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Politiszkos žinios,

Kare Amerikos su Iszpa- 
~~-- tilja.

Svarbiausias darbas, kokį ant 
Kubos pasiseka amerikonams nu
veikti, yra užėmimas miesto 
Santiago ir viso jo apskriczio ir 
tai užėmimas be jokių naujų 
aukų. Apginėjas miesto, jenero
las Linares, paskutiniuose mu 
sziuose tapo paszautas, jo vietą 
užėmė jenerolas Torai. Tasai, 
po ilgų derybų, ant galo sutiko 
atiduoti ne tikt miestu, bet ir 
pats pasiduoti su wisa žemės ka
riauna, nors kareivių turi jis ne 
mažiaus už amerikonus. Mat isz- 
panijonai ne apsižiūrėję, negynė 
priderancziai aplinkinių kalnų ir 
terpkalnių. Amerikonai iszto ir 
pasinaudojo, jie užėmė terpkalnes, 
ant kalnų pastatė kanuoles teip, 
kad iązpan'szka kariauna mieste 
atsirado teip uždaryta isz visų pu
sių, kaip seniaus Cerveros laivyne. 
Jenerolas Torai, pamatęs, kad 
ežia prasimuszti ne galima, ant 
amerikonų reikalavimo nuspren 
dė pasiduoti. Isz pradžių jis rei 
kalavo, kad kariauna galėtų su 
ginklais grįžti į Lzpaniją; dery 
bos traukėsi gana ilgai, ameiiko- 
niszkas jenerolas Shafter pats, 
siųsdamas žinias į Washingtoną, 
buwo praszęs sutikti ant Toralio 
reika’avimo, kadangi veržiant 
miestu per szturmą, daug karei
vių atseitų žudyti, gal daugiaus 
negu iki szioliszkuose musziuose, 
bet Amerikos karės ministeris ne 
sutiko palikti ginklų. Toralui 
daleido pasinaudoti isz telegrafo 
ir siųsti užklau^ymą į Madridą, 
ir į Havaną. Lygiai Iszpanijos 
randas, kaip ir jenerolas Blanco 
daleido ant galo jenerolui Torai 
pasiduoti nors ir be ginklų. Isz- 
Iszpaniszki kareiviai iszbadėję 
dėl stokos maisto; Amerikos 
randas sutiko juos nusiųs
ti į Lzpaniją. Dabar iszpaniszka 
kariauna traukia į paskirtą vie- 
1?, kur sudeda ginklus, 25 d. 
Liejos ji bus iszsiųsta į Iszpani- 
ją. Tokiu budu dadar ameriko 
narna pateko didelis apskritys, 
isz kurio pasitraukia iszpaniszka 
kariauna. Isz viso pasiduoda 
22789 iszpaniszkų kareivių. Lai
kas isz tikro jau buvo stoti ant 
tvirtesnių kojų amerikonams, 
kadangi dabar ant Kubos uis t o

jo nesveikiausi orai, • pra
sidėjo lytus, terp amerikonų ap 
sireiszkė geltonasis drugys. Czia 
dabar jie tur5s liuosą vietą, 
kur galės iszsodyti kariau
ną ant tolesnės karės, nieks jau 
to ne stabdys. Kaip pranesza 
laikraszcziai, Amerikos randas 
tuom tarpu nusprendė ne siųsti 
kariaunos į Kubos vidurius, ne 
bandyti įveržti Havaną, kur yra 
į 80000 gerai apginkluotų karei 
wių, bet užimti salą Porto Rico, 
daug silpniaus ant karės pareng
tą. Ant visos tos salos yrii vos 20, 
000 iszpaniszkų kareivių, todėl 
ją nesunku bus amerikonams už
imti.

Watsono laivyne, paskirta ant 
bombardavimo Iszpanijos miestų 
dar neiszplaukė, bet rengiasi 
plaukti dar szią sanvaitę. Iszpa- 
nijonys tiki, kad amerikonai pir
miausiai užpuls ant silpniausiai 
ant karės parengto miesto Barče 
tonos. Bankieriai ir turtingesni 
gyventojai jau dabar apleidžia 
miestą ir kraustosi į vidurius, 
toliaus nuo jūrių, kur amerikonai 
ne galės prisigriebti. Camaros 
laivyne, kuri buvo iszplaukusi 
neva prie Filipinų salų, jau vėl 
sugrįžo į Kadiksą. Angliszki 
laikraszcziai, nežinia tikt ar tei
singai, pranesza, buk Prancūzija 
iszsiuntė nuo Terpžeminės laivy- 
nės 6 kari-zkus laivus prie sziau 
rinių Morokko pakranezių, tiek 
jau siunezia nuo Atlantiko prie 
Kanariszkų salų ant dabojimo 
savo reikalų, Prancūzijos paveik 
slą seka ir Italija; abidvi 
Praflcuziszkos laivynės teipjau 
drūtos, kaip ir parengta ant isz- 
plaukimo Watsono laivynė. Ant 
dabojimo, kad prancuziszki pa
valdiniai katros isz kariaujan- 
czių pusių ne butų nuskriausti, 
tiek laivų nereikia. Nežinia vie
nok ar angliszkų laikraszczių pa
leistos žinios yra teisingos, jie I 
nuo pats pradžių visaip stengėsi j 
pasėti nesutikimus terp Ameri
kos ir Europos kietžemio viesz- 
patyszczių.

Ant Filipinų buvo užgimę ne
sutikimai terp virszinįko ameri- 
koniszkos laivynės Deveyo ir 
vokiszkos laivynės admiralo. 
Apie tą net praneszė į Washing- 
toną Devey. Wokiszki laikrasz
cziai apskundimui Deveyo netiki 
ir sako, kad ką virszinįkas vo
kiszkos laivynės darė, turėjo tie
są tą daryti.

Laikraszcziai vis tankiaus pa
duoda žinias apie pradėtas tary
bas ant sutaikymo kariaujanezių 
pusių. Žinios tos vienok prie^z 
tarauja viena kitai kaslink sanly- 
gų.ant kurių kariaujanezios viesz < 
patystės sutinka susitaikyti .Wio- 
ni laikraszcziai sako, kad Ame
rika reikalauja paliuosawimo Ku 
bos, atidavimo salos Porto Rico, 
anglių stacijų ant Filipinų ir Ka
nariszkų salų. Iszpaniszkas už- 
r u be žinių dalykų ministeris, kai 
bėdamas apie tuos laikraszczių 
paleistus paskalus apreiszkė, kad 
jis nieko apie tokias tarybas neži
no, kaslink gi laikraszczių pa
duotų sanlygų, tiek galys pasa
kyti, kad jų Iszpanija priimti ne
gali.

Rando partijos prieszai Iszpa- 
n i jo j, teip vadinami Karlistai. 
stengiasi pakelti revoliuciją 
sziaurinėse Iszpanijos provincijo 
se. Mat jie nori pasinaudoti isz 
dabartinės karės ir valdžią į sa
vo rankas paimti. Į tuos krasz 
tus likosi nusiųsta tvirta kariau
nos dalis.

Wokietija.
Laikraszcziai jau pabaigė ap- 

raszymus pasibaigusių rinkimų. 
Daugumas labai gailestauja, kad 
Klaipėdoj ciecoriaus numylėtinis, 
gtafas Waldersee, szį metą ne pe
rėjo, jį pergalėjo, kaip jie sako,

nepažįstamas lietu vys. Pasirodo 
mat, kad juo toliaus, juo mažiaus 
atranda už-itikėjimo ciecoriaus ir 
rando numylėtiniai. Ciecoriaus no 
rai mat toli nesutinka su norais 
gyventojų. Per szituos rinkimus 
daugiaus tapo iszrinktų rando 
prie-zinįkų negu jo szalinįkų. 
Dabartiniai ministeriai, baugyda 
miesi, kad per kitus rinkimus, 
koki bus po penkių metų, dar 
daugiaus ne pereitų rando prie- 
szų, pasirengę paduoti parlamen
tui ant nusprendimo užmanymą 
panaikinti visuotiną balsavimo 
būdą, pagal kurį kiekvienas Wo- 
kietijos pavaldinys, priaugęs at- 
sakanezių metų, turi tiesą bal 
suoti; randas nori palikti balsa
vimo tiesą tikt turtingesniems. 
Tokiu budu mat taptų apsunkin
tas bzrinkimas soči jai istų pasiun
tinių. Kadangi antai Prūsų Lie
tuvoj lietuviai, arba Poznaniaus 
provincijoj lenkai neturtingesni 
už vokieczius, todėl, jeigu rando 
užmanymas pereitų, ir lietuviams 
ir lenkams taptų apsunkintas 
i.-zrinkimas jų pasiuntinių. Tas 
atsilieptų ne tikt ant socijalistų, 
bet ir ant prispaustų ^Vokietijoj 
gaivalų. Ar iszsipildys rando 
viltys, sunku įspėti: viskas ežia 
rymo ant balsų pasiuntinių ka- 
talikiszkos arba centrum partijos, 
kurių yra 104 pasiuntiniai; jie 
susidėję su szalinįkais rando par
tijų persvers balsus priessingų. 
Ar centrum prisidės prie panaiki
nimo visuotino balsavimo tiesų, 
sunku įspėti. Dabar jie tame ne 
žada padėti randui, bet jų laik- 
raszcriai jau iszskaito katalikų rei
kalavimus, terp kurių, ant pir 
mos vietos stovi sugrąžinimas 
į Prusus jėzuitų. Randas vienok 
dykai nesutiks jų sugrąžinti, jei 
gu gi centrum, per savo laik 
raszczius iszreiszkia viltį, tai tur
būt, už iszpildymą savo reikalavi
mų, pasirengė centrum pasiunti
niai balsuoti po rando pusei ant 
panaikinimo visuotino balsavi
mo. Mums rodosi, kad tasai pa
naikinimas vien randui iszeitų 
ant uaudos; kituose rinkimuose 
jau ir katalikiszkai partijai nepa
sisektų isziinkti tiek pasiuntinių 
kaip dabar.

Chinų VVieszpatystė.
Maisztai Chinų vieszpatystėj 

auga vis labyn, jų pajiegos jau 
dabar pasirodė tvirtesnės už ran
do pajiegas. Randas buvo isz- 
siuntęs kariauną ant jų suvaldy
mo, bet ji pirmame susitikime 
tapo maisztinįkų visai sumuszta, 
ant muszio lauko krito į pusan 
tro tųkstanczio rando kareivių. 
Kaip dabar pranesza isz Peter
burgo, maisztai užgimė jau ir 
provincijoj Kansu, sziaurvaka- 
rinėj Chinų dalyj. Czia mat juos 
sukėlė nauji ant gyventojų uždė
ti mokeseziai.

Provincijoj Shanghai teiposgi 
užgrthė maisztai, jie czia pakilo 
priesz prancūzus. Mat prancūzai 
užėmė senas kapines ir ant jų 
pradėjo žemę kasti. Pereitos su- 
batos dieną iszlipo nuo prancu- 
ziszko kariszko laivo “Eclaireur” 
80 jurinįkų ir nugriovė akmeni
nį kapinių aptvėrimą, kadangi 
kapinės buvo reikalingos ant isz- 
platinimo kelio. Kapines Chinie 
ežiai laiko už didžiausią szveute- 
nybę. Susirinko jų didelis pulkas, 
griebė akmenis ir pradėjo matyti 
į prancūzus, bet jurinįkai ir pran
cuziszki policistai minias iszvai 
kė, prie ko vienas maisztinįkų 
vadovas tapo nudurtas.

Italija.
Terp Italijos ir republikos pie

tinės Amerikos Kolumbijos už
gimė nesutikimai. Mat czia tapo 
isznaikinti italiszkų pavaldinių 
turtai. Italija užstojo už tairuo* 
sius. Po ilgų tarybų abidvi ne

sutinkanezios pusės iszriszimą 
nesutikimų pavedė santaikos su- 
dui, į sudžias tapo paskirtas bu
vęs Suvienytų Wieszpatyszczių 
prezidentas, Cleveljmd. Tasai 
nusprendė ant užmcjkėjimo nus
kriaustiems italiszkiams pavaldi
niams gana didelį ! atK ginimą. 
Laikas bėgo, bet npsprę*ta ant 
užmokėjimo atlyginimo vieszpa- 
tystė, apie užmokėjimą pinįgų 
nesirūpino. Italija Igukė kantriai 
du metu, bet negalėdama jų Už
gauti, dadar iszsiuntė du dideliu 
apkaustytu kariszku laivu ant 
privertimo Kolumbijos iszpildy- 
ti aną Clevelando nusprendimą. 
Laivams tiems įsakyta, jeigu pi- 
nįgai ne butų tuojaus iszmokėti, 
užimti muitinyczias to kraszto ir 
jas teip ilgai laikyti, kol reika
lingi pinįgai no susirinks. Ka 
daugi Amerika įtraukta į karę 
su Iszpanija, todėl nieks ne už
stos už Kolumbiją.-------- ;—

Wokietija, kaip ęrane;za tūli 
laikraszcziai, kalbina visas Euro 
pos kietžemio vieszpątystes susi
tarti ir atlyginant už pirmu už
dėtus didelius muitus ant visų 
Europos tavorų, uždėti didelius 
muilas ant į Europą atgabenamų 
Amerikos tavorų. Austrija prie to 
užmanymo pristoja, Maskolija gi 
reikalauja už pristejimą numa
žinimo muitų nuo joi laukų pro
duktų, taigi nuo grudųjr nuėmi
mo uždraudimo ant (naskoliszkų 
žąsų. Prancūzija jau4 nrmiaus su
sitaikė su Amerika, todėl ji, kol
nepasibaigs metai, uom tarpu 
prie sutarties negirti’ Pristoti. At
gabenimas sodų vaisių į Austriją 
ir į Szveicariją isz Amerikos tapo 
jau uždraustas. Neužilgio ketina 
griebtieji kitų Amerikos tavorų. 
Wokietijos laikraszcziai paduoda, 
buk atsiųstose isz Amerikos desz- 
rose rado trichinus. Galima todėl 
laukti, kad ir kiauliena taps už
drausta.

Isz Lietuvos.

Kokia Kalba ^vartojama 
bažnycziose Wilniau8 

IVyskupystėl?
Szventinikų džiakonys- 

tėjė yra 15 parakvijų. Tiktai 
lietuviszka kalba vartojama yra 
sekanezioso bažnycziose: Dauge- 
liszkiuose (10850 gyventojų), 
Tverecziuje (8430 gyventojų), 
Paluszyje (2370 gyventojų), La- 
bauove (4550 gyv.) ir jos fiiijoje 
(2890 gyventojų.)

Abidvi kalbos vartojamos: 
Szventininkuose (16090 gyv.) 
Guodiszkiuose, 9280 gyv. Mela- 
genuoae 5600 gyv.,Strunaicziuo- 
re 3830 gyv., Lengvenuose 4200, 
g., Kaltinėnuose 4000 gy v., (czia 
reiktų te vartoti lietuviszką), ir 
Kakutiszkyje, 4620 gyventojų.

Wiena tikt lenkiszka kalba 
vartojama:

Koma juose 6990 gyw., Lent- 
upė>«e 7000, g., Korbožiszkiuose 
3600 g., Pavoveiyje 2012 gyv.

Giedraiczių džiakonys- 
tės bažnycziose: Tiktai lietu- 
viszka kalba niekur nevartoja
ma. Abidvi kalbos (lenk, ir 
lietuviszką) yra vartojamos: 
Giedraicziuose 8540 g., Szirvin- 
tuose 6811 gyv., SzeszuoliuosA 
2800 g.,fi .Kiauklė2210g.,Gelva- 
nuose 5011 g., Malėtose 6130 g., 
Inturkiuose 8960 gv., Joniszkėje 
4036, Karvuose 3330 gyv.; Bo- 
guslaviszkiuose 3880 gyv. Viso
se bažnycziose reiktų vartoti tik
tai lietuviszką, o vartojama ir 
lenkiszka. Dubininkuose gi 5834 
gyv., ir Wydzeniszkyje 5370 g., 
kalbama tiktai gudiszkai, o reik
tų ir lietuviszkai, bet ir Korvuo- 
ae,rodosi tiktai lenkiszka tėra var
tojama.

Trakų džiakonystė j:

Tiktai lietuviszką kalba tėra 
vartojama: Dorsuniezkiuose 5520 
gyv., kitose gi visose parakvi- 
jose: Trakuose 1C450 gyv., Se
nuosiuos Trakuos 7390 gyv., Su- 
meliszkiuose 7400 gyv., Gegužy- 
nėj 4600 gyv., Keiloviszkiuose 
5050 gyv., Užogostyje 5600 g., 
Žasliuose 10600 gyv., Žyžma- 
riuose 11400 gyv., Kalviuose 
3400 g., Rūdninkuose 2500 g., 
Evijoj 3580g., filija Rykantuose 
1730 g., fil ja Kazokiszaėj 3180 
g.,—negut tiktai Trakuose, Žas 
Ii u o se ir Žyžmariuose t<iszpultų 
kentėti lenkiszką kalbą gieit su 
lietuviszką. o kitose užtenka 
vartoti vieną lietuviszką; len 
kiszka visai be reikalo. Kal
viuose nuo buvimo kun. Ignaco 
Szuporos lietuviai gavo virszų: 
dwi nedėli diewmaldy-ta asti lie- 
tuviszkui, o lenkiszkai tikt tre- 
cz'ą nedėlią.

