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Politiszkos žinios,
Karė Amerikos su Ispa

nija.
Pirmutinis didesnis muszis ant 

žemės terp amerikoniszkos ir isz- 
paniszkos kariaunos atsitiko prie 
Juragua, ant kalvų La Quasina. 
Kadangi prie Kubos krantų at
siuntė ilgai laukiamę iemės ka
riaunę, todėl Amerikos vadovai 
nusprendė ję ant kranto iszsody 
ti. Padaryti tę ne buvo sunku, 
kadangi Amerikos laivynė, tu 
rėdama toli s-ekianezias kanuo- 
les, ne daleido iszpanijonams su
sirinkti prie kranto, ant kurio 
lipo iszsodyti amerikoniszki ka 
reiviai. Pasitrukus toliaus trims 
amerikoniszkų raitelių reglmen- 
tams,aut jų užpuolė krūmuose pa
sislėpę iszpanijonai. Ameriko
niszkų raitelių buvo 1000 žmo
nių, jie dręsiai szoko ant iszpa- 
niszkų pėksztinįkų, nustūmė juos 
nuo kalvos ir nuvijo į San- 
tiago. Isz amerikonų pusės 16 
kareivių likosi užmusztų ir į 60 
paszautų arba prapuolusių. Kiek 
nužudė iszpanijonai, tikrai neži
nia, krūmuose rado 37 užmusztų 
kunus, bet tankumynuose gal jų 
būt daugiaus, paszautus jie su sa
vim paėmė. Kiek muszyje ėmė da 
lyvumę iszpanijonų, žinoma, ne
galima tikrai žinoti, kadangi jie 
buvo po uždanga auganezių krū
mų. Nežinia teiposgi, ar jie pasi
traukė dėl didelių nuotrotų, 
ar dėl kitokių priežaszczių. Ma
dride tęsusitikimę laiko už men
kę, buk iszpanijonai buvo czia 
nusiųsti vien ant persitikrinimo 
apie skaitlių amerikoniszkos ka
riaunos. Amerikonams pagelbėjo 
isz szonų stovinti kubiecziai. Apie 
viskę persitikrinusi, iszpaniszkos 
kariaunos dalis buk sugrįžo, kaip 
jai buvo prisakyta, atgal į Santia
go. Potam svarbesnių susitikimų 
ne buvo, bet neužilgio, kur nors 
apie Santiago turės užgimti dides
nis muszis, kadangi ant to miesto 
traukia dabar amerikoniszka ka
riauna. Ant pastiprinimo užsi- 
davusiai mieste Santiago iszpa 
niszkai kariaunai, jeuerolas Blan- 
co iszsintė jenerolų Pando su 4000 
kareivių, bet kad ant kelio stab
dys juos kubiecziai, kol ateis, a- 
naerikonai gal miestę paveržti. .

Amerikos laikraszcziai prane
šta, buk VVashingtono randas nu-

CHICAGO, ILL., PETNYCZIA, 1 Liepos (July) 1898 m.
Ektkredat the Chicago, III Port Othce ab becohd clasb matter.

Metas VI

| sprendė perkelti karę į Iszpaniję, 
tiesiog į ję siųsti kariaunę. Isz 
panija namieje turi apie 500000 
kareivių, kurie sutrauk
ti į jūrių pakrantes, kurios neil
gos, galėtų iszlipimę amerikonų 
stabdyti, ypacz, kad jie negalėtų 
pei vežti tiek kareivių, kiek ant 
apvaldymo Iszpanijos reikėtų. 
Dabartinei karei daugelis iszpa- 
nijonų ne pritaria, tūli laikrasz 
ežiai ragina randę susitaikyti, jei
gu gi amerikonai įsiveižtų į I?z 
paniję, tas priverstų stoti visus 
ant apgynimo tėvynės nuo prie- 
szų; užsilaikyti įsiveržusiems 
amerikonams butų labai sunku. 
Iszpauiszki laikraszcziai rugoja 
ant kitų Europos vieszpatysz- 
czių, kad jos ję apleido dabarti
nėj karėj. Tie laikraszcziai kalbina 
randę nesigriebti Europos tarpi- 
nįkystos, bet pradėti tarybas tie
siog su Amerika ant užbaigimo 
karės.Tūli Amerikos laikraszcziai 
paduoda ir iszlygas, ant kurių A- 
rika sutinka paliauti karę; iszly 
gos tos ėsanezios szitokios: pa- 
liuosavimas Kubos, atidavimas 
Amerikai salų Porto Rico, Ma- 
nilles porto ir anglių stacijos ant 
Kanariszkų salų. Iszpanijos ran
das vienok ant tų iszlygų nesu
tinka,jis tiki,kad juo toliaus trauk
sis karė, juo daugiaus Amerika 
reikalaus, juo daugiaus norės sau 
paimti ir už tuos krasztus ji susi
pyks su Europos vieszpatystėms. 
Ar Iszpanijos viltys iszsipildys, 
sunku įspėti.
ir Porto Rico Europa gal nesi- 
prieszįs, bet ji be priesztaravimo 
Amerikai ne daleis kę nors paim
ti ant Kanariszkų salų, kadangi 
tęsyk Amerikos valdybos per 
daug prisiartintų prie Europos.

Rezervos iszpaniszka laivynė 
apleido Iszpanijos krantus ir 
plaukia ant Didžiojo oceano, at
plaukė jau ji į Port Saidę, prie 
įėjimo į Suezo kanalę. Susideda 
ji isz dviejų apkaustytų muszio 
laivų, dviejų apkaustytų kreise
rių, trijų torpedinių laivų, veža 
gi 4000 kareivių. Kur ji plau
kia, tikrai dar nežinia: vieni 
spėja, buk ant Filipinų salų, kiti 
gi sako, buk admiralas Camara 
pasirengęs yra bombarduoti A- 
merikos miestus Didžiojo oceano 
pakrantėse.

Dalis amerikoniszkos žemės 
kariaunos jau atplaukė prie Fili
pinų. Czia sziuom tarpu nieko 
naujo ne atsitiko, Manille maisz- 
tinįkų apstota, iszpanijonys lai
kosi tikt miesto citadelėj. Patvir
tinimo, buk tę m lest ę užėmė vo- 
kiszki jurinįkai, nėra, todėl tur
būt pirmutinis paskalas buvo 
melagingas.

Užėmimui Kubos

Wokietija.
Wokietijo^ pereito panedelio 

dienę turėjo pasibaigti visi rin
kimai; kiek pirmutiniuose rinki
muose ir kokius pasiuntinius isz- 
rinko, praneszėme pereitame 
“Lietuvos” numeryje; likosi apie 
200 apskriezių, kuriuose per pir
mutinius rinkimus nė vienas pa
siuntinys negavo reikalingo bal
sų skaitliaus; tuose apskrieziuo- 
se reikėjo rinkti antru kartu terp 
gavusių daugiausiai balsų kandi
datų. Iki sziol apie antrus rinki
mus atėjo žinios isz 163 apskri 
ežių; juose iszrinko: 16 konser
vatyvų pasiuntinių, 10 pasiunti
nių rando partijos, 15 centrum 
arba katalikų partijos, 36 naci jo
nai liberalus, 9 laisvamanių susi- 
vienyjimo, 28 laisvamanių žmo 
nių partijos, 3 agrarijus, 1 lenkę, 
6 velfai, 5 neprigulmingi, 24 so- 
cijalistai. Randas per szituos 
rinkimus daugiausiai nužudė, 
nes dabar vrias skaitlius jam pn- 
tavianezių sumažėjo ant 100, la
biausiai gi pasidaugino skaitlius 
socijalistų, nors randas visokiais 
budais stengėsi, kad jų kuo ma

Pinjgai reikalingižiausiai butų iszrinktų. Urėdnį- gal pakelti.
kams liepė balsuoti už socijalistų czia ant szelpimo varguolių, ku- 
prieszus, nors kandidatas prigulė
tų ir prie rando prieszinįkų, bet 
jeigu drauge su tokiu ir socijalis- 
tai pastatė savo kandidatę, tai 
buvo prisakyta balsuoti už ne so- 
cųalistę; Wokietijos kancle
rius Hohenlohe, Berlyne, pits 
balsavo ui laisvamanį, kad tikt 
socijalistas ne galėtų pereiti. Pa
sirodė vienok, kad daugelyj ap- 
skriezių, urėdnįkai, ypacz gi už
imanti žemesnes vietas, atidavė 
savo halsus už socijalistus. Kaip 
tikt tę susekė, toki urėdnįkai 
tuojaus tapo nuo urėdų praaza- 
linti. Randas bauginusi labiau
siai socijalistų, kurių dabar par- 
henente bus netoli 60 pasiuntinių, 
pereitame gi buvo jų tikt 48. 
Randas todėl rengia dabar naujus 
panezius ant socijalistų ir jeigu 
tikt parlamentas juos užgirs, rin
kimo parlamento pasiuntinių bū
das bus teip perkeistas, kad kuo 
mažiausiai socijalistų galėtu būt 
iszrinktų; ap e tai jau dabar ta
riasi su vadovais visokių parti
jų. Tuom tarpu centrum pasiun 
tiniai atsisikė tame randę parem
ti, bet jeigu tikt jiems kę nors už 
balsus suteiks, nėra abejonės, kad 
ir centrum randui pritars. Taigi 
galima sakyti, kad dabartinis 
Wokietijos parlamentas pasidali
no jau į dvi dali: į socijalistus ir 
įjųprieszus; tokį pasidalinimę 
parlamento socijalistai jau seniai 
pranaszavo.

Prancūzija.__
Prancūzijoj, pasitraukus nuo 

vietų ministeriams Melino mi
nisterijos, visgi jų vieton nepasi
seka surasti kitų. Pirmiausiai 
bandė sutverti nauję ministeriję 
Sarrien, bet tas nepasisekė: radi
kalai žadėjo rods paremti tę mi
nisteriję, bet tikt tęsyk, jeigu 
pusė ministerių bus isz jų partijos. 
Sarrien ant to nesutiko ir atsisa
kė nuo prezi lento pasiūlytos vie
tos ministerių pirmsėdžio. Teip- 
jau nepasisekė sutverti ministe
rijos ir Peytral’ui: jo parinkti 
ministeriai pats terp savęs ne ga 
įėjo susitaikyti, todėl ir Peytra- 
lio ministerija isziro. Potam pre
zidentas praszė pasirūpinti apie 
sutvėrimę ministerijos buvusį 
parlamento pirmsėdį, Brissonę. 
Tas papraszė laiko ant pakalbėji 
mo su perdėti n i ais visokių parla
mento partijų. Daugumas laik
raszczių netiki, idant Brissonui 
pasisektų sutverti ministeriję, 
arba jeigu ir pasisektų, tai ji ne
užsilaikys ilgai. Maskolija pra- 
neszė per savo pasiuntinį, kad 
ji malonėtų naujoje, kokia bus 
ministerija, užrubežinių dalykų 
ministerių matyt p. Hanotaux, 
kurisai mat geriausiai, taigi spau
gai pildo Maskolijos nurodymus, 
nors isz to Prancūzija ne turėtų 
sau nė jokios naudos. Turbut 
vienok nepasiseks tę Maskolijos 
norę prezidentui įvykdyti, ka
dangi nė vienas isz tų, kam tikt 
prezidentas vietę ministerių 
pirmsėdžio pasiūlė, nesirinko ma
skolių numylėtinio ant užrubeži
nių dalykų ministerio, visi rinkosi 
Freycinetę. Paskutiniai telegramai 
pranesza, kad Brissonui pasisekė 
sutverti ministeriję; užrubežinių 
dalykų ministerių bus Delcasse.

Italija.
Italijoj teiposgi nėra ministeri

jos, kadangi czia ministeriams 
sunku be pinįgų kvasztę rėdyti. 
Ministeriai norėtų vis gauti 
sziek tiek pinįgų ant kariaunos 
reikalų, kadangi svietas godoja 
tikt tvirtus, galinezius visada 
savo reikalus apginti su ginklu; 
tuom tarpu neturtingi, vargiu 
gai gyvenanti italijonai dabar 
jau moka didesnius mokeszczius 
ant vieszpatystės reikalų negu

r<e isz bado net kruvinus maisz- 
tus buvo pakėlę. Kaip Prancū
zijoj, teip ir Italijoj karaliui nepa
siseka surasti norinczius ministe- 
riais pastoti. Karalius praszė bu
vusį pas i traukusio} ministerijoj 
užrubežinių dalykų ministerį, 
Markyzę Visconti Venos*a su
tverti liauju ministeriję, bet tas 
nuo to ats:sakė. Potam vietę mi- 
nisterių pirmsėdžto pasiūlė jene- 
rolui Pelloux, bet ir tas papraszė 
laiko ant apmislyjhno.

-V Maskolija.
Londono laikraszcziai patalpi 

no telegrahszkę žinię Lz VVindo- 
bonos, buk Maskolijos caro ar- 
cziausi urėdnįkai ir tarnai bandė 
jį nunuodinti, bet neparisekė. 
Wienus kaltinįkuz tuojaus suė
mė, kiti iszdumė į užrubežius. 
Sako, buk Windobonos policija 
suėmė tris ciecorienės dvaro 
moteris, kurios prigulėjo prie su 
kalbio ir pribėrė nuodų į va'gį. 
Kiek teisybės yra ridinėtuose tele
gramų ose, sunku žinoti. Reikia 
czia pridurti, kadi angliszkiems 
ir amerikoniszkietas laikrasz- 
ežiams mažiausiai| Eurojmj tiki: 
teip vieni, kaip ir kiti jieszko 
vien sensacijos, d ne teisybės; 
kaip kada, ant siigriebimo dau
giaus laikraszczių pirkėjų, tyczia 
melagingas paduot a žinias. Kitų 
krasztų laikraszcz ai žinię apie 
minėt ę pasikėsini n ę ant nunuo- 
dinimo caro laiko iž melagingę.

■—Afear---------
Jaunų Baptistų Unija 

gali dabar atvažiuoti ant sa
vo seimo į Buffslo, N. Y. ir su
grįžti Niekei Plate geležinke
liu už labai pigię prekę. TerpCle- 
veland ir Buffalo gali važiuot 
geležinkeliu arba vandeniu, kaip 
nori. Raszykit, arba atsiszaukit 
prie J. Y. CaLhan, Generaliszko 
Agento, 111 Adams St. Chicago, 
III. o gausite visę informaciję.

Telefonas Main ^389.

kaimo, tapo suaresztuotas už 
dirbimę netikrų isz cino pinįgų. 
Mat žmogelis prisidirbęs, ėjo ant 
turgaus visko pirkti ir tapo po
licijos susektas. Dabar iszsiuntė 
jį į Kalvarijos kalėjimę ir už 
darė iki sūdo dienai. >

Rasziau pirmiaus apie pasiutu 
sius szunis; isz jų aprietų pasiuto 
pora arklių Ant. Urbaiczio, ūki- 
nįko Lekėczių kaimo; verti buvo 
po 75 rub.

Gyvenanti kaime Svirgaliuo 
se, Naumieszczio pav., Ona Duo- 
bytė turėjo pusę namų- Neno
rėdama gaspadorauti ir tekėti 
už vyro, pavedė namus savo 
pusbroliui, Franciszkui Duobai 
isz Noreikų kaimo, sau užsiraszė 
450 rubl., bet jeigu ję užlaikys, 
po mircz'ai ketino palikti ir 
tuos pinįgus. Duoba su savo pa- 
czia užsmaugė ję ir apsakė vi
siems, kad rado negywę; su poli 
cijos daleidimu tapo palaidota. 
Apie užsmaugimę žinojo jų tar
naitė, davė žinię policijai, vėlaus 
kūnas tapo iszkastas; Duobai, pa
jutę pavojų, paliko savo mažę 
vaikę ii namus, o pats irzbėgo į 
Amerikę.

Gyventojaus Lekėczių, Juozo 
Puidos pavogė vežimę vertės S0 
rubl. Nežinia, kas jam pasakė, 
buk tai Kauno gub., kokiame ten 
kaime yra burtinįkė. Nusidavė 
žmogus pas ję, viskę apsakė apie 
pavogimę; burtinįk j pasakė net 
kur yra vežimas, turbut jį su va
giliais buvo susižinojusi. Puida 
rado toj vietoj vežimę, kaip bur-

janezius. Kelinta sanvaitė nesi
liauja lytus,upės užtvino, bulves 
daugumas atsodino. Žmonės pasa
koja, buk Fredos gminoj, Sena- 
pilės pav., krito ledai neiszpasa- 
kyto didumo, iszmuszė viso kai 
mo visus žąsiukus, 30 galvijų. 3 
piemenukus, o kerdžiaus ir 4 pie
menų dar nerado, laukuose buvę 
2 pėdos vandens. Apeszitę atsi
tikime asz tikrai nežinau, ar gal 
būt teisybė ar ne, asz pats nema- 
cziau, tikt girdėjau žmonis pasa
kojant. Skrusdis.

