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Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidentas sugrįžo jau isz 
savo kelionės po visokius 
sztetus. Pirmutinio savp įr- 
tijos ponų apdirbto pliano 
iszpildyti ne galėjo dėl neti
kėto susirgimo paczios. Pre
zidento pati dabar truputį 
sveikesnė, bet vis sveikata ne 
kokia. pajiegos menkos. 
Nors eina geryn, bet dakta
rai ne drysta pasakyti, ar ji 
galės visiszkai iszgyti ir at
gauti susilpnėjusias pajiegas.

Tąsymų su Kuba preziden
tas ir jo ministeriai ne gali 
užbaigti. Kubiecziai mat su
prato tikrus Suvienytų Val
stijų mierius ir užsimanė, ant 
kiek tai galima, iszpildymą 
tų mierių sulaikyti per atsa
kantį perkeitimą Amerikos 
reikalavimų. Nors neva tuos 
reikalavimus priėmė daugu
mu vieno balso, bet juos sa- 
viszkai perkeitė Kubos kon
stitucijos dirbėjai. Perkei
sti prezidentui ne patinka, 
kadangi kubiecziai stato ru- 
bežius savvaliai Amerikos po
litikierių. Perkeistus prezi
dentas McKinley ir jo minis- 
tenai atmetė ir pagazdino 
kubieczius, jog kol jie ne 
priims visų Amerikos reika
lavimų teip. kaip Washingto- 
no randas reikalauja, tol 
amerikoniszka kariauna ne 
pasitrauks nuo Kubos. Ku- 
biecziaį vėl sako, kad jie sa
vo darbą atliko ir daugiau to 
klausymo ne perkratinės. Jie 
tiirbut gerai numano paslap- 
tus mierius prezidento, kuris 
jieszko vien priekabių ant 
pavertimo Kubos į ameriko- 
niszką valdybą. Kol fiįipi- 
niecziai dar tvirtai laikėsi, nė 
prezidentas, nė jo ministeriai 
ne statė kubiecziams savo rei
kalavimų, gyrėsi vien, kad 
per jų malonę Kuba pastos 
neprigulminga respublika; 
jeigu ant syk neva iszliuosuo- 
ti butų bandę įsiprieszinti 
iszliuosuotojų malonėms, ne. 
teip lengva būt prie to juos 
priversti; pavieniai gi tą at
likti daug lengviau. Einant 
silpnyn filrįjinieczių pasikėli
mui ir kubiecziams Ame
rika parodė tikrus mierius, 
taigi kad ne mislyja Kubos 
palikti neprigulminga, bet 
nori ją įkinkyti į savo veži
mą. Ar tuos mierius galima 
bus įvykdyt lengvai,be karės, 
apie tai ne galima pasakyti. 
Konstitucijos dirbėjai savo 
darbą atliko. Klausymą pri
ėmimo ir atmetimo Amerikos 
reikalavimų paims dabar į 
savo rankas kubieczių repre
zentantai iszrinkti per tautos 
balsus. Nuo .iszrinktų Ku
bos kongreso pasiuntinių pa
eis užgyrimas Amerikos rei- 
kalarimų. Dabar ant Ku
bos ką tik atsibuvo munici- 
paliszki rinkimai, taigi rinki
mai miestų virszi ninku. Per 
szituos rinkimus perėjo daug 
didesnė dalis amerikonų 
prięszų arba nacijonalistų, 
amerikoniszkos partijos turės 
vos deszimtą dalį Amerikai 
prielankių miestų urėdninkų. 
Jeigu ir į tiesdarių butą isz- 
rinktų teiposgi didesnę dalį 
nacijonalistų, tai žinoma, jie 
Amerikos reikalavimus at
mes. Ką tąsyk darys Ame
rikos randas? Jeigu su prie
varta bandys savo mierius 
iszpildyti, tai be abejonės 
pagimdys pasikėlimą ant Ku
bos, o Kubai pasikėlus, isz 
naujo galėtų pasikelti ir fili- 
piniecziai, o paskui gal pasi
keltų ir sala Porto Rico, ku
rios gyventojai turi daug 
priežasczių skųst iesi ant Ame
rikos valdymo budo.

