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Politiszkos žinios.
—o---

Karė Amerikos su Iszpa- 
nija.

A nerikoniszka laivyne vėl 
bombordavo miestu Santiago, 
bombos daug nelaimių pagimdė. 
Turbut daug žmonių tapo už- 
musztų, jeigu iszpanijonys ant 
tvirtynės Morro Castle nuleido 
žemyn iki pusei lazdos savo vė- 
lav?. Iszlipę ant kranto ameri
konai laikosi tyczia iszkastose 
grabėse po uždanga »zuwių 
nuo amerikoniszkų laivų. Apie 
Guantanamo susirinko jau į pa- 
gelb? amerikonams kubiecziai. 
Paijnti į nelaisvę iszpanijonai sa
ko, kad mieste Santiago trūksta 
iszpaniszkai kariaunai maisto, 
kadangi nuo jūrių privežti neda- 
leidžia amerikoniszka laiwy
nė, nuo žemės gi keliai kub.e- 
czių užstoti. Jeigu ameri
konai dar iki sziol miesto neuž 
ėmė, tai tikt todėl, kad nėra tiek 
kiek reikia žemės kariaunos. 
Nors ant reikalavimo admiralo 
Sampsouo žadėjo dar pereitu ket 
verg? atsiųsti prie Santiago že 
mės kariaun? isz Key West, ant 
pervežimo kariaunos buvo pa
rengti laivai, bet Sampson lau 
kiamo pastiprinimo ne gavo, to
dėl ir miesto nebuvo su kuom 
užimti. Amerikos laikraszcziai, y- 
paczgi teip vadinami geltoniejie, 
kurie teip pripratę visokias mela
gystes platinti, pradeda dabar ru- 
goti ant karės vedimo. Jie pats 
pagarsi n a savo iszrastus karės ve
dimo planus, kadangi Amerikos 
vadovai tų jų planų ne pildo, 
visaip juos apskundžia ir kalti
na. Kad karė traukiasi iszpaleng- 
vo, tas tiesu, bet kokios to pa- 
lengvumo priežastys, apie tai gal 
žinoti vien karės vedėjai, o ne 
laikraszcziai ypacz gi ne laik
raszcziai, praminti geltonaisiais, 
kurie jau seniai visų guodonę nu
žudė.

Pereitu sanvaitę buvo pagar
sinta, kad karės vedėjai rengiasi 
užpulti ant syk su žemės kariau
na ant Kubos ir ant Porto Rico, 
bet iki sziol Amerikos žemės ka
riauna dar wis stovi sutraukta 
pietiniuose sztetuose. Kareiviai 
skundžiasi, kad juos prastai mai
tina. Isztirim? tų skundų pave
dė tų sztetų gubernatoriams, kur 
stovi kariauna. Amerikos laivy- 

j nė užpuldinėjo ant Kubos ir P o- 
to Rico pakranczių ant suradimo 
geriausiai tinkanozios vietos ant 
iszlipimo kareiviams. Ji persi 
tikrino, kad krantai visur iszpa- 
n i jonų sudrutinti ir iszilgai jų 
visur yra iszpaniszka kariauna, 
pakranczių kubiecziai niekur ne
turi. Silpnai gal iszpanijo
nys stovi prie Santiago; ežia da
bar atplaukė jau ir Amerikos že
mės kariauna.

Ant Filipinų, prie Manilles isz 
panijonys silpniausiai laikosi. 
Iszpauiszko gencraliszko guber
natoriaus Augusti szeimyna pa 
teko į maisztinįkų rankas; jis 
pats, nuo žemės apstotas maiszti- 
nįkų, nuo jūrių gr laivynės ad 
miralo Devey, pavedė apgyni 
m? miesto kitam jenerolui, o pats 
isz Manilles pasitraukė. Iszpa 
niszkas karės ministeris t? jo p t 
šit ra ūki m? aiszkina tuom, kad 
jis keliauja ant kitų salų, kur 
gyventi jai dar Isspanijai prilau
kus, parengti apgjnim?, jeigu 
ant jų amerikonai bandytų už
pulti. Manille maisztinįkų isz 
visų pusių apsto’a. Neutralisz- 
kos vieszpatystės j port? siun 
cz>a vis dauginus kariszkų laivų, 
Wo^ietija tuii ežia jų keturis, 
atsiųpczia dar du nauju. Ameri 
koniszki laikraszcziai, ant laimės 
vienok gehonieje, negalinti be 
melo apsieiti, pranesza buk admi 
miralas vokiszkos laivynės, Di
dėt ichs, gavo nuo savo rando 
prisakym?.jeigu tik maisztinįkai, 
užpuolę ant miesto Manilles, ar
ba dabar nuskriaustų kokiu nors 
budu neutrahszkų vieszpatysz 
ežių pavaldinius, iszsodyti vo 
kirzkus jurinįkus ant kranto ir 
užimti miestu Manillę. Ameri 
koniszka žemės kariauna,iszsiųsta 
į pagelb? Deveyui dar ežia ne
atėjo, todėl Devey negalėtų prie 
szintiesi išlipimui vckieczių ir 
jie iszlipę, žinoma, kad jau nepa
sitrauktų. . Londono vėl laik
raszcziai praneszė, buk *Wokiet»- 
jos ciecorius iszsitarė, kad kol jis 
yra AVokietijos ciecoriumi, ameri
konai negamę Filipinų. Ž ni? 
t? tubjaus paantrino Amerikos 
geltoniejie laikraszcziai. Jeigu 
vieųok Wokiet i jos ciecorius ga
lėjo k? panaszaue isztarti, tai 
visgi apie tai pirmiausiai 
butų dažinoję vokiszki laikrasz
cziai, o ne angliszki, arba repor
teriai amerikoniszkų geltonųjų, 
kurių Europoj nė joks augsztes- 
ins urėdnįkas ne priims, apie cie- 
corių gi ne gal bpt nė kalbos, 
kad tasai tokiems reporteriams 
apie savo mierius pasakotų.

Londono laikraszcziai vėl pra
nesza, buk Maskolija, apart ka- 
riszkųjaivų ėsanezių ant Didžio
jo cceano, prisakė liuosnoriszkai 
savo laivynei, plaukinėjaneziai 
terp Odėsos ir Wladivo«toko,pa
imti kanuoles Wiadivostoke ir 
apginkluoti laivus teip, kad jie 
tiktų į karę kaipo kreiseriai ir 
kad jie pasiliktų užimtuose nuo 
Chinų portuose, kol karė Ameri
kos su Iszpanija nepasibaigs. 
Laivai tie mat ės? paskirti ant 
apgynimo maskoliszkų reikalų 
ant Didžiojo oceano. Kur vie
nok yra tie reikalai, kurių apgy 
nimu nori užsiimti tie laivai, 
laikraszcziai nepaduoda. Kiek 
teisybės yra tuose praneszimuose, 
sunku įspėti; greieziaus jie to
kius paskalus tyczia paleidžia ant 
paaėjimo didesnių nesutikimų 
terp Amerikos ir Europos kietže- 
mio vieszpatyszczių.

Wokietija.
Apie rinkimus isz atėjusių ži

nių negalima dar nieko spręsti ar 
lietuviams pasiseka szį kart? isz- 
rinkti savo pasiuntinį ar ne, ka
dangi daugelyj vietų reiks dar 
balsuoti terp gavusių daugiausiai 
balsų kandidatų. Pirmuose rinki

muose lietuviai savo kandidato 
ne iszrinko. Iki sziol iszrinko: 38 
konservatyvus, 10 rando parti
jos, 85 centrum arba katalikų 
partijos, 5 pasiuntinius reformos 
partijos, 10 nacijonal liberalų, 1 
laisvamanių susivienyjimo, 1 
laisvamanių žmonių partijos, 1 
dvarponių arba agrarijų parti
jos, 34 (taigi tiek kiek buvo pe
reitame parlamente) socijalistų, 
13 lenkų, 1 danietį, 9 laukinius 
taigi neprigulinczius nė į joki? 
p?rtij? pasiuntinius. 188 apskri- 
cziuose turės būt dar rinkimai 
terp gavusių daugiausiai balsų 
kandidatų, terp kurių yra 90 so
cijalistų kandidatų. Jeigu isz jų 
pereitų tikt treczdalys kandidatų, 
tai ir teip po katalikiszkni parti
jai socijalistui turės daugiausiai 
pasiuntinių. Rando kandida'ų 
perėjo labai mažai. Todėl visi 
rando užmanymai rems:s ant pri
tarimo katalikų pirtijos ir socija 
listų. Kadangi vienok dabarti
niai VVokii tijos ministeriai yra so
cijalistų prieszais, todėl jie rando 
užmanymams niekada nepritars; 
reiks todėl ministeriams melsti 
paramos katalikii-zkos partijos pa
siuntinių. Tie vienok dykai ran
dui nepritars; todėl Wokietijo*- 
randui atseis daryti paliuosavi 
mus kata ikams »r klerikalams.•

Prancūzija.
Per paskutinius rinkimus Pran

cūzijoj, teip k-tip ir ^Vokietijoj, į 
parlament? iszrinko dauginus ran
do prieszų negu jam pritarianczių. 
Ant pirmo susirinkimo pasiunti
niai atmetė rando užmanytu? ir 
tiesiog prisakė ministeriams pasi 
traukti nuo sawo vietų.Ministerija 
Molino, kuri nuo laiko karės su 
Wokietija, isz wi‘ų buvusių 
Prancūzijoj ministerijų, ilgiausiai 
užsilaikė, turėjo pasitraukti 
nuo urėdo. Prezidentas priėmė 
atsisakym? Melino ir jo draugų. Į 
tikt jo praszė palaikyti urėdus, Į 
kol kiti ministeriai ne susiras. 
Prezidentas praszė visų žymes
nių prancūzų, buvusių ministerių, 
parinkti nauj? ministeriją, bet 
visi atsisakė t? iszpildyti: 
mat nėra Prancūzijoj norinezių 
ministeriais pastoti, kadangi ma
to, bad neilgai ministeriai galėtų 
savo vietas palaikyti. Ameri 
koj antai prezidentas iszsirenka 
sau ministerius, liet jo iszrinkti, 
nors butų ir niekiausi, nors jie 
kaip tai Amerikoj atsitinka, 
butų pirkę tiesiog urėdę, tautos 
iszrinkti kongreso pasiuntiniai ne 
turi tiesos jų nuo urėdų prasza- 
linti; Prancūzijoj yra kitaip: ežia 
teiposgi prezidentas renka minis 
terius, bet jeigu jo ištrinkti tau
tos reprezentantams ne patinka, 
jie gal juos nors ant rytojaus pra- 
szalinti, atmesdami jų užmany
mus, arba užgirdami nepasitikė
jimu. Isz tų tiesų Prancūzijos 
parlamente per tankiai pasinau
doja.

Paskutinės žinios paduoda, kad 
ant galo pasisekė prezidentui pri
kalbėti Sarrien?, kurisai sutiko 
paimti urėd? ministerių pirmsė- 
dzio ir pasijieszkoti sau atsakan- 
czius ministerius. Tokiu budu 
ministerių pirmsėdžiu bus Sar- 
rieifTntinisteriu jižrubežinių daly
kų Freycinet, kurisai jau ne wie- 
n? kart? buvo ministerių, Del 
Casso laivynės ministerių, Ca 
vaignac karės ministerių.

Balkanų p u s šalin.
Turkija pradėjo jau traukti sa

vo kariaun? isz Tassalijos, kuri?, 
pagal Europos vieszpatyszczių 
nutarim?, turi sugražinti Greki- 
jai; traukiasi vienok labai pa
lengva, matomai daro t? tikt 
su prievarta.

Szi? vasar? Wokietijos cieco
rius rengiasi atailankyti į Pales
ti n? ir į Syrij?. Šaitanas prisakė

dabar taisyti visus kelius apie 
Jeruzolim?, kad Wilhelmui butų 
paranku jais važinėti.
' Angliszki laikraszcziai prane- 
aza, buk terp Serbijos ir Bulgari
jos užgimė nesutikimai, kuriuos 
tyczia palaiko buvęs Serbijos ka
ralius Milan, eeniaus iszvytas, 
dabar g> ežia wėl sugiįžę-*. Mila
nas mat nori isz tų nesutikimų 
pssinaudoti ir paimti valdži? 
vėl į savo rankss.

Albanijoj užgimė vėl maisztai. 
Ant suvaldymo pakilusių ai ba
ili ecz i ų sutraukė ežia daug tur 
kiazkos kariaunas. Terp maisz 
tinįkų ir kariaunos buvo j iu ke
li karazti musziai. Kaip prane 
sza isz Cetinijos,, prie Berane, ant 
M< ntonegro rubežiaus, atsitiko 
smarkus m u szi s terp albanierzių 
ir turkiszkos kariaunos, kurisai 
traukėsi iki nakeziai. Platesnės 
žinios apie t? mil-zį dar ne atėjo. 
Matomai turkai tapo albanieczių 
sumuszti, kadangi paskutiniai 
tuojaus poli'm užpuolė ant sta- 
cziatikiszko kliosztoriaus Giurge- 
jewo. Moterys fu vaikais liėga 
isz maifztų apimto apskriezio į 
Montenegro. Pereitos subatos 
dien? maisztinįkai užpuolė ant 
turkiszkos tvirtynės Berane, liet 
užpuolim? ka uolių szuviais mi
ni uszė. Kiek prie to žmonių už 
muszė, dar nežinia. Waldžios ant 
pugelbos Beraoėj užsidarusiems 
turkams iszsiunlė tris kariaunos 
batai i jonus isz Uskub ir vien? isz 
Diakovos. I»z Konstantinopo 
liaus iszMuntė su- tvirta kariauna 
Siid? Eddin? pusz? ant suvaldy
mo pnbikėlusių tįlbaniecz ų.

Maskolija.
Už-tojus ant sosto drbartiniain 

carui, visi nuo jo laukė pa 1 mosa
vimų, ne tikt mes, bet ir jo neva 
numylėti maskoliai tikėjosi su 
laukti didesnės Ii uosy bės,tuom ta r 
pu caras Mikalojus toks jau dės 
potas neužkenezianth visokios 
liuo?ybė kaip ir jo tėvas, tuom 
dar nuo tėvo skiriasi, kad jis ne
turi sawo nuomonių, todėl juom 
augsztesni urėdu į kai pasinaudoja 
vien kaipo įnagiu. Laikraszcziai 
Mas kol i jo j niekada neturėjo dide
lės liuosybės, Huduos atminties 
Aleksandras III teip juos, tame 
ir maskoliszkus, suvaržė, kad ro
dosi labiaus suvaržyti negalima. 
Tuom tarpu prie caro Mikalojaus 
juos suveržė dar labiaus. Masko- 
liszkas laikrasztis “Rusk i ja Wie- 
domosti”, už rinkim? paszelpos 
baisiai maskoliszkų valdžių nu 
skriaustiems sektantams duchobo 
rams likosi ant pusės metų visai 
uždarytas. Peterburge yra cie- 
coriszka ekonomiszka draugystė, 
į auri? priguli visoki augszcziau- 
si urėdnįkai. Tos draugystės sų- 
s’rinkimuose perkratinėja Ii uos ai 
visokius klausymus; kadangi su
sirinkimuose ima dalyvum? 
augszcziausi urėduį < ii, tai jiems 
kalbėti nieks ne gal drausti. Apie 
kalbas ant tokių susirinkimų tai 
pindavo žinias inaskoliszki laik
raszcziai, dabar ant syk visi re
daktoriai gavo cirkui iariszk? ra; z- 
t? Maskolijos vidurių ministe 
rio, kad ant toliaus laikraszcziams 
ne vale nieko talpinti apie per- 
kratinėjamus ciecoriszkoj eko- 
nomiszkoj draugystėj klausymus. 
Tai mat tikrai maskoliszka luosy- 
bė! • _____________

Jaunų Baptistų Unijos 
seimas

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

I nas Main 3389.
(»>

Musų ponai parduoda dva
rus maskoliams.

Szįmet diktai lenkiszkų dvarų 
tapo maskoliams parduotų: bro
liai Hryskievycziai pardavė mas
koliams dvar? Dachov, Reseinų 
pav., ir Skinderiszkį, Kauno 
pav. Kunįgaiksztis Gedraitis 
pardavė dvar? Glinciszkius, 
Trakų pav. Apart tų, į masko
lių rankas perėjo dvarai Burbisz- 
kiai Lievonievskio ir Florijanisz- 
kiai Hryncevycziaus, Reseinių 
pav. Musų dvarponiams mat ne 
rupi apgynimas Lietuvos žemės 
nuo maskolių.