Merecziaus Džiakonys
tė j. Abidvi kalbos yra, o reik
tu tiktai lietuviszkai. Alkenin 
kuose 10690 g., Daugiuose 5890 
g.. Puniuose 3000 g. Alitoje 
3420 g. Povit-zunuot-e 4500 g. 
Ganusit-zkiuose 6900 g., Dausmė- 
nuose 4300 g., Nemonaicziuose 
2810 g., Nemaniunuose 3260 g., 
Biržtėnuose 1400 g., fil>ja Bu- 
trimaneziuose 2410 g,, Warėnoj 
6044 g., Botuicoj 5400 g., ir 
Martiukaicziuose 4000 g.

Tiktai lenkiszkai, o reiktų ir 
lietuvii-zkai būt: Merecziuje 
8450 g., Nedzinguose 4900 g.

Tėvynės Sargas.

Zydftl ir bieyklis.
Lietuvoje žydai ne kartą krei

pėsi prie savo rabinų užklausda- 
mi juos, ar vale subatoj žydams 
ant bicyklio važinėti? Wieni ra
binai atsakė, kad tame nieko 
peiktino nėra, kadangi tai 
mude nėra paminėta, kad kada 
norą žydams būt uždrausta bicyk- 
liais važinėti; kiti vėl rabinai at
sakė, kad ne vale. Kadangi Lie
tuvos rabinų atsakymai, prieszta- 
raujanti viena kitam,negalėjo už
ganėdinti žydų turinezių bicyk- 
lius, jie vis nežinojo, ar vale per 
szabą važinėti ant tokių “maszi 
nes", todėl jie panaszų užklausy- 
mą iszsiuntė Berlyno rabinui, ku
ris ėsąs mokytesnis už lietuvisz- 
kus. Isz Berlyno žydeliai gavo 
szitokį atsakymą: subatoj už 
drausta dirbti, uždrausta versti 
ir arklį prie darbo,bet vale važi
nėti ant prietaisų, kurios paezios 
bėga, taigi ant antomobiliiį. Bi- 
cykliai vienok pats ne bėga, bet 
reikia su kojoms myli. Taigi Lie 
tuvos žydelių ir tas atsakymas 
neužganėdina, jie vis nežino, ar 
gal subatoms vartoti bicyklį; 
dabar nori klausti Jerozolimos 
rabinų, kad tie jų abejojimą ga
lutinai isznaikytu.

Pawog6 30060 rubl.
Geležinkelio trūkyje, bėgan- 

cziame isz Liepoj aus į Koszeda- 
rius (Jedkunus) apvogė žydą 
podriadeziką, Cadiką Rumsziskį, 
isz Kauno. Nesugauti vagilisi isz 
traukė jam isz kiszeniaus 30000 
rubl., ką jis užtėmyjo tikt ant 
stacijos Koszedaruose; apie ap
vogimą praneszė žandarams, bet 
jie ir nieko nesusekė. Rumsziski į- 
sėdo į tuszczią vagoną ant staci 
jos Keidainuošė, nuvargęs tuo
jaus užmigo. Pabudęs Koszeda
ruose, griebė už kiszeniaus, bet 
jame pinįgų jau ne buvo. Wagi- 
liai turėjo gana laiko, kadangi žy
das ant kelio n&sykį ne pabudo.

Paszelpa ant 18zdawimo 
lletuwi8zko žodyno.

Ant szių metų Berlyno mokslų 
akademija isz sawo pinįgų paskiria 
daug paszelpų atskiriems mok
ai i neziams ir moksliszkoms drau
gystėms. Terp tokių passelpų

į yra viena ant iszleidimo lietu
viszkai-vokiszko žodyno. Wo- 
kiszki laikraszcziai pranesza, kad 
Berlyno akademija nuo savęs 
paskyrė profesoriui Schmidtui 
3000 markių ant atsakanezio ap
dirbimo ir iszleidimo lietuviszkai 
vokiszko žodyno pastoriaus 
Jurkszaiczio.

Knnįgaikszczio H oh e n lo
ti e s dwarai.

Neseniai mes praneszėme, kad 
patekę VVokietijos kancleriui, 
kunįgaikszcziui Hohenlohei, 
dvarai, seniaus prigulėję Ra
džiui lui, jau visi tapo parduoti. 
Paskutinius dvarus, Werkus, 
Lubczą ir Nalibokus, su prigu- 
linczioms jiems didelėms girioms 
buvo suderėjęs Odesos bankie- 
rius Trabutti. Tuom tarpu mas 
koliszkas randas jam nedaleidžia 
tų dvarų pirkti, kadangi jis ne 
maskolius, tikt žydas gimęs Ita
lijoj- /

Nusekė jūrės prie Latwijos 
krantų.

Seniai jau užtėmyjo, kad van
dens Rygos užtakoj nuseka, per 
tai prie įėjimų į portus atsitinka 
tankios nelaimės. Maskoliszka 
kelių ministerija iszsiuntė inžinie
rių komisiją ant isztirimo ir ap
dirbimo plianų darbų, koki reika 
lingi ant pagerinimo įėjimų į 
Latvijos portus. Antai mažas 
vienaitinis Maskoliszkos Lietu
vos portas, Palanga, teiposgi pie- 
skų užneszamas, jį teiposgi reiktų 
pagilinti.

Twanai Prūsų Lietuvoj.
Laikraszcziai pranesza apie di

delius tvanus Prūsų. Lietuvoj, 
Gumbinės apskrityj,kurie neiszpa- 
sakytai daug pridirbo blėdies. U- 
pės Angerrop,Goldape,Ramintė ir 
Pisa užtvino ir nžliejo didelius 
žemumų plotus, užneszė p i ėsk a 
pievas ir laukus javais užsėtus. 
VVanduo užliejo kaimą Theerbu 
de, netoli Ramintų, isznaikino ir 
ciecoriszką tiltą po Ramintais.

Maskoliszkoj kalboj iszėjo da
bar vyskupo Antano Baranaus
ko, dabartinio Seinų vyskupo, 
darbas: “Zamietki o litovskom 
jazikie i slovarie”. Iszdavė tą 
broszurėlę maskoliszka mokslo a- 
kademija.

• Rugių Prekės Wilniuje vėl 
pakilo, nors ne ant tiek, kaip pir
ma buvo. Dabar už pūdą jų moka 
ant 5 kap. daugiaus negu pereitą 
sanvaitę, taigi 90 kap.

Naujausi iszradimai.

U Prancūzijoj neseniai darė 
bandavones su naujoms kul
koms ; bandavonės pasisekė kuo 
geriausiai ir dabar dirba patro
nus su naujoms kulkoms. Jos yra 
isz žalvario, laibesuės, bet ilges
nės už plienines ir už jas leng
vesnės. Per tai szuviai sieks 
toliaus, nors ir su dabarti
nėms galima szaudyti isz piancu- 
ziszkų Lebelio karabinų per tris 
angliszkas mylias. Wartojant 
naujas kulkas, szuviai sieks dar 
toliaus. Kadangi kulkos isz žal
vario yro lengvesnės, tai karei
viai daugiaus patronų galės prie 
savęs turėti.

D Prancūzas Lorier teip page 
rino fonografą, kad ant girdėjimo 
jo perimtos giesmės arba kalbos 
ne reikia prisiartinti prie fo- 
uografo, nė kiszti dūdelių prie 
ausų. Girdėt isz fonografo gies
mę, arba kalbą visai aiszkiai net 
per 30 ir daugiaus žingsnių, vi
sai teip, kai pi kad kalbantis arba 
giedantis butų cziajau. Loriero 
fonografas mažas, užima mažesnį 
ruimą negu czirszkanti dabarti
niai Edisono fonografai ir jis už 
Edisoninį daug pigesnis.

Kuom kurensimė, kaip 
malkos ir anglys pasi

baigs?
Girias žmonės kerta ir kerta, 

medžius vartoja ne tikt ant ku
ro, bet ant triobų statymo, ant 
lentų, ant visokių padarų,ant po- 
pieros laikraszcziams ir tt. Neuž
ilgio jas teip iszkirs visur, kad 
žmonės neteks malkų ant kuro. 
Rods sziądien jau miestuose vi
sur ant kuro, lygiai privatisz- 
kuose namuose kaip ir f įbrikuose 
vartoja anglis, durpas; bet ir tų 
medegų neužteks amžinai. Reika
lavimas anglių vis didinasi,todėl 
ateis laikas, kada jos žemėj turės 
pasibaigti; jau sz'ądien apskaito, 
kad nors reikalavimas anglių ne- 
sididintų, bet pasiliktų toks kaip 
dabar, tai į 200 metų jų neliks 
po žeme; durpų yra ne daug, to
dėl josr ne kiek atjtolys valandą, 
kada žmonės kuro ifeteks. Argi 
isztikro vienok ateis po mus už
stojusioms gentkartėms teip grei
tai suszalti be kuro žiemos laike?

Iszsibaigus anglių eilėms po že
me, yra kitos medegos, terp ku
rių sudėtinių yra anglys.Anglių ė- 
sanezių kalkiniuose ir delomito 
kalnuose, iszsibagus dabartinėms 
girioms, iszkasamoms isz žemės 
anglims, užteks ant tukstanezių 
metų, reikia vien, kad mokslin- 
cziai ifzrastų pigų būdą jų isz- 
traukimo. Kalkiniai akmens susi
deda isz kalkių ir anglerugszties, 
delomitai gi apart to turi dar 
magneziją. Pagal iszskaitymą isz- 
puola, kad kalkinis akmuo 3, 5 
kubiazko metro iszduoda vieną 
metrą anglių, taigi kalkių szaftoje 
3, 5 metrų augszczio būt tiek jau 
anglių, kiek szaftoje 1 metro (pu
santro masto) grynų anglių. Ka
dangi vienok kalkių eilės ant 
musų žemės neiszpasakytai storos 
ir placzios, tai jos gal iszduoti 
kur kas daugiaus anglių negu jų 
yra arba buvo nuo pats jų pasi
rodymo ant musų žemės visose 
anglių kautynėse, taigi visuose 
anglių sluogsniuose. Likosi išs
eka ity ta, kad jeigu visus kalki
nius kalnus paskirstyti lygiai, tai 
jie uždengtų visą musų žemę ant 
30 metrų storai, isztrauktos gi 
isz jų grynos anglys uždengtų 
visą žemę ant 9 metrų storai, 
grynų akmeninų anglių 
užtenka ant užklojimo visos 
žemės pavirsziaus vos ant kelių 
milimetrų. Anglių kalkinėse olo
se yra 200 kartų daugiaus negu 
visuose angliniuose sluogsniuose 
musų žemės. Taigi mat žmonėms 
kuro ne greitai pritruks, nors 
medžiai giriose ir anglys isz že
mės iszkasamos pasibaigs.
’ Iszsibaigus anglims ir isz kal
kių ir tąsyk ne bus dar didelio 
žemės gyventojams vargo su 
kuru. Paskui ateis kaleina ant 
sunaudojimo ant to jūrių,ažerų ir 
upių vandenų. Wanduo, kaip 
žinote, susideda isz dviejų gazų: 
isz hydrogeno ir oxygeno, pirmu
tinis isz jų dega ir degdamas 
duoda labai karsztą liepsną, an
trasis pats nedega, bet palaiko 
degimą kitų medegų. Užteks tikt 
vandenis padąlyti į jų sudėtinius 
ir vieną isz jų, taigi hydrogeną, 
sunaudoti ant kuro. Daro tą jau 
ir sziądien, jeigu reikia labai 
karsztos liepsnos, tikt dabar van
dens paskirstymas į jo sudėtinius 
dar painus ir brangus. Mokslia- 
cziai vienok ne miega,bet darbuo
jasi, taigi nieks ne abejoja,kad jie 
iszras daug parankesnį ir pigesnį 
tokio paskirstymo būdą.

Pati į wyrą:
— Baltrau,tu turi pas daktarą 

važiuoti, nuo tūlo laiko pradedi 
man nepatikti.

—- Tu man nuo seniai nepatin
ki, bet ant to daktarai ne turi 
vaisto..



Isz Amerikos.
Kiek atkako ateiviu pereitą me

tą-
Amerikos ateivių užveizda 

skaito melus nuo 1 d. Liepos iki 
tokiam jau laikui kitų metų. Da 
bar ji apgarsino žinias apie skal
iju atkakusių į Amerikę ateivių: 
jų buvo pereitu metę truputį 
mažiaus negu užpereitę: pereitę 
metę isz swetur atkako isz viso 
178748 žmonės, užpereitę gi 180 
556. Isz visų atkakusių isz sve 
tur žmonių buvo tikt 146677 
ateiviai, 32971 buvo jau pirma 
buvę Amerikoj, todėl jie tikt 
ežia sugrįžo. Kajutų pasažierių 
buvo 42893, kiti gi atkako III 
kliasa. Pagal tautystę, atkakę 
pereitę metę ateiviai sziteip skir
stosi: i^z. Wokieti jos buvo isz 
viso 12996; czekų ir moravvų 
1596, lenkų, rusinu ir žydų isz 
Galicijos ir Bukovinos 10744. Isz 
Wengrijos 13522, isz kitų Aus
trijos krasztų 6127; belgijonų 
635, danieczių 1571, prancūzų 
1835, grekonų 2307, italijonų 56 
641, holandiecz ų 649, norvegų 
3720, portugalieczių 1306, ru
munų 774, ateivių isz Maskoli 
jos, daugiausiai vokiszkų kolio- 
nistų ir lietuvių, 18111, ateivių 
isz prigulinezios Maskolijai Fin- 
landijos 1737; ateivių isz Len
kijos, taigi lenkų ir lietuvių isz 
Suvalkų gub. 3788, iszpanijonų 
270, szvedų 10071,v szveicarų 
1157, turkų 143, anglijonų 4782, 
airių 17574, szkotų 1129, valijo- 
nų 1066, kubieczių 33. Isz viso 
atkakusių ateivių skaitlius, 2595 
tapo atgal sugražinti (pereitę 
metę tokių buvo 1508). O terp 
tokių 1020 italijonų. Nemokan- 
czių nė raszyti nė skaityti buwo 
isz viso 36051, o tame 28360 
italijonų. Taigi mat didžiausias 
nuoszimtisnemokanczių skaityti 
ir raszyti yra Italijoj. Wisi atka
kę į Amerikę pereitę metę atei
viai atsigabeno su savim isz viso 
12742146 piuįgų.

Nelaimes aukso jieszkotoju.
Kad Alaskoj ne teip greit ga

lima pralobti, kaip apie tai garsi 
na tūli laikraszcziai, apie tai pra- 
nesza isz tos neva palaimintos 
žemės iszkeliavę ten su didelėms 
viltims aukso j eszkotojui. Sztai 
dabar į Johnbonville, Oh. atėjo 
laiškas pas pažįstamus nuo vie
no į Alaskę iszkelavusio aukso 
jieszkotojaus, Juhno Mullover. 
Jisai kovo mėnesyj iszkeliavo į 
tuos ledinius tirus tikėdamas 
greitai ten tiek aukso prisikasti, 
kad užtektų ant viso jo gyveni
mo. Kovo mėnesyj, Muldover, 
su daugeliu draugų iszplaukė 
isz Seatle, Wa^hington, į auksi
nę Klondikę. Isz szimto iszkelia
vusių isz Seatle prisigriebė Klon 
dikes tikt 4. Kiti liko ant kelio: 
vienus užpustė, kiti numirė isz 
bado, kiti gi nuo szalczio, dar 
kiti prigėrė bosikeldami per 
upes. Ir pasilikę keturi, nuke 
liavę į Klondikę, iki sziol dar nė 
grūdelio aukso nerado. Tokia 
tai mat yra ta palaiminta auksi
nė Alaska.

Lynczavones.
Lhtle Rock, Ark. Du negrai: 

Jim Redd ir Ąlex. Johnson, tapo 
susirinkusių miestelyj Monticello, 
Ark. minių lynezuoli. Abudu mi
nėti negrai, už užmuszimę turtin 
gp farmerio Skipper’o sūdo bu
vo ant nužudymo nuspręsti, bei 
augsztesnis sūdąs nusprendė 
provę perkratinėti isz naujo. Tas 
mat baltveidžių minioms nepati
ko, jie, nepasitikėdami turbut Bū
dui, nusprendė pirmutinio sūdo 
nusprendimę iszpildyti. Įsiveržė 
jie į kalinį, kur sėdėjo negrai, 
vienę ant vietos nžmuszė, kitę 
gi mirtinai paszovė.

Birmigham, Ala. Negras John 
Durrett isz Couling, Ala. 2 vai. 
naktyj tapo pulko baltveidžių 
isz namų iszszauktas ir kadangi, 
pajutęs pavojų, bandė pabėgti, 
baltveidžiai jį nuszovė* Porę 
dienų atgal ežia mat likosi balt 
veidžių pakartas negras Harris, 
nužiūrėtas už užpuolimę ant vie
nos baltveidės moteries, Durrett 
dryso tę baltveidžių darbę tikru 
vardu pavadinti, užtai mat jį jie 
nuszovė. Toki atsitikimai £al 
pasilaikyti tikt ne civilizuotuose 
kraštuose,Amerika gi pri.e tokių 
juk nepriguli.

