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Politiszkos žinios,

kooai miestę paverž, bet tas 
kasztuos daug žmonių gyvaš- 
esių iš abiejų pusių. Genaus to
dėl butų, jeiga galima būt apsiei
ti be szturmo. Pereit? panedelio 
dien? amerikonai pradėjo bom
barduoti miestę, bet tais traukėsi 
ue ilgai, kadangi pasirodė, kad 
szuviai miesto ne siekia.

Ant Filpinų, atkakusi ežia a- 
merikouiszka žemės kariauna iš
lipo ant kranto mieste Cavita, 
bet ir ežia dar susitikimų su isz- 
pa n i jonais, užsidarusiais Mamlles 
tvirtynėj, ne buvo. La ikrą š- 
cziai buvo pagarsinę, buk maisz- 
tinįkų vadovas Aguiualdo, kuli
sai ant Filipinų apgarsino, kaip 
sako, su žinia admiralo Devey, 
neprigulmingę republikę, atka
kus Amerikos paskirtam guber
natoriui, Merittui, ne tikt ne nori 
eitiftoliaus i«z wien su ameriko
nais, bet šūviais stengėsi pasi- 
prieszinti jų iszlipimui. Ar tei 
singos tos žinios, sunku įspėti, 
bet iki sziol nieks jų ne užgynė. 
Jeigu isztikro Aguiualdo su gin 
klu norėtų ginti jo apgarsintos 
republikos neprigulmystę nuo 
amerikonų, tai susidėję su iszpa 
nais, ar vienas, bus tokia pajiega, 
kad ant pergalėjimo jos bus 
per mažai atsiųstos ežia
amerikoniszkos kariaunos, ka
dangi Aguinaldo turi dvigubai 
daugiaus gerai apginkluotų ka
reivių, ginklus jam suteikė pats 
amerikonai.

Ant Europos berzių iszpanisz- 
kos popieros, taigi bondai, paki-

Kare Amerikos su Iszpa- 
. nija.

Ant karės lauko, po sunaikini 
mui Cerveros laivynės, nieko 
svarbesnio ne atsitiko. Ant le 
mes nė ant Kubos, nė ant Filipi
nų didesnių muszių ne buvo. Po 
Santiago, prie kurio, isznaikinus 
iszpanišk? laivyne, gal prisiar 
tinti amerikoniszki laivai ir nai 
kinti miestę, nuo žemės apstolę 
amerikoniszkos žemės kariaunos, 
musziai tuom tarpu apsistojo. 
Žemės kariaunos viršinįkas, je- 
nerolas Shafter nusiuntė laikan- 
cziam su išpaniszka kariauna 
mies'ę, jenerolui Linares, reika 
lavimę pasiduoti,bet tas atsi-akė. 
Shafter polam buvo pasirengęs 
bombarduoti mie?tę lygiai nuo 
jūrių, kaip ir nuo žemės, bet kon 
suliai neutrališkų vieszpatyš- 
czių atsiszaukė prie jo su prašy
mu palikti laikę tų vieszpatyš- 
czių pavaldiniams iszsi k raustyti 
pirma isz miesto. Ant to praszy- 
mo jenerolas Shafter sutiko. Nors 
paskirtas ant išsikraustymo kon
solių ir svetimų pavaldinių lai
kas praėjo, bet bomberdavimas

■ miesto ne prasidėjo: iszpanijonys 
mat pradėjo paskui derėtiesi, ati 
dawė amerikonams nelaisvėj 
ėsanezius amerikoniškus jurinį- 
kus nuo laivo ‘‘Merrimac’*, taigi 
Hobsonę ir jo jurinįkus, žadėjo 
miestę atiduoti, tikt praszė da- 
leisti pirma užklausti jenero- 
lo Blanco ir Iszpanijoe lando. 
Nežinia vienok, ar Linares isz- 
tikro nori miestę atiduoti, kurio 
ir teip ne galės apginti, ar nori 
laimėti Likę ir sulaukti pastipri
nimo. Ameriki nai vienok tei- 
posgi ne tinginiavo. Nors jie 
muszio ne pradėjo, bet užtai 
tuom tarpu atėjo prie Santiago 
dauginus žemės kariaunos ir di
delės, toli siekianezios kanuo'ės. 
Ketino pradėt j bombarduoti 
mies'ę d;>r pereitę sanvaitę, bet 
kad musziai vis dar ue prasidė
jo, tai turbut,tarybos kaslink ati
davimo amerikonams miesto 
Santiago traukiasi toliaus. Sako, 
kad atidavimui miesto be mu-zio 
prieszinasi jenerolas Blanco ir 
pats išpaniszki kareiviai, kurie 
mat neri atkeršyti už sunaikint? 
Cenreros laivynę. Nėra abejo
nės, kad nors į>er šturmę ameri-
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sako, kad norėjo kybantį ant 
upės Dunajaus tilt? su dinamitu 
išmesti į padanges, kada per jį 
nuo geleiinkelio stacijos valiuos 
ciecorius į tvirtynę. Tas nepa
sisekė tikt per tai, kad apie su- 
kalbį daiinojo kokiu ten budu 
viena pardavinėtoja kvietkų 
ant Pešto ulyczių, Ji tai pra
nešė į policiję ir sukaibiuįkai 
likosi suimti.

Kriokavoj szį m et? atsibus 
slaviškų daktarų i gamtmokslių 
kongresas. Kongre>? t? rengė 
Poznaniuje, bet Prūsų randas 
uidraudė atkakti any jo dakta
rams ir mokslincziams isz Malko- 
lijos, todėl uirnanytojai nuspren
dė atlikti jį Kriokavoj. Mat 
Prūsų randas bauginasi, kad terp 
slavų net moksliškuose darbuo
se ne uigimtų susitaikymas, vo- 
kieczia: mat nori, kad slavai vi
sada terp savęs ėstusi.

Austrijoj nesutikimai terp vo- 
kieczių ir slavų ne tikt nesima- 
iina, bet kyla vis augštyn; Cze- 
kijoj tankiai atsitinka kruvini 
susimušimai terp vokieczių ir 
slavų. Galicijoj vokieczių labai 
mažai, ui tai ežia Įmonių neui 
kentimas kreipiasi prieš žydu®. 
Tūluose kraštuose krikszczionys 
isznaikino žydiškas pardaviny- 
czias; m a isz tuose daug Įmonių 
likosi suleistų. Randas apgarsi
no vis? Galicij? ant kariszko pa
dėjimo.

—;-----  —;------------ -----------------
Ii ja pagazdino, kad su sa aro ka
riauna utims vis? Peczeli pro- 
vinciję, kurioje yra ciecoriaus 
sostapilA Tarybos dar vedasi, 
gal būt, kad Maskoliję pasigane- 
<iįs kitais Chinų kraštais. Mat 
dabar kas tikt nori, drasko dau
giausiai turinczię gyventojų musų 
žemės vieszpa’ys'ę. i

Pasibaigė antra preva garsaus 
prancūziško rnšėjoį Žolės, ap
kaltinto už įžeidimę savo rasztais 
prancūziškos kariaunos. Žolės 
advokatas ne pripažino Pary
žiaus sudams tiesos perkratinėti 
provę, todėl antru kartu ji buvo 
perkratiuėjama Wer«aliuje. An
troje provoje Žole ttpo nuspręs
tas ant 5000 frankų bausmės, sū
do kasztų, apgarsinimo nuspren
dimo 10 laikraszczių Zo ės kasz 
tais ir ant 15 dienų areštą Laik 
raszcsio “L’Aurore** iszleistojas, 
Perrieuz, likosi nvsprę-tas ant 
500 frankų (100 dol.) bausmės. 
Tuom mat galutisai pasibaigė 
tiek triukšmo padariusi ne tikt 
Prancūzijoj, bet ir už jos rubežių 
garsi Žolės prova. ;

Isz Lietuvos.
Maskolių ararentA

16 Sėjos, VVilniuje ir kituose 
Lietuvos kraštuose maskoliai su

Mėtos VI

VVidurini Afrika.
Laikraszcziai vėl paduoda ke-

niaus rodę su užmanymu p»Btaty-| Uždarė daug rando kar
ti mieste savo kaštais naujęteat- 
rę. Maskvos draugystė žada sa
vo kaštais arba pati pastatyti 
teatrę, arba duoti pinįgus ant jo 
pastatymo, bet reikalauju, kad 
dabartinės rotuszės trioba, ku
rioje yra parengtas teatras, 
drauge su sodeliu prie jo, butų 
atiduotas minėtai draugystei ant’ 
40 metų; ant minėto sodelio 
ji žada pastatyti pasažę, 
ta gi ruimus dėl wbokių pardavi- 
nyczių; toki pasažai yra visur di
deliuose Europos miestuose. Po 
40 m. visos draugyistės pastaty
tos triobos, taigi pasažas ir teat
ras taptų be jokio primokėjimo 
miesto savaszczia. Nežinia ar 
miestas priims tę užmanymę.

ežio jo savo šventę, taigi, kaip 
jie sako, iš geros galios sugrįži-1 
m? uolotų į staczlatikiszkę tikė-

cziamų.
Maskoliški laikraszeziai pa

duoda, kad nuo 1 d. Sėjos Wi 
tebsko gub.,Latviszkoj jos dalyj, 
reikėjo uždaryti diktai rando 
pa rengtų degtinės pardavinėjimo 
vielų, kadangi, dėl stokos degti
nės pirkėjų, laikymas tų parda- 
vinyczių ne apsimoka, nesusirin
ko pelno nė ant iszmokėjimo algų 
tarnaujantiems. Kad tai teip jau 
butų ir grynai lietuvių apgyven
tose vietose, tai galima būt 
dliaugtiesi; dar geriaus būt, jeigu 
nė vienas lietuvys niekada neper
žengtų tlenkszczio kareziamos ir 
ne imtu stiklelio į rankas.

Pagerinimas Windawos 
porto.

Darbai prie pagerinimo Win- 
davos porto, Kuršėj, jau prasi
dėjo. Ant szių metų ant to 
maskoliškas randas paskyrė 
800000 rublių. Darbai prie dirb- 
dinamo geležinkelio linijos nuo 
Maskvos į Windavę teiposgi 
traukiasi be perstojimo.

J

kaip sako, yra pradėtos tarybos 
terp Iszpanijos ir Amerikos- ant 
užbaigimo karės. Ko vienok 
reikalauja Amerika, iki sziol 
tikrai nežinia. Tūlos Europos 
vieszpatystės, kaip sako, stengia
si taikyti kariaujanezias vieszpa- 
tystes, kalbina privatiškai 
abidvi puses susitaikyti. Pran
cūzija buvo užmaniusi, idant ofi 
cijnliszkai visos didėsės viešpa
tystes pakeltų savo balsę, bet 
buk tasai užmanymas ne rado 
pritarimo ne tikt ^Vokietijoj, bet 
ir Maskolijoj. Lzpaniszki vie
uok ininisteriai sako, kad dar ne 
atėjo laikas aut paliovimo karės.

VVa.-hingtono randas buvo 
nusprendęs siųsti Watsono laivy
nę ant užėmimo Kmariszkų salų 
ir ant bombardavimo Iszpanijoa 
portinių miestų, bet iki sziol lai
vyne ta ue iszriųMa- Kaipo prie- 
ža>tį tokio pavėlinimo paduoda, 
buk VVatseno laivai likosi mu- 
szyje su Cerveros laivais teip 
pagadyti, kad be pataisymo ne 
gali leistiesi į tolesne kelionę.

VVashingtono kongresas galu
tinai užgyrė priskirti prie Ame 
rikos valdybų salas Sandvich 
arl>a Havai republika. Republi 
ka ta iki neseniai buwo nepngul 
minga karalystė, bet nukakę 
ten amerikonai, pakėlė revoliuci 
ję, praszalino nuo sosto karalienę 
ir apgarsino republikę,, valdžl? 
paėmė į savo rankas, žemė pa 
teko amerikonams, cziabuviai gi 
tapo pavergti, nuo jų atėjūnai a- 
tėmė politiszkas tiesas ir žemę. 
Salos tos yra ant kelo iš 
Amerikos ant Filipinų, 
viešpatystė iki sziol 
protesto prieš tų salų

Niliaus atkako prancūziška ex- 
pedicija Mare bando su 3000 ka
reivių. Abisinijos karalius iš 
kitos pusės iszsiuntė net 80000 
kareivių į tuos paežius krasstus. 
Daro jis i? susitaręs su Prancuzi 
ja. Angliškas rezidentas prie 
Abisinijos karaliaus apleido savo 
vietę ir skubiai iszkeliavo į An
gliję persergėti savo raudę. Ni 
liaus ištakos yra mut Derviszų 
kraštuose,kuriuos anglijonai nori 
užkariauti ir priskirti prie Egip 
to, kurijai dalia r yra anglijonų 
rankose. Tokiu budu angliškos 
valdybos trauktųsi be pertrūkio 
per vis? Afrikę, taigi nuo pieti
nės jos užbaigos iki Aleksandri 
jai. Jeigu pirma prancūzams, au- 
sidėjusiems su Abisin j*«, pasiseks 
užimti krasztus prie Niliaus iš
takų, tai jie užbėgs keli? anglijo 
nams ir perskirs savo naujai už
imtoms valdyboms angliszkas pie
tinės ir vidurinės Afrikos val
dybas nuo Egipto. Tat Anglijai 
labai nepatinka. Kadangi ji Egip
te turi dabar mažai kariaunos, tai 
ne gal prancūzams ir abisijonams 
užbėgti už akių.

rolė pas kata

Iszeiwyste isz Witebsko 
gub.

Liikraszeziai pranesza, kad 
šį metę iszeivystė į Siberiję, 
ypacz isz Wileb ko gub., neisz 
pasakytai pakilo: kraustosi ten 
daug latvių ir tai ne tikt jaunų 
bet ir senelių. Daugiausiai išei
na isz Osunų, Dugdenų ir Izabe- 
lino vulšezių, Dinaburgo pav. 
Isz vieno Osunų val.šcziaus per 
paskutinius du mėnesiu išsikraus 
tė su viršum 300 Įmonių ir ren
giasi neulilgio tiek jau. Laukus, 
namus ir visus daiktus išeiviai 
parduoda už šuns pinigus. Kraus
tosi ne tikt varguoliai, bet ir 
turtingi ukinįkai. Laikrasztis 
“WitebskyjaGubernskija Wiedo 
mosti”, kaipo priežastį iszevys
tės paduoda, kad ukinįkų neul-

Gywulių maras.
Tūluose k ra sz tuose Wilniaus 

gub. apsireiškė sibiriszkas nami
nių gyvulių maras. Kaime Be z da
nuose, d ware Karoli.-zki ir Bezda- 
nuose, Nemenczino valszcziuje, 
Wilni:<us pav., apsirgo jau diktai 
gyvulių. Apeirgimai atsitiko tei- 
posgi: Kalniškiuose, Szakalisz- 
kiuose, Mlyneke, Jusevycziuose, 
Joniškiu valszcziuje, Wilniaus 
pav.

liku- devmtinėa, Rl Jiems kaU g»«ėd»M aaulygos, kokias turi
likiškoj. «Lietuwoj ne vale per 
deveutines rengti procesijų, ui
tai antai Wilninje ėjo per miestu 
tiek maskoliškų procesijų, kad 
ant u’yczios negalima buvo per 
valiuoti. Džiaugiasi mat masko 
liai, kad atsirado terp unijotų 
nelikę kuvįgai, kurie ne tikt pate 
pametė savo tėwų tikėjimu, ui 
maskolių dovanas perėjo į sta- 
cziatikysfę, bet su pagelba kazo
kų botagų vertė žmoni* į carų 
tikėjimę- Mask oi palaikiai be bo 
tago nieko ne moka mat padary
ti ir versdami kilų tikėjimų 
žmonis į pasmirdusi? caroslav i j? 
isz to micijonaliszko maskoliško 
pertikrinimo budo pasinaudoja. 
Žinoma,kad tokiais savo apvaiksz- 
cziojimais maskoliai t y ežia erzina 
katalikus, kuriems visokius tikė- 
jimiszkus apvaikšcziojimus ui 
draudė. Argi toks erzinimas no 
pakels ant galo miegunczių lietu
vių,argi jie niekada nepareik h lauš 
dręsiai lygių sau tiesų ne tikt ti
kt] i intakuose, liet ir tautiškuo
se dalykuose? Laikykimės likt 
vienybės, o ne d rys maskolpalai 
kiai mus etzinli!

namije, Sibenjoj mat jie tikisi 
geresnę rasti ateitį.

Beprotis kapitonas.
Holandiškas laivas “Mar- 

garetta” užplaukė su medžiais iš 
Klaipėdos į Bremę. Tuojau* iš
plaukus isz’porto, ant jūrių laivo 
kapitonas įgavo proto sumai&zy- 
mę. Jurinįkai supratę tę, uždarė 
kapitonę apatiniuoee ruimuose,bet 
jis neulilgio polam iš verte duris, 
prisigriebė prie slyro, pasuko lai 
vę prie kranto ir užvarė aut su
dūmos ir tę padaręs, szoko į jūres 
ir prigėrė. Jurinįkai vieuok isz- 
sigelbėjo, jie priplaukė laimingai 
prie kranto.

