muzika, bus 
szokiai ir sziaip gražus pasilink
sminimas. Dėltogi visus aptinki 
nius ir pažįstamus užpraszome 
atsilankyti. Balius prasidės 6 wnl. 
vakare. Su guodone

K. Liaudansk’s, 
ir J. Januszauckas.

3301 Laurel st. kertė 33 ežios.

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

A. Olszevskis,
924 33id St., Chicago, III.

Pajieszkojimal.
Pajieszkau Jono Kubiliaus, isz Su

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

Stanislovas vaitkevyczia 
Sequal St., San Francisco, Cal.

(18-4)

Pajieszkau sawo draugų: Juozo Czes- 
nawycziaus ir Winco Daubaro, abudu 
isz Suvalkų gub., Wilkawiszkio paw., 
Stanaiczių kaimo. Jie patys, ar kas ki
tas, teiksis dnot žinią ant szio adreso:

Motiejus Žmantauskas
Union City, Conn.

Laiszkai ant paežio.
67 Beroveckom S.
72 Bryg Jno
74 Buckema Eise 
79Decovski F.
82 Dombrovski
83 Ducil Juze f

107 Hockstra A
112 Jankievicz St. 
113Janosnak Tak. 
115Kainoka M.
1154 Kamunski K.
121 Kaiba Jedrze
120 Lakobowich H.
133 Lenart Domi n
134 Lenart Fr.
140 Mazonyeck L.
141 Michniewicz M.

P

147 Nyczak Josef
151 Pališky M.
152 Petzovie John
156Poįik Jan
157 Paustka llette
158 Pozerowski M.
160 Rakett P. M.
167 Sugula Angn.
170 Satkowicie T.
182 Szimkus J. 
183Szidlawski Geo.
185 Tamaszevska P 
187Uryasz Franc.
180 Vodzazka Fr.
196 Wisniewska H. 
199VVodnauski W. 
206Wolowski Fr.

Duok pataisyt sawo 
‘ peczių!

Jonas Rimkus gerai sutaiso se
nus, iszdegusius peczius ir pada
ro juos tokiais gerais kaip naujus, 
už labai pigię užmokestį. Jeigu 
turi sugedusį peczių, tai paraszyk 
jam postalkartę, o jis atvažiavęs 
apžiūrės tavo peczių ir pasakys 
kiek jo su’aisymas kasztuos. Už 
apžiurėjimę nieko nereikalau*. 
Adresuoki t:

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

(17-5)

Pigiai ant pardavimo sztorassu 
gyvenamais ruimais, geroje vie 
toje, lietuvių ir lenkų, apgy 
Ventoje So. Ch’cagoje; gera vie
ta ant visokių biznių, o labiau
siai ant saliuno. Atsiszaukite po 
nr.

8800 Houston Avė., 
□U-6) So. Chicago, III.

Knigu Kataliogas.
Knigos swietiBzko8 intalpos.

Abecela geriau** mokintuve dėl vaiku 20c. 
Amžiau* galas Ponsko Piloto, kuri* buvo

sudže Wie«zp*tie* Jėzau*.........................5c
ANDERSONO PASAKOS. IVieooje knyge

lėje 10 gražiu pasakalcziu................... 15c
Aiuenka Pirtyje Komed i ja dėl teatro 10c. 
Anegdotei Užmarimai Ir patarle* isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymionu" M 5c
Apteka Dievo... .............................................  31.00
Anute duktė kunlgaikszczio Kerniau*, nauja 

ir graži pasaka .........................................5c
Apie kalbu pradžia Ir tikro* rudo* dei apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedaneziu i*z tikro Ir 
i«zganingo tikėjimo kelio In prapulty. Czia 
ratzeja* nurodo kurio* yra seniausio* art 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
iietuviezka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kuri* stengiasi j* 
isznalkinti; ant galo paduoda rodą* kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti l*z girtybe*. Czia 
apraszo ka* yra arielka, kaip ji kenkta žmo
gui, parodyta su keturiais abrozellal* žmo
gau* pilvo, kokio* isz girtybe* ligos pastoja 
ir paduoto* rodo* kaip nuo to galima iszsigy- 
dyti. ..... S&j 