Gaisrai.
Racine, Wi8. 13 d. Liepos,

po pietų, užs degė dirbtuvės 
“Racine Malleable ant Wrought

Company”, prie ko trys dar
binįkai pražuvo liepsnose, 8 pra 
puolė, dar nežinia, kas su jais at
sitiko, 20 gi yra sunkiai sužeistų. 
Ugnis pirmiausiai pasirodė ant 
virszutinių lubų, darbinįkai isz 
syk laikė tę už menkę daiktę, 
vieton szaukti ugnagesius, pats 
bandė ugnį gesinti, bet jiems 
bėgėsinant, užsidegė prisisunku
sios aliejaus ir kerosi no lubos, 
liepsna apėmė trepus ir elevato
rių ir tokiu budu užkirto darbi- 
nįkams iszėjimę. Reikėjo tame 
ruime ėsantiems szokinėti per 
langus aut ulyczios. Kada užgi 
mė gaisras, dirbo ežia 125 darbi
nįkai.

Elizabeth, N. J. Sudegė ežia 
didelės geležinkelių vagonų dirb 
tuvės, sudegė daug padirbtų lo
komotyvų ir vagonų. 600 darbi- 
nįkų per tai ne teko darbo. Blė
dį ugnies padarytę skaito ant 300 
000 dol.
Užpuolė ant geležinkelio trūkio.

Marqlete, Mich. Netoli kai 
mo Duftee, pulkas kaimieczių 
susirinko prie “Soo Line” gele
žinkelio ir laukė albėganczio tru 
kio, kaip tikt atbėgo, jį sustabdė 
ir szoko ant trūkio tarnų. Lygiai 
kaimiecziai, kaip ir trūkio tarnai 
iszsitraukė revolverius ir prasi 
dėjo szaudynės isz abiejų pusių. 
Wienas isz trūkio tarnų paszautas 
mirtinai, jis ne gali iszgyti, kiti 
gi 2, nors teiposgi gana sunkiai 
paszauti, bet iszgis. Išsiuntė sze- 
rifę su žmonėms gaudyti užpuoli
kus, bet iki sziol nė vieno ne 
suėmė. Kaip dabar pasirodo, kai 
miecziai užpuolė ant trūkio ne 
ant iszplėszimo, bet turėdami 
piktumę ant jo tarnų.

Iszplesze geležinkelio truki.
Reino, Nev.. Pasažierinis ge

ležinkelio trūkis, bėgantis nuo 
ežia į rytus, netoli mieste.io 
Humboldt, tapo plėszikų užpul
tas. Trūkis buvo tikt 1 mylię 
nuo stacijos Humboldt, nežinia 
kur ant trūkio užszokę plėszikai 
prisiartino prie maszinisto su isz- 
tiestais revolveriais, privertė jį 
trūkį sustabdyti. Du plėszikai pa 
siliko daboti maszinistę, kiti gi 
trys nuėjo prie expresinio vagono, 
duris iszvertė su dinamitu, suval
dė expreso tarnus ir isz pakavo- 
nių iszėmę pinįgus ir brangenybts, 
nuszoko nuo trūkio 4r prapuolė. 
Kiek isz viso jie piuįgų paėmė, 
dar ne žinia, bet turbut ne mažai.

Szalnos Liepos mėnesyj.
Rochester, N. Y. Czianyksz- 

tės meteorologiszkos observatori
jos (oro tėminyczios) perdėtinis 
apgarsino, kad naktis isz nedė
lios į panedėlį pereitos sanvai- 
tės buvo szalcziausia; nuo paren
gimo tėminyczios, kaip pasirodė 
isz jos rasztų, iki dabar dar ežia 
ne buvo teip szaltos Liepos mė
nesyj nakties, kaip buvo augsz 
czitius paminėta naktis szių me'ų. 
Roche-teryj termometras nupuo 
lė iki 46° F. Goldvatere, Fair 
ponte buvo szalnos, ant pievų ir 
ant medžių buvo szarma; szal 
ežiai tie pridirbo daug blėdies 
laukams.

Amerikoniszka prigavyste.
Neseniai viena Peterburgo 

kompanija pristatanti Maskolijos 
dirbtuvėms medvilnę, isz atsių
stų prabų ibzsirinko tokių šortų 
medvilnę, kokių dirbtuvės reika 
lauja ir suderėjo nuo vieno prekė
je isz Teksas 200 balių tokios 
medvilnės; prigulinezius pinįgus, 
taigi 20000r rubl. užmokėjo isz 
virszaus. Kaip gi vienok kompa
nija nusidžiugo, kada atėję med
vilnės pakai tapo atidaryti: juo
se, vieton reikalaujamos medvil
nės, pasirodė paprasta vata. 
Kompanija padavė skundę Ame
rikos konsuliui.

Ezpllozlja.
Buffalo, N. Y. Niagara krak 

molo dirbtuvėj atsitiko baisi ga
rinio katilo expliozija, kurios 
szeszi žmonės likosi sudraskyti 
ir 26 sunkiai sužeisti. Kada at 
siti ko expliozija, dirbtuvės vi
duryj buvo szeszi darbinįkai, isz 
jų tikt d.u tapo užmuszti; kiti 
užmuszti ir sužeisti buwo isz lau
ko. Lekianti į visas puses ak
mens pagadino daug aplinkinių 
namų.

Papjovė savo paezią.
Df.ytuN, O. Gyvenantis ežia 48 

tnetų William Seime, išgyve
nęs su sawo paezia sutikime su

Darbai szteto Indianos kas 
tynėse eina ne praszcziausiai, vi
sos kastynės dirba, vienos ge 
riaus, kitos praūžėsi aus, apskritai 
imant, kalnakasių padėjimas ne 
blogiausias.

Dunbar, Pa. Darbinįkai 
dirbanti prie kokso peczių Semet 
Salvay Co. paliovė dirbę; jie 
pareikalavo pakėlimo uimokes- 
nio ant 25c, bet kompanija ant 
to nesutinka.

Omaha, Nebr. Fermeriai 
sziaurinės ir pietinės Dakotos 
skundžiasi, kad jie negal gaut 
darbinįkų ant surinkimo laukų 
produktų. Moka jie po 2 dol. ant 
dienos, duoda ir valgį darbinį- 
kams, bet jų ne gauna. •

Elizabeth, M. J. Darbai 
czin eina gerai, žmonių be darbo 
ne daug yra. Pastatė ežia nauję 
karų szopę, kur dirba naujus ka
rus Stevenson Car Co. Priima 
prie darbo daugiausiai staliorių ir 
maszinistų, bet reikalaus ir le- 
berių.

Birmingham, Ala. Angle- 
kasiai czianykszczio apskriezio 
nutarė pareikalauti pakėlimo už 
darbę užmokesnio; Hose Iron 
Co. pakėlė kalnakasių uždarbį 
ant 7%, kitos kastynės vie
nok ant pakėlimo užmokesnio 
ne sutinka; todėl gal ežia užgim
ti dideli sztraikai.

•[ Pittsburg, Pa. Darbinįkai 
BlyihCoalCo. kastynių pakėlė 
sztraikę. Reikalauja jie pakėlimo 
už darbę užmokesnio nuo 8— 10c. 
už tonę iezkastų anglių. Geležies 
dirbtuvės Byers&Co., ant South,’ 
Side, tapo ant neapruhežiuoto lai 
ko uždarytos. Kaip sako, stovėt* 
•os kokias 7—10 durnų, paskui 
vėl pradės dirbti.

*1 Springfied, III. Springfiel- 
do apskriezio darbinįkai sztrai- 
kuoja kastynėse: Auburn, 
Assumption, Virden, Centralia, 
Carterville, Desoto, Girard, 
Greenridge, Hilsboro, Kevanee, 
Ledfort, Mt Vernon, Nilvood, 
Pana, Percy, Roselioro, Sando- 
val, Lamoree, Lorento ir Dum 
ferline. Tegul todėl nieks neina 
ežia darbo jieszkoti.

1 Wilmington, Del. Nuo 4 d. 
Liepos darbai ežia pradėjo eit* 
silpnyn, bet su visu ne sustojo. 
Rolmilis pirm 4 Liepos, dėl sto
kos darbiuįkų, naktims turėjo 
stovėti; kaip užstojo vėsesnės 
dienus, tai ne visi darbinįkai ga
vo darbę; dabar pradeda diibti 
vėl geriau*. Didžiausios czia- 
nyksztės skurų iszdirbinyczio* 
dirba tikt po 55 vai. ant sanvai- 
tės.

ISZ
Lietnwiszhi dirwa.

Kaip Lietusiai pripranta 
prie girtuoklystų?

Wisi lietuviszki laikraszcziai 
nupeikia lietuvių girtukliavi- 
mus, kaip kada musų Jaikrasz 
ežiai, jieszkodami priežaszczių 
girtuokliavimų, vieni kitus ap
kaltina: klerikaliszki laikrasz
cziai už juos kaltina progresi- 
stus, tie gi vėl kunįgue, kadangi 
j e rengia bažnycziose fairus ir pa- 
verezia parapijų sales ant tūlo 
laiko į girtuokliavimo vietas, į 
antras karezemas. Kas ežia isz- 
tikro kaltas, asz neapsiimu spręs- 
ti, tiek nuo savęs priduriu, kad 
sz*ędien Amerikos lietuviai, tur
but, daugiausiai girtuokliauja, 
daug daugiaus negu senojoj tė
vynėj. Net tie lietuviai, kurie 
senojoj tėvynėj visai negėrė, 
“liuo»ybės žemėj” girtuokliais pa- 
stoja. Kaipgi prie gėrymų ne 
pripras, kadangi iszlipęs Ameri
koj ant kranto, lietuvys patinka 
savo brolį ar pažį>*tan*Į, k u riša i 
sveczię vaiszina tuojaus svaigi- 
naneziais gėrymais. Būdamas isz 
pradžių be darbo, žinoma, apsi
gyvena pas lietuvius, kurie per 
dienas gabena vienę paintę po ki
tai puikaus aluezio, girtuokliauja 
vyrai, o dar dauginus skaisezios 
moterėlės. Prie gėrymų priprati
na svecz'ę, kol jis dar darbo ne
turi, tai gavęs darbę,toksai laiko 
už nuodėmę ne sekti pėdoms se 
ninus Amerikoj gyveuanczių, 
randa draugų' girtuoklių, su to
kiais wis gerinus susipažįsta ir 
pavirsta pats į girtuok’į; kokio 
darbo iszmokina, tokį turi dirbti. 
Amerikos miestuose apsigyvenę

virszum 20 metų, ant senatvės, 
pradėjo ję nužiūrėti ir apkaltinti, 
kad ji turi jaunikį. Moteriszkė 
isz tų apkaltinimų juokėsi, bet 
vyrę tie juokai dar labiaus įpy
kino; pagriebė jis britvę ir su ja 
perpjovė paezios gerklę ir tę at
likęs ir pats pasipjovė.

Audra ir vėtros.
Smarki audra ir vėtra siautė 

Nev Yorke ir jo aplinkinėse, y- 
pacz ant jūrių vėtra daug blėdies 
pridirbo. Žino apie susidaužymę 
keliolikos mažesnių laivelių, ku
rie vėtros likosi ant kranto isz- 
mesti ir sudaužyti, dar daugiaus 
yra pagad’ytų. Ne sugrįžo ant 
kranto irdiktai žvejų valczių isz- 
plankusių žvejoti.

Nelaime ant geležinkelio.
Brinley, Ark. Bėgantis nuo 

ežia į sziaurius Cutton Būt gele
žinkelio pasažierinis trūkis, per
važiavęs per stovinezię ant kelio 
karvę, iszszoko isz rėlių. Maszi- 
stas tapo užmestas ant garinio 
katilo ir su visu iszkepė; peczku- 
rys gi baisai apdegė.

Isz darbo lauko.
5 Trobon, Pa. Darbinįkai 

Mercier Co. . kastynių rengia 
sztraikę. J

< Pineville, Ky. 500 kalna
kasių czianykszczių kastynių pa
kėlė sztraikę.

Rivernide, Oh. Czianykštė 
geležies dirbtuvė, iszstovėjusi 
kelias dienas, pradėjo vėl dirbti.

» RavLiNS, Wyo. Rado ežia 
turtingus anglių plotus, ant ku 
rių nori parengti naujas kasty- 
nes.

® Hyde Park, Pa. Pradėjo 
ežia dirbti nauja blėtosdirbtuvė; 
kaip sako, joje darbo užteks ant 
ilgai.

• Detroit, Mich. Darbai czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai; rodosi, kad darbo už 
teks ant ilgai.

T Fontanete, Ind. Darbai ežia 
eiua pusėtinai, bet kad daug yra 
žmonių be darbo, tai darbę visgi 
sunku gauti.

5 Nevport, Ky. Czianyksz- 
ežios geležies dirbtuvės, iszsto 
wėjui*ios per tris eanvaites, pra
dėjo vėl dirbti.

Joliet, III. Czianykszczios 
Great W. Tin Mill geležies dirb
tuvės, po 2 sanvaiezių stovėji 
mo, pradėjo dirbti.

Taylorville, III. Czia- 
nykszcziose kastyuėse darbai eina 
ne praszcziausiai, ir yra viltis, 
kad jie dar labiaus pasigerįs.

5 Ambbidge, Mont. Darbai 
eina ežia prastai, dirba vos po 2 
—3 dienas ant sanvaitės, darbi
nįkai vos gal uždirbti ant mais 
to.

Sparrovs Point, Md. Czia- 
nykszczios laivų dirbtuvės Ma- 
ryland Steel Co. pradėjo dirbti. 
Dirbtuvės tos stovėjo per tris 
metus.

Wheeling, W. Va. Czia- 
nykszczios Aetna Standard 
Works dirbtuvės, iszstovėjusios 
vienę sanvaitę, pradėjo vėl 
dirbti.

Saginav, Mich. Girdėt, 
huk į vakarus nuo ezito miesto 
rado naujus, labai turtingus an
glių plotus. Nori ežia parengti 
kast y nes.

5 Baltimore, Md. Czianyksz- 
czios geležies dirbtuvės pra 
dėjo dirbti visose savo dalyse 
piluę laikę, Rodosi, kad darbo 
užteks ant ilgai.

Andf.rson, Pa. Czianyksztė 
American Steel Work Co. numa
žino savo darbinįkų uždai bį. 
Darbinįkai ant to ne sutinka ir 
nori sztraikę pakelti.

W e>t Nevton, Pa. Czia
nyksztė Hamilton Ttn PlatėCo. 
priėmė darbinįkų užgirtę užmo- 
kesnio tabelę ir tokiu budu pra- 
szalino rengianįę sztraikę.

Hazleton, Pa. Darbai kas- 
tynėse szito apskriezio eina pras
ta*. Wargas terp darbinįkų labai 
didelis, jie net nutaiė kreipi i esi į 
kongre-ę su prašymu pagelbos.

Cjnnelsvilles apskrityj 
kokso pecziai pereitę sanvaitę 
dirbo ger>aus. Cambr a Iron Co. 
uždegė 70 naujų peczių ant Mo- 
lill; S te v art Iron Co. uždegė 35. 

lietuviai paprastai gyvena krū
voms, tarytum jie bijosi iszsi- 
skirstyti. Tas atsilepia ant visų 
gyvenimo. Jeigu,- paveikslan, 
viena isz drauge gyveuanczių 
moterų bus girtuoklė, tai prie 
gėrymo priverezia ir kitas, pa
skui isz kaleinos ir kitos paintes 
neszioja, jeigu viena ir ne norė
tu, tai ję kitos apjuodina, apkal
ba. Kiek tokios girtuokliaujan- 
czios moterėlės alaus iszgeria, nė 
jautis tiek vandens neiszgers. 
Prie girtuokliavimų jos pripra 
tina boardingierius, verezia gerti 
ir mažus vaikus ir tuos užmusza 
girtuoklystė. Jeigu pa^taiko kur 
vestuvės ar kriksztynos, kiek 
bertainių alaus iszgeria per kelias 
dienas? Apart to, mato tankiai 
pasigėrusį ir kokį isz teip vadi
namų vadovų mokintojų; pama
tę tokį sykį girtę, jau nepaklau- 
sys.jeigu toksai vadovas-mokin- 
tojas ir kasžm kaip gintų nuo 
girtuokliavimų. Nors sziędien 
lakraszcziai peikia girtuoklystę, 
ragina prie blaivystės, bet gir
tuokliai laikraszczių ne skaito, 
vieton jų mato vien piktus pa
veikslus, kurie nedaleidžia blai
vai užsilaikyti. Ant sumažinimo 
girtuoklystės reikia pirma vi
siems vadovams sueiti į vienybę 
(tas turbut ne greitai atsitiks. 
Rd) ir darbuotiesi visiems isz 
vien. Reikia visokius balius, ap- 
vaikszczi<>jimus, vestuves, krik- 
sztynas kelti paprastoms, o ne 
szventoms dienoms, laikę jų su
trumpinti. Tęsyk ne bus tiek laiko 
ant girtuokliavimo, atliks ir ne 
vienas doliaras lietuvių kiszeniu- 
je. Man teko matyti, kaip vienoj 
vietoj pats žmonės buvo tę vis- 
kę supratę ir norėjo įvygdyti, 
tikt nepasisekė, kadangi tam 
nutarimui pasiprieszino kunį- 
gas, kuosai isz sakyklos apreisz- 
kė, kad neturi laiko davi
nėti szliubų, arba kriksztyti vai
kus sziokiomis dienomis. Sziędien 
žmonės toj vietoj pildo vėl pa
garsėtus bažnyežioj prisakymus, 
užtai girtuoklystės, kurios buvo 
pradėjusios.mažintiesi, vėl sugrį
žo į tas paczias vėžes, kaip buvo 
pirmiaus, žmonės vėl pradeda la
biaus girtukliauti.