Chinai.
Chinų randas sutiko ant 

užmokėjimo svetimoms viesz- 
patystėms atlyginimo 450 mi
lijonų taelių, tik pats neži
no, isz kur tuos pinįgus imti, 
kadangi nors vieszpatystė 
teip dideli ir tiek gyventojų 
turi kaip visa Europa, bet 
iždas ne turi pinįgų dėl neti
kusio surėdymo Chinų vidu
riuose. Maskolija' užmanė 
parūpinti Chinams paskolą ir 
ją gvarantuoti visoms iinan- 
czioms dalyvumą suvaldyme 
bokserų maisztų vieszįtys- 
tėms. Maskolijos užmany
mui pritaria visos kitos viesz - 
patystės iszėmus Amerikos, 
kuri mat ne pritaria svetimai 
gvarantijai paskolos; tas ir 
suprantama, kadangi tąsyk 
jau už užmokesnį Amerika 
ne galėtų isznaudoti Chiųų, 
už paskolą atsakytų tos viesz- 
patystės, kurios gvarantavo 
paskolą. Kaip girdėt, kitos 
tautos ketina ne paisyti ant 
priesztaravimo vienos Ameri
kos. Priimant vienok gva- 
rantiją rods Europos viesz- 
patystės gautų tuojaus pinį
gus. bet už jų užmokėjimą 
Chinų kreditoriams ant savę 
turėtų įimti atsakymą, o 
isz to Maskolija daugiausiai 
pelnytų. Sziandien paežiai 
Maskolijai nieks neduotų be 
svetimų randų pritarimo tiek 
pinįgų, kiek turi užmokėti 
Chinai, todėl ji stengiasi pa
tarnauti dabar Chinų randui 
su pagelba kitų turtingesnių 
krasztų; savo pinigais ji iš
tarnauti ne gal, kadangi 
Maskolijos iždas teip jau 
tuszczias kaip ir Chinų, pri
sipildo jis kaip kada vien 
prancūzų paskoloms. Per 
priėmimą gvarantijos ir tai 
ant užmanymo Maskolijos, 
ji atgautų reikalaujamą su
mą, kuri yra daug didesnė už 
reikalavimus kitų vieszpatys- 
ežių ir per padėjimą kitų 
vieszpatysčzių pakeltų savo 
įtekmę ant Chinų rando. Ar
gi tai ne geras ir ne puikus 
biznis! O vienok kito iszėji- 
mo Europos vieszpatystės ne 
randa ant užbaigimo gal pa
czios Maskolijos sukeltos mai- 
szaties. Lengva buvo įsipai
nioti į karęChinuose, bet jau 
ne teip lengva isz purvyno, į 
kurį įlindo, iszlipti. Masko
lija papratusi dumblyne vo
liotieji, todėl ji ant garbės 
iszeis labiau dumblina, nors 
ir pirma ant jos saužinės net 
per daug buvo dumblo, bet 
visgi materijaliszkai daugiau
siai pelnys nuo Chinų. Pa
prastai už nedorus darbus 
reikia atsakyti tolesnėj atei
tyj; atsakys už purvinus sa 
vo darbus ir Maskolija, bet 
dabar isz savo paczios sureng
tų maisztų ji daugiausiai pel
no. Mandžiurija ant visados 
pasiliks Maskolijos savasezia.

Ant galo Vokietijos ran
das iszdavė prisakymą per
vežti atgal į tėvynę didesnę 
dalį vokiszkos kariaunos. Pa- 
"samdyti ant to jau Hambur
go ir Bremos kompanijų gar
laiviai. Chinuose pasiliks tik 
4000 vokiszkos kariaunos. 
Grįžta į Vokietiją ir neva 
virszininkas visų kariaunų 
grafas Walderaee. Ar pa
skirs jo vietoj kitą, dar neži
nia. Kalba buk virszinikys- 
te ant visų kariaunų, iszėmus 
amerikoniszkos, kadangi, a- 
part, kelių szimtų kareivių 
ambasados sargybos, Chinuo
se nėra amerikoniszkos ka- • 
riaunos, bus pavesta prancu- 
ziszkam jenerolui Veyronui.

Mieste Tien Tsin užgimė 
musztynes terp anglijonų ir 
prancusiszkų kareivių. Į pa- 
gelbą prancūzams atbėgo vo-

kiszki kareiviai ir prasidėjo 
tikra batalija. Vienas pran
cūzas likosi užmusztas, o trys 
paazanti; 4 anglijonai, 5 vo- 
kiecziai ir vienas japonietis 
sunkiai sužeisti. Tik atėjus 
augsztesniam vokiszkam ofi- 
cierui besimuszanti kareiviai 
liovėsi musztynių.

Pietine Afrika.
Pietinėj Afrikoj karė trau

kiasi savo keliu. Anglijos 
padėjimas ežia isztikro ne 
vertas pavydėjimo: nors ran
das daug slepia nuo žmonių, 
telegramos cenzūruoja, bet 
visgi ne gali užslėpti visko ir 
szį tą turi Išgarsinti. Kaip 
dabar dalykai stovi, ne gali
ma įspėti,ar anglijonai įveiks 
burus, ar ne. Tiek vienok 
galima pasakyti, kad “būrai 
gali dar ilgai karę traukti. 
Kadangi karė Anglijai labai 
daug kasztuoja, tai ant galo 
ir randas turės suprasti jos 
nenaudingumą; o jeigu pats 
nesupras, tai jį privers su
prasti pati tauta. Dabar
jau, galima sakyti, kad di
desnė dalis tautos ne pritaria 
karei su būrais ne dėlto, kad 
ta dalis butų teisingesnė, bet 
todėl, kad karė per daug 
kasztuoja, kad reikalauja per 
daug aukų. Daugumas laik- 
raszciių rugoja, kad Kitche- 
nėr ne duoda atilsio samdy
tiems kareiviams, tuos be pa
ilsiu siuntinėja gaudyti būrų, 
o liuosnorių regimentai, ku
riuose tarnauja vaikai turtin
gų szeimynų, nesi kruti na isz 
Pretorijos. Vienus alsina, o 
kitus czėdyja, vieni kariauja, 
o kiti nežinia kodėl atkeliavo 
į Afriką, kadangi tie turtin
gi linosnoriai mažai kraujo 
praliejo. Isz viso dabartinėj 
karėj Anglija pražudė 45000 
vyrų, žinoma, tame skaitliuje 
mažai yra vaikų Anglijos 
aristokratijos, kurie ^pras
tai mėgsta kavotiesi už peczių 
varguolių.

