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Politiszkos žinios,

Kare Amerikos su Iszpa- 
nija.

Karė terp Suvienytų Wiesz- 
patyszczių ir Iszpanijos traukia
si toliaus. Padėjimas iszpanijo- 
nų, ypacz gi ant Filipinų, yra ne 
vertas pavydėjimo. Paskutinia
me muszyje su mai.-ztinįkais isz- 
pauijonys nužudė ketvirtų dal į 
savo kariaunos, nuotrotų nėra 
kuom papildyti, mieste Manillej 
likosi jau ne daugiaus kaip 4000 
iszpaniszkų kareivių. Jeigu dar 
vienas toksai muszis atsiliks su 
maisztinįkais, tai miestas pateks 
į jų rankas. Tūli angliszki laikrasz- 
ežiai net buvo patalpinę telegra
mas, buk tasfl miestas jau pateko 
maisztinįkams, bet patvirtinimo

• tos žinios dar visgi nėra. Kiti 
vėl laikraszcziai pranesza, buk

* iszpaniszkos kariaunos virszinį- 
kas, Augusti, matydamas, kad ne 
gal apgyti miesto ir bijodamas, 
kad apėmę jį maisztinįkai neisz- 
pjautų vi»?ų iszpanijonų, su vi
sais kareiviais pasidavė ameri- 
koniszkos laivynės virszinįkui 
Devey’ui. Ant apsaugojimo sve
timų krasztų r avyldinių nuo isz- 
pjovimo, buk j iszlipo jurinįkai 
nuo laivų neutraliszkų vieszpa- 
tyszczių. Žinioms toms užgynė 
iszpaniszkas karės ministeris, bet 
jo užgynimams .netiki nė Iszpa- 
nijoj. Iszpaniszki ministeriai, 
bijodami, kad dėl nepasekmingos 
karės nepakiltų maisztai paezioj 
Iszpanijoj, apie nepasisekimus 
užtyli. Kaip ten dalykai stovi 
isztikro, negalima dabar žinoti, 
tiek žinia, kad iszpanijonys,jeigu 
dar ir turi miestų Manilę, tai lai
kosi ten netvirtai.

Ant Kubos nieko tokio* kas 
galėtų daug ant karės bėgio 
sverti, ir neatsitiko, bet neužil- 
gio jau turės atsitikti. Iszpa- 
niszka laivyne, apstota ameriko- 
niszkos, ne gal isz porto Santia 
go iszeiti, czia gi būdama, ne«gal 
pagelbėti žemės kariaunai. Ame
rikoniška laivynė jau kelis kar
tus bombordavo miestų Santjago, 
prie to paskandino vienų iszpa- 
niszkų laivų, tvirtynei daug 
blėdies padarė, bet ant kranto 
czia amerikonai ne iszlipo. Isz- 
lipo jie toliaus ir užėmė miestelį 
Guantanamo. Pereitų sanvaitę, 
majoras Huntington,su batalijonu

to ir užėmė miestų Guantanamo. 
Ant amerikonų užpuolė kuba- 
niszki liuosnoriai. Muszis 'trau
kėsi be paliovos 13 valandų. Isz 
amerikoniszkos pusės tapo už- 
muszti 4 kareiviai ir vienas pa- 
szautas; kiek nužudė iszpanijo- 
nai, nežinia; atėjus pastiprinimui 
amerikonams, iszpanijonys likosi 
nuvyti. Ant muszio lauko rods 
užmuštų iszpanijonų ne buvo, 
bet žėmė buvo kruwina, tas ro 
dovkad jie.turėjo turėti daug už 
muSztų k sužeistų, bet juos, pasi
traukdami, paėmė.

Žemės kariaunų Amerika trau
kia į jūrių pakrantes. Mieste 
Tampa parengta 30 kariszkų lai
vų ant pervežimo kariaunos ant 
Kulio-i arba ant Forto Rięo. Kur 
vienok Amerika nori pirmiausiai 
įsiveržti, nieks nežino, žinios tal
pinamos laik raszcziuose yra vien 
jų spėjimu, randas nė jokių apie 
savo mierius žinių ne garsina.

Kaip Europos vieszpatystės 
žiuri ant karės, teiposgi negalima 
žinoti: laikraszczių paleistos ži
nios vienos kitoms priesztarauja: 
vienų dienų laikraszcziai piane 
sza, buk turinezios kolionijas ant 
Indi>zko ir Didžiojo oceano 
vieszpatystės pradėjo tarybas kų 
daryti su Filipinais? Ypacz An
glijos laikraszcziai, norėdami pa
sėti nesutikimus terp Amerikos 
ir kitų Europos vieszpatyszczių, 
kadangi,susipykusi su kitoms Eu
ropos vieszpitėms, Amerika pri
versta butų laikytieji Anglijos 
skverno, tyczia erzimuiczios ži
nias paleidžia, kurios paskui 
pasirodo melagingomis. Wie- 
nų dienų jie pranesza, kad Pran
cūzija siunezia perrūdytus artile
ristus į pagelbų iszpaiiijonams, 
tai vėl, kad Maskolija ir Wokie 
tija susitarė nedaleisti Amerikai 
užimti Filipinus. Kiti vėl pra
nesza, buk Prancūzija, su pritari
mu Maskolijos,bando taikyti pra
dėjusias karę vieszpatystes. Is
panijos vienok parlamente, jos 
užrubežinių dalykų miniateris sa 
wo kalboj iszsitarė, kad dabar ne 
gal būt nė kalbos apie nusilenki
mų Iszpanijos, kadangi ji galinti 
traukti karę mažiausiai du metu 
ir paalsinti Amerikų. Ministeris 
pasakė, kad Iszpanija ne praszė 
tarpinįkystos nė jokios paszali- 
nės vieszpatystės. Jeigu, pagal 
laikraszczių nuomones,galima būt 
spręsti apie prilaakuinų ar nepri- 
tankumų Amerikai kitų tautų, 
tai reiktų spręsti, kad Maskolija 
Amerikai labiausiai prieszinga, 
kadangi maskoliszki laikraszcziai 
nuolatai persergsti Eurppų ir ra
gina jungliesi visus Miieszpatys- 
tes priesz Amerikų, nės kitaip ji 
pradės kaiszioti nagus į grynai 
europeiszkus reikalus.

kaip daro maskoliszki agentui 
ludijose. Ant vakarinių savo pa- 
rubežių gyventojų Maskolija ne 
gal reintiesi: tie gaivalai, skriau 
džiami nežmoniszkai maskolisz
kų paszlemėkų susivilkusių isz 
wisų Maskolijos krasztų, laukia 
vien atsakanezios progos ant pa- 
liuosavimo maskoliszkų panezių. 
Pralrynimas akių azijatų gal ant 
gero iszeiti lygiai Maskolijai, 
kaip ir skriaudžiamoms maskolių 
tautoms: arba Maskolija pripažys 
didesnę liu< lybę ir svetimiems 
Maskolijos gaivalams, ju'gu gi 
to reikalo nesupras, ateis laikas, 
kada ji turės pasidalyti į atski
rus dalis, pagal apgyvenanezias 
tautas. Ant to reikia vien su
pratimo ir susitarimo didesnės 
gyventojų dalies, taigi virų ne 
pasiganėdinanezių caro despotiz
mu.

Besistengimas maskolių užimti 
Mandžiurijų vėl suerzino labiaus 
Japonijų ir tarpinįkysta Prancū
zijos prie taikymo maskolių su ja- 
ponieczia s vėl ant nieko nuėjo. 
L likraszcziai japoni-zkos libera 
liszkos partijos tiesiog reikalauja 
pradėjimo karės su Maskolija ir 
tai tuojaus dabar, kol Maskolija 
dar nepasirengusi ir kol didysis 
Siberijos geležinkelis dar nepa
baigtas. Kada Maskolija pasi
rengs gerinus, kada pabaigs gele
žinkelį, karė bus daug sunkesni 
negu dabar. Dabar Japonija gal 
ncdaleisti Maskolij ii gabenti ka
riaunų. paskui ji jų galės važioti 
padiibtu geležinkeliu.

riais. Kas po jum užstos, dar ne- Europos tautų ir rasų. Tuose tiri- 
žinia, lenkai tikisi* kad naujoj.mi- nėjitnuose ima dalyvumų ir/nusų 
materijoj bundu Ieškai ministeriai.
Gal jų būt ir dar daugiaus, tai 
ir j;e nieko nepatarę turės nuo 
savo vietų pasitraukti. Tuom tar
pu Ihun iszderėjo nuo ciecoriaus 
tiesų paleisti parlamentų ir rinkti 
naujus jo tamiriusj liet vargiai bo 
ir naujai iszrinkti pasiuntimai ge
rinus galės susitaikyti.

vientautis, D-ras Basanavybzius, 
bet jis tirinėjaantropologiszkasy- 
patybes bulgarų; lietuviai paves
ti kitiems, kaip antai žinomam re
daktoriui iszleidžismo Warsza- 
voj laikraszczio “Wišloš”. Jonui 
Karloviczui, Talko Hryncevy- 
czui ir kitiem^. Ant latvių tiri- 
dėjimus daro Wolter.

ryti. Dvare Ponizje, netoli 
Smorgonės, czigonai pavogė po 
rų jauezių. Kad pėdoms ne galė
tu susekti, j:e apavė pavogtas 
jauezius naginėms ir laimingai 
atvedė į Smorgonę, kur parda
vė, bet gavę pinįgus, pradėjo 
girtuokliauti iV pateko į policijos 
nagus.

Austnuija.
Australijoj, mieste Melbourne, 

atsibuvo susivažiivim is delega 
tų visų tos švieti* 
kų koliomjų; suąi 
gatai rodavyjos'į 
būt i»s visų kolf 
kaipi vienų vieši 
to isz syk atsisakėĮ 
lionija Pietinės i 
ant susivažiavimė 
tė delegatų. Liki 
teiposgi ne galėjo! 
rinti daugiausiai Į 
lionija Victoria, r 

‘Zelandija, nesutil 
susitiszimo, kadau fi tųsyk.dides
ni dalis Btirinkiinl
des centrą Ii szko l undo, o ne ant 
naudos atskirų k 
važiavimas todėl 
kio kolionijų bu«
no angliszkus ko iomjų ministe- 
ris, ant niekų m ėjo, kolionijos 
nenori mat riszti si.

Itlalies anglisz- 
įvažiavę dele- 

kaip galima 
bnijų padaryti 
tpatystę. Nuo 
įdidžiausii ko- 
įlu’dralijos, ji 
b visai nesiun*. 
Ibius kolionijos 
busitaikyti, tu- 
gyventojų ko 
'teiposgi Nauja 
n pristoti prie

eitų ant nau-

ilionijų. Suši
lti o rs prie to- 
ri>zimo ka'bi-

IHVOS.

Isz Suw £Ufei_

Newa moksliszki skaity
mai ir teatras Sziau- 

1 tuose.
Maskolių parengti, be prisidė

jimo mu-iszkių, bl a i vystės ko
mitetai darbuojasi Lietuvoj gana 
karrztai; isz tų komiletų. rodosi, 
darbszcziausias Sziaulių bl ai vys
tės komitetas. Jis parengia žmo
nėms neva moks’iszkus skaity
mus, teatrų, koncertus, turi net 
savo chorų. Rodosi, už savo 
darbsztumų Sziaulių komitetų 
verta butų pagirti, isztikro gi jis 
ant pagyrimo neužsipelno, jam 
ne tiek rupi platinimas apszvieti- 
m.-iB ir saugojimas žmonių nuo 
girtuoklystės, kiek platinimas 
maskoliszko raugo. Jeigu jam 
rūpėtų žmonių apszvietimas, t i 
jis, žinodamas, kad apie Sziau- 
lius gyvena vien lietuviai, terp 
kurių 5% arba daugiausiai 10% 
supranta maskoliszkei, rengtų 
skaitymus ir teatraliszkus paro
dymus visiems suprantamoj lie 
tuviszkoj kalboj, tuom tarpu jų 
visi skaitymai ir teatrai masko- 
liszki; pats skaitymai nepamoki- 
nauti apie gyvenimo reikalus.

Jawų prekės.
Amerikos spekulantai, norėda

mi pakelti javų prekes, tycz'a 
buvo sulaikę gabenimų jų į Eu- 
ropų, kur visur dabar reikalauja 
svetimos duonos; tas atsiliepė 
net Lietuvoj ant javų prekių: 
prekės antai rugių Lietuvoj bu
vo pakilusios iki rubliui ir dau- 
giaus už pūdų, dabar vienok jos 
vėl nupuolė. Pereitų sanvaitę 
Wilniuje mokėjo: už pūdų rugių 
po 83—85 kap., kvieczių po 95 
—100 kap. Avižos po 90—93 
kap. Pūdas szviežio, nes-udylo 
svieto 11 rub. 30 kap.—11 rub. 
50 kap., rūdyto gi 9 rub.—50 
kap.—10 rubl. Už pūdų szieno 
mokėjo 29—31 kap.,sziaudų 20— 
22 kp. Puola prekės mėsos ir ki
tų valgomų produktų, prekės 
duonos Wilniuje teiposgi pasi
mažino: svaras mėsos dar perei
tų sanvaitę kasztavo 20—25 kp. 
ir tai sunku buvo gauti, dabargi 
kasztuoja jau tikt 15—18 kap.; 
duona nupigo ant vienos kapei
kos ant svaro.

Zemdarbystės parodą.
Kaip kitais metais, teip ir atei

nant įmet ji, W ii niaus žemdarbystėa
Ant naujo geležinkelio nuo 

Garteno į Suvalkus pradėjo bė
gioti trukiai, tikt jie bėgioja dar 
ne kas dienų.

Atsibuvo czia rinkimai naujų 
sąnarių Suvalkų dalies krėditi- 
nės draugystės. Į virszinįkus li
kosi iszrinkti: Wladimiras Ga- 
vronskie, Stanislovas Gavron- 

Alei-jskig, Juozas Szimborski, Jonas 
nanezių sanvaitę jau gal žinosi- Bieukievicz, Aloizus Paszkie- 
me, ar Prūsų lietuviams szį kar- wįCZt Tnmoszius Wolski, Wikto- 
tų pasisekė iszrinkti nors vienų j rMg Svida, Kazimieras Kujavski,

^Vokietija.
^Vokietijoj dabar visi laukia 

rinkimų. Kada musų skaityto
jai skaitys szitų luikraszczio nu
merį, bus jau po rinkimų, pasi
liks vien iazrinkti pasiuntinius 
tikt tuose apskrieziuose, kur nė 
vienas i-z kandidatų negavo rei-Į 
kalingo balsų skaitliaus. >»«•-

Mas kol! j a. .
Maskolija oficijaliszkai jau pri

sipažino, kad gyventojai Ferga- 
no pasikėlė priesz maskoliszkas 
valdžias ir jie iszskerdė vienų 
maskoliszkos kariaunos dalį. 
Maisztinįkai dar ir dabar neper
galėti. Iki szfekpamusztos Mas- 
kolijos Azijos tautos dar niekur 
ne bandė pasikelti priesz Masko- 
lijų, jos lenkė žemęi sprandų 
į maskoliszkų jun<$, be jokio 
priesztaravimo. Maskoliai Azi
jos tautas maskolino, vertė sa- 
viszkai į stacziatikyslę, skriaudė 
juos ir lupo maskoliszki urėdnį 
kai, bet nė viena isz skriaudžia
mų ne dryso pasiprieszinti; kaipo 
iszėmimas yra vien Kaukazo 
czerkesai, kurie prleszinosi mas
koliams per ilgas metų eiles. Per
sitikrinimas maskolių, kad jie ir 
ant Azijos tautų ne gal perdaug 
pasitikėti, kad ir azijatai nesi
duoda per daug saWę skriausti, 
yra labai ne malonus. Pasirodo 
kad reikalui atėjus, angliszki; 
agentai gali ir Maskolijos valdy-

lietuviszkų pasiuntinį. Nėra abe
jonės, kad socijalistai pasiunti
niai, kaip tai yra jau per kelis 
paskutinius rinkimus, gaus visoj 
VVokiettjoj daugiau^ai balsų. 
Ant pakėlimo vokieczių dvasios, 
ant jų sustiprinimo,į lenkų apgy
ventus apskriezius iszkeluivo net 
du ministeriai. Randas mat norė 
tų, kad kuo mažiausiai pereitų 
socijalistų ir lenkų. Terp vokisz- 
kos Jp'talikiszkos partijos arba, 
centrum užgimė nesutikimai, ku
rie turės atsiliepti ir ant rinkimų. 
Wadovai centrum partijos, ne
galėdami terp savęs susitaikyti, 
rengiasi persiskyrti ir pasidalyti 
į dvi dali.