Biznierius.

Chicagos Lietusiai.
Chicsgos lietuviai, girdėdami 

atsiszaukimę Koperniko Dr-tės 
isz Baltimorėz ir teipgi masty
mus kitų lietuvių ant tvėrimo 
naujo tautiszko Susivienijimo, 
ryžosi tę klausymę pekelti. Per- 
kratenėjimu to reikalo užsiėmė 
draugystės: “Lietuvos Sūnų”, 
“Liuosybėa” ir “Teisybės Mylė
tojų”. Apsvarszczius tę reikalę 
gerai, pasirodė, kad sutvertas 
naujas Susivienijimas neatnesz pa
geidaujamos nuados nė jo sąna
riams, nė vi8uomėnei;prieszingai 
-padalys lietuvius į dwi partijas 
ir tikt sukels nereikalingas bar
nis vienų su kitais, kurie stabdys 
visokį gėrę veikimę. Taigi augsz- 
cziaus paminėtos draugystės su
tiko ant to, kad tvėrimę naujo 
Susivienyjimo atidėti į szalį, o 
kas nori, gali remti sziędieninį 
Susivienyjimę rūpindamiesi rink
ti ant virszinįkų dorus žmonis, 
perkratinėti jo konstituciję, jei 
kas yra negero — iszbraukti, 
o ko trūksta — dapildyti; 
lengviau yra sziędieninį patai
syti, negu nauję geru padarytu

Į vietę tverti nauję Susivie- 
nyjimę, Chicsgos lietuviai atrado 
už naudiget-nį darbę: parengti 
Chicagoje gėrę lietuviszkę salę, 
kur galėtų laikyti tautiszkus ap- 
vaikszcziojimus, praneszimus, 
teatrus, balius ir tL Ant įrengi
mo tokios salės keta užsidėti 
kooperatyviška draugystė. Ant 
pirmo įneszimo szio reikalo pri
stojo 17 kandidatų, pagal kurių 
iszsitarimę kiek akcijų kuris 
paima, pasidaro 1620. Programę 
bucianezios draugystės paduosime 
kitame “Lietuvos” numeryj. No
rinti dasižinoti apie mierius drau
gystės, tegul atsišaukia, o kada 
bus laikas, tada gaus užkvieti- 
mę ant susirinkimo ir iszklaui-ę 
mierius tverianezios draugystės, 
matys ar ji yra mums naudinga 
ar ne.

Isz Glen Carbon, 111.
Czia wii d.-ugiaus pradeda isz- 

kitų kraštų kraustytie»i lietu 
vai. Kao tikt vėl nesusitvertų 
kokia girtuoklių pesztukų gauja, 
kaip tai seniaus buvo, kuri akyse

svet m ta u ežių pažemino ne tikt 
savę, bet vi-us lietuvius. Szita 
me miestelyj tūli lietuviszki gir
tuokliai keldavo pesztynes, rods 
ne kaipo lietuviai, bet kapo rusi
nai aiba rusai, viskas mat puolė 
ant rusinu sprando. Seniaus, kada 
gerinus uždirbo, tai nors girtuo
kliavo, peszėsi ir provojosi,visgi 
dar galėjo iszmistr; dabar, užėjus 
bedarbės laikui, yra visai kitaip: 
musų broliai ne turi skatiko, rei
kėjo keliauti kitur darbo jieszko- 
ti, o czia daugeliui tiuko pinįgų 
net ant nusipirkimu tikieto. Mat 
kaip muso miestelio lietuviai gy
vena! Dieve saugok, kad czia ne 
susirinktų vėl tokia gauja. Lai- 
kss jau mums pabusti, aptiszvie- 
sti. Antai kitos tautos nesigaili 
nė pinįgų, nė troso ant pakėlimo 
tamsesnių brolių, mes gi szitoje 
liuosybės žemėje stengiamėei 
szinkorių ir skwaj*erų ki-zenius 
pripildyti. Laikas butų nors dalį 
tų pinįgų ant lietuvystėelabo pa
skirti!

Skarmalas.

Isz Elizabeth, N. J.
Lietuviai gyvenanti Eliza- 

bethe elgiasi gražiai. Clarko 
sztornįkai susitaikė ir nutarė nuo 
7 valandos vakaro kasdienę už
daryti savo sztorus, per tai da
bar vakarais daug dailinus iszro- 
do negu pirma; pagelbinįkai ga
lės teiposgi sziek tiek pasilsėti. 
Draugystė Lietuvos Sūnų gerai 
laikosi ir auga, kadangi dabar į- 
stojimas kasztuoja tikt vienę do- 
liarę, todėl yra daug pristojan- 
czių. Pigus įstojimas bus bene 
jau vien szitę mėnesį.

Žmogus.

Isz East St Louis. III.
Lietuviai szitame miestelyj 

sziuom tarpu gyvena gana ra
miai. Rods kokiais nors tau
tiškais darbais pasigirti ne 
galime, kadangi toki darbai mu
sų lietuviams nė ant mislių ne 
užeina. Tuom tarpu nėra terp 
mus pesztynių, nesutikimų. A- 
cziu Dievui ir užtai. Gal būt, kad 
tolinus kibsi m ė** ir prie tautiszkų 
darbų. Jurgelis

Prigėrė.
2 d. Liepos, Brocktone, Mas., 

mažume prudelyj prigėrė lietu 
vys, Pranciszkus Lukoszevy- 
czius. Welionis buvo 24 metų 
amžiaus, paėjo isz Kauno gub., 
Seredžiaus parapijos, Pikcziunų 
kaimo. Skęstantį matė trys ant 
kranto stovinti žmonės, tikt 
vienas isz jų bandė gelbėti, ban
dymas vienok nepasisekė.

Suwažinčtas.
Washington, Del. 9 d. Liepos 

czia tapo teip sunkiai geležinke
lio trūkio suvažinėtas koksai lie
tuvys atkakęs isz Chicago, kad 
nėra nė jokios vilties ant išgiji
mo. Nežinia vienok kas jis yra ir 
isz kur paeina. J. M. T.

Isz wisur.
B Galicijoj išdegė miestelis 

Jagielnica. Sudegė czia su vi- 
skuom 400 namų, teiposgi bažny- 
czia ir žydų sinagoga.

|| Anglių kastynėse Glivicuo- 
se, Prūsų provincijoj Szlezijoj, 
atsitiko dideli nejaimė. Besilei
džiant darbinįkamsį szaftę,nutru
ko virvės leidimosi prietaisos ir 
darbinįkai nupuolė ant dugno. 
Prie to 24 žmonės tapo užmuszt*.

8 Altonoj, prie Hamburgo, 
Wokiet*joj, visa kareivų rota, 
pavalgiusi pietus, nuo jų apsirgo, 
165 kareivius reikėjo gabenti į 
bgonbutį, Kokia priežastis ap- 
sirgimo, nežinia. Walgis buvo 
sutaisytas isz tokių produktų 
kaip visada. \

| Po miestu Jekaterinoelaviu, 
pietinėj Maskolijoj, ant upės 
Dnepero užsidegė laivas kerosi- 
no prikrautas. Pradegus virvėms 
nuo inkaro, degantį laivę nune 
szė vanduo po tiltu geležinkelio 
lin jos. Liepsna buvo teip dide 
Ii, kad uždegė ir tilię, kurio di
desni dalis sudegė.

| Į mifr-tę Koelnę, vakarinėj 
W*>kietijoj, atkako giedotiai u-z 
Altendoifo ir parengė konoertę. 
Koncertas pa-isekė kuo geriau 
šiai. Gi įžtant namon, du giedo 
nai pasimirė, kiti gi sunkiai ap

sirgo teip, kad reikėjo tuojaus 
juos gabenti į ligonbutį. Daktarai 
nusprendė, kad jie yra užnuodin- 
ti, bet kas ir kur juos nžnuodino, 
to ne gal susekti.

B Mieste Eisenach, Wakarinėj 
Wokietijoj, profesorius Deuhardt 
neseniai parengė gydinyczię, ku
rioj gydo vien mikeziojanezius, 
arba kitaip turinezius pagadytę 
kalbę. Szį metę toje gydinyczioje 
buvo isz viso 137 mikeziojanti, 
terp kurių 115. buvo isz Wokie- 
tijos, 8 isz Austrijos, 2 isz Szvei- 
carijos, 7 isz Maskolijos, 3 angli- 
jonai ir du amerikonai. Isz to vi
so gydytų skaitliaus tikt 25 iszė- 
jo neiszgydyti.

B 20 d. Sėjos, kaip raszo isz 
Kijevos, Maskolijoj, ant geležin
kelio linijos terp stacijų Czerno- 
vudka ir Kazatin užėjo tokia di
deli krūva kirminų, kad jie abt 
didelio ploto ’ su visu užklojo 
geležinkelio liniję. Atbėgęs trūkis 
sutrynė kirminus, nuo ko reles 
pasidarė teip slidžios, kad trūkis 
per tę vietę perbėgti negalėjo ir 
sustojo. Kelię reikėjo nuo kirmi
nų nuvalyti ir tikt potam trukiai 
galėjo per tę vietę perbėgti.

fi Wengnju8 sostapilėj, Peszte, 
pasimirė pagarsėjusi savo laike 
duktė amerikoniško milijonie
riaus, Wardo, isz Detroit, Mich- 
isztekėjusi už prancuziszko kunį- ‘ 
gaikszczio Chimay. Kunįgaiksz- 
tienė, iszgyvenusi kelis metus su 
savo wyru, sulaukė dvejatos 
vaikų. Nusibodo vienok jai ra
miai gyventi, apleido ji wyrę 
ir vaikus ir iszdumė isz Pary
žiaus su czigonu muzikantu isz 
Wengrijos. Dabar ji pasimirė prie 
gimdymo czigoniuko.

U Daugiausiai neregių yra 
Egipte, paskui eina kili krasztai 
sziaurinės Afrikos, taigi Tunis, 
Tripolis, Algier ir Morokko. Eu
ropoj daugiauiai jų yra Iszpani- 
joj; rytinėj Europoj, taigi Mas
kolijoj, neregių yra daugiaus ne
gu Wok ietį joj, Prancūzijoj arba 
Anglijoj. Tas paeina nuo to, kad 
Maskolijoj trūksta gerų akių dak
tarų ir žmonės czia jieszko pagel
bos pas visokius burtinįkus, fel- 
czerius, tikt kada tie neiszmanė- 
liai jau apjakina, tęsyk kreipiami 
prie tikro daktaro.

|| Ant salos Sicilijos, pietinėj 
Italijoj, mieste Palerme, prie 
tukstanezių žmonių susirinkusių 
ant pasivaikszcziojimo miesto 
parke, vagiliai pavogė jaunę, . 
turtingų tėvų dukterį, 16 metų 
Clorindę Dalpitrosę. Mergina 
vaikszcziojo parke su tėvais ir 
pažinstamais. Užpuolikai paver
žė nuo tėvų merginę, įsodino į 
laukiantį vežimę ir nuplesz&ėjo. 
Nors ant riksmo subėgo daug 
policijantų, bet nepasisekė pa- 
vogtę merginę atimti, nė sugauti 
nors vienę isz užpuolikų. Kaip 
sako, jie buvo pasamdyti vieno 
Palermos universiteto studento. 
Mat Italijoj vagia ne tikt žmo
nių lobį, bet ir jaunas merginas.

fl Ant Sziaurinio szouo Harzo 
kalnų, Wakarinėj ^Vokietijoj, 
siautė neišpasakytai smarkios 
audros su debesų perplyszimais, 
nuo to užgimė dideli tvanai, 
daugiausiai blėdies jie pridirbo 
Braunschweigo kunįgaiksztystėj 
ir pietinėse dalyse Hanovero pro
vincijos. Wisa8 Wolfenbuettel 
pavietas vandens apsemtas: lau
kų vaisiai su visu isznaikiuti, 
gyventojams nėra kę rinkti. Di
desni dalis miesto Braunschveigo 
teiposgi vandens apsemta, sztrit- 
kariai ulycziomis ne gal bėgioti. 
Prigėrė prie tu daug žmonių ir 
gyvulių, kiti gi iszsigelbėjo tikt 
į laikę apleidę savo namus; tie 
iszbėgiojo į kalnus. Blėdį tvanų 
padarytę skaito ant daugelio mi
lijonų markių.

>B Mieste Eifurte, Turingi joj, 
Wokietijoj, atsitiko vėl sumiši
mai, ant suvarymo jų visų po
licijos ir ugnasargių pajiegų vos 
užteko. Maisztus pakėlė vienas 
mėsinįkas, kurisai už kę ten bai
siai sumuszė savo mokintinį. 
Žmonių minios nusprendė užtai 
pamokyti nežmoniszkę mėsinįkę 
ir jį gerai nuplakti. Susidedantis 
isz kelių sz mtų pulkas žmonių 
nutraukė į mėsinįko namus. Po
licija sutiaukė ugnagesius su ga
rinėms <*ziri-zkynėm*», kurie palei
do szaltę vandenį ant besiver-
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iianczių į mėsinį ko namus mi
nių, bet tas jų ne=>uwald€. T?s*yk 
policijantai iszsitraukė kardus ir 
su jais žmonis pradėjo waikyti. 
Ant iszwaikymo wienuk reikėjo 
keturių walandų. Prie to kelios 
deszimtys žmonių likosi suaresz- 
tuotos.

| Pradžioj wasaros pietinėj 
Wokietijoj siautė baisios audros, 
kurios neiszpasakytai daug blė- 
dies pridirbo wisokiose wietose. 
Apie Eiffelį dideli plotai tapo į 
tirus pawersti. Apskricziuose Aug 
sztutinio Reino reikėjo siųsti ka
riauną į pagelb? gywentojams. 
Užtwioę wandens pragraužė gele
žinkelių pylimus, nuplowė winy 
ežias. Pfalze audros ne ma
žai nelaimių atgabeno; ežia 
net keliusde^zimtys žmonių ta
po perkūno užmusztų. Pietinėj 
Austrijoj, kaip antai Kroati
joj audros dar daugiaus blėdies 
pridirbo; daugumas jawais užsė
tų laukų wisai twanų isznaikinti. 
Užtwinę netikėtai kalnuose van
dens nuueszė kaimus su žmonėms 
ir su jų gywuliais, Skaitlius pri
gėrusių žmonių dar tikrai neži
nomas, bet jis nemažas.