Atidengimas Murawjewo 
paminklo Wilniuje.

Paminklę garsaus buvusio 
Wilniaus satrapo, Muravjevo 
Koriko, kurisai pradėjo Lietuvos 
naikinimo darbę, jau baigia sta
tyti. Pasz ventinimas paminklo 
bus pradžioj, ar gal pabaigoj 
rugsėjo szių metų. Ant tos die
nos maskoliai rengia jau knįgu- 

su iszgy rimais žvėriszkų
Wilniaus

kams; lytus suplakė žemę, nu- 
neszė pasėtus grudus, užkenkė ir 
bulvėms. Dabar lytus pasilio
vė, laukai pradeda -taisytiiesi. 
Rugiai ant žemumų sužėlę tai
kiai, ant kalvų reti, vasarojai su
žėlę tankiai. Jeigu ne užeis koki 
netikėti atsitikimai, galima szį 
metę laukti gero užaugimo. Pie
vos sužėlė gerai. Sodai žydėjo 
mažai, ypacz mažai žiedų turėjo 
gruszios ir obels, daugiaus žiedų 
turėjo slyvos, ypacz gi vysznios. 
Javų prekės, kurios buvo paki
lusios neiszpasakytai, vėl truputį 
nupuolė.

į

I

Isz Lietu wos.

gra- 
san- 
dau-

vagilius paėmė ir padavė po su- 
du, bet dėl stokos darodymų, ta
po jie sūdo paliuosuoti.

Sena pi lės pav., Wiszakio Ru
dos parapijoj, Bronislovas Ardzi- 
jauskas, pirmę Sekminių dienę, 
pareinant isz bažnyczios supjau
stė du kitu vyru. Nežinia už kę 
turėjo piktuinę, iszsitraukęs peilį, 
vienam dūrė, tas tuoj pabėgo, o 
antras norėjo gintiesi, tam dvie
jose vietose perpjovė gerklę. 
Gydytojas sako, kad negali pa
gelbėt. Užpuolikas iszbėgo į už- 
rubežį.

Persergszcziu grįžtanezius isz 
Amerikos, kad grįždami į Lietu 
vę, nieko nesinesztų, arba jeigu 
parsigabentų kokię knįgelę, kad 
gerai ja kawotų. Asz parsinesziau 
kelias knįgutes “Kražių skerdy
nes” ir daugiuus visokių ir nieko 
nemislydamas, daviau keliems 
vyrams paskaityti. Nuo tų daži- 
nojo vienas lietuviszkas iszga- 
niH, kad asz turiu visokių knįgų 
ir podraug amerikoniszkę revol
verį, nubėgo į policiję ir apie vis- 
kę papasakojo. Policija nepa
klausė to jo tarszkėjimo, bet nu- 
reszė į pavieto virszinįkę, kuris 
atsiuntė žandarus ant kratos. Ant 
laimės vienok nieko nerado. Tas 
judoszius jau kelis įkando, taikė
si ir manę įkasti. Pravardė to 
judosziaus yra Simanas Kalinaus
kas.

Suvalkų gub., Senapilės pav., 
Zapyszkio monopoliaus szinkarka, 
p. Naujokienė,gavo užmokėti 62 
rubl. bausmės už paėmimę vir- 
szaus kaip prekė i kap. Waldžia 
mat nori,kad butų teisybė. Gaila, 
kad ji ne visame tos teisybės da
boja.

Mateuszus ir Motiejus Ęalubei 
naktyj nuėjo pas Jurgį Palubį, 
savo pusbrolį.ir sumuszė, norėda
mi, kad jis nnmirių ir kad jo na
mai jiems tektų. Dabar bus jų 
prova.

Apie pesztynes musų krasztuo- 
se tai kone galėtume priraszyti 
szimtus po pi eros lapų; muszasi 
lietuviai kiekvienę dienę. Po 
musztynių būva provos po sudus, 
kas turi pinįgų, tas te sus. Betur- 
czių daugumas badę keuczia, duo
na brangi, vagia ję nuo turtin*

Nuo Panemunės.
Pavasaris pas mus buvo 

žus, bet tuom tarpu kelinta 
vaitė duoda lytaus diktai;
gurno supuvo pasodytos bulvės, 
ledai iszmuszė rugius daugelyj 
vietų ir gyventojai labai nusimi
nę. Jawų prekės buvo labai pa 
kilusios, bet uėl nupuolė, dabar 
moka už pudę kvieczių 1 rubl. 
28 kap., rugių 1 10 kap., miežių 
14 kap., žirnių 1.20 kap., avižų 
80 kap., bulvių pūras (szėpelis) 
85 iki 1 rubliui.

Kauno gubernijoj, Wilkijos pa- 
rap jonai gavo da'eidimę statyti 
bažnyezię, bet pinįgų turi labai 
mažai, turi savo ižde vos 7000 
rubl., oaprokuota, kad pigiausiai, 
statant ant tos paezios vietos 
medinę, kasztuos 15000 rubl. Pa- 
rapijonų yra daug randaunįkų, tai 
nė vienas neturi pinįgų ant baž
nyczios pastatymo.

Seredžiuj, Kauno gub. ir pav., 
bažnyczia yra statoma ant pats 
kalno, ties sanaję bažnyczia. Pa
matai jau iazmuryti ir visokios 
medegos daug privežta. Parapi- 
jonai tikisi sz<ę vasarę darbę už
baigti.

Jo MylistaSeinų vyskupas,kun. 
Baranauskas, įvedė giedojimę 
suplikacijų visose bažnycziose 
po sumai su įstatymu Sz. Sakr.

Ilguvos klelionas, kun. Bartlo-< 
miejus Duoba, 50 metų amžiaus, 
pasimirė, palaidotas 1 dienę Ba
landžio szių metų.

Suvalkų gub., Naumieszczio 
pav., Leoniszkių kaime, 25 dienę 
Kovo sudegė visos triobos ir 
mažas vaikas pesės metų Juozo 
Pavaikiaus. Ugnis užgimė nuo 
nežinomos priežasties.

Antanas Raczka, isz Lekėczių gesnių, užpuldinėja keliu važiuo-

tęs 
Muravjevo dalbų, 
moksliszko apskriezio užveizė 
tojus prilakė Wilniaus gimnazi
jos mokintoju5, Turcevyczui, pa
rengti gyvenimę Muravjevo; 
knįgutę tę isssiuntinės į visas 
mokslainės ant iszlalinimo terp 
mokslainių mokintinių. Masko 
liszka patrijotų draugystė teipos
gi prisakė užveizėtojui Wil- 
niaus vieszos bibliotekos, Kracz- 
kavskiui ir lietuviszkam iszga- 
mai Sprogiui parengti tokius jau 
iszgyrimus žvėriszkų Muravjevo 
darbų Lietuvoj. Paskutinės pa
skirtos ant - tszdalintm^'*-dykai 
terp žmonių. Lietuviai tegul ne 
užmirszta, kad tos maskolių do
vanos niekam daugiaus netinka, 
kaip ant prakūrimo pecziaus; isz- 
gyrimai Lietuvos budelio darbų 
yra melagingi, jis Lietuvai nie
ko gero nepadarė, buvo pirmuti
niu žvėriszkų Lietuvos naikinto-
jumi. Pastatytas Wilniuje jo pa-1 koliszkai, ne galės naudotiesi- 
minklas bus geriausiu persergė- j Maskoliszki laikraszcziai apskun- 
jimu lietuviams, parodaneziu, džia katalikus, kad jie nesidžiau- 
kad mes ne privalome masko- gia isz parengimo maskoliszkos 
liams užsitikėti, kadangi jie stato skaitinyczios. Isz ko jie džiaugsis? 
garbės paminklus bjauriausiems 
Lietuvos naikintojams.

Isz Komu jų, ^Vilniaus gub.
Szitame miestelyj, koksai pa- 

kelevingas žydas, pasilikęs ant 
szabo ant nakvynės sinagogoj, 
ję apvogė: pavogė jis i»z sina
gogos du kandelabru apie pudę 
sviarianeziu, iszkraustė pinigines 
dėžes ir tai szabo dienoj, pasL> 
samdės patvadę, nuvažiavo ant 
geležinkelio stacijos. Žydai apie 
vagystę prapeszė uriadnįku:, ku
lisai tę paczię dienę, taigi suba- 
ioj, suėmė vagį ant stacijos Liu- 
lupio. Kada uriadnįkas parsivežė 
kaltinįkę į Komajus, žydai norėjo 
jį sudraskyti, bet uriadnįkas jį ap
gyni

Orai szitame kraszte lytin
gi, keliai szlapi teip, kad ne ga
lima iszvažiuoti. Žemumos lau
kuose vandens apsemtos. Rugiai 
iszrodo dailiai, vasarojai iszrodo 
teiposgi puikiai, tikt ant žirnių 
užpuolė kaip kur amaras.

Wilniaus blaiwyst6s ko
mitete skaitnyczia.

Wilniaus rando parengtas blai
vystės komitetas parengė ežia 
žmonėms skaitinyczię. Skaitiny
czioj yra vien maskoliszkos knį
gos, isz kurių, žinoma, daugumas- 
gyventojų, ne suprasdami mas-

Isz Prosų Lietuwos.
Kaip buvo pažadėjęs pereitę 

metę, priesz pasiuntinių rinkimus 
atsilankė į Prūsų Lietuvę vo 
kiszkas apszvietimo ministeris 
Bosse. Ministeris pažadėjo ne tikt 
iszpildyti visus lietuvių praszy- 
mus kaslink mokinimo tikėjimo 
mokslo lietuviszkoj kalboj lietu 
vių vaikus per vi&us 8 lankymo 
mokslainės metus, bet anVparupi- 
nimo mokslainėps reikalingų mo
kintojų, pažadėjo Szilokarcze- 
moj parengti lietuviams mokin
tojų seminariję. Ant susirinki
mo, teiposgi priesz pasiuntinių 
rinkimus, konservatyvų partijos 
Tilžėj, tos partijos kandidatas, 
grafas Pourtales, pažadėjo, jeigu 
jį iszrinktų, remti visus lietu
vių reikalavimus kaslink užlai-, 
kymo jų tautystės ir buk tam vi
same pritaria ir ministeris Miquel. 
Ar tikt tie visi ministerių paža
dėjimai ne bus duoti ant patrau
kimo lietuvių balsų už rando, 
taigi konservatyvų partyjos 
kandidatus. Pažadėjimų konser
vai}’vai lietuviams ir seniaus 
nesigailėjo, bet kaip tikt jų kan
didatai tapdavo iszrinktais, jie 
apie lietuviams duotus pažadėji
mus visada užmirszdavo.

Isz Trakų pawieczio, Wil- 
niaus gub.

Pavasaris szį metę buvo vė
lybas, «ėjimas vasarojaus pasivė 
lino ant dviejų sanvaiezių. Tikt 
Gegužio mėnesyj, užėjus sziltoms 
ir. lytingoms dienoms viskas 
pradėjo želti ir žaliuoti. Smar
kios audros, lytus, kaip kur ledai 
pridirbo po truputį blėdies lau-

I
Galėtu džiaugtieji ir pritarti 
maskoliams vien tęsyk, jeigu 
maskoliai elgtųsi teisingai, jeigu 
skaitinyczioj butų knįgos ir lietu
viams katalikams suprantamoj 
kalboj. Jeigu blaivystės komite
tas rengia jas wien maskoliams, 
tai vien nuo jų ir gal pritarimo 
reikalauti.

Uždraudė dirbti degtinę.
Paėmus randui į savo rankas 

degtinės pardavinėjimę, jis vie
nok neuždraudė dirbti namieje 
visokias saldžias ir kitoaias teip 
vadinamas pagerintas degtines, 
žinoma, isz spirito nupirkto rando 
krautuvėse. Lygiai ukmįkai, 
kaip ir dvarai dirbdina Lietuvoj 
visokias pagerintas degtines ant 
savo reikalų, kaip antai: metely- 
nę, ruginę, duoninę, szermukszni- 
nę ir tt. Dabar, kaip paduoda 
“Warszavskyj l)newnik”, akezy- 
žios užveizda nuo ateinanezių 
naujų metų rengiasi uždrausti vi
sai ir namieje dirbti pagerintas 
degtines, daleista bus dirbti vien 
saldžias ant savo reikalų.

Wilniaus jomarkas.
Wilniuje kas metę būva dide

lis, besitraukiantis net kelias san- 
vaites Szvento Jurgio jomarkas. 
Pereitę metę, kadangi per jomar- 
kę buvo Wilniuje drauge arklių 
lenktynės ir žemdarbystės paro
da, žmonių į m i estę suvažiavo 
daug, kurie, žinoma, ir jomarki- 
nėse būdose visgi szį lę pirko. 
Szįmet ant jomarko suvažiavo 
prekėjų su ta vorais daugiaus 
negu pereitę metę, tikėdamiesi 
gero pelno, uitai prekėjų buvo 
labai mažai,, kaimieczių beveik 
visai ne buvo, todėl ne buvo 
kam pirkti sugabentų tavorų.

r



Netikros penkrublines.
Maskoliszkos vieszpatystės 

bankas apgarsino, kad terp žmo
nių prasi platino,nesusektų pikta
darių padirbtos, netikros popieri 
nės penkrublinės, kurios teip ge
rai padirbtos, kad jų nuo tikrų 
beveik negalima atskirti; todėl 
bankas persergsti žmonis nuo tų 
netikrų penkrublinių, ant apsisau
gojimo rody j a apkeisti kasose dar 
pas žmonis ėsanczias popierines 
penkrublines; patekusių į kasas, 
nuo Kovo mėnesio szių metų 
terp žmonių jau neleidžia.

Warszawos komisija.
"VVarszavoj dabar jeneral-gu- 

bernatoriaus sutverti komisija 
pradėjo darbuotiesi ant apdirbi
mo programų mokinimo leukisz- 
kos kalbos Lenkijos mokstainėse. 
Didesnėj daly j Suvalkų gub. gy
vena lietuviai, toj Lenkijos da
ly j priderėtų mokinti mokslai nė- 
se lietuviszkos kalbos, bet apie 
jos programų?* nesirūpina minėta 
komisija. Į komisiję priguli tūli 
Warszawos universiteto profeso
riai ir gimnazijų mokintojai.

Welra.
Widurinėj ir wakarinėj Mas- 

kotijoj siautė smarkios vėtros, 
kurios siekė ir Lietu vos. Ntesvie- 
že vėtra sugriovė daug namų, 
prie to ir 9 žmonės likosi už- 
muszti.'Telegrafo linija terp VVil- 
niaus ir Maskvos ir terp "Vil
niaus ir Warszavos tapo isznai 
kinta, vėtra isz vartė telegrafo 
stulpus, sutraukė dratus. Blėdys 
jos padarytos ne i sz pasakyta i di
delės, skaito milijonais rublių.

Naujas vasarinis teatras 
Wilniuje.

Vilniuje, teip vadiname 
Szveicariszkame sode,stato dabar 
uauję vasarinį teatru. Teatras 
tas bus vienok pastatytas ne mie 
sto kasztais, bet privatiszkų žmo
nių, kurie jau atsiszaukė į miesto 
rodę praszydami daleidimo. Mies 
tas ant to praszymo sutiko ir da
vė jau savodaleidimę. Naujas te 
atras bus medinis, isz lentų su
kaltas.

Mėsa wėl pabrango.
Lietuvos miestuose, ypacz gi 

Vilniuje, prekės mėsos vėl paki
lo, nors visgi tos prekės dar že
mesnės negu buvo porę sanvai- 
czių atgal; dabar už svarai jautie
nos reikia mokėti po 13 kapeikų, 
taigi ant treczdalio brangiaus ne
gu buvopęr tę patį laikę pereitų 
metų. Kokios priežastys to bran
gumo, nežinia.

Sugražinti žydai.
Pereitu metę Amerikos randas 

nepriėmė visai ir sugražino atgal 
net 1086 atkakusių į Amerikę 
isz Lenkijos ir Lietuvos žydų, ku
riuos Prūsų randas dabar atgabeno 
ant rubežiaus. Ateivių užveizdos 
komisija ne priėmimu teisino, buk 
minėti žydai buvo kontraktuoti 
darbinįkai, kokiems atkakti į A- 
merikę yra uždrausta.