Maisztai Eifurte, rodosi, tapo 
galutinai suvaldyti. ^Vietiniai 
virszinįkai už juos kaltina soci- 
jalistus, bet kų tuom vardu va
dina, tnrbut pats nežino. Czia 
valdžių prieszinįkais pasirodė 
didesni gyventojų dalis.

Leonas VVisznievski, Walėntas 
Tukallo. Mikolas Szumskis ir 
Kleofas Kulvietis; visi dvarpo
niai Suvalkų gubernijos. Terp 
iszrinktų, rodosi, maskolių nėra.

Austrija.
Austrijos ministeriams niekaip ( 

nepasiseka sutaikyti slaviszkos 
kilmės gyventojus su vokii^ 
ežiais: nė viena pusė nenori nu-1 
ailenkti ir iszsižadėti savo tiesų. 
Slavai reikalauja lygių tiesų su 
vokiecziais kalbos dalykuose, 
vokiecziai gi nenori slavams to 
pripažinti. Ministeriai ne gal 
nieko padaryti, nesutinkant pa
siuntiniams, jie ne gal krasztų rė
dyti. Dėl tų tautiszkų nesutiki- 
,mų pirmiausiai turėjo pasitraukti 
Badenio ministerija; tas pats 
pasiekė ir potam užstojusių Gautf 
scho ministerijų; po Gauschui 
užstojo Thun, bet ir tam nepasi
seka nieko padaryti. Kaip Ba

l>et wien iszgirianti maskoliszkus draugystė parengia M ilniuje pa-

Audfos ir lytus.
13 Gegužio, Wilniaus gub.,siau

tė smarkios audros, vėtros ir ly
tus. Smorgonėj vėtra nugriovė 
daug stogų, kelis silpnesnius na
melius su visu sugriovė, iszlaužė 
medžius, iszvartė tvoras; giriose 
teiposgi daug blėdies padirbo. 18 
d. Gegužio atsilankė ledai; nors 
buvo jie gana dideli, bet želme
nims ne daug blėdies padarė, ka
dangi j « d r ne buvo sužėlę. 
Ties Wiluiu(Di, 16 d. Gegužio, 
siautė smarki audra ir lytus, 
kurie užliejo visai keliasailyczias, 
k ei norės, būdas ant alsibunanczio 
dabar'jomarko parengtas ant Ka
tedros pliaciaus. Lyja dabar ir 
po kitus Lietuvos krasztus, lytus 
tie sziek liek pataisė laukus; isz 
pavasario jie labai prastai iszro- 
dė. Prekės javų neiszpasakytai 
pakilo: už rugių pūdų reikėjo 
mokėti po 1 rub. 20 kap., taigi 
net brangi aus negu tūlose bado 
apimtose Maskolijos gubernijose.

raszėjus. Į bl ai vystės draugys
tes gali prigulėti ir vietiniai, 
toki į jas teiposgi priguli, tai ko
dėl gi jie, ne reikalaudami nieko 
nuo maskolių kaipo neprigulmin- 
gi, nepasistengia parodyti, kur 
reikia, tikrų musų žmonių reika
lų? Kodėl ^draugystėse vien 
nuomonės kvailų maskolių, to
kių Mysavskio ir jiems panaszių, 
turėtu būt pildomos? Jeigu blai- 
vystės draugystėse lietuvių bal 
so ne klauso maskoliai, tai kodėl 
j>eatsiskyrę nesistengia atsiliep
ti reikalaudami ptnaszių lietu
viszkų draugyszęzių? Jeigu jų 
reikalavimo neiszklausylų masko 
liszkos valdžios, tai jos žinotų 
bent, kad ir lietuviai turi drų-ų 
reikalauti to, kų maskoliams net 
pati valdžia padeda rengti. K Tu
rime tiek savo kunįgų, daktarų, 
kurie juk ne reikalauja maskolių 
malonės, kodėl jie ne atsiliepia 
užtardami už reikalus lietuvių 
ukinįkų. Argi Lietuvos ap- 
szvietunija visada bus tokia ne 
tikusi? Blaivystė ne vien masko
liams reikalinga, reikia prie jos 
traukti ir lietuvius.

Naujas ligonbutis.
Mieste Gartene rengiasi pasta

tyti, dėl visos gubernijos ligon- 
butį. Ant to maskoliszkas randas 
davė jau savo daleidimų (Mas- 
kolijoj mat sunkiaus gauti dalei
dimų aut visuomenei naudingų į- 
taisų negu ant nenaudingų). Plia- 
cių ant pastatymo ligonbuezio 
miestas jau nusipirko.

Moksliszki tirinėjimai 
lietuwiszkų dalykų.

Peterburgo Geografiszkos 
Draugystės susirinkime, 27 d. 
Gegužio, žinomas lietuviszkų 
dalykų tirinėtojas, Wolter, laikė 
praneszimus: “Apiepradž'ų lietu- 
viszkos raszlavos, apie paėjimų 
Prūsų lietuvių 16 amžiaus ir 
apie pirmutinį lietuviszkų poetų 
Stanislovų Rapagellonų”.

. Paryžiaus antropologiszka
deni ir Gautsch, teip ir Thun tu- draugystė užsiėmusi dabar antro- 
rėš pasitraukti su visais ministe- • pologiszkais tiriuėjimais visokių

rodų. Paroda bus atidaryta pa
baigoj maskoliszko Gegužio mė
nesio. Maskoliszka žemdarbystės 
ministerija nuo savęs paskiria 
kelias dovanas ukinįkams už 
riaušių ūkės vedimų, 
dovanų yra kulemoji 
szeszi plūgai.

ge- 
Terp jos 

maszina ir

Maskoliai perszowe iszei- 
wj Prūsų pusėj.

Ties Trusziais, Prūsų Lietu
voj, - per maskoliszkų rubežių 
persigriebė 13 latviszkų iszeivių. 
Maskoliszkoj pusėj iszeiwiai lai
mingai pertigriebė pro rubežiaus 
sargus, perėjus per rubežių, Pi\i- 
sų pusėj,maskoliszkas sargas juos 
pamatė, szowė tuojaus į pulkų isz
eivių ir užmuszė ant vietos 13 
metų vaikų. Prūsų valdžios tuo
jaus atsiszaukė į -Maskolijų ir da
bar tų atsitikimų tirinėja isz abie
jų pusių.

Parapijonai nepriėmė 
pastoriaus.

Rygoj yra episkopaliszko tikė
jimo parapija. Pasimirus senam 
pastoriui, valdžios į jo vietų pa
skyrė kitų; 13 d. Gegužio buvo 
paskirta ant įvedimo naujo pa
storiaus, bet to valdžios atlikti 
neįstengė, kadangi pastoriaus ne 
įleido į bažnyczių susirinkę para
pijonai, jie paskirto pastoriaus 
nepriėmė.

Apsaugojimas girių.
Lietuvoj, kas tikt gal, naikina 

girias: naikina jas dvarponiai, 
parduodami žydams ant iszkirti- 
mo, tų patį daro ir ukinįkai, jei
gu jiems pasisekė kokį dvarelį 
nupirkti. Ant apsaugojimo gilių 
randas kaip kada net uždraudžia 
girių tavinįkams jas kirsti. Teip 
antai dabar Wilniaus girių apsau
gojimo komitetas tokius uždrau
dimus iszdavė: l)savinįkams dva
relio Juzina, Szventėnų pa v.; 
dvarelis tas priguli lietuviams 
ukinįkams. Bajorūnui, Roginui ir 
kitiems; 2) dvarui Prosetkovi- 
cziai, Disnos p<iv., ir 3) dvarui 
Wincentovo, ^Vileikos pa v.

Prigėrė waikas. ,
Naszlė S. Krim,gyvenanti Bie- 

liavskio namuose, VVilniuje, i sem
dama į miestu, savo gywenime 
be priežiūros paliko 11 mėnesių 
vaikų.NVaikas.isz nuobadumo,pri- 
cziuožė prie pilnos wandens ba- 
lijos, užlipo ant lanko ir įpuolė 
į vandenį. Sugrįžusi isz miesto 
motina rado jį jau ne gyvų.

Nelaimingas atsitikimas.
^Vilniuje, ant Szopeno ui., ant 

kiemo D—to Rogovo namų, kie
mo sargo 6 me1 ų sūnūs, bėgda
mas pro iszkanta kalkių duobę, 
paslydo ir įpuolė į parengtas 
murinįkų kalkes ir jose su visu 
iezyrirė. Į porų minutų isztraukė 
jį isz duobės murinįkai, bet jis 
buvo jau negyvas.

Suėmė wagilius.
Į gyvenimų Tileso, Tanelio 

namuose, Wilniuje, įsikraustė 
vagiliai, bet jiems nepasisekė 
nieko pagriebti, kadangi ne- 
praszytus šveczius greitai užtė
myje. Susirinko žmonės, apstojo 
iszėjimus ir vagiliai tapo suimti. 
Jais pasirodė pažinstami Wil- 
niaus policijai vagiliai: Tamule- 
vyczius ir Jankauskas,

Pawasaris Lietuwoj.
Pavasaris Lietuvoj ežį melų 

buvo vėlybas, pievos ir laukai 
vėlai sužėlė. Augimu augmenų su
laikė szalcziai ir stoka lytaus. Da 
bar jau atszilo, užstojo karsztos 
dienos, lytaus jau netrūksta; szi- 
luma ir lytus pataisė laukus ir 
pievas, todėl szj metų Lietuvoj 
laukia vidutiniszko užderėjimo, 
žmonės wien rugoja, kad piewos 
mažai sužėlė. Sodai žydi, bet me
džiai mažai turi žiedų, todėl vai- 
sių bus mažai.

Wagystos.
Wilniaus gub., ypacz 

Smorgonę, priviso daug vagilių. 
Žinoma, uždarius žydiszkas kar 
czemas daug žydų ant syk atsira
do be darbo, dalis ^ų, kaip pirma 
szinkuodami, slapta prigulėjo 
prie arkliavagių, teip dabar at
virai prie jų pristojo. Wienų 
tikt 13 d. Gegužio apie Smorgo 
nę pavogė 13 arklių nuo aplinki
nių ukinįkų. Ne vienų kartų 
sargai užtėmyjo ant geležinkelio 
szėnių suverstus akmenis: mato- 

i mai piktadariai, norėdadami sau 
palengvinti darbų prie vogimo, 

į stengiasi trukius isz szėnių iszva-

ape

• Miestelyj Wisznievo, Szven- 
tėnų pavietyj, Wilniaus gub., 
tapo parengta paczto ir telegrafo 
stacija.

Gaisrai Wilniau gub.
Antroje pusėje Kovo mėnesio, 

Wilniaus gub. buvo isz viso 16 
gaisrų. Isz to skaitliaus užgimė: 
2 nuo negerai įrengtų kaminų, 
1 nuo pedegimo ir 13 nuo neži
nomų priežaszczių. Wisuose tuo
se atsitikimuose ugnelė padarė, 
blėdies ant 17200 rubl.

Pirmoje pusėje Balandžio bu
vo isz viso 36 gaisrai. Isz jų už 
gimė: 5 nuo ne atsargumo paežių 
padegėlių, 11 nuo negerai įtaisy
tų kaminų ir 20 nuo nežinomų 
priežaszczių. Wisuose tuose atsi
tikimuose ugnelė padarė blėdies 

I ant 42200 rubl.

JUOKAI
Garsus maskoliszkas raszėjas, 

grafas Tolstoj, eidamas vienų 
kartų ulyczia, Maskvoj, užtėmy
je, kaip policijantas, suaresztavęs 
girtuoklį ir vesdamas jį ant poli
cijos stacijos, daužė girtuokliui 
per antausius. Toksai tvarkos 
dabotojaus pasielgimas nepatiko 
rsszėjui,todėl jis piisiartino ir pa
klausė policisto:

— Ar moki tu skaityti?
— Moku, atsakė policistas.
— Ar skaitei kada nors Rasztų 

Szventų?
_ — Skaicziau.

— Jeigu skaitei, tai turi žino
ti, kad nedaleista arty m ui daryti 
nieko pikto.

Policijantas, apžiūrėjęs gerai 
grafų, kurisai prastai buvo* apsi
rėdęs, jsz savo pusės jį paklausė:

— O tu ar moki skaityti?
— Moku.
— Ar skaitei kada nors prisa

kymus miesto policijantams?
— Ne, neskaieziau.
— Na, tai pirma perskaitykie, 

o paskui mes pakalbėsimo.

Jaunų Baptistų Unijos □ 
seimas * 1

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

Minonk, III. Pereitos pėtoy- 
ežios naktyj siautė ežia smarkus 
ledai, kurie iszdaužė daugybę 
langų, iszmuszė didelius javas 
užsėtų laukų plotus. Blėdį ledų 
padaryt? laukams skaito ant ke
lių szimtų tukstanezių doliarų. 
Ledai buvo dideli, pasitaikė ir 
visztoe kiauszinio didumo.

Bjaurus tvarkos dabotojai.
Isz Toledo raszo, kad czia- 

nykszcziai poiieistai priguli ne 
prie doriausių žmonių. Neseniai 
reikėjo praszalinti nuo vietos 
vienę policistę užtai, kad jis, 
radę* masznelę su pinįgais, j? 
sau pasisavino. Kiti }K>licistai 
elgėsi dar bjaurinus: policistas 
Hardinger ir jo brolis tapo jau 
suaresztuoti ir pasodyti į kalinį. 
Ttiodu t valkos dabotojai,
patikę vakare • einanezias
namon dvi 15 melų mok 
siainės mokintines mergaites, nu
sivedė jas į tuszczię miesto dalį, 
kur nieks mergaiczių szauksmo 
girdėti ne galėjo ir ten jas suža- 
gė. Tokios tai mat y palos, už 
nuopelnus prie rinkimų, patenka 
ant urėdų.

Baisi nelaime.
Pittsburg, Pa. Allegheny, 

Pa., vienuose namuose atsitiko 
dideli nelaimė; ant kiemo namų 
Wallso, ant Woods Run avė, su
sirinko trys namų‘sawinįko vai
kai, perėjo į pasziurę, kurioje bu
vo kerosimi statinė. Wienas isz 
vaikų padegė briežiukę, nuo ko 
expliodawo statinė, degantis ke 
rosinas apliejo vaikus ir jie 
ant vietos sudegė. Motina 
stengėsideganezius vaikus gelbė
ti, bet prie to tikt pati gana sun 
kiai apdegė.

Nelaime kastyuese.
St Louis, Mo. Kastynėse 

Mount Vernon Kompanijos, neto- 
Aurora, atsitiko nelaimė. Kasty- 
nės mat buvo vandens užlietos 
ir viena darbinįkų dalis darba
vosi prie isztraukimo van
dens. Netikėtai vienok nuo vir- 
szaus nupuolė didelis uolos 
szmotas ir sudaužė platformą, 
ant kurios stovėjo darbinjkai ir 
juos numetė į vandenį, vienas 
tikt iszsigelbėjo įsikabinęs į balkį, 
kiti gi penki prigėrė.

Espliozija ant trūkio.
Ironton, Oh. Ant trūkio Iron 

Railvay expliodavo garinis ka
tilus. Maszinista Roger likosi 
užmusztas, jo pagelbinįkas sun
kiai sužeistas, peczkurys mirtinai 
iszsiveržusio garo nuplikytas; 
vienas vagonų stabdėjas mirtinai 
apkultas, kitas gi nepavojingai 
sužeistas.
Senatorius už iszpleszimą banko 

suaresztuotas.
Suvienytų Wieszpatyszczių 

senatorius, Riehard Kenney, 
mieste Wilmington, Del., pateko 
po sudu. Skundžia jį už apvogi
mu “First National Banko”, isz 
kurio paszlavė, drauge su banko 
kasieriumi W. Bog, 1107000. Se
natoriams pavesti svarbiausi 
kraszto reikalai. Kaip tokius rei
kalus gal atlikti toki senatoriai, 
kurie ima dalyvvumę iszplėszi- 
muose bankų?Puikius mat augsz- 
cziausius urėdnįkus renka Ame
rikoj!. ' •

Užnuodino upę.
Shaldville, Ind. Carthago 

Sprevboard Works prileido į upę 
Blue River kelis tonus nuodingų 
medegų. Nuo to milijonai žuvih 
iszstipo, teiposgi pastipo daugy
bė galvijų, kurie gėrė upės van
denį. Jeigu tas butų atsitikęs kur 
noro Europoj, nuodytojai butų 
patekę po sudu. Amerikoj gi 
gal jų ne baus, kadangi jie ne 
varguolai, bet milijonieriai. 
Antai Chicagos pjovinyczių sa 
vinįkai užnuodina vis? beturezių 
apgyveni? miesto dalį i szm e to
mis, bet valdžios nė ne mislija 
jiems t? drausti.

Užsidegė vežantis kareivius 
trūkis:

Beno, Mo. Wagonas vežantis 
lovos kareivius užsidegė. Ka
reiviai su dideliu vargu iszsigel
bėjo, nors daugelis jų skaudžiai 
apdegė, bet pražuvo visi jų 
daiktaį, iszneszė vien t?, kuom 
buvo apsirėdę.