Pereitoj eanvaitėj, ant pa
minėjimo mubzio prie Paar- 
deborg, būrų vadovas Dela- 
rey netikėtai užpuolė ant 
angliškos kariaunos stovyk
lų ir tai vok 40 angliukų my
lių (8 lietnviazkos) nuo Pre- 
torijot*. Muazis buvo labai 
smarkus, jame anglijonai nu
žudė 180 kareivių užmusztų 
ir paszautų, o 600 įteko į 
nelaisvę. Kitchener pra- 
neszė, jog užpuolimas Dela- 
reyo likosi numusztas. An
glijonai visai ne žinojo, kad 
Delarey vėl surinko savo pir
ma iszskiratytas pajiegas ir 
visai ne tikėjo užpuolimo ir 
tai dar tuose krasztuose, kur 
yra centras an^liszkos ka
riaunos. Būrai mat lyg ant 
juoko laiko anglijonus ir 
moka, nežiūrint ant visų jų 
stengimosi, susirinkti ten, 
kur reikia, o anglijonams ne 
pasiseka pirm laiko būrų 
mierius isznaikinti.

Angliszkose valdybose 
posgi anglijonus pasiekė 
dėsnis nepasisekimas, 
tikėtai Hertzogo įjiegų
pultas angliszkas garnizonas 
turėjo pasiduoti. Būrai į- 
ėmė isz viso 41 angliszką ka
reivį. Hertzog traukia į pie
tus, prie jo pristojo angliszkų 
valdybų būrai. Subruzdo 
smarkiau ir būrai kariaujanti 
sziauriniuose angliszkų val
dybų krasztuose.

Londono laikraszcziai pra- 
nesza, buk su daleidimu Kit
chenero, per tarpin|kystę Ho- 
landijos rando, Botha atsilie
pė prie gyvenanezio Holandi- 
joj Kruegerio su praszymu 
daleisti pasiduoti anglijo
nams. Jeigu Botha nori pa
siduoti, f

tei- 
dį- 
Ne 
už-

lauja melsti Kruegerio, o 
dar mažiau Kitchenero dalei- 
dimo. Isz tų laikraszczių 
paskalų matyt vien, kad an- 
glijonai nori vėl užmegst: su 
Botha tarybas ir norėtų jam 
imsi u lyti geresnes pasidavi
mo iszlygas negu buvo tos, 
kurias Botha pirma atmetė.

Prancūzija ir Vokietija.
Matyt Vokietijos ciecoiius 

bando susitaikyti kokiu nors 
bud u su Prancūzija, su kuria 
dar nuo įakutinės karės 
1870m. tikrai ne galėjo susi
taikyti. Dabar ciecorhts vi
saip gerinasi prancūzams. 
Neseniai tyczia ant kariaunos 
parodos užkvietė į Berlyną 
du prancuziszku jenerolu, o 
Chinuose vokiecziai visada 
stojo prancūzų pusėj. Net 
nesutikimuose Prancūzijos su 
Morokko, sziaurinėj Afrikoj, 
Vokietija prancūzams ne sto
ja ant kelio. Atkakusius į 
Berlyną prancnziszkus oficie- 
rus priėmė su tokioms iszkil- 
mėme ir teip szirdingai, kaip

ir daugybę jų suszaudė. lai
kosi dar keli maži pulkeliai, 
bet ir tie negali turėti vilties 
ilgiaus užsilaikyti. Vado
vams tų pulkelių reiks mels
ti rando susi mylėjimo arba 
bandyti pabėgti nuo jo pik
tumo svetur.

Republikoj Meksikoj,sztete 
Querro,buvo užgimę maisztai. 
Atsiųsta vienok rando ka
riauna pasikėlėlius suvaldė. 
Prie to daug jų suszaudė.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Viluiuje, prie gubernatoriaus 
biuro likosi parengta bakterijolo- 
giszka stacija. Ūkininkai gali 
esia atvesti savo naminius galvi
jus, kaip antai: raguotus galvi
jus, arklius, av s ir pareikalauti, 
kad jiems butų įskiepyti apsau- 
gojauti uuo sibiriazko maro vais
tai. Skiepyja ežia be jokio už- 
mokesnio, stacija rando parengta. 
Negalinti į Vilnių atvesti galvijų, 
gali atsiliepti j užveizėtoje staci-

Isz Vėksznos, Sziaulių 
pavietyj.

Neseniai czjanykszcziam uriad- 
ninkui praneszė koksai denunci- 
jantas, kokioje dienoje gabę? isz 
Prūsų k o o trabantu*. Uriadnin- 
kae paėmė dar žandarų unterofi 
cierę, desetininkna ir paszalinius 
ir visų pulku nutraukė į paskirtį 
vietę.prie ūkės Butkaus (3 viors- 
tai nuo Vėksznos). Atėję į pas
kirtį vietp, rado du vežimu su 
tavorais. Ant pagazdinimo kon- 
trabandninkų, atėję su uriadnin- 
ku pradėjo szaudyti. Ant szuvių 
isz girios iszlindo keli vyriszkiai 
ir pradėjo teiposgi szaudyti. 
Uriadninkas, žandaras ir jų pa- 
gelbininkai persigando, paliko 
vežimus ir arklius, o pats sulindo 
aut Butkaus kiemo. Arkliai ir 
vežimai, su kuriais atkako uriad
ninkaa, pateko aniems ginkluo
tiems vyrams.iszlindusiems isz gi
rios. Uriadninkas ne tik kontra
bandos ne suėmė, bet nužudė dar 
savo locnę arklį ir vežimę. Ūki
ninkas Butkus, azale kurio ūkė? 
tas viskas atsitiko, likosi suaresz- 
tuotas. Žinoma, maskoliai ant 
jo visę kaltę stengsis sumesti, o 
ežia teip iszrodo, lyg kad snsai

Isz KaraliaucziauB.
30d. gegužio pasimirė Ober 

prezidentas Ryt. Prūsų, taigi prū
sų Lietuvos, WilhelmasBismarck, 
sūnūs garsaus kanclerio Ottono 
Bismarcko. Gimęs jis 1852m.,tai
gi buvo dar ne labai senas. Sirgo 
ne ilgai. Visi vokiszki laskrasz- 
ežiai, raszydami apie Prūsų Lietu
vos virszininko mirtį, sako, jog jis 
turėjo visas silpnas puses savo tė
vo, bet ne turėjo nė vienos geros, 
ne turėjo nė proto savo tėvo. Prū
sų lietuviai’ neverks po pasimiru
siam, kadangi jis jiems nieko ge
ro ne padarė.