Už pusę prekės {ten ir 
atgal.

Atsitaikius Jaunų Baptistų li
nijos Seimui 14—17 Liepos, Ni
ekei Pinte geležinkelis pardavinės 
tikietus į Buffaloir atgal už pusę 
prekės. Atsiszaukite prie J. Y. 
Calahm, Generaliszko Agento, 
111 Adams St, Ch:cago, III.

Telefonas Main 3389. oo>

Isz Amerikos.
Nusidėjėliai terp a tęvi u.

Amerikoniszki natyvištai, ku
riems rodosi, kad tikri araeriko 
nai isz geresnio molio nulipinti, 
ant pusėjimo neužkantos ateivių, 
platina paprastai apie juos viso 
kias m ei gystes; viena isz me'a 
gyszczių yra.buk terp ateivių yra 
didesnis nuoszimtis nusidėjėlių 
negu terp tikrų amerikonų. Tuom 
tarpu valdžių surinktos statis- 
tiszkos žinios paduoda vr-ę ne 
teisingumę tok ų apkaltinimų,bet 
žinoma, tų žinių ne paduos naty- 
vistų laikraszcziai. Paimsime 
sztai nors žinias apgarsintas 
Pittsburgo valdžių už pereitus 
metus. Pereitę metę, už visokius 
nusidėjimus suareštavo ežia 
16470 žmonių, terp kurių tikt 
5236 buvo svetimtaucziai atei 
visi, taigi tikt 31%, ant tikrų 
amerikonų iszpuoia 69%. Jeigu 

nuo to skaitliaus atskirti dar atei
vius angliszkai kalbanczius, tai
gi kinadieczius,anglijonus, airius, 
už kuriuos amerikoniszki naty- 
vyotai galvas guldo, tai pasiro
dys, kad jų neužkencziami kito
kios kilmės ateiviai yra daug 
doresni, už angliszkai kalban
czius, nes terp pirmutinių nusidė
jėlių buvo tikt 2411 arbi 14%. 
Isz to skailiaus suaresztuotų atei
vių buvo 739 vokieczių arba 
tikt 4|%, ateivių isz Mas 
kolijos, taigi lenkų, lietuvių ir 
maskoliszkų žydų 726 arba tei- 
posgi tikt 4|%. Už nedoriuusius 
laikomų iialijonų buvo420 arba 
2|% ; czekų, magyarų, slovakų, 
ir kitokių ateivių isz Austrijos 
151, taigi 1%. Reikia azię dar 
pridurti, kad su maskoliszkais ir 
Austrijokiszkais ateiviais polici
ja didelių ceremonijų ne daro: 
susistumdžius per vestuves tr 
kriksztynas kiltus ir ne kaltus 
paima ir gabena į aresztę.

Detektyvų biuras už didesnius 
nusidėjimus pereitę metęsuaresz- 
tavo isz viso 390 žmonių, terp 
kurių tikt 64 arba 16% buvo 
ateivių, o 84% tikrų amerikonų; 
atskyrus nuo to skaitliaus an 
gliszkai kalbanczius ateivius, pi- 
silieka tikt 46 arba 12%; tuom 
tarpu didesni Pittsburgo gyven 
tojų dalis susideda isz ateivių ne 
angliškai kalbanczių.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Ant linijos Akron Cuyahiga 

Falls, Oh. geležinkelio iszszoko 
isz rėlių vienas pilnas važiuojan 
ežių vagonas. Prie to 20 žmonių 
likosi sužeistų, terp kurių 3 su
žeisti mirtinai. Motormanas ir 
konduktorius iszliko neužgauti 
tikt per tai, kad jie, supratę kas 
pasidarė, į laikę nuo vagono nu- 
szoko.

St. Joseph, Mo. Netoli nuo 
ežia, ant Chicago Great Western 
geležinkelio atsitiko nelaimė. 
Priesz'iis Fancet skersai geležio 
kelio važiavo farmeris Profi', 
jo pati ir trys dukterys, kaip tikt 
jų vežimas atsirado ant szėnių, 
atbėgo geležinkelio trūkis, suda
vė į vežimėlį, jį sudaužė ir visa 
farmerio szeimyna atsirado po 
ratais, kurie ir sumalė visus, tai
gi penkis žmonis.

Tupedo, Mis. Toreyo kariau 
nos regimentas atkako isz 
Cheyenne į Tupedo. Pirmutini 
trūkio dalis apsistojo ant stacijos, 
paėmė vandenį ir rengėsi toliaus 
važiuoti, bet paleidus maszinę, 
ant kelio užsisukimo antra jo da
lis ausim uszė su vagonais pirmo
sios, sudaužė vagonę, kuriame 
buvo patsai Torey ir jo oficierai. 
Ant laimės vienok vis; jie, iazė- 
mus paties Toreyo, iszliko neuž 
gauti. Wagone ėsaneziame trū
kio viduryje vienok keturi ka 
reiviai likosi užmuszti, kiti gi 
tame trūkyje ėsanti tapo sužeis
ti; isz viso sužeistų yra 14 ka
reivių.

Darbininku inaisztai.
Oshkosh, VVis. Czianykszcziai 

darbinįkai McMilIan Lumber 
kompanijos dirbtuvių jau nuo se
niai sztraikuoja; kompanija par
sitraukė neprigullnczius į uniję 
ir pastatė ginkluotus sargus. Su
sirinko aplink dirbtuvę apie 
1000 darbinįkų, jų moterys ir 
vaikai; vienas isz sargų paleido 
revolverio szuvį į susirinkusias 
moteris. Szuvis tas teip suerzi
no darbinįkus,kad jie butų minė- 
tę sargę sudraskę, jeigu po
licija ne butų iezgelbėjusi. Poli
cijos virszinįkas praneszė miesto 
majorui, kad su savo pajiegomis 
ne gali darbinįkų suvaldyti. Ma
joras prisakė szerifui pasirinkti 
žmonis ir juos apginkluoti. Pul
kas darbinįkų įsiveržė ant dirb
tuvių kiemo ir nors paleido ežia 
ėsanczias czirszkynes, szaltas 
vanduo vienok jų nesulaikė. Dir
banti darbinįkai likosi iszvaikyti. 
Wienas darbinįkas tipo užmuš
tas, sužeistų yra daugiaus. Gu
bernatorius iszsiuntė į Oshkosh 
ėsanczias po ginklu kariaunos 4 
kompanijas ir artileriję.

Gaisrai.
Linoolin, Nebr. Sudegė ežia 

dideli, ant 4 lubų Fitzgeraldo 
namai, kuriuose tilpo dideli Lion 
& Beatriče Creamery Co. krautu
vės. Ugnis isznaikino krautuvę 
ir joje ė-anezius ta vorus. Blėdį 
jos padarytę skaito ant 250000 
dol.

Stillvater, Minn. Sudegė ežia 

dideli malūnai ir jawų krautuvės 
Stapleso. Ugnis isznaikino daug 
miltų ir javų krautuvėj. Blėdį 
padarytę skaito ant 200000 do 
liarų.

Užsidegė dirbtuvės Thnmas 
Patters Sons & Co. Pbiladelphi- 
joj, Pa. ant Venango ulyczios. 
Prie gesinimo du ugnagesiai liko
si užmušti, § sunkiai apkulti ir 
apdeginti, lengvinus apkultų ir 
apdegusių yra daugiaus. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant 250000 
dol. Nuo ko užgimė ugnis, tas 
dar neisztirta.

Louisville, Ky. Siautė ežia 
smarkus gaisras. Užsidegė pir
miausiai geležies liejinyczia 
Svead & Co. Ugnis isznaikino 
visę dirbtuvę, užgavo ir aplin
kines tabako dirbtuves, teiposgi 
Phoen’x hotelį. A'įsistojusi u s 
hotelyj sveczius iszgelbėjo. Blėdį 
ugnies pidirytę skaito ant pusės 
miljono doliarų.
Klek ir ko iszkaae pereitą metą?

Pereitę metę ant plotų Suvie 
nytų Wieszpatyszczių, visokiose 
jų kastynėse iszkasė: 200257243 
tonų akmeninių auglių, 9652860 
tonų geležies; aukso už $5921 
795; vario 51019719 svarų; ke
rosimi už $44804962, sidabro už 
$33753815; akmenų ant triobų 
statymo už 30 milijonų doliarų; 
visokių szlynų, tame fajanso, 
porceleno ir kitokių už 60 mili
jonų dol. Wisokių brangių akme
nėlių už 150000 dol. Ne auksas 
mat ir brangus akmenėliai di
džiausi Suvienytų Wieszpatysz- 
czių turtai, bet akmeninės anglys 
ir geležis.

Tvanai.
Vancouver, B. C. Aut salos 

Vancouver, Britiszkoj Kolumbi
joj,nuo tirpstanezių ant kalnų snie
gų ir ledo užgimė dideli tvanai. 
Kootenai ažeie vanduo pakilo 
ant penkių pėdų augszcziaus pa
prasto pavirsziaus ir užliejo ap
linkines žemumas. Wanduo apsė 
mė žemesnę Kaslo dalį ir geležin
kelio liniję; vanduo ažere dar vis 
kyla ir tvanai užima vis didės 
nius žemumų plotus; blėdys da
bar jau tvanų padarytos yra ne
mažos, bet jos gal būt dar dides
nės. Gyventojai žemumų aplei
džia s-ivo namus, apdirbtus lau
kus, kurių dideli plotai dabar jau 
užlieti ir kraustosi ant kalvų.

Sniego pustymai.
Isz Toronto, ^Kanadoj, ateina 

žinios, kad ties miesteliu Calling- 
vood, prie Georgian užtakos, ant 
Huron ažero, siautė baisios sniego 
darganos ir potam visuose aplin 
kiniuose krasztuose užstojo nepa
prasti szitame laike szalcziai. 
Szalnos pagadino javus laukuose 
ir vaisius soduose. Nieks nė isz 
senelių ne atmena, kad antroje 
pusėje Sėjos mėnesio kada nors 
Kanadoj butų pasnigę ir užstoję 
toki szalcziai kaip dabar. Dau
giaus ai blėdies tie szalcziai pada
rė sodams, kviecziams jie tiek 
neužkenkė.

Ateiviai In Ameriką.
Prasidėjus karei Amerikos su 

Iszpanija, skaitlius atkankanezių 
į Amerikę ateivių vėl pasidaugi
no; kadangi mat daug ameriko
nų pasidavė į kariaunę, tai pasi
rodė reikalas dirbaeczių rankų, 
arba ateiviai tiki, kad teip yra. 
Per pirmus keturis mėnesius szių 
metų į Ne v Yorko portę atkako 
ant 12(*00 ateivių daugiaus negu 
pereitę metę. Daugiausiai atka
ko italijonų, nes 25030; teliaus ei
na ateiviai isz Maskolijos ir Aus
trijos; vokieczių per tę laikę at
kako tikt 3870, szvedų 2944, 
norvegų 1375.

Debesų praplyszimal:
Galesburg, III. Į sziaurius 

nuo szito miestelio pereitos pet- 
nyczios dienę siautė baisi audra 
su debesų parplyszimais, kuri 
daug blėdies pridirbo laukams ir 
sodams. Laike urnai užtvinusių 
vandenų, kiek iki sziol žino, pri
gėrė trys žmonės. Aplinkiniai 
geležinkeliai yra pagadyti. Wal- 
nut Creek pasikėlė isz syk ant 14 
pėdų augszcziaus paprasto pavir
sziaus, vandens keliose vietose 
iszardė geležinkelio pylimę. Plytų 
ir akmenų dirbtuvės Galesbur- 
ge visai vandens apsemtos, todėl 
visi darbai jose turėjo pasiliauti.

Apeiga wę aukso jieszkotcjai.
Isz Seatle, Wash., raszo, kad 

ežia atkako 60 apsigavusių auk
so jieszkotojų, kurie, patikėję
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laikraszczių iszgyrimams, iškelia
vo į Alaskę, tikėdami prisikrau
ti pilnus aukao kiszenius. Terp 
sugrįžusių yra ir E. W. Hoog, 
buvęs redaktoriumi laikraszczio 
iszeinanczio Paper Bluffs, Mo. 
Jis sako, kad an Cooper River, 
kur jie iszkeliavo ant laikrasz
czių iszgynmų, aukso visai nėra, 
yra ten vien truputis vario, bet 
ir jo kasimas neapsimoka.

Wetra sugriovė.
Cincinnati, Oh. Siautė ežia 

smarki vėtra, kuri gana diktai 
mieste blėdies pridirbo. Terp 
kitko, sugriovė ji augsztę Mutho 
duonkepinyczios kaminę, kurisai 
pramuszė namų stogę ir sugrio
vė keletę lubų. Duonkepėj buvo 
tękart apie 100 moterų ir vaikų 
susirinkusių pirkti atlikusię duo- 
nę. Isz syk tikėjo, kad po kurni* 
no ir lubų griuvėsiais yra daug 
užmusztų, ant laimės vienok pa
sirodė tikt penkios sunkiai ap
kultos moterys.

Užuuodlno szaltiui.
Norvay Lake, Me. Nežinomas 

piktadarys, kaip sprendžia, tur
būt moteris, užnuodino szallinį 
ant farmos Emersono Kdgore, 
isz kurio semia vandenį 20 ap
linkinių szeimynų: pribėrė mat į 
vandenį nuodų “Paryžiaus žal
uos". Kadangi vienok nuo tų 
nuodų vanduo pasidarė ne gar 
dus, Kilmore nusprendė szaltinį 
iszvalyti, bevalant ir rado ant 
dugno jo nuodus. Atliko tę 'uo- 
jaus, todėl nuodai ne spėjo dar 
sutirpti ir žmonėm apsisaugojo 
nuo užsinuodinimo.

Ledai.
^Viduriniuose krasztuose 

Walsh pavieczio, szisūrinėj Da- 
kotoj. siautė baisus ledai, kurie 
neiszpasakytni daug blėdies pri
dirbo laukams. Ant 50000 akrų 
isznaikino ne tikt javus, bet ir 
pievas: kur pirma laukai gra
žiai žaliavo, ten dabar juodas 
dumblas. Po ledų atsitiko debesų 
praplyszimai, nuo kurių užgimę 
tvanai teiposgi nemažai blėdies 
pridirbo, tvanai užkenkė tiems 
krasztams, kurių ledai ne pasiekė.

Prigėrė.
Saginav, Mich. Ant Fiint 

River iszplaukė viena, susidedan
ti isz jaunų vyriszkių ir merginų 
draugystė pasivažinėti; ant upės 
vienok valtis apvirto ir visi jo
je sėdinti įpuolė į vandenį. Isz 
įpuolusių prigėrė: 18metų Chan- 
cey Cook, 14 metų Lulu Loup, 
16 metų Odahne Loup ir Mil- 
dred Packard. 20 metų Arthur 
Maxveli stengėsi skęstanezius 
gelbėti, bet prie gelbėjimo ir jis 
pats prigėrė.

Perkūnas uldege.
Peoria, III. Szvento Jond 

naktyj siautė baisi audra. Perkū
nas trenkė į czianykszczię, di- 
džiausię ant svieto, degtinės va- 
rinyczię “Great VVestern Distil- 
ling” ir ja uždegė. Warinyczia ir 
padirbta degtinė beveik su visu 
sudegė, bet toliaus ėsanczię 
degtinės krautuvę pasisekė isz 
gelbėti. Blėdį lygiai dirbtuvės 
įtaisyme ir trioboj padarytę skai
to ant kelių szimtų tukstanezių 
doliarų.

Nubaudė szinkoriu.
Ulnrrl, Mich. Czianyksztis 

t>udas prisudyjo palaikėjains Byro- 
no Laflero 5000 dol. nuo szinko
rijus Edvardo Fishero. Lafler 
mat Fishero saliune pasigėrė, 
girtas eidamas namon, įpuolė į 
duobę ir užsimuszė. Tegul todėl 
szinkoriai atsargiai davinėja gė- 
rymus girtiems, kadangi, kaip 
pasirodo, jie atsako už jų saliu- 
nuose pasigėrusius girtuoklius.

Nelaime cirke.
Sioux City, Ia. Laike cirko 

parodymo szitame mieste užkilo 
smarki v$tra, kuri sugriovė pa: 
statytas cirko būdas. Susirinkę 
žmonės persigando ir pradėjo 
veržtiesi laukan. Prie to su vir- 
szum 20 žmonių tapo sunkiai su
mankytų ir apkultų, terp kurių 
yra ir mirtinai apkulti. Wienas 
isz tokių cziajau ir pasimirė.