Nė jokia 
ne pakėlė 
nžėmimp.

Austrija. .
Austrijoj likosi atidengtas tri

kalbis ant gyvasties ciecoriaus, 
prigulinti prie sukalbio tapo jau 
suareštuoti ^Vengrijos sostą pi- 
lėj, Peszte. Prie to prigulėjo 
socijalistiszki (greieziaus «nar- 
chistiszki) darbinįkai; dabar pra
sidėjo jų prova. Jie mat sutarė, 
Gruodžio mėnesyj pereitų metų 
nužudyti ciecorių, kada tasai at
kaks į Pcsztę ant sukaktuvių 
iškilimų- Du iš apskųstų. Kart
inau ir Kovacz, prisipažino

Chinų WiėMzpiityste.
Maisztai pietinėse Chinų pro

vincijose ne likt neina silpnyn, 
bet augu ir platinasi, rando pa- 
jiegos neįstengia jiems pasiprie
šinti. M lisziinįkui užėmė Me 
nmgę ir Tien Pak ir su visu i-z 
degino; vėliaus tas pats pasiekė 
miegi? Wu Chuen Sien, provin 
cijoj Kvang Tung. Maištinįkai 
išpjovė daug muii inyczių urėd 
nįkų. Wisi turtingesni tų krasz- 
tų 2ry veutojai apleidžia savo na 
mus ir dideliais pulkais bėga į 
šiaurines, dar mniszi ų ne apim
tas provincijas.

Anglija išderėjo 
rando tuIus Chinų 
priešais
Hong Kong. 
Mask«>lijai, kuri 
randui, kad ne 
minėtų krasztų.
vieno patekusio po iszsikrausty
mui japon ecztų porto Wei-Hai— 

]We>. Kadangi rand s, davęs 
j »u Angį jai sawo pažadėjiii ę, 

jie atgal jo atimti ne galėjo, Musko-

nuo Chinų 
upskriezius 

valdybę 
ne patinka

angliškę
Tas
praneszė Chinų 
duotų Anglijai 
jai turi užtekti

VV ai kai wanago užpulti.
Wokiszkas laikraštis “Mime 

ler Dampfboct”, paduoda, kad 
viename,-prigulincziame G*uron- 
skiui, palivarke, netoli Wilka- 
viszkio, Suvalkų gub.K vanagas 
užpuolė du vaiku, 6 ir 8 mėtų, 
užvoizėtojaus to palivarko Zi- 
chy. Užpultų vaikų riki-mę iš
girdo akamonas Skorszevski, 
kuriasi raitas stovėjo prie ker
ta nez ų malkas girioj daibiuįkų. 
Ji*, kaip tikt arklys įkabina, lei
dosi užpultiems į pagclbę. Ka
dangi apart kaneziaus kitokio 
ginklo neturėjo, pribėgęs prie už
lupusio ant vaikų vanago, kirto 
jam su kaneziumi; vanagas užpuo 
lė ant akamono ir jam su didelių 
vargu pa-i sekė jį nuvyti. Wv- 
resnysis isz vaikų buvo vien 
nuo smarkių sparnų sudavimų 
apsvaiginta4, janesnyris gi turi 
gana gilias žaizdas galvoj nuo 
snapo kirezių-

Naujas teatras Wilniuje.
Ma.-kvos kapitalistų drau

gystė atsišaukė į miesto Wil-

Prigerėto.
23 d. Sėjos, 8 m. mergaitė uki- 

nįko Maletų valszcziaus, gyve
nanti Wilniuje ant priemieszczio 
Autokoliaus,Ivaszkevycziutė, be- 
veikszcziodama ant upės Nerio 
kranto, užėjo ant stovinezio prie 
kranto.be priežiūros palikto tro- 
to, įpuolė į vandenį ir prigėrė. 
Nors tuojaus iszsiuntė valtis gel
bėti akęstauczię. bet jos išgelia ii 
nepasisekė, ir kūno iki šiol 
iszgriebė.

ne-

Organiszkas swietos.
Wisę organišlę avietę pa

prastai, nors ant to nėra tikro 
pamato, žmonės dalina į du >ky- 
riu: į gyvus sutvėrimus ir į 
augmenis, ištikro vienok* tikt 
specijalistai gal atskirti, kur bai
giasi vienas skyrius, o kur prasi
deda kitas. Terp žemesn’ų>gyvų 
sutvėrimų yra teip panašus į 
augmenis, kad tikt specijalistai 
žino, kad tie sutvėrimai ne au
gmenys, bet teip vadinami gyvi 
arba gy vuoliai. Terp tūlų Aus’ri- 
lijos žvėrių yra dedanti kiauszi- 
nius kaip paukšeziai ir savo pa
vidalu, panašus į antį, yra ten 
paukszcziai szeriais apie ę. Se
nesnėse musų žemės eilėse iškasa 
daugiaus tokių ne aiszkių vei
slių sutvėrimų su.-ikmenėjusius 
kunus. Moksliuczių tirinėj<mai 
privedė juos prie spėjimo, kad 
visas organiškas svietas ima 
pradži? i-z vieno 
medegos, kuri? jie plazma pra
minė teip, kaip visi dangiški 
kūnai smitvėię isz miglotinių 
dulkių: isz tų dulkių pasidarė 
saulė, visos planetos, žvaigždės, 
mėnuliai, isz plazmos gi per ne
suskaitomas metų eiles iszsidirbo 
sziędien auganti augmenys ir 
visi gyvi sutvėrimai. Juo il
giau* t? klausym? tirinėja, juo 
daugiaus suranda peremianezių 
tę spėjim? faktų. Iš žvėrių kūno 
ištraukia medegas, ypacz gi 
nuodus, panašius į nuodus isz-

szm tinio, isz

Gy wnlių paroda.
Maskoliška žem iarbystės 

n isterija dale do Resseinių žem 
darbystės ir gywu ių auginimo 
draugystei, Sėjos mėnesyj atei- 
nanezių metų, Rasseiniuse pa 
rengti arklių ir raguotų galvijų 
parodę. Ant dovanų isz 8awo 
pusės ministerija paskiria: 1 di 
delį, 2 malu sidabriniu mede
liu, 5 bronzinius ir 10 pagyri
mo Inįszkų.

mi-

Jawų ir walgonių daiktų 
prekės Hilniuje.

Pereit? sanvaitę už lietuvisz- 
kus javus Wilniuje mokėjo: už 
pudę rugių 78—81 kap., kvie 
ežių Už—115 kap., avižų 85— 
90 kap., nvežių 75—80 kap.,gri 
kų 85—90 kap. Walgomų pro
duktų prekės buvo: už pudę sū
dyto sviesto 9 rub. 25 kap. Sva
ras baltos ruginės duonos 3į 
kap., juodos 2| kap. Mėsa ge
riausia po 20 kap. svaras, gera 
10—13 kap.. žro sorto 7—8 kap., 
3czio sorto 6—5 kap. Sziaudų

Lietuwys parlamento pa
siuntinys.

“Vienybė” patalpino korespon- 
denciję isz Pru-ų Lietuvos, isz 
kurios matome, kad szį metę lie
tuviams Klaipėdos ir Szilokarcze- 
mos puvieczių pirmu kartu pasi
sekė fazrinkti savo pasiuntinį į 
Wokietijos parlament?; išrinktu 
likosi lietuvys Jonas Smalakys. 
Nėra abejonės, aad jisai geriaus 
užtars parlamente ūži lietuvių----------------- «
reikalus negu vokieczių iszrink-j pūdas 2b—23 kap., pūdas szieno 
tas į Prūsų šeini? Tumoszius. Chi- 
cagos vokiszki faikrašeziai, pa 
duodami žinia* apie paskutinius 
Wokieiijoj rinkimus, nors paduo
da visų partijų isznnklus pasiun 
tinius, bet apie iszrinkim? lietu
vy io nieko ne sako.

trauktus isz augmenų. Profano- 
rius Nencki dabar susekė,kad ne
dega parvuojanti raudonai žvė
rių krauję, vadinama hemoglo
binu ir medega parvuojanti loliai 
augmenų lapus arba chlorofilas, 
n^rs viena ir kita turi visai ki’o- 
kį paskyrimę ir kitokį chemiškę 
>udėjimę, yra vienok vieno ir 
to paties paėjimo. Teip Įmonė4, 
kaip ir augmenys pabala nuo* ue- 
datvk'iaus szviesos, kadangi be 
jos kraujas ne sugriebia tiek 
hemoglobinos, augmenys gi tiek 
chlon filiaus, kiek reikia; mede- 
gos tos darosi po įtekme szvie
los. Pofesoriui Schunkui isz chlo-. 
r< fibaus pasi-ekė iszi raukti philo- 
potfirinę, taigi medegę panašię i 
isztrauktę profesorių Nenckio ir 
Siebero isz kraujo, jų pramintę 
hematoperfirinu. Teip viena, 
kaip ir kita paeina nuo vienos 
medegos. Yra ir daugi >us faktų 
paremianezio pirmiausiai garsaus 
angliško mokslincziaus, Darvino, 
pakeli?, paskui dapildytę ir pri
imt? sziędien daugumo moksiin- 
cziųepėjimę, kad lygiai augmenys, 
teip ir žvėrys ir žmonės paeina 
isz tos pa ežios pradinės medegos.

Naujausi iszrudimai

30—35 kap.

Gaisrai.
Antroje pusėje Genulio 

šio, Wilniaus gub. buvo isz viso 
28 gaisrai, isz kurių užgimė: 4 
nuo ne gerai įtaisytų kaminų, 1 
nuo ne atsargumo, 9 nuo perkū
no į trenkimo, i nuo padegimo ir 
12 nuo nesusektų prieisszcz ų. 
Wisuose tuose atsitikimuose ug 
nelė pridirbo blėdies ant 95514 
rubl. Didi ausias gaisras buvo 
miestelyj Ostrina, kur gaisras iš
naikino 88 namus ir 30 kitokių 
triobų.

11 d. Gegužio didelis gaisras 
siautė miestelyj Antolepuose, Za- 
ra-ių pavieiyj, Kauno gub. Lz 
degė ežia 50 namų su visais gy
ventojų turtais.

mene

Wilniaus gimnazijų mo
kintiniai.

Wilniuje, ant 170000 gyven
tojų, yra isz viso dvi vyiiszkos 
gimnazijos. Pirmoje gimnazijo 
je szį metę pabaigė vi-ę mokai? 
23 mokintiniai, terp jų Bak ir 
Jundzil gavo sidabrinius meda
lius. Antroje gimnazijoje pabaigė 
mokslus 25 mokintiniai, du iš jų 
gavo sidabrinius medalius ir 
apart to dar iszlaikė egzaminę 
isz .viso gimnazijos mokslo wie 
nas pašalinis-

Susimuszč geležinkelio 
trukiai.

Ant stacijus Dinaburgo, Wi- 
tebsko guliernijoj, ant stovinezio 
tavorinio trūkio, geležinkelio li
nijos Dinaburgo Kalkinių, pa^kir 
to į Liepojų, užbėgo kitas tavori- 
nis trūkis. Su-imušimas buvo 
teip smalkus, kad lokomotyvą ir 
keli vagonai stovinezio trūkio 
tapo į szmotelius sudaužyti, ta- jdėl? 
vorai, daugume gabenami javai, 
išbyrėjo aut kelio.

t Wienas Nev Yorko fabrikan
tas, ant apsaugojimo ištrauku
sios ant Kubos amerikoniškos ka
riaunos nuo uodų įkandimo, kurie 
ant Kubcs yra daug j iktesi.i ir 
t*kaudžiaus kanda, padirbo atsa- 
kanezias uždangas i-z srydų. Už
dangos to..ios paskirtos vienos 
ant uiridengimo kaklo ir galvos, 
kitos ant k<.jų ir rankų. Minėtas 
fabrikantas padirbo jų 25o00 ir 
pasiūlė randui po 35c. už kiek* 
vien?. Rods t ,i išradimas ne 
naujas ir ne labai svarbus, bet 
praktiszkas, kadangi po tokia 
uždanga amerikoniški kunigini 
ramiai galės ant lauko n iegoli, 
liuosį bus nuo uodų įkandimo. 
Maskoliszki parųbežiuių -arnųofi- 
cierai visi tuii tokias apsaugojan- 
czias nuo uodų uždangas.

— Mieliausia Baiborėle! asz 
paskui tave keliancziau ant svie
to galo!

— Tai to negalėtum padaryti.
— Kaip tai ne galėcziau, ko-

— Todėl, kad asz ten nesiren
giu keliauti.

kranto.be
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Isz Amerikos
Nelaime ant oro lakiotojos.
Peoria, III. Pereitos seredos 

dien? geležinkelio trūkis at
gabeno czia sunkiai sužeist? mo- 
teriszkę Frazier, žinom? Ameri
koj ant oro lakiotoj?. Minėta mo- 
teriszkė, 4 d. Liepos, užsimanė 
iszlėkti ant baliono į padebe
sius, isz jo iszazokti ir nusileisti 
ant žemės su pagelba paraso- 
iiaus, k? ji buwo kelis kartus lai
mingai padariusi. Jos asisten
tas pritaisė balion?, jį įlipo ir 
balionas tapo paleistas. Iszlėkusi 
kiek į augsztį.užtėmyjo,kad para 
solius yra pagedęs. Nusprendė 
ji nelaukti, kol balionas iszkils 
dar augszcziaus, bet szokti tuo
jaus, nors balionas buvo iszkilęs 
ant 100 pėdų nuo žemės. Frazie- 
rienė szoko,bet parašuiius visai ne 

. atsidarė, ji su neiszpasakytu grei
tumu nupuolė ant žemės, nusi
laužė kojas, rankas ir teip sun
kiai apsikulė.

Prigavyste su pensijoms.
Miestelyj Tovn Mystic, netoli 

Centerrille, dabar susekė priga 
vystę su pensijoms veteranams 
nno paskutinės naminės karės; 
prigavystės traukėsi per 20 me
tų. pensij? ėmė neėmęs dalyvu- 
mo karėj. Koksai Fred Birdsaye. 
laike naminės karės tarnavo vie
name lllinojaus regimente. Pasi 
baigus karei, dirbo vienose kasty
nėse, kur užgriuvusios žemės ta
po teip sunkiai apkultas, kad 
ligonbutyj pasimirė. Jo brolis pa
ėmė popieras ir per 20 metų ėmė 
pensij? kaipo veteranas, tikt dabar 
netyczia tas apsireiszkė. Nėra abe 
jonės, kad ir daugiaus yra tokių 
netikrų penrijonierių, kurie ūž
kit? nuopelnus iu«a pensijas.

. Baisus tvanai.
St Louis, Mo. Nuo ilgai besi- 

traukianezių smarkių lytų užgi
mė ežia dideli tvanai, kurie mies
te pridirbo blėdies ant kelių 
szimtų tukstanezių doliarų. Dau
gelis namų tapo nuo pamatų nu
plautų, net vidurmiestyj van
duo užliejo kelnores ir apatinius 
gyvenimus. Cravford pavietyj 
tvanai pridirbo dar daugiaus 
blėdies, miestelis Steellville liko
si su visu isznaikintas. Kiek iki 
sziol žino, prie to 7 žmonės pri
gėrė, bet gal jų bus dar daugiaus.

Beprotes darbas.
Clinton, Ia. Gyvenantis czia 

Povylas Dengler, tarnaujantis 
ant Chicago & Northvestern 
geležinkelio, parėjęs namon, rado 
dvejai? vaikų ir paczi? ne gy
vus. Waikai buvo galvoms že
myn sukimszti į piln? vandens 
statinę ir prigirdyti; te i p jau ra 
gožium vandenyj negyva stovė
jo ir vaikų motina. Matomai ji, 
įgavusi protu sumaiszym?,prigir
dė savo vaikus ir paskui pati pri- 
sigirdė.

Suslmusze laivai.
Wokiszkis Hamburgo pasažie- 

rinis garlaivys “Cheruskia”, 
pereito utarnįko dien?, netoli Nev 
Yorko porto, laike tirsztos miglos 
susimuszė su angliszku laivu “R. 
L. T”. Paskutinis isziro ir pa
skendo, “Cheruskia” išgelbėjo 
visus ant jo buvusius žmonis. 
Tikt kapitonas angliszko laivo 
prie susimuszimo likosi gana 
sunkiai apkultas, kiti gi jurinį- 
kai iszliko neužgauti.

Dideli nelaime.
Washington, D. C. Wagonas 

elektriszko Congress Heights ge
ležinkelio, pilnas važiuojanezių 
žmonių, suaimuszė su vagonu ark
linio ulyczinio geležinkelio. Wie- 
nas nepažįstamas pasažierius li
kosi ant vietos užmusztas, 30 gi 
yra sunkiai apkultų, isz kurių, 
kaip sprendžia, daug apkultų 
mirtinai.