Paveržė geležinkelio truki.
N«vton, Kans. 200 vyriszkių, 

kurie, kaip sakėsi, es? darbinjkai 
jįeszkanti darbo, paveržė vis?

trūkį Santa Fe geležinkelio irjnu- 
važiavo tolinus, kadangi jie gir
dėjo, kad Kansssė reikalauja dar
binįkų prie laukų apdirbimo. Mi
nėti darbinjkai buvo isz Illinois, 
Indianos ir Ohio.

Geltonasis drugys.
Geltonasis drugys apsireiszkė 

miestelyj Mc Henry, sztete Miesi- 
ssippi: apsirgo jau kelios deszim- 
tysžmonių.Aplinkiniai miestai pa
rengė kvarantėnas atkakantiems 
isz Mc Henry. Czia taps pareng
tas specijaliszkas ligonbutis ant 
patalpinimo apsirgusių geltonuo
ju drugiu.

Dega girios.
. CiiiCHAMAt’GA Park, Ga. Užsi

degė girios, kuriose parengtos 
stovyklos sutrauktai ameriko- 
niszkai kariaunai. Kareiviai dar
buojasi, kaip galėdami, prie gesi
nimo deganezių girių. Su dideliu 
vargu pasisekė jiems iszgelbėti 
szėtrae, bet visgi daug kareivų 
daiktų pražuvo.

Mergų prekysta.
Omaha, Nebr. Czianykszczios 

valdžios susekė chiniszkų mergi
nų prekystę, suėmė prekėjus chi 
nieczius ir atėmė nuo jų 3 mergi
nas. Tos pasakoja, kad jos žino 
apie 17 merginų parduotų į chi 
niszkus paleistuvystės namus į 
San Francisco. ^Valdžios dabar 
tirinėja t? dalyk?.

Sūkurys.
San Antonio, Tex. Pereitos su- 

batos dien? baisus sūkurys atlan
kė miestelį Riddleville ir sugrio
vė daug mažesnių triobų mieste 
ir ant aplinkinių farmų. Prie to 
trys žmogystos tapo užmusztos; 
sužeistų yra daug, o terp tų yra 
ir mirtinai sužeisti.

Rengiasi pakelti alaus prekes.
Alaus prekes Amerikoj nor

muoja Milvaukee’s ai aus leidėjai. 
Amerikos randas, ant surinkimo 
pinįgų ant karės vedimo, terp 
kitko, pakėlė mokestį ant alaus, 
.mokestį tę nuo ateinanezio mėne
sio reiks jau mokėti. Milvaukee’s 
alaus leidėjai nuo to laiko nu
sprendė pakelti ant vieno doliaro 
prekę alaus bertainaiezio. Musų 
vyrams reiks teiposgi už alų 
brangiaus mokėti, paintės j už 
nikelį bus teiposgi mažesnės.

Dinamito expliozija.
Jacksonville, Fla. Prie ban- 

davonių minų ant St. Johns 
River, netoli St. Jobus Bluff, at
siliko baisi dinamito expliiozija, 
kurios du prie bandavonių besi
darbuojanti tapo į szmotus su
draskyti, leitenantas gi Hart mir
tinai sužeistas. Prie bandavonių 
mat susiglaudė kokiu ten budu 
elektriszki dratai ir padegė ne 
minas upėj, bet dinamitę sukrau
tu trioboj, kurioje darė handavo- 
nes.
Pakvaiszo niaskoliszkas kunin- 

gaiksztis.
New Yorke įgavo proto su- 

maiszym? maskoliszkas kunį- 
gaiksztis Galicin; tapo jis pa
talpintas ligonbutyj. Minėtas k u 
nįgaiksztis atkako į Amerikę 
1890 m., tarnavo maskoliszkoj 
ambasadoj Washingtone; gywe 
nimę gi jam .davė prezidentas 
Harrison prezidento rūme. Jau
nam kunįgaikszcziui isz pradžių 
sekėsi gerai, bet ant galo pinįgai 
iszsisėmė ir jis, iszbandęs visus 
gyvenimo saldumynus, kartumų 
pakelti ne mokėjo, nuo jų gawo 
proto sumaiszymę.-

Clovis, Cal. Iszdegė czia be
veik su visu didelės medžių 
krautuvės ir lentų pjovinyczios. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
100000 dol.

Parkersburg, W. Va. Netoli 
nuo czia iszszoko isz rėlių tavo- 
rinis trūkis Baltimore & Ohio 
geležinkelio ir isz dalies susidau
žė. Neužilgio polam atbėgo ant 
tų paežių szėnių pasažierinis trū
kis ir užbėgo ant iszszokusio isz 
rėlių trūkio. Prie to pasažieri- 
nio trūkio maszinista tapo už
musztas ir 7 žmonės sunkiai su
žeisti.

Wilkesbarre, Pa. Anglių 
kastynėse South Wilkesbarre, Pa. 
atsitiko baisi dujų expliozija, ku
rios 11 darbinįkų sunkiai, gal 
mirtinai tapo sužeistų.

Jaunų Baptistų Unija • 
gali dabar atvažiuoti ant sa
vo seimo į Buffalo, N. Y. ir su
grįžti Niekei Plate geležinke
liu už labai pigi? prekę. Terp Cle- 
veland ir Buffalo gali važiuot 
geležinkeliu arba vandeniu, kaip 
nori. Raszykit, arba atsiszaukit 
prie J. Y. Calahan, General i szko 
Agento, 111 Adams St. Chicago, 
III. o gausite vis? infortnaciję.

Telefonas Main 3389.

Isz darbo lauko.
Pereit? sanvaitę Suvieny

tose Wieszpalystė»e buvo isz vi
so 203 nusibankrutinimai, pereit? 
metę, tę paczię sanvaitę, buvo jų 
262; Kanadoj buvo jų 17, perei- 
t? mel? 30. Darbo ir prekystes 
sanlygos buvo pereit? sanvaitę 
niekesnės negu užpereit?. Kvie- 
ežių prekės nupuolė, bet iszveži- 
mas jų į kitus krasztus visgi 
beveik dvigubai didesnis negu 
pereit? metę. Darbai geležies ir jęertaiso ir didinu; kada prie to 
plieno dirbtuvėse sumažėjo, ka-‘"darbai pasibaigs, priims daugiaus
d ngi daugelis dirbtuvių savinį- 
kų uždarė dirbtuves ir daro jose 
visokius pertaisymus. Darbai vil
nonių iszdirbimų dirbtuvėse eina 
teiposgi silpnai, darbus jose pa
laiko tikt randas, pirkdamas ge
lumbes ant aprėdynio kariaunos. 
Tas pats yra ir medvilnės dirbtu
vėse.

< Milvaukee, %Wis. Rudos 
ir anglių krovėjai dirbtuvėse 
“Illinois Steel Co.” Bay Viev’e 
pereikalavo pakėlimo uždarbio 
nuo 20 ant 25c už darbo valandę. 
Kadangi kompanija nesutiko jų 
reikalavimę iszpildyti, darbinį- 
kai paliovė dirbę. Kompanija 
vienok persergėjo, kad jeigu 
jie negfįž prie darbo, tai jų vie
toj bus partraukti kili dsrbinį- 
kai, kurie noriai dirl»s už 20c už 
darbo valandę.

Terre H alte, Ind. 
kastynėse czianykszcrio 
czio eina niekyn. Yra kastynės.ku
riose dirba po 2—3 dienas ant san
vaitės. Sullivan apskrity] dirbu 
pusėtinai; gerai gi dirba kastynė
se Jackson Hill, Star City ir H y- 
merą. Sitraikai Washingtono 
kastynėse dar nepasibaigė.

Ulrichsville, Oh. Darbai 
czia eina silpnai, ypacz kalnaka
siai didelį kenezia vargę; nedir
bo jie per vis? mėnesį, dabar ne 
va pradėjo dirbti, bet dirba vos 
po vienę arba dvi dienas ant 
sanvaitės. Darbinjkai kraustosi 
isz szito kraszto net į Kanadę.

• South Bend, Ind. Darbai 
eina prastai, daug darbinįkų yra 
be darbo, ypacz lenkų; sztraikas 
Singer Manufacturing kompani
jos dirbtuvėse pasibaigė: darbi- 
nįkai sutiko ant iszlygų, kokias 
jiems pasiūlė dirbtuvių superm 
tendentas ir jie sugrįžo jau prie 
darbo.

•į Greenridge, III. Aplinki
nėse kastynėse, kaip antai Wir 
den, Gerard, Greeuridge ir kito
se pradėjo dirbti. Durbę tuom 
tarpu dar galima gauti, bet kad 
privažiavo czia daug isz kitur 
darbinįkų, todėl bus jų per daug 
irdarbę sunku bus gauti.
. •" Gleen Carbon, III. Darbai 
sziose kastynėse eina prast ii, dir
ba po 2—3 dienas ant sanvaitės. 
Tegul todėl nieks czia ne važiuo 
ja darbo jieszkoti, kadangi czia- 
nykszcziai darbinjkai, negalėdami 
uždirbti nė ant maisto, kraustosi 
kitur.

Pekin, III. Kalnakasiai 
czianykszczių kastynių pakėlė 
sztraikę; sztrai kuoja teiposgi 
kastynėse Bartonville, East Pevna 
ir Wesler Ci.ty, kadangi kastynių 
savinįkai nenori mokėti tiek, 
kiek užgirta ant Springfieldo 
konvencijos.

ScaEplevel, Pa. Darbai 
tuom tarpu eina czia pusėtinai, 
bet szviežiai atkakusiam sunku 
gauti darbę, darbdaviai angį i jo
nai neužkenezia darbinįkų kito
kios kilmės ir nenori jų prie dar
bo priimti/

Central, City, Oh. Darbai 
czianykszcziose ir aplinkinėse 
kastynėse eina labai silpnai; an
glių kastynių savinįkai ne sutin
ka darbinįkams mokėti po tiek, 
kiek užgyrė ant Springfieldo kon
vencijos.

American Windov Glass 
Co. stengiasi patraukti ant susi- 
riszimo visas didesnes stiklo 
dirbtuves, idant užmuszti mažes
nes, pastatytas ant kooperaty- 
viszko pamatą

•i Toledo, Oh. Dirbtuvės 
Brever Steel Tubing kompanijos 
likosi parduotos; jos nuo pereitų 
metų ne dirbo. Yra viltis, kad 
nupirkusi jas nauja kompanija 
pradės dirbti.

5[ Chicago, III. Dirbtuvėse 
Illinois Steel Co. pradėjo dirbti 

rod departamete ir jame 200 dar
binįkų gjivo dar b?. Toje dirbtu
vės dalyj ne dirbo jau nuo 2 mė
nesių.

Philadelphia, Pa. Krampo 
dirbtuvėse dirba gerai, dirbdina 
jos viena kar szk? kreiserį ir 10 
torpedinių laivų Mas k oi i jos ran
dui. VViskaa kasztuos 15 milijonų 
doliarų.

1 Harriman, Ten. Czianyksz- 
czioj geležies liejinyczioj dirba 
dabar tint septyni pecziai, kitus 

darbinįkų.
Banoor, Me. Diibtuvėse 

Union Iron Works ne dir
ba, kadangi jas' dabar didina. 
Kuip tikt darbai prie didinimo 
pasibaigs, pradės jose dirbti.

H Plano, III. Czianykazczios 
Plano Steel Co dirbtuvės taps 
dar szį mėnesį parduotos; perka 
jas viena pietinių sztetų kompa
nija ir žada pradėti darbus.

1 Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso truputį pasigerino, 
bet visgi pasigerinimas nedidelis, 
žymiausiai pasigerino prie peczių 
Fricko kompanijos. <

• Anderson, Ind. Rengia czia 
nauję drato dirbtuvę. Ant to dar 
Gegužiu mėnesyj susitvėrė kapi
talistų kompinija ir jau surinko 
reikahngus pinįgus.

Darbai Ii Philadelphia, Pa. Dirbin
ti pskri- w&»® Pcnnt-ylvania Steel Co. dir-

bą dabar 3500 darbinįkų, taigi
ant 1000 daugiaus negu pirma.

r Sparrovb Poinj, M d. Czia- 
nykszczios Maryland Steel Co. 
dirbtuvės dirba gerai, dirbdina 
jos 4(000 tonų plieninių geležiu 
keliams szėnių Maskolijai.

c Braddock, Pa. Didina czia 
nykszczias Caruegie Co. dirbtu
ves; priims czia daugiaus darbi- 
uįkų, kada darbai prie didinimo 
pasibaigs.

H Wheeling, W. Va. Whe 
eling & Lake Erie geležinkeliai 
rengia, netoli Liurelton, naujas 
anglių kastynea, ant ko pirko jau 
100 akrų žemės, ant kurios yra 
anglys. f . .

Midvale, Oh. Darbai czia- 
nykss'.ezio.-e kastynėse eina silp
nai. Dilba vos po dvi dieni ant 
sinvaitės. Darbinjkai vos gal už 
dirbti ant duoms.

Nev York. Sztraikas dar
binįkų dirbanezių prie triobų sta
tymo pasibaigė. # 10000 darbinį
kų sugrįžo prie darbo.

* Kenosha, Wis. 500 darbi
nįkų dirbanezių skut ų iszdirbiny- 
cz ose pakėlė szlraikę todėl, kad 
numažino jų uždarbį.

1 Morline, III. Morline plu 
gų dirbtuvėj isz liueso noro pa 
kėlė užmokesnį 300 darbinįkų 
nuo 10—25 centų ant dienos.

•[ Saginav, Mich. O.skosh ge
ležies dirbtuvių darbinįkai 
sztraikuoja, todėl tegul czia nieks 
ne keliauja darbo jieszkoti.

T Saginav, Mich. Verne Coal 
Co. stato nauję briežiukų dirbtu
vę, kaip tikt darbai prie to pasi
baigs, pradės jose dirbti.

•j Bvrnhill, Oh. Darbai czia
nykszcziose kastynėse eina silp
nai, dirba tikt pusę laiko ir nėra 
vilties, kad galėtų pasigerinti.

Muskegon, Mich. Czianyk- 
sztė Michigan Irun & Steel Co. 
žada pradėti dirbti ant koopera- 
tyviszko pamato.

Nevman, Oh. Czianyksz- 
ežiai anglių savinįkai pakėlė an
glių prekes, bet darbinįkų uždar
bio ne padidino.

5 Mt Carbon City, W. Va. 
Darbai eina czia silpnai. Diamond 
kastynėse per vis? mėnesį dirbo 
tikt 7 dienas, kitur dirba ge- 
riaus.

Sharon, Pa. Dirbtuvėse 
Sharen Clay Mfg prasidėjo dar
bai ir 75 darbinįkai gavo czia 
darbę.

T Wilkesbarre, Pa. Darbai 
aplinkinėse kastynėse eina 
silpnai ir nėra vilties, kad galėtų 
pasigerinti.

Scottdale, Pa. National 
Foundry & Pipa Ca neužilgio 
pradės dirbti prie Charlotte pe
czių.

Belleville, III. Czianyksz- 
ežios kastynės tapo parduotos ir 
jose neužiligio prasidės darbai.

Philadelphia, Pa. Sztraikas 
czianykszczių laivų krovėjų pa
sibaigė, darbinįkai sugrįžo prie 
darbo.

® JSheffied, Ala. Naujai ren 
giama ge'ežies liejinyczia jau ga
tava ir neužilgio pradės joje 
dirbti.

Rovlans, Wyo. Rado czia 
turtingus anglių plotus, ant ku
rių npri parengti kastynės.

Lebanon, Pa. Cummall pe 
ežiai tapo užgesinti, kadangi 
darbinįkai paliovė dirbę.

5 Betlehem, Pa. Lehigh Zinc 
& Iron Co. perkelia visas savo 
dirbtuves į Lehigh Gap, Pa.

5 Revir, Mo. Darbai aptinki 
nėse kastynėse eina gerai, visur 
dirba pilnę laikę.

Kesvick,’Cal. 250 darbinį- 
kų Mountain Copper Co. pakėlė 
sztraikę.

Už pusę prekes j ten ir 
atgal.

Atsitaikius Jaunų Baptistų U* 
nijoi Seimui 14—17 Liepos, Ni
ekei Plate geležinkelis pardavinės 
tikietus į Buffalo ir atgal už pusę 
prekės. Atsiszaukite prie J. Y. 
Calabm, Generaliszko Agento, 
111 Adams St., Ch:c»ffo, III.