Czianykszczios tvirtynės grabėj 
rado nukirstę nuo kūno gatvę 75 
metų senelės, namų savininkės 
Justinos Leyde. Kūno iki sziol 
ne rado. Užmuszėjo nė jokio 
pėdsekio nesusekė.

Netoli Szilokarczemos, kaime 
Gurgsduoee piktoji kirmėlė įkan
do į koję 10 metų dukterei vieno 
randauninko. Nors tuojaus ję nu
vežė pas daktarę, bet mergaitė 
nuo įkandimo pasimirė.

Isz Belostoko.Grodno gub.
13 d. gegužio Belostoke užgi-

Nuo Prūsų parų bezių.
Nuo uždraudimo gabenimo 

kiaulių isz Lietuvos į ‘Piusvs, 
galėjo be apsunkinimų lietuviai 
gabenti dar žęsis ir kitokius 
paukszczius. Dabar Prūsų randas 
apsunkino ir gabenimę ięsų per 
savo rubežių (ypecz gi į Berlynę. 
Kaipo priežastį apsunkinimo pa
duoda, buk terp atgabentų isz 
Lietuvos paukszczių apsireūzkė 
cholera. Prūsų randas todėl, ant 
apsaugojimo nuo apidemijos vie
tinių augintojų paukszczių, ' ap
sunkino gabenimę jų {isz Lietu
vos ię Lenkijos.

Nauja gydinyczia.
Pagarsėjęs po vi*ę svietę ravo 

iszradimais ir moksliszkais tirinė- 
jimais elektrikos, liet u vys Jokū
bas Narkeviczius'Jodko, sau pri- 
gulincziame dvare Antnemunyj, 
Minsko gub., parengė specijaliez- 
kęgydinyczię turintiems suerzin
tas drigsues. Yra ežia elektrisz- 
kos ir saulinės maudynės ir kilo
ki naujausios mados įtaisymai, o 
terp tų ir visokį pritaisymai elek- 
trikoe prie gydymo sergan- 
czių, iszrasti paties Narkevi- 
cziaus.

priima vien draugiszkų krasz- 
tų valdonus. Ne tik urėd- 
n inkai ir ciecoriaus dvaro 
tarnai karaztai sveikino pran-’ 
cusiszkus oficierus, bet ir 
berlyniecziai prie kiekvienos 
progos rodė prilankumą. 
Minios vokieczių, jojant 
pracuziszkiems oficierams sza- 
le ciecoriaus, szaukė: tegul 
gyvuoja Prancūzija. Teip 
ne sveikino atsilankius nė 
carui, nė kitiems valdonams. 
Ar lygiai prilankiai ant pri- 
lankumo vokieciių atsilieps 
ir prancūzai, dar ne galima 
žinoti. Prancūzai pyksta ant 
vokieczių už paveržimą nuo 
Prancūzijos 1871 m. dviejų 
provincijų. To ir dabar dar 
prancūzai ne užmirszo ir tiki 
nužudytas pręvincijas prie 
geras progos atgal atgauti. 
Be karės gi Vokietija tų pro
vincijų ne atiduos. Jeigu 
todėl Prancūzija susiartintų
su Vokietija, tai tas rodytą 
vien, kad tuodu, seniau py- 
kęsi kaimynai, suprato, jog 
eidami drauge, gali kitur 
daugiau pelnyti negu pykda
miesi.

Londono laikraszcziai da
bar įduoda, buk įbaigoj 
berželio, argai lieįs mėnesyj, 
Prancūzija užims po savo glo
ba salą Mainau pietiniuose 
Chinuose. Taigi jai reikalin
ga, kad Vokietija tam nesi- 
prieszintą; ant priesztaravimo 
Anglijos nieks dabar ne įi- 
so. Užtai Prancūzija parem
tų Vokietiją jos mieriuose ki
tur, arba bent tų mierių ne 
stabdytų.

Prancūzija neseniai, užėmė 
tulus krasztus Morokko. Ir 
tam Vokietija nesiprieszino. 
Taigi mat prie gero noro 
abiejų tautų, jos gali gyven
ti draugiszkai, ne reikalauja 
kenkti viena kitai ir pyktiesi, 
kadangi teip viena kaip ir 
kita turi savo reikalus, ko
kius su įrėmimu kaimyno 
greieziausiai gali nuveikti.

. Pietine Amerika.
Prezidentas pietinės Ame

rikos republikos Venezuelee, 
jenerolau Castro, pasiskundė 
Washingtone ant Suvienytų 
Valstijų ambasadoriaus Loo- 
miso, buk tas tyczia platina 
melagystes apie Venezuelę 
ir buk tyczia erzinosi ir sten
gėsi pasėti nesutikimus. Pre
zidentas McKinley atazaukė 
isz Venezuelės ambasadorių 
Loomisą, bet jo visą pasielgi
mą pagyrė.

Revoliucija respublikoj San 
Domingo jau beveik likosi 
suvaldyta.- Rando kariauna

tai ant to nereika- pergalėjo revoliucijonierius

jo*, veteri norių Maksi movę, su 
reikalavimo, kad jis su vaistu at 
kaktų į artymiausię pavietinį 
mieetę.