Balta* Karžigi* (eile*).......................
Birute* dainos “ “
Budai gydymo. Daktartszka knyga. 
Dievaiti*.apysaka szio* gadyne*. Y.„___ __

klausia pasaka, kurio* listuvial da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• “ |l.oo

Daniu skrynele ., .. 20c.
Devoniszkiu kryžius (isztyrimas apie Devo-

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

liais ..........................................................3c
Duonoe jieszkotojai (apysaka) . 35c
Du puiku* apraszymai apie nedorybe žydu Ir 

pikta auginimą vaiku 31,00
“Dirva” medega 8. Daukanto bijografljai (gy

venimui). Yra tai naujause knigele Ir labai 
akyva, kurioje apraišyta* gymenima* Sima- 
noDaukanto nuo pat kūdikyste* iki jo »tner- 
ties: kaip augo, kur mokinosi, k a velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinu. Apart 
to knigeleje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... 80c 

Etnoliogiazko* smulkmenos 25c
Egle žalcziu karaliene ir iszgriovlma* Kauno 

pili* 1362 m., du puiku* dramai paraižyti A- 
leksandro Gužucziu .... 28c

Genu Dede. Graži pasaka isz sziandieninio Lie-
■ tuviu pad-jimo.........................................10c

Gyvenimas Stepo Raudnoslo pasakos 15c 
Gyvenimas Genawaitea (Genovefoe). Yra 

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

Graži valku knygele “ ■■ ‘ lOo
I* to rita Europos su mapom* 60c
Istorija gražios Katrukos " |Qo
Istorija užtaiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje . . 30u
Istorija gražio* Mageleno* ., 20c
istorija septynių Mokytoju * ** 50c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavvks*. 40c
Iszganimas vargdienio.' Knigele pamoki

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

ir du gražu* straipenlal isz ukinikyste*
Juosupa* Konluszevski*. arba kankinimas 

Cnijotu po valdžia maskoliau* .50c
K. Donelaiczio rasztai 40c
Ka darytie, kad butume sveiki ir ilgai gyven

tum®........................................................ <0c.
Kankles, lietoviszkoe dainos su natomis, 

sutaisytos ant4 baisu, dėl vyru
Kaip igytie pinigu* ir turte

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristi jonas Duonelaiti* „ „ 10c.
Ka* yra, oka* bu* , M „ 10c.
Krumpliu Joną* pasaka „ „ 10c.
Kinai ir kaip jie gvvena................................... 10c
Kelio* istoriszko* dalaoe. Czia talplnasl labai 

gražio* Ir svarbios dainos apieKletuvos pra
eiti*. jo* lietuviszku* kunigaikazczlus, Kra
žių skerdyne ir tt. . . . 10c

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai
dingume. lOo

Keistutis, tragedija See aktuose ant loszimo 
teatru . . 20c

Keletas žodžiu apie Uetuviuajr naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Puti.64 10c 

Kabala* talpinantis savyje visokius užmini- 
mus ir ant ju reikalaujanti ataakymai. 10c 

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

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

Lengva* būdas paežiam per savus pramok
ti* raszTtie, dėl nemokaneziu lOo

Lietuvlszko* dalnoa Isz visur surinktas,
spie keturi »žirniai dainų “ 82.00

Lletuv'.szkas sziupinl* ’• 5c
Lietuviszki Raiztal ir Rasztinykal 50c 
Lietuvoa Kankles, nauju dainų knygelu tu

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

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

klszkoro* Durom*. ... 35c
Lietuvos Istorija, paraszyta B. Daukanto,dvi

didele* knygo*, kožna po 31.50, sykiu 
abi..............T?................................................33.00

Lietuvos Gaspadlne. Mokina kaip priuisyti 
Dievo dovana, 1** kurio* galima iszmokti 
gerai virti valgiu* ir atsakancziai vesti 
kukne...................................................30c

Lietuvyste* praeitis,dabartis ir ateiti* 25c
Medejo pasakojime*. Szl knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perskaitymo, ne* czia ap- 
raazoaUitiklmu* vieno Medejo su visokiai* 

. žvėrimi* po svetimu* krasztu* svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas su 
trim* abroiellai*. 10c

Maskolijos politika su Europa ir kauliklszka 
bažayckia. Iszrodyma* kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius Ir ju 
bažnyozias.......................................... 10c