Telefonas Main 3389. (80,

ISZ
Lietuwiszku dirwu
Reikaluose musų mok- 

slainių.
“Gardas ’, perkratinėdamas pa

tilpusi “Lietuvoj” rasztę p. Ar
tisto, k Heliu k rengiamo naujo Susi- 
vienyjimo,ragina nauję tveriamę 
draugystę paimti į savo rankas 
reikalę musų lietuviszkų mok- 
elainių, moksliazkų praneszimų, 
teatrų. “Garsas” sako: “Lengva 
pasakyti: sieigkime rookslaines, 
lengviaus dar b<rli kitus už nesi- 
rupinimę apie jas, bet pastatyti 
gėrę mokslainę, žam reikia ir pi 
nįfrų ir atsakanezių žmonių, o tų 
dviejų dalykų mums stoka. Ga 
lurinai, su mokytojais dar ne 
tiek bėdos butų; Isz kur kapitalę 
imsi?”

Kad parengimas tikrai geros 
mokslainės raikalauja daug pinį
gų, tai Vera, bet ant gerinimo 
sziokiotokio sziędieninių mokslai- 
nių užtektų ir tų kapitalų, kokius 
turime, jeigu isz tikro mums teip 
rūpėtų žmonių apazviėtimas, jei
gu sziędieniniai moksIainių užwei- 
zėtojai paliautų jas monopoliza
vę. Kad jos yra netikusios, visi 
pripužinstame, bet reikalauti pa
gerinimo nedrvstame,kadangi už- 
tenka jas nupeikti antnžsipelny- 
mo vardo platinlojaus bedievys
tės. Užlaikymas sz:ędienių neti
kusių moksiainių ne atseina mums 
dykai, kasztuoja jos deszimte- 
ropai brangiaus negu vertos. 
Nors kasztai užlaikymo moksiai
nių yra nuo visuomenės paslėpti, 
bet visgi sziek liek apie juos ga
lima žinoti. Paimsime antai musų 
Chicagos lietuviszkę mokslą i nę. 
Alga keturių nemokanezių lietu- 
viszkai minyszkų po 15 dol. ant 
mėnesio, tai 60 dol.; pasamdymas 
joms namų 12 dol., tai jau 72 dol. 
Kaip duodasi girdėt, dar vedau- 
ežios mokslainę minyszkos ima 
valgio produktus, anglis, už kę 
ne isz savo algų užmoka. Taigi 
iszpuls mažiausiai apie 90 dol. ar 
gal daugiaus ant mėnesio. Už to
kius pinįgus galima jau užlaikyti 
pusėtin? mokslainę su geru mo- 
ki n tojumi; vieno užtenka ant 
viso lankanezio mokslainę vaikų 
skaitliaus. Jeigu ir kitur tokios 
jau butų sanlygos, tai jau ne sto
ka pinįgų stabdo pagerinimę mu
sų moksiainių, bet stoka gero 
noro terp tų, keno rankose yra 
sziędien musų mokslainės. Kaip 
todėl jas pagerinti, jejgu sziędie- 
niniai jų užveiz&ojai nė jokių pa- 
szalinių įsikiazimų nedaieidžia,su- 
monopolizavę žmonių apsžvieti- 
mę? Kasgi todėl lieka naujam 
tveriamui Susi v ienyjimui daryti? 
Argi pradėti kovę ant paverži
mo mokslainų isz po globos szię
dieninių jų užveizėtojų? Be ko
vos jų ne pawerž,o be paveržimo 
visgi mes teisinsimės wien, kad 
ant pagerinimo nėra pinįgų ir 
musų mokslainės, kaip buvo neti
kusios, tokioms ir pasiliks.

Kas kaltas, jeigu wieszus 
pinįgus nudeda kasie** 

riai?
Lietuviszkuose laikraszcziuose 

dabar pilna rugojimų ant musų 

draugyszczių kasierių, kad jiems 
ne galima pasitikėti, kad jie nu
deda vieszai naudai paskirtus 
pinįgus. Liūdnos atminties Mi- 
liauckas nudėjo Susivienyjimo 
pinįgų net su virszum 3000 dol. 
o jaunos, neturtingos “Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės” su virszum 
pusantro szimto. Kaip kiekvie
na tauta, teip ir lietuviai, turi 
lygiai teisingus kaip ir netesin
gus. Kad neteisingas, patekęs 
į kasierius, gal bandyti apversti 
vieszus pinįgus ant savo naudos, 
tę kiekvienas gal numanyti^ Su- 
sivienyjimas antai turi kasos per
žiūrėtojus, Tėvynės Mylėtojų 
draugystė teiposgi ne buvo be 
virszinįkų. Tai kę gi jie veikė, 
jeigu Miliauckas galėjo pasisa
vinti sau tiek Susivienyjimo ir 
Tėvynės Mylėtojų draugystės 
pinįgų ir apie tai Susivienyjimas 
tikt lęsyk dažinojo, kada naujai 
iszrinktam kasieriui Miliauckas 
pinįgų atiduoti ne galėjo? T. M. 
D. tęsyk dar apie pinįgus nieko 
nežinojo. Tsi kokia priderystė 
yra kasos prižiūrėtojų, jeigu jie 
apie nedateklių kasoj pinigų pir
ma nieko nežinojo? Jeigu Mi
liauckas negalėjo atiduoti pinįgų 
naujam iszrinktam “Susivienyji
mo kasieriui, tai pinįgų jau ir 
pirma kasoj nepriteko, su 
viena diena jis neiszleido 3000 
dol. Kodėl todėl nedabojo ka
sos ant prižiūrėjimo paskirti vir- 
szinįkai? Czia lygiai kaitas nu
dėjęs pinįgus,kaip ir tie,kurie ant 
dalmjimo paskirti, vienok jų ne 
dabojo kaip reikia. Musų kasie 
riai ne bus gal neteisingesni už 
kasierius visokių Amerikos urė
dų arba už Maskolijos kasierius, 
tuom tarpu Amerikos urėdų k a 
rieriai vagia teiposgi vieszus 
pinįgus ir vagystes tankiai apsi- 
reiszkia į kelis metus, teip kaip 
ir Susiviei yjime, kada į kas:e- 
rius hzrenka kitę. Maskolijoj gi 
kasierių vagystes pasitaiko retai 
ir jeigu vagia, tai vagia ant 
syk daug ir dumia į užrubežius, 
nieks vienok ne gal pasikyti,kad 
maskoliai butų teisingesni. Jeigu 
Msskolijoj recziaus kasieriai va
gia vieszus pinįgus,tai tikt todėl, 
kad ten juos geriaus prižiūri ne 
gu antai Amerikoj. Maskolijos 
urėduose paskirti rewidentai per
žiūri visokių biurų kasas kas mė
nesį ir tai ne tikt knįgaa, bet ir 
pinįgus, apart to, gali jie daryli, 
kada tikt nori, netikėtas revizi 
jas; kasas draugyszczių,kompan: 
jų peržiūri uois sykį ant sanvai
tės. Jeigu pinįgai sudėti banko • 
se, tai jų be raszto biurų perdėti- 
nių arba draugyszczių prezi
dentų kasierius ne gal paimti. 
Prie tokių sanlygų kasieriui sun 
ku pasisavinti sau vieszus pinį
gus, arba jeigu ir pasisavintu, 
tai tę tuojaus suseks. Kuopoms 
siuneziant pinįgus centraliszkui 
kasieriui, arba ir pavieniems są
nariams, reikia praneszti apie 
tai sekretoriui ir prezidentui 
draugystės. Teip besielgiant ka
sierius ne paslėps pinįgų ir esant 
dvigubai kontrolei, revidentai 
greitai vagystę suseks. Jeigu gi 
ne suseks ir pinįgai prapultų, už 
juos atsako ne tikt neteisingas 
kasierius, jo bėlinįkai, bet ir ka
sos prižiūrėtojai.

Isz Broad Brook, Conn.
Musų miestelio aplinkinėse, ant 

farmų diktokai lietuvių dirba 
pas svetimtauezius; vieni yra nuo 
seniai, kiti gi, kadangi szįmet 
Pennsylvanijos anglių kastynės 
silpnai dirba, atvažiavo darbo 
jieszkodami, bet, kad* nemoka 
darbo pagal czianykszczio krasz
to reikalavimę, t. y. prie apdirbi
mo tabako, tai negali gauti dar. 
bo, ypatingai, kad szįmet įsibau
ginę farmeriai isz pereitų metų 
neužaugimo gero tabako,kurį pa
gadino nuolatiniai lytus, tai k? 
kitais metais laikydavo 2 vyru, 
szįmet pasiganėdina viefiu. Taigi 
persergszcziu, kad czia neva- 
žiuotumėt ne gavę nuo draugo 
per laiszkę žinios, kadangi c^a 
pakaktinai yra darbinįkų.

Isz tautiszko krutėjimo terp 
mus nieko negirdėt: buvusios 
draugystės po vardu szv. Izido
riaus neatnaujino, norint kun. 
Žebrys, atvažiavęs iszklausyt 
“velykinės”, ragino j? atnaujinti. 
Wienas isz vaikinų padavė už- 
manymę, isz likusių (135.00) pi
nįgų uždėti knįgynę, bet kun. 
Žebrys anto nesutiko ir pasakė, 
kad Waterburyj turi lietuviai 

knįgynę, o tikt knįgos “pusta, 
skaityti nieks nenori. Na tai ir 
vėl teip vi&kas liko, pinįgai ir 
gali suputi ir nebus nė kalėms nė 
pelėms.

Asz, matydamas czianykszczių 
lietuvių neazvankų elgimąsi: ne- 
dėldieniais, suėję pas ženoezius, 
wientikt kazyroms irpliovonėms 
užsiiminėja, norėjau praplatinti 
terp jų lietuviszkus rasztus. 
Kaip nurodo, tai jau maža 'at
maina darosi: isz jaunų vyrukų 
nė vienas noriai griebia laikrasz- 
ežius ir teip koki? k n įgulę nusi
perka. Pereitos nedėlios dienę nu- 
važiavau ant baisikelio į teip 
vadinam? “Tovn gtreet”; radau 
pas vienę lietuvį ženoezių susi
rinkusių apie 30 jaunų vyrų,vie
ni buvu susėdę ant pievutės po - 
medžiu, kiti bulelyj: mat ten bu
vo laikrodėlib ant Iloterijos . lei
dimas; turėję ir alaus ir degtinės, 
liet vyrukai ne buvo girti, dai
liai Uįįeus su kitu sznekucziavo; 
kiti ats'neszė ant tos pat pievu
tės daugi į nuo baczkos ir apsėdę 
pradėjo “einikį” loszti, liet pasi
rodžius nepažinstamam, kiti su
draudė, kad ne losztų; po tam 
tie vaikinai, paėmę dangtį, 
nusineszė į netolymę giraitę ir 
ten gal jie, nestalidonii, varė pra
dėt? darbę tol iaus. Man, atsi vežus 
ne-zinėlį su laikr. “Lietuva” ir 
knįgutėms tuoj apspito ir iszsi- 
d ai i no JO exgzempli<*rių laikrasz- 
czio ir 2 tuojaus užsira^zė, kiti 
pirko m«ldaknįges ir 2 ėmė 
“Trumpę Geografiję” ir 2elemen
torių, ir dar kiti užsipraszė, kad 
atneszcziau kitę kartv. daugiaus 
maldaknįgių.

D tugumas czianykszczių lietu
vių paeina isz Wilniaus gub., tu
ri jie paprotį viens kitę vadyti 
dzuku, bet užtai nesipyksta. Ma
tyt czia ne vien vyrus lietuvius, 
yra ir merginų 1 etuvaiezių; 
katra moka prigimė luoti, tai tuoj 
ir it-zleka, dauginasi, per tai 
skaiilius^apsivedusių, o t:e kiek 
užczėdyję. nusiperka 'szmotę * 
lauko, ir rodosi, czia jie 
rimsta. Ne apsigautų tie, kurie 
dirba fabrikuose, o mislina apsi
gyventi ant lauko, j^igu czia ap- 
sigiventų; už porę tukstanezių 
galimi gėrę ūkę nusipirkti (far
mų yra daug ant pardavimo), o 
auginant tabakę, galima greitai 
savo pinįgus sugražinti.

M. J. D.

Isz Greenridge, III.
Lietuvių yra czia 40 ypatų, 

bet terp jų vos keli skaito laik- 
raszczius; kili gyvena kaip visur 
didesni lietuvių dalis: atliekama 
laikę praleidžia saliunuose. Jeigu 
skaitytų laikraszczius ir knįsras, 
butų ir jiems geriaus: ne reiktų 
daužytiesi po saliunus ir sunkiai 
uždirbti pinįgai pasiliktų kisze- 
niuje. Ant vietos saliunų nėra, 
ant pasigėrimo reikia važiuoti 
3 mylias geležinkeliu ir paskui 
dar eiti gėrę galę akmenimis isz- 
pillu keliu, plėszti czeverykus. 
Mat kiek musų lietuviai turi var
go pakelti, kol sugriebia degtinės 
stiklelį, bet jie nesigaili aukų, 
kad tikt szinkoriaus kasę pripil
ti. Dar didesnis vargas girtam 
grįžti namon: kur nepažiūri, ma
tai grahėj besivoliojantį musų 
vientautį; pamatai ir ant geležin
kelio rėlių užsnudusius. Jeigu ne 
butų žmonių ir nieks tokių nuo 
rėlių ne nuvilktų, ne vienas ry
tojaus ne matytų. Mažai terp mu
sų brolių xę gero gali pamatyti, 
puolame mes szitoj “liuosybės” 
žemėj wis žemyn. Wargas su mu
sų lietuviais! A. J.

Isz Collinsville, III.
Liuteroniszkas pastorius, Mar

tinas Keturakaitis, lietu vys, už
dėjo czia lietuviszkę liuteronisz- 
kę parapiję. Pagarsino jis vi
siems lietuviams evangelikams 
Collinsvilles ir visų aplinkinių, 
kad 12 d. Sėjos suvažiuotų įbaž- 
nyczię, kadangi tę dienę bus lie- 
tuviszka dievmaldysta ir kito- 
kios> tikėjimiszkos ceremonijos 
dėl lietuvių. Todėl lietuviai 
evangelikai, turėdami reikalę 
pas pastorių, tegul nesikreipia 
prie vokieczių, su kuriais ne gali 
susikalbėti, bet tegul atsiszaukia 
prie pastoriaus Martino Ketura- 
kaiezio.

Pirmutini szįmet | Buffa
lo exkursija

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

. . (’D



LIETUVA

Isz wisnr.
U Po karei Maskolijos su Tur

kija 1877 m. sultveria Bulgarija, 
kaslink žmonių apszvietimo, pra
lenkė jau Ma*kolij?: Bulgarija, 
pagal gyventojų skaitlių, dau
giaus pinįgy iszleidžia ant žmo
nių apszvietimo negu c irų viesz- 
patystė. Bulgarijoj ant 3309816 
gyventojų (taigi mažiaus negu 
Lietuwoj), yra universitetas, 
150 vidutiniszkų vyriszkų 
mokslainių, 44 moteriszkų, 14 
maiszytų gimnazijų, 6 mokintojų 
seminarijos, 1 kaieiviška mok. 
slainė ir 3179 pradinių. Užhi-, 
kymas mokslainių kaštuoja pO 
9188666 frankų ant melų. Bul- 

. garijoj, teip kaip ir Amerikoj, 
arba kaip irx daugume Europos 
vieszpatyszczių, kiekvienas tikė
jimas ir kiekviena tuntą, nors isz 
svetur ežia atėjusi, turi tiesai 
rengti, pagal savo iszga’ę mok
slai nes, o nieks rengimo ne stab-

Į] War»zawoj, wienas turtingas 
prekėjas paėmė isz kaimo nešiu 
te. Neužilgio potam namieje pra
puolė brangus auksinis žiedas. 
AVifk.nužiurėjo nesziotę, bet da- 
rodymų ne buwo. Prekėjn brolis 
sumislyjo,ant sugawimo wagilkos, 
bandyti pasinaudoti isz telefono. 
Prekėjas namieje turėjo telefon?; 
todėl įu brolis iszėjo į miest?, 
užėjo į liwos pardawiuyczi?, lie 
pė ežia ėsantį telefon? sujungti 
su ėsaneziu jo bro'io namuose 
ir paszaukė prie telefono nužiurė- 
t? nesziotę ir kaip tikt ta atėjo ir 
pridėjo dūdelę prie ausies, liepe 
jai atiduoti pawogt? žied?. Ne- 
sziotė, atkakusi isz kaimo, kur, 
žinoma.niekada ne matė telefono, 
išgirdusi tokį prisakym? ir tai 
nežinia isz kur, persigando, pi įsi
pažinę prie wagystos ir atidawė 
pawogia žied?.

|| Czerniowcuose, Bukowiuoj, 
ant linijos elektriškų ulyczinių 
karų atsitiko nelaimė. Ulyczios 
mat ežia kalnuotos. Bėgant nuo 
kalno karui pilnam žmonių, pa
gedo stabdymo prietaisus ir mo 
tormanas neį-tengė karo sulaiky
ti, ritosi jis wis greieziaus žemyn, 
aut galo i-zszoko isz relių, bet tas 
jo į-ibėgimo ne sulaikė; ant ke
lio sudaužė whžiuojanezi? kariet?, 
kurioje sėdėjo du ponai, ant galo 
sudawė į ei’ę ukinįkų režimų 
ir apwirto. Prie to du žmonės 
likosi suwažmėti, iš wažiuojnn 
ežių kare 17 žmonių likosi, skau
džiai apkultų.

|| Fiulandijoj pereita >anwaitę 
visuose jos krasztnose buwo de 
monstrae’jos degtinės piieszų. 
Szimtai ir tukstaneziai žmonių, 
tui but pirma susitarę,traukė mies 
to ulyezionis ir daužė langus įtaisų, 
kur degtinę pardawinėja. Demon
stracijose ėmė dalywum? ir Hel- 
singforso universiteto studentai. 
Maskoliszkas randas ir Fmlandi 
joj rengiasi įvesti degtinės mo
nopolių, bet ežia, Lurbut, jis ne 
daug pelnys, kadangi, kaip dabar 
pasirodė, yra daugiaus degtinės 
prie-zų negu jos diaugų. Kad tai 
teip būt ir terp lietuvių.

|| Warszr.woj, vienuose
muose ant paupio, daugiausiai 
beturezių apgyventoj miesto da
lyj, naktims pradėjo atsilankyti 

; dvasios. Gyventojai tų namų 
sutarė patykoti ir persitikrinti, 
kaip iszrado tos nenorinezios 
miego besibaladojanczios nak
tims dvasios. Tas jiems isztikro 
pasisekė, jie dvasi? pagavo: pa
sirodė ja apsidengęs paklode vie
nas isz gyvenanezių tuose jau 
namuose vyriszkis.