Pirmutini szĮrnet {BufTa 
io exkursija 

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

(«)

WlLKE8BARRE Pa. Tūluose 
krasztuose Ohio szteto terp kal
nakasių yra didelis vargas. Dar
bai daugelyj vietų eina teip pras
tai, kad turinti szeimyuas darbi
nįkai ne gal uždirbti nė ant mais
to. West Virginijoj padėjimas 
anglekasių teiposgi ne geriausias : 
kastynių savinįkai reikalauja 
nuo darbinįkų daugiaus darbo 
negu gal pakelti, o užmoka ma
žai. Darbinįkai vienok Ae drys 
ta rugoti, kadangi ne klausan- 
czius tuojaus nuo darbo praszali- 
na. Reikia viskę pirkti kompa
nijų pardavinycziose, kurios sa 
vo dirbinįkams reikalingus 
daiktus pardavinėja už dvigubę 
prekę.

Mount Vernon, III. Czia- 
nyksztė anglių kastynių kompa
nija praszalino nuo darbo visus 
darbinįkus prigulinezius į darbi 
nįkiszkas organizacijas ir toliaus 
nenori tokių piiimti. Ant numa
žinimo kasztų, kompanija parsi
traukia 5 maszinas. Kalnakasių 
unija atsiszaukė į darbinįkus su 
praszymu neiti ežia darbo jiuazko- 
ti, teiposgi į geležinkelius neimti 
anglių tos kautynės, pakol kom
panija nesusitaikys su darbinį- 
kais.

Cambridge, Oh. Darbinįkai 
Nicholsono kastynių paliovė dir
bę. Priežastis sztraiko yra ta, 
kad ežia likosi be jokios prie
žasties praszalintas nuo darbo 
vienas prigulintis į uniję darbi- 
nįkas. Wieton sztraikuojanczių 
darbinįkų kastynių savinįkai 
parsitraukė isz kitur neprigulin- 
czius į uniję.

Darbai prie kokso peczių 
Connelsv.lles apskrityj eina teip, 
jau, kaip ir pereitę sanvaitę. 
Kokso rods iszgabeno truputį 
daugiaus, bet iszdirbo jo mažiaus 
negu pereitę sanvaitę. Isz viso 
skaitliaus 18608 peczių, dirbo 
tikt 13707 pecziai, 4901 stovėjo. 
Kalba, buk neužilgio pradės dirb 
ii geriaus.

1 Mt Carmel, Pa. Anglių 
kastynėse darbai prastai eina, 
dirba vos tikt pp 2—3 dienas ant 
sanvaitės, žmonės ant maisto ne
užsidirba.

Czia teiposgi jau baigia bravo- 
rę stalyti, gal nuo pjutės mėnesio 
pradės alų varyti; tikisi daug 
darbinįkų tenai patilptu

Astoria, L. I. Darbinįkai 
Gotham Šilk Mill sztraikuoja. 
Darbinįkai reikalauja po 1c. dau 
giaus ant kiekvieno iszdirbto 
yardo ir apart to, 55 darbo vai. 
ant s invaitės, iszmokeszczio už
darbio kas sanvaitę, o ne kas 14 
dienų, kaip dabar.

Charleroi, Pa. Czianyksz- 
cziose stiklo dirbtuvėse darbai 
eina gerai; yra czia dirbtuvės 
reikslaujanczios darbinįkų. Už 
darbia darbinįkų yra po $1.25— 
200 ant dienos. Rodosi, kad dar* 
bo czia užteks ant ilgai ir darbai 
neis n lėky n.

•f Sharon, Pa. 500 darbinįkų 
czianykszczių kastynių paliovė 
dirbę. Darbinįkai nesutinka ant 
to užmokesnio, kokį moka kasty 
nių stvinįkai. Kastynių savinį, 
kai atsiszaukė į valdžias reika
laudami pagelbos.

N PiTTSBURG, Pa. Kalnakasiai 
szito distrikto sztraikuoja. Nuo 
25 d. sėjos atsibūva czia tarybos 
terp darbinįkų ir kastynių savi* 
nįkų, bet nežinia, ar pasiseks 
jiems susitaikyti.

Coal Creek, Ten. Atsibū
va czia kalnakasių konvencija 19 
distrikto. Darbinįkai tariasi su 
kastynių savinįkais kaslink nor
mos už darbę užmokesnio szi
tame distrikte.

Wheeling, W. Va. Darbinį- 
kaiRychlando ir Moundsvilles kas
tynėse sztraikuoją. Darbinįkai 
reikalauja, idant butų priimta 
Chicagoj užgirta užmokesnio 
norma.

Is Demmler, Pa. Czianykaztės 
The Firth Sterling • Steel Co. 
dirbtuvės padidino skaitlių dar
binįkų. Dirbtuvės turi diktai 
reilęilavimų, todėl darbai neis 
niekyn.

Hilus boro, III Terp czia
ny kszczių kalnakasių ir kasty- 
nių savinįkų užgimė nesutiki
mai. Darbinįkai, negalėdami su

Isz darbo lanko.
1 ■ 1 ■ 

darbdaviais susitaikyti, pakėlė 
sztraikę.

1 Nev Castle, Pa. Czianyksz- 
ežios Oliver & Snyder Steel 
kompanijos dirbtuvės turi daug 
reikalavimų, todėl prie darbo 
priėmė daugiaus darbinįkų.

r Hove Run, Pa. Darbai eina 
czia labai prastai, jau nuo dviejų 
mėnesių dirba tikt po 2j dienos 
ant sanvaitės. Kada czia gal 
darbai pasigerinti, nežinia.

Greenville, Pa. Czianyksz- 
ežios Shelby Tube kompanijos 
dirbtuvės bus padidintos ir pa
skui priims prie' darbo daugiaus 
darbinįkų.

1 Elvood, Pa. Czianyksztės 
Shelby Tube kompanijos dirbtu
vės dirba gerai; turi jos daug 
reikalavimų nuo Amerkos lai 
vynės.

5 Bethlehem, Pa. Bethlehem 
Iron Co. dirbtuvėse dirba dabar 
visose jos dalyse. Dirbtuvės turi 
daug reikalavimų nuo Amerikos 
rando.

Harrisburg, Pa. Dirbtu
vėse Pennsylvania Steel Works 
dirba dabar 5739 darbinįkai; 
pereitę metę dirbo jų tikt 3933.

PiTTSBURG, Pa. Darbai czia
ny kszczioee dirbtuvėse, ypacz gi 
geležies dirbtuvėse, eina pusėti
nai ir rodosi, kad jie neis niekyn.

5 Imperial, Pa. Czianyksz- 
cziose kastynėse darbai eina ge
rai.

Ketwirta Liepos. •
(Fourth of July).

Niekei Plate geležinkelis ant 
4 d. Liepos parduos tikietus ant 
200 mylių aplink, į abi pusi ant 
visų savo kelių, už pusę prekės. 
Dasižinokite po nr. 111 Adams 
st. Ch:cago. Dypas: Van Buren 
st. p rie virszutinioloop geležin
kelio. Telefonas Main 3389. (W>

ISZ
Lietuvviszku dirwu.
Wisuonieni8zki irasa 

biszki reikalai.
Mes niekaip negalime atskirti 

privatiszkų nuo visuomen:szkų 
reikalų; užveizėtojai visuome 
niszkų reikalų, paėmę į savo 
rankas, stegiasi juos paversti į 
savo asabiszkę įnagį; jeigu įma
nytų, tai uždraustų visai kitiems 
apie juos kalbėti; peikti tokius 
darbus, reikalauti atvirumo, pa
gal nuomonę tokių užveizėtojų, 
yra tai didžiausias nusidėjimas. 
Nieks nemislyja drausti kiek
vienam turėti savo nuomo
nes, skirtumas numonių ne tikt 
ne yra vodingas, bet pageidauja
mas. Tuom tarpu musų vadovų 
daugumas vien jiems pritarian- 
czias nuomonę godoja ir užken- 
czia, prieszingas gi apskundžia ir 
peikia, jeigu įmanytų, tokiems 
burnę seniai butų užrakinę. Wien- 
pusystė, neužkanta kitokias tu 
rinezių nuomones ne gal nieko ki
to pagimdyti kaip vien kovę 
terp nesziotojų tokių nuomonių. 
VVisuomeniszkų įtaisų mes rods 
turime ne daug, bet visgi szį tę 
parengėme, nors jos ir neužganė
dina visų Prie tokių įtaisų rei
kia priskirti visas tas įtaisas, ant 
kurių užlaikymo renkasi nuo vi
suomenės pinįgai, taigi musų lie- 
tuviszkas parapijas, mokslaines 
ir draugystės. Bet ar visuomenė 
žino, kaip tose įtaisose visi rei
kalai yra atliekami? Skaitydami 
lietuviszkus laikraszczius, mes 
juose ne patinkame nėjokių ap- 
reiszkimų nuo tų įtaisų, nežinia 
nė kę kasztuoja jų užlaikymas, 
nė kiek ant užlaikymb pinįgų su- 
rinkta,rodosi, lyg kad užveizėto
jai laikytų savę už vienaitinius 
sudžias savo darbų; jiems turbut 
rodosi, kad juo mažiaus žinos 
apie stovį tų įtaisų, juo bus ge
riaus. Praktika vienok parodo, 
kad juo daugiaus atvirumo, juo 
kur liuosiaus apkalbami koki nors 
reikalai, juo j e tvireziaus laiko
si, juo rėdą mažiaus turi prie- 
szų; juo gi labiaus kę nors slėpsi
me, juo labiaus drausime apie pa
slaptis kalbėli, juo daugiaus pa- 
gimdysime prieszų, taisysime ke
lius melagystėms ir tusztiems ap- 
skundimams. Tokių apskundimų 
pilni musų abiejų kovojanezių 
partijų laikraszcziai, jie vienok nė 
jokios naudos ne atgabena, pake
lia vien kovę, suerzina abi puses, 

sėja nesutaikę. Norime nesutiki 
mus sumažinti, statykime musų 
darbus ant principo: “quod licet 
Jori, licet et bovi”; godokime 
vienodai visų nuomones, palik- 
kime kiekvienam tie^ę kalbėti pa
gal savo nuomones, o tuom su
mažinsime musų savitarpinius 
nesutikimus, greieziaus atrasime 
tikrę kelię!

Lenkiszkal bajoriszka 
draugyste.

Tūli Philadel^jhios sulenkėję 
lietuviai užsimanė uždėti nauję 
draugystę, po vardu “Tovarzy- 
stvo Szlachty Litevskiej Didele- 
go Wielkiego Krčla Polskiego 
Kaęimierza, albo Syn6v Litvy”. 
Kas nemoka teip lenkiszkai kal
bėti, kaip kalba Lietuvos bajo
rai, taigi laužytai lenkiszkai, tas 
negali į tę draugystę prigulėti. 
Konstitucijoj minėtos draugystės 
yra, kad norintis į ję prigulėti, 
turi turėti bajoriszkas popieras. 
Bet kur jas galės gauti, jeigu A- 
merikoj bajorų nėra ir czia nieks 
bajoriszkų popierų neiszdavinė- 
ja? Norėjo bajorėliai prisidėti 
prie lenkų, bet kad Amerikos 
lenkai ne bajorai tikt žmonės dar
binįkai, kuriuos'savo laike tėvy
nėj bajorai skriaudė ir lupo,todėl 
musų bajoriszkos draugystės nė 
lenkai ne priėmė.

Ex Szlachcic. t

Isz Tuluca, 111.
Czianyksztė lietuviszka Szven

to Jono broliszkos pagelkos 
draugystė, 24 d. Sėjos apvaiksz- 
cziojo iszkilmingai savo vardu
vių dienę. Bažnyczinj užpirko 
miszias, potam su paroda ir su 
muzika perėjo kelias miesto ui. 
Nors cz<a lietuvių yra nedaug, 
bet jie gražiai, vienybėj gyvena 
ir tuom užsipelnė paguodonę ir 
nuo svet imtauezių.

P. Waitis.

Niekei Plate Geležinkelis 
isz priežasties szventės 4 Lie

pos, davė* daleidimę savo agen
tams pardavinėti ex k ursi jos tikie
tus ant 2, 3 ir 4 d. Liepos už pusę 
prekės ant 200 mylių į abidvi 
pusi ant visų savo kelių. Ti- 
kietai ant sugrįžimo yra geri iki 
5 d. Liepos. Miesto tikietų ofi
sas 111 Adams st. Dypas ant Van 
Buren st., prie virszutinio loop 
geležinkelio. Telefonas Main3389.

(V)

Isz wisur.
|| Ufoj, rytinėj Maskolijoj, isz 

vyrįszko stacziatikiszko klioszto- 
riaus prapuolė'už stebuklingę lai
komas abrozdas Sz Ventos Pras- 
kovijos. Abrozdas buvo mat į- 
dėtas į brangius auksinius su 
brangiais akmenėliais rėmus. Kaip 
pasirodė, abrozdę pavogė vienas 
isz zokonįkų. Prapuolus abroz- 
dui, prapuolė isz kliosztoriaus ir 
zokonįkas. Abrozdę rado paskui 
malkų krūvoj ant geležinkelio 
stacijos, bet be rėmų; prapuolęs 
zokonįkas pirko bilietę į Mas- 
kwę; Maskvoj policija viena
me senų daiktų kromelyj rado ir 
rėmus nuo pavogto abrozdo, bet 
jau sulaužytus, brangus akmenė
liai buvo iszimti, pavogusio 
vienok zokonįko nerado, tiek 
susekė, kad ansai zokonįkas yra 
tai pabėgęs isz Siberijos nusidėjė
lis; pabėgęs isz katargos, prisi
griebė į Ufos guberniję, tapo su
imtas, bet pristovo kanceliarijoj 
pasisekė jam paglemžti vienę 
paszportę, su kuriuom atėjo į mi- 
nėtę kliosztorių ir jame rado 
prieglaudę, pastojo zokonįkų.

------------- I

Ii Kaip elgiasi Brazilijos ran
das su atkakusiais į tę krasztę 
lenkiszkais ateiviais, apraszo* 
koksai Ignatovski Warszavos 
laikraszcziuose. Ignatovski sako, 
kad kolionijoj St Szaviel, pro
vincijoj Rio Grande do Sul, gy
veno 300 lenkų. Laike naminės 
karės, į tę lenkiszkę kolioniję užė
jo keli kareiviai ir norėjo paverž
ti galvijus, bet kolionistai, žino
ma, nenorėjo savo gyvulių ati
duoti. Kareiviai vienę lenkę nu
dūrė, parėję gi į stovyklas,papa
sakojo, kad lenkai su ginklais 
maisztus pakėlė. Atsiuntė kelis 
tųkstanczius kareivių, kurie ap
stojo lenkiszkę kolioniję, paskui 
iszpjovė gyventojus ir jų triobas 
iszdegino.



LIETUVA

| Mieste Lignicoj, Prūsų pro
vincijoj Szlezijoj, buvo dideli 
sumiszimai. Wien*s ežia gy
venantis tepliorius užsimanė už 
kę ten muszti savo tarnaitę. Ant 
riksmo muszamos, susirinko pul
kas žmonių, iszdaužė teploriaus 
langus, įsiveržę į vidų, sudaužė 
brangię itatuę ir kitus naminius 
daiktus; policija neįstengė minių 
suvaldyti, ji pasikvietė į nagel- 
bę kariaunos dalį. Kareiviai 
isz syk į minias szovė tuszcziais> 
patronais, kadangi ant szuvių 
žmonės ne iszsiškyrstė, užsimovė 
durtuvus ir su jais vaikė minias. 
Prie to daug žmonių tapo sunkiai 
sužeistų, dar daugiaus gi suaresz- 
tavo.