ExpliozljO8.
Cincinnati, Oh. Czianyksz- 

cziai įtaisymai elektriszkų žibu- 
rių Edisono, kurie apszvieczia 
miest?, likosi isznaikinti baisios 
expliozijos. Nuo jos užgimė gais
ras, kurisai užbaigė naikinimo 
darb?. Kol prietaisų neatstatys, 
miesto ulyczios naktimis ne turi 
dabar žiburių.

Pompton, N. J. Parako dirb
tuvėse Lafiino a Co, kur dirba 
beduminį parak? Amerikos ka
riaunai, atsitiko baisi expliozija, 
kurios visa dirbtuvė tapo su
griauta. Prie to 10 darbinįkų ir 
vienas kareivis tapo su visu su
draskyti; sužeistų kareivių ir 
darbinįkų yra 30.

Czia-

Ingriuvo tunelis.
Cleveland, Oh. Įgriuvo czia 

tunelis vandens traukimui, dir
bamas dabar ant ažero dugno. 
Nelaimė atsitiko nuogazų explio- 
zijoe, kuri sugriovė kasam? tune 
lio oi?. Prie te 11 dirbanezių 
darbinįkų tapo užmusztų, terp 
užmuštų, rodosi, lietuvių nėra, 
daugumas dirbanezių darbinįkų 
buvo amerikonai.

Nelaime dirbtuvėj.
Mjrschalltovn, Pa.

nyksztėj cukraus dirbtuvėj atsi
tiko nelaimė: nugriuvo dalis sie
nos ant dirbanezių darbinįkų, 
keturis darbinįkus užmuszė ant 
vietos, vien? gi mirtinai apkūlė. 
Užmušti, rodosi, vi-i ameriko-Į 
nai, sužeistas gi yra slovakas.

Sudege garlaivys.
Nev York- Didelis garlni- 

vys “Delavare”, prigulintis 
Clyde linijai, ant jūrių, prieszais 
Cedar Creek, N. J. su visu įtai
symu irau tavorais pražuvo. Pa
dirbtas jis 1890 m.

Gaisras.
t RacinR, Wis. Czianyksztė 

skurų iszdirbinyczia Platz'o & 
Sūnų su visu sudegė. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 120 
000 dol. Per tai ir diktai darbi
nįkų nateko darbo.

Isz darbo lauko.
1 Pombridge, Oh. Dirba czia 

dvi geležies dirbtuvės ir rodosi, 
kad darbai neis niekyn.

Parkers Lake, Ky. Darbai 
eina czia prastai, bet darbinįkai 
tiki, kad neužilgio pasigerjs.

Adams, Mas. Darbinįkams 
czianykszczių medvilnės audiny- 
czių numažino uždarbį ant 10%.

1 Kansas City, Mo. Czia- 
nykszcziai darbinįkai dirbanti 
prie triobų statymo pakėlė sztrai- 
k?.

East St Louis, III. Dirba 
czia nauj? elektriškų karų linij?. 
Dar b? gali gauti, kas tikt dirbti 
nor.

1 Pique, Oh. Czianyksztė 
geležies dirbtuvė tapo uždaryta, 
daro joje dabar visokius pertaisy
mus.

Sprinofiej), III. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių dar ne
pasibaigė ir nežinia, kada pasi
baigs.

Harrisburg, Pa. Czianyksz
tė geležies dirbtuvė bus su visu 
uždaryta; kaip ilgai ji stovės, ne
žinia.

Harrisburg, Pa. Sudegė 
czia Paxtono geležies dirbtuvės, 
per tai daug darbinįkų neteko 
darbo.

Nevcomb, Ten. Užgimė 
czia Standard kastynėse sztrai
kas, todėl tegul nieks neina dar
bo jieszkoti.

1 Pomeroy, Oh. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių trau
kiasi toliaus, vargas terp sztrai- 
kierių yra didelis.

WiLL«BORo, III. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių dar ne
pasibaigė, todėl tegul czia nieks 
neina darbo jieszkoti.

Riverbide, Oh. Darbai eina 
gerai, visos czianyksztjs geležies 
dirbtuvės dirba; yra viltis, kad 
teip trauksis ilgai.

1 Glen Carbon. Kastynėse 
Madison Coal Co., kurios iki sziol 
labai prastai dirbo, pradeda da
bar dirbti geriaus.

1 Saltsburo, Pa. Czianyksz- 
cziose galvaniszkose dirbtuvėse 
dirba per dienas ir naktis;rodosi, 
kad darbai neis niekyn.

Nev Kensington, Pa. Wi- 
sos czianyksztės geležies dirbtu
vės dirba gerai ir yra viltis, kad 
darbo bus ant ilgai.

5 Birmingham, Ala. Senoj 
geležies dirbtuvėj paliovė dirbę, ’ 
bet darbinįkai per tai ne tekę 
darbo, tapo priimti į nauj?.

Marion, Ind. Czianyksztėse 
Malleable Iron Works dirbtuvė
se neužilgio pradės dirbti; daug 
darbinįkų ras czia darbę.

•[ Maynard, Oh. Darbai kas- '
B I

tynėse eina prastai, dirba vos po 
3—4 dienas ant sanvailėų darbi
nįkai uždirba vos ant maisto.

Denver, Col. Darbai kasty
nėse szito apskiiczio eina prastai

Kastynių savinįkai prima prie 
darbo wien negrus darbinįkus.

Sheffield, Ala- Baigia czia 
rengti naujas geležies liejiny- 
czias. Darbai prasidės neužilgio ir 
daug darbinikų galės gauti dar 

lb?.

Martin* Ferrt, Oh. Aetna 
Standard Works dirbtuvėse 
tuom tarpu dirba gera’, bet ž>«da 
dirbtuves ant tūlo laiko uždary 
ti.

Pittsburg. Pa. Dirbtuvėse 
Zug & Co. pereit? sanvaitę pud 
leriai dirbo tikt per dvi dienas, 
bet. yra viltis, kad darbai pasi 
gėris-

5 Frankton, Ind. Czianyksztę 
geležies dirbtuvę ketina uždaryti 
ant visoe vasaros; jos savinįkai 
mat nori atlikti visokius joje per
taisymus.

Port Carbon, Pa. Czia
nyksztės Allisono geležies dirbtu
vės pradėjo dirbti ir tiek turi 
reikalavimų, kad darbo užteks 
per win? vasar?.

< PETEkSBURG, Va. Czianyksz
tės geležies dirbtuvės 
randui karėj reikalingus 
reikalavimų turi daug, 
darbo užteks ant ilgai.

Dresden, Oh. Žada neužil
gio pradėti statyti czia nauj? 
geležies dirbtuvę, žemė ant to 
jau nupirkta ir darbus prie staty
mo tuojaus pradės.

1 Baltimore, Md. Czianykaz- 
czios Stickney & Co. geležies 
dirbtuvės dirba be peretojimo, 
per dienas ir per naktis. Yra vii 
tis, kad darbo užteks ant ilgai.

Muncie, Ind. Trys czia 
ėsanezios geležies dirbtuvės gerai 
dirba, bet stiklo dirbtuvę per 
vasar? žada uždaryti; per lai 
daug darbinįkų ne teks darbo.

5 Youngstovn, Oh. Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse tuom tarpu eina gerai, bet 
Bonnel Iron Works ketina ant 
tūlo laiko uždaryti savo dirbtu
vės.

<1 Ford City, Pa. Darbai czia
nykszcziose stiklo dirtuvėse eina 
gerai; darb? czia ne sunku gauti, 
kadangi, dėl didelių karszczių 
darbinįkai ne iszlaiko ir apleidžia 
darb?.

Wėst Nevton, Pa. Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse eina gerai ir yra viltis, kad 
teip trauksis per vis? vasar?, ka
dangi dirbtuvės turi daug rei
kalavimų.

5 Muncie, Ind. Czianyksztę 
geležies dirbtuvę ketina dar szį 
mėnesį su visu uždaryti, bet ji 
ne ilgai stovės: kaip tikt atliks 
reikalingus pertaisymus, darbai 
vėl prasidės.

5 Sharon, Pa. Pittsburgo ka
pitalistai ketina parengti czia di
delę geležies dirbtuvę. American 
Steel Casring Co. rengia czia sa
vo dirbtuvių dalį. Darbai joje 
neužilgio prasidės.

Milvaukee, Wjs. 
kai czianykszczių skurų 
nyczių rengiasi parengti 
dėlę klijų dirbtuvę. Kada ji bus 
parengta ir nuo kada pradėk 
dirbti, dar nežinia.

5 Toledo, Oh. Rengia czia 
nauj? lentų dirbtuvę E. W. 
Weane Lumber kompanijos. 
Triobos jau pastatytos, suvežta 
ir didesni dalis reikalingų maši
nų. Prasidėi* czia neužilgio dar
bai.

Terre Hautr, Ind. Darbai 
kastynėse szito apskriezio eina ne 
vienodai, vienose dirba geriaus, 
kitose prastai. Evansvillej dirba 
geriaus negu pirma. Ant Wa*h- 
ington dirba po 4 dienas ant san- 
vaitės.

•i Daugelis kalnakasių isz 
Pennsylvanijos suvažiuoja į kau
tynes Illinojsus szteto jieszkoti 
darbo; bet kad ir czia mažai dil
ba, o kitur ne dirba visai, ne 
vienas isz czia suvažiavusių pri- 
sigaudįs.

5 Pania, III. Sztraikas czia
nykszczių kalnakasių traukiasi 
t oi i aus. Kastynių savinįkams iki 
sziol nepasisekė, vieton susztrai- 
kavusių darbinįkų, parsitraukti 
ne priguliuezius į darbinį k isz kas 
organizacijas.

Scranton, Pa. Czianyksztė 
Lackavana Iron Co. didina savo

dirbdina 
daiktus, 
todėl ir

Saviuį- 
iszdirbi- 
czia di-
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dirbtuves; darbai prie to neui- 
ilgio pasibaigs. Užtai antr? gele- 
žie* liejmyczi? ketina uždaryti, 
teiposgi uždarys “Blast Furnace” 
diibtuves; S«nt liejinyczioj dirbs 
tikt 300 žmonių.

Nanoatuck, Con. Darbai 
czia eina gerai; dirba pilu? laik?. 
Seni darbinįkai uždirba gerai, 
naujų į senas dirbtuves visai ne 
priima. Wien? seniaus sudegu 
si? dirbtuvę atstatė, pradės joje 
dirbti nuo 15 d. Liepos; czia galės 
patilpti ir keli nauji darbinįkai.

Angliszka kompanija nupir
ko visus anglių plotus ry
tiniame Tennesae ir pietiniame 
Kentuckyje, kaip antai Tellico, 
Coal Creek, Poplar Creek, Mid- 
dlesborough ir BigCreek distrik- 
tuo^e. Parengtos czia kastynės 
iškas po 10000 tonų anglių kas
dien?; skaitlius darbinįkų paduo
damas ant 4000 žmonių. Czia 
iszkastos anglys paskirtos ant 
iszgabenimo į svetimus krasztus, 
daugiausiai į Angliję.

Per paskutinę pusę szių me
tų Amerikoj ibžkssė ant pusės 
milijonų tonų kietų anglių ma
žiaus negu pereit? met?. Per 
paskutinius keturis metus kas 
met? mažinosi daugumas iškas
tų kietų anglių. Per pirm? pus
metį 1895 m. sunaudojo su vir 
szum 20 milijonų tonų kietų 
anglių, 1896 m. jau ne sunaudo
ta pilnai nė 19 milijonų tonų, 
1897 m. jau tikt 16 milijonų, szį 
met? 15 milijonų tonų.

Oshkosh, Wi8. Sztraikas 
darbinįkų medžių dirbtuvių trau
kiasi toliaus ir nėra vilties, kad 
greitai galėtų pasibaigti. Dirbtu
vių savinįkai žada su visu užda
ryti dirbtuves, kol negaus tiek 
neprigulinezių į unijas darbicįkų, 
kiek reikia; unijonistų ne nori su 
visu prie darbo priimti. Ant pi i- 
vertimo darbdavių taikytieji su 
darbinįkais vienaitiuis keliais: 
prigulėti visiems į darbinįkiškas 
organizacijas, jeigu seabsų su vi
su ne butų,darbdaviai visada tu
rėtų taikytieji prie organizacijų. 
Kol dąrbinįkui pats vieni kitiems 
užstoja k ei i?^ tol ant jų kapitalis
tai vis turės valdži?, jeigu gi 
eitų visada isz vien, t?syk prie 
jų norų turėtų laikytieji kapita
listai, nes niekur darbinįkų ne 
gautų. Wienybė darbinįkų di
desni pajiega negu kapitalistų.

Pereit? sanvaitę Suvieny 
tose Wieszpatyatėse buvo isz vi 
so 229 nusibankrutinimai, perei- 
t? gi met?, t? paczi? sanvaitę. 
buvo jų 206; Kanadoj buvo jų 
17; pereit? gi met? 30. Karė iki 
sziol ne atsiliepė vodingai ant 
Amerikos prekystes ir iszdirbys- 
tis, per vis? paskutinį bertainį 
metų nueibankrutinimų buvo 
mažiaus. Išvežimas grudų nei- 
neina mažyn ir yra viltis, kad 
teip trauksis dar per du mėnesiu, 
iki Europoj nepasibaigs pjutė. 
Saiaurinėse dalyse fabrikai dirba 
geriaus, negu kitur. Medvilnės 
dirbtuvės dirba geriaus negu ki 
tais metais, iszėmus vien 1894 m. 
Atidarė daug dirbtuvių pietiniuo
se štetuose. Wilnonių iszdirbi- 
mų dirbtuvės teiposgi pradeda 
geriaus dirbti, nors paLgerinimas 
visgi ue znaimus. Geležies ir 
plieno ir isz jų visokiu iszdirbimų , 
reikalavimas syį met? didesnis , 
negu kada nore, dirbtuvės siun- 
czia daug iszdirbimų į užrube- 
žiu 8-

=

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

8warbumas mokslalnių.
Szį met? Paryžiuj išėjo pran

cūziškoj kalboj nauja knįga pa
rengta p. Demolins. Autorius, 
peržiūrėdamas saipdieninių tautų 
stovį, klausia, kodėl angliszkos 
ir germaniszkos, taigi protesto- 
nisakos tautos kyla ir dru- 
tinasi, o romaniszkos, o tame 
ir stovėjusi pirmutinėj eilėj iki 
neseniai Prancūzija duodasi isz- 
stumti isz tos pirmutinės eilės. 
Indijos, visa sziaurini Amerika, 
Kanada, o tame ir Suvienytos 
Wieszpatystės galėjo būt prun- 
cuziszkos, sziędien gi yra anglisz
kos. Prekystoj ir pramonėse an
glosaksiškus ir germaniszkos 
tautos nustumia prancūzus į šalį. 
Kodėl teip yra, klausia Demolins, 
ir atsako ant to klausymo, kad 
kaito: yra tame prancūzų nupuo-

■ lime ypacz pradinės mukslainės, 
- kurios per eiles metų stabdė dva

si?, naikino energij? prancūzų.
1 Turime geras augszteanes mok

slines, sako Demolins, isz kurių 
iazeina mokzlincziai, kunįgai, bet 
neturime gerų pradinių, kurios 
nenaikintų sa vist o vystės mislies, 
ne naikintų energijos, bet sunai
kint? per netikusį mokinim? at
gal galėtu sugražinti Pu pergalė- 
jimui prancūzų paskutinėj karėj ir 

r vokiecziai nusprendė, kad pran
cūzus pergalėjo vokiszki mo
kintojai, kurie (aut? per eiles me
tų tiek pakėlė, kad ji galėjo per
galėti stovinezius pirmoje eilėje 
prancūzus. Laikraszcziai, perkra
tinėdami dabartinę Amerikos ka
rę su Isz [m m ja, sulygina Iszpani 
jos ir Amerikos mokslaines ir pa
rodo, kad amerikoniszka yra kur 
kas geresni, todėl ji parengė ge
resnius kariautojus už tautos rei
kalus negu iszpaniszka netikusi.

Mes lietuviai daugiaus nužu
dėme negu prancūzai. Penki 
šimtai metų atgal, prie Witau- 
to, Lietuva buvo galingiausia 
Europos vieszpatystėj ę kuorp 
mes szlędien ėsam“? L'kosi mus 
vos mažas skaitlius ir tai baI- 
siausiai supaneziotų, kuriems 
viskas uždrausta. Neturėjome 
mes kam nors tinkanezių mokslai- 
nių, jos neparengė mums geresnių 
raszėjų, musų raszlavos beveik 
ne buvo apart kelių, dangiausiai 
dvasiszkų, knįgėlių. Tas ir su
teikė maskoliams dr?^? visai už
drausti lietuviszk? spaud? ir 
mokslaines: kas nesirūpino apie 
pakėlim? raszlavos ir apie lietu 
viszkas mokslainės per eiles am
žių, tas matomai jų visai ne gei
džia, sanprotavo maskoliški sa
trapai ir ant to pasirėmę, uždrau- 
ne tikt mokslaines, bet ir turėti 
savo kalboj raštus. Lietuvoj da
bar mums kiekvienas tautiszkas 
darbas yra uždraustas, k? ten nu
žudėme, likt per ilgas metų eiles 
kovos galime atgauti.