( Mieste Astrachaniuje,iszbėgęs 
isz namų sūnūs žvejotojos Wer- 
minos, knri iszplaukė ant upės 
žvejoti, sėdo ant tilto ir laukė 
motinos. Tuom tarpu isz po tilto 
iszlindo szuva, sugriebė vaik? ir 
nuvilko jį į savo oi? po tiltu. 
Ant vaiko riksmo subėgo žmo
nės, bet po tiltu rado jau tikt su
draskyt? jo kūnelį. Oloje buvo 
10 szunų, isz kurių subėgę žmo
nės szeszis užmuszė.

Szweuto Powylo bainyczios. 
Rods akmens tankiai isz dangaus 
puola, bet teip dideli, kaip dabar 
nupuolęs ihi sziol dar niekur ne 
pasitaikė.

j| ^Vakarinėj ^Vokietijoj siautė 
baisios audros su debesų pra- 
plyszimais, kurios daug blėdies 
ir nelaimių atgabeno, dteinbache, 
prowincijoj Hessen Kasau, upės 
užtwino, wandens nuneszė tiltus 
teip, kad geležinkelių trukiai ne- 
gal bėgioti. Ant wandens užlietų 
laukų plaukinėja daugybė prigė
rusių gywulių.

D Si beri joj iszdegė neišpasa 
kytai dideli tundių arba durpi- 
nyczių plotai; iszdegusį jų plota 
skaito aut 10000 su wirszum ket 
wirtainių wiorstų, taigi tiek kiek 
wisa Suwalkų,gubern ja, Apart 
durpinyczių, iszdegė ir dideli gi
rių plotai, teiposgi ir du terpgi 
ryj ėsauti kaimai.

| Galicijoj, miestuose Gorlice, 
Pilzno ir kituose szitų pawieczių 
buwo dideli sumiszimai: kriksz- 
czionys dideliais pulkais užpuldi
nėjo ant žydiszkų purdawinyczių 
ir daug jų iszplėszė. Tas pats bu- 
wo ir Lwowe. Ant suwaldymo 
maištinjkų tapo išsiųsta kariau
na,

vo iszrast? peczių ant suszviesa- 
vimo visokių metalių. Peczius 
tasai duoda dar didesnę szilum? 
negu elektriszkas peczius Moisso- 
no, o užima teip mažai ruimo, 
kad jį galima kiszeniuje neszioti. 
Szilum? suteikia prie jo nė ugnis 
arba elektriką, bet besijungianti 
chemišku budu visoki che m isz k i 
elementai. Isz pecziaus Gold- 
schmidto galės pasinaudoti ir kal
viai, bet jie turės šiek tiek apie 
chemij? žinoti.

t L-iikraszcziai pranesza, buk 
Cb'cagos D-ras Murpby iszrado 
tiki? vaist? nuo džiovos. Waia- 
tas tasai yra tai tūli gazai įvesti 
į serga nezius plaucziae. Iszgi r a 
t? nauj? vaisi? tūli Chcagos 
laikraszcziai isz “geltonųjų veis
lės”. To jau užtenka ant paabejo- 
jimo apie tikr? naujo vaisto ver- 
'ę.

Q Paiyžiaus universiteto pro
fesorius Boulon iszrado 
fotografiszk? apar.it?, isz 
pasinaudoja prie nuėmimo 
grafijų daiktų ėsanezių po 
deniu ir ant jūrių dugno,
aparatas ras pntaikym? ir prie 
sujieszkoj'ino paskandytų ant jū
rių dugno minų. 4
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(] Pietinėj Afrikoj, netoli Port 
Alfred, nupuolė isz ,dangaus ne
išpasakyto didumo akmuo, kuri- 
sai iszmuszė žemėj skyle 120 pė
dų ilgio, 60 ploczio ir 50 pėdų 
gili?. Didumas akmens yra toks, 
kaip pusė didžiausios Londone

nauj? 
kurio 
foto
vau

Tas

|j Kaime Baianovka, Rado 
misliaus pav., Kijevos gub., kiau
lė baisus gaisras. Į vien? valau 
d? iszdegė 25 namai ir trissyk 
dauginus kilok ų triobų. Prie to 
nudegė viena senelė; 14 žmonių 
sunkiai apdegė, 7 apdegė mirti
nai.

Ii Silierijoj, apskrityj upės 
Amūro, per klonį upės Mo, per
bėgo baisus liepsnos debesis ir 
sūkurys. Prie to sudegė trys 
ukiuįkai sukuriu sugriebti. Ugms 
išnaikino pastatytus klonyj na 
mus, (>aczto ir telegrafo stacijas 
ir telegrafų linij?.

|| Miestelyj Biot, 
Prancūzijoj, sugriuvo 
4 lubų namai. Prie to, 
nesza, 30 žmonių tapo
Ant isztraukimo negyvėlių isz 
po ramų griuvėsių nusiuntė ka
riami?.

|| Mieste Lodz, Petrokovo 
gub.,valant szuliuį. žemė užgrius 
vo namų savinįk? ir du daibinį- 
ku. K-ida juos atkasė, buvo visi 
jau negyvi.

D Miestelyj Fraisk, Jekateri- 
ncslaviaus gub. iszdegė 30 na 
mų: ugnyj pražuvo penketas 
vaikų ir daug naminių gyvuly.

pietinėj 
dideli, ant 
kaip pra- 
užmuštų.

Naujas trukys Į BiifTalo.
N ckel Plate geležinkelio trū

kis No. 6 su miegojimo wagonuis 
isšwašiuoja ka-dien 2:55 walan- 
d? po pietų isz Vau Bure n St. 
Depot ir pribuna į Buffalo :mt 
rytojaus 7:40 ryto. Iš Buffalo 
eina į New York? keliu Locka- | 
wanna, į kur pnbun antr? 
wakar?. Sz»o geležinkelio kas 
dien iszwažiuoja 3 trukiai, kurie 
eina į Fort Wayne, Cleveland, 
Erie, Buffalo, New York? ir 
Boston?. Prekės pigesnės nė ki
tų geležinkelių. Offisa* 111 Adams 
St. ir Auditorium Annex. Tele
fonas Main 3389. I (33)

Naujausi iszradimai.

Q Ant stataus kalno Staufen, 
netoli Reichenhall, ^Vokietijoj, 
rengia dabar geležinkelio linija. 
Kadangi kalnas status, todėl ant 
jo trukių negalėtų užstumti nė 
garo, nė elektrikos pajiega, aut 
užvilkimo trukių ant kalno pasi
naudos isz orlaivio. Orlaivio ba
lionas turės 60 pėdų diametro, jo 
kilimo pajiega 100 centnerių. 
Wisas oriai vys su visoms prie- 
taisoms ir geležinkelio vagonas 
svers 46 centnerius, todėl galės 
paimti 34 centnerius pasažierių ir 
jų daiktų. Trūkio ratai yra ant 
szėnių, bet teip pritaisyti, kad 
jie apkabina szėnį ir todėl oriai- 
vys negali vagono pakelti, arba 
jį uuo szėnių nustumti. Kaip tikt 
trūkis bus užvilktas ant kalno, 
užtėks ėsantį prie vagono rozer- 
voar? pripildyti vandeniu ir ji
sai savo sunkumu, drauge su 
prie jo pritaisytu orlaiviu,nusiris 
pats į kalno apaczi?.

t D-ras Goldschmidt isz Leip- 
cino, ant susirinkimo elektro
technikų draugystės parodė sa-

Nauja naminių gyvu
lių veislė.

Paryžiuje, Prancūzijos sostapi 
lėj, yra susidedanti isz mokslin
usių teip vadinama “Aklimatiza
cijos Draugystė”, kurios mieriai 
yra: priaavinti naudingus kitų 
krasztų laukinius gyvulius ir 
naudingus augmenis ir per eilės 
tirinėjimų ir banda vonių išrasti 
pi-malus ant pripratinimo jų prie 
auginimo Prancūzijoj. Minėta 
draugystė darbuojasi aut Pranei! 
ziji s naudos, Paryžiuj turi puikų 
datž?, kuriame atlieku savo ban- 
davones ir iki sziol jai pasisekė 
aklimatizuoti Prancnzijoj ir prt 
(tratinti prie jos oro kelias kitų 
kraszlų gyvulių veisles, kaip 
antai duodanezias minkšt? ir 
brangiu vilu? Mažosios Azijos ož
kas, kates angoriszkoms wadiya 
mas naudingų augmenų (irisą 
vino dar dauginus. Paskuiimuo-e 
laikuse ji užsiėmė prisaviuimu 
gyvenanezių kaipo laukiniai vi. 
durinėj Afrikoj zebrų. Žebros y 
ra tai gyvuliai užimanti vidurį 
terp a-ilų ir arklių, dailiai dryžos 
parvos, neiszpasakytai greiti. 
Prisavinimu jų užsiėmė dar se 
novės lymtonų .laikuose, kelias 
poras dėl Rymo ciecorių iš
tikto pasisekė prigavint i, bet Ry
me tie gyvuliai nesi veisė, tod?l 
ir placziaus isz to pasinaudoti ne 
buvo galima. Dabar tuom vėl 
užsiimė Paryžiaus Aklimatizaci
jos Draugystė. Ant savo banda- 
vomų ji parsigabeno |>or? zebrų, 
pagailę ir patin?; patinas vienok 
pastipo, todėl draugystė nega
lėjo daryti bandavonių kaslink 
veisimosi Patyli u j tų gyvulių. 
Užleido pataitę su eržilu ara
biškos arklių veislės, tas vie
nok isz syk neiszdavė vaisių,kaip 
paskui mokslincziai isztyrė, todėl, 
kad užleidimas buvo ne atsakan- 
cziame laike. Žebros mat ant pa- 
sibėgimoturitrump?Iaik?,po tam 
užleidus jau mat vaisius neužsi
mezga. Antį? kart?, kadangi 
mokslincziai neužmirszo taikytie 
si prie bėgi mosi zebrų laiko, už
leista su tokiu jau arabiszkos 
veislės eržilu draugystės tuiima 
zebrų pataitė užsivaisiuo ir at
vedė muistytos veislės gyvulį, 
geltonos parvos su baltais sker
sai kun? dryžiais. Dabar tas pa
turėtas žebros kumelukos turi 
jau pusantrų metų ir auga genu: 
galva ir kūnas jo uiekuom nesi
skiria nuo arklio arabiszkos vei 
sies, uodega ir nagos panaszios į 
uodeg? ir nagas asilų. Kaslink 
greitumo, jis teipjau greitas kaip 
ir žebros, o kaslink dailumo, dai
lesnis jis už arklį ii už asil?. 
Garsindama apie tai savo išlei
džiamam laikrasztyj minėta drau
gystė priduria, kad jeigu ir nepa
siseks pripratinti ir surasti pama- 
t? ant auginimo Prancūzijoj zeb
rų, tai visgi bandavonės tos ne
pasiliko be naudos, kadangi jos 
davė isz susimaiszyroo 
zebrų ir arklių nauj? naminių 
gyvulių veislę, kuri, teip kaip 
paeinanti isz susimaiszymo arklio 
ir asilo mulai, galės būt su nauda 
Prancūzijoj auginama, isz ežia 
pereis ji ir į kitus kraštus.

Prekė pinĮgų.
Ruskas rublis po................53c.
Prusiszkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekwieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztų.

(Tąsa).
Isz miestų svarbesni- Bdfort, 

tvirtynė prie perėjimo vadinamo Burgandiszkais vartais; 
yra tai vienaitinė tvirtynė, kuri vokieczių isz pats karės 
pradžių apstota 1871 m. ne pasidavė iki karės pabaigai. 
Besanson teųiosgi tvirtynė ^ginanti kelius vedanezius nuo 
Szveicarijos. Dijon (Dižon), apaezioj kalnų Cote d’Or, 
išgabena isz ežia daug vyno. Lyon, turintis pusę milijono 
gyventojų, prie įpuolimo Saonos į Rodanų, teiposgi tvirty
nė, garsus visame sviete savo szilkiniais iszdirbimais. Lyo- 
no szilkiniai audimai, aksomai didžturezių perkami po 
visų svietų, nors brangesni už tokius jau iszdirbimus kitų 
krasztų, bet užtai kaslink gražumo, nėra niekur jiems

Lotaringija užima iszkilimų to jiaties vardo. Sziauri- 
nę jos dalį prancųzai nužudė per paskutinę karę 1’871 m.; 
pietini gi dalis pasiliko prie Prancūzijos; toj daly j svar
biausi miestai yra: Toul, ant upės Mozelles ir Verdun ant 
upės Mozos.

Viduryje yra:
* Auvergne (iszsitaria Ovem) užima granitinį iszkilimų 

to paties vardo visaip tekanezių vandenų iszgraužytų. 
Kalnai Overnijos yra tai, teip sakant, gamtos padirbtos 
tvirtynes, kuriose ilgiausiai gynėsi Galiai nuo įsiveržusių 
į jų krasztų rymionų. Aemė’czia uoluota, nevaisinga, turi 
vienok kaip kur geras ganyklas. Gyventojai, negalėdami 
iszmisti namieje, traukia ant uždarbių į kitus Prancūzijos 
miestus. Isz viso Overnijos ploto tikt upės AUiero klonis 
yra labai vaisinga, ji užima vietų iszdžiuvusio ažero Li- 
magne (Liman). Kalnuose Overnijo? seniai butą daug vul
kanų, kurie vienok jau užgeso, bet dideli jos plotai szių- 
dien sustingusios lavos uždengti. Miestas Clermont beveik 
visas pastatytas isz lavos, yra jis apaezioj kalnų Puy de 
Dome. Vichy, jo aplinkinėse teka mineraliszki szaltiniai.

Lyonnais užima rytinę dalį kalnų pietinės Prancūzi
jos. Yra ežia turtingiausios Prancūzijoj anglių ir gele
žies kastynės. St Etienne, turintis 200000 gyventojų, gar
sus savo iszdirbimais isz plieno ir geležies.

Ant šiaurinių (lakranczių žemumos yra:
Flandrija; užima ji žemų krasztų nuo jūrių, iszil- 

gai Belgijos rubežių; dalis tos provincijos yra žemiaus 
jūrių (lavirsziaus, ant apsaugojimo nuo apliejimo yra nu- 
pylti augszti pylimai. Žemė ežia labai vaisinga. Isz mies
tų verti paminėjimo: tvirtynė Dunkirk prie jūrių, nuo 
Anglijos pusės. Lilis, turintis 250000 gyventojų, jame yra 
daug visokių dirbtuvių.