GEOGRAFIJA
ARBA

Li- 
isz-

Ty

Į] Warszavoj, viename ligon 
butyj pasimirė sena mokintoja, 
kuri sunaikino savo sveikatę 
vargingai, pusbadžiai gyvenda
ma. Priesz mirtį ji mito vien tuom, 
kuom ję suszelpė turtingesni gy
ventojai. Pajutusi, kad artinasi 
paskutini valanda, liepė ji at- 
neszti savo daiktus, juos pri- 
raisziojo prie lovos ir ant jų nu
mirė. Tikt potam, petžiurėdami 
tuos daiktus, užtėmy jo, kad po 
pamuszalu visokių drabužių bu
vo užsiūti pinigai; isz viso po 
pamuszalu nusitrynusių ir sulopy 
tų drabužių buvo užsiūta 7000 
rublių.

ii Mieste Antverpene, Belgi
joj, 40 žmonių likosi nunuodintų, 
jie tapo į ligonbutį patalpinti, 
bet nėra nė jokios vilties, kad 
galėtų pasitaisyti. Užsinuodino 
jie nuo szaldanczių saldumynų, 
kokius važiojo po miestę koksai 
italijonas. Jį vienok policija jau 
susekė ir suaresztavo. Negalima 
tikėti, kad ansai italijonas tyczia 
užnuodintus saldumynus butų 
pardavinėjęs, gal būt, kad nuo
dai susitvėrė per tai, kad tie sal
dumynai buvo ne szvari&i užlai
komuose stoikuose sudėti.

| Dvare Klin Rude, Revelio 
pavietyj, Estijoj, ariant laukę, 
iszarė molinį puodę su senais si
dabriniais pinįgais. Isz yriso tų 
pinįgų buwo su wirszum 2000. 
Daugumas jų yra su paraszu 
vonijos magisterų, kiti gi 
muszti Rygos vyskupų.

U Provincijoj Barcelonoj,
tinėj Iszpanijoj, darbinįkai baisų 
keuczia vargę, dabar toje pro
vincijoje yra 17000 darbi o į kų 
nęturinczių darbo; neužilgio ke
ti ežia dar daugiaus fabrikų 
uždaryti, todėl dar daugiaus žmo
nių bus be darbo.

|| Mieste Kazaniuje, rytinėj 
Maskolijoj, ant priemieszczio 
Oki, siautė baisus gaisras. Ugnis 
isznaikino 26 namus. Prie to su
degė trys moterys, 4 vaikų, sep
tyni žmonės sunkiai apdegė, isz 
jų trijų negalima iszgydyti.

H Netoli Peterburgo, 10 d. Sė 
jos iszdegė kaimas Witino. lizde- 
gė 32 namai, daug kitokių triobų 
ir naminiai gyventojų padarai. 
Naminiai gyvuliai buvo ant lau
ko ir tikt todėl iszliko, sudegė 
vienok vienas arklys.

Į] Iszdegė miestas Riazan, vi
durinėj Maskolijoj. Ugnis isznai
kino didesnę pusę namų, parda- 
vinyczių ir krautuvių, per tai 
25000 žmonių liko be pastogės. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
daugelio milijonų rublių.

i Mieste Toruniuje, Prūsuose, 
prie lenkiszko rubežiaus, užside
gė vieni namai. Prie to sudegė 
du darbinįkai, viena moteris ir 
trys va'kai. Ugnis užgimė nuo 
padegimo, bet padegėjų dar 
suėmė.

nė

| Berlyne atsitiko baisi parako 
expliozija. Atsitiko ji per tai, 
kad oticieras M'allman, apsiavęs 
su pakaustytais czebatais, įėjo į 
parako krautuvę; matomai isz 
pakaustytų czebatų, žengiant ant 
akmens, iszlėkė kibirksztis ir pa
degė parakę. Ezpliozi ja buwo t ei p 
marki, kad ne tikt daug langų 

iszbyrėjo, bet sugriuwo keli na
mai, kitų sienos suskilo. Ansai ne
laimingas oticieras, per kurio ne
atsargumu atsitiko expliozija, Ii 
kosi į szmotelius sudraskytas.

[ Sziaurinėj dalyj provincijos 
K*angsu,Chinų vieszpatystėj,bai
sus badas, szimtai žmonių mirszta 
nuo stokos maisto, tėvai, negalė- 
darni vaikų iszmaityti, juos par
duoda. Gyventojai minta žole, 
želmenims ir medžių ūgiais. 
Žiurkių, kaczių irszunų mėsa lai
koma už didžiausię brangenybę; 
bet ję pirkti gal tikt turtingi, ne
turtingi neturi už kę nusipirkti.

Prie stacijos Amvrosijevka, 
Charkovo gub., pietinėj Masko
lijoj, susimuszė pasažierinis gele
žinkelio trūkis su stovinezia ant 
kelio lokomotyvą. Prie to susi
ni uszimo 6 pasaiieriniai vagonai 
su visu likosi sudaužyti; szeszi 
pasažieriai prie to tapo sunkiai, 
gal mirtinai apkulti, lengviaus 
apkultų pasirodė daugiaus, ant 
vietos užmusztų ne buvo.

Į| Australijos pakrantėse, plau
kiantis isz Port Natai į Tokio an- 
gliszkas garlaivys “Bay of Nu
plės” susidaužė ir paskendo. 14 
ant laivo buvusių jurinįkų ir 
kapitonas stengėsi priplaukti 
prie kranto, bet visi tapo plau- 
kinėjanezių rėkinų (žmogėdžių 
žuvių) sudraskyttir praryti.

8 Italijoj, mieste Breecia, isz- 
kilmingai apvaikszcziojant 25 
metų sukaktuves czianykszczio 
vyskupo, laike dievmaldystos 
bažnyczioj San Nazaro užsidegė 
didysis altorius. Susirinkę per
sigando ir pradėjo ant syk verž- 
tiesi per duris, susigrudyme daug 
žmonių tapo sumyniotų.

| Isz Peterburgo ateina žfnios, 
kad laike smarkaus taifūno (sū
kurio) neseniai maskolių užimta
me Porte Artouro susidaužė chi- 
niszkas kariszkas laivas; su juom 
prigėrė 150 chiniszkų jurinįkų. 
Muskoliszkas kariszkas kreiseris, 
“Sisoj Welikyj” tapo teiposgi 
drueziai pagadytas.

kos Szveicarijos, perkirsti Elbos klonies; tarpą terp Boeh- 
mervald kalnų ir Erzo uždengia Fichtel. Į vidurį Czekisz- 
ko įdubimo teka upės prigulinezios prie Elbos sistemo,kuri 
prasideda Sudėtų kalnuose, perbėga dalį Czekiszko įdubi
mo. prasimusza per kalnus Saksoniszkos Szveicarijos ir 
teka per Vokietiją į Vokiszkas jūres. Isz įpuolanczių į" 
Elbą upių svarbiausia yra Maldavo, prasidedanti Boeh- 
merwaldo kalnuose. Kita Elbos įtaka Eger prasideda 
Fichtelio kalnuose.

Į pietus nuo Moraviszko iszkilimo yra Austrijos iszki
limas, kurisai užima tarpą terp Alpų ir briaunų apsiau- 
ezianezių Czekiszką įdubimą; rytinėj dalyj iszkilimas susi
lieja su lyguma pietinės Moravijos ir isz abiejų pusių Du
najaus padaro Vindobonos įdubimą. Tasai įdubimas, teip 
kaip ir Vengrijos žemuma, tvėrė seniai didelį ažerą, bet 
kaip Dunajus prasimuszė sau per kalnų briaunas kelią į 
Juodąsias jūres, nugebeno ten ir ažero vandenis ir isz aže
ro padarė vaisingą įdubimą.

Austrija ir Vengrija, teip kaip Szvedija su Norvegija, 
nors turi vieną valdoną, bet kiekviena po jo valdžia esanti 
vieszpatystės dalis rėdosi kaipo neprigulminga viena nuo 
nuo kitos: tiesos Vengrijoj yra kitokios negu Austrijoj ir 
nė viena isz tų dalių ne turi tiesos kisztiesi į reikalus ki
tos; tikt kareiviszkus reikalus prižiūri vienas dėl abiejų 
dalių ministeris.

Austrija susideda isz sekanezių provincijų:
Tirol ir Vorarlberg užima Ortleiszkus, Tryenteniszkus, 

O’tzthaler ir Zillerthaler Alpus, teiposgi dalis Bavarisz 
kų ir Alganeriszkų Alpų. Klonys terp tų kalnų jungiasi 
lengvai pereinamais perėjimais; tikt Arlsberg perėjimas ‘ 
sunkiaus pereinamas, todėl per jį tapo nukastas tunelis] 
Sziaurinis Tirol, per upę Inn jungiasi su Vokietija, pieti 
nis gi per Adigą su Italija. Pietinis Tirol, isz savo klimato 
priguli jau prie Viduržeminių arba Terpžeminių jūrių 
krasztų: trūksta ežia girių, augina alyvų medžius, szilkme- 
džius; gyventojų daugumas yra Italijonai. Tirol yra 
krasztas teipjau kalnuotas kaip ir Szveicarija. Isz miestų 
svarbiausi: Innsbruck, ant upės Inno. Kufstein, tvirtynė 
ant apgynimo Inno spragos Bavariszkuose Alpuose. Bri- 
xen, prie įpuolimo Rienzo į Eisacką. Meran, prie iszejimo 
isz Vinctschgau klonies, garsus savo sveiku klimatu; todėl 
ežia suvažiuoja džiova serganti ant gydymosi. Bozen, ant 
susibėgimo kelių į visus krasztus, garsus savo prekysta. 
Tryent arba Trident ir Reveredo, ant upės Adigos; ap
linkinėse augina szilkmedžius, yra daug szilkinių au- 
dinyczių; abudu miestai yra grynai italiszki, vokieczių 
lygiai miestuose, kaip ir jų aplinkinėse yra labai mažai, 
jie ežia ne bando keitiesi, kadangi italijonai jų neužken- 
czia.

Salzburg užima dalį Salzburgiszkų Alpų ir dalį Ta- 
uern kalnų ir klonis terp tų kalnų, vadinamas Pinzgau ir 
Pongau. Gyventojai užsiima gyvulių auginimu, kasa 
druską ir murmulą. Miestas Salzburg, gražioje vietoje, 
pabaigoj Pongau klonies; kadangi netoli miesto yra turtin
gos murmulo kastynės, tai daug mieste yra murmulinių 
namų, ypacz gi puikios bažnyczios. HaUein. ant upės 
Salzach. Tauerno klonyj yra Wildbad Gastein, kur pareng
tos yra gydanezios maudynės.

Austrijos Kuninąaiksztyste užima sziaurvakarinį szoną 
Austrijokiszkų Alpų ir Austrijokiszką iszkilimą. Ant iszki
limo yra Austrijos sostapilė ir ciecoriaus rezidencija, mies
tas Windobona arba Wiena, lenkų Wiedniumi vadinamas, 
turi pusantro milijono gyventojų, vienas isz gražiausių 
miestų ant žemės, ant upės Dunajaus. Netoli Windobo- 
nos yra Voeslau, garsus savo vynu. Linz, teiposgi ant upės 
Dunajaus. Halstatlt, prie ažero to paties vardo. Ischl, gar
sus savo maudynėmis, kur kas metą suvažiuoja isz visos 
Europos daug turtingų sveczių.- Steyer, su daugybe gele
žies ir ginklų dirbtuvių.

Stirija susideda isz dviejų dalių: Augsztutines ir žemu
tines Stirijos. Pirmutini užima Stiriszkus Alpus ir Karin- 
tiszkai-Stiriszkus, driekiasi į sziaurius iki Austrijokiszkų 
Alpų. Yra ežia daug geležies kastynių. Gyventojai vo- 
kiecziai užsiima geležies kasimu ir jos isztarpinimu. Pieti
ni dalis, arba žemutini Stirija, traukiasi iszilgai Muro klo
nies. Ta dalis garsi savo sveiku ir puikiu klimatu, sziari- 
nėj dalyj apgyventa vokieczių, pietinėj gi slavų. Miestas 
Eisenerz turi daug geležies dirbtuvių, kurią kasa to pa
ties vardo kalnuose. Loeben. ant Muro, yra ežia kalna- 
kasystos mokslų akademija. Svarbiausias Stirijos mies
tas yra Graz arba Hradec, turintis 150000 gyventojų; per 
ji bėga geležinkelis nuo Windobonos į Trijestą, ant Adri- 
jatiszkų jūrių, miestas yra labai gražioje vietoje.

Karintija traukiasi nuo Karintiszkų Alpų iki Kar- 
niszkų pietuose, užima įdubimą buvusio ežia seniai didelio 
ažero. Yra tai kalnuotas mažai vaisingas krasztas; kal
nuose yra geležies ir szvino kastynės. Gyventojai užsiima 
daugiausiai gyvulių auginimu, kadangi mažai ežia yra že
mės tinkanezios žemdarbystei. Sziaurinėj dalyj apgyven
ta vokieczių, pietinėj gi slaviszkos kilmės slovencų. Svar
biausi miestai: Klagenfurt arba Celoviec, netoli Dravos. 
Villach. ant Dravos, netoli to miesto yra turtingos szvino 
kastynės. »

Kraina, į pietus nuo Kariųtijos, užima Juliszkus Al
pus ir Karst tirus iki Istrijai. Yra tai krasztas mažai vai
singas su daugybe kalkinių olų, su upėmis, kurios ant 
savo kelio prapuola po žeme ir vėl ant pavirsziaus iszteka. 
Puczia tankiai vėjai borą vadinami, kurie daug blė- 
dies pridirba. Girių ežia nėra. Tikt gilesnės klonys už
dengtos nuo vėjų, turinezios vaisingesnę žemę ir daugiaus 
drėgnumo,yra kaipi oazais tuose nevaisinguose krasztuose, 
bet tokių oazų yra mažai, ant jų pastatyti kaimai ir mies
teliai. Gyventojai daugume slaviszkos kilmės slovencai. 
Vaisingesnį tos provincijos dalis yra tai upės Savos klonis, 
k*lir žmonės užsiima žemdarbyste ir auginimu vyno; toj 
dalyj yra ir svarbiausi Krainos miestai. Laibach arba Lub
lana, ant upės to paties vardo, didžiausias Krainos mies
tas; yraezia garsi pietinėj Austrijoj akademija. Idria, ant 
upės Isonzo, netoli to miesto yra turtingiausios Europoj 
gyvojo sidabro kastynės.

Goricija su Trijestu užima tarpą terp Karsto tirų ir 
Lombardiszkos žemumos; klimatas ežia toks kaip ir Sziau- . 
nėj Italijoj; auga teiposgi pietinių krasztų augmenys: 
gyventojai augina vyną, szilkmedžius, ryžius ir kitokius 
pietinių krasztų vaisius. Gyvena ežia daugiausiai italijo- 
nų, yra vienok ir slavų. Miestas Goerz, ant upės Isonzo, 
garsus savo sveiku ir puikiu klimatu. Tryest, turintis 200 
000 gyventojų, didžiausias Austrijos portas, veda kuo pla- 
cziausią prekystą su visais krasztais prie Adrijatiszkų ir 
Terpžeminių jūrių.

Ant Balkanų pussalio Austrijai priguli:
Istrija, Pietini Kroatija, Dalmatija, Hercegovina ir 

Bosnija ;U>8 provincijos užima sziaurvakarinį kampą Uni
jos. Cziateipjau yra daug olų (grotų) pasidarusių nuo 
isztirpimo kalkių.

puola 101 vyriszkia.Grekijoj.Ser 
bijoj ir Rumunijoj yra tas pats. 
Toks jau nelygumas lyczių yra ir 
republikose pietinės Amerikos, 
iszėmus vien Chili ir Wenezuelę, 
kur moterų yra daugiaus negu 
vyriszkių. Dauginus vynszkių ne
gu moterų yra teiposgi britiszkose 
valdybose pietinės Afrikos, Ka
nadoj ir Indijose; paskutiniame 
kraszte ant 100 vyriszkių vidų- 
tiniszkai yra 70 moterų, bet yra 
krasztai,kur jų yra tikt 40%. Tas 
mažas moterų nuoszimtis Indijo 
se paeina isz dalies nuo to, kad 
ten tėvai nekenezia mergaiezių, 
užgjmusię szeimynoj mergaitę lai ■ 
ko už Dievo bausmę, nuo kurios 
stengiasi iszsiliuosuoti žadindami 
ne tikt mažas, kę tikt užgimusias 
mergaites, bet ir suaugusias jau 
merginas. M isoj vidurinėj Euro
poj.užtai, kaip rmtai ^Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Austrijoj moterų yra 
daugiaus negu vyriszkių; tas į grįžta ir isznaikina žmonių darbo vaisius, 
pats yra ir Lietuvoj, iszėmuc i Kita Austrijos ir Vengrijos kalnų eilė yra Karpatai, 
vien Garteno gub. Nuo ko paei- atidalinaifti Vengriją nuo prigulinezios prie kitos vieszpa- 
na ne lygumas lyczių terp žino- tystės dalies, taigi prie Austrijos, provincijos Galicijos, 
nių visokiuose musų žemės krasz- Karpatai traukiasi pusraeziu ilgis kurio 180 geografiszkų 

... • j vrwvlazt mm Dumi inilfl Praahnrrm iH Himnlnnatuose, tikrai nežinia, tas dar nei 
isztirta. Schenk sawo neseniai 
iszlei&toj knįgoj sako, kad nesz- 
czia motina per pirmutinius tris 
mėnesius maityta mėsa, tankiau 
šiai gimdo vyriszkos lyties vai
kę. Isz tikro, daugume tų krasz- į Uraliaus-Kariiatiszką iszkilimą, nuo kurio atskiria juos 
tų, kur vyriszkių yra daugiaus, klonys upių: Wislos, Dnestro, Pruto ir Sereto. Karpatai, 
gyventojai maitinasi mėsa, Indi-1 nors žemesni už Alpus, bet sunkiaus pereinami. Augsz- 
jose vienok, nors ežia nuo- cziausia Karatų dalis yra Tatrų kalnai, turinti 2600 me- 
szimtis moterų mažiausias, dau- trų arba 8500 pėdų augszczio.
gumas gyventojų visai mėsos ne | Kalnuota Slovakijos dalis yra sziarvakarinėj Karpatų 
walgO. j pusėj, terp Odros, Meravos, Dunajaus ir Cisos; į sziau-

Tuose krasztuose, kur nuo se rius iszsiszakoja terp isztakų Vielos ir Sano; į pietus nu- 
niai tirioėia lytisz'ka gyweotojų! Puola Prie Vengriškos žemumos. Kalnų dalyj terp Waa- 
padalinimu persitikrino, kad pa-Į 
prastai daugiaus užgema vaikų 
negu mergaiezių, bet pirmuose į 
amžiaus metuose daugiaus' 
mirszta vaikų negu mergaiezių. 
Gyvulių augintojai žino, kad' 
terp žvėrių visokių veislių tei
posgi užgema daugiaus vyriszkos 
lyties negu moteriszkos. Imant 
vidutiniszkai, iszpuola ant 100 
moteriszkos lyties terp arklių, | 
101 kumetis, terp galvijų 104 bu- L 
liai, terp avių būva 115 avinų, yra; Dublaniszkas ir Lupkovinis.