Amerikoj, atkakę lietuviai, pa
sinaudodami isz liuosybės, sutvėrė 
kaipo antr? tėvynę. Czia nieks 
mums nedraudžia rengti tautisz
kas įtaisas, bet kaip mes isz tos 
liuosybės naudojamės? Svarbiau
sių tautiszkų įtaisų, taigi jnok- 
slainių, galima sakyti, kaip ne tu
rėjome Lietuvoj, kur jos uždraus
tos, teip jau netuiime ir czia Ame
rikoj,kur niek) jų nedraudžia; tas, 
kokias mes neva turime, kuriose 
mokintojai ant visko kito gal 
tikti, tikt ne ant lietuvių vaikų 
mokinimo, nežinia ar už naudingas 
ar už vodingas laikyti? Amerika 
vienok tai vienaitinė vieta, kur 
gyvenanti lietuviai gal savo 
tautiszkas mokslaines turėti. 
Wienose mokslainėse mokina lie
tuvių vaikus svetimtautės, kito 
se gi nors lietuviai, bet tiek mo
kanti lietuviszkai kaip ir vaikai, 
kuriuos mokina. K? tokia mok- 
slainė gal padaryti permetus pik
to, ant pataisymo to kelių metų 
neužteks. Klausym? lietuviškų 
mokslainių mes keliame ne dėl 
erzinimo ir pykinimo szi?dieninių 
mokslainių užvezėtojų, bet todėl, 
kad t? klausym? laikome už svar
biausi? ir tai laikome jį už svar
biausi? ne mes vieni. Antai du 
metai atgal, dievoeziausias isz 
Amerikos lietuvių, daktaras 
Stupnickas, vardan Chicagos 
Sim. Daukanto Draugystės, pro
testuodamas “Lietuvoj” priesz 
iszsitarim? “Tėvynės”, kad lietu
viai isznyks Amerikoj, apkaltin
damas lietuviškus kunįgus Ame
rikoj, apreiszkė, kad jeigu kunį- 
gai nesirupys apie geras lietu- 
viszkas mokslaines, tai lietuviai 
ne tikt turės isznykti, bet garbįs 
szėton? kaip masonai (perei- 
praižome raszėjo, kad apie t? 
garbiniui? szetono iszleidome, 
kadangi masonerijos istorijose, 
kokių vokiszkoj ir prancūziškoj 
kalboj yia daug, apie tai 
ne patikome; apie szetono garbi
nim? buvo sztraipsnis lenkiszkoj 
“Rolėj”, bet žinia buvo pasemta 
neisz istorijos, tikt isz |>olemiszko 
prancūziško rašte). Mes už ne
tikusias mokslaines kaltiname ne 
vien kunįgus, bet vis? lietuviez- 
k? visuomėnę. kuriai labiaus pri
dera apie tai nipintiesi, kadangi 
vaistai pikto puola ne ant sprando 
kunįgų, bet ant visos tautos. 
Jeiffu po kunįgų globa ėsaoczios 
mokslainės ne geros, tai pride- 
rystė lietuviszkos vuuomenės 
reikalauti jų pagerinimo, o jeigu

reikalavimas ne lazduotų vai- 
siaus, rengti geresnes ir ant tokių 
pinįgus apversti, be jų gi neti
kusios isznyks, ir jų ne reiks pa 
laikyti. Daryti dabar gerinimo 
experimentus nėra laiko, experi- 
mantai jau visų krasztų pedago
gų diktai pastūmėti pryszakin, 
todėl mums reikia tikt isz kitų 
datirimo pasinaudoti. Mums rei
kalingos mokslai nės ne ant
experimentų, bet ant pakėlimo 
lietuvių. Jeigu mes darysime da 
bar dar vien experimentus, ko 
kius kiti seniai jau atliko, tai tikt 
bereikalo laik? ir pinigus lodysi
me, lietuvių nepakelsime, -sto
vint jiems lemai, nepasekanczius 
su visu sumynios ir isznaikys ki
tos tautos.

Isz Broad Brook, Conn.
Man paraszius į N 24 “Lietu

vos” apie szios aplinkinės lietu
vius, tūliems musų tamsunėliams 
tas nepatiko ir per tai raszėjas 
užsitraukė didžiausi? neapykan- 
t?. Man vėl atsilankius 3 d. Lie
pos į vieno apsivedusio lietuvio 
butelį, vietoj pasikalbėjimo, isz-

|girdau: “ko czia sėdi szalia to, 

ba tuoj busi į gazietas paduotas”. 
Man atsakius, “kam davinėt į 
gaziet? ger? žmogų”, vienas vy- 
riszkis, prisiartinęs, ėmė rėkti 
kumszczi? sugniaužęs, buk aš jį 
iszjuodinęs laikrasztyj vadyda- 
mas “dzuku” ir 1.1. Prasidėjo 
kilti armideris. Matydamas, kad 
su jais nebus tvarkos, ypacz vie
na moteriškė jau rengėsi paimti 
?zluot?; nelaukdamas, kol j? nusi
tvers, prasiszalinau isz to buto. 
Skaitytojas gali persitikrinti isz 
mano raštelio, patilpusio Nr. 24 
“Lietuvos”, kas ten buvo blogo 
raszyta. Tokiems mat ir tas nepa
tiko. Aš nesistebiu isz šio atsiti
kimo, nes tie žmonės dar nesu
sipažinę su lietuviszkais rasztais 
ir jų nauda, bet stebėtina, kad 
miestuose gy venanti teiposgi ne 
apkenezia te, kuris pasidrąsinęs, 
paraszo k? nors isz svarbesnių 
lietuvių gyvenimo atsitikimų, 
tokį žmogų laiko už kokį speku
liantę, musų korespondetai daug 
turi nukęsti nuo ne apšviestų 
brolių. Jeigu turėtų ties?, tai to
kius raszėjus tuoj atiduotų į po
licijos nagus! Ne pagiriu asz to- 
kių raszėjų, kurie raszo norėdami 
vien pasirodyti, kad moka raszy- 
tii arba turėdami privatiszk? 
piktum?, nori per laikrasztį sau 
nepatinkantį apjuodinti; bet rei
kia paduoti bėganezias žinutės 
teisingai, o t?syk nereiks bijotis 
ne tų, kurie už jas pyksta; ateis 
laikas, kada ir jų akys atsidarys 
ir jie matys, kaip apsiriko, neuž- 
kęsdami korespondentų. Ne nu- 
stokime tokius klabinę, ne tikt 
per laikraszczius, bet ir gyvu žo
džiu, nore ir sunkus toks darbas.

M. J. D.

Isz Balti m ores, M d.
Apie musų lietuvius tiek gali

ma pasakyti, kad jie gyvuoja, 
bet mažai k? daro ant brolių )a- 
bo-Nors dabar darbai eina genaus, 
bet mūsiškiai,gavę kelis centus, 
nesirūpina nė apie užmokėjimu 
skolų sztoruose, greieziaus vįs? 
uždarbį prageria. Sziaip tei- 
posgi nieko gero ne girdėt, 
visur matyt užvydėjimus viens 
kitam. Ant Pratt ui. du lietuviai 
laikė štor?. Wienas isz jų, pavy
dėdamas savo szvogeriui kaimy
nui, Robertui Ragauckui, kad 
pas t? eina dauginus kostumerių, 
papraszė vieno lauferio, k? 
nors szvogeriui padaryti. Einant 
liauferiui pro sztor?, Ragauckss 
leido gazolinu; buferiui to ir rei
kėjo: užsidegė jis briežiuk? ir 
metė jį į gazolio?, kuri tuojaus 
expliodavo ir uždegė vis? Ro- 
gausko sztor?, nuo ežia ugnis 
prisigriebė ir prie kaimynų szto- 
rų, taigi sudegė ne tikt lietuvio 
sztoras ir jo drabužiai, bet ir trys 
aplinkiniai. Per tai anam lietu
viui padarė blėdies ant 400 dul. 
Mat kaip mes viens kit? skriau
džiame ir stengiamėsi paskandyti!

z . ' Macejunas.

Isz Lietuwiszkų farmų 
Arkanse.

Pas mus vasara iki sziol ne per 
szilcziausia; lytaus yra užtektinai. 
Laukai puikiai iszrodo; avižos 
au nupjautos, iszaugo jos kaip 

rugiai. Tūli farmeriai turėjo ir 
rugių pasėję; j»e užaugo teiposgi 
gerai. Miestelyj Hajten pastatė

gariuį npalun?. Fermeriams tai 
dideli nauda, nes nereiks pirkti 
miltų, galės jie savo javus su
malti.

Lietuviszki farmeriai visi 
sveiki, ant farmų laikosi dabar 
9 lietuviškos szeimynos, o isz 
viso, su matais ir dideliais yra 
ežia 34 ypatos. Yra ir daugiaus 
lietuvių nusipirkusių ežia farmas, 
bet jie dar ne apsigyveno ant 
nupirktų plotų. Nuo pats pra
džių atsiradimo Arkanse lietu- 
viszkų farmų, taigi nuo 1894 m., 
buvo apsigyvenusios 22 szeimy
nos, bet dabar skaitlius jų suma
žėjo.

Per rupestingum? kunįgo Bal
ne vycziaus, isz lietuvių aukų bu
vo pastatyta ir lietuviszka baž
nytėlė, bet per klaidų kunįgo su
rėdymu, lietuvių aukos nuėjo ant 
vėjo. Dabar isz pastatytos už lie
tuvių aukas bažnytėlės protesto- 
nai padarė savo salę ir nuo jes 
nori boksztus nugriauti, kadangi 
jie salei ne reikalingi. Labai tai 
liūdna, kad mes patys duodamės 
sawę skriausti neatsakantiems 
vadovams,

Prigėrė.
4 d. Liepos, Baltimorėj atsibuvo 

laidotuvės lietuvio, Tamosziaus 
Baguszio, 23 m. amžiaus, gyvenu
sio po nr. 641 LombardsL, Balti
morėj. A.a. Bagoszis paėjo isz Su
valkų gub., Gražiszkių parap., 
Lenkupenų kaimn, 3 metai kaip 
gyveno Baltimorėj, dirbo prie 
kriauezių, vėliaus gi prie pele- 
niaus Damukaiczio, kurisai turi 
miesto darb?. 30 d. pereito mėne
sio, a.a. Baguszis su 2 draugais, 
Pranu Damukaicziu ir S. Jųn- 
kaucku išvažiavo mandytiesų 
bet užėjo ant užgintos vietos ir 
prigėrė. Draugai nespėjo iszgelbė- 
ti, kadangi jie buvo išėję ant 
kranto. Kun? iszgriebė ant ryto
jaus, jis buvo jauiyėžių apgrae- 
žinėtas, įdėjo į led? ir 4 d. Lie
pos tapo palaidotas per rupestin
gum? szitų lietuvių E. ir S. Da- 
mukaiezių, Jankausko, S. Naujo
ko, Tamoszausko, Rakaucko, Ste- 
ponavycziaus ir Matule vycziaus, 
kurie sukolektavo reikalingus ant 
palaidojimo pinįgus. Wėlionis tu
ri brolį Chicagoj, Silvestr? Ba- 
guszį, bet nors jam buvo nu
siųstas t ei gramas, jis neateisaau- 
kė, gal būt, kad iszsikraustė ki
tur.

Jaunų Baptistų Unijos 
seimus

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

' <»)

Isz wisur.

| Netoli maudynių Zinnovite, 
Pomeranijoj, užkilo netikėtai ant 
jūrių baisus sūkurys, kuriasi pa
griebė vien? žvejų laivelį. Prrė 
te keturi žvejai prigėrė.

| Anglijos kariškose mokslai- 
nėte, dėl visų czia besimokinan- 
czių tapo įvestas mokinimas mas
koliškos kalbu®, visi priversti
nai turi jos mokintiesi.

| Nižnenovgorodo gub., Arda- 
tove rytinėj Maskolijoj, 
siautė neišpasakytai didelis gais
ras. Ugnis išnaikino su visu 
76ukes; prie to sudegė visi gy- 
vetojų turtai, padarai ir gyvu
liai.

| Maskoliszki laikraszcziai pa
duoda, kad mieste Nižnenovgo- 
rode, ant jo priemieszszio per 
vis? dien? siautė baisus gaisras, 
kurisai išnaikino 100 namų su 
visais gyventojų turtais.

| Mieste Belfast, Iriandijoj, < 
atsitiko kruvinos musztynės terp 
airių katalikų, arba nacijonalistų 
ir protestonų, arba oranžistų pri
laukiu anglijonams. Užmuštų 
ant vietos rodą ne rado, bet užtai 
sužeistų ir tai sunkiai buvo net 
kelios deszimtys žmonių.

I Bei 
szi

flamandai, kurie iki 
ieturėjo savo kalboj nė jo
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kiet augsztesnės mokslainės, dėti du viedrai keratino ir ketu
. . . ... ••_  «_____ ______ •___‘______ i___rangia d*bnr grynai flamandin- 

kę uniwersitetę. Uniweraitetę 
tokį ketina parengti Gandawoj. 
Dabar Belgijoj yra isz wieo 5 
nniwersitetai, bet, nors daugumas 
gyventojų yra flumandai, wisi 
universitetai yra prancuziszki.

[ Angliškoj valdyboj Hong- 
Kong, ant chiniazkų jūrių, prie
šais Filipinų salas,apeireiakė azi- 
jatiszkNS maras. Skaitlius apoirgu- 
eių ir mirstanezių kas die
nę d’dinabi. Nuo pradžios szių 
metų per pirmutinius tris mėne
sius buwo 809 apsirgimai, isz ku
rio tai skaitliaus 696 numirė; da
bar apeerga daugiaus.

| Mieste Tnpolise, sziaurinėj 
Afrikoj, siautė smarkus žemės 
diebėjimai, kurie daug blėdies 
pridirbo. Sugriovė 16 namų, o 
terp tų :rotušė,pacztas ir policijos 
trioba. 60 žmonių susirinkusių 
ant vestuvių vienuose namuose 
iszliko tikt per tai, kad prasidė 
jus žemei drebėti, jie palindo po 
staLis; namai tie likosi sugriau
ti.

rios pūslės henzinoe, parengta bu 
wo žvakė. Pasibaigus darbams, 
atėjo į tę kambarį koksai Levin 
son padegti žvakę (pats Solo, 
ant nukreipimo policijos akių, 
nuėjo į sinagugę), bet kaip tikt 
užsidegė briežiukę, suėmė jį pasi 
slėpę ežia paslaptį policijautai, 
kurie apie žydo mienus mat ge
rai žinojo. Nusiuntė palicijautus 
į sinagogę, kurie isz ten išvedė 
patį fabrikantu, bet jį paskui, ant 
kaucijos 40000 rubl. paleido. Fa
brikas buvo užasekuruotas trijose 
draugystėse ant 160000 
norą nė ketvirtos dalies ne 
vertas.

rubl., 
buwo

------------------------------ -----------------  
tų parubežių pinįgai, kuriuos 
lupa labiaus nuo pakraszczių negu 
numylėtų maskolių apgyventų 
vidurių. Skriaudžia paknszcaiua 
ant kiekvieno žingsnio visokiais > 
uždraudimais, atima žmogiszkas. 
politiszkas ir tautiaakas tiesas ne 
maskoliškos kilmės gyvento
jams, stumia tiesiog juos į badę 
per uždraudimę uždarbiauti na- 
mieje. Toki mat yra tiemaskolisa- 
kų laikraszczių išgiriamai ir gar- ; 
b.nami carii, toks jų teisingumas! ;

Wietines Žinios.

ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

T Pabaigoj Gegužio mėnesio 
szių metų visoj Maskolijoj buvo 
41547 viorstų atidarytų žmonių 
susineszimams geležinkelių. A- 
part tų jau atidarytų geležinke 
lių, 11558 viorstų yra dirbamų, 
iszdnoti daleidimai ant padirbdi- 
nimo 649 viorstų. Tokiu budu 
Maskolijoj bus neužilgio apie 
54000 viorstų gatavų geležinke
lių.

| Garsus angliszkas mokslin
usius, profesorius Ramsay, kurisai 
surado jau du nauju gazu, helium 
ir argonę,ant paskutino susirniki- 
tno aagliszkos mokslinczių drau
gystės apreiszkė, kad dabar jam 
pasisekė musų ore surasti dar du 

nauju gazu, taigi jis persitikrino, 
kad kę isz musų oro suaidedan- 
czių gazų iki sziol laikė už nesu 
dėtus kunus, taigi už chemiškus 
elementus, jie tokiais nėra, bet 
teiposgi susideda isz kelių sudė

tinių.

| 20 d. Sėjos, apie Kuzneckę, 
Siberijoj, siautė smarkus žemės 
drebėjimai. Prasidėjo 10 vai. ry 
to, 12 vai. apeireiazkė antru kartu 
dar smarkiaus negu pirma. Cerk
vėse ir bažnyežiose parvirto 
žvakės ant altorių ir priesz abroz 
dus žibanezios; suskilo ir sienoe; 
viena cerkvė teip drueziai tapo 
pagadyta, kad ję reikėjo uždary
ti. Užmusztų, nė sužeistų žmonių 
nėra, žemės drebėjimę jautė ir 
Tomske, bet ežia jis buvo silpnas, 
blėdies nėjokios nepadarė.

| Windobonoj viena moterisz- 
kė 66 m. amžiaus turėjo vėž io 
sunaikintę pilvę teip, kad su 
visu valgyti negalėjo; matė jau 
moteriszkė, kad reiks badu mirti. 
Nusidavė ji į universiteto k ii ni
kę jieszkoti pagelbos mokytų 
profesorių, tikėdama, kad jeigu 
jie ne pagelbės, tai jau nieks ne 
pagelbės. Daktarai klinikos, isz 
tyrS nusprendė vėžio isz 
grkužtę pilvę su visu iszimti. 
Operacija pasisekė kuo geriau
siai, pilvas tapo išpjautas ir 
greitai sugijo, moteriszkė iszėjo 
sveika. Walgo ji dabar dusyk 
daugiaus negu pirma, nors pilvo 
neturi, psjiegoa jos didinasi.

| Mieste Petiovsk, Saratovo 
gub., vienas 14 melų vaikas nu
ėjo į upę meszkerioti. Meszkerė 
kę ten pagavo, vaikas patraukė 
ir iszlindo isz vandens žmogaus 
ranka, paskui gi pasirodė ir gal
va. Waikas persigando ir bėg 
damas szaukė pagelbos. Subėgo 
žmonės, policija, sudžia tirinėto- 
jas, iszgriebė pusiau sutrupintę 
galvę ir rankas, kita gi kūno da
lie buvo nukirsta ir jos ne rado. 
Galva pasirodė jauno vaikino. 
20m. mergina, Kubasova, prisi
pažino, kad tai ji teip sukapojo 
savo brolį ir ant paslėpimo upėj 
paskandino, bet sudžia tiriuėto- 
jas ne tiki, kad ji viena butų ga
lėjusi tokį darbę atlikti. Ji vie
nok viaę kaltę ima ant savęs ir 
nieko daugiaus ne uor pasakyti.

| Mieste Ledi, Lenkijoj, turin
tis paneziakų fabrikę, žydas Ba- 
ruch Salo, uža^ekuravęs bran
giai fabrikę, sumisliju pa
degti. Ant antrų fabriko lubų 
viskas buvo ant padegimo pa
rengta: ežia buvo suneštos med
vilnės išmotos, linai, pa-

Swetimi balsai-
Maskoliszka* laikraštis 

wosti”, išeinantis Peterburge, 
ši te i p aprašo reikalavimus vi 
durių Maskolijos gyventojų ir jos 
pakraszczių, taigi krasztų ne 
maskolių apgyventų:

“Labai retai pasitaiko, kad 
Maskva, arba apskritai Maskoli
jos viduriai atsiezauktų į raudę su 
praszymu parengti mokalaines, 
ligonbuezius, kad praszytų isz- 
platinimo gyventojų tiesų. Jie 
per savo žymiausius perstatyto- 
jus reikalauja vien pinįgų, Ii Uo
sos be konkurencijos (užkirtimo 
kelio konkurencijai) produkcijos, 
praszo daleisti jiems explioatuoti 
gyventojus vietinių ir tolimų 
aplinkinių.. Ir tę jiems randas 
visada duoda. Pakraszcziuose 
Maskolijos, taigi jos ne maskolių 
apgyventuose kraštuose, la
biaus rūpinasi apie kulturiszkę 
pasikėlimę; tų kraštų praszymus 
randas vienok ne visada, bet 
kaip kada iszklauso. Prašydami 
parengimo mokslainių, un i versi 
tetų, pakrašezių gyventojai nė 
ne bando nuo kitų kę nors atimti. 
Dėl rengiamo antai Warszavoj 
politechuiszko instituto nieks 
nesirengia uždaryti nors vienę 
mokslą i ne Maskolijos viduriuose. 
Wisai k i ta p yra su reikalavimais 
Maskolijos vidurių. Kiekvrie 
nas padidinimas tarifų už perveži- 
mę tavorų geležinkeliais ant 
naudos vidurio fabrikantų, pake
lia visur prekes produktų, o ta
me ir pakraszcziuose, nors ne ant 
jų naudos tarifos pakeltos. Per 
tai neturtingi gyventojai turi su 
visu išsižadėti tūlų produktų. 
L?z malonių, kokių praszo paru- 
bežiai, naudojasi visi gyvento
jai, jeigu jas pasisekė išmelsti, 
isz suteikiamų viduriams naudo
jasi tikt parinkti fabrikantai, 
prekėjai ir amatinįkai”.

. “Todėl, sako toliaus Novosti, 
dėl labo visuomenės,reikia geisti, 
kad kuo daugiausiai pakraszczių 
reikalavimų taptų išpildytais, 
o kuo mažiaus tų, kokių reikalau
ja Maskolijos viduriai ir kad tos 
malonės butų lygiai dalinamos 
terp visų vieszpatystės dalių".

Iszreiszkimas, kokį paduoda 
“ Novoeti", visai teisingas: mas 
koliszkas randas visada suteikia 
savo malones viduriams, wien 
maskolių apgyventiems krast- 
tams, užtai ne tikt tankiai ne isz
klauso pakraszczių praszymu, bet 
nuo jų atima kaip kada ir bran
giausiu žmonių savastį; su Lietu
va maskoliszki carai ir jų tarnai 
elgiasi, turbut, neteisingiausiai. 
Atėmė Wilniaus universitetę ir 
kitas buvusias ežia moksliškas 
įtaisas. Wieton atimtų gyvento
jai deszimtmeczi&is jau meldžia 
parengti kę kitę ir negal isz- 
melesti; pinįgai gyventojų sudė
ti ant parengimo techniškos 
mokslainės Wilniuje per 17 metų 
iszgulėjo be naudos, tikt dabar 
raudas teikiasi parengti, bet Die
ve saugok! ne aukštesnę tikt 
vidutinę techniszkę mokslaiuę. 
Triadeszimta su virszum metų 
perbėgo, kaip lietuviams už
drausta turėti knįgas savo pri
gimtoj kalboj; žmonės meldžia 
per eiles metų nuėmimo to skau- 
džiausio uždraudimo, bet nuo ma
loningų carų iszmelsti negal, nors 
lietuviazka spauda nieko nuo 
vieszpatystės vidurių ne atima, 
nieko nuo jų ne reikalauja. To
kios tai mat Heroetratiszkos carų 
malonės paskirtos pskraszcziams! 
Sziędien isz pakraszczių nė Lie
tuva, nė Kaukazas negal nuo 
rando iszmelsti nė jokios augsz 
tesnės mokslainės, nors apie tai 
be paliovos meldžia. Tegul pra
smenga carai su tokioms savo 
malonėms! Jiems reikalingi vien

“No

— 5 metų vaikas. Neit W. 
Patrick, gyvenantis po nr. 141 
Nevport av., iszpuo ė per langę 
nuo 3 lubų ant ulyczios ir užsi- 
muszė ant vietos.

— Perdėtinis lenkiszkų liuos- 
norių raitelių, majoras Kwasi- 
groch ir jo 326 lenkiški raite
liai, pereitos nedėlios rytę iszjo
jo ant pasijodinėjimo isz Chica- 
gos į Cragin. Priderėtų jau sykį 
joti į karę, o ne po Chicagę ir jo 
aplinkines.

— Pereitos nedėlios dienę, 
West Hammond su visu išdegė 
dirbtuvės Western St&rch Manu- 
facturing Association. Sudegė su 
visu 8 dirbtuvės triobos iszmė- 
tytosantl7 akrų žemės. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 300 
000 dol. Per tai 300 darbinįkų 
neteko darbo.

— Du vaikai: Focyd Bussie 
ir VVilIie Gillis iszbėgo iszChica- 
go Orphan Asylum prieglaudos 
namų, ėsanezių po nr. 2228 
Michigan av. Namų užveizda 
praneszė į policiję ir papraszė su
rasti pabėgėlius, bet visgi jų iki 
aziol nesurado.

— Gyvenantis po nr. 3802 
State st. tepliorius H. Palcin, ant 
34 ui. tapo teip sunkiai au peiliu 
subadytas, kad nugabentas į Ii- 
gonbutį, ten tuojaus pasimirė, ne 
spėjo nė pasakyti, kas jį teip bai
siai supjaustė. Policija paskui 
suėmė kokį ten Williamę Mc 
Kay, kaipo nužiurėtę užmuszėję. 
Palcin ir McKay mat nuo seniai 
pykosi, susitikę ant ulyczios pra
dėjo peštynes, laike kurių Mc 
Kay supjaustė savo prieszę.

— 7 metų Edvardas Blair, 
gyvenantis po nr. 1055 Irving 
boul., iszėjęs isz namų, pamatęs 
vežimę iszvažiojantį ledę, prisi 
vijo ir įsikabino į vežimę. Tuom 
tarpu nuo virszaus nupuolė dide 
lis, sveriantis 160 svarų ledo 
szmotas ant įsikabinusio vaiko ir 
sutrupino galvę. Ant riksmo 
vaiko, vežėjas sustabdė vežimę, 
bet buvo jau per vėlu: po ledo 
šamotu gulėjo ne gyvas vaikas.

— 67 m. geležinkelio sargas, 
Albert Skolka, dabodamas gele 
žinkelio liniję prie staeijoa Grand 
Trunk,ant 49 ui., užtėmyjo vaikę 
renkantį terp szėnių pamestus 
senus geležgalius. Skolka paszau- 
kė, kad pasitrauktų nuo saėnių, 
kadangi ant jų atbėga trukia, bet 
vaikas, turbut, ne girdėjo. Kada 
trūkis buvo arti, Skolka pribėgo 
ir nustūmė vaikę nuo szėnių, bet 
pats ne spėjo pasitraukti, ratai ji 
sugriebė ir vilko tolokai. Sustab 
dė trūkį ir isz po ratų ištraukė 
sumaltę sargę, kurisai neužilgio 
ir pasimirė.

— Alonzo I. Whiteman, bu
vęs bulmistras miesto Duluth ir 
pasiuntinys tiesdarių buto szteto 
Minnesotos, atkakęs į Chicagę, 
pateko po sodu. Apsigyveno jis 
Grand Pacific hotelyj, ant. užmo
kėjimo kas reikia už gy venimę, 
iszdavė ne tikrę, savo paties pa- 
dirbtę czekį ant 225 dol. Priga- 
vystė vienok greitai apsireiszkė, 
Whiteman likosi suaresztuotas. 
Sudžia Baker nusprendė sanarį 
Minnesotos tiesdarių buto ant vie
nų metų į Bridevell ir 2000 dol. 
bausmės; ję turės teiposgi atsėdė
ti, kadangi ant užmokėjimo netu 
ri pinįgų; už dienę sėdėjimo skai
tys jam po |1.50.

Laiszkai ant paczto.
1001 Acllatkl Jote* 
1008 Aibinaki K**iml«r 
1008 Ambobky 8.
1007 Bodavlose My» 
1068 Hanteli C..
1<*» Bakota Jlchal 
loto Karnai Jakob 
1014 Bere.notrici 8t 
1»B3 Bartkewicx Frank 
1687 Caiimad'a Jai.
1030 Cicaaelto Jau

1086 Doae.i i John 
1043 Erazmai Ju 
1053 Gabrual Pr. 
1061 Grezaitii Staaiil.
1006 Moroalca Michael 
1084 Iramilui 8 
MUablooiKi Krank 
1088 Jankorrikl Ludaik 
1002 JunakaiUi Joaepb

1107 Kow«lkovaki If.
1118 Lattaak l(.
III? Lcbela Kam
I1ČS Lagoff Mikolai

1134 MiUnki Aatoal 
1138 Ml«k<>wiea Karol 
H37 Moarkooriet Joaef 
1141 Myrda Joaef
1143 >iowakowakl Pel. 
1146 Oairowakl Krank 
HM Pikiai Wlne»Rty 
IMI Bechtona Stefan 
1168 Roni»DOWBki K. 
I1B6 Ryaika Joeef 
1183 8xydk>w»kl Joaef

1208 Zbort'tk* K*tar.
1203 Zlmatki I.

(T^a).
Sziaurini Kroatija ir Slavonija, terp Dravos, Duna- 

jaus ir Savos, kurių vaisingos klonys apsiaustos Kroatisz- 
kai-Slavoniszkų kalnų; kalnai apžėlę puikiais aržuoly- 
nais ir slyvynais. Gyventojai Kroatijoj Serbai, iszpažįsta 
katalikiszką tikėjimą; Slavonijoj gi daugiaus yra staezia- 
tikių. Svarbiausias miestai yra: Agram arba Zagreb. ne
toli Savos, ežia tankiai būva žemės drebėjimai.

KunĮgaiksztystė Luksemburg.
Kampe terp Prancūzijos, Belgijos ir Vokietijos yra 

maža Luksembergo kunįgaiksztystė. Iki neseniai prigulė
jo ji Holandijai, bet'pasimirus jos karaliui, kadangi jis 
ne paliko sunaus tikt dukterį, kuri, nors gal būt Holandi
jos valdytoja, bet pagal Luksembergo tiesas, moteris ne 
gal valdyti kraszto, todėl Luksemburgo kunįgaikszcziu ta
po vienas isz vokiszkų kunįgaikszcziu. Krasztas tas vienok 
ne priguli Vokietijai, bet tveria neprigulmingą vieszpa- 
tystę. Didesni gyventojų dalis yra prancuziszkos kilmės, 
mažesnę gi tveria vokieeziai ir flamandai. Užsiima jie 
žemės apdirbimu, ne trūksta ir fabrikų. Visas gyventojų 
skaitlius ne pereina 300000 galvų. Miestas Luisemburg, 
kraszto sostapilė, gražioje vietoje, turi apie 30000 gyvento
ją

Vokietija.
Vokietija užima vidurinę dalį Europos kietžemio kel

mo; traukiasi į sziaurius nuo Bavariszkų Alpų iki Sziauri- 
nių arba Vokiszkų ir Baltiszkų arba Lietuviszkų jūrių, į 
rytus atsiremia į lygumas rytinės Europos, nuo vakarų į 
Vogezų kalnus ir Burgandiszkus vartus, arba kitaip sa
kant, Vokietija rubežiuoja nuo pietų su Szveicarija ir su 
Austrija, nuo vakarų su Prancūzija, Luksenburgu, Belgija 
ir Holandija, nuo sziaurių atsiremia į Sziaurines arba Vo- 
kiszkas jūres, į Daniją, į Baltiszkas jūres, nuo rytų į mas- 
koliszkas valdybas, taigi isz to kraszto turi Lietuvą ir 
Lenkiją. Vokietija užima plotą apie 10000 ketvirtainių 
mylių, ant kurio gyvena 52 milijonai gyventojų. Daugu
mas jų iszpažįsta protestoniszką tikėjimą, ypacz 
gi sziaurinėj daly j; pietinėj gi ir pietvakariniuose parube- 
žiuose yra daugiaus katalikų negu protestonų; daugume 
yra vokieeziai, nors yra ir kitokių kilmių gyventojų, kaip 
antai: sziaurrytinėj dalyj gyvena lietuviai, kurių, nors 
rando statistika (>aduoda tikt 120000, bet isztikro bus 
apie pusę milijono; toliaus eina lenkai, kurių daug yra 
Vakarinių Prūsų, Poznaniaus ir Szlezijos provincijose; 
lenkų, drauge su mozūrais ir kaszubais, bus apie 3 milijo
nai; gyvena dar Vokietijoj slaviszkos kilmės Vendai, dau
giausiai jų yra Saksonijoj ir Bradenburgijoj; bet yra jų 
vos 150000 galvų. Ant Jutlandijos pussalio gyvena da- 
niecziai, bet jų yra tikt apie 150000; Alzatijoj ir Lotarin
gijoj, taigi pa veržtose nuo Prancūzijos per karę 1871 m. 
provincijose yra daug prancūzų. Didesni vienok rytinių 
provincijų dalis, taigi visas krasztas nuo upės Elbos Į ry
tus, nors jos gyventojai sziądien pavirtę į vokieczius, 
bet jie isz tikro yra slaviszkos ir lietuviszkos kilmės, 
tikt suvokiecziuoti. Dvi sziaurrytinės provincijos, užiman
čios plotą su virszum 2000 ketvirtainių mylių, tai
gi Vakariniai ir Rytiniai Prusai, yra tai sodybos lietuvisz
kos kilmės Prūsų; jų apgyventas buvo visas krasztas nuo 
Vielos iki rubežių dabartinės Lietuvos. Didžiausi rytinės 
Vokietijos miestai: Dancigas arba Gedanija ir Karaliau- 
ežius yra senovės Prūsų žemėj. Prusai vienok, gyvenda
mi be vienybės, pasidalinę į 12 kaipi atskirų vieszpatysz- 
czių, kurios ne rėmė viena kitos pavojuje priesz vo- 
kieczius, tapo jų apvaldytos, gyventojai jau 15 amžyj tapo 
su visu suvokiecziuoti; jų ne rėmė prideraneziai priesz vo
kieczius ir Lietuvos kunįgaikszcziai.