Iszdegč dvarelis.
Senapilės pavietyj, Suvalkų 

gub. 14 d. Gegužio iszdegė dva
relis Boczkeni kėliai, prigulintis 
Truudsoldtui. Ugnis isznaikino 
tarnų namus, tvartus ir visokius 
padarus ir beruų daiktus. Prie to 
sudegė ir daug naminių gyvulių. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
keliolikos tukstanezių rublių.

2 d. Sėjos, ant Szpitolinės ui., 
Vilniuje, užsidegė Mianovskio 
namai. Rods suliėgę ugnagesiai 
ugnj užgesino, l»et ji visgi pridir-4 
bo ant kelių tukstanezių rublių 
blėdies, užgavo ir kaiminystoj 
stovinezius Jakobsono namus. 
Ugnyje pražuvo už kelis szim- 
tus rublių krutanezių gyventojų 
turtų.

Sodaunikystčs draugyste
Panevėžy!.

Tūli dvarponiai ir sodaunįkai 
Panevėžio pavieczio, Kauno 
gub., atsiliepė į Vilniaus jeneral- 
gubernat orių su praszymu dalcisti 
sutverti ežia sodaunįkystės drau 
gystę. Jeneral-gubernatorius.jam 
pritardamas, nusiuntė minėt? , 
praszym? ant užtvirtinimo žetn- 
darbystės ministeriui, kurisai, 
kaip sako, davė jau savo dalei- 
dim?. Mums rodosi, kad jeigu 
tikt Letuvos apszviestunija 
dauginus turėtų dr?sos, mažiaus 
tinginiautų, o labiaus rūpintųsi 
apie visokius žmonių reikalus, ji 
galėtų teiposgi 'nuo valdžių szį 
t? iszderėti. Jai tylint, žinoma, 
kad paezios valdžios nieko ne
duos, kadangi jos rūpinasi vien 
apie maskolių ir .maskolystės rei
kalus.

Musztynčs sinagogoj.
Vilniuje, žydiszkuose maldos 

namuose Zakso; terp susirinkusių 
žydų užgimė musztynės. Žydų 
sinagogoQe mat yra būdas, kad 
tas turi ties? teip vadinam? “to- 
r?” skaityti, kas brangiaus užmo
ka. Norinti skaityti atsirado du: 
turtingas ir neturtingas; netur
tingasis paėmė virszų, kadangi 
beturtis užmokėjo brangiaus. Isz 
to užgimė isz pradžių barnys, to 
liaus prieszinįkai isztikro jau ge
rai susistumdė, prie ko prisidėjo 
ir kiti žydai. Paszaukė policij?, 
bet* atėjęs komisorius, pamatęs, 
kad ežia barami už grynai tikėji- 
miezkus reikalus, atsisakė į tuos 
reikalus kisztiesi ir pasitraukė isz 
sinagogos. Žydeliai, niekeno ne 
stabdomi, teip ilgai stumdėsi, 
kol pailso. Susigrūdime ne vie 
nam nutraukė skveru?, -kaip ki
tam atsėjo pautaplius palikti.

Javų prekes. ’
Pereit? sanvaitę pž- javus mo

kėjo Vilniuje: už pud? rugių 75 
—78 kap., avižų 85—95 kap., 
grikų 78—80 kap.; už pud? 
szviežio nesūdyto sviesto 10 rub. 
20 kap.—10 rub. 50 kap., sūdyto 
8 rub.—9 rub. Pūdas szieno 27 
—30 kap., sziaudų 22—23 kap. 
Ui svar? baltos duonos mokėjo: 
Baltstogėj (Bialostoke) 4 kap., 
juodos 3 kap.; Lietuviszkame 
Braste: už svar? baltos 3| kap., 
juodos 2 J kap.; Minske už balt? 
po 3į kap., juod? 2| kap.; Vil

Isz Lietuvos.

Didelis gaisras.
23 d. Gegužio, kaime Užažerių, 

Osovinkos valszcziaus, Kobrinio 
pav., Garteno gub., siautė dide
lis gaisras. Ugnis isznaikino 19 
namų, 40 tvartų ir 8 kluonus ir 
8 svirnus su visais krutaneziais 
gyventojų turtais. Blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant 17357 rubl.; 
asekuruota buvo vos ant 5765 
rublių.

. Orai Lietuwoj.
Orai L'etuvoj gražus, kartais 

palyja, ezilta. Lytus pataisė lau
kus ;sėjimas vasarojaus pasibaigė. 
Wisur laukai i^zrodo dailiai. 
Smarkus lytus iszilgai Liepojaus 
geležinkelio linijos, Telszių pav., 
pagimdė tvanus, kurie diktai 
blėdies padirbo laukuose. Ledai 
buvo tūlose vietose Zarasų ir 
Panevėžio paviecziuose.

Nauja mokslaine.
Wilniuje, nuo ateinanezių 

mokslo metų tampa atidaryta 
nauja moteriszka progimnazija 
ir prie jos mergaiezių pensijonas. 
Nauja mokslainė bus isz keturių 
kliasų, apart to prie jos bus ir 
žemesni kursai. Progimnazija ta 
vienok ne rando parengta, bet 
privatDzka. Patilps ji Rubcovo 
namuose ant Botaniszkos uly- 
czios.

Komisija.tirinėjaiiti Bal- 
tiszkų jūrių krautus.
Nuo tūlo laiko užtėmyjo, kad 

krantai Rygos užtakos kyla, da
lis užtakos nuo Kurszės darosi 
vis negilesni, jūrių dugnas mai
nosi ir tas pavojingai atsiliepia 
ant jurinįkystės. Ant iszlirimo 
priežaszczių tokio apsiieiszkimo, 
maskoliszkas randas parengė tam 
tiki?, susidedaczi? isz moksliczių 
komisij?, kuriai prisakyta surasti 
pamatas aut praszalinimo tų prie
žaszczių.

Ledai.
25 d. Gegužio,Wolkovisko pa- 

vietyj, Garteno gub., siautė bai 
sus ledai; perėjo jie nuo mieste
lio Berestovicz, per Dinkovi
rus ir kitus kaimus Rosso valsz
cziaus; ledai buvo visztoa kiau- 
szinio didumo ir užklojo žemę 
ant pusės masto storai. Nė žmo
nių, nė gyvulių rods jie neuimu 
szė, bet isxdaužė javais užsėtus 
laukus kaimų: Dinknovicų, Ig- 
natoveų, kaimo Szavkų ir dva
ro Šzavkų.

Gywentojai Kauno gub. 
pagal jų tikėjimą.

Pagal paskutinę, iszleist? Kati
no stalistiszko komiteto,“Pamiat- 
naj? Knizk?”, Kauno gubernijoj 
yra isz viso 1705403 gyventojai. 
Tame skait liujeyra: 1239330 kata
likų, 326929 žydai, 50217 liute
ronų, 47160 staeziatikių, 27477 
maskoliai sentikiai,11758 kalvy
nai, 2140 mahometonų, 407 bap
tistai, 268 karaimai. Kaune gi 
daugiausiai yra žy<!ų, nes 32553, 
antr? viet? užima maskoliai ata- 
cziatikiai, kurių ežia yra 15530, 
katalikų gi yra 10888.

Parduoda Werkus.
Netoli Wilniaus yra puikus 

dvaras Werkai, prigulintis Vo
kietijos kancleriui, kurį jis, kai
po svetimas pavaldinys, ne gali 
palaikyti, maskoliszkas randas 
jam pailgino vien laik? ant isz- 
pardavimo dvarų. Dabar, kaip 
pranesza maakoliszki laikrasz
cziai, visi dvarai ne parduoti, 
taigi: Werkai, Lubcza ir Nalibo- 
kai, su daugybe mažesnių dvare
lių, ir su didelėms girioms, tapo 
jau parduoti. Wisus pirko Odėsos 
bankierius Trabutti. 

niuje už balt? po 3| kap., ui 
juod? 2| kap.

Liepojuj už lietuviszkus javus 
mokėjo: už rugius senus 75—76 
kap. už pud?, ui szvieiius 78—B 
79 kap., už szviežius sunkius 79 
—80 kap. Kviecziai seni 105— 
120 kap., szvieži vidutiniai 128 
—134 kap., szvieii geresni 135— 
136 kap. Avižos vidutinės 81—» 
84 kap., geros 85—87 kap., ge
riausios 83—90 kap. Žirniai 73 
kap. Pupos 74—78 kap. Kviety- 
nės klynės 56 kap. pu^as.

Pritaikymas ozono.
Dabar talpinamoje “Lietuvoj” 

Geografijoj mes savo laike pami
nėjome, kad gszas oxygenas, 
ėsantis musų ore, po įtekme elek
trikus persikeiezia į ozoną; t a gi 
jis yra tai oxygenas tikt perkeis
tas elektriko^, kuri j m suteikia 
naujas ypatybes. Ozon? dabar pa
dilba dirbtuvėse ir juo toliaus, 
juo didesnį jis randa pritaikym?. 
Daugiausiai jo sunaudoja ant bal- 
tinimo visokių drobių, k? iki 
sziol atlikdavo su psgelba viso
kių szarmų, chlorinių kalkių ir 
saulės spindulių, po įtekme ku
rių musų ore darosi ozonas. Kaip 
tikt ozon? pradėjo dirbti dirbtu
vės, jį pradėjo vartoti ant balti- 
nimo visokių daiktų, kaip antai: 
drobių, geltono vaszko, pageltu- 
s'ų nuo senatvės iszdirbimų isz 
slouiaus kaulo ir kitokių daiktų. 
Pirmiausiai daiktus, kuriuos nori 
iszbaltyti,mirkina szarme isz chlo
rinių kalkių ir paskui padžiauja 
juos ozonuotame ore, kuriame yra 
ir ainijako garai; ozonas ežia už
stoja visai saulės spindulius. Tas 
naujas baltinimo būdas yra daug 
geresnis už šen?, ozonas į septy
nias valandas atlieki t?, ant ko 
saulės spinduliams reikia 4—5 
dienų. Kiekviena audėja žino, 
kid prie baltinimo audimų, jei.ę u 
vasaros laike, laike baltinimo 
mažai būva saulėtų dienų, audi
mai nesiduoda prideraneziai isz- 
baltyti. Vartojant prie baltini
mo ozon?, saulės spinduliai nerei
kalingi, jų darb? geriaus ir grei
eziaus atlieka ozonas,auliniai bū
va daug baltesni negu prie seno 
baltinimo budo. Apart to, ozonas 
randa ir daugiaus pritaikymų: jį 
vartoja prie gydymo plauczių 
ligų, prie iszvalymo valgio pro
duktų nuo visokių vodingų, li
gas gimdanezių medegų ir bakte
rijų, kurias jis užmusza,. isznaiki- 
na teip,kad valgio produktai pa
stoja visai sveiki. Apart to, jį 
vartoja ant iszvalymo ne sveiko 
oro, kuris po itekme ozono sto
jasi sveiku. Ozonas būva pritai
komas prie pagerinimo aromato, 
taigi kvapo kavos, tabako; po 
įtekme ozono paprastas smirdin
tis tabakai persikeiezia į kve
piantį, brangų; isz ozono, ant pa
gerinimo tabako pasinaudoja ci
garų fabrikantai; vartoja jį ant 
pavertimo k? tikt padirbto vy- 
no, degtinės į šen?: po įtekme 
ozono tie gėrymai įgauna visa* 
ypatybes brangių senų vynų ir 
degtinių. Ozonas randa priiaiky- 
m? ir žemdarbystėj ir prie gyvu
lių auginimo, pagerina jie gyvu
lių paszar?, naikina priplėkim? 
miltų ir kitokių produktų..

Naujas trukys Į BuiTalo.
Niekei Plate geležinkelio trū

kis No. 6 su miegojimo vagonais 
iszvažiuoja kasdien 2:55 valan- 
d? po pietų isz Van Buren St. 
Depot ir pribuna į Buffalo ant 
rytojaus 7:40 ryto. Isz Buffalo 
eina į Nev York? keliu Locka- 
wanna, į kur pribuna antr? 
vakar?. Szio geležinkelio kas 
dien iszvažiuoja 3 trukiai, kurie 
eina į Fort Vayne, Cleveland, 
Erie, Buffalo, 'Nev York? ir 
Boston?. Prekės pigesnės nė ki
tų geležinkelių. Offisas 111 Adams 
St. ir Auditorium Annex. Tele
fonas Main 3389.



Isz Amerikos.
Isz Klondikės.

Kanadiszkos policijos inspekto
rius isz Dovson City,Constantine, 
atsiuntė Kanados randui žinias 
apie Klondikės aukso kastynes; 
isz tų žinių matyt, kad sanlygos 
Klondikėj ne teip puikios, kaip 
apie jas garsina po laikraszczius 
Amerikos spekuliantai. Ciaimsų, 
taigi wietų aukso kasimo, yra da
bar Klondikėj su virszum 5000, 
bet tas visai ne reiszkia, kad juo
se butų auksas, kadangi daugumu 
jų sutvėrė godus ant uždarbio ko
kiu nors budu spekuliantai: jie 
į tokius claimsus tyczia priberia, 
isz kitur atgabenę, kelis tonus 
auksinės žemės ir iszsidirba laisnį. 
Daugume tokių ciaimsų aukso 
kasimas daugiaus kasztuoja negu 
wertė iszkasto aukso. Wisę vertę 
iszskasto 1896—1897 m. aukso 
Klondikės apskrityj Constantine

Albuquerque, Oh. Sudegė 
czianykszcziai operos namai. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
250000 dol. Namuose tuose tilpo 
visoki biurai ir pardavinyczios, 
kurių įtaisymus isznaikino ugnis. 
Trioba ir wisi krutanti turtai 
ugnies isznakinti užasekuruoti 
buvo tikt ant 127000 dėl., taigi 
asekuracija mat vos pusę kasztų 
uždengia.

Salt Lake, Utah. Iszdegė vi
sas miesto Park City vidurys 
su daugybe krautuvių ir visokių 
dirbtuvių. Ugnis teip greitai pla
tinosi, kad ugnagesiai ne įstengė 
suvaldyti. Wisasmiesto vidurys, 
kur buvo turtingos pardaviny
czios su brangiais tavorais,tveria 
dabar tikt rukstanczius griuvė
sius. Blėdį ugnies padarytu skai
to mažiausiai ant pusantro milijo
no doliarų.

Savannah, Ga. Sudegė ežia 
viduryj miesto ėsantis didelis ry-

iszskaito tikt ant 3 milijonų dolia 
rų, isz ko 1 milijonas tapo į kas
tynes įdėtas, taigi pelno liko tikt 
2 milijonai dolįarų. 1897—1898 
m. iszkasė jo ne daugiaus 5—7mi- 
lijonų doliarų vertės. Darbinįkų 
uždarbis 1897 m. buvo po 15 dol. 
ant dienos, dabar gi, kadangi 
jų daug suvažiavo, darbo prekės 
nupuolė. Pereitę žiemę, negalint 
privežti valgio produktų, aukso 
jieszkotojai tiesiog badę‘kentė; 
vežamus į Klondikę produktus 
per Suvienytų Wieszpatyszczių 
Alaskos dalį, aukse jieszkotojai 
ant Yukon upės veržte paveržė. 
Klondikėj daugiausiai aukso 
jieszkotojų’^yra isz Suvienytų 
Wieszpatyszczių, bet tokių, ko
kius kiekviena vieszpatystė pri
valo isz savo rubežių kuo grei- 
cziausiai praszalinti, rodosi, lyg 
kad tįe aukso jieszkotojai butų 
vien pabėgėliais isz kalinių. Yra 
terp jų visokių nusidėjėlių, jais 
prikimszti visi ėsanti kaliniai. 
Netrūksta terp jų prigavėjų, 
loszikų, vagilių ir žmogžudžių. 
Tokioje draugystėj e tloresn i jiesz
kotojai arba turi pavirsti į to
kius jau nedorėlius, arba turi vi
sai pražūti.
Amerikos iszvežimas ir atveži

mas in Ameriką.
Gegužio mėnesyj szių metų 

Amerika iszgabeno savo tavorų 
į kitus krasztus isz viso už $110 
236 205; pereitę gi metę, per tę 
patį laikę, iszgabeno tikt už $77 
871276, taigi szįmet iszgabeno už 
32367930 daugiaus. Atsigabeno 
gi tavorų isz svetur už $53258 
847, taigi ant $26099300 mažiaus 
negu pereitę metę. Per 11 pasku
tinių mėnesių Amerika iszgabeno 
į kitus krasztus savo tavorų isz 
viso už $1135484613, taigi ant 
$157685096 daugiaus negu perei
tę metę. Per tę laikę atgabeni
mas svetimų tavorų siekė tikt 
$563596581, taigi aut $115750 
580 mažiaus negu pereitę metę. 
Taigi per tuos 11 mėnesių Ame
rika gavo isz svetur ant $571 
889037 daugiaus pinįgų, negu 
užmokėjo kitiems krasztams už 
jų tavorus, Amerika per" 
tuos mėnesius turėjo gryno pelno 
$571889037. Kaip vienok tas 
pelnas likosi padalytas terp Ame 
rikos .gyventojų? Žinoma, di
džiausia jo dalis perėjo į milijo
nierių kiszenius, darbinįkai isz to 
ne pelnė tiek, kaip prigulėtų. 
Didžiausias pasidauginimas, taigi 
didžiausias pelnas puola ant isz- 
'vežtų laukų produktų: iszveži
mas kvieczių buvo didesnis ant 
$12363810, kornų ant $7621722, 
avižų ant $194155, kvietinių 
miltų ant $2154118. Pargabeni
mas isz svetur Gegužio mėnesyj 
aukso ant $13209743 buvo di
desnis negu jo iszvežimas į kitus 
krasztus, sidabro gi iszvežimas 
tikt ant $2614983 didesnis. Per 
visus gi paskutinius 11 mėnesių 
Amerika gavo isz svetur aukso 
už $102126989, sidabro gi už

žiu malūnas. Ugnis užgimė nuo 
perkūno įtrenkimo.