Belgija.
Į šiaurius nuo Prancūzijos yra maža Belgijos kara

lystė, esanti tarpe Vokiszkos ir Prancuziszkos žemumos, 
užima kai (ii spragų terp Vokiszkų ir J’rancuziszkų' kalnų ir 
Vokiškų arba Sziaurinių jūrių; į jų prisigriebia isz Pran
cūzijos kalnai Ardėnai. Sziaurini jos dalis tveria žemu
mų, pietini gi, prie Prancūzijos rubežių, yra kalnuota, uži
ma ji šiaurinį szonų Ardėnų kalnų, kuriuose yra neiszpa
sakytai turtingos akmeninių anglių ir geležies kastynės. 
Belgija užima plotų 500 ketvirtainių mylių, taigi mažiaus 
negu Žemaitija, bet gyventojų turi su virszum 6 milijo
nus, taig išpuola apie 12000 galvų ant ketvirtainės my
lios; yra tai krasztas tirszcziausiai apgyventas ant viso 
musų žemės paviršiaus. Nors žemė, ypacz gi ant žemu
mos, neisz(>asakytai vaisinga ir gerai apdirbta, bet ji ne 
gal visų gyventojų iszmaityti, žemė ne gal suteikti visiems j 
uždarbį, ttulėl jos apdirbimu užsiima tikt dalis gyventojų, 
kita gi didesni dalis užsiima pramonėmis. Belgijoj ne ma
žai yra visokių fabrikų, garsus yra Belgijos geležiniai isz- 
dirbimai. Gyventojų vienok apszvietimas stovi žemiaus 
negu kaimyniszkuose krasztnose. Sziaurinės Belgijos da- j 
lies, taigi žemumos gyventojai germaniszkos kilmės, gimi-i 
ningi holandiecziams, vadina juos Flamandais, pietinėj gi, | 
kalnuotoj dalyj gyvena prancūzai, vadinami Valdonais. | 
Nors kalbanczių flamandiszkai yra daugiaus, bet prancu- 
ziszka kalba yra vartojama visose augsztesnėse mokslainėse 
ir urėduose, tikt neseniai Flamandams jiasisekė iszkariau- 
ti platesnes tiesas savo kalbai. . Visi Belgijonys, nors 
skiriasi savo kalba, bet iszpažįsta vienų katalikiszkų tikė
jimų. Pirmoje pusėje szio amžiaus Belgija ir Holandija 
tvėrė vienų Niderlandų vieszpatystę.Tiet paskui pasidalino 
į dvi, katalikiszka dalis ^utvėrė Belgijos karalystę, protes- 
toniszka gi dalis sutvėrė Holandijų. ] .

Prancuziszkoj, taigi kalnuotoj Belgijos dalyj yra mies
tai su daugybe visokių dirbtuvių, kaip antai, Namur, prie 
įpuolimo upės Sambros į Maasų. Lieye (iszsitaria Liež) 
arba Lnsttich, turi apie 200000 gyventojų, yra ežia daugy
be fabrikų visokių geležinių iszdirbimų, ypacz gi ginklų.

Sziaurini Belgijos dalis užima žemumų, pasidarusių 
nuo jūrių ir upių suneszto dumblo; tokias žemumas prie 
pakranezių vadina Marschais. Didesni marschų, dalis y(iacz 
gi į sziaurius nuo Belgijos, Holandijoj, yra žemiaus jūrių 
Įiavirsziaus; kadangi žemė ant jų vaisinga, tveria puikias 
ganyklas, tai gyventojai saugoja tas vietas nuo užliejimo 
tyczia nupiltais pylimais, kurie turi iki 50 pėdų augszczio; 
dalis marschų už tokių pylimų, kuriuos užlieja laike pasi
kėlimo jūres, vadinasi Wattais\ dalis gi esanti kitdj pylimo 
pusėj, kur ant iszdžiovinimo yra iszkastų daug kanalų ir 
vėjinių malūnų, kurie isztraukia dar pasilikusį vandenį ir 
tokiu budu per prisidėjimų žmogaus, klampynes ir ažerai 
tapo paversti į puikias ganyklas ir dirvas; tuos krasztus, 
žmogaus rankų sutvertus, vadina Polderais. Ant polderų 
ganosi puikios veislės galvijų bandos, augina kvietkas, 
kurias gabena į visas svieto dalis. Isz miestų svarbesni: 
Ostenda, garsios maudynės, kur kas vasarų suvažiuoja isz 
visų svieto krasztų daug didžturezių, Bruges, netoli jūrių, 
seniaus buvo turtingas, buvo ežia daug fabrikų, vedė 
didelę prekystų, bet dabar nupuolęs, kadangi pasitraukus 
nuo suneszto dumblo krantams toliaus į jūres, iki jam lai
vai ne gal atplaukti. Gent, arba Gindavo, turi 200000 gy
ventojų, prie įtakos upės Lysos į Szeldų, turi drobių dirb
tuves, teiposgi garsus isz auginamų kvietkų, kurias gabena 
į kitus krasztus; Brukselle, Belgijos sostapilė, turi 400000 
gyventojų, vienas isz gražiausių ant musų žemės miestų, 
pagarsėjęs savo mezginiais, kurių mastų parduoda po 100 
ir po daugiaus rublių; į pietrytus nuo Brukselles yra gar
sus muszio laukas Waterloo, kur sujungtų anglijonų ir vo
kieczių pajiegų Napoleonas likosi galutinai pergalėtas ir 
tai per neiszpildymų jenerolo Grouchy Napoleono prisaky
mo. Prie įtakos upės Szeldos yra miestas Antverpen, tu
rintis 300000 gyventojų, geriausias Belgijos portas, isz ežia 
plaukia pasažieriniai laivai ir į Amerikų.

Holandija.
Holandija užima vakarinę dalį Vokiszkos žemumos, 

žemumas marschais vadinamas, prie jūrių krantų, į sziau
ri us nuo Belgijos, vienu szonu atsiremia į Vokiszkas jūres, 
į rytus jos rubežiai susiduria su Vokietija. Didesni dalis 
Holandijos marschų yra žemiaus jūrių pavirsziaus; ant ap
saugojimo tų plotų nuo jūrių užliejimo traukiasi gyvento
jų padirbti augszti pylimai, užtenka juos prakasti, o jūrės 
užlietų didesnę Holandijos dalį; holandiecziai tų buvo pa
darę laike Napoleono, kada į jų krasztų įsiveržė prancūzai. 
Žemumos tos iszrėžytbs žmonių nukastais kanalais, kurie 
yra geriausiais žmonių susineszimams kelias, iszilgai tokių 
kanalų nupilti augszti pylimai, ant kurių padirbti keliai 
važinėjimui vežimais. Holandiecziai nepasiganėdina tais 
plotais žemės, kokius turi, bet stengiasi vis daugiaus pa
veržti nuo jūrių. Prie ptfkranczių yra daug į kietžemį 
įsipjovusių ne gilių užtakų, ne tinkanezių laivams plauki
mui, kurios tikt žvejams naudų atgabena. Tokias užta- 
kas gyventojai iszdžiovina, nupiltais pylimais apsaugoja 
nuo jūrių vilnių, pasilikusį gi vandenį iszsemia tam tikslui 
pastatyti malūnai ir nuvaro į jūres, vietose gi, kur pirma 
buvo jūrės, apsigyvena žmonės. Toki iszdžiovinti plotai 
turi žemę vaisingų, tokios netikusios užtakos persikeiezia į 
puikias ganyklas ir į dirbamus laukus. Kaimai ir miestai 
statyti ant tyczia nupiltų kalvų. Kadangi ant marschų 
vanduo sūrūs ir ne tinka gėrymui, todėl holandiecziai ant 
savo namų stogų turi Įiarengtus rezervoarus, kuriuose ren
ka vandenį lytų laike. Holandijoj trūksta akmenų ir gi
rių, todėl medegų triobų statymui turi parsigabenti isz 
svetur, kaip antai akmenis isz Norvegijos, medžiai gi atei
na upe Reinu, kuri per Holandijų isz Vokietijos teka. Laike 
didelių vėtrų, ne kartų jūrių vilnys iszardo pylimus ir ne
tikėtai užlieja didelius žemės plotus, prie to ne apsieina ir 
be žmogiszkų aukų. Tas vienok pavojus holandiecziams su
teikia didesnę energijų kariauti su jūrių pajiegomis, jie 
neiszpasakytai darbsztus, nuolatini kova su jūrėmis padarė 
isz jų geriausius ir drąsiausius jurinįkus. Po Anglijai 
Holandija, prilyginant prie savo gyventojų skaitlians, 
turi daugiausiai kolionijų kituose krasztnose. Holandie
cziai yra germaniszkos kilmės, giminingi Belgijos Flaman
dams. Holandija užima plotų apie 600 ketvirtainių my
lių, taigi mažiaus negu Kauno gubernija; ant to ploto 
gyvena 5 milijonai žmonių, kurių daugumas iszpažįsta 
protestoniszkų tikėjimų; daugiausiai katalikų yra prie Bei- 
gijos rubežių. Gyventojai užsiima jurinįkyste ir užjurine 
prekysta, augina puikių veislių naminius gyvulius, garsios 
yra visame sviete holandiszkos veislės karvės. Sėja 
Holandijoj daug linų, žinomos yra visame sviete holan
diszkos drobės, sūriai ir silkės. Pramonės, dėl stokos an
glių, negali ežia pakilti. Holandijos gyventojai pagarsėję 
visame sviete isz savo szvarumo, nė viena tauta nesirūpina 
teip apie szvarumų kaip holandiecziai. Kaimų ulyczias 
szluoja kas dienų, namų grindis teiposgi mazgoja kas 
dienų. Nuo holandiszkų moterų musų lietuvės galėtu 
szvarumo pasimokinti.
, Isz Holandijos miestų svarbiausi: Rotterdam, turintis 

250000 gyventojų, prie įtakų Maaso ir Reino, turi dideles 
laivų dirbtuves; isz ežia plaukia pasažieriniai laivai į 
Amerikų ir į kitus krasztus. Amsterdam, didžiausias ir 
turtingiausias Holandijos miestas, turintis pusę milijono 
gyventojų, sujungtas kanalais su jūrėmis, kuriais atplau
kia didžiausi jūrių laivai. Amsterdam yra prie įtakos 
upės Amstel į Zuidersee užtakų, pastatytas ant klampy
nių, todėl namai statyti ant iiolių, iszrėžytas kanalais, 
kuriais plaukinėja laivai. Kadangi Zuidersee užtaka ne 
gili, netinka didesniems laivams, todėl Amsterdam likosi 
nukastu giliu kanalu sujungtas tiesiog su jūrėmis; kanalas 
tas bėga iszilgai viso Holandijos pussalio iki kariszkam 
jiortui Helder, sziaurinėj pussalio užbaigoj. Netoli Am
sterdamo yra Zaandam, kur yra didelės laivų dirbtuvės. 
Alkmaar, viduryj Holandiszko pussalio, vedantis didžiau
sių prekystų sūriais. Į vakarus nuo Amsterdamo yra 
miestas Haarlem, prie ažero to jiaties vardo, kurio vande
nis vienok su pagelba vėjinių malūnų isztraukė ir visų 
ruimų pavertė į vaisingus laukus; kur pirma buvo vanduo, 
dabar ežia puikus daržai, ant kurių augina kvietkas ir jų 
sėklas siunezia į visus svieto krasztus. Į pietva karus, 
netoli jūrių, yra Haga su 200000 gyventojų, šauniausioj ir 
sveikiausioj Holandijos dalyj, vieta gyvenimo Holandijos 
karalių; netoli Haagos, už pakranezių diunų, yra Schevenin- 
gen su maudynėmis ant jūrių.

Szweicarija.
Szveicarija; teip kaip ir Suvienytos Vieszpatystės 

Sziaurinės Amerikos, susideda isz atskirų republikų,i ku
rios savo viduriuose valdosi visai neprigulmingai viena 
nuo kitos, tikt Szveicarijoj tos republikos yra mažos, 
smulkutes, vadinasi kantonais. Szveicarija užima vidurį- . 
nę Alpų kalnų dalį nuo Mont Blanco iki Ortleso, rytinį 
szonų Jura kalnų, Szveicariszkų iszkilimų terp Juros ir Al
pų kalnų. Visas jo pavirszius yra 800 ketvirtainių my
lių, taigi truputį daugiaus negu Kauno gub.; ant to ploto 
gyvena 3j milijono gyventojų, taigi ji netoli dukart tirsz- 
cziaus apgyventa negu Lietuva. Gyventojai susideda, isz: 
Vokieczių, Prancūzų, Italijonų ir Reto-Romanų. Prancū
zai gyvena vakariniuose kantonuose; pietinės Alpų kalnų 
klony s apgyventos Italijonų, rytiniai gi kantonai Vokie
czių; terp vokieczių ir italijonų, neprieinamuose kalnuose 
užsiliko dar Reto-Romanai, bet jų yra vos apie 10000 gal
vų.

Viduriniai Alpai traukiasi nuo Mont Blanc’o iki Reus- 
so ir Tessino klonių; Rodano arba Ronos klonis padalino 
juos į dvi dali: į pietinę, kuri apima Penniniszkus ir Le 
pontiszkus Alpus ir į sziaurinę apimanezių Berno Alpus.

Penniniszki arba Valliszki ir Lepontiszki Alpai trau
kiasi nuo perėjimo Mažojo Bernardo iki Simplon perėjimui, 
į sziaurius turi klonį virszutinės Ronos arba Vallis klonį, 
į pietus atsiremia į Lombardijos žemumų. Virszunės jų 
beveik visur pereina linijų amžino ęniego, toj dalyj yra 
augszcziausios Alpų virszunės, kaip antai paminėtas jau 
Mont Blanc turintis 4800 metrų, Matterhorn turintis 4500 
metrų arba 14850 pėdų, Monte Rosa 46000 metrų arba su 
virszum 15000 pėdų. Virszunė Mont Blanc yra puikioje 
Chamouny klonyj, turi didelės piramidos pavidalų, Mont 
Rosa, nors truputį mažesnis, bet statesnis už Mont Blanc’ų. 
Per Penniniszkus Alpus isz Vallis klonies į Aosta klonį 
veda perėjimas Didžiojo Bernardo, į rytus Mont Blanco, 
žemesnis gi perėjimas Simplon yra į rytus nuo Mont Rosos, 
vedantis isz Vallis klonies į Lago Maggiore klonį. Į sziaurry- 
tus nuo Simplon perėjimo traukiasi Lepontiszki Alpai.

Bemiszki Alpai traukiasi paraleliszkai su Penninisz- • 
kais, atsiremia nuo pietų ir vakarų į Ronų, į sziaurius į 
Prieszalpinį iszkilimų, į rytus į Reusso klonį ir į ažerų 
Viervaldstaetter. Bemiszki Alpai ne kiek -žemęsni už 
Penniniszkus, vidurinėj dalyj yra augszcziausios virsziu 
nes iszkilusios ant 4000 metrų arba suvirszum 13000 pėdų 
augszcziaus jūrių pavirsziaus. Isz tokių virszunių svar
biausios yra: Jungfrau ir Finteraarhom.

(Toliaus bus)
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Wietines Žinios.
— Sawinįkas cigarų pardawi- 

A nyczios po nr. 2942 W. 26 st., E. 
Kuntz, sugriebė ant wagystos 14 
m. Fredą Svvanbergę. Prekėjas 
apdaužė vaikinę ir iszmetė jį lau
kan. Waikas, werkdamas parbėgo 
namon ir pasiskundė tėwui. Tė- 
was tuojaus nuėjo pas prekėj'ę, 
bet tas, pagriebęs dwiwamzdę, 
kaip tikt Swanl>erg įėjo į parda- 
winyczię, įtvare jam szuwį į kru
tinę ir užmuszė ant wietos. Susi
rinko tuojaus žmonės ir norėjo 
Kuntzę lynczuoti, tas wienok gy
nėsi su karabinu, kol ne atvvažia- 
wo patrolės wežimas, atidawė 
policijanl ams karabiną ir dawėsi 
suimti. Žmonės dar bandė Kuntzę 
paweržti isz patrolės wežimo, bet 
nepasisekė.

— Chicagos policijantai pati
ko ant ui. prastai apsirėdžiusią 
moteriszkę su ketwertu tvaikų; 
paklausta ji, papasakojo, kad at
kako į Chicagę isz Muncie, 
Ind. apleista tvyro, be pinįgų- 
Paėmė ją ant policijos stacijos ir 
ten su tvaikais priglaudė ir maiti
no, kol wyrę jos ne suras. Lzbu- 
wusi kiek prie policijos, ji pasa
kė, kad nori persikraustyti į tva- 
karinę miesto dalį, kur srytvena 
jos pažįstami. Paklausta isz ko už
silaikys per tą laikę, jeigu pa
žįstami jos nepriglaus, moterisz- 
kė parodė pundelį popierinių pi 
nįgų, kuriame buwo apie 300 
dol. Anoje moteriszkė ėdanti len
kė.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
Diekson st. ties nr. 294, susirinko 
aplinkiniai tvaikai; ant užpaka
linės namų verandos sudėjo Lu 
bozinski, koksu Ivtbat ir dar du 
tvyriszkiai. Ui ką ten sėdinti susi
barė, laike barnių Lubozinski 
iszsitraukė rewolwerį ir szowė į 
sawo prieszę, bet ne jam pataikė, 
tikt stowincziam tolinus ant tusz 
ežio pliaciaus 16 metų Kustakui; 
kulka pataikė jam į peczius. 
Kustakę nugabeno į ligonbulį; 
paszotvimę daktarai pripažino už 
labai pati ojingę. Lubozinski isz 
syk pabėgo, bet suėmė jį vėliaus 
jo gytvenime ir nugabeno į polici 
jos aresztę.