Vidurini kalnų eilė teiposgi pasidalina į atskiras at- 
101 gaidukų, terp anezių 115 į žalas, terp kurių svarbiausios:
gaigalų, žinoma, jeigu pataitė ir Tatrai, traukiasi paraleliszkai su Vakariniais Beski- 
patinas būva vienokiai maityti dais, ilgis jų 8 mylios, apskrieti klonių Poprado, Dunaico, 
ir vienokio amžiaus. Kaslink ly- j \Vaago ir Orą vos. Yra tai augszta kalnų nugara. Augsz- 
liszko paskirstymo terp naminių cziausios virszunės turi 2600 metrų, arba 8500 pėdų, terp 
gyvulių, augintojai žino jau szię-' tokių virszunių yra: Gerlach ir Lomnica. Toj Tatrų dalyj 
dien pamatus, ant kurių pasirė yra kalnų ažerei Juriu akis, Zuviu ažeras ir kiti.
mę, gali turėti geidžiamos lyties ‘ Liptaviszki kalnai arba Žemutiniai Tatrai yra tai tre- 
vai-ių. Jeigu jaunę patinę už- czioji paraleliszka kalnų eilė, besitraukianti į pietus nuo 
leidžia ant senos pataitės, Ui pa- Tatrų, terp Waago ir Grano. Virszunė Dyumbir siekia 
prastai sulaukia vyriszkos lyties 2000 metrų arba 6600 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus.

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

(Tąsa).
Kadangi kalkes tarpina vandens, 

todėl tai toj kalnų dalyj, vietoj nutirpusių kalkių, pasidarė 
daug olų ir požeminių kanalų, Isz tokių olų garsi yra 
Adelsbergo grota. Yra ežia besitraukianti po žeme kanalai, 
kuriais teka upės; ežia tekanezios upės ant pavirsziaus, 
nuo žemės kaip kitos prapuola, teka po žeme ir vėl iszplau- 
kia ant pavirsziaus. Isz tokių požeminių upių verta pami
nėjimo Lublana, kuri prasideda kaipo Poik ir paskui pra
puola Adelsbergo grotoj. Teiposgi upė Rieka ties Trijestu 
prapuola ir paskui kaipo Timavo vėl iszplaukia ant pavir
sziaus ir turi teip daug vandens, kad dideli laivai gal ja 
plaukinėti. Isz ažerų vertas paminėjimo Cirkniszkas aže- 
ras, kurisai laike lytų prisipildo vandeniu, bet požeminiais 
kanalais vanduo nubėga ir žmonės gal jį nuszienauti arba 
sėti ant jo javus, vienok tankiai vanduo netikėtai su-

mylių, nuo Dunajaus prie Presburgo iki Dunajaus po Orso- 
va. Abiejuose galuose Kkrpatai iszsiskeczia, prie sziaur- 

I vakarinio galo padaro jie kalnuotą Slovakiją, pre pietry
tinio galo Transylvanijos iszkilimą, sujungtas terp savęs 
kalnų eile vadinama Augsztuoju Beskidu. Karpatai atsi- 

“ I remia isz vakarą į Moravos žemumą, į pietus į Vengrijos 
žemumą, Dunajų ir į Rumunijos žemumą; į rytus ir į sziau- 

Kaiųiatiszką iszkilimą, nuo kurio atskiria juos 
: Wislos, Dnestro, Pruto ir Šėrėto. Karpatai,

Pasiwažin6k ant 4 d. 
Liepos

su savo draugais geležinkeliu 
Niekei Plate, kuris duoda už pu
sę prekės tikintus ant 200 mylių 
į abidvi pusi Lie >os, 2, 3 ir 
4. Tikietai ant sugrįžimo yra 
geri iki 5 d. Liepos. Dypas ant 
Van Buren st., prie vinzutioio kiaulių 104 kuiliai, terp visztų 
loop geležinkelio. Tikietų offisas 
111 Adams st. Telefonas Main 
3389. «»>

go ir Bodrogo yra daug mineraliszkų turtų, kaip antai: 
auksas ir sidabras vakarinėj dalyj ir geležis rytinėj. Kal
nai tie susideda isz dviejų eilių; eilė isz lauko yra pieski- 

: ni, vidurini susideda iiz valkaniszkų uolų.
Eile isz lauko susideda isz szitų kalnų:
Mažieje Karpatai, terp Moravos ir Waago ir terp Du- 

najaus ir Beczvos įpuolanczios į Moravą.
Vakariniai Beskidai traukiasi toliaus iki Popradui. 

| Tuose kalnuose prasideda Visla. Augszcziausia virszunė 
Bobų kalnas turintis 1700 metrų arba 5600 pėdų. Per ry
tinę tų kalnų dalį prasimusza upė Dunajus:

Zemieje B išleidai traukiasi nuo Poprado iki isztakų 
Sano, daug žemesni už vakarinius. Svarbiausi perėjimai

Naujausi iszradimai.

Prancuzbzkas iszradėjas Aloux 
apdirbo projektu ir planus naujo 
galinezio lėkti priesz wėję orlai
vio, kurį specijalistai laiko už 
atsakantį iszradėjaus mieriams 
ir jeigu jis neiszrisza oriai vystės 
klausymo, tai visgi jį pastumia Į 
pryszakin.
turi sparnus ir szriubus pritaūy-l 
tus orlaivio apaezioj, kurie varys 
orlaivį pryszakyn. Ant pa
kėlimo orlaivio augsztyn isz
radėjas mislyja pasinaudoti isz 
hydrogeno, 14 kartų lenvesnio 
už musų orįi; gazas butų iszva
džiotas dūdomis isz aliuminijaus. 
Iki sziol iszradėjas ne galėjo isz- 
bandyti savo orlaivio, kadangi 
jis neturtingas, trūksta jam pinį- 
gų ant jo padirbimo. Prancu- 
ziszki laikraszcziai kalbina kapi
talistus padėti išradėjui per su
teikime reikalingų pinįgų.

Prancūzas Guillot iszrado prie-1 waJiaua ^er8ikeiczia, awys atve 8250 pėdų augszcziaus Jūrių pavirsziaus. 
taisę ant pergabenimo mėsos į da wis ^£^„3 jr daugiaus prasimusza į Rumunijos žemumą upė Aluta. 
toly mus krasztus. Mėsa įdėta į awaiczjų# “ m--------------1------------------------------------------ .
tę prietaisę nepagenda ir pasilie
ka per ilgę laikę gera, tinkanti 
ant žmogaus maisto. Bandavonės 
buvo pasekmingos. Sudėję į tę 
prietaisę mėsę iozsiuntė isz Pa
ryžiaus į Maskwę, kur ji atėjusi 
iszgulėjo dar geležinkelio krautu- į 
vėj tris sanwaites ir tikt po tam, I . . * • r»- • •.. . . 1 Desplames upės ir Division st.taigi po 24 dienų nuo iszsiunti- ,.. , . . . . . . kelis blokus į sziaurius nuo mies
mo, atidarė prietaisę ir rado joje pMrt imkit*

Virszunė Dyumbir siekia

Vengriszka Rudava, kalnai Matra ir Hegyallya yra 
turėti* daugiaus gaidukų, tai tai vulkaniszki kalnai besitraukianti isz krasztų Kalnuo- 

i tos Slovakijos.
Beskidai Augsztiejie užima vidurį krasztinės Karpatų 

eiles, jie yra kaipi pratęsimu Žemųjų Beskidų, traukiasi 
I nuo isztakų Sano iki isztakai Czeremoszos. įpuolanczios į 
Prutą. Augsztesniejie Beskidai nupuola staeziai prie 
Vengriszkos žemumos, į sziaurius, prie Dnestro, nusileidžia 
isz palengvo.

Transylvanijos iszkilimas užima pietrytinę dalį Kar- 
į patų terp Cissos, Sereto klonies ir Rumuniszkos žemumos.

vaisių. Jeigu augintojas nori

Oriai vys ‘ Aloux’o !laiko jauD? 9U 6enom8 wi91' 
į toms; jeigu geidžia turėti prie- 
szingai, tai daro atbulai. Avių 

i augytojai žino, kad avis, kuri 
per ilgę žindymę tapo apsilpnyta, 
užvaisinta jauno avino, gimdo 
daugiaus avinų negu avaiczių;l 
jeigu avis menkai maitinta, tai ji 
užvaisinta jauno ir drūto avino Iszkilimas yra ne augsztas, iszkilęs iki 500 metrų arba 
teiposgi daugiaus atveda avinų i 1650 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus, isz visų pusių 
negu avaiezių. Jeigu prie didelės apsiaustas kalnais. Kalnai apsiauezianti Transylvanijos 
avių bandos yra tikt vienas dru ; iszkilimą yra szitie:
tas ir gerai maitytas avinas, lai Kalnai Rytines Transylvanijos yra tai užbaigos krasz- 
jo užvaisintos avys isz syt dau- tinės Karpatų eilės, vidurinėj pusėj traukiasi vulkaniszko 
giaus atveda avių, bet vėliaus, paėjimo kalnai Hargitta.

. jis tampa apsilpuytas per užvaisi- į Transylvaaiszki Alpai yra tai augszcziausia pietini 
i ąimę daugelio avių ir lytis jo iszkilimo briauna, virszunė Nogai yra ant 2500 metrų arba 

. Per tuos kalnus
. Pietvakari- 

i nėj Transylvanijos kalnų atžaloj, vadinamoj Banato kal
nais, yra geležies ir akmeninių anglių kastynės. Kalnai 

I tie teip suspaudė Dunajaus lovį, kad ant pervažiavimo IlPikninkasI! kelią reikėjo dirbti ant polių upėj- Dėl to susisiaurinimo 
upės lovio atsitinka tankiai dideli tvanai, užliejanti dide- 

Chicago, “Dr-tė Apveizdos jjug Vengrijos žemumos plotus.
Dievo turės savo piknįkę, ne Upės prasidedanezios Karpatų kalnuose teka isz da- 
dėlioj, 10 Liepos 1898, darže įje8 į Baltiszkas jūres, prie tokių priguli upės Vielos ir isz 
Central Grove, gulineziame ant dalies Odero sistemų, isz dalies gi į Juodąsias, kaip antai

Dnester ir upės įpuolanczios į Dunajų. Kadangi Karpa
tuose nėra ledinių laukų, tai ežia prasidedanezios upės ne

mo, a 1 arė pnetaiaę ir rado joje tejio \fejIO9e park. Imkite Lake sugriebia tiek vandens kaip upės tekanezios isz Alpų kai
menę teip gėrę, kaipi kad gyvu 8t. virszutinį geležinkeli kuris nip Visos upės prasidedanezios ant vidurinių kalnų eilių
lys, nuo kurio buvo mėsa, butų: davež Jus iki W. 52 avė. tenai 
kętikt papjautas.

teka į Vengriszką žemumą ir įpuola į Dunajų, iszėmus
gausite stritkarius Tatchers P“rk, ■ ir Poprado, kurios prasimusza per kalnus, įpuola
kūne dayež j pat piknjko daržę... per Vengrijos žemumą teka upė Dunajus, praside-
Tie sztntkariai isz ten toliaus V ...» a Iv __u . .„ ta i - . ,neina. Central Growe dartaa rtantl A1Puose' .Vengrijos žemumos Dunajus užsisuka 

h-ra didelis ir labai gražus: keturis kartus. Priima jis daug upių, vienos isz tekit}

... A , I šio medžiais, ’ krūmais, I Gran, Cissa arba Theis. kitos gi Alpų kalnuose, prie tokių 
no muių mes kraszto ne sunku ra}g. gza|e -o czysto wan- priguli: Letfha,*Raab, Drava, Sava; isz upių Balkaniszkų 
jau sziądien žinoti, kokiame dens Desplaines upė. Darže yra kalnų Dunai priima Moravcį. 
kraszte yra dsugiaus moterų 
negu wyrų, o kokiame yra atbu
lai. Pagal paskulinį žmonių su- 
skaitymę Suwienytose Wieszpa- 
tyst&e Sziaurinės Amerikos, ant 
wiso jų gywentojų skaitliam, isz- 
puola 1500000 wyriszkių dau
giaus negu moterų; dar didesnis 
nepriteklius moterų yra anglisz- 
koee kolionijose Australijoj. Itali
joj ant kiekvieno 100 moterų isz.

Wyriszka ir moteriszka nej
lytys. viiucus ir -inuai grasus; .— *— ---------v ” ?' . . ttt 1

Lz statisticizku iinin užima 30 akrų lauko, apaugu- upių prasideda Karpatų kalnuose, kaip antai: Vaag,
18Z stati stiszkų žinių kiekvie- .... * '/J ™ K™ „rha Th+i* k i t™ m Alnu nrio t/rkin

viskas kuogražiausiai parengta 
kaipo tai: platformos dėl szokių, 
szaudymo galerija, boliu alė, 
sūpuoklės, saliunai, restauracijos, 
“Ice cream standi” ir tt. Pik- 
nįkas prasidės 9 valandę priesz 
piet. Grajįs puiki muzika ir 
bus gražiausias pasilinksminimas. 
Tikietas ant piknįko vyrui su pa
na 25c. Užpraszo visus

Dr-tė Apveizdoe Dievo.

kalnų Dunai priima Moravą.
Toliaus į Bziarvakarus patinkame Maraviszką iszkilimą 

ir Czekiszką įdubimą apsiaustą isz trijų pusių kalnų briau
nomis, kurių vienas szonas priguli Austrijai, kitas gi pe
reina į Vokietiją. Czekiszkas įdubimas turi keturkampį 
pavidalą, vakarinę briauną tveria kalnai Boehmeruald, 
kurių vakarinis szonas pereina į Bavariją, Vokietijoj/ 
Sziaurinę briauną tveria Erz kalnai ir Sudetai, kurių 
sziauriniai szonai pereiną į Saksoniją ir į Prūsų provinciją 
Sileziją; rytinę briauną padaro Czelnszkai-Moraviezki kal
nai. Erzo kalnus su Sudėtais sujungia kalnai SaJcsonisz- (Toliaus bus)



LIETUVA

Wietines Žinios.
— Ch:cag08 policijos virszinį- 

kas gavo telegram? su para?zu 
miesto mar.-zalo,kurisai reikalaja, 
kad jam atsiųstų fotografijas mo
teries garsaus Ch:cagos mėsinįko, 
Luetgerto. Jo draugai mena, kad 
turbut pasisekė kur patikti Luet- 
girtienę, ant persitikrinimu,ar tai 
ta pati, marszalas pareikalavo 
nuo Chicagospolicijos fotografijų. 
Chicagos vienok policija ne tiki, 
kad Luetgertienė galėtų isz nu
mirusių prisikelti; reikalaujamas 
■vienok fotografijas iszsiuntė.