Nauji bondai.
Amerikos randas,ant surinkimo 

pinįgų ant karės vedimo, iszlei- 
džia bondus ant $200000000,taigi 
tiek mat pasiskolina nuo žmonių 
Bondai tie bus dvejoki: paprasti 
ir registruoti. Paprasti bus teip 
kaip ir pinįgai, turintis bondę 
galės jį pavesti kitam ; registruo
ti gi bus iszstatyti ant vardo to, 
kas pirks. Bondai tie bus po 
$20, $100, $500, $1000, $5000 ir 
$10000. "VVertė jų tokia jau kaip ir 
pinįgų, atgalięs gi jie 3% ant me
tų. Rods tai palukai ne dideli, bet 
visgi jau nauda didesni juos nu
sipirkus negu laikant kur nors 
pinįgus visai be palukų. Iszduoli 
ir apkeisti juos ant pinįgų galima 
ne tikt Amerikoj, bet po visę 
svietę, teipjau kaip ir Amerikos 
pinįgus. Jeigu kas isz lietuvių 
norėtu kiek tų bondų nusipirkti, 
tesikreipia į pacztę, kur gaus at- 
sakanezius blankietus, kur reikia 
vien įraszyti reikalaujamę sumę 
ir siųsti pinįgus, kiek reikia, į 
AVashingtonę.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Denver, Col. Pasažierinis tru 

kis Atchison, Topeka & Santa Fe 
geležinkelio susimuszė su kitu 
bėganeziu į rytus trukiu. Loko
motyvą, bagažinis ir expresinis 
•vagonai trūkio bėganezio į va
karus likosi pagadyti; vagonų 
griuvėsiai užklojo kelię teip, kad 
kiti trukiai per wi-*ę dienę 
negalėjo bėgioti. Urėdnįkas 
expresinio vagono prie to likosi 
labai sunkiai apkultas, isz pasa- 
žierių keturi yra sunkiai apkulti, 
lengvinus apkultų pasažierių yra 
10.

Easton, Pa. Trūkis bėgantis 
isz Ne v Jersey, netoli nuo ežia, 
per iszkleipimę szėnių, iszszoko 
isz rėliųjtrys vagonai ir lokomo
tyvą prie to isz dalies susidaužė. 
Maszinista trūkio ir laikraszczių 
agentas likosi užmuszti. Peczka
rys ir bagažų tarnas tapo sunkiui, 
gal mirtinai, apkulti.

Roanoke, Va. Pasažierinis trū
kis Norfolk & Western geležio 
Kelio, netoli Schrevoville, iszszo
ko isz relių ir isz dalies susidau
žė. Trūkio maszinisztas, peczka
rys ir paczt o’klerkas likosi ant 
vietos užmuszti. Sunkiai sužei-tų 
lygiai pasažierių, kaip ir trūkio 
tarnų yra daug.

Debesų praplyszimai.
Kanbas City, Mo. Ties miestu 

ir jo aplinkinėse pereitę sanvaitę 
siautė baisi audra su debesų pra- 
plyszimais, kurie pagimdė neti
kėtus tvanus. Ant priemieszczio 
Charlesea Park užtvinę vandens 
nuneszė 14 namų. Aplinkinėms 
farmoms audra ir su joms tvanai 
dar daugiaus blėdies pridirbo; 
užliejo didelius laukų plotus ir 
isznaikino aųganczius ant jų ja 
vus.

Amerikos kareiviai terp savęs 
susimuszė.

Old Point Campport, Va. Czia 
ir aplinkinėse sutraukta yra ameri- 
koniszka kariauna paskirta į karę 
su Iszpanija. Kareiviams mat 
nuobodu, jeigu ne gauna kę nors 
muszti, kadangi czia iszpanijonų 
nėra, todėl kareiviai terp savęs 
susimuszė. Ant ulyczios kaime 
Fhoebus užgimė smarkus muszys 
terp Marilando liuosnorių 
ir reguliariszkos Amerikos k a 
riunos isz Fort Monroe. Ant 
perskyrimo paszaukė abiejų ka
riaunos dalių oficierus, bet karei
viai prisakymo nepaklausė, mu- 
szis pasibaigė tikt tada, kada 75 
kareivius, paėmę už apikaklės, 
nugabeno į aresztę. Musztynėse 
apie 20 kareivių likosi sužeistų, 
taigi net daugiaus negu musziuo- 
ee su Iszpanija.

Žmogžudystes. -
Montgomery, Ala. Netoli 

Wetumpka tapo papjauti Wil- 
liam Carden, jo pati ir William 
Carlo. Atlikę žmogžudžiai savo 
d aibę, ant paslėpimo žmogžudys
tės, padegė namus, tikėdami, 
kad sudegs ir papjautų kūnai. 
Carden mat namieje laikė pinį
gus, todėl žmogžudystę turėjo 
papildyti plėszikai. Kaipo nužiū
rėti tapo suimti trys negrai, kurie 
prie žmogžudystės prisipažiuo. 
Kaip tikt apie suėmimę dažinojo 
baltveidžiai, susirinko jų 500, 
iszmušė duris kalinio, kuriame 
buvo pasodyti žmogžudžiai, isz- 
vedė juos isz kalinio. Waldžios 
pakvietė kariauę, bet nieks ne
tiki, kad ji paspėtų czia į laikę 
ateiti.
Nelaimingos bicyklistu lenktynes.

Nev York. Trys szito miesto 
bicyklistai užsimanė ant ulyczios 
parengti lenktynes. Thomson ir 
Hunt sėdo ant “tandem”, Mui- 
phy gi ant paprasto dviraezio 
ir ant ui. Broad leidosi į lenkty
nes, bet ant nelaimės, nuo szalies 
užsuko drožka, bicyklistai ne
galėjo jau sawo įsibėgusių maszi- 
nų sulaikyti, nė pasukti į szalį. 
Muq>hy užlėkė tiesiog ant veži
mo, nuo sudavimo susidaužė ne 
tikt bicyklis, bet ir jo paties gal
va suskilo, nuo ko turės mirti; 
Thomson ir Hunt nupuolė nuo 
“tandem” ir teiposgi sunkiai ap- 
sikulė. VV’isus reikėjo gabenti į 
ligonbutį.

Telegramų cencura. •
Washigton. Generolas Greely, 

perdėtinis Amerikos signalinės 
tarnystes praneszė telegrafų kom
panijoms, kad nuo dabar uždraus
ta yra į svetimus krasztus siuntinė 
telegramus apie vietas,kur stovi 
amerikoniszka laivyne arba apie 
vietas, kur traukia žemės kariau
na. Tas uždraudimas lazduotas 
todėl, kad iszpanijonai ne dažino 
tų, kur rengiasi užpulti žemės 
kariauna. Nežinia tikt ar tele
grafų kompanijos prideraneziai 
pildys tę jenerolo Greely prisa- 
kymę.

Susidaužė laivas.
Nev York. Amerikoniszkas 

laivas “Gypsian Princese”, prie 
įėjimo į Nev Yorko portę, laike 
tirsztos miglos susimuszė su pa- 
sažieriniu Bremos garlaiviu 
“Edis”. Kapitonas amerikoniszko 
laivo, jo sūnūs, dvi dukterys, 
viena 14, kita gi 5 metų,prigėrė, 
virėjas turi nulaužtę koję, penkis 
gi jurinkus iszgelbėjo laivas 
“Ems”. Į penkias minutas po su- 
simuszimui “Gypsian Princese” 
paskendo. •

$22054641.
Gaisrai.

Grayling, Mich. Užsidegė ežia 
dideli medžių krautuvė Saliog, 
Kanson & Co. ir suvisu sudegė. 
Ugnis isznaikino 5000000 pėdų 
medžių ir 14 aplinkinių namų. 
Blėdį padarytę minėtai krautu
vei su visu uždengia asekuraci
ja, daugiausiai žudo neturtingi 
ugnies isznaikintų aplinkinių na
melių savinįkai, kadangi daugu
mas tų namelių buvo visai ne 
asekuruoti, kiti gi asekuruoti 
labi žemai.

-iii. . • -? • . .. '

East Liverpool, Oh. Aplinki
nėse szito miestelio siautė smarki 
audra su debesų praplyszimais, 
kurie pridirbo daug blėdies. Už
tvinę vandens iszgriovė ulyczias 
ir kanalus, pertai žmonių susine- 
szimai per visę dienę pasi
liovė, kadangi ulyczios buvo 
vandens apsemtos. Wanduo už
liejo liniję Cleveland & Pittsburg 
geležinkelio ant 8 pėdų giliai. 
Tvanas pridirbo daug blėdies 
czianykszcziose dirbtuvėse. Ryti
nėj miesto dalyj nustūmė daug 
triobų nuo pamatų.

Jaunų Baptistų Unija 
gali dabar atvažiuoti ant sa
vo teimo į Buffalo, N. Y. ir su
grįžti Niekei Plate geležinke
liu už labai pigię prekę. TerpCle- 
velaud ir Buffalo gali važiuot 
geležinkeliu arba vandeniu, kaip 
nori. Raszykit, arba atsi šaukit 
prie J. Y. Calahan, Generaliszko 
Agento, 111 Adams St. Ch:cago, 
III. o gausite visę informaciję.

Telefonas Main 3389. (Z9)

Co. teiposgi didina savo dirbtu
ves. Edith pecziai, prigulinti 
Oliver Snyder Steel Co. tapo 
uždaryti; prasidės juose darbai 
nuo pradžios Rugpjuczio mėnesio.

T Darbai prie kokso peczių 
Conellsvilles apskrityj neina ge
ryn ir nėra vilties, kad galėtų 
pasigerinti. Kokso rods iszvezė 
daugiaus, bet tikt į aplinkines 
dirbtuves. Isz 18608 to apskri- 
czio peczių dirbo tikt 13707. Ge
rinus dirba tikt Fricko pecziai, 
kitos gi kompanijos užgesino 
daug savo peczių.

Cripple Creek, Co. Darbai 
aukso ir sidabro kastynėse szteto 
Colorado eina gerai; dirba visose 
kastynėse be perstnjimo. Surado 
ir daugiaus aukso plotų, turtin
giausi isz tokių yra Carbonate ir 
Womack. Kastynėse Orphans 
Bell & Bull Hill dirba su dviem 
darbinįkų atmainom.

5J East St. Louis, III. Czia
nykszcziose pjovinycziose Nelson 
Morris & Qo. ir Swift Co. dirba 
po 7, 8 ikf 10 vai. ant dienos, 
o kad czia paprastai darbinįkai 
ne ilgai darbę palaiko, todėl jose 
ir szviežiai atkakę* gal darbę 
gauti. Teįposgi ir geležies dirbtu
vėse darbę nesunku gauti.

Reading, Pa. Diamond Drill 
Machine Co. pradėjo statyti nau- 
•ę savo dirbtuvių dalį Birdsbare. 
Pasibaigus darbams prie statymo 
reikalingų triobų, naujose dalyse 
pradės dirbti, kur diktai darbinį
kų gaus darbę. Nuo kada vienok 
prasidės darbai, dar nežinia.

5[ Nev, York. Czianykszcziai 
kapitalistai ir geležies dirbtu
vių savinįkai ir kompanijos nori 
sutverti didelį ant visos Ame
rikos geležies dirbtuvių trustę. 
Prie jo prigulės Rockfeller, Car- 
negie, Morgan, Drex?l ir Co. ir 
kiti svarbesni dirbtuvių savinį
kai ir kompanijos.

•[ Pittsburg, Pa. Anglių kas
tynėse Younghioheny kompanijos 
Cuffey užgimė nesutikimai terp 
darbinįkų in kompanijos. Iki 
sziol darbinįkai gaudavo po 35c., 
dabargi jie reikalauja po 42c. nuo 
touos. Kadangi kompanijos ant 
to nesutinka, turės užgimti 
sztraikas.

5| Laromie, Wyo. Czianyksz 
tę geležies liejinyczię reikėjo su 
visu uždaryti dėl stokos darbinį
kų, kadangi czianykszcziai darbi
nįkai pasidavė į kariaunę, pasi
likusių buvo per mažai ant pa
laikymo darbų dirbtuvėse.

Pereitoj sanvaitėj darbai 
geležies ir plieno dirbtuvėse vėl 
pradėjo gerintiesi. Geležies dirb
tuvės turi diktai reikalavimų 
ir dirba beveik visur gerai; rei
kalauja iszdirbimų Amerikos 
randas, netrūksta reikalevimųir 
isz svetur.

5 Greenridge, III. Kastynė- 
se, O’ Garo & King Mining Co. 
buvo pradėję dirti, bet dabar 
vėl czia užgimė nesutikimai, ka
dangi kastynių savinįkai ne nori 
tiek mokėti, kiek pirma pažadė 
jo.

5f Fall River, Mas. Czia- 
nykszczios medvilnės verpiny- 
czios pradėjo vėl dirbti. Darbę 
gavo 2700 darbinįkų. Wisos 
dirbtuvės dabar dirba, iszėmus 
vien Robertsono dirbtuvių.

Charleroi, Pa. Darbai eina 
czia gerai. Wisos dirbtuvės dir
ba, o kaip kitos dirba su trimis 
atmainoms. Uždarbis darbinįko 
po $1.20—-2-16 ant dienos. Kau
tynėse dirba teiposgi gerai.

5[ Youngstovn, Oh. Darbai 
czianykszcziose Finished Steel Co. 
dirbtuvėse eina gerai; jos turi 
daug reikalavimų isz užrubežių, 
todėl darbo užteks ant ilgai.

5f Milvaukee, Wi8. Dėl sto
kos miltų pirkėjų, uždarė daugu- 
mę malūnų Wisconsine. Dabar 
dirba tiktai Eagle ir Atlas malū
nai ir tai ne pilnę laikę,

51 Dirbtuvės Illinois Steel Co. 
Milvaukeej, Wk., tapo uždary
tos, kadangi visi darbinįkai pakė
lė sztraikę. Darbinįkai reikalauja 
pakėlimo už darbę užmokesnio.

5[ Ironton, Oh. Belfont dirb
tuvės ant tūlo laiko bus uždary
tos dėl atlikimo visokių pertai
symų. Kaip tikt taisymas pasi
baigs, pradės vėl dirbti.

5[ Wakarinėj Virginijoj darbai 
prie kokso eina geryn. Czia dirba 
prie visų peczių. Pereitę sanvai
tę iszdirbo 20000 tonų daugiaus 
kokso negu užpereitę.

5 Steelton, Pa. Czianykeztės 
Penna Steel Co. dirbtuvės dirb- 
dina geležines szėnis Siberijos 
geležinkeliui, todėl jose dirba be 
perstojimo.

1 Bellaire, Oh. Naujos dirb
tuvės Enterprise Enemeiing Co. 
iki Liepos mėnesiui bus parengtos 
ir po tam tuojaus jose prasidės 
darbai.

<[ Millbury, Conn. Czianyksz- 
ežios medvilnės audinyczios tapo 
ant neaprubežiuoto laiko uždary
tos. Per tai 300 darbinįkų ne 
teko darbo.