Mu*u mužikėli* Užduotas ant naudo* Lietuvos 
Ukinykam* Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszks* kilimas. Po tam ro
do* ukinykam* prie gero vedimo ukinykys- 
te*. ir kalėte* peaakaiezlu . 10c

Medeg* musu teutlsskai vaistlnykystel. Szioje 
knigoj* apraszo visa* liga*, ju vardu* ko
kiai* jas vadina Kauntecztal ir Suvalkie- 
czial. tepgt apraszo kokei* vaistei* prasti 
žmones ja* gydo. Prek* ... 40c

Namellspustelnyko “ " 75c
Nauja* lietuviszka* Lementoriu* „ 10c
Negirdėtas daikte* ir gero* rodo* musu mo

terėlėm* „ 5c,
Nedorybe Rymo Ciecoriaus, istorija isz laiko

Ba.vohmo Nerouo .... 80o
eazyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 

Padėjime* lietuviu tauto* rusu vieszpatystej 
(socijaliogUzka* plessiny*) . 35c

Paskutine* missios, apysaka 16o
Patarles ir dainos..................................................10c
Pirmutini* degtine* varytojas, komedija 10c
Pulku* apraszyma* tikru atsitikimu i*z lai

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

kiu delnu .... 10c
Praeita Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Wilniau«, koki jame , ■ 
kllosztoriai buvo, koki lietuvitzkf ku- 
nigaikszczial gyveno, kokios kare* jy 
aplenk* ir daugyba kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.................................. 10c

Pavogti arkliai ir Mendeli* Didgalvis.Dvi 
gražio* pasakėlė* . . . 10c

Pasak* apie Jone Tvardauck* garsu burtinyka 
Ir jo darbu* sykiu *u spraszynial* apie bur
tu*. Puslapiu 168 Preke , 25c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmonių 
tr visokio* rodo*................................ ilc

Pradžemoksli* Rankos Raszto dėl norincziu
Iszmoktie gražiai rasrytie 10c.

Pradini* moksle* angli*>ko* kalbos................ 75c
Pilna* szlmtmetlnl* kalendorių* su plane

tomis ..... 
Pasakojime* Antano Tretininko „ „
Pulku* apraszyma* apie Lietuva |i,00
Pavasario Balsai, naujausiu dalau knygele, 

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

Plunksnos abrozellal. Szeszio* n* u jo*, labai 
gražio* pasako* , , , , 20c

Rinalda Rinaldina* “ “ “ 31.50
Rodos motinom* apie auginime žindaneriu

. kūdikiu , , . , lOe
Renk vedi* *enovi*zko* istorijos. Czia talpina*! 

apraazymai Egipto. Bsbilionljo*, Fenicijo*. 
Persijos, Judeo*, Indlioe ir Kinu, pagal ju 
seniausiu* amžius. Yra labai akyva istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 50c 

Rinkime* vaito«validoli*) , , . 8c
Rotu Lapeliai naujauno* delno* vokiszkom* .

literom* ..... 15c
Senove* apraszyma* apie Duktery Pilypo Ka

reivio , , , , . , . 50o
Sumlszlmaa* arba baime turi didele* aki*.

Tikra tel*ybe i«a Buvolku gubernijos 16c 
S pasalta* greito l*z*imoktnimo angetsko* kai

lOo

Talmudas žydu ** M 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausio* dainos. JOo 
Trumpa *enowe* Lietums Istorija 10c
Trumpa lietusriszka Geografija paraszyta

kunigo Žebrio............................................. 15c
Trumpi pamokinimai ir rodos užimtos isz 

knyga kn. K. Antanawioziaus... 10c
Tikyba ar Mokslas. Knyga dėl tynnejenoslu 

tikyba pasiremenl ant mokslo . 50c
Teterwinams burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dwl labai gražios pasakaites 10c 
Vaito pirszlyste. Komedija dei teatre- 15c 
Vlrszlnykai. Margas pawelk*)e)is. Labai gra

ži pasaka apie srirstlnykus turednykus) 
Lietuvoje , , , , , 15c

Weseltjo« arba pagireau gobtusres................... 20c
tipenąs bei Zipone Ir sugsingumse bei sidab

ringumas lietuwiszku d*lnu.Yra tai moks- 
llszkss lszwadtiojlmas apie paėjima lie- 
wtszko* kalbos , , , , 25c