į 15 d. Sėjos, isz miesto Wo- 
logdos, Sziaurinėj M a sk oi i joj isz- 
wažiawo pacztas, vežė jis su wir- 
szum 30000 rublių auksinių ir si 
dabrinių rando pinigų. Įwa 
žiawus į giri?, poeztalijonas su- 
mislyjo pinįgus paszluoti, bet 
kad ne reiklų su vežėju dalytie- 
si, jį užmuszė, kun? nuvilko to
linus, iszėmė pinįgus, palikęs ant 
kelio vežini?, pats pasislėpė gi
rioj. Wežim? rado bestovintį 
iszsiųstas ant peržiūrėjimo linijos 
telegrafo urėdnįkas ir davė tuo 
jaus žini? žandarams. Žanda
rai į treczi? dien? už 
tiko girioj ir poeztalijon?, atga
beno į Tol m? ir pasodino į kali 
nį. Pmįgų prie jo rado tikt 7500 
rubl., kilus, turbut,užkasė girioj. 
Nė lai^zkų, nė laiszkuose siun- 
cziamų pinįgų jis neėmė, nors 
juose buvo su virszum 15000 
rubl. Mat privatiszkų žmonių 
skriausti ne norėjo, paėmė vien 
rando pinįgus.

| Kazokų Žemėj ant Dono, at
sirado prana^zė, kuri už užmo 
kęsui į žmonėms pasako, ateitį. 
VVaikszczidji ji vyriszkai apsirė
džiusi, žmonės teip spaugai tiki, 
kad laiko j? už pranuszę ir szven- 
t?; traukia dideliais pulkais,nesza 
pinįgus, kad tikt dasižinoti nuo 
juos ateitį, jeigd ji negera, tai 
užperka maldas ant atitolinimo 
pikto. Nors pranaszei žmonės su
deda dideles dovanas, bet to jai 
neužtenka, kadangi po jos kiek
vienam atsilankymui visur pra 
puola braugesni daiktai ir pinį- 
gaL Girdėdama apie tokias va
gystes,Staroczerkasko policija pa 
kvietė prauaszę^ ir pareikalavo 
nuo jos pasparto, kadangi jo ne 
turėjo, todėl rengėsi suaresztuo- 
ti. Dažinoję apie tai gyventojai 
susirinko, dideliu pulku nutraukė 
į poL ei j? ir pareikalavo paleidimo 
pranaszės; kadangi susiriukusų 
buvo netoli szimtas žmonių, vy
rų ir moterų, policija ne diyso 
pnesztarauti ir iszptldė reik a ta
vim?. Iszliuosavę “»zvent? pra- 
naszę” su procesija nuvedė j? na 
mon.

| Indo Chiuuose, Pietinėj Azi
joj, vieszpatyrtėj Stjamo, kiek 
viena mergina priaugusi paskirtų 
savo amžiaus metų, jeigu ji ne 
isztekėjo, pastoja karaliaus si 
vaszczia. Tokias merginas atsa
kanti urėdai suraszo ir apie jų isz- 
davim? už vyro rūpinasi jau 
pats karalius. Wadina ten to
kias mergas “vieszpatyst ės mer
goms”, paimti jas už paczi? turi 
8 jimiecziai už kokius nors nusi 
dėjimus. Kituose krasztuose an
tai nusikaltę kuom vyriszkiai 
būva sudų ant visokių bausmių 
nusprensti, Sij me gi už mažės 
nius prasižengimus jie privers
tinai turi imti ui paczi? vien? 
isz “vienpatystės mergų”, taigi 
tokių merginų,kurios paezios ne 
galėjo isztekėti. Nuo to negal
atsisakyti nė mergina nė vynsz 
kis. Jeigu vyriszkio priesz vieš z 
patystės tiesas prasižengimas ma 
iesnis, tai vale jam iszsinnkti 
sau toki? isz vie»zp;<tyslės mer
gų, kokia jam patinka, prie di
desnių nut-idėjimų rinkti ne vale, 
turi nusikaltėlis imli toki? mer 
gi n?, koki? jam valdžius pasky

rė. Esant tokioms tiesoms, Si- 
jame labai sunku rasti neapsive
dusi? seu? mergin?, kadangi to
kioms valdžios vyrus rūpina. 
Nėra ten nė tiek nusidėjimų terp 
vyriszkių, kadangi jie saugojasi 
prasižengti, bijodami,kad ne reik
tu imti įaudo merg? už paczi?. 
Mat tos tiesos iszeina krasztuiant 
gero, kadangi mažina nusidėjėlių 
skaitlių, saugoja ir suklypusias, 
piktas, netikusias merginas nuo 
ilgos mergystės.

Rytui ir protestuojau- 
cziam Chicagos 

komitetui.
Po “Garsui”, “Rytas” ant mus 

užsipuola už kritik? Chicagos 
mokslainės ir žinoma, kaipo dar 
jaunas laikraszlis, nepažįstantis 
kas lakraszcziams daleista, o kas 
ne, vieton atsakaneziais argu 
mentais isz rody t i neteismgum? 
musų kritikos, teip kaip ir Chi
cagos protestuojantis komitetas, 
griebiasi redaktoriaus ypatos. 
Ant tokių užsipuolimų paprastai 
laikraszcziai ne atsako ir mes ne 
tnislyjame teisintiesi priesz už 
poulanczius ant mus, bet pasiry- 
žome nors pavirszutiniszkai isz- 
reikszti musų kaltes lietuviszkai 
visuomenei. Jeigu mes norėtumė 
eiti takais musų prieszų, tai jau 
seniai, kaip tikt jie pradėjo pa
slėptoms denuncijacijoms ir tai a- 
sabiszkoms priesz mus kariauti, 
butų pakilusi kova no tikt lietu- 
viszkuose laikraszcziuose, tuom 
tarpu mes tokios kovos su susisoli- 
darizavusiais musų prieszais ne 
pradėjome,kadangi ji užgriebtų ir 
visai ne kaltu:, ji padalytų musų 
silpnas eiles į dvi terp tavęs 
besitaujanezias puses. Kas sė
ja vėj? ir nesutikimus, tas renka 
audr?; ne gerai būt jeigu ji terp 
mus užgimti turėtų. Jeigu tas 
turės kada atsitikti, ne musų tai 
bus kaltė, bet tų, kurie tam takus 
tai?o.

“Rytas” vienoje vietoje szi- 
teip atsiliepia: “Dabar jau tokia 
gadynė; kad ko ne sumynė ko
joms, ne sumuszė kumszczia, ne 
sumalė liežuviu, tai eina pakar- 
niai su gromata pas sužagt? val- 
namanystės rėdytoj? laikraszczio 
—tai tas tuojaus padaro .-ud? 
ant visos tautos—kaltinįk? nusu 
dydamas be apginėjų”. Mums 
rodosi, kad toki be apginėjų nu- 
sudyjimai taukiaus pasitaiko kle
rikalų pusėj. Mes dirbame, turbut, 
seninus ant lietuvystės dirvos ne
gu musų dabartiniai prieszai ra- 
szyt iszmoko, dirbome ir t?syk, 
kada dar lietuviszkų laikraszczių 
ne buvo, bet kur mes ir kada teip 
elgemėsi, kaip mums musų prieszai 
užmeta? Ant asabiszkų kandžioji
mų mesdar neatsiliepsime,kadangi 
tokius įkandimus mes turime tie- 
s? atleisti arba ant jų numakzini- 
mo kreiptiesi į valdžias, bet ne va 
lia mums tylėti, jeigu musų prie
szai visuomeniszkus reikalus į ne- 
atsakanežias asabiszkas vėžes nu
kreipia, tie reikalai, tai ne reika
lai mus vienų, bet milijonų žmo
nių.

“Rytas”, pradžioj savo straips
nio, sako: “Lietuva” iszeinanti 
Chicagoj kritikavoja (turbut kri
tikuoja. Rd) lietuviszk? mokslai- 
nę prie szvento Jurgio bažny- 
czios, kuri? kėravoja (?) seserys, 
bet žinant kaip sunku įsteigti be 
paveikslo, be pradžios, be knįgų, 
“Lietuvos” kritika užsipelno 
skurdų pasigailėjim?. Kuom kal
tos lenkiszkos seserys,kurios pasi- 
szventė dėl (?) pralavinimo ma
žų lietuvaiczių—sunku supinėti”.

Paveikslo ant steigimo mok- 
slainės nėra reikalo iszdirbti, ka
dangi paveikslai kitų tautų, aug- 
szcziaus pakilusių, jau seniai isz 
dirbti, reikia tikt musų mokslai- 
nių užveizėiojams su jais susi pa
žinti ir juos perneszti ant lietu 
vi-zkos dirvos. Kad sunku įsteig
ti mokslainę be at>akanczių rank- 
vedžių, mes t? žinome; prie lo
kių mokslainių reikalingas toksai 
mokintojas, kuris knįg?‘užstotų, 
taigi gerai mokantis lietuviszk? 
kalb?, kurios privalo ir lietuvių 
vaikus iszmokinti; ne mok a n ežio* 
lietuviszkai svetimtautės to juk 
berankvedlių nepadarys!Antisz- 
simokinimo lenkiszkoe kalbos lie 
tuvių vaikams yra užtektinai 
lenkiszkų mokslainių, kam ta 
kalba reikalinga, gali siųsti savo 
vaikus į lenkiszkas; lenkai juk 
neužlaiko mokintojų, kure mo
kintų lietuviszkai, todėl ir mums

nėra reikalo per savo mokslaines 
palaikyti terp lietuvių lenkystę. 
K? pelnys lenkystė per neatsa 
czi? už lietuvių pinįgus užlaikom? 
mokslainę. t? turi žudyti lietu
vystė. T?, mums rodosi, supranta 
ir “Rytas”? Ne lenkiszkos sese
rys kaltos, kurios teip lietuvių 
vaikus mokina, kaip paezios mo
ka, bet tie, kurie jas į lietu v isz- 
k? mokslainę parsitraukė, nors 
jos neatsako lietuvių reikalavy- 
mams. Lietuviu Amerikoj, turė 
darni liuosybę ežia rengti grynai 
tautiszkas įtaisas, turi rūpintieji 
iszdirbti ir reikalingas isz lietu
vių pajiegas, lietuvių pinigai tu
ri eiti ant palaikymo lietuvių, 
o ne svetimtauezių, kurie juk 
prie musų vargų ne prisideda. 
Kaip gi iszsidirbs musų lietuvisz- 
ki mokintojai, jeigu musų mok 
slainių užveizėtojai traukia swe 
timas mokintojas, jeigu lietuvių 
pinįgus apvervzia ant užlaikymo 
svetimtauezių. Pinįgų tų, mums 
rodosi, užtektų ant užlaikymo 
pusėtino tikro lietuvio mokinto- 
jaus. Jeigu tokio Amerikoj nėra, 
reikia nors isz Europos parsitrauk
ti,teip kaip parsitraukiame ir ku
li įgus.

Tokios yra musų nuomonės. 
Kas nori, gali jas apgailestauti. 
Mes tikime vienok, kad mus pa
rems didesni, nors apszviestesnių 
lietuvių dalis, ne iszskiriant ir 
geresnių kunįgų dalelės; tokių 
kunįgų rods busnuvargintoj Lie
tuvoj daugiaus negu liuosoj A- 
merykoj.

Szern a s— Budry s.

Apie sapnus.
Daugelis lietuvių tiki į sapnus 

ir gal tikisi szitame straipsnelyj 
rasti iszaiszkinimus, paveikslan, 
k? reiszkia, jeigu kam prisisapna
vo arklys arba jautis? Tokių isz- 
reiszkimų tegul sau į sapnus t i 
kinti jieszko sapniu į kuo-e, mes 
imsime kitas sapnų puses. Mes 
neužginame, kad kaip kada atsi
tinka ir perserginti sapnai, bet 
tokius kiekvienas supras ir be 
sapninįko; toki sapnai teip retai 
žmogų atlanko, kad apie juos ne 
verta ir kalbėli. Mes ežia pakaibė 
sime apie paprastus, kasdien? 
atsitinkanezius sapnus. Ant tokių 
kasdien? atsitinkanezių sapnų per 
ilgus metus pats ant savęs darė 
bandavones Windobonos dakta
ras Pilicz ir sztai k? isztyrė. Pa
gal isztirim? minėto daktaro, 
žmogus pirmoje ir antroje wa 
landoje miego arba • visai nieko 
ne sapnuoja, arba jeigu sapnuoja, 
tai apie senus dalykus arba to
kius, koki visai su jo szi?dieni- 
niu gyvenimu nė jokio susiriszi- 
mo ne turi,pirmose valandose mie 
go sapnai neturi nė jokio suririszi 
mo su dalykais, apie kokiun žmo
gus mislyja budėdamas. Pabaigoj 
gi miego, priesz pabudini?, sapnai 
paprastai vis areziaus riszasi su 
žmogaus dabai tiniu gyvenmu, 
jis sapnuoja taukiaus apie tokius 
daiktus, apie kokius budėdamas 
mislyja, arba apie tokius, kurie 
riszasi su jo neseniai perėjusiu 
gyvenimu. Tas paeina nuo to, 
kad užmigus, pirmiausiai smege 
nyse piapuola paveikslai sz'?die- 
ninių atsitikimų, taigi užmiega ir 
dabartinė mislis, abrozdai gi se
ni, atsitikimai jau užmirazti,, 
prapuolus naujiena, dabartiniems, 
apriieisikia užsilaikę dar žmo
gaus smegenyse. Gerai gi įmigus, 
taigi miego gilumoj, žmogus pa
prastai vuai ne sapnuoja. Tas 
parodo, kad smegenų dalis, kur 
telpa mu»>ų szi?dieninės mislys, 
užmigus žmogui, teipoegi pi r 
miausiai užmiega ir ilsisi. Priesz 
pabudim? gi tos dalys pirmiausiai 
pradeda pabusti, pirmiausiai pra
deda diibti, todėl musų sapnai 
priesz pabudim? vis labiaus ir ar
eziaus kokiu nors budu riszasi su 
musų szi?dieniniu gyvenimu, su 
dabartiniais reikalais ir mislims 
ir juo areziaus prie pabudimo, 
juo artesni musų dabartinių mi 
slų sapnai. Ant persitikrinimo 
apie teisingum? tokios nuomonė. 
D-ras Pilicz, eidamas gulti; bandė 
priimti uimigdanezius vaistus, 
kaip antai, brom?. poraldehyd? ir 
lokius, kurie mieg? ptaszalma, 
kaip antai drut? arbat?, kaw? ir 
tt. Po pirmų vaistų, taigi mig- 
dancz ų, perėjo ilgesnis laikas be 
jokių sapnų ir ilgiaus traukė-i 
t-apnai isz reniai praėjusiogyveni
nio ir toki, kurie nesirisza su gy 
veniniu; po arbatai ir kavai, 
taigi po gėrymų atimancz ų mie- 
g?, daugiaus sapnų būva isz da
bartinio gyvenimo. Tas mat tikt 
parėmė pirmutiu) daktaro Piliczo 
nuspi endin?.

Kaip sakėme, ar art szitokių, 
kasdieninių sapnų, yra ir kiloki, 
kūnų negalirpa pagal szit? teori 
j? iszaiszkinti, bet toki ata timea 
1mI<u retai, i-z tukstĄnęgių žmo
nių gal nė vieno toks nepapras 

i Į tas sapnas neatlanko.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

(T^sa).
su virszum 3 milijonai, kas padaro deszimtą dalį viso Prū
sų gyventojų slcaitliaus; antrę vietų užima Lietuviai 
gyvenanti Ryt Prūsuose arba Prūsų Lietuvoj, jų bus ežia į 
pusę milijono, toliaus eina Daniecziai, gyvenanti ant Jut
landijos pussalio, sziauriniame Szlezvige, kurisai 1863 m. 
tapo nuo Danijos paveržtas; treczių vietų užima slaviszki 
Serbai Lužicai gyvenantai Branderburgijoj.

Rytini dalis žemumos, taigi žemuma prie Baltiszkų jū
rių, į rytus nuo Elbos, ant kurios yra ir Prūsų Lietuva, va
kariniai, Prusai, Pomeranija, Brandenburgija, dalis Szlezi- 
jos arba Szlezijos, provincijos Saksonijos ir dalis karalystės 
Saksonijos, traukiasi iszilgai Baltiszkų jūrių. Paezios Bal- 
tiko pakrantės didesnėj dalyj tveria mažai vaisingus pies- 
kynus, su daugybe ažerų ir klampynių, į vakarus nuo 
Odero turi žemę daug vaisingesnę: gyventojai užsiima gy
vulių auginimu, kadangi tuose, krasztuose yra puikios ga
nyklos. Toliaus nuo pakranezių yra teip vadinamas ažerų 
krasztas, iszrėžytas daugybe kanalų, kurie padirbti ant 
iszdžiovinimo ir ant žmonių susineszimų. Pietini žemumos 
dalis, prie rubežinio iszkilimo diržo yra labai vaisinga.

Ant rytinės žemumos dalies trūksta mineraliszkų tur
tų, nėra ežia nė akmeninių anglių, todėl ir pramonė ne 
galėjo pakilti; kadangi ir žemė toj dalyj ne visur vai
singa, tai krasztai tie stovi žemiaus negu kiti Vokietijoj, 
jie ir recziaus apgyventi. Apart Prūsų karalystės ir visos 
Vokietijos sostapilės, miesto Berlyno, nėra ežia daug dide
lių miestų. Berlyną* turi 1800000 gyventojų, rezidencija 
Prūsų karaliaus ir Vokietijos ciecoriaus, ant upės Spree. 
Isz Berlyno bėga geležinkeliai į visus krasztus. Berlyne 
yra daug visokių augszcziausių mokslainių, viesza bibliote
ka turi apie 700000 knįgų. Netoli Berlyno, prie susibėgi
mo upių Spree ir Havelio, yra tvirtynė Spandau, kur yra 
didelės rando ginklų dirbtuvės ir sudėtas ant karės reika
lų fondas. Ant Havelio yra Potedam, gražioje vietoje, 
ežia yra vasarinis karaliaus rūmas. Ant upės Odero yra 
miestas Frankfurt ant Odero, vedantis gana didelę prekys- 
tų. Netoli to miesto yra Kuneredorf, muszio laukas, kur mas 
koliai sumuszė prusus. Prie įpuolimo Vartos į Oderų yra 
miestas Kueetrin; netoli jo yra muszio laukas Zorndorf, 
kur prusai sumuszė maskolius.

Ant Baltiko jiakranczių, Pomeranijoj, iszėinus miesto 
Sztetino, netoli įpuolimo Odero į Baltiszkas jūres, turin- 
czio 200000 gyventojų, ne patinkame didesnių miestų. 
Sztetinas veda didelę prekystų, gabena tavoms net į kitas 
svieto dalis, tame ir į Ameriką. Prie įėjimo į jo užtaką yra 
Sioinemuende, tvirtynė, ant mažos salutės Usedom.