1 Midvale, Oh. Tuom tarpu 
darbai eina czia negeriausiai. Ant 
Barnhill dirba po | dienos, tai 
iszpunla po 41 dienos ant sanvai- 
tės.

•J Collinsville, III. Darbai 
czianykszcziose kastynėse eina pu
sėtinai, vienok, szviežiai atkaku
siems darbę sunkų gauti.

5 Hinton, W. Va. Susitvėrė 
czia kompanija, kuri rengia nau
jas anglių kastynes. Kastynės 
tos bus Nev River distrikte.

< M artins Ferry, O. Darbai 
czia ir aplinkinėse eina pusėtinai, 
dirba visur gerai ir yra viltis, 
kad teip bus ant ilgai.

5 Fortvilliam, Kanada. Dar
bai eina labai prastai, darbinįkai 
isz czia, kas tikt gali, kraustosi į 
kitus krasztus.

5 Easley, Ala. Pradėjo czia 
statyti nauję geležies dirbtuvę. 
Kada vienok joje pradės dirbti, 
dabar dar nežinia*

Depeev, N. Y. Darbinįkai 
Union Car Works pakėlė sztraikę. 
Reikalauja jie pakėlimo už darbę 
užmoket-nio.

5 Ham>ltjn, Oh. Naujai czia 
statomos geležies dirbtuvės ne
užilgio bus gatavos ir pradės 
dirbti.

51 Easton, Pa. Czianyksztės 
geležies dirbtuvės tapo uždary
tos. Kada prasidės vėl darbai, 
nežinia.

1 Notės, Oh. Darbai czia
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai; dirba visur pilnę lai
kę.

1 Elvood, Ind. Darbai eina 
gerai, visos dirbtuvės American 
Tin Plate Co. dirba pilnę laikę.

5[ Sootdale, Pa. Pecziai 
Charlotte Nation Foundry&Pipe 
Co. ne užilgio pradės dirbti.

T Cripple Creek, Col., Eik 
Gold Mining Co. parengė czia 
nauję aukso kastynę.

Isz darbo lauko.
5 P1TT8BURG, Pa. Dirbtuvės 

Singer, Nimick & Ce. Sligo 
Works, kuriose ne dirbo nuo tū
lo laiko, neužilgio pradės dirbti. 
Kalba, buk dirbtuvės ne gal ant 
vietos gauti tiek pudlerių, kiek 
reikia. Dirbtuvėj geležinių dū
dų pabaigė jau visokius pertaisy
mus ir ateinanezię sanvaitę prasi
dės joje darbai. Allegheny Iron

T Duncansville, Pa. Czia- 
nyksztė Portage Iron Co. platina 
savo dirbtuves, rengia dabar da
lį ant dirbinio drato. Kada bus 
viskas gatava, naujoje dalyje ras 
darbę 300 žmonių.

5[ Spring Valley, III. Darbai 
czia dadar eiua gerai ir rodosi, 
teip bus ilgai.

5[ Ironton, Oh. Czianykszczioj 
geležies dirbtuvėj dirba dabar 
tikt pusę laiko.

T Coultersville, Oh. 150 
czianykszczių kalnakasių pakėlė 
sztraikę; darbinįkai reikalauja 
pakėlimo už darbę užmokesnio, 
bet kastynių savinįkai aut to ne 
sutinka.

• 5[ So. Betlehem, Pa. Czia- 
ayksztė geležies dirbtuvių kom
panija rengiasi numažinti darbi
nįkų uždarbį todėl, kad prekės 
geležinkeliams szėnių žymiai nu
puolė.

T Renvood, W. Va. Sztraikas 
pudlerių Wheeling Steel & Iron 
Co. dirbtuvėse pasibaigė; darbi
nįkai, po vienam mėnesiui ilsėji- 
mosi, sugrįžo prie darbo.

Už pusę prekės Į ten ir 
atgal.

Atsitaikius Jaunų Baptistų U- 
nijo* Seimui 14—17 Liepos, Ni
ekei Plate geležinkelis pardavinės 
tikietus į Buffaloir atgal už pusę 
prekės. Atsiszaukite prie J. Y. 
Calahan, General iszk o Agento, 
111 Adams St, Ch'cago, III.

Telefonas Main 3389.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po..................53c.
Prusiszkos markės po..........24jc.

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

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Kodėl mes negalime susi
taikyti?

Kad sunku mums kę nors nu
veikti, visi matome: ant nuvei- 
kimo svarbesnių dalykų trūksta 
mums tai pinįgų, tai atsakanezių 
žmonių, tai vėl vienybės ir pri
tarimo. Užtenka pakelti musų 
laikraszcziams kokį nors klausy- 
mę, tuojaus kiti laikraszcziai apie 
tokį arba užtyli,arba nupeikia tie 
siog patį užmanymę, nesistengia 
jį pertaisyti teip, kad jis ir jiems 
patiktų. Užtenka pęreikąlauti 
pagerinimo sziędien ėsanezių ko
kių nors įtaisų, užtenka parodyti 
jų silpnas puses, tuojaus, vieton 
atsakanezio iszaiszkinimo, reika
laujantis pagerinimo isz dabarti
nių užveizėtojų tokių įtaisų pa
darysiu prieszus. Prie tokių 
eanlygų, mes ne tikt ne bandome 
dirbti isz vien ant visuomenės 
labo, bet stengiamėsi monopoli
zuoti tę, kas mums sykį į rankas 
pateko. Užtenka nupeikti kokię 
sumonopolizuotę įtaisę, nors ji 
butų niekiausia, užpelnai atsaky- 
mę: “kas tau davė tiesę kiszti 
savo nagus į reikalus tokios 
įtaisos”? Jeigu monopoliai gal 
būt dar iszteisinli pramonėj, tai 
juos visur už vodingus laiko 
tautiszkuose reikaluose. Jau szię
dien niekur apszviesteenės tautos 
ne duoda randams tiesos monopo
lizuoti valdžię, toksai monopo
lius valdžios Europoj sziędien 
laikosi vien Maskolijoj. Mes, at
kakę į liuosesnę Amerikę, kę tu
rėjome Maskolijoj, tę patį sten- 
giamėsi sutverti Amerikoj, nors 
sakomėsi, kad isz Maskolijos bė
gom e todėl, kad sumouopolizuota 
valdžia per skaudžiai mus ten 
spaudė. Kas ten mums buvo per 
skaudus, tę patį mes Amerikoj 
norime įvesti. Kaip Maskolijos 
valdžia mus baudė už drę«ę nu 
peikimo jos neteisingumo, teip 
jau czia mes norėtume bausti tuos, 
kurie drysta nupeikti musų neto- 
leranciję. Netolerancija niekur ne 
iszdavė gerų vaisių, ne gal ji laz
duoti ir terp lietuvių. Jos nenau- 
dingumę matome ant kiekvieno 
žingsnio, matome aut musų pa 
rengtų visokių įtaisų, bet atsiža
dėti jos ne įstengiame todėl, kad 
isz tikro mums ne tiek rupi visų 
gerovė, kiek palaikymas asabisz- 
kos įtekmės, garbės, visai teip 
kaip maskoliszkiems urėdnįkams 
Lietuvoj; Musų netolerancija, 
vieton darbo sujungtoms pajie- 
goms, gimdo tikt savitarpinę ko
vę, stabdo darbus ant vieszos 
naudos. Wisuomeniszkos įtaisos, 
vieszus darbai gal būt vien po 
visuomenės užž>ura, o ne po už 
žiūra kokios nors jos dalies, kiek
vienas lietuvys turi turėti tiesę 
juos perkratinėti ir kritikuoti. 
Teisingai “Rytas” sako, kad ir 
terp prieszingos pusės užmanymų 
gali būti visuomenei naudingi, 
lokius užmanymus remti yra pri- 
derystė kiekvieno tautę mylin- 
ežio lietuvio. Supraskime sykį 
tę, o mažiaus reiks mums terp sa
vęs kovoti.

Inz East St. Louis, 111,
Tūlas lietuviszkas redaktorius 

ir mus apdovanojo savo apgarsi
nimais apie “Maižiesziaus mok- 
slę”. žinoma, kur daugiaus yra 
kvailų, ten daugiaus yra ir pir
kėjų, sveiko proto žmogus tokių 
niekų nepirks, ypacz, kad prekė 
tokios mažos knįgutės ne svietiš
kai augszta. Wienas isz musų 
miesto lietuvių parsikvietė už 2 
dol. vienę “Maižiesziaus Mokslo” 
egzempliorių, tikėdamas daug 
isz jos pelnyti, kadangi ten yra 
net toki užžadai: kad nieks tavo 
praszymui ne galėtų atsakyti, 
kad kulka ne užgautų (kodėl isz- 
leistojas nepasiūlė savo knįgos 
karės vedėjams, o siūlo ję vien 
lietuviams?), kaip provę laimėti 
(kodėl iszleistojas savo provoj 
isz to mokslo nepasinaudojo?), 
bet nieko pelnyti nepisisekė; už
tai jis dabar keikia ant bzleisto- 
jaus knįgos ir ant viso “Maižie- 
sziaus Mokslo”. Jeigu iszleistojas 
ne gal geresnių rasztų iszleisti, 
geriaus padarymų, jeigu szaszlavų 
terp žmonių vi«ai ne leistų.

Bebarzdis.

Isz Marąuette, III.
Darbai pas mus eina ne per 

geriausiai: dabar dirba po 2—3

dienas ant sanvaitės, pirma gi 
dirbo pilnę laikę. Nors pirmiaua 
darbai ėjo daug geriaus, bet ir 
tęsyk musų broliai nieko ne už- 
czėdyjo: ka uždirbo, tę ir paliko 
saliunuose. Tūli, užėjus sztrai- 
kams arba bedarbėms, baisų ken- 
czia vargę. Žinoma, kad girtuok
liaujant lietuviama,nieko gero ne 
galima sutverti, kadangi jie no
riai kemsza savo pinįgus vien 
į szinkoriaus masznę; ant tautisz- 
kų reikalų neduos jie nė centę, 
kadangi užtai negaus degtinės. 
Tokiais bjauriais papratimais 9 
mes užsipelnėme visų iszjuokimę 
ir paniekinifna'. Saliunas tai vis
kas tūlų musų brolių: bažnyczia, 
mokslainė, namai; saliune jie 
praleidžia visę atlikusį nuo dar
bo laikę. Degtinė ir alus užbtoja 
jiems visus jausmus: stiklelis, tai 
malda ir apszvietimas, meilė ir 
kitoki žmoniszki jausmai; be 
degtinės musų lietuviai, teip kaip 
žuvis be vandens, rodosi,ne gali 
gyventi. Argi nėra nė jokios ga
lybės, kuri juos isz tos prapulties 
isztrauktų!

Lietuvys.

Isz Glen Carbon, III.
Pasimažinus darbams; su

mažėjo ir skaitlius lietuvių szi- 
tame miestelyj, o su tuom iszny- 
ko pesztynės ir girtuoklystės. 
Kaslink pesztynių ir girtuoklystų, 
musų miestelio lietuviai pralenk
davo visus aplinkinių miestelių 
lietuvius. Pesztynėms užsiimda
vo daugiausiai tie musų broliai, 
kuriems pritrukdavo nuo uždar
bio pinįgų ant užsimokėjimo už 
burdę, kadangi viskę reikdavo* 
palikti saliunuose, likusi dar cen
tai patekdavo skvėjeriams ir ad
vokatam-*. Dabar, sustojus dar
bams, smarkiausi lietuviai iszsi- 
kraustė į kitus krasztus, likosi 
mažas musų brolių skaitlius, drau
ge su tuom iszdilo ir pesztynės; 
dabar seziui Dievui gyvename 
czia gražiai, skvajeriai ir policis- 
tai galės pasilsėti, kadangi su ki
toms tautoms jie tiek darbo kaip 
su lietuviais ne turi. Gėda mums, 
kad mes ant teip prastos garbės 
užsipelnėme savo negražiais dar
bais!

J. R.

Isz Elizabeth, N. J.
Porę mėnesių atgal isz Lietu

vos atvažiavo czia Danielius 
Balickis. Pabifvęs porę sanvai- 
czių be darbo, pristojo ant farmos 
Rovay, N. J.; padirbęs vienę 
mėnesį, gavo proto sumaiszymę. 
Sugrįžęs į Elizabethę dar labiaus 
susirgo, ne valgė visai per kelias 
dienas, paskui jį patalpino miesto 
ligonbutyj, kur ir pasimirė 13 d. 
Sėjos. A. 8. Balickis paėjo , isz 
Wilniaus gub., nuo Warenos, bu
vo 30 m. amžiaus; Lietuvoj pa
liko paczię su 3 vaikų.

Elizabeihe visi sztornįkai ir 
biznieriai sutarė, kad sztorai kas
dien butų uždaryti nuo 7 vai. 
vakare. Tūli lietuviai ir žydai 
tos sutarties nepildo. Užtai an- 
gliszkos gazietos baisiai ant jų 
užpuldinėja, kalbina, kad nieks 
pas tuos aieko nepirktų, kadangi 
jie laužo vienybę ir tuom parodo, 
kad jie ne nori palengvinti pa- 
gelbinįkų būvį.

Žmogus.

Diew maldys tos dėl lietu- 
wių ewangelikų.

Evangeliszkas pastorius Ketu- 
rakaitis isz Collinsviles, III., atke
liaus 1 d. Liepos į Union City, 
Conn., 3 ir 4 d. Liepos laikys 
dievmaldystę Waterbury, Conn. 
czianykszczioj vokiškoj bsžny- 
czioj. Dievlnaldysta ir pamokslai 
bus lietuviszkoj kalboj. Tegul pa
minėtose dienose susirenka lietu
viai evangelikai.

_ ____________ S. J.

Isz wisur.
U Pr^ncuziszkas inžinierius 

Berlier apdirbo projektę sujungti 
Afrikę su Europa po jūrių dugnu 
nuvestu geležinkeliu teip, kad 
Prancūzija butų sujungta tiesiog 
geležinkeliu su savo valdyba 
Sziaurinėj Afrikoj, Algeru. Ka
dangi isz Prancūzijos į Iszpaniję 
bėga jau tiesiog geležinkeliai, 
tai ant sujungimo Algero reiktų 
nuvesti tikt-trumpę per jūrių 
dugnę tunėlį nuo Vagneros užta
kos, Pietinės Iszpanijos užbaigoj, 
į Ta n gėrę, ant afrikaniszko k ra n-
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Toj wietoj Gibraltaro perta- Į Dirbtuvėse tose, apart kitko, dir-

4

to. ' 
ka ne gili, didžiausia giluma ne 
pereina 1400 r ėdu. Ilgis tunelio 
po jūrių dugnu 20 angliszkų my
lių,su privažiavimu gi isz abiejų 
pusių visas to kelio ilgis 25 to
kios jau mylios. Kasztai paties 
po jūrių dugno tunelio Berliero 
išskaityti po 3000 frankų už 
kiekvienę metrę, taigi visas jo 
ilgis 20 angliszkų mylių kasztuo- 
tų 123000000 frankų; pridėjus 
prie to kasztus padirbimo gele
žinkelių ant sujungimo tunelio su 
Algero linijoms, visas tasai kelias 
kasztuotų 225000000 frankų; 
skaitant po du kyliometrų ant 
metų isz abiejų pusių, visas ke
lias bulų pabaigtas per 8 metus. 
Berlier kalbina Prancūzijos kapi
talistus sutverti koinpaniję ant 
padirbimo to kelio, laikraszcziai 
vienok ne labai tę užmanym^re- 
mia, kadangi kelius kasztuos 
brangiai ir kompanija ne galėtu 
surinkti didelio sau pelno.

U Paryžiuje yra, garsus mok- 
slincziaus, Pausleuro, parengta 
gydinyczia ant gydymo pasiutu 
šių szunų aprietų žmonių (dabar 
tokios gydinyczios yra jau net 

. ^Vilniuje ir Chicagoj). Pereitę 
metę Paryžiaus gydinyczioj buvo 
1500 žmonių pasiutusių szunų 
sukandžiotų; jiems tapo įsk e py
tas apsaugojantis nuo pasiuntimo 
vaistas. Lz to viso skaitliaus 
sukandžiotų tikt 8 vaistas ne 
saugojo, 8 pasiuto, nors jiems bu
vo teiposgi įskiepytas apsaugo- 
jautis vaistas, kaip ir kitiems. 
Daugumas besigydžiusių Pasteu- 
ro gydinyczioj buvo įkasti į ran
kas, į kojas ir į kitas kūno dalis, 
150 buvo įkasti į gahvę. Trecz- 
dalis sukandžiotų buvo isz Pran
cūzijos, o isz tų treczdalys paėjo 
isz Seinos departamento, kuriame 
yra Paryžius. Terp jieszkanczių 
toj gydinyczioj pagelbos, 200 bu
vo svetimtauezių, terp kurių bu
vo 8 vokiecziai, l amerikonas ir 
83 anglijonai.