Žodynas keturiose kalbose: lietuwiszkai 
tatw,szkai. ienkiszkai. ir ruskai, y- 
ra geria ūse knyga dėl norincziu isz- 
moktie lenk laikos, ruskos arba la- 
tsnszkos kalbos It.oo

Žemslcziu Vyskupyste. Yra tsi pulklause isto
rija Žemaitijos, jos bažnycziu, kunigu, vys
kupu ir wtso katalikiszko tikėjimo, apra- 
szyta nuo pat apskelbimo Žemaiczluose ka
talikiszko tikėjimo sulig musu gadrnes. 
tai yra: nuo 1413 Iki 1841 metu Preke 3L00

Zenus dėl Parodos Komedija I akte, kuria 
^rajyje teatruose , . , '

81.80 
H00

Knygtm Maldų.
Aukso Altorius arba Sultinis dangiszku 

skarbu apdaryU drūtoj *kuroje, zalaty- 
Uls kraszuis. d ruošia i apkaustrUs ir su 
kabe •• •• ••

ApdaryU szagrlne •• "
Minkszume apdare “ “ ••
Apdaryta baltoj oelluiojdoj , ,
ApdaryU baltuose kauluose.......................

„ mėlyname ir juodame aksome 
Balsas Balandėlės arba mažas szaltinelis, sma

giausia knygele dėl wyru Ir moterų neesti* 
in bažnyczia, naudingiausio* maldos 85c

Baisa Balandėlė* apdaryU* krlsztole......... 31.50
ApdaryU baltoj cebuiojdoj 50

„ aksome , , , 32 00
Balsas Balandėlės apdaryU* baltuose kau

luose...........................  33.00
Garbe Dievui ant augsztybes, skuroje. ap- 

kaustyU ir *u kabe 11A0
Sena* ir nauja* Aukso Altorius, skuroje apkau

styta* Ir su kabe “ 11.80
Bena* ir Nauja* Aukso Altorius, vokiszkom* 

lluromis •• •• •• •• 31.80
Maldų Vainikėlis, graži mažyte Maldų Kni- 

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

Maža* Aukso altorius, mažyte knygelu sma
giausia dėl vyru nesz'l* in bažnyczia, 
druUtne audekliniame apdare , 40c

Ta pati apkalu *u blekemi* , , 45c
Matas Aukso Altorius audeklineme ap

dare ir apkalta* su blekemi* “ “ 45c 
Maža* aukso altorius gražeme szagrino apda- 

.re.................................................................. 50c.
Meno szv. Marijos Panos 30c
iszganingi dūmojimai ape sopulius szv. 

Marijos Panos 
Ražancziu* amžinas........................................
Ražanczu* amži na* ir su suctjom* ••
Ražanezius ir draugyste.................................
Stebuklai Dievo szv, BakramenU " 
Tajemnyczio* Gyvojo Ražanoziau* 
Kantlczko*...........................................................
150 psalmu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kanzlczku „ „ 75c

fa .50 
.54.00
$4.00

90c 
,.5c 

lOo 
.10c 
♦ta 
15c 

78c.

Knygos musu locnos spaustuves. 
Akyvi Apsiretszkimai Sviete, ant kurtu tmo 

ne* nuolatos tiun. bet lu gerai nesupran
ta: *u 7 abroaeliai*. Naudingiause kny- 
£ie aut*wlelo dėl daiiiinojitno isz ko 

roei žaibai, griausmai, lietu* ir miega*; 
kaayra debe*iai ir ant kolte laikoal. 30c 

Aritmetika. Kniga dėl leiaimoklmmo roku n- 
du................... 4.......................................... 25c

HYGIENA, arba mokila* apie užlalkyma •įvel
ka to*. Szita knygele priwak> raati* kiekwienuo*e 
namuoee. nee kas ja *u atyda perekaitya, paul- 
kyeapaieauuoti nuo tuketancziu wi«okiu ligų, 
paUlay* užlaikyti ozielybeje eawo *weikatf. pa
ilginti aawo amsi ir mokė* užauginti *weikale ir 
terirtal* *a*o waikellu*. Preke...............-.........35c.
Utoriia Suvienytu Wal*tiju Sziaurine* Atne- 

rizo*. Apraazokaip Koliumba* atrado 
Amerika, koki ežia tada žmona* gyweno 
koki žmona* pirmiausiai i*z E oro po* pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kare* 
buwo. už ka karewo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir klek kuris 
gero padare dėl salos žeme* O ant pat 
galo talpinau Konstitucija 8uwlenytu 
Valstijų, kuri vra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekwienam žmogui 
saloje Amerikos žemele gyurenanczlam.
Turi puslapiu 304 Preke 31.00