Baltiko pakrantės į rytus nuo Odero yra vienodos, 
prie jų yra diunai, už kurių pasidarė mažos užtakos; prie 
tokių užtakų yra sziyiien nupuolę seniaus buvę turtingais 
miestai, kadangi sziądien į juos per Įiakranczių diunas ne 
gal prisigriebti didesni laivai. Isz tokių miestų svarbiau
sias Kolberg, prie įpuolimo į jūres upės Persantoe.

Pakrantėse. į vakarus nuo upės Odero daugiaus yra 
jau geresnių užtakų, prie jų yra ir daugiaus miestų, kaip 
antai Straleund, tvirtynė ant Strelasund pertakos, atidali- 
nanezios sahį Rūgi ją nuo kietžemio, Sala ta iszsiszakoju- 
si, turi staezius kreidinius krantus, ant kurių virszaus au
ga puikios bukų girios. Kiel, prie užtakos to paties vardo, 
ant Jutlandijos, didžiausias Vokietijos kariszkas portas 
ant Baltiszkų jūrių. *

Vakarinėj dalyj žemuma vienoda, dideli jos plotai 
Uvėria pieskynus ir stepus, ne trūksta ežia vandens, todėl 
yra ir girių, yra ežia lygumos Heide vadinamos, ant kurių 
auga bruknės ir kitoki szilų žolynai. Tie krasztai apgy
venti retai, gyventojai minta isz vuogų, kurias nesza ant 
pardavimo į miestus ir isz biezių auginimo. Isz gyvulių, 
augina mažos veislės avis. Žemesnėse vietose, ant kurių 
vandens suneszė truputį molio, žemė yra vaisingesnį; to- 
ciose vietose auga girios, yra daugiaus kaimų. Didžiausia 
isz tokių žemumos dalių yra teip vadinama Lueneburger 
Heide, augszcziausiai iszkilusi vieta ant visos vakarinės 
Vokiszkos žemumos dalies: ji yra tai užbaiga besitraukiau- 
ežio nuo pietų Flaemingo iszkilimo diržo.

Žemesnes iszkilimo vietas užima durpinyczios, kurios 
suteikia žmonėms medegą ant kuro; sausesnėse jų vietose 
yra geros ganyklos. Kaip kur žmonės iszdegina durpiny- 
czias ir ant tokių vietų sėja javus; kasa kanalus ant isz
džiovinimo durpinyczių ir vis didesnius jų plotus paver- 
czia į dirbamus laukus. Didžiausia isz tokių durpinyczių 
yra teip vadinama Bourtanger Moor, traukiasi ji iszilgai 
kairiojo szono upės Emso, ant rubežiaus terp Prūsų ir Ho- 
landijos; dabar didesni jos dalis tapo iszdžiovinta ir pa
versta į dirbamus laukus.

Prie jūrių pakranezių, kaip ir Holandijoj ir Belgijoj, 
yra teip vadinami marschu plotai, pasidarę isz jūrių ir upių 
suneszto dumblo. Marszai traukiasi iszilgai visų sziauri- 
nių jurų pakranezių, nuo Szlezvigo iki Holandijos rube- 
žių. Tie plotai tveria puikias ganyklas, ant kurių ganosi 
didelės, duodanezių daug pieno, karvių bandos.

Tirszcziausiai apgyventi tie krasztai yra prie upės Rei
no, taigi Reino ir Vestfalijos provincijose; tas paeina nuo 
ėsanezių ant netolimo iszkilimo turtingiausių Vokietijoj 
anglių ir geležies kastynių.

Isz miestų svaigesni: Ruhrort, isz ežia iszgabena daug 
anglių ir geležies. Dueeseldorf, su 200000 gyventojų, ant 
upės Reino. Dar augszcziaus, teipoegi ant Reino, yra Ko
lonija arba Codn, su 300000 gyventojų; yra toj vietoj, kur 
Reinas, iszsiliuosavęs nuo uolų, tinka plaukimui didelių 
laivų. Yra ežia augszcziausia ant visos žemės katalikiszka 
bažnyczia, jos boksztas turi netoli 560 pėdų augszczio. 
Netoli Reino, ant kairiojo jo szono, yra Krefeld, su 150000 
gyventojų, yra jame daug fabrikų dirbanezių szilkinius 
audimus. Mueneter, Vestfalijos provincijoj, veda didelę 
prekystų teip vadinamais Vestfaliszkais kumpiais. Prie 
įpuolimo Emso į Dolartų yra portinis miestas Emden. Prie 
Jahde užtakos yra HVUkeLmehaven, neužszalantis Vokietijos 
kariszkas portas ant Vokiszkų jūrių. Ant Friziszkų salu- 
czių yra parengtų daug maudynių, terp tokių svarbiausios 
yra Norderneg. Prūsams priguli ežia maža Balutė Helgoland.

Į sziaurius nuo Wezeriszkų kalnų yra miestas Hanover, 
turintis su virszum 200000 gyventojų, ant upes Leinos, 
kuri nuo ežia tinka laivų plaukimui. Yra ežia daug fa
brikų, kadangi netolimuose kalnuose yra daug akmeninių 
anglių kastynių. Į sziaurrytus nuo Harzo kalnų yra 
Magdeburg, turintis 300000 gyventojų, drūta tvirtynė.

Ant iszkilimo žemutinio Reino yra miestai Elberfdd 
ir Barmen, tverianti kaipi vienų miestų, kiekvienas turi

po 150000 gyventojų, abiejuose yra daug medvilnės audi- 
nyczių. Solingen ir Bemsheid garsus savo plieniniais isz- 
dirbimais. Eseen, yra ežia didžiausios ant visos že
mės Kruppo kanuolių dirbtuvės. Dortmund, su 150000 
gyventojų, netoli to miesto yra labai turtingos geležies ir 
akmeninių anglių kastynės.

Ant iszkilimo Augsztutinio Reino didžiasas miestas 
yra Frankfurt ant Maino, turintis 300000 gyventojų, se
niaus jis buvo sostą pilė visos Vokietijos, ežia susirinkdavo 
pirmutinis vokiszkas parlamentas.

Poznaniaus provincijoj didžiausias miestas yra Poz- 
nan, turintis apie 80000 gyventojų, isz dalies jau suvokie
tėjęs. Gniezno, sostapilė senoviszkų archivyskupų ir se
noji Lenkijos sostapilė. Kruezvica, pirmutini Lenkijos 
sostapilė.

Į pietus nuo Poznaniaus provincijos yra Szlezija, arba 
Silezija, viena isz turtingiausių ir tirszcziausiai apgyventų 
Prūsų provincijų; seniai ji prigulėjo lenkams, ir dabar 
dar jos dalis, teip vadinama Augsztutini Szlezija, yra per 
pusę suvokiecziuotų lenkų apgyventa; likusi dalis visai 
suvokiecziuota. Szlezijoj yra daug akmeninių anglių kas
tynių. Svarbiausias miestas yra Breelau, lenkų Wrodau' 
vadinamas, turi netoli pusę milijono gyventojų, didžiau
sias ir turtingiausias miestais rytinėj Vokietijoj, ant upės > 
Odero; netoli yra Leuthen, muszio laukas, kur Prusai su- 
muszė Austrijokus. Košei, teiposgi ant Odero, tvirtynė. 
Ant Katzbacho yra Lignica arba Lieguitz, jo aplinkinėse 
yra keli muszio laukai. Augsztutinėj Szlezijoj svarbiausias 
miestas yra Opeln arba Opole.

Meklenburgo kunįgaiksztystes užima pakrantes 
Baltiszkų jūrių į vakarus nuo Pomeranijos. Susideda jos 
isz dviejų kunįgaiksztyszczių: Meldenburg Schwerino ir 
MekLenburg Strelitzo. Seniaus apgyventos buvo slavų, 
bet tapo jie visai suvokecziuoti, kunįgaikszcziai, pats susi- 
vokiecziavę, vertė tautų prie vokietystės. Kunįgaiksztys- 
tės tos retai apgyventos, abejose skaitlius gyventojų ne 
kiek pereina pusę pusę milijono ; gyventojai užsiima dau
giausiai gyvulių auginimu; garsus isz savo drūtumo mek- 
lenburgiszki arkliai. Miestas 8chwerin, kunįgaikszczio 
sostapilė, Strelitz, sostapilė kitos kunįgaiksztystes.

Linos! miestai. Liuosų miestų Beniaus buvo dau
giaus, dabar užsiliko jų tikt trys; kiekvienas isz jų, ' 
apart ploto kokį užima patsai miestas, turi dar mažų terri- 
tojų. Iki prancuziszkai karei tie miestai rėdėsi kaipi visai 
neprigulmingi, turėjo net savo kariaunų, dabar kariaunų 
paėmė į savo rankas Vokietijos karės ministeris. Nami
niuose reikaluose tie miestai rėdosi pagal savo tiesas, turi 
savo mokslaines, kurios nepriguli Vokietijos ministerio 
užžiurai. Valdžia yra rankose iszrinktų bulmistrų ir se
nato. Isz liuosų miestų didžiausias yra Hamburg, užiman
tis 74 ketvirt. mylių, patsai miestas turi 700000 gyv., isz 
visų Vokietijos miestų veda didžiausių užjurinę prekystų. 
Hamburgo laivai keliauja į visus svieto krasztus. Antrų 
vietų, pagal gyventojų skaitlių ir pagal savo turtingumų 
užima Breina arba Bremen, visas plotas, kokį ji užima, ne 
pereina 51 ketvirtainių geogr. mylių; apart paties miesto 
priguli Bremai keli miesteliai ir kaimai. Bremen miestas 
turi 150000 gyventojų, ant visos gi jos teritorijos, taigi, 
drauge su kaimais ir miesteliais turi 250000 gyventojų. 
Bremos laivai teiposgi keliauja į visus svieto krasztus, 
miestas veda placzių užrubežinę prekystų, turi daugiausiai - 
cigarų dirbtuvių ir yra, teip sakant, viduriu tabako prekys
tes Europoj. Apart teritorijos prie paties miesto, Bremai 
dar priguli miestas Bremerhaven, prie Sziaurinių jūrių, tu
rintis 20000 gyv., kur stovi didiejie pasažieriniai laivai ke
liaujanti į Ameriką ir į kitus krasztus. Treczias isz liuosų 
miestų yra Lubeka arba Luebek, užimantis plotą apie 5 ke
tvirtainių mylių. Patsai miestas Lubeka veda teiposgi 
placzią užjurinę prekystų, bet daugiaus su krasztais prie 
Baltiszkų jūrių negu su kitoms svieto dalimis. Miestas tu
ri apie 100000 gyventojų, ant visos gi territorijos yra 180 
000 gyventojų.

Kunįgaiksztystė Oldenberg sziauriniu szonu atsi
rėmusi į Sziaurines jūres, isz kitų gi krasztų turi Prūsų 
provinciją Hanover. Gyventojų skaito į 300000; užsiima 
jie daugiausiai gyvulių auginimu, augina gražių veislių 
karves. Miestas Odenburg, kunįgaikszczio sostapilė, turi 
apie 20000 gyventojų.

Kunįgaiksztystės Lippe Detmold ir Lippe 
Szaunmburg, užima žemės sklypelį prie upės Wezeros, 
kairiojo szono, Schaumburg gi ant deszinio. Miestas 
Detmold yra ant Detmold turi 60000 gyventojų.

Kunįgaiksztystė Rraunschwei
Harzo kalnų. Mažas tai krasztas, kurį ] 
pasimirus kunįgaikszcziui, su visu paimti po savo valdžia, 
bet ant galo sutiko palikti valdžią angliszkam kunįgaiksz
cziui. Kraszto sostapilė, miestas Braunschveig, turi apie 
120000 gyventojų.

Kunįgaiksztystės Anhalt, Schwarzburg Souder- 
shauben ir 8chwarzburg Rudolfstadt, yra į pietus nuo 
Harzo kalnų, mažos tai kunįgaiksztystes, ne atsižyminezios 
niekuom Vokietijoj.

Klllligaiksztystė Waldek,ant rytinio szono Wezerisz- 
kų kalnų, teiposgi mažutėlė vieszpatystė, niekuom neat- 
sižyminti.

KuitĮgniksztystė Hessen Dannstadt, į pietus nuo 
Tau nūs kalnų. Nors tai ne dideli vieszpatystė, bet gy
ventojai jos gana turtingai gyvena. Miestas Darmstadt, 
vienas isz gražesnių Vokietijos miestų, turi su virszum 100 
006 gyventojų.

Keusso kuiiĮgaiksztyNtės, susideda isz dviejų mažų 
kunįgaiksztyszczių: Reuss Oletzo ir Reuss Sletz, į sziaurius 
nuo Turingiszkų kalnų, terp Saksoniszkų kunįgaiksztysz- 
czių ir karalystė Saksonijos.

SnksoniHZkos kllJiįgaiksztyNtės taigi kunįgaiksz- 
tystės: Altenburg, Coburg Gotha, Meiningen ir Weimar isz- 
rėžytos isz abiejų pusių Turingiszkų kalnų. Isz miestų 
svarbiausi: Altenburg, rezidencija kunįgaikszczio to paties 
vardo kunįgaiksztystės, Weimar, turintis 100000 gyven
tojų, pagarsėjo seniaus mokslu, ant kunįgaikszczio dvaro 
rinkosi geriausi raszėjai, mokslincziai ir muzikai. Gotha, 
yra ežia garsus visame sviete geografiszkas institutas it 
geriausių žemlapių dirbtuvės.

KuaįcHiksztyNtė Hohenzollern, terp Virtembergo 
ir Szveicarijos, yra tai savastis Prūsų karalių, isz kur jų 
gimtini paeina. Kunįgaiksztystė maža, turinti vos porą 
szimtų tukstanezių gyventojų.

Karalystė Saksonija, į sziaurius nuo Czekijos, uži
ma sziaurinį szoną Erzo kalnų ir pietinę dalį Didėsės Vidu
rinės Europos žemumos. Erzo kalnai staeziai nupuola į 
pietus prie Egero klonies, į sziaurius nusileidžia isz paleng- 
vo ir padaro Saksonijos iszkilimą. Iszkilimas tasai iszrėžy
tas klonių skaitlingų upių tekanezių į Elbą; isz tokių klo
nių svarbiausia Elsteros klonis, kadangi per ją bėga keliai 
per sunkiai pereinamus Erzo kalnus į Egero klonį, taigi 
isz Vokietijos į Czekiją.

(Toliaus bus)

, į sziaurius nuo 
■ūsai norėjo jau,



Wietines Žinios.

— Po nr. 444 Noble st., dwie- 
jų metų sūnūs lenko, Karoli aus 
Reiche Ii o, įpuolė į katilji werdan-

giųsdami jam aukas ant rankų 
“Lietuvos” redakcijos, o ta pri
duos jam prisiųstas aukas.

Su guodone, Warde
Dr-tės “Lietnwos Sųnų”, 

A. Rudauskas, sekr.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Jono Widžiavyczaui, isz 

Kauno gub., Panevėžio pa v. Zubiazkių 
kaimo. Teiksis atsiszaukti ant szio 
adreso.

Jonas Wenslowas,
Box 25 Marą u ai te, III.

ežio vandens ir su wisu iszwirė.
— New Yorkodidžturtis Row- 

land su dwiem draugais užėjo 
ant pusryczių į Grand Pacific ho 
telį. Už valgį ir gėrymus iszpuo- 
lė užmokėti 6 dol. Rowland iszsi* 
traukė 500 dol.; kasiei C neturėjo

3252 S. Morgan st. Chicago, III.

Didelis Piknikas,
Draugystė Szvento Kazimie

ro, New Yorke kelia devin- 
tji metinį piknįk?, suba’oj 30die 
njt Liepos, (July) Washington

Pajieszkau savo brolio, Jurgio Marti- 
naiezio, isz Suvalkų gub., Lukszitį pa r., 
Ragiszkės kaimo. Aplaikiau nuo jo pas
kutinį laiszką isz San Francisco, Gal. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
szio adreso: t

Peler Antanaitis,
Box 41, Union City, Conn.

Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrukos “ •* lOo
Istorija isz talko Prancūzu vainos atsitiku

sios Afrikoje . . 50c
Istorija gražios Magelenos ' 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija aro* apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavyku*. . 40c
Užgeni mat vargdienio. Knigele pamoki-

nanti kaip paderint savo gyvenime 
Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuizius 

ir du gražus straipsniai Isz ukinikystes 
Juoaupaa Koniuszew*zis. arba kan’ '

Vnijotu po valdžia maskoliaus

tiek pinįąrų, kad galėtų iszkeist1, 
todėl kelneris turėjo bėgti kitur. 
Tuom tarpu Rovland nuėjo į sa 
wo Limbai į, apsirėdė, iszėjo ir 
daugiaue ne sugrįžo, nelaukė nė 
likusių pinįgų. Nulups juk juos 
nuo sawo darbinįkų uždarbio!