į| Italijos laikraszcziai prane
sza apie žingeidų nuėmimę foto- 
grafiszko paveikslo Christaus. 
Prie relikvijų, kokias turi Itali
jos karalius, priguli ir drobulė, į 
kurię Juozapas isz Arimaiheos į 
vyniojo Christaus kunę. Ant 
drobulės yra beveik neužmatomi 
kraujo laszai, kurie padaro wisę 
kūno konturę. Toje drobulė tajio 
pakabinta Turino katedros baž 
nyczioj. Wienas fotografas isz- 
praszė nuo karaliaus chleidimę 
įsiimti fotografiszkę paveikslę 
minėtos drobulės. Kada fotogra
fija tapo atmuszta, tai ant klišos 
po kelių dienų pasirodė ne tikt 
kūno kontūras, bet aiškiai iszėjo 
irChiistaus veidas, ko ant dro
bulės visai ne buvo matyt. Fo
tografas, nuėmęs tę paveikslę, 
vadinasi Reconando Pio.

ko žinoma ir daugeliui lietuwių 
vaistę newa nuo wisokių ligų, 
wadinamę “Anchor Pain Expel- 
ler”.

U Miestelyj Heme, Amsburgo 
apskrity], isz nežinomos priežas
ties užgimė sumišimai ir musz- 
tynės ant ulyczių. Policija su 
kardais pradėjo besipeszauczius 
waikyti, prie ko daug žmonių ta
po sužeistų; terp sužeistų yra 
ir mirtinai sužeisti. 24 žmonės 
tapo suareštuoti.

H Mieste Kostellitz, Opoliaus 
apskrityj, Prūsuose, laike diew. 
maldystos perkūnas trenkė į bažr 
nyczię. Prie to 5 besilraeldžianti 
žmonės tapo užmuszli, 15 sunkiai 
sužeisti, apswaigintųbuwo net ke- 
liosdeszimtys, bet tuos atgamino.

Pietinėj Austrijoj, nuo ilgai 
besitraukianezių lytų užtwino u- 
pės ir užliejo didelius laukų plo
tus, isznaikino jawąis užsėtus lau
kus. Blėdį lwanų padarytę skaito 
antakėlių milijonų guldenų.

D Laike kariaunos peržiūrėjimo 
mieste Deutsch Eylau,Rytprusuo 
se, vienas isz kareiwių szowė į 
jenerolę Rabe. Szuwis užmuszė 
arklį, ant kurio sėdėjo jenerolas 
ir sužeidė jenerolę į koję.

U 17 d. Geguž o iszdegė mies 
telis VVyszkow, Pultusko pasvie
tyj, Lomžos gub. Ugnis užgimė 
nuo perkūno įtrenkimo, smarkus 
vėjas, nesziodamas liepsnę, ugnį 
platino po wisę miestelį. I-zdegė 
ežia isz wiso 80 namų.

Prancūzas, chemikas Doza, 
tarnaujantis dabar iszpaniszkoj 
laiwynėj, kaip pranesza Europos 
lAikraszcziai, iszrado nauję lėkiau 
czię torpedę, kurię tikisi galėsęs 
iszbandyti dabartinėj karėj. Nau
ja torpeda tuom skiriasi nuo da
bar vartojamų, kad ję galima 
nutaikyti kaip ir paprastųkanuo
lių szuwius ir teip tankiai laidy
ti, kaip ir szuwius isz sziędieni- 
nių revolverinių kanuolių.

Daktaras Dauilevski isz 
Charkovo ant tiek pagerino sa
vo lakiojimo prietaisę, kad ji da
bar tinka lakiojimui. Dirbdina jis 
dabar tris prietaisas maskolisz- 
kai kariaunai. Sumažino jis sun- 
kumę maszinos varanezios prie- 
tai?ę iki 20 svarų. Jo dirbamos 
prietaisos gali pakelti sunkenybę 
penkių pūdų. Suvaldymas maszi
nos yra teip lengvas, kad ir neį
pratęs be baimės gali lėkti.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

Zuerich traukiasi nuo ažero to paties vardo iki Rei
nui. Miestas Zuerich, prie iszplaukimo upės Limmato isz 
Zuerięh ažero. Yra jame medvilnės dirbtuvės ir peltakių, 
kuriuos iszvažioja po visus svieto krasztus.

(Tąea).

1

U ^Vokietijoj iszeina isz wiso 
3105 wisokių laikraszczių, terptų 
681aikraszcziai swetimose kalbose 
terp tų 10 lietuwiszkų; išpuola 
todėl wienas laikrasztis ant 15000 
gywentojų. Už prenumeratę per 
inetu^ užmoka skaitytojai po 68 
000000 markių, taigi iszpuola po 
1 markę 30 pfenigių nuo kiek- 
wieuo gywentojaus, priskaitant 
prie to ir mažus waikus. Wisi tie 
laikraszcztai iszeina 12000000 
egzempliorių, taigi iszpuola wie- 
nas egzempliorius ant 4, 3 gy- 
wentojų. Socijalistiszkų laikrasz
czių iszeina Wokielijoj 54, skait
lius jų wienok nuolatai didinasi.

U Isz Londono ateiua žinios, 
kad prie iszbandymo naujai pa
dirbto kariszko laiwo Albion at 
sitiko nelaimė; bėgant laiwui 
wilnys iszardė prie kranto silpnai 
padirbtę plutformę, ant kurios 
stowėjo daug žmonių ir jie su- 
puulė į jūres. Kol supuolusius 
iszgriebė, 18 moterų ir 11 waikų 
prigėrė, 60 žmonių yra sužeistų.

O Wakarinėj Wokietijoj wėl 
siautė baisios audros, ledai su de
besų praplyszimais, kurie daug 
blėdies ir nelaimių atgabeno. 
Augsztutinėj Hessijoj perkūnas 
užmuszė daug žmonių, sugriowė 
daug bažnyczių bokštų,suskaldė 
miestuose ugnagesių sargybos 
boksztus. Ledai nudaužė medžių 
szakas ir užsimezgusius waisius.

H Rudolfstadte, Turingijoj, 
Wakarinėj VVokietijoj, perkūnas 
trenkė į Richtero dirbtuves, nuo 
to jos užsidegė ir su wisu sudegė

|| I-z Konstantinopoliaus ruszo, 
kad iszwažiawusię už miesto 
pasiraažinėti sultano seserį už 
puolė 40 plėszikų ir ję su karieta 
paėmė. Žinoma, reiks snltanui 
nuo plėšikų iszpirkti seserį*

VVcngrijoj,
Toerpeng siautė baisus 
kurisai. isznaikino 630

Į] Transylvauijoj, 
mieste 
gaisras, 
namų.

Naujausi iszradiniai.

Prasidėjus karei Amerikos su 
Iszpanija, amerikoniszki laik- 
raszcziai, ypaczjsz teip vadinamų 
geltonųjų veislės, paduoda žinias 
apie visokius naujus iszradimus, 
kurie Huse prilaikyti prie karės 
vedimo ant naikinimo iszpanijo- 
nų. Isz tokių iszradimų verti pa
minėjimo:

1) Elektriszka Bomba. Prie 
tos bombos, iszszaunaut, pritvir
tina elektriszkę dratę, kurį su
jungia su elektriszka muszina. 
Tokia bomba, nupuolusi ant prie- 
szų laivo, esplioduoja, m- wiskę 
aplink save sudegina._ Įį daro 
kiekviena bomba ir be dtektriš- 
ko drato.'nors nevisai teip, kaip 
apraszo amerikoniszki laikrasz 
ežiai.

2) Elektriszka KANUOLę isz 
rado egzaminatorius patentinio 
biuro Seely. Isz tos kanuolės gu
lima šaudyti be paliovos, ka 
daugi nereikia prie to provyti su 
paraku. Nežinia tikt, ar prie jos 
ir kulkos nereikalingos?

3) GBAŽTA ANT PERGRęŽlMO 

prieszų laivu išrado Bernard 
ir Olszevski. Gręžtus tokiu-* ke
tina pritaikyti prie plaukianczio 
po vandeniu Rolando laivo. 
Mums rodosi, kad jeigu pasiseks 
priplaukti po prieszų laivu, tai 
ant jo paskandinimo ne reiks nė 
gręžto, kadangi greicziaus laivę 
iszardys paprastos minos.

4) Lakiojanczias Torpedas isz 
rado kapitonas Zalinski. Torpe
dos tekios paleistos isz atsakan- 
czios prietaisos, nupuolusios ant 
vandens, explioduoja ir ardo 
prieszų laivus. Su toms torpe
doms galima isznai kinti ir ėsan- 
czias po vandeniu torpedas.

5) Pagerintas Torpedas te
rado Holpine. Torpėdos tos pa- 
naszios į laivę; paleistos terp 
prieszų laivų, prie kiekvieno su- 
sidavimo iszmeta tiek szuvių, 
kad jų užtenka ant paskandinimo 
kiekvieno laivo; atlikusi savo 
naikinanti darbę, tokia torpeda 
grįžta atgal.

Tiek mat yra naujų iszradimų 
ant naikinimo Amerikos prieszų, 
gaila tikt, kad, kaip iszrodo isz 
aprašymų laikraezcziuose, dau 
gumas jų galėjo užgimti tikt 
galvose reporterių ant užganėdi- 
nimo mažai suprantanezių skaity
tojų.

Swetimi balsai.
♦Ant raporto Kurszės guberna

toriaus, paduotociecoriui Mikalo
juj kurtumui gubernatorius pra 
nešė, kad Kurszėj maskoliška 
kalba pradeda platintiesi, Mika
lojus »awo ranka teikėsi pakre- 
weziot i.

‘‘Sztai kur tvirtas pamatas 
wienyjimosi pakriišczių su kitais 
Maskolijos krasztais ir apskritai 
wienybė Maskolijos.”

Paraižęs tuos žodžius, Mkalo- 
ju< tikėjosi Amerikę atradęs, 
tuom tarpu tuom sawo iszsitarimu 
jis wien parodė, kad aawo nuo
monių neturi, bet kalba wien tę, 
kę jam pasako jo mokintojai vi
sokį maskoliški “diejatebai”. Dar 
Mikalojus ant swiet<> ne buvo, o 
tuos paežius principus garsino 
jau wi»oki maskoliszki fanatikai, 
menkiausios vertės publicistai ir 
lašėjai.

Mums rodosi, kad vienybė terp 
pavaldinių vieszpatystės rymo 
ne ant platiniinosi vien masko- 
liszkos kaitros, arba ir aut stsczia- 
tikiszko tikėjimo, liet ant ge
rovės visokių kilmių gyventojų, 
ne ant skriaudos, prievartos, 
prispaudimo, ne ant apdovanoji
mo vienos vieszpaiy*tė!* gyven 
tojų dalies kaštais kitos dalies. 
Anglijonai ant ii Airijoj Kaitria 
jau naikinti senę keltiškę kalbę, 
mažai terp airiškos jaunuomenės 
rastume mokanczių keltiszkai,bet 
ar priėmę angliszkę kalbę airiai su
siartino su anglijouais? Ar Airija 
drucziaus susiriszo su Anglija? 
Priešingai, airiai šiędien kai 
banti angbszkai dar labiaus ne 
užkenczia angiijonų ir skriau- 
džianczios juos Anglijos ne<ru dar 
užlaikę keltirzkę kulbę seneliai? 
Szveicarij i antai susideda isz gy
ventojų, kurių trys kaliais yra 
prigimtos,bet ežia visi to krašto 
ukėsai jaueziasi vaikais vienos 
tėvynės. Kodėl teip yra, tosto 
viauti antskriaudimo vienųgai
valų ir szelpimo kitų maskolisz 
ka valdžia nesupras, nesupras to 
nė menko proto carai, nė jų su- 
demoralizuoti tarnai. Pažiūrėki
me. kokios Muskolijoj moksli
nės! Jos paskirtos ne ant plati
nimo gryno apszvietimo, liet 
vien pildymui polit’szkų siekių. 
Tokios mokslainės ne apszvie 
ežia, ne pakelia gyventojų protę. 
bet juos demorabzuoja, tamsina. 
Pabaigę mokslę tokioje moks ai- 
nėse ne kenezia apszvietimo, 
pradeda suprasti netikumę to ne
va apszvietimo, kokį platina su 
politiškais vien siekiais mok- 
slainė. Savo kvailumu mas
koliszki despotiszki valdonai ar
tina tikt valandę pasidalinimo 
Maskolijos j atskiras dalis, pagal 
gyventojų kilmę.

Kas laukia Maskoliję valdant 
ję visokiems fanatiszkiems ua- 
.rams, geriausiai parodo sz'ędien 
Austrija, susidedanti isz visokių 
kilmių gyventojų kaip ir Masko 
lija. Austrijos valdonai teipos 
gi valdė kra-ztę versdami kito
kių kilmių gyventojus prie vo- 
kietystės; bet ar slavai arba ita- 
lijonai per tai vokiecziai* p i-to
jo? Jie š ędien vokio zių neken- 
czia ir tai nekentimas netikt ne- 
simažina, bet kyla wis labyn, 
nors daugumas slavų sziędien 
moka vokiszkai ir jiems jau ran
das iszplatino tautiškas tiesas, 
tikt tę padarė per vėlai.

Ne ant maskoliszkos kalbos, ne 
ant stacziatikysts rymo vienybė 
Maskolijos.tuom ję greicziaus isz- 
ardys pakvaiszę jos valdonai, 
bet ant lygių tiesų visų gy ven 
tojų ir tai visokiuose jų reikaluo
se lygiai dvasiazkuose, kaip ir 
medegiszkuose. Nieks ne užgina, 
kbd Maskolijos pavaldiniams 
naudinga maskoliška kalba, rei
kalaujanti jos iszmoks maskolisz- 
kai be prievartos drignių užsiė- 
dusių maskoliszkų diejatelių; ant 
platinimo vienok apszvietimo 
tinka vien prigimta kiekvieno 
kalba.

Galėjo seniai Wokietijoj isz- 
naikinti daugumę slaviszkų tau
tų ir paversti jas į vokieczius, 
bet kas tiko seniai, tas sziędien 
ne tinka, antai vokiecziams da
bar jau nepasiseka suvokecziuoti 
mažo žiupsnelio lenkų.

Berniszkuose 
Alpuose prasideda upe Aar, teka«ti į Reiną; perbėganti 
klonį Hasli ir ažerus Brienz ir Thun. Seniaus abudu aže- 
rai tvėrė vjeną ilgą ažerą, bet paskui suneszto upės Lutschi- 
na dumblo ir pieskos likosi perskirti pusiau. Rytinė Ber
niškų Alpų dalis terp Aaro ir Reusso iszsiszakoja į sziau
rius po vardu Alpu Viervaldstaetteriszku, kuriuose žymiau
sia virszunė yra Pilato kalnas, iszkilęs ant 2600 metrų arba 
ant 6600 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus.

Szvento Gottardo kalnai yra nusileidusi Alpų kalnų 
dalis, iszkilusi ne augszcziaus 2000 metrų arba 6600 pėdų 
augszcziaus jūrių pavirsziaus, apsiausti isz visų pusių 
augsztesniais kalnais. Kalnai tie iszrėžyti upių klonių, 
upės isz ežia prasidedanezios teka į visus krasztus: Rodau 
arba Rona į vakarus, Reinas į rytus, Reuss į sziaurius, 
Tessino į pietus. Svarbiausias kelias įoj kalnų dalyj, ve
dantis isz sziauriųį pietus, yra perėjimas szvento Gattardo, 
per kurį nukastas geležinkelio tunelis 2 musiszkių mylių 
ilgio.

Priealpinis iszkilimas, iszkilęs ant 500 arba su vir
szum 1600 augszcziaus jūrių pavirsziaus. Per ažerą Boden 
ir upę Salzach Priealpinis iszkilimas dalinasi į tris dalis, 
isz kurių tikt vakarini dalis, taigi teip vadinamas Szveica
rijos iszkilimas su atžala Szveicariszkij Jura kalnų priguli 
Szveicarijai. Teip vadinamuose ledo laikuose Szveicarisz- 
kas teip ir visas Priealpinis iszkilimas buvo '‘ledo uždeng
tas. >

Jura kalnai tveria iszkilimo briauną nuo klonies upės 
Rodano arba Ronos iki Fichteliui. Klonis Reino padalina 
tuos kalnus į dvi dali: į Szveicariszką ir Vokiszką Jurą.