Vilnietis Vasilevskis rengiasi 
Vilniuje parengti nesiliaujanezię 
parodę pramoniszkų ir amatinin- 
kiazkų uždirbimų. Lankytojai 
parodos mokėtų po 10 kap. įžan
gos ir jie ežia galėtų ažsisteliuoti 
tiesiog nuo amatninkų tinkamus 
sau uždirbimus.

1 M. gegužio ant VilftiAus frlF-' 
mieeczio likosi užmusztas žmo
gus, be.t jo ežia nieks ne pažįsta. 
Matomai užmuszė jį miesto vagi 
liai, kadangi prie užmuszto nieko 
ne buvo, gulėjo jis ant tuszczio 
pliaciaus beveik nuogas ir drabu
žiai buvo žmogžudžių paimti..

Kad Vilniaus mėsos prekėjai 
ne priguli prie doriausių, tę visi 
žino. Neseniai užlaikytoje! pie- 
niuyczi(« aut Kalvarijos ulyczioe 
pastipo karvė nuo kokios ten lim
pa nezios ligos. Dažinoję apie tai 
mėsos prekėjai, užsimanė Sterve
nę nupirkti. Butų, žinoma, mėrę 
pardavę žmonėms, bet nelyczia 
užėjo policija ir užtikusi sterve 
nę, atėmė, nugabeno aut mėsos 
tirinėjimo stacijos,kuri pastipusię 
kaivę sudegino ir tokiu budu- isz- 
gelbėjo žmonis nuo ligos.

Maskolijoj perk ratinėj a dabar 
naujas tiesas apie prisaikintus 
advokatus. Pagal naujas tiesas: 
kiekvieno sūdo apskrityj žydų 
advokatų gali būt ne daugiau 
kaip 16%; advokatas ne gali tu
rėti daugiau kaip 3 pagelbininkus 
ir tai ne ilgiau tuos paežius kaip 
ant penkių metų. Apdirbta bus 
ir taksa, pagal kurię besiprovo- 
janti turės mokėti advokatams. 
Tai bent žmonės bus sziek tiek 
apsaugoti nuo isznaudojimo ir tu
pimo advokatų.

Vilniaus girių apsaugojimo ko
mitetas uždraudė kirsti medžius 
giliose dvaro" Koceneviczių, Vil
niaus pav. prigulincziose dvarpo
niui Misevycziui, teiposgi giriose 
dvaro Veliczkovo, Trakų pav., 
prigulincziose girių prekėjui Fe- 
zi.

Vilniaus aprūpinimo neregių 
užveizda nutarė parengti mieste 
prieglaudos namus neregiams. 
Buvo užmanyta parengti ir speci- 
jabozkę neregiams mokyklę, bet 
dėl stokos pinįgų, tę reikėjo ati
dėti ant geresnio laiko.

Prie Vilniaus kalėjimo parengė 
specialiszkę dalį ant patalpinimo 
privilegiruotų luomų nusidėjėlių. 
Maskolijoj mat ne skirsto nusidė
jėlių pagal nusidejimę (to rodą ir 
Amerikoj ne daro) bet pagal Ino 
mę.

16 d. gegužio ties Vilnium bu
vo pirmutinė szį metę audra ir 
perkūnijos. Nuo to laiko užstojo 
sziltos dienos. Žieminiai javai 
ir pievue pradėjo želti. Miesto 
aplinkinėse želmens sužėlę gra
žiai. Vasarojus baigia sėti, o yra 
viltis, kad ir jie užderės ge-

denuncijantas butų tyczia masko
lius į kilpas įtraukę--.

Ibz PoNtaviį, Vilnimis gu
bernijoj.

13 d. gegužio siautė ežia gais
ras. Užgimus gaisrui,putė smar
kus vėjas, kuris ugnį platiuo su 
neiszpasakytu greitumu: į 15 
miuutų degė jau apie 200 triobų. 
Daugumas triobų mat ežia turi 
sziaud ais dengtus stogus. Sude 
gė h* vUftJKLtttaffl* 
gyvenamų’ triobų, sudegė ir 
valszcziaus kancelišrija su visais 
rasztais, mokykla.ir esanti prie 
jos skaitinyczia. 77 szeimyno* at
sirado be turtų ir be pastogės. 
Sudegė ir viena žydelka. Gais
ras užgimė laike joms r Ko. Su
važiavę ant join^rko kaimic-cziai 
ne tik ne bandė ugnies gesinti, 
bot stengėsi naudotiesi itz sumi
nimo ir griebė sau, kę pagriebti 
galėjo. Isz tikro toki darbai yra 
bjaurus, apie tai be pasibjaurėji
me nė raszyti ne galima.

mė baisus gaisras, kuris isznaiki- 
na kelias deszimtis namų ir daug 
kromų. Blėdys gaisro padarytos 
labai didelės. Ugnis ant syk už
gimė keturiose vietose ir kaip 
mena, uuo padegimo, bet padegė
jų iki sziol ne susekė.

Czianykszcziai žydai rengiasi 
uždėti ir užlaikyti savo kasztais 
techniszkę mokyklę, isz kurioe-vi- 
sokių tikėjimų ir kilmės mokin
tiniai galėtų naudotiesi. Aukos 
ant. mokyklasplaukia uuo .žydų 
isz visokių krasztų: vienas arba
tos prekėjas isz Maskvos paauka 
vo 60000 rubl.; du Belostoko 
prekėjai dueda po lOOOOOrubl., 
vienas vietinis bankierius 70000 
rubl. Žyd iszkos parapijos užveizda 
duoda pliacų 834 ketv. sieksnių 
ir pažada medegę ant pastatymo 
triobos. Mat kame yra žydų galy
bė; kuom jie ima vin-zų ant krik 
szcziouių. Naujoje mokykloj bus 
vietų 300 mokintinių; užlaiky
mas jos kasztuos 20000 rubl. ant 
metų.