Pietini Vokietijos dalis yra kalnuota, sziaurini gi tve
ria žemumą. Žemuma toje yra dal’s Didėsės Europos že
mumos, rytuose susiduria su Lenkiszka žemuma, vakaruo
se gi su Prancuziszka žemuma, su žemumoms Belgijos ir 
Holandijos, kurios yra tikt pratęsimu Vokiszkosios. Terp 
upių Wezeros ir Emso žemuma susisiaurina, rytinėj gi dalyj 
ji iszsiskeczia. Jūrių pakrantės lygiai prie Vokiszkų jūrių 
kaip ir prie Baltiko mažai turi gilesnių užtakų, prie jų yra 
diunos, ant jų, ypacz gi Baltiko pakrantėse, pasidarė 
daug ažerų, arba teip vadinamų ha fu. Ant Baltiko mažai 
yra salų: Sztetino hafą nuo jūrių atidalina mažos salutės 
WoUin ir Usedom; isz didesnių salų yra tikt Rugia. Ant 
Vokiszkų jūrių vilnys iszardė pakranezių diunas ir isz jų 
pasidarė eilės saluczių Friziszkoms vadinamų.

Vokietijos kalnai panaszus labiaus į iszkilimus per
skirstytus giliais įdubimais. Ant rytinio szono traukiasi 
kalnai apsiauezianti Czekisžką įdubimą, kurių tikt vienas 
szonas priguli Vokietijai; kalnai tie yra: Boehmerwald, 
Erzo kalnai siekianti Fichtelio ir Sudetai, atidalyti klonių 
Odero ir Moravos nuo Karpatų. Toliaus eina kalnai 
Frankoniszka Giria vadinami ir Turingiszki kalnai. Nuo 
jų atsiskirę yra Harzo kalnai.

Sziaurvakarinėj ir vakarinėj dalyj yra iszkilimas Vi
durinio Reino, susidedantis isz iszkilimo Augsztutinio Reino 
pietuose ir iszkilimo Žemutinio Reino sziauriuose. Iszkili- 
mas Augsztutinio Reino pasidalina į dvi kalnų eili: 
8chwarzwaldo kalnus rytuose ir Vogezus tverianezius rube
žių terp Prancūzijos ir Vokietijos vakaruose. Iszkilimas 
žemutinio Reino teiposgi pasidalinęs į dvi dali.

Ant pietinio szono,atsirėmęs į Alpus traukiasi Prieszal- 
pinis iszkilimas, pasidalinęs į tris dalis, isz kurių tikt isz
kilimas Szvabiszkai-Bavariszkas priguli Vokietijai.

Vidurį kalnuotos Vokietijos dalies užima ne augsztas 
iszkilimas, kurisai pietinėj dalyj, terp prieupių Neckaro 
ir Meno arba Maino vadinasi f ranhoniszkai-Szioabiszku 
iszkilimų. Toliaus į sziauriur vadina jį Hesseno kalnais; 
įsiskverbia jis į tarpą terp Turingiszkos girios ir Harzo 
kalnų ir padaro Turiny iszka iszkilimą.

Sziaurini gi dalis nusidriekia į žemumą terp Wezeros 
ir Emso po vardu Wezeriszku kalnu.

Vokietijos kalnai ne turi teip augsztų virszunių kaip 
Prancuziszki arba Alpų kalnai; augszcziausios vokiszkų 
kalnų viražu n ės ne iszkyla augszcziaus 1500 metrų arba 
apie 5000 augszcziaus jūrių pavirsziaus; virszunės iszkili- 
mų ant treczdalio to žemesnės. Vokietijos kalnuose ne 
trūksta mineraliszkų turtų, todėl kalnuotoj Vokietijos da
lyj augsztai pakilusi pramonė, kalnuose yra daug akme
ninių anglių ir geležies. Todėl tai daugiausiai dirbtuvių 
yra apskrieziuose Sudetų, Erzo, Harzo ir Žemutinio Reino 
kalnų.

Vokiezka žemuma užima visą sziaurine jos dalį, upės 
Elbos ji padalyta į dvi dali: į Rytinę ir į Vakarinę.

Rytini arba Priebaltiesdoa žemuma traukiasi gana 
placziu diržu iszilgai Baltiszkų jūrių krantų, per ją trau
kiasi dvi juostos iszkilimų, bet tie iszkilimais ne iszkyla 
augszcziaus 200 metrų arba 660 pėdų augszcziaus jūrių pa
virsziaus, prisigriebia jie į Vokietiją isz rytinės Europos 
dalies, tai gi nuo Rytinės Europeiszkos ir nuo Lenkiszkos 
žemumų: Baltiszkas diržas sziauriuose ir teip vadinamas 
Parabezinis, taigi esantis ant rubežiaus terp Vokiszkos že
mumos ir Vokiszkų kalnų. Ant Baltiszko iszkilimo juostos 
yra daugybė ažerų, ant Parubežinės gi ažerų nėra. Ant pa
skuti nės j uostos yra kalvos Trzebnico, Lužnycuir Flaeming, 
terp Odero ir Elbos. Terp abiejų iszkilimų juostų yra žemu
mų diržas, susisiaurinęs vakaruose, pasibaigia jis ant žemu
tinės Elbos klonies. Upės ežia plaukianczios turi placzias 
klonis, kas rodo, kad upės Beniaus buvo daug platesnės, 
seniai visos jų klonys buvo vandens užlietos; ledo laikuo- 
kuose upės Elba ir Oder turėjo vieną įpuolimo vietą į 
Sziaurines arba Vokiszkas jūres; tikt nutirpus ledams, 
upės tos persiskyrė, Oder nusisuko į rytus, pramuszė sau 
dabartinį kelią į Baltiszkas jūres.

Vakarini žemumos dalis, taigi žemuma prie Vokiszkų 
arba Sziaurinių jūrių vienoda, ji lygi, trūksta ant jos žy
mesnių kalvų; žemesnės ant jos vietas užima klampynės, 
augsztesnės gi yra nevaisingi pieskynai. Didžiausios kal
vos su tokiais pieskynais yra rytinėj dalyj, yra tai teip 
vadinami Lueneburgo Stepai (Luėneburger Heide), terp El
bos ir Wezeros; Stepai tie yra pratęsimu Rubežino iszkili
mo juostos, jos dalies Flaemingu vadinamos. Stepus 
tuos Prūsų randas bando puszynais užsėti, bet iki sziol 
puszynai yra dar tikt kaip kur prie jų krasztų. Ant že
mumų yra daug durpinyczių, durpos pasidarė isz puvan- 
czių klampynėse auganezių augmenų.

Žemuma pasidariusi vandenų seneszto dumblo, todėl 
beveik nėra ant pavirsziaus kietų uolų, nėra nė mineralisz
kų turtų iszėmus vien durpas ir paprastų akmenų gletczerų 
vilktų ežia nuo kalnų teip vadinamuose ledo laukuose. Isz 
mineraliszkų turtų ėsanezių ant žemumos reikia dar pami
nėti gipsą, kokį randa netoii Lueneburgo ir druską netoli 
Sperenbergo, kalkes Berlino aplinkinėse.

Per Vokiszką žemumą plaukia daug upių, beveik visosx 
jos teka nuo pietrytų sziaurvakarų link, kaip antai: Ode- 
ra, Elba, Wezera, Ems, Reinas; Isz tų Ems visas priguli 
prie žemumos, kitos gi prasid kalnuose, Reinas plaukia 
per kalnuotą dalį,tikt jo žemutinis tekėjimas priguli žemu
mai ir prisigriebęs į Holandiją, i dali na į daug alkūnių.
Beveik visos Vokietijos upės pai daugiausiai įtakų ant 
žemumos ir tai isz deszinės pu^ės^Orfera- Wqrtą su Noteca; 
Elba-Havel su Spree, Wezer- su Leina, Ems-Hase. 
Upės tos visokių sistemų teip prisiartina viena prie ki
tos ant savo kelio, kad terp jų ne sunku buvo nukasti ka
nalus ir jais sujungti vienus sistemus su kitais, kanalai tie 
palengvina susineszimus ir tavorų pervežimą.

Kaip jau paminė jone, Vokietija užima plotą 10000 
ketvirtainių mylių, ant kurio gyvena 52 milijonai gyven
tojų, taigi ji labai tirsztai apgyventa, tirszcziaus negu 
Prancūzija, tūli apskrieziai apgyventi tirszcziaus negu Gili
nai arba Italija, iszpuola vidutiniszkai po 5200 ant vienos 
geografiszkos ketvirtainės mylios; krasztuose gi prie vir- 
szutinio Reino, ir Saksonijoj iszpuola po 8000—10000 ant 
ketvirtainės mylios. Zemdarbystė ne gal iszmaityti visų 
gyventojų, nors ir ji Vokietijoj stovi labai augsztai, daug 
gyventojų užsiima pramonėmis; iszdirbystė kyla vis augsz- 
tyn, iszvežimas iszdirbimų į svetimus krasztus kas metą 
didinasi; daugelis vokieczių, ne galėdami namieje iszmisti, 
kraustosi į kitus krasztus: vokiszki kolionistai yra visose 
musų žemės dalyse, daugiausiai vienok jų yra Suvienytose 
Vieszpatystėse ir Maskolijoj.

Vokieeziai viena isz apszviescziausių tautų ant musų 
žemės, jie darbsztus, kantrus, visoki mokslai labai augztai 
pakilę, augszcziaus negu daugelyj kitų Europos krasztų, 
apie kitas svieto dalis, o tame ir apie Ameriką, nėra ką 
kalbėti, deszimta dalis studentų Vokietijos universitetuo
se ir specijaliszkose mokslainėse yra Amerikonai, kurie, 
ne pasiganėdindami tuom, ką jiems sut ikia Amerikos 
moksliszkos į taisos, atkanka į Vokietiją geresnio mokslo 
jieszkoti; daugelis universitetų profesorių Amerikos uni- 
versituose yra vokieeziai; isz mokslų Vokietijoj augszcziau- 
siai pakilo filozofija ir geografija; kiti mokslai stovi teipos
gi ne žemai; Vokietijos mokslainės už paveikslą kitoms 
tautoms yra laikomos.

Vokietija susideda isz kelių vieszpatyszczių, turinezių 
savo valdonus, visos namieje rėdosi pagal savo tiesas, rei
kalus apeinanezius visą Vokietiją daboja parlamentas susi- 
renkantis Prūsų sostapilėj, Berlyne; užrubežinių dalykų 
reikalai yra rankose visos Vokietijos kancleriaus; kariau
na daugelyj vieszpatyszczių yra ta pati, tikt Bavarija ir 
Wirtembergas turi atskirą Yokietijos ciecoriumi yra Prūsų 
karalius kaipo valdonas didžiausios vieszpatystės. Kaip 
sakėme, Vokietija susideda isz kelių vieszpatyszczių, isz jų 
didžiausia yra Prusu karalyste, užimanti Vokietijos žemumą 
ir jos kalnų dalį. Apart jos ant žemumos yra dar: Dvi Di- 
deses Meklenburgo kuningaiksztystes, teigi Meklenburg Strelitz 
ir Meklenburg Schwerin, Dideji kuningaigsztyste Oldenburg, 
Kunigaiksztyste Brausckweig ir Liuosi miestai su mažoms 
terri tori joms: Lubeka, Hamburg ir Brema arba Bremen. 
Kalnuotoj Vokietijos dalyj yra: Karalyste Saksonija ant 
sziaurinio szono Erzo kalnų, Saksu kuniningaiksztystes tai
gi: Koburg Ootha, Allenburg, Meiningen ir Weimar abi pu
sei Turingiszko iszkilimo, Karalyste Bawarija ant Szvabisz- 
kai Bavariszko iszkilimo ir ant rytinės dalies Szvabiszkai- 
Frankoniszko iszkilimo, Karalyste Wirtemberg, ant vakari
nio szono Frankoniszkai-Szvabiszko ir Szvabiszkai Bava
riszko iszkilimo, Dideji Kuningaiksztyste Badeno ant 
Schvarzvaldo ir rytinės dalies Augsztutinio Reino žemu
mos. Prie Vokietijos priguli dar smulkios kunįgaiksztys- 
tės: AnhaU, Hamburg, Heseen Darmstadt, Lippe Detmold, 
Lippe Schaumburg. Reuss Gretz. Reuss Sletz, Schwartz 
Rudolfstadi, Schwartzburg, Sonderhausen, Waldeck, Ho- 
henzolern.

Prosai didžiausia isz tverianezių Vokietiją vieszpa- 
tysezių, į rytus susiduria su Maskolijos rubežiais, taigi su 
rubežiais Maskoliszkos Lietuvos ir su ėsanezia po Maskoli
jos valdžia Lenkija, į sziaurius turi Baltiszkas jūres, isz 
vakraų atsiremia į: Holandiją, Belgiją, Prancūziją ir tūlas 
isz tverianezių Vokietiją mažesnių vieszvatyszczių, į pietus 
turi Szveicariją, Austriją, Saksoniją. Pavirszius, kokį uži
ma Prūsų karalystė siekia netoli 6000 ketvirtainių mylių, 
ant kurio gyvena su virszum 30 milijonų gyventojų, terp 
kurių daugiausiai vokieczių, bet paeinanezių didesnėj da
lyj isz suvokiecziuotų slavų ir lietuviszkų Prūsų ir lietuvių. 
Isz tų svetimų gaivalų, dar ne suvokecziuotų daugiausiai 
nes per Lenkijos pasidalinimą Prūsams pateko didelis seno
vės yra Lenkų, Lenkijos szmotas, taigi visa teip vadinama 
Didėji Lenkija; Lenkų yra, priskaiezius prie to Prūsų Mo
zūrus, Kaszubus ir gyvenanezius Szlezijoj arba Silezijoj, 
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LIETUVA

Komitetas parapialnas prie 
lietuwiszkos Baiuiczios Szto Jur
gio ant Bridgeporih, Chicago 
III. daaiiioojes no tulu lietuviu 
tos parapioe jogiej Lajkraszti 

, Lietuva iaz dienos 17 Sėjos sz: 
m. N 24. buwo patalpinta, kad 
para pi a Ina mokslą jne Chicago ira 
vedama ne atsakaneziu kielių ir 
aeaerys kurios mokina toje mok- 
ahjneje vajkus ue gana paezios 
supranta lietuviszkij; Ka iazgir- 
dea Komitetas (tur būt kunigas?) 
nusiuntė pas lazduotuoju to l»j- 
kraszczio Olazevski, pasiuntyui 
kuliam iszd uoto jas ataakie: jo
giej kas bu wo patalpinta la j kr aszti 
Lietuvo apie Lietuviszka para 
pialna mokalajne taj be jo Žinioa, 
ba isaj lajko reditoja to laikrasz 
ežio kuriam už jo darba moka al
ga, bet ape padabnus dalikus kad 
petalpintu ne buwo jokio klausi
mo.—

Dėlto komitetas ant szios die
nos suszaukie susirynkima visu 
Tėvu mokinancziusTto mokdaj- 
neje wajku ant mityngo.— in pa- 
rapialno Sale-— Juozapas Gu- 
rynskas vardu Komiteto Parapi- 
oe Szto Jurgio atidaręs susirynki 
ma ir paszaukias ant Sek: J. Ob- 
trovski paklausė susirynkusiu 
Tėvu ir motinu n^jkszcziojen- 
cziu in parapialna mokslajue 
vnjku; Ar esanezios dabar Sese 
rye arba kitajp Sakant Minisz- 
koe, giaraj ir gana mokina lietu 
wiszkoje kalboje ir ar jos vertos 
užlajkit ant toliaus ar jas prygu 
lėtu pra^zalit isz tos parapios pa- 
lej ineszima lajkraszczio Lietu
va.—

Ant ko susirynkie Tewaj ir mo 
tinos tos mokslajnes atšaki e jo^ 
giej patalpintas N 24. Lietuvos 
strapsnis yra su wisu melagingas 
ir tos Seserys mokina gana gis 
raj ne tyktaj Lietuviszkaj het ir 
kitokiose kalbose vajkus, ne tyk 
tiek ka prygulėtu, bet nawet ne 
czedidamos sawo sveikatos, sto
ra viusy tuos vajkielius Joms pa 
vierytus ne gana kad iszmokit 
lietuviszkoje kalboje ta ka gali 
kožnas isz mokintoju iszmukint, 
bet išmokino Ju vaikielus ir ki 
tose kalbose, skajtitie raszitie ir 
to visko kas tyk prie mokslo to
kiose mokslainėse pryguli o na- 
vet ir visokio piidorumo kajp 
Baznicziose arba priesz Svietą 
atsirastie tokiems kūdikiams pry- 
vhlo.— Sakidami? In Mokslaj- 
nes ne vieny Tevaj darbininkaj 
nelajdzia tokiu vajku ku
rie reikalautu auk>ztesnio mok
slo koki duoda visokios katali- 
k iszk oš ir randa vos Kollegium 
(College) o ipacz lietuvėj bet 
cze leidze vnjkielua no 6 iki 13 
metu kurie daugiause reikalauja 
iazinokit raszit skaitit rokundu 
ir kaip pryguli Diewa garbinti, 
o isz tu vaikeliu tokiam trum
pam laike kaipo tos seserys mo
kina. jau iszmokino labai pride 
renezius vajkielus ant kuriu Te- 
wai žiūrėdami ar taj Bazniczioje 
Namuose ar ant Uhczioa, Szirdis 
J u dega godone dei tu Seserų 
nž ju darbus ir priežiūras o ipa- 
tingaj Kun: prabat«zcziuj už Jo 
procia ir apieka ape musu vaj 
kietus Jam paliecavotus—Del to 
iszranda užbjkimo Severų neit- 
butinaj reikalingu dėl naudos 
vaiku ir ju Tewu.—

Del to palej visa aukszcziau 
minėta išturima protestąvojam 
vi«»y Tėvai if Motinos t <m. vi
sam užmetinėjimnj patalpintam 

, N 24 Lieiuvoa ir jo reditojuj ar 
ba reduktoriuj to laikraszczio ku 
rys be žiniosiszduotojaus ta patal
pino (??), o kuri už joki parapio- 
iia tos Bažnycz:os o ir tuom ne už 
Kataliku niekas isz parapionu 
prypazitie negali ir jo dydelius 
darbus apie pakielima lieluwi»tes 
palieka jam kad sunaudotu ant 
lokiu szirdingaj miliueziu lietu
vi ste kaip isaj pats.