Per Priealpinį iszkilimą teka upė Reinas, persimusza 
per Juros kalnus, kur padaro augszcziausią Europoj van
dens puolimą Schafhausen.

Szveicariszkas iszkilimas ir Szveicariszki Juros kalnai. 
Szveicariszkas iszkilimas yra terp Juros ir Alpų kalnų, 
terp ažerų Geneviszko ir Boden. Yra tai krafeztas vaisin
gas,' gerai apdirbtas, kaip kur augina net vyną. Apskri- 
cziai Juros yra ne vaisingi, todėl gyventojų neiszmaitina 
žemdarbystė, jie griebiasi pramonių, ypacz gi iszdirba 
garsius visame sviete laikrodėlius. t

Kaip sakėme, Szveicariją tveria mažos viesziiatystės 
kontonais vadinamos; tokių kantonų yra 22, kiekvienas 
isz jų savo viduriuose rėdosi neprigulmingai, rengia mok- 
slaines ir urėdus su tokia kalba, kokios gyventojai gei
džia. Tuose dalykuose Szveicarijos kantonai turi di
desnę liuosybę negu Amerikoj, ežia viena tauta kitos ne 
verezia iszsižadėti savo kalbos, bet visos kalbos, taigi: vo- 
kiszka, prancuziszka ir italiszka lygiai visų yra godojamos 
ir lygias turi tiesas. Teip jau yra ir su visais tikėjimais. 
Isz kantonų svarbiausi: •

Wallis užima klonį virszutinio Rodano arba Ronos už
dengtą Penniniszkų ir Berniškų Alpų. Kaslink klimato, 
tai ant mažo ploto yra ežia visoki klimatai: kalnų virszu
nės yra sniego ir ledo užklotos, apaezioj gi yra dirbami 
laukai, puikus daržai ir vynyczios. Vakarinėj VValli^j da
lyj gyvena prancūzai, rytinėj gi vokiecziai. Svarbiausi 
miestai yra vietose, kur upė Rona perkerta kelius. Brieg 
ant kelio j>er Simplon perėjimą, Martigny prie Didžiojo 
Bernardo.

Bern, viena isz gražiausių Szveicarijos dalių, dėl to gra
žumo atkanka ežia vasaros laike isz viso svieto krasztų didž- 
tureziai pasigerėti tuom gražumu. Miestas Bern yra, teip 
sakant, sostapilė visos Szveicarijos, kaip miestas Washing- 
ton yra sostapilė Suvienytų Vieszpatyszczių Sziaurinės 
Amerikos.

• Uri, Schwitz, Untermalden ir Luzern. Kantonai tie 
yra aplink ažerą Viervaldstaetter, (ažeras keturių kanto
nų). Kantonai Uri, Schwitz ir Unterwalden yra tai pirmu
tiniai, kurie iszsiliuosavo isz po Austrijos valdžios. Goe- 
schenen, prie pradžios szvento Gottardo tunelio, greitai au
gantis miestas. Luzern, sostapilė to paties vardo kantono, 
prie iszplaukimo upės Reusso isz ažero Vierwaldstaetter. 
Sempach, prie ažero to paties vardo, netoli jo buvo mu- 
szis Szreicarų su Austrijokais.

Glarus, St Gallen ir Appenzd užima Glariszkus Alpus 
ir jų sziaurrytines atžalas. Gyventojai isz dalies užsiima 
gyvulių auginimu, isz dalies pramonėmis, ypacz gi padirba 
daug audimų isz medvilnės ir linų. Kadangi Szveicarijoj 
nėra akmeninių auglių, tai ant maszinų varymo pasinau
doja isz smarkių vandenų tekėjimų. Kantone St Gallen 
yra miestelis Rappersvyl, kur yra parengtas lenkiszkas 
muzėjus, o jame yra daug lietuviszkų daiktų, ypacz gi 
rasztų.

Tessin užima to paties vardo upės klonį, nuo St Gottar
do iki ažerui Lago Maggiore. Yra tai vienas isz vaisin
giausių ir gražiausių ant musų žemės krasztų. Gyvento
jai užsiima žemdarbyste, augina vyną. Tessin apgyven
tos italijonų. Airolo, prie pietinio iszėjimo Szvento Got
tardo tunelio.

Graubinden yra tai didžiausias Szveicarijos kantonas, 
bet ne vaisingas ir mažai apgyventas; gyvena ežia dau
giausiai Reto Romanu, yra teiposgi diktai vokieczių ir ita
lijonų; gyventojai, negalėdami iszsimaityti namieje, trau
kiai į kitus krasztus.

Ant Juros yra kantonai:
Neufchatel, terp ažero to paties vardo ir upės Doubs; 

yra tai krasztas uoluotas, sausas ir ne vaisingas. Gyven
tojai prancuziszkos kilmės, užsiima daugiausiai iszdirbimu 
laikrodėlių. Svarbiausias miestas Neufchatel, turi daug 
laikrodėlių dirbtuvių.

5 Bazilea, ant sziaurinio szono Jura kalnų, prie Bur- 
guridiszkų vartų, terp prieupių Reino ir Dunajaus. Svar
biausias miestas yra Bazilea.

Ant iszkilimo, pietvakarinėj dalyj, gyvena prancūzai, 
sziaurrytinėj gi dalyj vokiecziai. Yra ežia kantonai:

Geneva, prie įpuolimo Rodano arba Ronos į Genevisz- 
ką ažerą. Miestas Geneva didžiausias Szveicarijoj, gražio
je vietoje, garsus savo mokslainėmis ir laikrodėliais, kurių 
ežia daug iszdirba.

Waadt, į sziaurius nuo Genevos ažero, turi puikų kli
matą, gyventojai užsiima žemdarbyste ir auginimu vyno. 
Isz miestų svarbiausi: Lozanna ir Vevey.

Freiburg, isz abiejų pusių upės Saanos įpuolanczios į 
upę Aar, apgyventas isz dalies prancūzų, isz dalies vokie
czių. Miestas Freiburg yra Saanos klonyj ant jos szono, 
ulyczios yra viena ant kitos, namai statyti kaipi trepai 
vieni ant kitų.

Austrija ir Vengrija.
Austrija ir Vengrija užima rytinę* dalį Alpų kalnų 

nuo Orlteso pietuose, .Karpatų kalnus atidalinančius Ven
grijos žemumą, dalį Lenkiszkos ir Rytines Europos žemu
mų, rytinę dalį Priealpinio iszkilimo, iszkilimus Czekiszkąir 
MoraviszkąirSziaurinę Iri jos dalį ant Balkanų pussalio. Upė 
Dunai perbėga per visą tą kra&tą ir Atskira&dalis sujungia. 
Austrija užima plotą 12000 ketvirtainių mylių; ant kurio 
gyvena 45000000 žmonių; pusę to skaitliaus padaro Slavai, 
gyvenanti sziaurinėj ir pietinėj vieszpatystės dalyj; toliaus 
eina Vokiecziai, gyvenanti vakarinėj vieszpatystės dalyj, 
Magyarai, valdantis gaivalus Vengrijoj, terp sziaurinių ir 
pietinių slavų; Rumunai, pietrytinėj Vengrijos dalyj, 
Italijonai Pietiniame Tiroliuje ir Trieste, Albaniecziai ant 
Balkanų pussalio, bet tų yra ne daug. Daugumas gyvento
jų iszpažįsta katalikiszką tikėjimą, katalikas yra ciecorius, 
daugumas vokieczių, slavų, magyarų, italijonų,' staeziati- 
kiais yra rumunai ir dalis pietinių slavų; unitai—sloven- 
cai ir rusinai, protestonų yra diktai terp slovakų ir magy
arų, mahometonų terp gyventojų Bosnijos ir Hercegovinos; 
žydų daugiausiai yra Galicijoj.

Kaip pasakėme, pietiniais Austrijos rubežiais yra Al
pų kalnai. Traukiasi jie beveik iszilgai 46° sziaurinės 
geografiszkos platumos, taigi jieFyra kaipi ant pusės kelio 
terp ekvatoriaus ir sziaurinio poliaus, nuo Viduržeminių 
arba Terpžeminių jūrių ant 150 geografiszkų mylių ilgu 
diržu prie Dunajaus ir Vengriszkos žemumos; juo toliaus 
į rytus, juo labiaus jie iszsiskeczias į vakarus, kaip žinote, 
jię nusidriekia į Prancūziją iki Provansalijos žemumai, į 
sziaurius atsiremia į Prieszalpinį iszkilimą ir į upę Donajų, ’ 
į rytus į Vengrijos žemumą, į pietus į Viduržemines arba 
Terpžemines jūres į Adrijatiszkas jūres, ir į Lombardiszką 
žemumą. • • .

Nors Alpų kalnai yra augszcziausi Europoj, bet perė
jimai per juos ne augszti, vidutiniszkas jų augsztis yra 
2000 metrų arba 6600 pėdų, o kaip antai perėjimas Bren- 
neryra tikt ant 1400 metrų arba 4600 pėdų. Todėl tai 
Alpai ne stabdė teip žmonių susineszimų kaip antai Hima-_ 
lajai Azijos arba net už Alpu žemesni Pirenėjai, kuriuose 
perėjimai yra sunkus.

Austrija, kaip sakėme, pietiuėj savo dalyj atsiremia 
į Rytinius Alpus, kurie traukiasi nuo perėjimo Szvento 
Gottardo iki Vengrijos žemumai. Rytiniai Alpai Adigos 
klonies padalyti į dvi dali, į vakarinę ir į rytinę. Vakari
ni dalis Rytinių Alpų, klonių: Reino, limo, Addos ir 
Oglio, padalyta į penkias gruppas:

Glamiszki Alpai traukiasi nuo Szvento Gottardo iszil
gai kairiojo szono Reino, jie tveria rytinį Szveicarijos ru- 
bežių.

Aduliszki ir Retiszki, Alganeriszki ir Bavariszki trau
kiasi nuo Lepontiszkų toliaus į rytus, terp Szveicarijos, ir 
Bavarijos. Toj dalyj yra perėjimai vedanti nuo Reiną 
klonies į Lombardiją, taigi į Sziaurinę Italiją. \

Retiszki Alpai traukiasi terp Reino ir limo, nuo pėrė- \ 
jimo Spluegen iki parėjimui Arlberg.

Alpai Alganeriszki ir Bavariszki, upės Lech perkirsti, 
traukiasi nuo ažero Boden iki Inno klonies, atsiremia į 
sziaurius į Szvabiszką ir Bavariszką iszkilimą, nuo pietų į 
Inno klonį.

Alpai Bemina ir Oetzthaler. Alpai Bemina traukiasi 
nuo ažero Como iki isztakų upės Adigos, Oetzthaler gi 
yra terp Innos ir Ados, taigi iki Brenner perėjimui. Oetz
thaler Alpai su visoms savo atžaloms vadinasi Tiroliszkais 
Alpais. Augszcziausios virszunės Berninų siekia 4000 
metrų arba su virszum 13000 pėdų, Oetzthaler truputį 
žemesnis.

Alpai Veltliniszki, kairėje pusėje virszutinės Addos, 
terp ažero Como ir isztakij Oglio.

Ortleiszki Alpai yra terp isztakų Addos ir virszutinio 
Oglio vakaruose, terp Addigos sziauriuose ir rytuose. 
Augszcziausia virszunė yra Ortles, netoli 4000 metrų ausgsz- 
cziaus jūrių pavirsziaus. Pertuos kalnus, isz Addosklonies 
į Addigos klonį veda augszcziausias Alpų perėjimas Stilf- 
ser Joch, iszkilęs ant 2800 metrų arba su virszum 9000 pėdų 
augszcziaus jūrių pavirsziaus.

Rytini dalis Rytiniu Alpu Dravos-Rienzo klonies pa
dalinta į dvi dali: viena dalis traukiasi į sziaurrytus prie 
Dunajaus, pietrytini gi dalis prie Adrijatiko.

■^-Sziaurrytini dalis dalinasi dar į du diržu, perkirsta 
Salzach-Enno-Zalza klonies: į sziaurini ir į pietinį.

Sziaurinis diržas yra tai Salzburgiszki ir Austrijokiszki 
Alpai. Salzburgiszki Alpai traukiasi nuo upės Inno iki 
upei Salzach. Austrijokiszki gi Alpai yra pratęsimu pir
mutinių; vakarinėj jų dalyj, terp Salzach ir Enso yra 
druskos kastynės ir tą dalį vadina Salzkammergut. Sziaur- 
rytinę užbaigą Austrijokiszkų Alpų vadina kalnais Wie- 
nenvald (Vindobonos giria); virszunė Kahlenberg yra to
liausiai į sziaurius siekianti Alpų kalnų dalis.

Pietinis diržas traukiasi į rytus nuo perėjimo Brenner 
iki isztakų Muro.

Kalnai Tauem tveria staezią grantinę sieną besitrau- 
kianezią nuo Salzach klonies sziauriuose iki Dravos klonies 
pietuose, virszunės jų siekia 3800 metrų arba 12500 pėdų 
augszcziaus jūrių pavirsziaus. Virszunė Gros Glockner yra 
augszcziausia rytinėj dalyj Rytinių Alpų.

Nuo įtakų Muro kalnai iszsiszakoja į dvi atžalas, terp 
kurių yra klonis Muro ir paskui vėl susibėga. Sziaurini 
atžala vakarinėj dalyj vadinami Žemuoju Tauem, rytinėj 
gi dalyj Eisenerz Alpais, drauge gi tas dalis vadina Sti- 
riszkais Alpais. Pietini atžala vadinasi Stiriszkai-Karin- 
tiszkais Alpais; nuo tų kalnų tęsiasi į rytus, į Vengriszk% 
žemumą, dvi atžalos: LeUkz.kalnai ir Bakonos giria; abidvi 
tos kalnų atžalos prisignebia Dunajaus.

Pietini Rytinių Alpų dalis, besitęsianti prie Adrijati
ko, užima tris kalkinių kalnų eiles:

TryentiszJci Alpai, terp Adigos, Eisacho, Rienzo ir 
Piave, turi staezias virszunės. Augszcziausia jų virszunė 
yra Marmolata, iszkilusi ant 3500 metrų arba su virszum 
J0000 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus.

Kamiszki Alpai traukiasi nuo Dravos iki isztakų 
Savos; toliaus į rytus traukiasi Kroati&kai-SUivontezki 
kalnai; į pietrytus gi toliaus Juliszki Alpai.

Juliszki Alpai yra terp Savos ir Isonzo; virszunė jų 
Terglaw iszkilusi ant 3000 metrų arba 9900 pėdų augsz- 
ežiaus jūrių pavirsziaus, toliaus gi kalnai labiaus iszsiske- 
czia, į pietus nuo upės Laibacho arba Lublanos pereina į 
nevaisingą kalkinį iszkilimą Karst arba Kras, kurisai 
pereina ant Istrijos pussalio ir ant Balkanų pussalio po 
vardu Dinariszkų Alpų.

(Toliaus bus) ■■ A-,
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LIETUVA

Wietines Žinios. JUOKAI.

Terp lietuvių.
Povilas: Mano mieliausia Elz

bieta, isz kur tu ežia atvažiavai?
Elzbieta: Isz tėvynės Lietu

vos.
* Povilas: Nagi tu karve, szasz- 
lava, koks velnias tavę neszė isz 
Lietuvos į Amerik?!

— Mat Jonui, muszasi ameri
konai su iszpanais; katra pusė 
^umusz?

— Man rodosi, kad katra pusė 
bus drutesni, ta ir sumusz.

— Teip ir man rodosi, 
t? patį norėjau pasakyti.

ir asz

partiją

su Jo
tai SU

— Agentas pasažierinio gar
laivio “Clp-istopher Colunjbus”, 
Whitslar, pagarsino, kad kiek
vienai jaunavedžių porai, kuri 
ant minėto laivo po szliubui k e 
liaus pasivažinėti, duos po $25. 
Ant Whitslero apgarsinimo atsi- 
szaukė jau su virszum 200 jauna
vedžių, užklausdami, kaip jie tuos
25 dol. užpelnyti gal. Ap*aęttb, 
atsiszaukia kas dien? daug jaunų 
merginų, kurios praszo agento 
pripirszti joms jaunus vyrus, o 
jos apsivedusios, kėliaus jau mi 
Dėtu laivu pasivažinėti. Dar dau- 
giaus yra tokių merginų, kurios

' atsisako jau ir nuo dovanos, tai
gi nuo tų $25, p r a? z o vien Whit- 
slero, kad tas sujieszkotų joms 
jaunikį.