Isz Pinsko, Minsko gub.
16 d. gegužio siautė ežia bai

sus gaisras. Ugnis isznaikino 300 
namų. Keli tukstaneziai szeimy
nų neteko nė turtų, nė pastogės. 
Susitvėrė komitetas szelpimo pa
degėlių. Pinsk yra gana didelis 
miestas, turi apie 25000 gyvento
jų. Aplink jį gyvena lietuviams 
pažįstami teip vadinami pinezu- 
kai, gabenanti laukų produktus ir 
medžius Nemunu į Prusus.

Isz Siucko, Minsko gub-
14 d. gegužio szitose aplinki

nėse siautė didelis gaisras. Už- 
f-idegė kaimas Didiejie Padarai. 
Isz miesto iszvažiavo ugnasargiai, 
bet turėjo grįžti atgal, kadangi 
ant upės tilto ne buvo, o per ui- 
tvinusię ne galima buvo perva
žiuoti. I-zdegė 8 ūkės. Ant 
iszvarytų isz deganezių * tvartų 
galvijų ant lauko užpuolė vilkai 
ir keliolikę galvijų sudraskė.

Isz Kauno gubernijos.
Inz Polocko, Vitebsko 

gub.
7d. gegužio, ant priemiezezio 

už upės Polotos, užgimė gaisras, 
užsidėge garinė lentų pjovinyczis. 
Kadangi upė buvo užtvinusi, tai 
mieste ugnasargiai tiesiog per
važiuoti ne galėjo, bet turėjo va 
žinoti prie ugnies, apsukant dide
lę alkūnę. Atbėgus ugnagesiams, 
degėjnu visos pjovinyczių trio
bos. Czia besidarbuojant geainto- 
jams, paeziame mieste 
ugnis ir tai ant syk 
se x vietose. Gesinti
vo kam. Butų gal visas miestas 
iszdegęs, bet ugnį sulaikė tvirtai 
subudavota.' trioba katalikiszkos 
klebonijos, ant kurios gaisras ir 
apsistojo. Visgi dėlto iszdegė per 
szimtę namų. Gyventojai kalba ir 
apie sudegusius žmonis, bet apie 
tai tikrų žinių nėra. Ugnis, kaip 
spėja, turėjo užgimti nuo padegi
mo, padegėjai, nežinia su kokiais 
mieriais, padegė miedę ant syk ke
liose vietose.

pasirodė 
keturšo
ne bu-

Isz Rygos.
12d. gegužio, aplinkinėse Rygos 

keliose vietose buvo gaisrai, ku 
rie užgimė nuo nežinomų prie 
žasezių. Prie Tukumo kelio suvi- 
su sudegė trys ūkės, o dvi isz da
lies. Blėdys ugnies padarytos di
delės, bet jos dar ne apskaitytos. 
Sudegusios triobos ne visi s buvo 
užasekuruotos, o sudegę krutanti 
turtai visai asekuruoti ne buvo. 
Ant rytojaus-užsidegė lentų pjovi- 
nyczios Maimicho ir Dubrovskio, 
esanezios prie Keinholmų kelio. 
Pjovinyczios ir medžių krautuvės 
beveik suvisu likosi isznaikytoa. 
Blėdys ugnies padarytos pereina 
100000 rubl.

Isz Lletuviszko Brasto, 
Grodno gub.

Paskutinis gaisras Lietuviszka- 
me Breste, kaip dabar pasirodo, 
buvo didesnis negu isz pradžių 
garsino. Iszdegė gražiausia ir 
turtingiausia miesto dali*. Sude
gė apie 500 namų, daug pardavi- 
nyczių, teiposgi pacztas, kalėji
mas, kanceliarija bajorų marszel- 
gos, biurai kariszko virszininko, 
gudas ir daug kitų biurų. Blėdį 
gaisro padarytį skaito ant 15 mi
lijonų rubl. Ar laike to gaisro 
ne sudegė kiek žmonių, dar neži
nia. Susitvėrė ežia komitetas 
szelpimo padegėlių. Caras ant 
padegėlių davė 50Q00 rubl. žino
ma ne savo, tik iždo pinįgų.

Isz Subntninkų. Aszmė
li ų pavietyj.

12 d. gegužio, 2 vai. po pietų 
užgimė ežia gaisrus. Kadangi ne 
buvo kam užsiimti gesinimu, tai 
ugnis į trumpę laikę isznaikino 
18 triobų. Tik atbėgus pagelbai 
isz aplinkinių dvarų, ugnis likosi 
suvaldyta. Laike gaisro bažny- 
czioj buvo daug žmonių ant misz- 
parų, bet kaimiecziai ne norėjo 
gelbėti; jie isz bažnyczios ramiai 
nutraukė namon. Matyt kunį- 
gai ne mokina prideraneziai žmo
nių, todėl jie ir ne supranta savo 
pareigų.

Isz Tilžės.
Tilžėj perkratinėjo provę nasz- i 

lės Emmos Braun isz Neusaaių, 
kuri buvo apskųsta už užmuszimę 
savo vyro. Sūdąs rado ję kalta 
ir nusprendė ant pakorimo.

Ihz Gumbines, Prusu 
Lietuvoj.