Ch cago III. d. 10, Liepos 1898 
m.

• Warde wisu susirynkusiu 
siraszau—

■ J. Guijnskas 
J. Urba

„ . . t K. Ažerakis
Komitet'is d Jurg’8 Po,ii*Dska3 Komitetas Sekretoriui( to ?u8i_ 

lynkimo J. Ostrow 
ski..

Rev. M. Kravczunas

minėtas komitetas, o drauge ir 
patira^zęa po protestu musų pra- 
baszczius,gal spręsti apie užtekti; 
n? myniszkų mokėjim? betuvisz- 
kos kalbos; reikia ežia pridurti, 
kad komitetas iszsirinko isz »awo 
tarpo, ne iszbkiriant ir kunįgo, 
geriausi? rasztinįk?. Kas pats tos 
kalbos ne moka, ne gal spręsti ir 
apie mokėjim? jos partrauktų my
niszkų. Ka« gi ne moka savo pri
gimtos ka bos užtektinai, ne gal 
spręsti ir apie mokslainės reika
lus. Asaliiszkus užpuolimus ant 
manęs paliekn be atsakymo, ka
dangi jie atsakymo ir teirinimoM 
ne reikalauja. Musų užmetinėji- 
mų kaslink kasztų mokslainės 
užlaikymo komitetas neaiszkina, 
o tai svarbiausias klausymas. 
Ant asabiszkų užmetinėjimų ne 
atsakome todėl, kad nė kunįgo 
Krawczuno,nė jo iszrinktoparapi- 
jos komiteto nieks ne pakvietė 
į sodžias privaniszkų keuo nors 
darbų, už tokius darbus kiekvie
nas pats atsako. Kaslink budo 
kėlimo lietuvystės, kokio mes 
prisilaikome, apie t ai gal spręsti 
tikt tie, kurie teiposgi prie to 
kėlimo prisideda. Kuom prie to 
prisideda kunįgas Kravcznnas 
arba ir jo parengtas protestu*>jan 
tis komitetas? Todėl sprendim? 
apie musų darbus paliekame ne 
kunįgui ir komitetui, bet kitiems, 
geriaus ant tos dii vos užsipelnu- 
siems ir savo darbais prie to ke- 
liemo prisidėjusioms. Apie patį 
protest? ir jo vertę kitame “Lie
tuvos” numeryje pakalbėsime pla- 
cziaus. Szernas.

Pirmutinis
Lietuwiszkas Albumas 

iszleistas kasztas kun. A.M. Mi
luko.— Yra tai puikiausia liet. 
Knįga iki sziol iszleieta. Ant 46 
lapų puikios slidžios po p i eros, 
atspaudinti gražus paveikslai 15 
mus svarbesniųjų raszlioįkų: 
vyskupo Volonczausko, Daukan
to, Ivinskio, vyskupo Baranaus
ko, kun. Burbos ir tt., teiposgi 
paveikslai 8 lietuvių nukentėju
sių už lietuvystę, tipiszki pa
rodanti kaip nesziojaapie Senapi- 
lę mergos, jaunamartės, dėdienė-', 
dėdės, reniai ir tt........ o teiposgi
paveikslai Susi vieny j mo Seimo 
delegatų, Szenadorib nedėldieni- 
nės mokslainės mokintojų, 5lietu 
viszkų bažnyczių, ir tt. At*pau- 
dinta tų knįgų ne perdaug, taigi 
norinti jas įgyti pasiskubinkite. 
Preke 50 centų, kuriuos reikia 
prisiųbti per money order, ne 
markėmis. Perkupcziams, per
kantiems ne mažiaus kaip 10 ant 
syk nuleidžiame 30%. Pinįgus 
siuneziant reikia padėti adre-?:

Rev. A. M. Milukas, 
Sbenandoah, Pa.

Mitingai.
Draugystė Lietuvos Sūnų lai

kys savo czvertmetinį susirinki- 
m? «alėjeL. Ažuko, 3301 Auburn 
av. mieste Chicigoj, Nėdėlioj, 
tuojaus po 12 valandai vidurdie 
nio, 17 d. Liepas, 18h8 m., ant 
kurio busapswan»torni labai svar
bus dalykai. Dėltogi privalo 
ant szio susirinkimo pribūti vi.-i 
tos draugystės sąnariai. Teipos 
gi yra užpratzomi dori vyrai lie
tuviai ant prisiraszymc.

Su guod. Dr-tė Lietuvos Sūnų.

L:epos 24 ir 31, eilėje L Aiu- 
ko, 3301 Auburn avė. Chicagos 
lietuviai demokratai turės mitin
gus, ant kurių mėgįs tverti lietu- 
viszk? demokratiszk? “lyg?”. 
Dėlto užpraszo visus lietuvius 
demokratus ir demokratiszkus 
kliubus, jeigu koki yia, ant szių 
mitingų pribūti, o jeiffii nėra, tai 
tegul susitveria. Mitingai pra
sidės lį vai vakaie.

Užpraszo, Komitetas.

4 metinis Piknikas.
Baltimore, Md. Dr-tes Sz. Ka

zimiero Kariai viai turės ant 
j-avo naudos 4 metinį piknįk?, 
panedėlyj, 18 Liepos, ant kurto 
visus lietuvius ir heiuwaites ui' 
praszo atsilankyti^ Tikietas 25c.

Komitetas.

pa-

Parapiainas

— Kas norite, kad iszsiųsti. į 
kraįų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, suskilę juos per 
“Lietuvos” redakcijai, ogreicziau- 
siai 8uwaikszczios. Ui greitumu ir 
teisingom? kasd;en apturime sztm 
tus padėkHvvonių nuo lietuvių isz 
wi*ų 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 pig ų lin'jų szifknr 
ežių wisai nepaiduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor- 
czių ar ant iszsiuntimo j krajų, 
visada uždėkite sz'tokį adres?:

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

Atsiust? parapijos komiteto 
prote-t? talpiname be jokių per
taisymų. paliekame net raązyh? 
be pertaisymų, isz ko skaitytojai 
pale gal pei si t i krinti, ant kiek

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Juozo Urbabavicziaus, 

isz Pompianų parapijos, ir Juozo Jase- 
liuno isz Klovainių pa ra p., Kauno gub. 
Teiksis duot žinię ant szio adreso:

Jurgis Kaupas,
211 W. Germanst. Baltimore, Md.

Už pusę prekes į ten ir 
atgal.

Atsitnikiue Jaunų Baptistų li
nijos Svirnui 14-w-l 7 Liepęs, Ni 
ckel Plato geležinkelis pardavinės 
tikietus į Buffalo ir atgal už pusę 
prekės. Atsiszaukite prie J. Y. 
Cal h»n, Generaliszko Agento, 
111 Adams St., Ch’c.'go, III.

Telefonas Main 3389.

Med«)o patakojiiaa*. Bzikaygete n* n«uding» 
- kMcvtaMtn aat peMkauyso ne* czl* ap

rauso »t»ltiklmu. wieaa Medėjo *u wl*oktale 
žwerimi* po *weUB>ai kruztn* «wieto. Yra 
tai »kywu ir pamokinanti* apiakyma* *u 
trim* abrcieliai* ... 10c

Maskolijo* politika »u Kampa ir katalikiazka 
bažayazla.. I.zrodvmaa kaip ai šakaliai pe»- 
•'-kluja. ksakina Ir naikina Metawin* ir in 
bažnyezina...........................................ibe

Mum mužikėli* Užduota* ant sando* Lietawoe 
Vkiaykam* Čita randa*! trumpa! apiaky- 
ta Lietuwo* tauti»*ka» kilimą*. Po tam ro
do* akinykam* prie gero vedimo ukinyky*- 
tee, ir keletą* pasak a 1c žiu . lOe

Medegn mu*v tauti*zkai vai*tlnyky*tai. Saloje 
knlgoje sprs.zo wiaa* liga., ju wardu* ko
kiai* ja* vadina Ksonieoaial ir Suwnlkle- 
czlai. tepti apraazo kekei* wal*tal* prasti 
žmones ja* gydo. Preke 40c

Nameli* pustalnyko “ “ 76c
Naum* lietuviaaka* Lementoriu* „ ifc

Nauja knfga!
Sziose dienose iszėjo i>z p<> 

spaudos nauja ir labai naudinga 
knįs'elė: Trumpa Geografija ar
ba Žemes Apraszymas, sutaisyta 
Nerio. Cxia yra trumpai ir kuo- 
aiszkiausiai apraszyta visos pen
kios svieto dalys, jų gyventojai, 
gyvuoliai.ir augmenyp. Svietas, 
jo dalys ir salos yra perstatyta 
mapomis, o žmonės gyvuoti ai ir 
augmenys aiškiais paveikslais. 
Knįgelėje yra 48 abrozdėliai ir 26 
mapos. Knįgelė turi puslapių 144. 
Jos prekė 25c. Iszsiraszydami ir 
pinįgus prisiųsdami adresuokite:

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

Pirmutini sz|met į Buffti 
lo exkursija 

geležinkeliu Niekei Plate, 14—17 
Liepos, už pusę prekės į abi pusi. 
Terp Clevjlando ir Buffalo ga 
įima važiuoti geležinkeliu urba 
vandeniu, kaip kas uori. A t si 
szaukite prie generaliszko Agen 
to Calahan, 111 Adams St., ( hi- 
cago, III. Telefonas Main 3389. 

(«)

Pigiai ant parandavojimo Szto- 
ras su basėmenių ir stone. Geras 
biznis ant buezernės, grrosernės, ar 
kitokio biznio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas:
Cielevski, 3301 Lauiel st.

Jaunų Baptistų Unija 
gali dabar atvažiuoti ant sa
vo seimo į BufLlo,1 N. Y. ir su
grįžti Niekei Platė geleži nke 
liu už labai pigi? prekę. TerpCle- 
veland ir Buffalo gali važiuot 
geležinkeliu arba vandeniu, kaip 
nori. Ra*>zykit, arlia alshzaukit 
prie J. Y. Cal. han, Generaliszko 
Agento, 111 Adams St. Cbicago, 
III. o gausite wis? informacij?.

Telefonas Main 3389.

Knigu Kataliogas.
Knigos NVletlszkoM IntalpoM.

Abeeela genause moklotuwe dėl waika 20c. 
Amžiau* galas Ponsko Piloto, kuri* buwo

«u<lže Wie*zpatie* Jėzau*...........................5c
ANDERSONO PASAKOS Vienoje knyge

lėje 10 gražiu patakalezln.......................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotai l»z»ltarimal ir patarle* isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymionu" •• 5c 
Apteka Dievo....................................................  51.00
Aliute duktė kun!gaik*zczlo Kerniaus, nauja 

ir graži pasaga ............................. ,5c
Apie kalbu pradžia ir tikru* rodo* dėl apaisaugo- 

iimo nuo neprieteliu vedanczlu isz tikro ir 
Iszganlngo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
ra*zeja* nurodo kurio* yra reniausio* a* t 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuvl-zka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiau-lai neprieteliu, kurte stengiasi ja 

t Itznalkinti; ant galo paduoda rodau kaltr 
nno tu neprieteliu apsisaugoti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti i.* girtybe*. Csia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozeliais žmo
gau* pilvo, kokio* its girtybe* Ilgo* paatoja 
ir paduoto* rodo* kaip nuo to gallrtla i*z*igv- 
dytl..............................................................3ėc

Bal'a* Karžigi* (eiles)............................ .........5c
Birute* dainos " *• 10c
Budai gydymo. Daktanszka knyga.............. , 4Oc
Dievaiti*, apysaka szio* gadyne*. Yra tai gra

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

Daniu skrynele ,, „ 20c.
Devroniszkiu kryžius (isztyrima* apie Devo- 

niszkin kaimo kryžių) 10c
Du broliu piesziny* in turku kare* su masko

liai-  »c
Duonos jieszkotojai (apysaka) . 36c
Du puikus apraszymai apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimą vaiku 11.00
“Dirva': medega 8. Daukanto bijografljai (gy

venimui). Yra tai naujause knigele ir labai 
akyva kurioje apraszyta* gymenima* Slma- 
noDaukento nuo p >t kūdikyste* iki jo smer- 
tie*: kaip augo, kur mokinosi k* velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografljn patalpinta. Apart 
to knigeeje randasi daug dainų ir kitu t ra
kiu straipsniu Preke . H0c

Etnollogiszkos smulkmenos 26c
Egle žalėsių karaliene ir iszgriovima* Kauno 

pili* l.Ht’m . du puiku* dramai parassyti A- 
leksandro Gužucziu .... 25c

Genu D*de. Graži pasaka iaz sžiandieninio Lie
tuviu pad-jimo..................................10c

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

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

Graži vaiku knygele •• •• • 10c
Istorija Europos su mapom* 60c
Istorija gražios Katruko* " “ 10c
Istorija isz laiko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje .
Istorija gražins Magelenoe 
Istorija septynių Mokytoju 
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei* 

ga. Parasze Zanavykas.
Iszgaulnias aargdlenlo. Knigele pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą
Juokinga* pasakojimas apie ozaltabuizlu* 

ir du gražu* straipsniai Isz ukinikysto*
Juiaupas Koniiisz<-w-kis. arba kankinimas

te re lems „ 5c,
Nedorybe Rymo Cieooriaus, istorija itz laiko

ponawoiimo Nerono .... 8Oo 
Netlprieszyk. Komedija grajyjama teatruose lOo 
Padėjimu* lietuviu tauto* rusu vieszpatystej 

(socijaitoglsskas pieazlnys) 35c
Paskutines mlszioa.apysaka 15c
Patarle* ir dainos......................................... .....10c
Pirmutinis degu nes varytoja*, komedija 10c 
Puiku* aprascyma* tikru atsitikimu iszlal-

ko lenkmaczio vainos ĮSOS m. 40c
Petro Armino raistai-Knygele turinti 61 pu!

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

užsidejimo miesto Wilnlau*, koki jame 
kliosztoriai buvo, koki lietuvlszkf ku- 
nlgalfcaczial gyveno, kokloa kare* jy 
aplanke Ir daugybe kitu akyvu Lletu- 
voe atsitikima.................................. 10c

Pavogti arkliai ir Mendeli* Didgalvi*.Dwi 
gražio* pasakėlės 10c

Pus*k* apie Joną Tvardaucka rviu bnrtlnyk* 
ir jo darbe* sykiu »uapra*zym*l* »pie bur
tu*. Puslapiu 158 Preke 26e

Pamokinanti apraaiymai isz gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo*................................ 16c

Pradžemokslt* Rankos Raisto dėl nori nesi u 
Istmokti* gražiai rasryti* 10c.

Pradini* mokslas anglis,ko* kalbos................ 76c
Pilna* szimtmetlni* kalendorius su plane

tomis ..... 106
Pasakojimas Antano Tretininko „ ,, 26c
Puikusapsatsymas apie Lietuva 51,00
Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 

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

Plunksnos abmzelial. Sieszio* nsujo*,labai 
gražio* pasako* , , , . 20c

Rinalda Rioaldina* “ “ 51.60
Rodo* motinom* apie auginimą žlndanczin 

kūdikiu , , , , , 10c
Renk vedi* *enoviazko* Istorijos. Czia talpina*! 

a p raižymai Egipto. Bablltonijo*, Fenicijo., 
Persijos, Judeo*. Indiio* ir Kišu, pagal ju 
■eniausiu* amžius. Yra labai akyva istori
ja. vėlinama kiekvienam ja per>kaityti. 50c 

Rinkimas vaito (vaizdelis) , , . 8c
Rntu Lapeliai naujausio* dainos vok Įsakomi 

literom* 15c
Senove* spraszymas apie Duktery Pilypo Ka

reivio , 50c
Sumlsiimaaa arba baime turi didele* akt*.