— Pereitos nedėlios
Schettero saliune, po nr. 6714 
Halsted st., susipeszė du jauni 
vaikinai: 23 m. Michael Kane ir 
T. Collins. Laike tų pesztynių 
Collins užsitraukė revolvarį, 
paleido į savo priesz? tris szu- 
vius ir paszovė jį sunkiai įpilv?. 
Paszautas Kane puolė apmiręs 
ant grindų, Collins gi išnyk pa 
bėgo, bet vėliaus jį suėmė ir nu
gabeno į policijos areszt?. Paszau 
tąjį nugabeno į ligoubutį, kurio 
daktarai pripažino paszovimus 
už labai pavojingus.

— Kokia tai Julia Denow, 60 
metų senelė, pereitos nedėlios 
dien? atėjo į aptiek? ant Arling- 
ton Place suszlapusi ir ^įpasako
jo, kad jos duktė liepė jai pasi- 
skandyti. Ji dukters prisakym? 
iszpildė, įszoko į ažei?, bet pa
skui sumislyjo, kad ne verta 
skandytiesi ir iszlipo ant kranto. 
Padavė sawo adres? po nr. 928 
N. Halšted st., kur nugabeno ją 
policijos vežimas, bet pasirodė, 
kad tuose namuose nieks jos ne 
pažįsta.

— Sudžia Chellain ant pako
rimo nusprendė John? Druggan, 
kurisai prisipažino, kad užmuszė 
saliuno savinįk?, Robert? Gud- 
geon. Bus jis pabartas 14 d. Spa
lių. Užpuolime ant Gudgeono 
ėmė dalyvum? dardu vypiszkiai, 
bet Druggan prisipažino, kad jis 
szovė ir užmuszė szinkorių, anuo
du gi vyriszkiai revolverių ne 
turėjo.

— Laihra^ztis “Dziennik Chica- 
goski” patalpino iini?, buk esan
tis Chicagoj, neprigulmingas len 
kiszkus vyskupas Kozlovskį li
kosi popiežiaus iszkeiktas už ne- 
paklusnum? dvasiszkai valdžiai 
ir garsinim? save vyskupu. 
Raszt? apie iszkeikim? gavo kar
dinolas Gibbons nuo propagandos 
sekretoriaus, kardinalo Ledo- 
■chovskio.

— Ant Chicago avė., po nr. 
645, 14 metų Eddie Norman, ra
dęs namieje šen? maž? kanuolę, 
suinislyjo isz jos szauti ant Ame
rikos garbės Užsiprovyjo ir pa
degė; kanuolė netiki it-zszovė,bet 

" ir suplyszo, skeliaudros suplėszė 
rank?,įr nutraukė du pirsztų. 
Waikin? reikėjo tuojaus gabenti 
į ligonbutį.

— Ant kertės Windsor avė. ir
26 ui. susimuszė -elektriszkas 
sztritkaria su pilnu žmonių veži
mu. Wežimas mat važiavo 
sztritkario szėnimis ir ne spėjo į 
laik? pasitraukti. Wažiuojanti isz 
puolė isz vežimo ant ulyczios ir 
gana skaudžiai apsikulė; sunkinus 
apkultų yra 3 žmonės.

— Laikraszcz>ai pranesza, kad 
Chicagoj daug žmon ų atsiszaukė 
ir užsira-zė ant naujų Amerikos 
rando isz'eistų ant surinkimo ka
rės kasztų bondų. Pirm? dien? 
užsiraszė ant 217000 dol., Nev 
Yorke, nors miestas dusyk didės 
nis, užsiraszė tikt ant 211980 
dol.

— Pereitos pėtnyczios ryt?, 
užgimė gaisras pjovinycziose ant 
kertės 48 ui. ii Centre avė., trio- 
boj, kurioje Armour & Co. turi 
dirbtuvę blekinių dėžių. Subėgę 
ugnagesiai rods ugnį užgesino, 
bet ji padarė blėdies ant 100<X)0 
dol. su virszum.

— Tu Petrai, į koki? 
priguli?

— Wisaip būva... tai 
nu prie einikio susipeszu,
Povilu prie degtinės susirauju; 
atsitinka susitasyti ir prie alaus, 
bet jau recziaus.

Pirmutini szĮniet Į Buf’fa- 
lo exknrsija

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

PajleNzkojimai.
Pajieszkau sawo draugo, Antano Suli

ko, pirmiaus gyveno Brooklyne, N. Y. 
Paeina isz Kauno gub., Reseinių paw., 
kaimo Patokszlių. Teiksis atsiszaukti 
ant szio adreso:

Jonas Mockus, <
Box 63. Westville, III.

Pajieszkau savo szvogerio, Winco 
Norbuto, isz Kauno gub., Reseinių pav., 
kaimo Budraiczių. Jis pats, ar kas kits, 
teiksis duot žinią ant szio adreso:

Ignacas Norvilas,
Riverton, III.

Pajieszkau Juozo Meszkinio, iaz Druc- 
kunų kaimo ir Juozo Czeplinsko, isz Pi- 
gagų kaimo, abudu, isz Vilniaus gub., 
Trakų pav. Jie patys, ar kas kitas, teik
sis duot man žinią ant szio adreso:

Ludvikas Žurlia,
91 Millbury St. Worcester, Maas.

Balius! Balius!
Nedėlioj, 26 Sėjos, savo salėje 

darome balių pasilinksminimo, 
ant kurio grajįs gera muzika, bus 
szokiaPir sziaip gražus pasilinks 
minimas. Dėltogi visus aptinki 
nius ir pažįstamus užpraszome at
silankyti. Balius prasidės 6 vai. 
vakare. Su gucdone,

K. Liaudanskis 
ir J. Januszauckas.

č301 S. Morgan st. kertė 33os.

Naujas miegojimo trukis 
terp Chicago ir Buffalo No. 6 
Niekei Plate geležinkelio i>zva- 
žiuoja isz Chicago 2:55 valaud? 
po pietų kasdien, isz Van Bureu 
St. Depot, prie virszutinio gele
žinkelio. Trūkis eina per dien net 
į Nev York? su geriausia tarnys
tė- (35)

Nauja kniga!
Sziose dienose iszėjo i>z po 

spaudos nauja ir labai naudinga 
knįs’elė: Trumpa Geografija ar
ba Žemes Apraszymas, sutaisyta 
Nerio. Czia yra trumpai ir kuo- 
aiszkiausiai apraszyta visos pen
kios svieto dalys, jų gyventojai, 
gyvuoliai ir augmenys. Svietas, 
jo dalys ir salos yra perstatyta 
mapomis, o žmonės gyvuoliai ir 
augmenys aisskiais pa veikslais. 
Knįgelėje ty'ra 48 abfozdėliai ir 26 
mapos. Knįsrelė turi puslapių 144. 
Jos prekė 25c. Iszsiraszydami ir 
pinįgus prisiųsdami adresuokite:

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

— Lietuvė, daktaras Marija 
Dowiatt, gyvena po nr. 838 W. 
18th st., Chicagoj. Perskaityki
te jos naujai apgarsinimu.

GERAS WARGAMISTRA
Pajieszko vietos už varga- 

mistr? prie lietuviszkos parapi
jos. Turi ger? paliudyjim? isz 
paskutinės vietos.

Petras Grajauskas,
7 12 Cartson st., Pittsburg, Pa.

F. Dunnebecke sulyg szi?die 
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 budavotis. Kiek
vienam verta tuos lotus parna 
tyti, pakol dar neiszparduoti.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Už greitam? ir 
tesingum?kasdien apturime szim 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerum? 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- 
ęzių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adres?:

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

Pigiai ant paraudawoj i mo Szto
ras su btisementu ir store. Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: 
Cielevski, 3301 Laure! st.

(l«-0)

Perskaitykit nauj? Melrose 
Park Lotų apgarsiūįm?. Norėda
mi pirkti* dasižinokite pas Juoz? 
Stefankevyczįų, Melrose Park, 
III., nes jis tertai dabar lot$i pir 
ko, tai duos Jumis geriausi? infor 
macij?.

. Kitus pagerinimas.
Ant Niekei Plate geležinkelio 

trūkio, No. 6, iszvaiiuojanczio 
isz Van Bureu St. Depot Chica- 
go, III., prie virszutinio geleiin 
kelio, 2:55 waland? po p:etų, į 
Buffalo ir vietines stacijas yra 
miegojimo wagonai. l^iposgi isz 
Buffalo j Nev York? eina miego
jimo vagonai Niekei Plate ir 
Lockavanna kelių. Prekės piges
nės kaip ant kitų kelių. Trukiai 
puikai parengti su miegojimo ir 
valgymo vagonais, yia geriausia 
tarnysta. (M,

Kniga Kataliogas.
Knigos swletiszkM intalpos.

Abeceia genau*e mok i u tu ve dėl valku 80c.
Amžiau* galas Pousko Piloto, kuris buvo 

sudie Wie*zpaties Jėzau*................5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge

lėj* 10 gražiu pasakalczlu................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
AnegloUli iszaitarimal ir patarle* isz gyveni

mo senove* Grekonn bei Rymiouu“ •• 5c
Apteka Dievo....................................................11.00
Aliute duktė kunlgaikssozio Kerniaus, nauja 

ir graži pasaka ...................................... ^o
Apie kalbu pradžia Ir tikro* rudos dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedanoziu isz tikro ir 
Iszganiugo tikėjimo kelio In prapulty. Czia 
raszejas u u rodo kurios yra seniausio* a"t 
svieto kalbo*. nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lieluvi-zka kalba yra saniausia Ir kad turi 
daugiaueial neprieteliu, kuri- stengiasi j* 
isznalkintl. ant galo paduoda rodą* katu 
uuo tu neprieteliu apsisaugoti . . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti l.z girtybe*. Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta *u keturiais abrozeliais žmo
gau* pilvo, kokio* isz girtybe* ligos pastoja 
ir paduotos rodo* kaip nuo to galima iszsigy- 
dyti. ... . . . 30c

Bai'as Kartiki* (eiles)....................................... 5c
Birutes dainoa “ -• 10c
Budai gydymo. Daktartszka knyga................. 4Oo
Dievaitis, apysaka »zio» gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
uegirdejo. Preke •- •• •- fl.oo

Daiuu skri ueie .. ,. 2Oc.
Devouiszkiu krežiu* (isztyrimas apie Desro 

nlszkiu kaimo kryžių) . . lOr
Du broliu piesziuy* isz turku kares su masko

liai. ........ 3c
Duonos jieszkoiojai (apysaka) . . . 35c
Du puiku* apraszymai apie nedorybe žydu ir 

pikta sugulima vaiku 51.00
“Dirva" niedega S. Daukanto bijoaraOjai (gy- 
/ veuimui). Yra tai uaujause knlgele ir labai 
\skvws. kurioje apraszyta* gymenimas Sima- 

no'Daukento nuo pst kūdikystes iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi k* velke Ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpines. Apart 
to knige'eje randasi daug dainų ir kitu s ra
ki u straipsniu Preke .... 80c 

Etnoliogiezko* smulkmenos 25c
Egle žaieziu karaliene tr iszgriovimas Kauno

pili* 1382 m., du puiku# dramai paraižyti A- 
. leksandro Gužuczio .... 25c

Genu Dede. Graži pasaga isz sziandieninio Lie
tuviu padėjimo.................................10c

Gyvenimas Stepo Rauduosio pasalto* 15c 
Gyvenimas Genavaites (Genovrfoe). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pa«aka.
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra 50c

Graži vaiku knygele “ “ • *100
Istorija Europos su mapoms 60c
Istorija gražio* Katrukos “ “ 10c
Istorija užlaiko Francuzu vainos atsitiku

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

ga. Paraižė Zanavykas. 40c
Iszganinia* vargdienio. Knigele pamoki

nanti kaip pagerint *awo gyvenimą 25c
Juokingas pasakojimas apie Szaltabuizius

ir du gražus straipsniai isz uklnikyste*% 5c 
J uotu pas Konluszevskis, arba kankinimas

Unijotu po valdžia maskoliaus . ,50c
K. Doaeiaiczio raistai ... 40c
Ka daryti*, kad butume sveiki ir ilgai gyven

tume..........   10c.
Kankles, lietuvlszko* dainos su natousis, 

sutaisytos ant4 balsu, dėl vyru 85c.
Kaip igytie pinigus ir turtą . ., 10c
Kaip apsiginti nuo kolero* ir kiti naudingi 

skaitymai . , , 10c
Ka* teisybe tai nemeta* puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 10c.
Kas yra. o kas bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas pasaka „ 10c
Kinai ir kaip jie gwena.................................. 10c
Kelios istoriszkds dainos. Czia talpinasl labai 

gražio* irsvarblo* dainos apie Kietu vos pra
eiti*. jo* lietuviszku* kunigaikszczlus, Kra
žių skardy ne ir tt. . . . M*>

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai
dingumą. ... lOo

Keistutis, tragedija 5*e aktuose ant loszimo 
teatru . . . 20o

Keletas žodžiu apie lietuviu* ir naudingi pa* 
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.64 10c

Kabala* talpinanti* savyje visokius uimini- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraižyto* kn. Anta
no Wienožinsko. Labai gražio* dainos 20c

Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinasl tv- 
■ rinejimai apie lietuvius, ju paėjima, ir kalto 

nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 5c

Lengva* būda* paežiam per savęs pramok
ti* raszvtle, dei nemokaneziu 10c

Lietuvlszkos dainos Isz visur surinktos, 
apie keturi szimtal dainų “ 12.00

Lietuviszka* sziupinls “ 6c
Lietuviszki Rasztal tr Ratztinykal SOo 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu- .

rinti 72 d>inas. , „ |5c
Lietuviizsas lementorlus vok laikom* lite

roms preke .... SOo 
Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo-

klszkoms literom*. . . 35c
Lietuvos Istorija, paraižyta 8. Daukanto.dvi

dideles knygos, kožna po 51.50, sykiu 
abi..................................................................53.00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurios galim* iszmoktl 
gerai virti valgiu* ir atsakančiai vesti 
kukne................................................. 20c

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis 25c
Mede jo pasakojimas. Szi knygele yra nsuding* 

kiekvienam ant perskaitymo, nes czia ap
raszo atitikimus vieno Medejo su visokiai* 
žvėrimi* po svetimu* kraszlus svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas *u 
trim* abrozeliais. . . . lOo

Maskolijo* politika su Europa ir katalikiszka 
bažnyczia. Iszrodyma* kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir ju 
bažnyozias........................... 10c

Musu mužikėlis Užduotas ant naudo* Lietuvos
Ukinykams. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautlszkas kilimas. Po tam ro
do* ukinykams prie gero vedimo uklnykys- 
tes, ir k-detas pėsakaieziu . . . tOe

Medega musu tautiszkai vaistlnvkystai. Szioje 
knlgoje apraszo visa* liga*, ju vardus ko
kiais ja* vadina Kaunlecaial ir Suvalkie- 
czial. tepgi apraszo kokei* vaistai* prasti 
žmones jas gydo. Preke . . 40c

Namelis pustelnyko “ •• 75c
Nauias lietuviszka* Lementorlus „ 10c
Negirdėta*daiktas ir gero* rodos musu mo

terėlėm* bo.
Nedorybe Rymo Ciecoriaus, Istorija isz laiko

Knavotimo Nerono .... H0c
_ neszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 

Padėjimas lietuviu tauto* rusu vieszpatvstej 
(socijaliogiszkas pieszlnys) . 35c

Pask utine* miszios.spysaka 15c
Patarles ir dainos...............................................lOo
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Pulkus apraszymas tikru atsitikimu iszlai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Petro Armino rasztal. Knygele turinti 51 pui

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

užsidejlmo miesto Wllniaus, koki jame 
kliosztoriai buwo, koki lietuvisakl ko->- 
nigaikszcziai gyveno, kokio* kare* jy 1 
aplanke Ir daugybe kitu akyvu Lietu- !• 
vos atsitikimu.................................10p

Pavogti arkliai ir Mendeli* Didgalvis.Dvl 
gražios pasakėlės . . . 10c

Pasak* apie Jon* Tward*ucka garsu burtinyka 
ir jo darbus sykiu *u apraszymais apie bur
tu*. Puslapiu 168 Preke ... 25c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmonfu 
ir visokios rodo* < .... 15c

Pradžemokslis Rankos Raszto dei noriucziu
Iszmoktle grįžtei rasryti* 10c.