29 d. gegužio, mieste Gumbi
nėj, Prūsų Lietuvoj, prasidėjo 
prova trijų vokiszkos kariaunos 
unteroficierų: Merlino, H ckito 
ir Domnigo. Jie apkaltinti,-buk 
22 d. sausio nuszovė oficierę Kro- 
sighę, kurio visi kareiviai ne 
kentė. Laike provos, apart liw 
dininkų, paszalinių į sudę ne lei 
džia, mat kariszkas sūdąs bijosi, 
kad ueiszeitų į aiksztę bjaurus 
pasielgimai kariaunos virszininkų 
su kareiviais. . .

Kauuo gubernijoj nuo 15 d. ge
gužio užstojo triltos dienos; bu
vo jau ir perkūnijos, žieminiai 
javai gubernijoj sužėlę nors ne 
geriausiai, bet užganėdinaneziai. 
Kadangi lytaus netrūksta, ir szi- 
luinos yra užtektinai, tai yra dar 
viltis, kad dar labiaus pasitaisys. 
Vasarojus baigia sėti, sėjimas at
sibuvo visur prie gražaus ir szilto 
oro. Yra v Itis, kad vasarojai už
derės gerai.

Isz Lieturiszko Minsko.
Isz szito miesto kraustosi szį 

metę i Amerikę labai daug žydų; 
keliauja jie daugiausiai į New 
Yorkę, kur, kaip sako, yra cziela 
miesto dalis, kurioje gyvena vien 
žydai paeinanti isz Minsko gu
bernijos.

Isz Londono.
Mus gerbiamas diiszių ganyto- 

tojas kuo. B. Szlamas užsimanė 
statyti lietuviszkę bažnyczię ir ne 
bent kokię-—8z geležies. Bet 
kaip pastatyti, kad parapijonai 
kunigėliui uepervirez įtiki ir au
kų aut statymo bažuyczioe neno
ri duoti? Baudė kunigėlis savo 
aveles gana tankiai už nedavimę 
aukų, bet tos lyg kurczi<?--neduo
dą ir gana. Bet mus kunigėlis 
nemenkos galvos, jh žino, kur ir 
kada galima tn progos pasinau
doti. Nedėlioj, 28 d. balandžio, 
per pamokėlę kun. Szlamas pa
pasakojo parapijonams apie brau- 
gumę rymo katelikiszko tikėji- 
rao ir bažnyczios szventosjssaisz- 
kindamas j ems tvarbumę pasta
tymo Ruvo bažnyczios lietuvisz- 
kos. Užtai—gi jis,—kun. Szl. 
—sutrumpįsęs sziuom sykiu savo 
pamokėlę, o ei>ęs rinkti aukas 
ant statymo bažnyczios. Kaip 
pasakė, taip ir padarė. Iszlipo 
iaz sakyklos ir buvo beinęs isz 
bažnyczios, bet—-paėmę? nuo vie- 
no isz savo kolektorių
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- nyczios kelię ir ragino, kad dėtų, 
aukas ant statymo bažnyczios. 
Nevisiems toks kunįgėlio pasiel
gimas patiko ir nepaisant ant 
piktžodžiavimų kunigo, ėjo sau 
laukan. Kun. Szl. ant drąsuolių 
perpykęs, pradėjo plūsti: jeigu, 
girdi, ne krikszczionys ir ne ka
talikai, tai gali sau eiti, jis tokių 
“balvonų” nenorys bažny ežioj nė 
matyt. Buvo tokių, kurie ant jo 
žodžių nieko nepaisė, bet atsi
rado daug ir tokių, kuriuos toki 
žodžiai, kaip griausmu užtrenkė: 
neiszdryso nė isz vietos pasijudiu 
fi: davė, kiek kas tik turėjo. 
Apie moterėles, žinoma, tai nėr 
kę nė pasakoti: kelia tik priesz 
kunigėlį savo andarokus, kad isz 
po jo kokį “tenszilingį” isztrauk- 
ti. Sako, net trys buvusios tol 
kios, kurios po 10 szil. paaukavę 
kunigėliui.

Negana to, kun. Szlamas per 
isztisę sanvaitę bąldėsi isz stubos į 

stubę berinkdamas aukas ir kaip 
nedė’.ioj 5 d. gegužio garsino, 
surinkęs net 37 sr. st. Rinko jisai 
pinigus netiktai paeziame Londo
ne, bet ir apigardes jo neužmir- 
szo aplankyti, kaip astai: S’ilver- 
town‘e ir U’hohv.eh’e. S’i|verto- 
wn’e jisai atlankė tenykszlį klu- 
bę, bet ant nelaimės atrado daug 
prieszininkų ir ue kę aukų surin
ko.

Užtaigi nedėlioj, 5 d. gegužio, 
per pamokslu, kad nustumti sun- 

‘ kun ę nuo plauczių, iszvadino vi
sus tuos, kurie iszdrįso jam pasi- 
pneszyti,“balvonais” ir net “vel
niais”.! I-z ipęs isz sakyklos, vėl 
rinko aukas ir plūdo aut tų, ku
rie nieko nedavė. Bet į stubas 
dabar eina tik į tokias, jeigu ži 
no, kad tikrai gaus kiek nors. O 
tų “balvonų” ir “bedievių”, ku
rie neduodę aukų, tai nenorįs 
nieko su tokiais ypatiszko 
turėti!.. Tai ėsę kurmiai, kurie 
visę pievę iszrausię ir neduodę 
augti gerai žolei.