Tikra teisybe isz guvolku gubernijos 15c
Spaaaba* greito tszsimokinimo a n geis k o* kai 

bos n* apdaryta* “ 51.00
o apdaryta* 51-26

Tahnuda* žydu “ • 10c
Terp skausmu in garbia Nu .Jauslu* dainos 20c 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija 10c
Trumpa lletuviszka Geografija pa ra* s y ta

kunigo Zebrto.....................  15c
Trumpi pamokiulmai ir rodo* Įsiimto* i*x

knygų kn. K. Antanaviczjau*..............10c
Tikyba »r Mok-las Knyga dėl tynnejanczlu 

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

Trūksta. Dvi lanai gražio* pasakaite* 10c 
Kaito pirszlyste. Komedija dei teatro iSc 
Wlrazinykal. Marga* paveikslėli*. Labai gra

ži pasaka apie virseinyku* įurednykn*) 
Lietuvoje , , , , ' , 15c

We*elljos arba pagireau gobtuve*................... 20c
Ei ponas bei Kipone ir augsingumu bei sidab

ringumas le-tuvtszku d*lnu. Yra t*i moks- 
llazkaa i*zw*dtiojimaa apie peejima lie- 
wi*zkc* kaJbo*.......................... 26c

žodynas k-turiose kalbose: li*t*vi*zkai 
tat*i**kai. lenkiszkai. ir ruskai, y- 
ra gertaus* knyga d«4 norincziu 1*»- 
moktie tenkiszkos, rusko* arba ta- 
tviszko* kalbos .. 52.00

Zeinaiezlu Vyskupyste Yra tsi puikiau** isto
rija Žemaitijos, jo* bažnyczių, kunigu, vys
kupu D vl*o katallkiszko tikėjimo, apra
szyta ano pat apskelbimo Zemaiczinoae ka
tallkiszko tikėjimo sulig musu gadyne*, 
tai yra: nuo 1415 iki IS4I metu. Preke 5100

Žentas dėl Parodo* Komedija 1 akte, kuria 
grajyja teatruose , . .

Kuy^oN Maldų.
Aak*o Attoria* arba Šlaitini* dangiaiku 

skarbu apdaryta drūtoj skaroje, zaiaty- 
talS'krasztais, drucila! apkaustyta* Ir tu

Apdaryta szagrine “ “
Minksitame apdare “ ■ ••
Apdaryta baltoj cellulojdoj , ,
Apdaryta baJtuo** kau no*e..................

„ mėlyname ir juodame aksome 
Baisa Balandėlė* apdarytas krisztol*.........
Apdaryta baltoj oebulojdoj

„ aksome , , ,
Balsas Balandėlės apdaryta* baltuos* kau

luose..........................................
Garbe Dievui ant *ug**tyb*a, skaroje, ap

kaustyta Ir su kabe 5 1-60

Istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo 
pasaulės iki užgimimo Kristau* 26c

Katahkiszkos K a tek tarno*. .................. .........JSo
Ka* yra grieknaf žabai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą . 15c
Kaip apėpakajltie sumianija ” 16c
Kanczia W Jeaau* arba Gavėnios knygele. 20b 
Ka*dienine*Maldo* •• »• “ 6c
Lmtuvisakoe miaiio* su natomis >0o
Misija. Yra tai dvasiszkas mokslą* apie 

tikėjimą isrimtas isz Rasite 8zv. ir io- > 
džiu paties Kristaus , 26c

Mokslas Rymo Kata)!* u. Kiekviena* žmo
gus. norinti* vadintis tikru Rymo-Ka- 
taliku, privalo perskaityti szia knyge
le, idant suprastu ka* t*i yra katali
kyste, kurto* ji* varda neniota.. 40c

Nekaltybe augsrtybeir grožybe to* dorybes 30c 
Pamokslai apie suda Dievo " “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvenezie 

ir didžiosios nedelos „ 60c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos •„ *2.00
Pekla arba amžinas pragare* 75o
Perspėjimas apie szventa tikėjimą “ 10c
8tacflo* arba Kalvarija....................................... 10c
Sakale pavargėlio, stratu ir daugel kita- 

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

dalyku* dėl mokytu Ir nemokytu nau- 
diėgi............................ ........................35c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkausku 15c 
Wadowa* in dangų 40c
Wartal dangau* “ 15c
Wadova*aplankancziukanczla Wieszp*t;e*

Jeznto Kriatuao “ 15c

Iszparduoti per
60 dienu!

66 LOTAI
Ant 22foh Avenue nuo 
Lake St. in szlanrlns, 
arti bažnyczlos iriszka- 
loa, Melroae Park, III.

Prekes Lotu nuo

$80.00 iki $210.00
Gaus pilnas popieras su kiekvienu Lota.

W1hon intab+os apmokėtos.

ATSISZAUKIT PRIE AGENTO

F. Dunnebecke,
No. 28 19th Avenue, 

...MELUOSE PARK, ILL

Dasižinokite pas Juozą Stefankevricziu, 
Melrose Parke, kurs tenai turi lota 
Pirkęs. (12-8)

11.80 
ii oo 
53 00

Bš
Pigiausius ir geriausius

. 30u
20-
50o
40c

25c

Vniji.to po valdžia maskoliaus ,60c
K. Donelaiczio rasztai 40c
Ka darytlu, kad botume sveiki ir ilgai gyven

tume............................n,.,.................... 10c.
Kankles, lietuvlszko* dainos »n natomis, 

sutaisytos ant4 balsu, dėl wyru 26c.
Kaip igytle pinigu* ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai .... 10c
Ka* teisybe tai nemotas puikios apysakėlė* 

ibi lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaiti* „ ,, 10c.
Ka* yra. o ka* bu* „ ,, 10c.
Krumpliu Jonas pasaka „ • 10c
Kinai Ir kaip Re gverena................................... 10c
Kelio. irtoriezKo* dainos. Czia talpina*! labai 

gražio* ir svarbios dainos apie Kietu wos pra
eiti* jo. lletuviszku* kunigaikazczlu*. Kra
žių skerdyne ir tt. . lOo

Keletas žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai
dingumą. lOo

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

Keletas žodžiu apie lietuviu* ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pu«184 10c

Kabulas talpinanti* savyje visokius užmint
oms ir ant ju reikalaulantl atsakymai lOo

Lietuvos Tėvynėn Dailios, parasiytos kn. Anta
no Wienoiinrko. Labai gražio* daino* 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Csia talpina*! ty
rinėjimai apie betuv.n*. ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių. Knigele verta yra per
skaitymo kie* vienam lietuviui 5c

Lengvas būdas paežiam per save* pramok
ti* 'asz"tie. de) nemok*neztu 10c

Lietuviszko* daino* Is* visur surinkto*, 
apie keturi szlmtai dainų “ 52.00

Lletuviszka* sziupini* •• 6c
Lietuviszki Rasztai Ir Rasztinykal 50c 
Lietuvos Kankles, nauju d«inn knygele tu

rinti 72 d. ina*. , ,, 15c.
Lletuviszka* lementoriu* vokiszkom* lite

rom* preke .... , 20c
Lietuwnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo

kiškoms literom*. 35c
Lietuvos Istorija, paranyta 8. Daukanto,dvi 

dideles knygo*, kožna po Si-M. sykiu 
abi .......  53 00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz. kurios galima nunokti 
f erai virti valgiu* D atoakanczial ve«ti 
ukne.................................................20c

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateiti* 26c

Senas ir Nauja* Aukso Altorius, *okuakom* 
lltaroml* •• “ •• •• 11.00

MaMu Vainikėli*, graži mažyte Maldų Kni- 
grie. (magi dėl wyru neazti* in bsžoycain 
audekilalao.e apdaruoee 40c

Mažai Aukso altorių*, mažyte knygele sma
giausia dėl wyru nc**ti* in bažnyezia, 
drūtame audekliniame apdare 40c

Ta pati apkalta *u blekemi* , , 45c
Maža* Aukso Altorius audekllneme np-

45c 
30c
80c 
4Oc 
15c 

76c

itiKanlngi dūmojimai ape topu U ar tiw.
M ari jot Panoa *•

Stebuklai I)iewo txw. Sakramente **
Tajem n ycztot Gyvojo Ražanoziaat
Kanticzkot .4................................... .. ................
150 ptalmu Dowldo kart liaut ant paweikt*o 

kantlozku „

Knygos musu locnos ap*ustuwes.
Akywi Aptireitzklinai Surietė, ant kuria žmo 

net n uola lot žiuri, bet lu garai n«tu pran
ta: tu 7 abroaeltalt. Naudlngiauae kny
gele antawleto dėl daaiiinojimo itz ko 
darnai žaibai, gnautmai, lietui ir miegat: 
katyrt debe.iai Ir ant ko jie laikoal. 3Uc 

Aritmetika. Knlga dėl itzaimokinuno rok u n-

ky« Bpniaaufcti nuo tukttaucziu tviaokiu Ilgu, 
pataisyt užlaikyti cM«lyb<>j<* «a<ro tvrelkatf. pa 
llrinti mwo amt) ir mokat užauginti tw<*ikait ir

- - - ■ S5c.
ilsinti *awo____________ _____ ____________
tvirtai* savo vaikeliu*. Preke......................... ;
Istorija Suvienytu WaLtlju Sziaunne* Ame

rikos. ApraszoKaip Koltumba* atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo w*/iuoti in Amerika, kokio* kere* 
buwo. už ka karewo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir klek kuri* 
gero padare dėl »zio* žeme* O ant pat 
galo talpina*) Konstitucija Suvienytu 
U alstiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
tzloje Amerikos žemeje gy venaneziam. 
Turi puslapiu 364 Preke 51

Ta pati druczlaf apdaryta.............................  ,|i.
Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima, kada 1803 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnycztos miestelyje Kreži*, mu- 
sže, szaude ir pjovė nekaltus žmoni*, isz- 
gnowe altorius Ir užpeczetijo bažnyezia. 
Aiszkiausial apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementoriu* Lletuviszkas su poteriai*.

katekizmai* ir mistranturu. 10c
Mokslas s pi* Žemiu ir Kitu* svietus, ju bū

vy ir pabaiga Apraszo kas yra žeme, 
Is’z. ko ji susideda, ant ko ji laikoal ir 
kaip sukasai; ka* yra saule, žvaigždes, 
menuli*; kaip toli in saulla ir In kita* 
Žvaigždį**, ka* yra planetos korneto* ir 
kito* retai matomo*žvaigžde*. Yra tai 
naudingiau*)* knyga ir reikalingiauae 
dėl perakalty mo ir paslmokinimo kiek- ' 
vienam žmogui ant ežios pasaulės gyve- 
nanczlam. . ..........   75c.

Tapati d r u ežiai apdaryta.......„.J................. 51 00
NAUJAURIS LIETUW!SZKA8»8APNINYKA8.

surinkta* t»r. daugel *wetimtat^i*zku sapni- 
n>ku ir surėdyta* pagal tikta Persiaakai 
Egiptiszka sapnlnyk*.—su 510 uiszkiu abro- 
zeliu,—«u apraszymu planetų Ir pa*laposiu 
kokia* senove* žmones vartoto dėl inspeji- 
moateites.—Genausei iszguldo visokiu* 
sapnu*, koki tik žmogui prlaapnuot gali. ROe ! 
Apdaryta*.............. . ..................i...............   6»>c

Oiltypa. apysaka isz laiko terpsavtszko* ka- 
• re* Indijon* Amerikos. . , 25c
Pulki tatonja ape Kantri* Alena, kuri per SI me

tu* valksaczlodsma po svietą, daugybia 
bedu Ir vargu kantrai isskentejo 20c 

Rankvedi* Gromatu raszymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri inokitu. kaip reik 
rantyti* gromata* In. pažystamus, prie lė
lius, giminias, mylimaisia* ir mylimuo
sius priesz apsivedlma, in ponus, kuni
gu*. vyskupu* D kita* augsztal pastaty
tas y pa ta* Pasveikinimai (pavlnczevo- 
ue.i ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo D kituose svarbiuose atsltikl- 
inuo«*. Preke SOc.

ROBINSONAS KRCZIU8, moralDzka apysaka 
dėl jaunumene*. “ , “ 26c

Knygos Duasiszkos tntalpos.
Apie Malda kaipo rakta in dangų................
»plaukimas SS. Sakramento „
Draugijų dėl i*zliuo*avimimo dusziu is* 

czTFzeziann....... ............... ............... .
Kvangelijo*. draugi. lietuviszKo* ir lenk įti

ko* ant kožnos ntdelo* ir szvente*
Filoteaarba kelia* in maldinga gyvenime 
Garse* ape baisybla sūdo Dievo ” 
Gydyklos m> baimes i.mertie* 
Gyvenimai tzv. Dievo ir III zokona* sz.

Franciszkau* 20o
Gyvenimas s švento Benedikto “ 10c
Gyvenimą* szvnncz. Marijos Panoe „ 2Oo 
Gyvenimas Wto*zpatle* Jėzaus 56c.
Gyvenimai visu Szventa ant kožno* dieno*

5 dideles knygos, kožna po “ 66c
Tie pety* gyvenimai Bzventuju drūtai ap

daryti, vii-o* 6 dalyt vienoje knygoje, ant nu
karo* užvardinlmai atspausti aukso 11 ta ro
mi* M-M.
Gneaznyka* sugrąžyta* ant gero kelio per

Jezva* Pon* .. ., 10c.
Girtybe, bjaurybe Ir sunkybe to gr»eko „ 15c. 
I<torila Kataliku Bažnrczto* 51.00
Istorija seno ir nauto įstatinio su abrozeiel* 15c 1

ou

10c 
16c.

..5c

75c 
50c

W. SLOMINSKA,
Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos u± rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

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

Turiu už garbę apreikazti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu iri
sus augszcziaua paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užaiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

8u guodone
W. 8LGMINSKA, 67» MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: ( anai 78.
Telefonuot galima isz kiekwienos 

aptiekos.

Ll6lUWlSZKa flDUGKa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wiaada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniam* 
rodąs dykai.

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

257

naujus ir senus, galite urisados 
gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
58 Fith Av., Chicago, III.

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

HILLE’S FOTOGRAFAS,,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikia*-Fotogi fljas, už tuziną tiktai

$2 00
An vąšeliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* 

fiia* kopulk au*ei.

NAUJA DIRBOTE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuviszkai-lenkiszk? dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(haftų) artiatiszkai szilkais ir auk
su, kaipo lai: arnotų, kopų, Iml- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. A|>stelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir 
bume piginus už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
vertę.

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

• Su guodone,
T. Andrnseilcuite ir L. Bradliene, 

115 \V. Division St. 
Chicago, Illinois.

Waterborio Meblin Kompanija
<Waterbury Furniture Co.) 

135—169 E. Main St. POL^sVeaTRO.
Sveikiname ta wo kostumerius szirdin- 

gai jiems dekavodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. P* tyre m Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant tol taus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame savo ta vorus už pini
gus »r ant bargo, perka ingijomedaugy
be kostumeriu Ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

Karpetu, Purcellniu lodau, fle
bitu, Pecziu ir tt.

Grabai ir kiti vvisi Pagrabiniai 
Daiktai už pigiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas.

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

GreitaN patarnavimai, 
o prekes pigiausios.

NOTARIJUSZĄS.
CLAIM ADJU8TER.

F.P Bradchulis

M. A. Paviauskas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipojri taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus irant 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 palauk i mo per 
valanda. Prekes mano yra pigesnes ne
gu visame Chicagos mieste. Ateikite ir 
persitikrinkite. Su guodone, *

M. A. PAVVLAUKKAS, 
954 88rd St, Chicago, iii.

— UŽSIIMA — 
visokiomis provomis ypacz priesz kom

panijas už sužeidumus ir t. t.
Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso

kiuose atsitikimuose.
Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
3201 8. Halated St. CHICAGO.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

“The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank St., 
WATERBURY, CONN.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziū,
768 Bank ir RiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielka s, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Dani.<*cwicziw>.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris Ūpu 

iszgydytss isz ligų įzytų per jaunystės 
iszdykuma (ononizma) naminėmis oypy- 
klomis. Teip iszsigydyti ue galima, 
bet Jeigu kenti ant nervų turi apsilpny- 
tas lytiszkas dalis kūno per ooonizmę, 
ar poliuriją, kenti galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszCs silpnybes, raszyk 
sziądien pas mano, o asz atsiųsiu tau 
apr&szymą 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 tVilson
<26—8) Box 386, Kenosha, Wi8.

Chns. Baltnikonis.
- Pristatau Draugystėms visokius rei

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

CHA8. BALTRUKONIS, 
67 N. Leonard St.,

WATERBURY, CONN

VAŽIUOJU

S. Leliaszin,

Lietuwiszkas Saliunas 
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus Geriause 
užeiga dėl szwiežiai atwažewusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabovų.

8. LELIA8ZIUS,
650 S. Caual’St., CHICAGO.'PLYMOUTH

TEM INES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

/. Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszcziusnume
rius galima gauti už 50c. 

Vienas numeris yra siunčiamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresa: 
Rev. A. Kaupas, 

1423 N Main Av., beranton, Pa.

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

J. J. PAUK8ZTIS & CO.
PA.
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