— Pereitos nedėlios wakarji, 
ant Noble ui., netoli Fox Place, 
užgimė kruvinos terp lenkų 
musztynėa. Gy urenanti namuose po 
nr. 742 Noble st. Mikolas Fizik ir 
Adomas Pikos užpuolė aut Ta
mošiaus Ryba. Toliaus į tas 
musztynes prisidėjo ir daugiaus 
žmonių. Jos pasibaigė tuom, kad 
trys pravaidėms paminėti wy- 
riszkiai topo teip sunkiai sužeisti, 
kad juos reikėjo gabenti į ligon 
būtį. Apart tų, dar trys lenkai li
kosi suaresztuoti-

— Pereitos nedėlios vakare, 
Jakson Parke, 22 m. vaikinas, 
Waliher Morrow, t-ėdėjo ant pie 
wutės su 19 m. Minnie Foley. 
Priėjo prie jų koksai negras, apė 
jo aplink sėdinesius kelis kartus, 
aut galo iszsitraukė revolverį, 
szowė į Morrow’jt ir paskui pal»ė 
go. Szuvis pataikė Morrovui į 
pilw§i. Nugalieuo jį į ligonbuiį. 
kur daktarai pripažino paszowi 
m ji už panojmgjt. Ano negro, 
kurisai be jokios priežasties szo- 
vė, iki sziol ne suėmė.

— Iš džiaugsmo, kad ameri
konams pasisekė be aukų užimti 
miet-tjt Santiago ir paimti iszpa- 
niszkę kariauną, pu Ik a s vaikų 
susirinko ant kertės Chcajjo av. 
ir Tovnsend av., sukurė ugnį ir 
į laužo vidurį įmetė pilnjt gazoli- 
nos blekinę. Gazoliną expliodavo 
ir degantis skystimas apliejo 
einanezią saidvoku 27 m. Kate 
Taft irlOm. Samueliu Bigars ir 
uždegė jų drabužius. Taft apdegė 
mirtinai, Bigars gi nors sunkiai, 
bet ne mirtinai. Apdegusius nu
gabeno į hgonbutį.

— Pažįstamas Chicagos lietu 
viams ir lenkams bankierius, 
Juozas Kopperl, pas kurį daug 
musų brolių padėjo sawo pinįgus, 
pateko dabar į kriminaliszkji su 
dj. Kopperl turėjo du banku: 
vienji ant kertės 14 ir Canal st., 
kitf gi ant Wa*hington ui. 1896 
m. Kopperlio bankai nusibankru- 
tino, iszduraė isz Chicagos ir 
patsai bankierius, bet neseniai 
sugtįžo ir tapo suaresztuotas. 
Pateko jis į sudji užtai, kad ėmė 
nuo žmonių depozitus tj^yk, kada 
bankas buwo jau nusibaukrutinęs.

— Pereitos nedėlios naktyj 
gyvenantis po nr. 77 antFisk ui.

Prove Parke, Nevtovn L. J. 
Maloniai užpraszo visus brolius 
lietuvius ir lietuvaites kaip isz 
Nevjorko, Brooklyno, teip ir ap
linkinės susirinkti ,ant to sma
gaus pasilinksminimo.Pradžia bus 
3 valandę po pietų. Prekė tikie- 
to 25 centai.

Szirdingai užkwieczia.
Komitetas.

Demokratų Balius!
Nedėlioj, 24 Liepos, salėje L. 

Ažuko, 3301 Auburn avė., bus 
demokratų balius. Pusiau ket 
w irt ji valandą po pietų bus de
mokratų mitingas, o po mitingui 
prasidės balius. Ant baliau* į 
ženga, gėrymai ir užkandis už 
dyką. Wisus lietuvius ir lietu
vaites užpraszau atsilankyti.

Su guodone, L. Ažukas.

Pajieszkau savo' draugų: Simano 
Kasparavycziaus ir Simono Žiukevy- 
cziaus, abudu isz Kauno gub., Reseinių 
paw., Wartanaiczių ir Užkertinių kai
mų, teiksis atsiszaukti ant szio adreso: 

J. Martinaitis,
692 Gine st. Washington, Del.

Pajieszkau Izidoriaus Monkaus, isz 
Kauno gub., Reseinių paw., Paupio kai
mo, trys metai kaip Amerikoj, pirmiau 
gyveno Scranton, Pa. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot žinią ant szio adreso: 

Mateuszas Gustas,
3350 Fisk st., Chicago, III. 

t
Pajieszkau Juozo Kartawicziaus, Jo

no Kasulaiczio, Winco Melsbako ir Ur- 
szules Macziuliutės, wisi iszKirszų kai
mo. Teiksis atsiszaukti ant szio adreso: 

Wincent Kam,
Rox 540, West Newton, Pa.

APGARSINIMAS.

Chicagos ir aplinkinės lietu
viai demokratai yra užpraszomi 
susirinkti į S- Leliasziaus salę, 
650 S. Canal st., subatoj, 23 Lie 
pos, 8 valandjt vakare, kur susi
rinkę mėginsime sutverti demo 
kratiszkjt Susivienyjimjt. Delto- 
gi užpraszau vi-us lietuvius ir 
demokratiszkus kliubus,jeigu kur 
koki yra, o jeigu nėra, tai tegul 
susitveria, ir visi ant szio mi
tingo pribuna.

Demokr. Kliubas 7-tos vardos.

L’epos 24 ir 31, salėje L. Ažu
ko, 3301 Auburn avė. Chicagos 
lietuviai demokratai turės mitin
gus, ant kurių mėgįs tverti lietu- 
wiszkji demokratiszkji “lygjt”. 
Dėlto užpraszo visus lietuvius 
demokratus ir demokratiszkus. 
kliubus, jeigu koki yia, ant ežių 
mitingų pribūti, o jeigu nėra, tai 
tegul susitveria. Mitingai pra
sidės 7| vai vakaie.

Užpraszo, Komitetas.

Pirmutinis
Lietuwiszkas Albumas 

iszleistas kasztais kun. A.M. Mi
luko.— Yra tai puikiausia liet, 
tnįga iki sziol iszleista. Ant 46 
lapų puikios slidžios popieros, 
atspaudtnti gražus paveikslai 15 
mus svarbesniųjų rasztinįkų: 
vyskupo Volonczausko, Daukan
to, Ivinskio, vyskupo Baranaus
ko, kun. Burbos ir tt., teiposgi 
paveikslai 8 lietuvių nukentėju
sių už lietuvystę, tipai pa
rodanti kaip nesziojaapie Senapi- 
lę mergos, jaunamartės, dėdienės, 
dėdės, seniai ir tt,..., o teiposgi 
paveikslai Susivienyj mo Seimo 
delegatų, Szenadorio nedėldient- 
nės mokslainės mokintojų, 5 lietu 
viszkų bažnyczių, ir tt. Atspau- 
dinta tų knįgų ne perdaug, taigi 
norinti jas įgyti, pasiskubinkite. 
Preke 50 centų, kuriuos reikia 
pričiupti per tnoney order, ne

bziuonii praoeszu visiems sa
vo kostumeriams ir visiems lie
tuviams, kad nuo utarnįko, 26 d. 
Liepos, perkelsiu savo offiaji isz 
Chicagos į Cleveland, Ohio, po 
nr. 24 Foreman st., Kur gerokai 
padidinsiu savo krautuvę laikro
džių, laikrodėlių, visokių auksi
nių ir sidabrinių daiktų, muzi- 
kaliszkų instrumentų, siuvamų 
maszinų, teiposgi taisymu ir dir
bimu tokių pat daiktų. Dėltogi 
meldžiu visų savo kostumerių, 
kurie turi pas manę apsteliavę ar 
ant pataisymo padavę kokius 
nors daiktus, idant pasiskubintų 
juos atsiimti, kas iki utarnįkui 
neatsiims, daiktai taps iszvežti į 
Cleveland’ji, isz kur tikt per 
pacztji galės juos gauti. Teipos
gi priesz iszvažiavimę bus didelis 
iszpardavimas visokių daiktų 
nesvietiszkai pigiai; asz velyju 
žmogui pigiius parduoti ne kjt 
už pervežimę daiktų turiu ge
ležinkeliui mokėti. Dėltogi kas 
tikt ko reikalaujate, ateikit, o 
pirksit teip pįgiai, kaip jau nie
kur pigiau gaut negalėsite.

Su guodone,
M. A. PAWLOWSK1,

954 33-rd Si., Chicago, III.

Stepien iszėjo isz savo gyvenimo 
ant saidvoko, kadangi mat na- 
mieje buvo per szilta, ant uly 
ežios atsigulė ir užmigo. Naktyj 
prikėlė jį koksai nepažįstamas 
vyriszkis. Terp Stepienio ir ano 
nepažystamo užgimė pesztynės, 
laike kurių nepažįstamas iszsi 

v traukė peilį ir dūrė Stepieniui į 
szonjt ir paskui stengėsi pabėgti, 
bet tapo atbėgusių policijantų 
suaresztuotas. Perdurtu Stepienių 
nugabeno į • ligonbuiį; daktarai 
pripažino įdurimji už pavojingju 
Nuvestas ant policijos stacijos 
a n s a i nepažįstamas pasisakė ėsę-* 
Sebast.jonas Homulka.

Szelpkit nelaminga!
Chicago, 17 L epos, Draugystė 

“Lietuvos Sūnų”, ant savo 
czvertmetinio smis'rinkimo, at
kreipė mielasziidingji atydji ant 
nelaimingo tautieczio, Mateuszo 
Balcerio.kurs 6 m. atgal per užpu 
timji wėjo, tapo su paralyžuotas, 
ir nors neprigulineziam prie tos 
Draugystės, suteikė ant paszelpos 
$10. Mateuszas Balceris yra dar 
jauaas vaikinas, bet neturi gimi
nių. nė draugų, kurie galėtų 
sseipti nelaimėje ė-an'į. Dėltogi 
varde jo at iliepiame į visus lie
tuvius, lietuviszkas draugystes 
ir kunįsrus id nt teiktųsi suszelp 
ti nela mingę, kuris neturi svei 
kates sau duoujt užsidirbti, pri

markėmis. Perkupcziams, per
kantiems ne mažiaus kaip 10 ant 
>yk nuleidžiame 30%. Pinįgus 
siuneziant reikia padėti adre-ju

Rev. A. M. Milukas, 
Shenandoali, Pa.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų piuįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
••Lietuvos” redakcijji, ogreieziau- 
šiai suvaikszczios. Užgreitumji ir 
teisingom ji kasdien apturime szim 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
vit-ų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumji 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 linijų szifkar- 
czių visai nepaiduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite sz'tokį adresę:

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

Pigiai ant paraudavo]imo Szto- 
ras su basementu ir stone. Geras 
biznis ant buezernės, grosernės, ar 
kitokio bi«nio, vietoje lietuvių 
ir lenkų apgyventoje.

Atsiszaukite pas: * 
Cielevski, 3301 Laurel st-

(!•-•)

Preke plnĮgų.
Suskas rublis po...............53c.
^rusiškos markės po.......... 24jc.

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

Po 26 d. Liepos, mano adresas 
bus szitoks:

M. A. Pawlowski,
24 Foreman St., Cleveland, Oh.

Kas turėsite į manę kokį nors 
reikaljt, galėsite atsiszaukti į 
Cleveland’ji per gromatę, o vis- 
kji iszpildysiu.

Kiligu Kataliogas.
Knigos svietiszkos intalpos. 

Abeceia geriause mokiutuwe dėl waiku 80c. 
Amžiaus Kalus Ponėko Piloto, koris buwo 

sudie Vieszpaties Jėzaus.............   ,5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje kny^e 

lele 10 gražiu pasakalcziu................... 15c
Aluerika Pirtyje Komedija dėl teatro lOo.
Anekdotai iszsitarimai ir patarles isz gyveni

mo senowes Grekonu bei Rymlonu“ “ 5c 
Apieka Dlewo... .......... ; . .............................. 11.00
Aliute duktė kunigatkszczlo Kerniaus, nauja 

ir graži pasaka ...................................... ,5c
Apie kalbu pradžia ir tikros rodos dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu wedancziu isz tikro ir 
Iszganingo tikėjimo kelio lu prapulty. Czia 
raszejaa nurodo kurios yra seniausios a' t 
swieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuwi.zka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiau-iai neprieteliu, kurie stengiasi ja 
isznalkinti; ant galo paduoda rodąs kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c 

Arielka yra nuodai paeinanti irs girtybes: Czia 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozeliais žmo
gaus pilwo, kokios isz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 

„ dyti...................................................................j6o
Bal'as Karžlris (eiles)........ .............................. 5c
Birutes dainos “ ** joo
Budai gydymo. Daktanszka knyga............... 40o
Dievaitis, apysaka ssios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• »• gi.oo

Dainų skrynele ,, gOc.
Dewoniszkiu kryžius (isztyrlmas apie Dewo- 

niszkiu kaimo kryžių) . . . . 10c
Du broliu plessinys isz turku kares sn masko

liai ................................................................
Duonos jieszkotojai (apysaka) ... Ko 
Du pulkus apraszymai apie nedorybe žydą ir 

pikta aušinimą waiku gi,00
•*Dirwa" medega S. Daukanto bijografljai (gy- 

wenlmui). Yra tai naujuose kniK«ie ir labai 
akywa. kurioje aprausytas gymenlmas 81 ma
no Du u k» n to nuo p»t kūdikystes iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi ka veiks ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpini*. Apart 
to knigeieje randasi daug dainų ir kitu gra
žiu straipsniu Preke . . . . 80o

Etnolfogiszkoe smulkmenos ' 16c
Egle žalcziu karaliene ir iszgriosrimaa Kauno 
" pilis IMS m., du puikus dramai paraškyti A- 

le k Sandro Ouiuozlo . . . . 85o
Genu Dede. Graži pasaka isz sziandisninio Lie

tu wiu pad-jlmo................................. joc
Oywenimas Stepo Raudnosio pasakos 15c 
Gyvenimas Genawaites (Genowefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria Uetuwial jau daug kartu gir
dėja yra Wc

Graži waiku knygele M •* ‘ ioo

Unijvtu po valdžia maskoliaus .00c
K. Donelaicziorasztai 40c
Ka dajytle. kad butume sveiki ir ilgai gyven

tume....................   10c.
Kankles, iietuviszko* dainos su natomis, 

sutaisyto* ant4 balsu, dėl vyra ,. Ma 
Kaip igytie pinigu* ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai . , , 10c
Kas teisybe ui nemeia* puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo ,. 15c
Kristijonas Duonelaiti* ., ,, Kto.
Ka* yra. o ka* bu* „ „ 10c.
Krumpliu Joną* pasaka - ,, 10c
Kinai ir kaip jie . ...............................................10c
Kelios istorlszkos dainos. Czia Ulpinatl labai 

gražio* ir svarbios dainos apieKietuvos pra
eitu jo* lietuviszku* kunigaikszczius, Kra
žių skerdyne ir tt. 10e

KeleUs žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai
dingumą. , . . . lOe

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

KeleUs žodžiu api* lietuvius ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pu«1.04 10c 

Kabalas ui pinanti* savyje visokius užmini- 
mus ir ant ju reikalaujanti atsakymai. lOo 

Lietuvos Tėvynės Dainos, paraszytos kn. AnU- 
no Wienožinsko. Labai gražios dainos Šito 

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

Lengvas būdas paežiam j>er sawes pramik
ite rasz-'tle. dėl nemoka nczl u 10c

Lietuviszkos dainos isz wl*ur surinktos, 
apie keturi salintai dainų “ 02.00

Lietuviszkas sziu pini* " 6c
Lietuviszki Rasztal ir Rasztinykai 50c 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele'tu

rinti 72 d* Ina*. , 15c.
Lietu*itzkas lementorius vokiszkom* 11 ta

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

klszkoms literoms. . 80c
Lietuvos Istorija. paraszytaS. !>aukanto,dvi.

dideles knygos, kožua po 01.50, sykiu 
. »bi................................................................03 0)
Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti

Dievo dovana, isz kurio* galima isžmokti 
gerai virti valgiu* ir atsakauczlai we*ti 
kukne........................................................20<-

Lietuvi ste* praeitis, dabartis ir ateiti* 25c 
Medejo pasakojimas. Szi knygele yra naudinga 

kiekvienam ant perzkaitvmo. ne* czia an- 
ra-zo sutukimus vieno Medejo su visokiais 
žvėrimi* po svetimu* k raižius svieto. Yra 
tai akyva* ir pamokinanti* apsakymas *u 
t>ims abrozeliais. . . Kto

Maskolijos politika su Europa ir katalikiazįa 
bažnyczia. Iszrodyma* kaip maskoliai pfr- 

— sekioja, kankina ir nsikiua lietuviu* ir iju 
bažnyczia*..................................  (0c

Musu mužikėli* lazduota* ant naudos Lietuvos 
Ukinykam*. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszka* kilimas. Polam ro
dos ukinykam* prie gero vedimo uklnykks- 
tee, ir keletas patakalcziu . lOe

Medega musu tautlszkai wai»Unyky*tal. Szįoje 
knigoje aprauso visa* ligas, ju vardu* ko
kiais jas vadina Kaumecziai ir Suwalki<- 
czlat. tepgi apraszo kokeis vaistai* prasti 
žmones ja* gydo. Preke Į40o

Namelis pustelnyko “ •• 75c
Nauja* lietuviszkas Lementorius „ 10c
Negirdėtas daiktas ir gero* rodo* "musu mo

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

ponavo!uno Nerono . . . . Į ROc
Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose Kto 
Padėjimas lietuviu tauto* rusu wie*zpaty*uj 

(socijaliogiszka* piesziny*) . ' 35c
Paskutine* mišrios,apysaka ' , 15c
Patarle* ir dainos...................................................J. 10c
Pirmutinis degtine* varytoja*, komedija Kto 
Pulkus apraszyma* tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos IS63 m. ' X-
Petro Armino rasztai. Knygele turinti 51 pui

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

užsidejimo miesto Wilnlaus, koki jame 
kllosztoriai buvo, koki lietuviszki ku 
nigaikszczial gyveno kokio* karo* jv 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu............................L, 10c

Pavogti arkliai ir Meodeii* Didgalwl* Dwi 
gražio* ;>a*akrle* . I0o

Ptsak* *ple Jon* Tw*rdauck» garsu burtinyk* 
ir jodarbu* *ykiu *u apraszymai* apie įnir
tus. Puslapiu 150 Preke , . j 25c

Pamokinanti apraszymai Isz gyvenimo žmonių 
ir visokios rodos................................16c

Pradžemokslis Ranko* Raszto dėl norincZlu 
iszmoktie gražiai rasrytie 10c.