Ta patidrucaiai apdaryta................................31.S5.
Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima, kada 1808 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczioa miestelyje Kražių, mu
ite, azaude ir pjowe nekaltu* žmonis, Įsa- 
gr:owe altorius ir užpeczetijo bažnycala. 
Atsakiautiai apraszo ta wi*a atsiti

kima. 15c.
Lementoriu* Lietusriszka* su poteriais, 

katekizmais Ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Žemiu ir Kitu* *wietus,ju bu- 

wy ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in saulia ir in kitas 
žwaigždi*s, kas yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikallngiause 
dėl perskaitymo ir paslmoklnlmo klek- 
wienam žmogui ant *z*------ 1----------
nanczlam. ;.....

Tapati drucziai apdaryta
...75c 
81.00

75c 
50c

NAUJAUBIS LHTUWISZKA8 8APNINYKA8, 
surinkt** Isz daugel *vetimtautl*zku sapni- 
ayku ir surėdyta* pagal tikra Perslsakai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,—su apraszjrm u planetų ir paslapcziu 
kokia* senove* žmone* vartojo dei tnspejl- 
moatsite*.—Geriausei Iszguldo visokiu*
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 50c 
Apdaryta*........................................................ 66c

Olitypa, apysaka isz talko terps*vtszko* ka
re* Itrlijonu Amerikos. 25c

Puiki istorija ape Kantria Alena, kuri per 22 me
tu* valkszcziodam* po sviete, daugybi* 
bedu Ir vargu kantrei isakentejo 90c 

Rankvedi* Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raazytie grotnates in:pažystamus, priete- 
liūs, giminia*, mylimais!** ir mylimuo
sius priesz apsivedima, in ponus, kuni
gu*. vyskupu* irkite* augsztei pastaty
tas ypate*. Pasveikinimai (pavinezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, \ 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. 50c.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumene*. “ “ 25c

KnygON I>wanlszkoN intalĮios.
Apie Malda kaipo rakta in dangų....................10c
4 plaukimas SS. Sakramento „ 15e.
Draugija dei iszlluoaavtmimo dusziu isz 

czyszcziau*.............................   5c
Evan.-.-iijos, drauge lietuviszao* ir lenkiss- 

ko* ant kožno* nedelo* ir szvente*
Pilote* arba kelia* in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisybta sūdo Dievo " 
Gydyklos no baime* smertie* 
Gyvenimai szv. Dievo Ir III zokonas 88.

rranciszkau* 90c
Gyvenimas szvento Benedikto M 10c 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 90c
Gyvenimas Wle*zpatle* Jėzau* 66c.
Gyvenimai visu Szventu ant kožno* dieno*

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

daryti, viso* 5 daly* vienoje knygoje, ant nu
garos užvardintmai atspausti aukso Utaro- 
ml> 84.25.
Gnesznyka* sugrąžytas ant gero kelio per

Jezvs* Poną „ .. 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko „ 15c. 
Istorija Kataliku Bažnyczlo* 81-00
Istorija seno ir naujo Istatimo su abrozeiei* 15c 
Istorija seno Istatimo no pat sutvėrimo

pasaulės iki užgimimo Kristau* 25c
Katalikiszko* Katekizmo*................................... 15c
Ka* yra grlekas’ labai naudinga knygele 15c
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajitie sumtanij* 15c
Kanezta W. Jėzau* arba Gavėnios knygele..90c 
Ka*dienine*Maldos “ “ 5c
Lietuviszkoe miszios su natomis 10c
Misija. Yra tai dvaslszka* mokslas apie

tikėjimą Užimtas isz Raszto Szv. ir so
džių paties Kristau* , . 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo
gus. norinti* vadinti* tikru Ryao-Ka- 
taliku. privalo perskaityti szta knyge
le. Idant suprastu ka* tai yra katali
kyste, kurio* ji* varda neszieja.. 40c