— Kadangi dabar ant alaus li
kosi uždėti mokeszcziai, tai dau
gelis szinkorių, ne galėdami mo
kėti daugiaus už alų, rengiasi už
daryti saliunus. Paskutiniuose 
laikuose leisnių iszpirko ant 500 
saliunįkų mažiaus negu pirma 
buvo. Apskaito, kad miestas už- 
leisnus ant saliunų turės szį met? 
ant 1250000 mažiaus negu pernai. 
Žmonėms vienok pasimažinimas 
saliunų nieko nekenks. Roseu- 
zveigo saliune pereito panedelio 
dien? 5 žmonės nusinuodino nuo 
alaus.

Mitingas.
Draugystė Liuosybės laikys sa- 

wo czvertmetinį susirinkim? sa
lėj L. Ažuko, 3301 Aubuin 
Avė., mieste Chicagoj, Nedėlioj, 
3 dien? Liepos 1898 m., ant ku
rio bus apsvarstomi labai svar
bus dalykui. Dėltogi ant szio su
sirinkimo privalo pribūti visi 
sanariai minėtos draugystės, tei- 
posgi yra užpraszomi dori žmo
nės lietuviai ant prisiraszymo, 
kurie turi mierį į t? Dr-tę įstoti 
pakol dar pigus įstojimas.

Su guod. Dr-te Liuosybes.

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Kazimiero 

Mickevycziaus, isz Kauno gub., Pane
vėžio pa v., Paszvetenų parapijos. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
szio adreso: Jurgis Waitekunas

Box 5, Thomas, W. Va.

Trumpi pamokinimai Ir rodo* Užimto* liz 
knygų kn K Antocavioztaui....

Tikyba *r Mokslai. Knyga dėl tyrinejanczlu 
tikyba pailrrment ant mokilo

T*tervtt _ ______:
Trūksta. Dvi labai gražio* paiakaitei

WaiU> pinzlyite. Komedija dėl teatro 
ži pasaka apie virsiTnykus (urednykus) ° 
Lietuvoje , , ,

Veselijo. arba pagireeu gobtuve*

Subatoj 2 Liepos, 1898 m., 7 
vvaland? wakare, salėj Pulaskio, 
Dr-tė Teisybės Mylėtojų lai
kys susirinkimu, ant kurio wisus 
sąnarius, irnorinczius pristoti už- 
praszo pribūti.

Su guodone, Dh-te M. T.

Jaunų Baptistų Unijos 
seimas

bus Buffaloj, N Y., 14—17 Lie
pos, ant kurio Niekei Plate gele
žinkelis pardaviuės tikietus pi- 
giaus negu visi kiti geležinkeliai. 
Turinti reikalus į Buffalo, dabar 
gali suvažinėt ui labai pigius pi
nigus. Tegul atsiszaukia prie Ge 
neraliszko Agento J. Y. Calahaii, 
111 Adams St., Chicago, UI., o 
tikietus gaus labai pigiai. Telefo
nas Main 3389.

(28)

— Len kas,Petras Deręgovski, 
susipykęs už k? teu su savo senu 
pažystamu, Kruzu, pereitos nedė
lios dien?, patikęs savo priesz? 
aut Cleaver ulyczios, iszsitraukė 
revolverį ir t-zovė, bet kulka 
pataikė ne į Kruz?, tikt į stovin
tį ant ulyczios Augus*? Ratke. 
Paszautas puolė ant žemės, atka 
kušio ambulanso likosi nugaben
tas į ligonbutį; daktarai pripaži
no paszovm? už sunkų, bet už ne 
mirtin?. Deręgovski iszsyk pabė
go, bet jį vėliaus suėmė.

— Smarkus lytus, kurisai 
traukėsi per vis? subatos naktį, 
daug blėdies pridirbo. Miesto da- 
lyj prie pjovinyczių vanduo už
liejo kelnores; barzdaskutiny- 
ežibse, ėsaneziose kelnoresė, van
dens buvo ant dviejų pėdų gi
liai; vandens užliejo kelnores 
paczto stacijos ant kertės 42 ui. 
ir Halsted st. Ant rytojaus valgi- 
n y ežiose darbinįkai ne galėjo 
gauti pietų, kadangi vandens už
liejo kelnores ėsancziss virtu
vėse-

Lietuwiszkas Teatras!
Czigonas arba Paskanda Giriose, 

—veikalas 5se aktuose.
Surengtas Chicagos liet u v isz- 

kos Sz. Jurgio parapijos prabasz- 
cziaus ir komiteto, ant naudos 
bažnyczios, bus atgrajytas Nedė
lioj, 3 Liepos,para pijus salėje ant 
33czios ui., arti Auburn Avė., 
prasidės 7 valand? vakare. Du
rys salės atsidaiys 5i wal. vaka
re. Tikietai ant pryszakinių sėdy
nių po 35c., ant visų kitų sėdy
nių po 25c. Po teatrui bus balius. 
Szirdingai užpraszo visus lietu
vius ir lietuvaites susirinkti.

Komitetas. '

Lietmviszkas Piknikas!
Elizabeth, N. J. 4 Liepos, te- 

nyksztė lietuwiszka parapija tu
rės Piknįk? ant naudos bažny- 
czios, ant Ellis G rovė ir 7 uly- 
czios. Prasidės 10 waland? ryto. 
Grajys lietuwiszkas Benas. Dėlto- 
gi užpraszo wisus lietuwius atsi
lankyti. Tikietai po 25c.

Komiaetts.

Knigu Kataliogas.
Kuigos 8wieti8zko8 intaljM>s.

Abecela geriause mokintuve dėl vaiku 20c. 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuri* buvo 

sudže VVieszpaties Jėzau*.................5c
ANDERSONO PASAKOS. VVienuje knyge

lėje 10 gražiu pasakaieziu.................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotoi iszsltanmal ir patarles isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymionu" •• 5e
Apteka Dievo.......................................................81.00
Anute duktė kunlgalkszazlo Kerniaus, nauja

ir graži pasaka ..................i,........................ ,'.5c
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedančiu isz tikro ir 
tezganingo tikėjimo kelio in prapulty (Ma 
raiže ja* nurodo kurio* yra seniausios a«>t 
svieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuwt-zka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
iszuaikinti; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti 10c

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

Balta* Karžigi* (eiles)...........................................5c
Birutes daino* 10c
Budai gydymo. Daktonszka knyga..................40c
Dievaitis, apysaka szio* gadyne*. Yra tat gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• •• ll.oo

Darnu skrynele ,, .. 20c.
Devoniszkiu kryžius (Isztyrimas apie Devo

niszkiu kaimo krysiu) . . . . lOr
Du broliu pleszinvs isz turku karJs su masko

liai................................................  . 3c
Duonos jieszkotojai (apysakai . -J. 35c
Du puiku* apraszymai apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimu vaiku . 81.00
“Dirva''medega S. Daukanto bijograBjai (gy

venimui). Yra tol naujause knigele ir labai 
akviva. kurioje apraszyta* gymenima* sttns- 
nobituksnlo nuo p .t kūdikystes iki jo smer- 

" ties: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir 
tt. Prie to ir jo fotogradja patalpinta. Apart 
to knige(eje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... 80c 

Etnoliogiszkos smulkmenos ' 85c
Egle žaieziu karaliene ir iszgriovima* Kauno

pili* 1362 m . du puiku* dramai paraižyti A- 
feksandro Gužuczio .... 25c

Genu Dede. Graži pasaka isz sziandieninio Lie- 
- tuviu padėjimo .... 10c

Gyvenimas Stepo Rauduoslo pasako* 15c
Gyvenimas Genavaite* (Genovefos). Yra 

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

Graži vaiku knygele “ “ • 10c
Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražio* Katruko* “ “ 10c
Istorija užtaiko Francuzu vainos atsitiku

sios Afrikoje ..... 30c 
Istorija gražios M ageieno* ., 20c
Istorija septynių Mokytoju ' " 50c
Istorija arba apsakymas a| '

Mo
__ _____________________ . 50c

įnami burkuojant ir Kur Trumpa ton 
. --------įkaitei 10c

_____ ____ ___ ________ ____________ 16c 
Vlrizlnykai. Marša* pawelk*l*lii. Labai gra

ibo 
....................      Mc 
tipona* bei Ziponc ir augilnguma* bei *idab- 

rln(tum*«li>-tuwi*jku d*lnu.Yr» tai moki
nuku (>zw*dt|ojlmai apie paejim* lia- 
wi*zkc* kalbos......................... Mo

Žodynai keturiuae kalboia: li*tuwiizkal 
tatwnzkal, lenkiizkai, ir ruakal, y- 
ra geriau** knyga d<4 nortncziu Už
mokti* lenklizkoi. ruiko* arba ta- 
twt*zko« kalbo* 8l.oo

Zemaiczlu Wy*kupyit*. Yra tai puikiau** isto
rija Zemaitijo*. jo* bainyczlu, kunigu, wyi- 
kupu ir wi*o katallkiizko tikėjimo, apra- 
izyta nuo pat apckrlblmo Zeinaicziuoi* ka- 
talikiizko tikėjimo *ullg muiu gadynei, • 
tai yra: nuo 1413 *ki 1841 metu. Preke 11.00 

Žentai dėl Parodo* Komedija i akte, kuria 
grajyja teatruo** , ,

Knygos Maldų.
kukio Altorių* arba Szaltinl* dangitzkn 

ikarbu apdaryta drūtoj įkuroje, zataty- 
taii krautai*, dručkiai apkauitytaairiu 
kabe ■"

Apdaryta izagrin* “ “
Minkiztome apdare “ “ “
Apdaryta baltoj celių lojdoj , ,
Apdaryto baltuoae kauiuoie.............. . .........

n mėlyname ir juodame aklom*
Bali* Balandėlė* apdarytai kriiztol-.........
Apdaryta baltoj oeliulojaoj

., ak tome , . ,
Baliai Balandėlei apdaryto* baltuose kau

luose..................................................
Garbe Uiewui ant augeztybe*. įkuroje. ap

kaustyto Ir *u kabe " 11.60
iena* ir nauja* Ąukao Altorių*, įkuroje apkau

styto* Irtu k*b* •• 81.60
Sena* ir Naujai Aukso Altoriui, trokuzkom* 

literomis •• •• •• “ 11.60
MaMu V’ainikelii, graži mažyte Maldų Kni- 

gele. smagi dėl wyru neiztti in bainyczla 
audekliniuose apdaruose . . 40c

Mažai Aukso altoriui, mažyte knygele *ma- 
glauela de) wyru neszUi m bažnyczia. 
drūtame audekliniame apdare , "■

T* pati apkalta iu blekemii , 
Matai Aukso Altorius audeklineme ap

dare ir apkaltos su blekemii •• 
Meno *s v. M ari jei Panos 
lizgauingi dūmojimai ape sopuliu* szw.

Martjoi Panos 
Stebuklai l)iewo szw. Sakramente " 
Tajemnyczio* Gywojo Ražancziaui 
Kanticzkus........................ ve.
160 osalmu Dowido kar. liaus ant paweiksk> 

kanticzku „ ., 75c

Knygos musu Iociiom spaustuves.
Akywi Apiireiizkimai Swiete. ant kuriu žino 

ne* nuolatos žiuri, bet iu gerai nesupran
ti; •« 7 abrozeliais. Naudingiau** kny
gele aut *wielo dėl dasižinojimo isz ko 
daro*! žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 30c 

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

HVG1ENA. arba tnoksla* apie užlaikyma svei
katos. Szlta knygele privalo rastis kiekvienuose 
namuose, ne* ka* j, su atyda perskaitys, patai
kys apsisaugoti nuo tukstoucziu .visokiu ligų, 
pataikys užlaikyti cuelybeje savo *weikat|. pa 
ilginti **wo aiuži ir mokės užauginti sveikai* ir 
tvirtais savo vaikeliu*. Preke..... ;................. 35c.
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurines Ame

rikos. Aprsizokalp Koltumbas atrado 
Amerika, koki csla tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kare* 
buwo, už ka karewo ir kokiuose metuose; 
kirk pn-z.identu buvo, koki ir kiek.kuri* 
gero padare dėl *zio* žeme. O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
tzioje Amerikos šemeje gy venaneziam.
Turi puslapiu 364 Preke I1.0U

Ta pati drucziaf apdaryta.............................. 81.26.
Kražių Skerdvne Apraszo ana baisu at

sitikima. kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyezlo* miestelyje Kražių, mu
ile, szaude ir pjovė nekaltu* žmoni*, isz- 
griove altorius Ir užpeczetljo bažnyczia. 
Aiszkiausiai apraszo to visa atsiti

kima. 15c.
Lementoriu* Lietuviszkai tu poteriui, 

katekizmai* ir mlstranturu. 10c

Iszparduoti per
60 dienu!

15c

•1.60 
•>.00 
•>.00 
#3 50

.•4.00
•4.00 

.81.50 
82 60
82 00

40c 
45c

“ • 45c 
30c
80c 
400 
15c

66 LOTAI
Ant 22roa Avenue nuo 
Lake St. in Hziaurlus, 
arti bažnyczios irlszka- 
los, Melrose Park, III.

Prekes Lotu nuo

$80.00 iki $210.00
Gaus pilnas popieras sn kiekviena Lotu.

Wisos intaisoN apmokėtos.

AT9I8ZAUKIT PRIE AGENTO

F. Dunnebecke,
No. 28 19th Avenue, 

...MELROSE PARK, ILL.

Dasižinokite pas Juozą Stefankewicziu, 
Melrose Parke, kurs tenai turi lota 
pirkęs. <iž—«)

1894

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

Mano Dirbtume tapo 
Apdomanota

DVIEMS MEDALIAIS 
aut Kosciuszkos Paro
do* už rūpestinga, tei
singa ir artistiszka Inz- 
dirbimą.

mjowA

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

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziau3 paminėtus daig
ius Pigiaugei, Teisingiausei 
ir GeriauNei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, «79 MILWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL. ’

I
LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOW1ATT, !
Kauno gub. Sžauliu pavieto.

838 W. ISlli Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuol galima isz kiekvienos 

aptiekos.

— Pereitos nedėlios dien? 
Chicagos lietuviszkoj bažnyczioj 
iszkilmingai atsibuvo primicijos 
baigusio szį met? mokslu Mil- 
vaukees dtvasiszkoj seminarijoj, 
lietuvio, kunįgo Ambrazuiczio. 
Bažnyczia buwo pilna žmonių. 
Pamoksi? pasakė prabaszczius 
Chicagos lietuviszkos parapijos, 
kunįgas Kravczunas. Kunigas 
Ambrozaitis apima lietuviszk? 
parapij? Westvillej, III.

— Pereitos subatos vakar?, 8 
wal., Central Music Hallėj, susi
rinko lenkai ant apvaikszczioji- 
mo Mickievicziaus 100 metų su
kaktuves gimimo dienos. Len- 
kiszkai kalbėjo pirmsėdislenkisz- 
ko Zvi?zko, Jablonskį ir kunįgas 
Siedlaczek, angliszkai gi airys p. 
Finerty. Po kalbų buwo koncer
tas. Ant apvaikszcziojimo žmo
nių susirinko mažiaus negu pri
derėjo.

— Chicagoj pakėlė sztraik? 
prigulinti į unijas duonkepiai, 
bet duonkepinyczių savinįkai 
priėmė prie darbo “scabsus”. 
Pereitos nedėlios ryt? į duonkepę 
Deimeko ir Rohdė atėjo keli 
sztraikieriai ir norėjo scabsus isz- 
wyti, bet kepinyczių savinįkai 
paezaukė policij?; sztraikieriai, 
pamatę atvažiuojant patrolės 
vežini?, pats prasiszalino.

— Ant szėnių Illinois Central 
geležinkelio, netoli 17 ui., rado 
kun? vynszkio apie 35 m. am
žiaus. Weidas jo teip buvo su
draskytus, kad ne galima pažinti. 
Turbut,tasai vyriszkis tapo gele
žinkelio trūkio pervažiuotas.

— Paskutiniame muszyje ame 
r\konų su iszpanais po QuasiĄa 
ėmė daly vum? ir keli chicagife- 
cziai, terp kurių: leitenauts John 
R. Thomas ligosi sunkiai pasiau
tas, kapitonas gi Capron užmusz- 
tas ant vietos.

Nauja kniga!
Sziose dienose iszėjo isz po 

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

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

GERAS WARGAMISTRA
Pajieszko vietos už varga- 

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

Petras Grajauskas, 
Carson st., Pittsburg, Pa.