Pradinis mokslas angliszko* kalbo*................75c
Pilna* szimtmetinis kalendorius su plane

tomis ..... |0c.
Pasakojimas Antano Tretininko „ 86*
Puikusapraszymas apie Lietuva . 51,00
Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele,

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

Plnnkino* tbrozalUl. SsmzIoi aa*jo«,labai
Kraiios paaako* , , , , . SOo

Rlnalda Biaaldina* " “ “ U.50
Rodo* motiaom* apie auginimą žindanoziu

kūdikiu , , , . , 10c
Rankw*di* *enovi*iko* Utorijoa. Czlatalplna*!

apnvzymai Egipto. Babiftoaljo*, Fenlcijo*. 
Penijo*, Judeo*, Indi to* ir Kinu, pagal ju 
•eniauaiu* amžių*. Yra labai akywa ittori- 
ja, vėlinama kiekvienam ja perekaltyti. 50c 

Rinkime* vaito (wai*deU«) ... 8c 
Rutu Lapeliai naujauno*delno* *roki**kom*

literom* , , . , 15c
Senove* apraazyma* apie Duktnry Filypo Ka

reivio , , , , , , , 50c
Bumlizimaa* arba baime turi didele* akte.

Tikra teisybe i*z Suvolku gubernijos 15c 
8pa*aba* greito l*z«lmokinlmo angateko* kai 

bo* ne apdaryta* < • “ “ |1.00
o apdarytu “ |1J5

Talmude* žydu n •• 10c
Terp skausmu In garbia. Naujausio* dainos. JOo 
Trumpa *enowe» Lietuvio Istorija ,. 10c
Trumpa lietuw|*zka Geografija paraižyta 

kunigo Žebrlo................................. 15c
Trumpi pamokinimai ir rodo* tezinio* isz 

knygų ka. K. Antansviozlau*... 10b
Tikyba *r Moksle*. Knyga dėl tynnejanoalu 

tikyba pasirement ant mok*)* ' 50c
Tetervinam* burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dvi labai gražio* pasakaite* 10c
Vaito pir*siy*t*. Komedija def teatro 15c 
Vtreslnykai. Marga* pavelk*l*H*. Labai gra- 

M pasaka apie wir*alayku* (urednyku*)
VeaelljOi aAs pagirea'u gobtuve*.'..........'... SOo
tiponas bei Ztpon* ir tugsingumaa bei *ld*b- 

rt ngum*« lietu visiku dalau. Yra tgi mok*- 
iisska* Įsa vadžiojime* apie paėjima lie- 
vtezkoa kalbos , , , Mc

Žodynas keturių** kalbose: lietavlaukal 
tatwi*zkal, lenktezksi, ir raikai, y- 
ra geria*** knyga d*i nori nešiu išs
muk tie lenklazko*. ru*ko* arba ta- 
twi*zkoe kaito* „ |>.oo

Zemaicziu Wy*kupy*te. Yra tai puikiau** Isto
rija Žemaitijos, je* bažnyoalu, kunigu, vys
kupu ir viso kataliktezko. tikėjimo, apra
išyta ano pat apskelbimo Žemale z :uon ka- 
talikiszko tikėjimo sulig musu gadyne*, 
tai yra: nuo MIS iki IMI mele. Preke Si.00

Žentą* dėl Parodos Komedija 1 akte, kuria 
grajyja teatruose ,

a Knygos Maldų.
Aukso Altorių* arba Šlaitini* dangiszku 

■karto apdaryta drūtoj skaroje, zaiaty- 
Uisjcraaztal*, d ruožtai apkaustyta* Ir «u

Apdaryta szagrine u “
Minksztame apdare “ “ ••
Apdaryta baltoj oelluiojdoj , ,
Apdaryta baituose kauluose....................

„ mėlyname ir juodame aksome 
Baisa Balandėlė* apdaryta* krisztole........
Apdaryta baltoj oelluiojdoj

., aksome , , ,
Baisa* Balandėle* apdaryta* baltuose kau

luose.................................... U 00
Garbe Dievai ant aug**tybe*, įkuroje. ap

kaustyta 1r ■ u kabe Ii A0
Sena* ir nauja* Aukso Altorius, skuroje apkau

styta* (r su kabe “ 11.80
Sena* ir Nauja* Auk*o Altorių*, voki.zkom* 

litaromi* •• •• •• “ |1 60
Maldų Vainike)!*, graži mažyte Maldų Kni- 

gele. smagi dei vyra nessti* in bažnyozia 
audekliniuose apdaruose , , Oo

Maža* Aukso altorius, mažyte knygak- sma
giausia de) vyru neas'i* in bažnyczia, 
drūtame audekliniame apdare , <Oc

Ta pati apkalta su blekeml* . , 45c
Maža* Aukso Altorių* sudek Ii nerae ap

dare ir apkalta* *u blekeml* •• “ 45c
Maža* aukso altorius gražeme szagrino apda-

...SOc. 
aoo

80c 
,. . ,5c 

10c 
...,10c 

40c 
15c 

.. 75c.

•LOO 
CAO 

.00 
M.oo 
|1.50

Iszparduoti per
60 dienu!

66 LOTAI
Ant 22ros Avenue nuo 
Lake St. in sziaurius, 
arti bažnyczios iriszka- 
los, Melrose Park, III.

Prekes Lotu nuo

$80.00 iki $210.00
Gaus pilnas popler as su kiekviena Lotu.

Wisos intaisorf apmokėtos.

AT8I8ZAUKIT PRIE AGENTO

F. Dunnebecke,
No. 28 19th Avenue, 

...MELROSE PARK, ILL.

Daaižinokite pas Juozą Stefankevicziu, 
Melrose Parke, kurs tenai turi lotą 
pirkęs. (lt—8>

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL*

Mano Dirbtuwe tapo
Apdovanota

DVIEMS BEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro- 
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

ILL.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, 
BERLŲ,
KINIŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asi dirbu vi
sus augszczlaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiaosei 
ir Geriause!, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu
viską padirbt pigiau ir geriau ne- , 
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT

Meno sav. Marijos Pano* 
itzraningi dūmojimai ape sopuliu* *zw.

Marijos Pano*
Ražancziu* amžina*...................... . ..............
Ražanczu* amžinas ir su stacijoms “
Ražamziu* Ir draugyste............... i...............
Stebuklai Dievo *zv. Sakramente "
Tajemnyczio* Gyvojo Ražanoziasą ■ 
Kanticzkos.........................................
160 paalmu Dovldo kars liaus ant paveikslo 

kantlczku ., .. 75c

Knygos musu locnos spaustuves. 
Akyvi Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu Amo 

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudlngiause kny- 
Seie ant svieto dei dasižinojimo isz ko 

aroel žaibai, griausmai, lietus ir sniegas;
k a* yra debesiai ir ant kolte laikosi. 10c 

Aritmetika. Kniga dei iszsimokinimo rokun- 
du.......................................... L.............. . .  25c

HYG1EN A, arto mokslu* apie užlaikytos svei
katos. Szita knygele privalo rastis klekvVnuose 
namuose, nes ka* jf su styda perskaitys, patal
kys spsisaurotl nuu tukstžneziu visokiu ligų, 
pataikys užlaikyti czielybeje savo swelkat(. pa 
ilrinti'savo ainži ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo vaikeliu*. Preke........................36o.
Istorija Suvienytu Wal*tiju Sziaurlnes Ame

rikon, Apraszokaip Koliunibaa atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kare* 
buwou už ka karevo ir kokiuose metuoee; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuri* 
gero padare dei szio* žeme* O knt pat 
galo talpinasl Konstitucija Suvienytu 
VValstiju. kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dei perskaitymo kiekvienam žmogui 
■šioje Amerikos žemeje gyvenaneziam.
Turi puslapiu 364 l'reke 51 00

Ta pati drucziai apdaryta..............L........... 51-85.
Kražių Skt-rdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczioe miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjovė nekaltus žmonis. i*z- 
gr:owe altorius ir užpeezetijo bažnyczia. 
Aiszkiauslai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorlus Lietuviszka* su poteriais, 

katekizmai* ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Žrmia ir Kitus svietus, ju bū

vy ir pabaiga Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in saulla ir In kita*

■ Žvaigždį**, ka* yra planeti s. kometos ir 
kito* retai malonios žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausi* knyga Ir reikallnglause 
dei perskaitymo ir'paeimdkinimo kiek
vienam žmogui ant szioe pasaulės gyve- 
nanczlam. . ....................  75c.

Tapati drucziai apdaryta............ J................ 51 00
NAUJAU8IS LIKTUB ISZKAS 8AFNINYKAS. 

surinkta* isz daugel *wetlmteutissku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisakai 
Egiptiszka sapnlnyk*.—su 310 aiszklu a b ro
želių,—su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokia* senove* žmones vartojo dei iospaji- 
moateites—Gerlausei Iszguldo visokius
sapnu*, koki tik žmogui prtsapnuot gali. SOo 
Apdaryta*.......................................................66c

Oiitypa, apysaka iss laiko terps*viszkos ku
re* Indijon* Amerikos. <6c

Pulki istorija ape Kantria Alanu, kuri per 22 me
tus vuikszcziodumu po svietu, duugybi* 
bedu ir vergu kuntrei Issksntejo 80c 

Runkwedis Gromatu raižymui. Yra lėliai 
naudinga knygele, kurt mokins, kaip reik 
raszytie gromatu* in: pažystamus, priete- 
lius, giminius, myiimuisiab ir mylimuo
sius prieis upsivedlmu, in ponus, kuni
gus. vyskupu* ir kitas augsztal pastaty
tas ypeta*. Pasveikinimai (pnvlnczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje Vterduviu, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke 50c.

ROBINSONAS KRUZIU8, moraiiszka apysaka 
dei jaunumene*. “ “ 25c

Knygos I>wasisEkos intalpos.
Apie Malda kaipo rakta in dangų................... 10c
aplenkimas SS. Sakramento „ 15c.
Draugija dei tealiuosavtmimo duszlu iss 

ozyszoziau*................. . ..................
Evangelijos, draugi lietuvlszgo* ir lenkiss- 

kos ant kožno* nedelos ir szventes 
Filoteaarba keliu* in maldini* gyvenime 
Garsas upe baisy bla sūdo Dievo ”
Gydyklos no baisses smerties 
Gyvenimai ssv. Dievo ir III sokonas s*.

FraDciszkau*
Gyvenimas ssvento Benedikto “ 
Gyvenimas szvenoz. Marijos Pano* „ 
Gyvenimas Wieszpatie* Jėzaus 
Gyvenimai visu Szventu ant kožno* dieno* 

6 didele* knygoe. k<>žn* po —
Tie patys gyvenimai Ssventuju drūtai ap

daryti. vl*o* 6 daly* vienoj* knygoje, ant nu
garos užvardlnimai atspausti sukto litero
mis 54 26.
Gnessnyka* sugrąžytas ant gero kelio per

Jesvsa Poną ,. . ., 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkvbe’to graeko „ 15c 
l-toitj* Kataliku Bažnyczlos 51.00
įsukite seno ir naujo IstaUmo *• abroseleis 15c 
Istorija seno i-’aiitno no pat sutvėrimo

pa m u les iki užgimimo Kristau* 25c
Katallkisskos Katekizmo*.................................. 15c
Kas yra grtekas? labai naudinga knygele 16c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajitie aumlanlja ” 15c
Kanczia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele..80c 
Kasdien Inos M a Idos “ " 5c
Lietuvissko* misziossu natomis 10c
Misija. Yra tai dvesiszka* mokslas apie 

tikėjimu tezimtas isz Raisto Ssv. ir žo
džiu peties Kristaus . . 25c

Mokslas Rymo Kataliun. Kiekvienas žmo
gus. norinti* vadintis tikru Rymo-Ka- 
teliku, privalo perskaityti szi* knyge
le. idant *upra«tu kas tai yra katali
kyste, kurios jis verda neszioi*............40o

Nekaltybe augsrty be ir grožybe to* dorybes 20c 
Pamokslai apie suda Dievo “ “ 15c
Pamokslai ant didžiuiu metimu szvenesiu 

ir didžiosios nedelo*
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos 
Pekla arto amžinas pragare*

Pigiausius ir geriausius 

Baisikelius 
naujus ir senus, galite visados 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co,
50 Flth Av., Chicago, Iii.

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

“Vienybe Lietuvninku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žiues 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 A CO.
PLYMOUTH. PA.
HILLE’S FOTOGRAFAS, 

3452 8. Halsted ui.
Nujima puikia* Fotogi fija*. ui tuziną tiktai

S2 00
tn wa*eliu Ir kitokiu reikalu nujima Fotogi 

fiiaa kopulk »u*et.

Kauno gub. Szauliu pavieto.

838 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

LlGiuvviszKa flDiioka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje winada galima rawt DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

257

Perkėliau Sawo Offisa
BEN. HATOWSKIS,

isz ponr. 527 S. Canal st.,

po numeriu i 32 W. 12th St., arti Canal St.
Dirbu taisau ir parduodu:

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

Kiekwienas, kuris pas mane pirks tiworo . 
ui $5.00. gaus prezent? tvertos $1.00; kas pirks už $10 00—gaus
prezeut? vvertės $1,50; kas pirks už $15,00—gaus prezent? wertės 
$2 00 ; o kas pirks už $25,00—gaus prezent? wertės $3,00- Kiek- 
wienas kas pas mane pirks kad ir už mažiatiri? prekę, gaus piezen- 
t? w e r t ės pirkinio.

Szliubiniai Ž edai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3-00 iki $6.00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7-00- Iszczystyjimas la krodė- 
lio 50c.; Spreudzina 50c. Stiklai ir Rodyklei mano kostumeriaftis 
dykai. Wisk? gwaratuoju ant melu.

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas muile, o pirkaite wiska 
pigiau kaip kitur?

75c 
5Oc

2Oc
lOo
8Oc

■*nap*e* Italus.

S. Lellaszic,

WaterbQrio Keblia Kompanija
(Waterbury Fumiture Co.) 

135—169 E. Main St. POLrs*’?EATRO.

Sveikiname savo kostumeriusszirdin- 
gai Jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame savo tavorus už pini
gus .r ant bargo, per ka ingijomedaugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:

Lietuwiszkns Saliunas
užlaiko gera alų. seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kwepenczius cigarus. Geriause 
užeiga <161 szwiecxiai atwažewusiu įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
šiokiu ir kitokiu z.abowu.

8. LELA8ZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

Kas nedele esti pigus iszpardavimai
Karpetu, Purceliniu Indau, Me- 

bliu, Pecziu ir tt.

Grabai ir kiti wisi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

6Oo 
•2 01 

75c 
_ _ ._____ _ 10c
Štecfjc* arba kalwari)a............. •-.....................10b
Szkala pawargella. uratu ir daugel kitu

naudingu kiniu...........................................15c
Tiesos žodžiai apie pamatiniu* tikėjimo 

dalyku* dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi.............................. .s.... 35c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkautka 15c 
Vadowa* in dangų “ 400
Vartai dangau* •• _ 15c
Vadowa*aplankancziu kanczla \V irsxpat.es

Jezuao Kristų .o “ 15c

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHAS. BALTRUKONIS, ’
67 N. Leonard Si.,

CONNite WATERBURY,

NAUJA D1RBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

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

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

Su guodone,
T. Aodrnszeiicnlte ir L Bndliene,

115 W. Division St.
Illinois.

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

Greitas |mtarnawimas, 
o prekes pigiausios.

NOTARIJUSZAS.
claim adjuster.

F.P.Bradchulis
— UŽSIIMA — 

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

Tukstanczei žmonių gauna n>’ 
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukfte pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
393 S. Halsted St. CHICAGO.

gauna rodąs wiso-

Chlcago,

tewynes sargas 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczlus metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernyksacziusnume
rius galima gauti už 3Oc.

Vienas numeris yra siunesiamas ant pa 
žiūros uidyką.

Ruzam reikia padėti adresą:
Rev. A. Kaupas,«

1423 N. Main Av., Scranton, P«

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

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probo* 

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

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

M. A. PAVVLAUSKAS,
954 33rd St, Chicago, III,

KAS ATSITIKO
BU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasiiinok po nr.
. 824 Bank St.,WATERBURY, CONN.
Geriause Užeiga dėl Darbinjku

pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas DanisevvicKlus.

irsxpat.es
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