Pradinis mokslas anglls/ko* kalbos..........,...75c
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plant 

tomis .....
Pasakojimas Antano Tratininko „ 
Puikus apraszymas apie Lietuva 
Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygel 

turinti 48 puikia* daineles ir Libreto 
aktuose .15c

Plunksnos abeosellai. Szeszio* naujos,labai 
gražio* pasako* , . , , .‘80c

Rinalda Rloaidmas, " u * 01 JO 
Rodos motinom* apie anginima žindančiu 

kūdikiu , , , f, 10c
Rankvedi* senoviszko* istorijos Czia talplnasl 

apraszymai Egipto, Babllionijo*, Fenlcijo*. 
Persijos. Judeo*. Indijos ir Kinu, pagal ju 
•eniausiu* amžius. Yra labai akyva istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 50c 

Rinkimas vaito (valsdelis) , , i , 8c
Rutu Lapeliai naujausio*dainos vokiškom* 

lltarom* , . , . , j 15c
Senove* apraszyma* apie Duktery Fllvpo Ka

reivio .... . , I, 50c
Sumiszlmaas arba baime turi didele* akla.

Tikra teisybe Isz Buvolku gubernijos 15c 
Spasabas greito iszaimoklnimo angelsko* ka) 

bos ne apdarytas 01.00
o apdaryta* 01.85

Talmudas žydu ■' • 10c
Terp skausmu in garbia Na tjausio* dainos. -80c 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa lietuviszka Geografija paraižyta 

kunigo Zebrio........ ..J........ 15c
Trumpi pamokinimai ir rodo* Užimtos Isz 

knygų kn. K. Antanavicziaus.............10c
Tikyba »r Mokslas. Knyga dėl tynnejancziu 

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

Trūksta. Dvi labai gražios pasakaite* 10c 
Waito pirszlyste. Komedija dėl teatro 15c 
Wirszinykal. Marga* paveikslėli*. Labai gra

ži pasaka apie virszinyku* (urednykus) 
Lietuvoje , , - , , , 15c

We*elljo* arį>a pagiraeu gobtuve*. ...4...........20c
Ziponas bei Zlpone ir sugaingumze bei j*id*b- 

ringuma«li*-tuvi*zkud*inu Yra t*i moks- 
liszkzs iszvadtiojima* zpie paėjima lle- 
wiszk< s kalbat , , , , ~ “

Žodynas keturiose kalbose: lietuwiszk*i 
iatviszkai, lenkiszkai. ir raškai,jy- 
rageriause knyga dėl norincziu Isz- 
moktie lenkiszko*, rusko* arba ta- 
tviszko* kalbos ., uz.oo

Zemaiczįu Wy*kupy*t*. Yra tai puikiau** Isto
rija Žemaitijos, jo* bažnyczių, kunigu, vys 
kupu'irvito katalikiszko tikėjimo, apra- 
szyla nuo pat apskelbimo Žemaicziuose ka
talikiszko tikėjimo sulig musu gadvne*. 
tai yra: nuo 1413 iki 1841 metu. Preke 01.00 

Žentas dėl Parodo*. Komedija i akte, kuria 
grajyja teatruos*

Knygos Maldų.
Aukso Altorių* arba Szaltini* dangiszku 

skarbu apdaryta drūtoj skuroje, aabsty- 
tais^krasztals, drueziai apkaustytas ir su 

apdaryta szagrine •• ,
Minksztame apdare •• •• ••
Apdaryta baltoj celluiojdoj , ,
Apdaryta baltuose kaukuose........ ...............

„ mėlyname ir juodame aksome 
Baisa Balandėlės apdarytas k risztcie........
Apdaryta baltoj ceiiuiojdoj 

„ aksome , ,
Balsas Balandėlė* apdaryta* baltuose kau

luose................................ . ..............
Garbe Dievui ant augaztybes, skuroje, ap

kaustyta ir su Iraha ” I

«»o

Kto.
85o 

•1.00

25c

li.eo 
»2.00 
00 00 
03 50 

.M.OO 
0400 

.01AO 
08 50 
08 00

.08.00
___________ 01AO

Sena* ir nauja* Ąukno Altorius, ik u roję apkau
stytu irtu kebe 01.00

Senas Ir Nauju Aukso Altorius, vekiszkoms
literomis •• •* •< •• 01.00

MaMu Vainikėlis, graži mažyte Maldų Kni
gele. smaiti dėl wyru nesstis in bažnyczia ; 
audekliniuose apdaruose i , 40c

Mažas Aukso altorius, mažyte knygele sma
giausia dėl vyru nesz'is in bažnyczia, 
drūtame audekliniame apdare , -

Ta pati apkalta su blakėmis , ,
Maža* Aukso Altorius audeklinėms ap

dare ir apkaltas su blekemU ** ** 
Meno szv. Marijų Panos 
Iszganingi dūmojimai ape sopulius szv.

Marijos Panos
Stebuklai Dievo szv. Sakramente ** 
Tajemnyazios Gyvojo Ražancziaus 
Kanticzkos..........................................................’
IK pealmu Dovido karaliaus ant paveikslo 

kantiozku „ ., 75c

45c
80c

80c 
♦to 
15c

Knygos musu locnos spaustuves. 
Akywl Apsireiszkimai 8wiete, ant kurtu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet 1 u gerai nesupran
ta: su 7 abroselials. Naudinglause kny- 
Sele antswleto dėl dasižinojimo isz ko 

aroai žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. Kto 

Aritmetika. Knlga dėl iszslmokinimo roku n- 
du...............................................................85c

HYG1EN A, arb* mokslą* apie užlaikyma swei- 
katos. Szita knygele priwalo rastis klekwlenuose 
namuose, nes kas ja su atyda perskaitys, patal
ky s apsisaugoti nuo tukstaneziu wleoklu liga, 
mUiays užlaikyti czielybeje sawo swelkatf, pa
ikinti sawo amži ir mokės užauginti streikais ir 

twirtaia sawo vaikelius. Preke........................ 56c.
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurines Ame

rikos. Apraszo kaip Kohumbas atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai Įsa Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir klek kuris 
gero padare dėl salos ž> in«<< O ant pat 
galo tslpinasi Konstitucija Suvienyta 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
irioje Amerikos žemeje gyvenanoziam. 
Tart puslapiu 864 Preke 01 00

Ta pati d možiai apdaryta.................  M JK
Kražių Bkerdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima. kadalMm. maskoliai užpaoie 
ant bažnvezios miestelyje Kražių, mu
šte, suaudė ir pjovė nekaltus žmonis. Įsi
griovė altorius ir užpi-cK-tijo bažnyczia. 
Aiszkiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 

katekizmais Ir mlstrantoni. 10c

Mokslu apie Žemia ir Kitus svietu*, ja bū
vy ir pabaiga. Apruzo ku yra žeme, 
isz ko ii susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; ku yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in saulla Ir In kitas 
žvaigždlu, ku yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomo* žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalinglaute 
dėl perskaitymo ir pasimokininso kiek
vienam žmogui ant szio* pasaulės gyve- 
naacziam.................................................75c.

Tapati drucziai apdaryta...............................01 00
NAUJAU818 LIETUV1SZKA8 8APNINYKA8, 

surinktu isz daugel svetimtautlszku sapni- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persisukai 
Eglptiszka sapninyka.—su8IO aiszkiu abro- 
zeliu,—su apruzymu piadetu ir paslapoziu 
kokiu senove* žmones vartojo dėl inspeji- 
moateite*.—Geriausei iszguldo visokiu* 
sapnu*, koki tik žmogui prlsapnuot gali. 50c 
Apdarytu................................................66c

Olitypa, apysaka Isz laiko terptaviszkos ka
re* Indfjonu Amerikos. 85c

Puiki istorija ape Kantria Alane, kuri per 88 me
tus valkszcziodama po svietą, daugybia 

■> bedu ir vargu kantrai iszkentejo 80c 
Rankvedi* Gromatu raszymul. Yra labai 

naudinga knyirele, kuri mokini, kaip reik 
raszytie gromata* in;pažystamu*, priete- 
lius, giminiu, mylimaisla* ir mylimuo
sius priesz apslvedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus irkite* augsztal pastaty
ta* ypatų. Pasveikinimai (pavinezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atstttki- 
muow. Preke ■ 50c.

ROBINSONAS KRUZIU8, moraliszka apysaka 
dėl jaunumene*. “ <• 25c

Knygos Dvasiszkos intalpos.
Apie Malda kaipo rakta in dangų................... 10c
* plaukimas SS. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iazliuosavimimo dusziu Isz

ozyszcziau*...................................................5c
Evanitelijo*. draugi lietuviszkoe ir lenkisz-

kos ant kožnos nedelo* irszventes 75c
Pllotea arba kelia* in maldinga gyvenime 5Oc
Garsas ape balsybta sūdo Dievo •’ 25c
Gydyklos no baime* smertie* 25c
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokona* *z.

Franclszkau* 20c
Gyvenimas *zweuto Benedikto •• 10c
Gyvenimas szvenez. MarijofTsno* „ 90c
Gyvenimas Wie*zpaties Jeziu* „ 05c.
Gvvenimai wi*u 8zwentu ant kožnos dienos

5 didele* knygos, kožna po " 05c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, vi*os 5 daly* vienoje knygoje, ant nu
garos užvardinimai atspausti aukso litaro- 
mi’ 04.25.
Gnesznyku sugrąžytą* ant gero kelio per

Jezvsa Poną „ ,, 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko „ 15c. 
Istorija Kataliku Bažuvežios 01.00
Istorija seno ir naulo įstatinio su abrozelel* 15c 
Istorija seno istatimo no pat sutvėrimo

paraul.** iki užgimimo Kristau* 25c
Katallkiszko* Katekizmo*..................................15c
Ka* yra griekas? labai naudinga knygele )5c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajitie sumtanija ” 15c
Kanezia W. Jėzau* arba Gavėnios knygele. 90c 
KaedieninesMaldos “ “ •• 5c
Lietuwi*zkos miszios su natomis 10c
Misija. Yra tai dwa*iszka* mokslas apie *

tikėjimą iszimta* isz Raszto Szw. ir žo
džiu paties Kristaus , 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmo
gus. norintis vadintis tikru Rymo-Ka- 
taliku. privalo perskaityti szia knyge
le, idant suprastu kas t«i yra katali
kyste, kurio* jis warda neszioja..40c

Nekaltybe aug-ztybe ir grožybe tos dorvbes 80c 
Pamokslai apie suda Dievo •» « j5c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu

ir didžiosios nedelo* „ 50c
Pamokslai ir Ganytojaus kalbos 
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas apie szventa tikėjimą 
Staclio* arba Kalvarija..................
Szkala pavargėliu, sin '

75c 
Kto

_ ---------------—.. .........................................10c
Szksla psw*rgellu. uratu ir daugel kitu 

naudingu žinių................................ 15c
Tiesos žodžiai apie pamatinius tikėjimo 

dalykus dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi................................................... 85c

Trumpos Katekizmos pagal kunigą Piikauska 15c
Wadowas in dangų ** 40c
Vartai dangau* *■ 15c
Vadowasaplankancziu kanezia VieszpeUea 
* Jezuso Kristuso •• 15c

Iszparduoti per
60 dienu!

66 LOTAI
Ant 22i*on Avenue nuo 
Lake St. in šiaurius, 
art i Dažny ežios iriszka- 
Ioh, MelroNe Park, III.

Prekes Lotu nuo

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

VVInoh i n ta Įsos apmokėto*.

ATSISZAUKIT PRIE AGENTO

F. Dunnebecke,
No. 28 IDth Avenue, 

...MELROSE PARK, 1LL.

Dasižinokite pas Juozą Stefankewicziu. 
Melrose Parke, kurs tenai turi lota 
pirkęs. (12-5) ‘

Pigiausius ir geriausius

Baisikelius 
naujus ir senus, galite visados 

gauti pas:

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

Atraszykite. o paduosime musų prekes.

$100 NAGRADOS $100
Užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo 

išgydytas isz ligų įgytų per jaunystės 
iszdykumąi(ononizmn) naminėmis gydy
klomis. Teip iszsigydyti ne galima, 
bet jeigu kenti ant nervų turi apsilpny- 
tas lytiszkas dalis kūno per ononizmą, 
ar poliuriją, kenti galvos skaudėjimą, 
pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silpnybes, raszyk 
sziądien pas mano, o asz atsiųsiu tau 
apraszymą kaip asz iszsigydžiau trum
pu laiku isz tokių pat ligų kelių metų 
kentėjimo, Apraszymą prisiųsiu užpe- 
czėtytame koperte ir apie tavo groma
tas nieks nedažinoe. įdėk už 2c markę 
ir raszyk pas: Fred WilHon
(86-8) Box386, Kenosha, Wis.

ChaH. Baltrnkonis.
Pristatau Draugystėm visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilkas, Ku- 
kardas, Juostas, Kartinas ir wisus 
kitokius dėl Draugyszcsių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsisaaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONI8,
<7 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - - OONN

W. SLOMINSKA,
679 Milvvaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbinyje tapo
Apdorvanota

DVIEMS NEDALIAIS 
ant Koeciuszkoa Paro
dos u± rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz-r 
dirbimą.

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

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

Su guodone
W. SEOMINSKA, 67» MILVVAUKEE AV., 4 CHICAGO, ILL.
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MARJA DOWIATT.
Kauno gub. Szauliu pawieto.

LIETUWIU DAKTARAS

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Ll6iuwlszKa flDiteka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna wisokiu aptiekoriszku taworų czionyksz.cziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisada galima rasit DAKTARA, kur* duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuwiszkai jr 
daugelyj kitokiu kalbų.

257-ĮEŽOK GELTO.NA.PARWA, MUS APTIEK0S 257

Waterbnrio Meblio Kompanija
(Waterbury Fumiture Co.)

135—169 E. 111b St. k>lK'«tro.
Sveikiname sawo kostumerius szirdin

gai jiems dekawodami už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumą 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Jusu užsitarnauti; 
Mes parduodame savo ta vorus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

Karpetu, Purceliniu Indau, Me- 
bliu, Pecziu ir tt.

Grabai ir kiti wisi Pagrabiniai 
Daiktai už pigia ūse preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikae.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

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

TEWINES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.' 
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir u^pernykszczius nume
rius galima gauti už 50c.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas, 

1423 N.Main Av., beranton, Pa.

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

Greitas patarnawimas, 
o prekes pigiausios.

NOTARIJUSZAS. 
CLAIM ADJUSTER.

F.PBradchulis
— 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. Halsted St. CHICAGO.

KAS ATSITIKO
SU JONĖS?

SU KOKIU JONĖS?
Ugi su Jonės

. “The Shoe Man”.
Dasižinok po nr.

824 Bank Si., 
WATERBURY, CONN.

“Vienybe Lietuvninku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 

Inesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS & CO.
PLYMOUTH,________ PĄ.
BULLE’S FOTOGRAFAS,

3452 8. Halsted uL
N ujimą puikiasFotogt fljas, už tu*ina tiktai

$2 00
Ab veaeliu ir kitokiu reikalu nujima Fotoer* 

fifas kopuik au*ei.

NAUJA D1RBTUWE
WAŽIUOJU

S. Leliisziu, 
ne* pas Ii randa 

■i geriausc* 
sznapsas ir alus. \

V -

Lietnwiszkas Saliunas 
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkaa ir kvepenezius cigarus. Geri suse 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabovų.

S. LELLA8ZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

Bažnytinių Daiktų.
Turime užgarbę praneszti Guod. 

Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuwi8zkai—lenkiszkjt dirbtuwę ba
žnytinių daiktų, iszsiuwinėjamų 
(haftų) artistiszkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelewimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir
bame pigiaus už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų ’ 
wertę.

Dėltogi meldieme kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszczių, kas 
reik alau jei e gerai padirbtų wirsE 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Aodmeilcziite ir L Bridlkae, 

115 W. Division St. 
Chicago, Illinois.
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