— Prapuolė gytvenantis po nr. 
179 Bunkėr st. žydas Louis 
Weisbaum; policija sprendžia, 
kad jį turėjo kur nudėti teiposgi 
žydai: Mandel Korshat ir Jokū
bas Schaffener. Weisbaum mat 
girdėjo, kaip anuodu tarėsi sawo 
namus tyczia padegti aut sugrie
bimo ugnapinįgių; kad Weis- 
baum neiszduotų, turbut, jį už
muszė. Korshato ir Schaffenero 
teiposgi iki sziol nerado.

— 2b m. C. W. Tucker, elek
trotechnikas, taisė elektrikus dra- 
tus namuose po nr. 308 Deai- 
born st.; neatsargiai iszkiszo gal
vą į elevatoriaus skylę. Tuoin 
tarpu nuo virszaus leidosi elatva- 
toiius, sudavė Tuckerui į nugarę 
ir nulaužė nugarkaulį. Paszaukė 
gydytoja, bet ir tas jau nieko pa
gelbsti negalėjo: Tucaer tuojaus 
pasimirė.

— D-ras Fr. Siddal, gywe- 
nantis po nr. 215 Jansen avė., li
kosi apskųstas už pardavinėjimą 
daktariszkų dipliomų “Illinos 
Standard College of ^ledicine”. 
Dipliomus pardawinėjo nebran
giai, tikt po 15 dol. Gaila, kad 
apie tai nieko nežinojo Lietuvos 
felczeriai, D-ras Siddal butų isz 
jų pridirbęs dauginus iietutviszkų 
daktarų Amerikoj, negu reikia.

— Pereitos subatos dieną, ant 
18 ui., ant elektriszkos sztritkarių 
linijos Indiana avė. ir Weutworth 
avė. susimuszė du karai, prie ko 
konduktorius Stephen ir du paša- 
žieriai tapo gana skaudžiai ap
kulti ; apkulimai tie wienok/.nors 
skaudus, bet nepavojingi,

F. Dunnebceke sulyg sziędie 
nai jau iszpardavė 36 lotus po 
$75 ir augszcziau, ant 22ros ui. 
Melrose Park, III. Sako, kad 
tuos lotus pirkosi gyventojai 
miestelio Melrose Park, ir ketina 
ant jų szįmet budawolis. Kiek- 
wieuam verta tuos lotus pama
tyti, pakol dar neiszparduoti.

Draugyszcziu reikalai.
Draugystė Lietuvos Sūnų lai

kys sawo mėnesinį susirinkimę tuo 
jaus po 12 vai. vidurdienio, 12 
d. Birželio 1898 m., salėje L. A 
Žuko, 3301 Auburn av., ant kurio 
bus apsvarstymas apie reikalus 
uždėjimo lietuvvhzko tauliszko 
Susiwienyjimo Amerikoj ir kito
kių swarbių dalykų. Ant to susi
rinkimo privalo pribūti visi sąna
riai minėtos d r tės. Teiposgi no
rinti įstoti į tę draugystę gali atei
ti ant prisiraszymo. Su guodone,

Dr tė Lietuvos Sūnų.

Grand Opening!
Atidaręs nauję saliunę po nr. 

3335 Fisk st., rengiu balių jo 
įkurtuvių ant subatos ir nedėlios, 
18 ir 19 Sėjos, ant kurio grajys ge 
ra muzika ir bus gražus pasilink
sminimas. Dėltogi visus lietu
vius užpraszau atsilankyti.

Su guodone,
Joną* Szemaitis, 

3335 Fiskst. Chicago, III.

Kitas pagerinimas.
Ant Niekei Plate geležinkelio 

trūkio, No. 6, iszwažiuojanczio 
isz Van Buren St. Depot Chica
go, III., prie tvirszutinio geležin 
kelio, 2:55 valandą po p etų, 
Buffalo ir vietinės stacijos yra 
miegbjimo vagonai. Teiposgi isz 
Buffalo į Nev Yorkę eina miego
jimo wagonai Niekei Plate ir 
Lockawanna kelių. Prekės piges
nė^ kaip ant kitų kelių. Trukiai 
puikai parengti su miegojimo ir 
walgymo wagona:s, yia geriausia 
tarnysta.

GERAS HARGAMISTRA
Paj eszko wietos už varga- 

mistrę prie lietuviszkos parūpi 
jos. Turi gėrę paliudyjimę isz 
paskutinės wietos.

Petras Bujauskas, 
712 Darson st., Pittsburg, Pa.

Naujas miegojimo trukis 
terp Chicago ir Buffalo No. 6 
Niekei Plate geležinkelio iszvva- 
žiuoja isz Chicago 2:55 valąndą 
po pietų kasdien, isz Van Buren 
St. Depot, prie wirszutinio gele
žinkelio. Trukis eina per dien net 
į New Yorkę su geriausia tarnys- 
ta.

NUO REDISTES. .
Wisiems skolingiems už “Lie

tuvę”, kurie aplaikė nuo mus pa
regi n i m u s ant užsimokėjimo ir 
eulyg 13 dienai szio mėnesio ne- 
dawė mums jokio atsakymo, 
“Lietuvę” sulaikėme. Kurie 
nori skaityti, tegul užsimoka kę 
yra skolingi ir prisiunezia prenu- 
meratę ant toliaus, o “Lietuvę ’ 
wėl siusime.

Laikrasztis ‘ L;etuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliarų ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. Kuįgelę 
gali iszsirinkti sau isz inusų kata- 
liogo, kas kokią nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresą:

A. Olszevskis, 
SubSta. No". 60., Chicago, III.

Paj iesz kojiniai.
Pajieszkau sawo brolio, Jono Kren- 

ciaus ir draugo Antano Pociaus. Girdė
jau, buk jie gyvena kur arti Chicagos. 
Teiksis jie patys, ar kas kitas.duot man 
žinia ant szio adreso:

Antanas Krencius,
115 String st., Chicago, III.

Pajieszkau sawo giminaiezio, Aluizo 
Waiszwilos, isz Kauno gub., Reseinių 
paw., Baltkalnės kaimo. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot man žinią ant szio 
adreso:

Joseph Pereigis, 
Bo.x 363 Randolph. Mass.

Pajieszkau Sawo pusbrolio, Juozo 
Jankewycziaus. isz Kauno gub. Šiaulių 
paw. Stoniszkės folwarko. Tieksią atsi- 
szaukti ant szio adreso.

Antanas Siemaszka,
424 Lisbon St. Lewiston, lie.

Laiszkai ant paczto.
557 Bara Prejme 
563 Bernasek J. 
565Berarel Juiyan 
568 Bleazey Alina 
573 Barake wekl A. 
583 Choelzionka M. 
589 Duelenezky A. 
600Gagola Ludw. 
601 Garsztecka A.
605 Goosky Stanisl. 
611 Gynvanga Stef. 
612Gyrett Marie 
622Jankowski Lu. 
625Jesak Ivan 
629 Kamaryk Ignac
641 Koprowska Fr.
642 Kronkiewycz J.

643 Kowalski A.
646 Kuczynski A.
648 Kury to Mike
651 Lazezoiski A.
654 Lewkowicz A.
659 Mara lak u b
660 Markowski Ig.
663Nalesu R.
6?1 Palilionis Geo.
672 Pallionis Geo.
678 Pronator W.
679 Raczkauskis F.
704 Siafieras W
722 Vodrurka Fr.
731 Wozezmlis A.
7S1 2aremba Si.
737 Zubas John

Nauja knjga!
Sziose dienose iszėjo isz po 

spaudos nauja ir lahai naudinga 
knį^elė: Trumpa Geografija ar
ba Žemes Apraszymas, sutaisyta 
Nerio. Czia yra trumpai ir kuo- 
aiszkiausiai apraszyta wisos pen
kios svvieto dalys, jų gyventojai, 
gytvuoliai ir augmenys. Svietas, 
jo dalys ir salos yra perstatyta 
mapoinis, o žmonės gyvuoliai ir 
augmenys aiszkiais paweikslaisH p
Knįgelėje yra 48 abrozdėliai ir 26 
mapos. Knįgelė turi puslapių 144. 
Jos prekė 25c. Iszsiraszydami ir 
pinįgus prisiųsdami adresuokite: 

A. Olszevskis,
Sub. Sta. 6J Chicago, III.

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

A. Olszevskis,
924 38rd St., Chicago, UI.

Pigiai ant parandavvojinio Sz.to 
ras su basementu ir stoe. G«ras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: 
Chielevski, 3301 L įurel st.

(l»-9)

Perskaitykit nauję Melrose 
Park Lotų apgirsinįmę. Norėda-
mi pirkti, dasižinokite pus Juozą 
Stefankevyczių, Melrose Park, 
III., nes jis tenai dabar lotą pir 
ko, tai duos Jumis geriausią infor
maciją.

Duok pataisyt sawo . 
peczių!

Jonas Rimkus gerai sutaiso se
nus, iszdegusius peczius ir pada
ro juos tokiais gerais kaip naujus, 
už labai pigią užmokestį. Jeigu 
turi sugedusį peczių, tai paraszyk 
jam postalkartę, o jis atvažiavęs 
apžiūrės tavo peczių ir pasakys 
kiek jo sutaisymas kasztuos. Už 
apžiūrėjimą nieko nereikalaus. 
Adresuoki t:

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

OM)

Knigu Ratai iogas.
Knigos swietiszk<M intalpoa.

Abecela lĮrtuuM1 inokintuwe dėl waiku 80c. 
Amžiau. Kalas Ponsko Piloto, karia buwo

auilie VVieazpaliea Jėzaus..........................5c
ANDKRHONO PASAKOS. Vieouje kayr»-

leie 10 gražiu paaakalezia......................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
AneKdotal lazaitarinial Ir patarles laz K.vw»-ni-

tno aenowes Grekonu bei Rymionu" ’* 5c 
A pieka Diewo...................■ ............................. 11.00
Aliute duktė kunlKuikszczio Kerniaus, nauja

ir Kruži pasaka ............................................. 5c
Apie kalbu pradžia Ir tikros rudes dėl apaisauKO- 

iimo nuo neprieteliu wedancziu hz tikro ir 
lazKaninKO tikėjimo kelio iu prapulty. Clla 
raazejHS nurodo kurios yra seniausios ant 
swieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
)ietuwi.lka kalba yra seniausia ir kad turi 
dauKiau.iai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalkintt; ant galo paduoda rodąs kam
nuo tu neprieteliu npiizaugoti . ItM

Arielka yra nuodai paeinanti t»s girtybei, t’zia 
aptalžo kai yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta iu ketunaii abrozeiiait žmo
gau. pilwo, kokios isz girtybes Ilgo* pastoja 
ir paduoto, rodos kaip nuo to galima nziigy- 
dyti. . . . . :i5c

Railas Karžigis (eile.)........................................5c
Birutes dainos “ ** . 10c
Budai gydymo. Daktariszka knyga...............4'Jc
Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo, freke •• •• fl.oo

Daniu skrynele ., ,. 80c.
Dewoniszkiu kryžius ilsztyrlmas apie Devo- 

niszkiu kaimo kryžiui .... 10c
Du broliu pieszinys isz turku kares su masko

liai. .................................................fc
Duonos jieszkotojai (apysakai ... 35c
Du pulkus apraszymai apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimą vaiku $1.00
“Dirva" niedega S. IHukanto bijografljai (gy

venimui). Yra tai uaujause knlgele ir labai 
akyva, kurioje aprasz.ytas gymenimas Sima- 
noDauksnto nuo p.t kūdikystes iki jo siuer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi ka velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knige eje randasi daug dainų Jr kitu gra
žiu straipsniu Preke , 80c

Etnoliogiszkos smulkmenos 85c
Egl>- žalcziu karaliene ir Iszgriovimas Kauno 

pilis 1352m., du puikus dramai paraižyti A- 
lek.aiidro Gužuczlo .... 25c

Genu Dede. Graži pasaka Isz sziandienlmo Lie
tuviu padėjimo . . . . . 10c

Gyvenimas Stepo Rauduosio imaakos 15c 
Gyvenimas Genavaites (Genovefos). Yra 

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

Graži vaiku knygele ** ** * 10c
Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrukos " " 10c
Istorija iszlaiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... »0c
Istorija gražios Mageienos ., 2Oc
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Para.ze Zanavykas. . 40c
Iszganima. vargdienio. Knlgele pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c 
Juokingas pasakojimas apie Bzaltabulzius

ir du gražus straipsniai isz ukimkystes 5c 
Juoaupas Koniuszevskis. arba kankinimas

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

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

sutaisytos ant4 balsu, dėl wyru ,. 85c.
Kaip igytle pinigus ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

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

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ ,, 10c.
Kas yra. o kas bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas pasaka „ ,, 10c
Kinai ir kaip jie gvveua.......... ................... 10c
Kelios istorlszkos dainos. Czia talpinusi labai 

gražios ir svarbios dainos apieKietuvos pra
eitin. jos lietuviszkus kunigaikssezius. Kra
žių skerdyne irtt. . . . 10c

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai
dingumą. . . . .10c

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

Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pu'1.64 10c

Kabalas talpinanti* savyje visokius užmini- 
mus ir ant ju reikalaujanti žtsakyfnai. lOo

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižytos kn. Anta
no Vienožinsko. Labai gražios dainos 20c 

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

Lengvas būdas paežiam per savęs pramok
ti e raszvtie, dėl nemokaneziu 10c

Lietuvlszkos dainos isz visur surinktos, 
apie keturi szimtai dainų “ 82.00

Lietuviszkas sziupinis ■■ ftc
Lietuviszkl Rasztai ir Rasr.tlnykai 50c 
Lietuvos Kankles, nauju dainu knygele tu

rinti 72 dkinas. , ,, 15c.
Lietuviszias lementorius vokiazkom* lite

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

kiszkoms HUroms. , 36c
Lietuvos Istorija, paraškyta 8. Daukanto,dvi 

dideles knygos, kožtra po |1.9), sykiu
abi..................................................   83.00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurios galima iszmokti 
gerai virti valgius ir atsakancziai vesti 
kukue.................................................80c

Lietuvystes praeitis,dabartis Ir ateitis 25c 
Medejo pasakojimas. Szi knygele yra nsuding* 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap- 
‘ raszo atsitikimu*'vieno Medejo su visokiais 

žvėrimis po svetimus kraaztus svieto. Yra 
tai akyvas ir pamokinanti* apsakymas su 
trims abrozellais. . 10c

Maskolijos politika su Europa ir kataiikiszka 
bKŽnyczla. Iszrodyma* kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuviu* ir ju 
bažnyczias . . , lOc

Musu mužikėlis Užduotas *nt naudo* Lietuvos 
Ukinyirams Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautbzkas kilimas. Po tam ro
dos ukinykams prie gero vedimo uklnykys- 
tes. ir keletas pasakaieziu . . 10c

Medega musu tautiszkal vaistlnvkystai. Szloje 
k eigoje aprauso visas ligai, ju vardus ko
kiais Jas vadina K.umecziai ir Suvalkie- 
czial. tepgi apra.zo kokeis vaistais prasti 
žmones jas gydo. Preke . . 40c

Namelis puslelnyko “ “ 75c
Naujas lletuviszkaa Lementorius „ » 10c
Negirdėtas daiktas ir geros rujos musu mo

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

ponavoiimo Nerono .... 80c
Neslpneszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpatystej

(socijaliocinz.kas pieszinys) . 35a
Paskutines mi«zios,apysaka 15c
Patarles ir dainos.....................  10c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Puikus apraszyraas tikru atsitikimu i*z lai

ko lenkmeczio vainos I8C3 m. 40c
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainu .... 10c
Praeite Vilniaus. A prasto nuo pat pradžių 

užsideiimo miesto Wilnlaus, koki jame 
kliosztoriai buwo, koki lletuviazkf ku- 
nigaikszcziai gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.................................10c

Pavogti arkliai ir Mendelt* Didgalvis.Dvi 
gražios pasakėlės ... 10c

Ptsak* apie Jon* Tw*rdauck* gariu burtinyka 
ir jo darbus sykiu *u apraizvmsU apie bur
tus. Puslapiu 158 Preke ... 25c

Pamokinanti s praszymai isz gyvenimo žmonių 
ir visokios rodo*............................... 15c

Pradženiokslis Rankos Raszto d*d norincziu
Iszmoktie gražiai ras.ytie 10c.