Nekaltybe augeztybe ir grožybe to* dorybe* 20c 
Pamoksta! apie suda Dievo “ “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvenoziu 

ir didžiosios nedelo*
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos 
Pekla arba amžina* pragaras 
Perspėjimas apie szvente tikėjimą 
Stacijos arba Kalvarija...................
Szkata pavargėliu, si n '

50c
75c 
10c 

..... ..................................  ioc 
Sakai* pavargėliu, s'iratu ir daugel kitu 

naudingu žinių.................................15ę
Tiesos žodžiai apie pamatiniu* tikėjimo 

dalyku* dei mokytu ir nemokytu nau
dingi................................................ ,35c

Trumpos Katekizmo* pagal kunigą Pilkauska 15c 
Wadovas in dangų “ 40c
w*rtei dangaus " 15c
Wadova*aplankanczlu kanezta Wie*zpat;es

Jezuso Knstuso “ 15c

Pigiausius ir

Baisikelius 
naujus ir senus, galite wisados 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
06 Flth Av., Chicago, III.

Atraszykite. o paduosime musų prekes.
NOTARIJUSZAS. 

►3/ CLAIM ADJUSTER.

F.P.Bradchulis
— UŽSIIMA — 

wisokiomis pro wo m i s y pa c z priesz kam
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo viengenti:

F. P. Bradcliulis,
0H3 S. Halsted St. CHICAGO.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pasJ. Danisewicziu,

768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Godo.
Užlaiko geriausius gerymūs; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užk vieczia visus 
atsilankyti. Juozas Daniseaiczius.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard St.,

WATERBURY, - - - CONN

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

N ujimą puiki**' Fotogt fija*. už tuziną tiktai

$2 00
Au vąšeliu ir kitokiu reikalu nujlma Fotogr* 

fija* kopuik ausei.

tewynes sargas 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

TreezluM metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

8os. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuqja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už AOc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą:
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., berauton, Pa

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

J. J. PAUK8ZTI8 & CO.
PLYMOUTH, PA.

W. SLOMINSKA.
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAG0s ILL.

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota ,

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 

, dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

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

Su guodone
W. SLOMINSKA, 670 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

L16Wwl§zKa fiDiieka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir irirubežiniu.

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

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

257 IF^11L£ELTO5A^akw^^

Perkėliau Sawo Offlsa
BEN. HATOWSKIS,

po numeria 132 V. 121h St., arti Ganai St.
Dirbu taisau ir parduodu:

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

Kiekvienas, kuris pas mane pirks taworo 
ui 15.00, gaus prezentę wertė8 11.00; kas pirks ui |10,00—gaus 
prezentę wertės|l,50; kas pirks už $15,00-—gaus prezentę vertės 
$2.00; o kas pirks už $25,00—gaus prezentę wertės $3,00. Kiek- 
wieuas kas pas mane pirks kad ir už mažiausię prekę, gaus prezen
tę wertės pirkinio. 

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

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

1 ■ 1 i

Waterburio Keblia Kompanija
(Watorbury Fumlture Co.) 

135—169 E. Main St. POLI^e,?EATRO.

Sveikiname savo kostumeriusszirdin- 
gai jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir nnt toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo tavorus už pini
gus ir ant bargo, per k a 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 wisi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

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

Greitas patarnawimas, 
o prekes pigiausios.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

NAUJAS

Lietnwiszkas Kotelis.
PETRO ABRAICZIO, 

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

Atidarė* nauja koteli ir saliuna. Užprašiau vi
su* Lietuviu, pa* mane atsilankyU, o busite 
svetingai priimti. Su guodone,

Abraitis

isz ponr. 527 S. Canal st.,

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

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS,
054 33rd St, Chicago, III,

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoniu* adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet

Ir nuo6 vikšre. Telephonas: Can

NAUJA DIRBTUVĘ
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuwiszkai-lenkiszkę dirbtuwęT)a- 
žnytinių daiktų, iszsiuwinėjamų 
(haftų) artistiszkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelewimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir
bame pigiaus už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
wertę.

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

Su guodone,
T. Androszevicz&lte ir L. Bradliene,

115 W. Division St.
Chicago, Illinois.
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