(8-7)
712

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakcij?, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Užgreitum? ir 
teisiugum? 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- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adres?:

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

Pigiai aut paraudav ojinio Szto- 
ras su basementu ir store/ Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje. -

Atsiszaukite pas: 
Cielevski, 3301 Laurel st.

(»6-9)

Laiszkai ant paczto.
54 Adomkovitz Alex.
56 Bebok J#n
62 Bozobsggsr J«o
63 Brejan Fr.
69 Dolios Jose f
71 Drozelovsky Teof.
82 Globia T. R.
85 Gorkovski Jsn

103 Jankovski Ludvik
106 Kaminsky Mr.
107 Ksntorskl Fr.
113 Koelsdek M
116 Koatow*ki Soft*
122 Kulis Audrev*
124 Lazos S.
129 Msnkovski Antoni

134 siaczevicz EI.
136 Midovic M r
137 Mizer* Ano* 
141 Negay Autom
143 Nevelski Joseph
144 Nygmanta* Wojc.
149 Perlono Stoną
150 Pesevicz Jeronlm
151 Peanski Jos*p 
153 Potopoviczovi K.
157 Repšy Jevzy 
178 Suevlonskl Stoniai. 
170 Skowronaki J.
181 SoltV sz Calli 
196 Wene Stoniai. 
204 Zentak Andrėj

Draugas atlanko draug?, ku
riam daktarai nupjovė koj?.

— Na, ar tu ne jauti skaudė- 
mo nupjautoj kojoj?

— Žinoma, kad jaucziu, teip 
kaip ir tu jauti, turbut, galwos 
skaudėj i m?-

Prekė pjnįgų.
Ruskas rublis po..........
Prusiszkos markės po....

Prie kiekvieuo pmįgų 
nio reikia pridėti 25c ant 
kaazlų.

..53c.
..24|c. 
siuuti- 
paczto

Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei
ga. Parasze Zanavykas.

Iszganimas vargdienio. Knigele pamoki
nanti kaip pagerint sawo gyvenimą 

Juokinga* pasakojimas apie Bzaltobuizius 
ir du gražu* įtrainsniai iii ukimkyitei 

Juosupai Koniutzevskis. arba kankinimas 
Unijotu po valdžia maskoliau*

K. Donelaiczio rasztoi ... *
Ka darytie, kad butume įveiki ir ilgai gyven

tum* ........................................................
Kankles, lletuviszko* dainos -su natom(1, 

sutaisyto! ant 4 balsu, dėl vyru 1
Kaip igytie pinigus ir turto „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai 10c
Ka* teisybe tai nemeias puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaiti* „ ,, 10c.
Kas yra. o kai bu* „ ,, 10c.
Krumpliu Jonas palaka „ 10c
Kinai ir kaip jie gvvena....................................10c
Kelio* ietoriszko* dainos. Czia talpinai! labai 

gražio* ir svarbios dainos apleKietuvo* pra
eiti*. jo* Itotuviszku* kunigaikszcziui, Kra
žių skerdyne ir tt. . . . 10c

Keleto* žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai
dingumą. ... 10c

Keistuti*, tragedija 5*e aktuose ant loszimo 
teatru ..... 20c

Keletas žodžiu apie lietuviu* ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvo* žmonių. Pu«1.64 10c 

Kabala* talpinanti* savyje visokiu* užmini-
mu* ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. Anta
no Vienožinsko. Labai gražio* daino* Mc 

Lietuviai amžių gludumuose Czia toipiuasl ty
rinėjimai apie lietuviu*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigele verto yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 5c

Lengva* būda* paežiam per save* pram^k- 
t’e raszvtle, dėl nemokaneziu 10c

Lletuviszko* dainos isz visur surinkto*,
apie keturi szimtal dainų “ K.00 

Lietuviszka* sziupini* •• 6c
Lietuviszkl Rasztoi ir Rasztinykal 60c 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele tu

rinti 71 daina*. , ,. 15c.
Lietuviszkai lementoriui vokiizkom* lita- 

rom* preke .... I0o
Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo- 

kiszkom* literom*. . Mc
Lietuvo* Istorija, paraižyto 8. Daukanto,dwi 

didele* knygos, kožna po 81-50. sykiu
abi................................................................. 83.00

Lietuvos Oaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurio* galima isžmokti 
gerai virti valgiu* ir atsakanczlai vesti 
kukne..........................................................20o

Lietuvyste* praeitis,dabartis ir ateiti* 25c
Medele pasakojimas. Szi knygoje yra nsuding* 

kiekvienam ant perskaitymo, nei czia ap
raszo atsitikimu* vieno M-dejo tu viiokiali 
žvėrimi* po svetimu* krasztu* svieto. Yra 
tol akyva* Ir pamokinanti* apsakymas su 
trims abrozeliai*. ... 10c

Maskolijoi politika *u Europa Ir katolikiszka 
bažnyczia. Iizrodymai kaip maskoliai per
sekioja, kankina ir naikina lietuvius ir Ju 
bažnyczias...........................................10c

Musu mužikėli* iizduoto* ant naudo* Lietuvos
Ukinykam*. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos toutiszka* kilimas. Po tam ro
do* ukinvkami prie gero vedimo ukinykyt- 
tes. ir keletas pasakaieziu . . . ioe

Medega musu tautiizkal vaiitinykyitai. Szioje 
kuigoje apraszo visai ligas, ju vardui ko
kiais jas vadina Kauniecziai ir Suvlalkie- 
cziai. tepgi apraszo kokei* vaistais prasti 
žmones ja* gydo. Preke ... 40c

Namelis puitelnyko “ •• 75c

5c.
pohavoįimo Nerono . * . . 80c

Neįiprieizyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpatystej 

(sočijalioirlszkas pieszinys) . 35c
Paskutines miszlos,apysaka 15c
Patarles ir dainos..................................................10c
Pirmutini* degtine* varytojas, komedija 10c
Pulku* apraszyma* tikru atsitikimu iaz lai

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

kiu dainų .... 10c
Praeite Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Wilniaus, kori jame 
kliosztorial buvo, koki lietuviszkl ku- 
nigaikszcziai gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu..... .............................10c

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

Ptsak* anie Joną Tvardauck* garsu burtinyk* 
ir jo darbu s sykiu *u apraszymai* apie bur
tus. Puslapiu 158 Preke ... 25c

Pamokinanti apraszymai isz gyvenimo žmonių 
ir visokios rodos.................................15c

Pradžemoksll* Rankos Raszto dėl norlncziu 
Iszmoktie gražiai rasrytie 10c.

Pradinis mokslas angliazko* kalbo*................75c
Pilna* szinitmetini* kalendorius su plane

tomis ..... i0o
Pasakojimas Antano Tretininko „ „ 25c
Puiku* apraszyma* apie Lietuva . •1,00
Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele.

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

Plunksnos abrozeliai. Szeszio* naujos,labai 
gražios pasako* ■ , , , . 20c

Rinaida Riualdinas “ •• “ J1.50
Rodos motinom* apie auginimą žindancrlu

kūdikiu ..... 10c 
Rankvedi* senovlszkos istorijos. Czia talpinasl 

apraszymai Egipto. Babillonijoa, Fenlcijo*. 
Persijos, Judeos. Indlfo* ir Kinu, pagal ju 
seniausius amžius. Yra labai akyva iatorl- 
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 50c 

Rinkimas vaito ivalsdelis) , , . 8c
Rutu Lapeliai naujausios dainos vokisekom* 

literoms , , 16c
Senove* apraszymas apie Duktery Fily po Ka

reivio , , . , . , , 50c
Sumlszimaas arba baime turi didele* aki*.

Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos 15c 
Spasabas greito iszsimokinimo angeisko* kai 

bos ne apdarytos “ (1.00
o apdarytas • 1.26

Talmudas žydu M • 10c
Terp skausmu la garbia Naujausio* daino* -20c 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija ,. 10c
Trumpa lietuviszka Geografija paraižyto

kunigo Zebrio......................................... ...15c

40c

25c
5c

60c
40c

10c.

Kaulai lietuwiizkai Lementoriua ,, 
Negirdėtai daiktai ir geroi rodoi mulu mo

terėlėm* „
Nedorybe Rymo Ciecoriaua. litorija iii laiko

katekizmai* ir mlstranturu. 1
Mokslas apie Zemla ir Kitus svietu*, ju bū

vy ir pabaiga Apraszo ka* yra žeme, 
isz ko II susideda, ant ko ji taikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigžde*,* 
menulis; kaip toli in saulia ir in kita* 
žwaigždias, ka* yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomo*žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausia knyga Ir reikalingiause 
dėl perskaitymo ir paslmokinimo kiek- 
wlenam žmogui ant szio* pasaulės gyve
naneziam................................................ ?■>•■.

Tapati drucziai apdaryto............................... *1.00
NAUJAV8IS LIgTUWlSZKA8 SAPNTNYKAS, 

surinkta* isz daugel svetimtoutiszku sapni- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persisskai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro- 
zahu,— su apraszymu planetų ir naslapcziu 
kokia* senove* žmones vartojo dėl inspeji- 
moateltes—Geriau**! iszguldo visokiu* 
sapnas, koki tik žmogui prisapnuot gali. 50c 
Apdarytas...................................................66c

Olltypa, apysaka isz laiko terpsaviszko* ka
res Indijon u Amerikos. 25c

Puiki istorija ape Kantria Alana, kuri per 22 me-' 
tus valkszcziodama po svieto, daugybių 
bedu ir vargu kanlrei lįsk e n tėjo 90c

Rankvedi* Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromata* in:pažystamus, priate- 
liūs, giminias, mylimalsia* ir mylimuo- 

. sius priesz apsivedlma, in ponus, kuni
gus, vyskupu* ir kitos augsztol pastaty
to* y p* tai l*atweikinimai (pavinezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. I___

ROBINSONAS KRŪZIUS, morallszka apysaka 
dėl jaunumenes. ** •• 25c

Knygos Dwasiszkos intalpos.
Apie Malda kaipo rakto in dangų....................10c
a plunk Imas SS. Sakramento .,
Draugija dėl iszliuosavlmimo dusziu isz 

czyszcziaus....................................... .
Kwang<'iijos, drauge. lieluvlszKos Ir lenkiss- 

kos ant koinos nedeki* ir szvente* 
Filotea arba kelia* ia maldinga gyvenimą 
Oarsa* ape balsybia sūdo Dievo " 
Gydyklos no baime* smerties 
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokona* sz.

Franclszkau* 
Gyvenimas szvento Benedikto “ 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos ,, 
Gyvenimas Wie*zpatle* Jėzau* „ I 
Gyvenimai visu Szventu ant k užuos dieno* 

S didele* knygos, kožna po ” __
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, visos 5 daly* vienoje knygoje, ant nu
garos užvardinimal atspausti aukso H ta ro
mi* 84.25.
Gnesznyka* sugrąžytos ant gero kelio per

Jezvsa Poną ,, ,, 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grsi-ko ,, 15c. 
Istorija Kataliku Bažnyczios 81.00
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozelei* 16c 
Istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristau* 26c
Katallkiizko* Katekizmo*................................... 16c
Kas yra grtekas’ labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 16c
Kaip apspakajitie sumianlja ” 15c
Kanczia W. Jėzau* arba Gavėnios knygele..90c 
KasdienlnesMaldo* •• •• “ 5c
Lletuviszko* mtszio* su natomis 10c
Misija. Yra tol dwa*i*zka* mokslas apie 

tikėjimą isrimto* isz Raszto Szv. ir so
džių paties Kristaus , 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo-
Sus. norinti* vadinti* tikru Rynso-Ka- 

illku. privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu ka* tai yra katali
kyste, kurio* ji* warda neszloja............ 40c

Nekaltybe augsrtybeir grožybe tos dorybes 20c 
Pamokslai apie suda Dievo •• 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu *zwenczlu 

ir didžiosios neaelo* „ 60c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbo* „ (2.00
Pekla arba amžina* pragaras 75c
Perspėjimas apie szvento tikėjimą “ 10c
Stacijos arba Kalvarija.......................................10c
Szkala pavargėliu, siratu ir daugel kitu 

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

dalyku* de) mokytu ir nemokytu nau
dingi..................................................... 36c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkauska 15c 
tfadova* i n dangų “ 40c
Wartai dangaus " 15c
Wadowa*aplankancziu kanczia tVleszpatie*

Jezuso Kristuso “ 15c

6Oc.

16c.

76c
60c

2Oc.
10c
9Oc

86c.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

iszgydytas isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdykuma (onoaizmit) naminėmis gydy
klomis. Teip iszsigydyti ne galima, 
bet jeigu kenti ant nerwų turi apsilpny- 
tas lytiszkas dalis kūno per ononizmą, 
ar poliuciją, kenti galvos skaudėjimą,, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszyK 
sziądien pas mano, o asz atsiųsiu tau 
apraszymą kaip asz iszsigydžiau trum
pu laiku isz tokių pat ligų kelių metų 
kentėjimo, Apraszymą prisiųsiu užpe- 
czėtytame koperte ir apie tavo groma
tas nieks nedažinos. Įdėk už 2c markę 
ir raszyk pas; Fred Wilson 
(26—8) Box 386, Kenosha, Wis.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - - CONN

Pigiausius ir geriausius 

Baisikelius 
naujus ir senus, galite visudos 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co,
5« 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 žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuo ja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
.adreso:

J. J. PAUKSZTIS A CO.
PLYMOUTH, PA.
liILLE’S FOTOGRAFAS, 

3452 8. Halsted ui.
Najim* pu Iktol Fotogr tlj*i, ui tutina tikto!

$2 OO
An we*ellu ir kitokiu reikalu u ujimą Fotozr* 

fiiai kopulk auMl.

S. Leli&szlu, 
ne* ps* ji randa

si gerisuses 
szuapea* ir siu*.

WAŽIUOJU

Lietuwiszkas Saliimas 
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kwepenczius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szwiežiai atwažewusių į.Chi- 
caga. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabowų.

S. LELIASZIUS, •
650 S. Canal St., CHICAGO.

NAUJA 1)1KBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

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

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

Su guodone,
T. Audrus evicz&ite ir L. Bradlieue,

115 W. Division St.
Chicago, J

LieiuvvlszKa floiieKa
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

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

TĘMYK GELTONA,PARWĄ MUS APTIEKOS 257

Perkėliau Sawo Offisa
BEN. HATOWSKIS,

isz ponr. 527 S. Canal st.,

po nuneriu 132 W. 12th St., arti Canal St.
Dirbu taisau ir parduodu:

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

Kiekvienas, kuria pas mane pirks tavoro
už $5.00, gaus prezent? vertės $1.00; kas pirks už $10,00—gaua 
prezent? vertės $1,50; kas pirks už $15,00—gaus prezent? vertės 

. $2.00; o kas pirks už $25,00—gaua prezent? vertės $3,00. Kiek- 
vienaa kas pas rtiane pirka kad ir už mažiausi? prekę, gaus prezen- 
t? vertėa pirkinio.

Szliubiniai. Ž'edai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3.00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7.00. Iszczystyjimas laikrodė
lio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano koatumeriama 
dykai. Wisk? gvaratuoju ant melu.

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

Waterbnrio Mebliu Kompanija
(Waterbury Fumiture Co.) 

135—169 E. Main St. polcsVeatro.
Sveikiname sawo kostumeriusszirdin- 

gai jiems dekawodami 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 toliausnuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame savo tavorus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

Karpetu, Ptirceliuiu Indau, Me
bliu, Peeziu ir tt.

Grabai ir kiti visi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

* Ant pareikalawimo Kraukite mane ko- 
zname laike isz District Telefon Ofiso, 
5 E. Main St.

Greitas patarnawimas, 
o prekes pigiausios.

Ii'j»» NOTARIJUSZAS.
CLAIM ADJUSfER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

wisokiomis prowomis ypacz priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs wiso- 
' kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo wiengenti:

F. P. Bradchulis,
593 S. Halsted 8t. CHICAGO.

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

Szliubiniai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS, 
954 33rd St, Cbicago, Iii.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

82Jf. Bank St., 
WATERBURY, CONN.

TEU YNES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už ffOc. 

Vienas numeris yra siuncziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszanc reikia padėt* adresą: 
Rev. A. Kaupas,

, Scrauton, Pa
t. ®
Illinois. 1423 N. Main Av.,

Geriause Užeiga dėl Darbinykutfk ' pas J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta. 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigaius. Užkwieczia wisua 
atsilankyti. Juozas Danit*ewicziu8.
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