Pradinis mokslas anglls.koa kalbos................75c
Pilnas szimimetinis kalendorius su plane

tomis . . ' . ios
Pasakojimas Antano Tretininko ,, 25c 
Puikus apraszymas apie Lle u va . f 1,00 
Pavasario įtaisai, naujausiu dsinu knygele.

turinti 48 puikias daineles ir Libreto 4 
aktuose .... 15c

Plunksnos abrorellai. Szeszlo* naujos,labai 
gražios pasakos * , , , , , 80c

Rinalda Rlualdinas “ “ “ fi.50
Rodos motinoms apie auginimą žindaneziu 

kūdikiu , , , 10c
Rankvedle senoviszkinIstorijos. Czialalpinasl 

apraszymal Egipto, Babliionijos, Fenlcijos, 
Persijos, Judeos, Ind i los ir Kinu, pagal ju 

' seniausiu* amžius. Yra labai akyva istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 50c 

Rinkimas vaitaivaiadeMs) ... 8c 
Rutu Lapeliai naujausio*dainos vokiszkom* 

lltarom* , . , . , 15c
Senove* apraszyma* apie Duktarv Fllypo Ka

reivio .........................................  50c
Bumiszimaas arba baime turi didele* aki*.

. Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos 15c
Spasaba* greito iszsimokinimo angeiskos kai 

bos ne apdarytas “ •• |1.00
o apdarytas 5 1.25

Talmudas žydu “ “ 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausios dainos .20c 
Trumpa senovės Lietuviu istorija ., 10c
Trumpa lietu viszka Geografija paraižyta

kunigo Žebrlo....".....................................15c
Trumpi pamokiuvaid ir rodos iszimtos isz 

knygų kn K. Antanavicziaus... 10c
Tikyba *r Mokslas. Knyga dėl tyrmejaneziu 

tikyba pasireineut ant mokslo . 50c
Tetervinam* burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dvi labai gražio* pasakaite* 10c 
Waito pirszlyste. Komedija dėl teatro 15c 
tVirszinykal. Marga* paveikslėlis. Labai gra

ži pasaka apie vlrszinykus (urednykusi 
Lietuvoje , , , , , 15c

We*elijo« arba paglrenu gobtuve*...................80c
Žiponas bei gipone ir augsinguma* bei sidab- 

ringuin**lI-tuviazkud*inu.Yr* t*i moks- 
llszkai* Iszvadtiojima* apie paėjima lie- 
Viezkrskalbc*........................ 25c

Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai 
tatviszkai. lenkiszkai. ir ruskai, y- 
ra genaus* knygadvi norincziu isz
moktie leftklszkoa, rusko* arba ia-
tviszkos kalbos ., (t.oo

Zemaieziu Wy*kupy*te. Yra tai puikiause isto
rija Ž>-ma ii įjos, jos bažnycziu. kunigu, vys
kupu Ir viso kataUkiszko tiketimo, apra- 
szita nuo )>at apskelbimo Zemalczluo** ka- 
tallktszko tikėjimo sulig musu gadyne*.
lai yra: nuo 1413 iki 1841 metu. Preke ||.00 

Žentas.del Parodo* Komedija 1 akte, kuria
frsjyja teatruos* • . . 15c

Kii.vrom Maldų.
Aukso Altorius arba Šlaitini* dangiszkn 

skarbu apdaryta drūtoj skuroje. zataty 
tai* krasztai*. druczlal apkaustytas Ir su 
kabe • •• •• |1.30

Apdaryta szagrlne « •• (2 00
Mink.zlame apdare “ “ “ *3.00
Apdaryta baltoj celluiojdoj , , $3 50
Apdaryta baltuose kauluose.............. .......*4 00

mėlynam* Ir juodame aksome M.00 
Baisa* Balandėlės arba maža* szaltinelis, sma

giausia knygele dėl vyru Ir mou-ru nesztl* 
in bažnyczla, naudingiausios maldo* 85c 

Baisa Balandėlės apdarytas kriszto..........fl.50
Apdaryta baltoj eel.utojjoj t2 .‘0

aksome , , , *2 (X)
Balsas Balandėlės apdaryta* Imliuose kau

luose.............................................. *300
Garbe Dievui ant augsztyb**, skuroje, ap

kaustyta ir su kabe 31.50
jena* ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

styta* irau kebe *1.M
Bena* Ir N**jas Aukso Altorius, vokiszkom*

II tarom i s •• “ •• •• 51.30
Maldų H'alnlkeli*. graži mažyte Maldų Kni- 

gele. smagi dėl vyru nesztt* In bažnyczla 
audekliniuose npdaruose , , 40c

Mažas Aukso altorius, mažyte knygele sma
giausia dėl vvru a.-*ztts in bažnyczla, 
drūtame audekliniame apdare 40c

Ta pati apka lt* su blekemi* 45c
Mažas Aukso Altorius audeklinėms ap

dare ir apkalta* su blekemi* “ “ 45c
Mažas aukso altorius gražeme szagrino a (Kla

re........ .......................  6O-.
Meno szv. Marijos Panos 30c
iszganingi dūmojimai epe sopulius szv.

Marijos Panos ” 80c
Ražaucziu* amžina*................  5c
Raianczus amžina* irs* stacljdm* “ 10c
RažancziU* ir draugyste................................10c
Stebuklai Dievo szv. Sakramente " 4<)c
Tajemnvežios Gyvojo Ražancziau* 16c
Kantlczkos...........................................................75c.
160 psalmu Dovido karaliaus ant paveikslo

Kanticzkp ,. .. 76c

Knygos iiiiinu locnoa RpttUNtuwe8.
Akyvi Apalreiszkiinal Bviete. ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet iu gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele aut svieto dėl dasižlnojimo Isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 30c 

Aritmetika. Kniga dėl iszsimokimmo rokun- 
du...............................................................25c

HYplEN A, arbs mokslą* apie užlaikyme svei
katos. Szita i nygele privalo rasti* kiekvienuose 
namuose, ties ka* jf su atyda perskaitys, patai
kys apsisaugoti nuo tuks'tancziu visokiu Ilgu, 
pataikys užlaikyti c zie lybe j* savo sveikstu, pa 
llglnti savo amži ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais simso tfalkelius. Preke........................35c.
Istorija Suvu-iĄlu M alstiju bzlaurines Ame

rikos '■ Apraazokaip Koliumbas atrado _ 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra- - 
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karewo ir kokiuose metuose; 
klek prezidentu buvo, koki Ir kiek kuri* 
gero padare dėl szio* žemes O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
\Valstiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szloje Amerikos žemeje gy venancslam. 
Turi puslapiu 334 Preke 51

Ta palldruczial apdaryta. ................  51-86.
Kražių Bkerdvne. Apraszo ana baitu at

sitikima, kada 1803 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczlo* miestelyje Kražių, mu
are, azaude ir pjovė nekaltu* žmonis, isi- 
griove altorius ir užpeczetijo bažnyczla. 
Aiszkiauslai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorius Lietuviazkas su poteriais, 

katekizmais Ir mlstrauluru. 10c
Mokslas apie Žemiu Ir Kitus svietus, ju bū

vy ir pabaiga Apraszo ka* yra žeme, 
Isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
nieuulis; kaip toli in saulia ir In kitas 
Žvaigždį**, ka* yra planetos, kometos ir 
kito* retai matomo*žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga Ir reikallngiause 
dėl perskaitymo ir pasimoklnimo kiek
vienam žmogui ant szio* pasaulės gywe- 
nanczlam. ....................................75c.

Tapati dructlai apdarvta...............................51 00
NAUJAU818 LIKTI'U'ISZKAS 8APNINYKA8, 

surinkta* isz daugel svetiintautlsvku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisskal 
Eglptlszka sapninyka.—su 310 aiszklu a bro
leliu,—su apra*žymu planetų ir paslapczlu 
kokia* senove* žmones vartojo dėl inspejl- 
uioateite*.—Geriausei iszguldo visokiu*
sapnu*, koki tik žmogui pnsapuuot gali. 50c 
Apdaryta*....................................................... 36c

Oiitypa. apysaka Isz laiko terpaaviezko* ka
re* Indijonu Amerikos. 86c

Puiki istorija ape Kantria Alana. kuri per 22 me
tu* vaikszczlodama po svietą, daugybia 
bedu Ir vargu kantr<4 isskentejo 80c 

Rankvedia Gromatu raižymui. Yra lalxi 
naudinga knygele, kurt mokinu kaip reik 
raazytie groniatas In: pažystamus, priete- 
llus, giminias, mylimai*!** ir mylimuo
sius priesz apslvedima, In ponus, kuni
gus. vyskupu* ir kita* augsztai pastaty
ta* y pa ta* Pasveikinimai <pawinczewo- 
ni-si ant Nauju Mžtu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. 50c.

ROBINSONAS KRUZIVS, morajiszka apysaka 
dėl jaunumenes. ' “ “ 25s

Knygos l>wa.<«lNzkoN intaipos.
Apie M*ld* kaipo rakta In dangų....................10c
A plaukimas SS. Sakramento „ 16c.
Draugija de) iszliuosavtmtmo duszlu isz 

czyszcz.iau*..........v............................6c
Kvangeiijos. draugt lietuvlsz.go* ir ienkiss- 

ko* ant kožno* ntdelos ir szventes 75c
Fllotea arba kelias in maldinga gyvenimą 50c 
Garsas ape baisybia sūdo Dievo ” 25c
Gydyklos no baime* smertie* 25c
Gyvenimai szv. Dievo ir III zakonas *z.

Franclszkau* 20c
Gjrvenima* szvento Benedikto •• 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Peno* „ 80c
Gyvenimas tVieszpatie* Jėzaus „ 35c.
Gyvenimai visu SzventV ant kožno* dieno*

6 didele* knygoa, kožna po ” 36c
Ti* patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viso* 5 dalys vienoje knygoj*, ant nu
garos užvardinimai atspausti aukso litero
mis 5426.
Gnesznyka* sugrąžyta* ant gero kelio per

Jezraa Poną ,, ,. >0c.
Girtybe, bjauryb* ir tunkybe to graeko „ 15c. 
Istorija Kataliku Bažnynzios 51.00
Istorija seno tr naujo įstatinio su abrozelel* 16c 
Istorija seno istatlmo no pat sutvėrimo

pasaulės iki užgimimo Kristaus 25c

KataUkiszko* Katekizmo*..................................15c
Kas yra griekas* labai naudinga knygele 15c
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajitle sumisnija '* 15c
Kanczia W. Jėzau* arba Gavėnios knygele, ,80c 
KaadieninesMaldo* “ •• “ 5c
Lietuviszkos miszlos su natomis 10c
Misija. Yra tai dvasiszkaa mokslas apie 

tikėjimą isrlmtas isz Raszto Szv. ir žo
džiu paftle* Kristaus , 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmo
gus. norinti* vadinti* tikru Rymo-Ka- 
tallku, privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu ka* tai yra katali
kyste, kurios jis varda ueszioia..40c

Nekaltybe augt r lybe ir grožybe tos dorybe* 20c 
Pamokslai apie suda Dieiro •• “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvenezin 

ir didžiosios neoelos „ 50c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ 12 00
Pekla arba amžinas pragaras 75c
Perspėjimas apie ezventa tikėjimą “ 10c
Stacijos arba Kalvarija.........................  10c
Szkala pavargėliu, uratu ir daugel kitu 

naudingu žinių..,.. ......................15c
Tleso* žodžiai apie pamatinius tikėjimo ' 

dalykus dėl mokytu ir nemokytu uau- 
,dingi................................................... ,35c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkauaka 15c 
Wadowas in dangų •• 40c
Wartai dangaus “ 15c
Wadowa*aplankancziu kanczla Wie*zpatie*

Jezuso Kristuso “ 15c

TURI BŪT

Iszparduoti per 
60 dienu!

66 LOTAI
Ant 221-os Avenue nuo 
įsake St. in NziauriuN, 
arti bažnyczioM iriszka- 
Ioh, Melrose Park, III.

Prekes Lotu nuo 

$80.00 iki $210.00 
Gaus pilnas popieras sn kiekwienu Loto. 

Wi*ON intaiNON apmokėtos.

ATSISZAVKIT PRIE AGENTO

F. Dunnebecke,
No. 28 14M h Avenue, 

...MELUOSE PARK, ILL.

Daiiiinokite pas Juoku Stefankevricziu, 
Melrose Parke, kurs tenai turi lotą 
pirkęs. tie—7)

W. SUOMINSKA, .
679 Milwaukee Avenue, UHICAG0, ILL. d į

Mano Dirl)tuwe tapo 
Apdpwanota

DWIEHS MEDALIAIS 
ant KoaciuszkOB Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbinią.

KRAJOWA

1894

KARŪNŲ, SZARPŲ, j 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę npreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziau? paminėtus daig
ius PiglHiiHei, Telsiiigiausei 
ir Geriauaei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirUimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu Kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, «7t> MIIAVAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Baisikelius 
naujus ir senus, galite wiAados 

gauti pas:

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

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

• NOTARIJV8ZAS. 
CLAIM ADJVSfER.

F.P Bradchulis 
— UŽSIIMA — 

wisokiomis prowomis ypač z priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukitė pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
JH>3 S. IlalNted St. CHICAGO.

GeriauNe Užeiga dėl .Darbinyku
pas •J. Danisewicziu,

768 Bank ir RiverSideSts.

• Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Užkwieczia wisus 
atsilankyti. Juozą* I>anisewiczius.

HILLE'S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halstni ui.

Nujima puikia* Fotogt fijas, už tuziną tiktai

$2 00
An v« te liti ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* 

fUa* kopuik šutei.

teivynes sargas 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Trecziii* metu*
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

808. tikėjimo ir kalbos.
KaNz.tuoJa aut metu $1.00 

Pernykszciius ir užpernykszcziusnume
rius galima gauti už 50c.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raižant reikia padėti adresą: 
Re v. A. Kaupas,

1423 N Main Av., bcraiitou, Pa

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

J. J. PAUKSZTIS At CO.
PLYMOUTH/ PA.

Li6i)iiwlszKa flDiiBKa
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

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

257 TEMYK GELTONA PARWĄ MUS APTĮĘKCS.

Perkėliau Sawo Offisa
BEN. HATOWSKIS,

isz ponr. 527 S. Canal st.,

po numeriu 132 W. i 2tb St., arti Canal St. -
Dirbu taisau ir parduodu:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS,
I^enciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarius ir tt-

Kiekwienas, kuris pas mane pirks tiworo
už $5.00, gaus prezentą werlė8 $1.00; kns pirks už $10,00—gaus 
prezontą wertės$l,50; kas pirks už $15,00—gaus prezentę wertės 
$2.00; o kas pirks už $25,00—gaus prezentę wertės $3,00. Kiek- 
wienas kas pas mkne pirks kad ir už mažiaui-ię prekę, gaus prezen
tę wertės pirkinio)

Szliubiniai Ž edai pas mane 56 ir 72 pr:tlx>snuo $3.00 iki $6,00* 
Sidabriniai Elgino Liikrodėliai po $7.00. Iszczystyjlm&s laikrodė
lio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostumeriams . 
dykai. VViskę gwaratuoju ant melu.

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas mune, o pirksite wtska 
pigiau kaip kitur.

Waterburio Mebliu Kompanija
(AVaterbury Furniture Co.) 

135—169 E. Main St. polVTte.vtro.

Sweikiuamesawo ko^t u merius szi rd in
gai jiems deknvodami už ju prielanku
mu pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliausnuo Jūsų užsitarnauti. 
Mes parduodame sawo taivorus už pini
gus >r ant bargo, ;>er ka ingijomedaugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai

Karpetu, Purcellnlu Indau, Me
bliu, Peczių ir tt.

Grabai ir kiti wisi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

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

Greitas patarnawimas, 
o prekes pigiausios. •

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasiiinok po nr.

82Ą Bank St.,
WATERBURY,CONN.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - - CONN

M. A. Paulauskas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius,* lenciugeliua, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru
mentus ir geriauses “Singer" siuvamas 
maszinas už pinįgus ir a»t iszmokescziu.

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo .Vi iki 72 probos 

nuo $3 iki
Kam koki daiktai yra anl greito reika

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

M. A. 1»AWLAUSKAS, 
934 33rd St, Chicago, III,

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

838 W. 18lh Str.
Priims ligonius.adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 6 wak«rc. Telephonas: Can

(NAUJA D1RBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuwiszkai-lenkiszkę dirbtuivę ba
žnytinių daiktų, iszsitiwinėjamų 
(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 
tverte.

Dėltogi meldžeme kaipo Guod. 
Kunįgų tėip ir Draugyszczių, kas 
reik alau jei e gerai padirbtų wirsz 
minėtų daiktu, teiksytės tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Aūdrnszeiiczaite ir U Bradliene,

115 W. Division St.
Chicago, Illinois.
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