Ar pasiseks kznaitrinti kurmius 
isz pievų, nežinia. Munra rodosi, 
kad ant isznaikinimo paežiam 
daugiau reiktų doros, proto ir 
takto turėti. To gi musų kuni
gui trūksta.

Augsztaitis.

Isz Amerikos

i Pa- 
upės

Naųji kerosino Szaltiniai.
Sandusky, Oh. Netoli nuo 

ežia, ant esanezių ant ežero Erie 
Middle Bass salų rado kerosino 
szaltioį. Szaltinis musza 6 co
lių storio kerosino stulpu, kurį 
iszmeta ant 100 pėdų augsztai, 
isz ko matyt, kad po žeme yra 
daug kerosino. Be abejonės ko 
ki kapitalistai parengs ežia sėmi
mo įtaisas.

Woodward, Okl. Ter. Netoli 
Moskow, jieszkotojai naujų kero 
sino szaltinių, pragręžę žemę, už
tiko nauję szaitinį. Besiveržiantis 
laukan kerosinas užliejo porę ak
rų laukų, kol pragięitę skylę ga
lėjo užkimszti ir sulaikyti liesi 
veržiantį kerosinę.

E.vpliozijoN.
Gleenwood Springs, Col. Ka

stynėse N ewcastle, netoli Gleen- 
wood Springs, atsitiko smarki ex- 
pliozija, kurios du darbininkai Ii. 
kosi ant vietos užmuszti, o 8 sun
kiai sužeisti.'
/rPiTTeburg, Pa. Ant garlaivio 

tieorge S. Ross, netoli Taren- 
tum, expliodavo garinis katilas. 
Expliozijos garlaivys likosi su vi
su iszardyta*, kapitonas ant vietos 
užmusztas, o trys laivo tarnai pa
vojingai sužeisti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
— Wilmincton, Del. Ant nau
jai padirbtos czra ulyczinių gele
žinkelių linijos, be ileidžiant nuo 
kalno trims karams, pagedo 
stabdymo prietaisos ir karai pra 
dėjo smarkiai bėgti žemyn, jų be
galima buvo sulaikyti. Prieto 
vienas pasažierius, nuszokęs nuo 
karo, pateko po Vatais, kurie j; 
pusiau perpjovė; 25 žmonės liko
si apkulti, terp jų yra ir pavojin
gai apkulti.

Poivhatton, Pa. Ant Pitts- 
burg Ohio- Valley geležinkelio 

f Isnsimuszėdu trukiai. Prieto 2 
žmonės likosi užnyiszti. Sužeis
tų yra 20 ypatų.

Gaisrai.
Helgard, Wa8H. Sudegė ežia 

anglių krautuvės Great Northern 
geležinkelip. Blėdį ugniės pada- 
rytę skaito ant 150000 dol.

Portland, Me. Stovintis por 
te valactis dugnę garlaivys No. 5 
su visu sudegė. Blėdį ugnies pa- 
darytę skaito ant >130000.

Texaae beveik su visu iszdegė 
miestelis Ja*per. Blėdį ugnies 
padarytę paduoda ant , 100000 
dol.

Darbininku luusztynes.
Pittęburge 100 lenkiszkų kal

nakasių susimuszė su kalnakasiais 
amerikonais, airiais ir valijonais, 
su kuriais nuo seniai nesikentė. 
Vienas darbininkas Wm. Kearne 
likosi mirtinai lenkų supjausty
tas, ir į valandę laiko pasimirė; 
jo gi brolis Robert turi sužeistę 
galvę ir rankas su peiliaissupjau- 
stytas.

Girti kareiviai.
Fort Preudio, Cil. 600 gir

tų kareivių užpuolė ant saliuno 
Powersienės ir saliunę su visu isz- 
grievė. Ant suvaldymo nera
mių kareivių atsiuntė eskadronę 
raitelių, bet ir tie nieko ne galė
jo padaryti. Paszaukė j pagelbę 
ugnasargius su czirszkynėms. Tik 
sza’tas vanduo girtiems karei
viams suteikė sziek tiek daugiau 
pfbta

Daug žmonių keliauja in A- 
laska.

Seattle, Wash. Isz visokių A 
merikos krasztų suvažiavo ežia 
daug žmonių norinezių keliauti į 
Alaskę. Dabar yra ežia 600 žmo
nių laukianczių vietos ant garlai
vių keliaujaoczių į Cape Nome. 
Ant itzplankianczių vienok gar
laivių vietos užimtos, ant jų ne 
gali patilpti nė pusė norinezių į 
Alaskę keliauti..
Neužderejinias pietiniuose szte- 

tuose.
114 pavieczių T>xaso, teiposgi 
viscj Oklahomoj ir Indijonų teri
torijoj szį metę bus ant 75% ma
žesnis užderėjimas kvieczių ir 
miežių negu buvo pernai. Aps
kritai imant, surinkimo užteks 
voi ant vietinių reikalų; ant isz- 
gabeuimo svetur nieko ne liks.

Lynchavimal.
Alturas, Cal. Likosi szitose 

aplinkinėse suaresztuoti: Carvin 
Hali, jo trys sūnūs ir jo draugas 
Dan Vantis, žinomi szitose aplin 
kinėse arklevagiai. Tuojaus susi
rinko aplinkiniai gyventojti, ap
valdė saugojanezius suaresztuotus 
poltcistus, paveržė arklevagius ir 
visus juos pakorė. Padarę tę.isz- 
siskintė.

Audros su ledais.
Sztetuose Mississippi, Georgija, 

Texts ir Tennesee siautė vėtros 
ir audra su ledais, kurios labai 
daug blėdies pridirbo. Rytiniuo
se paviecziuose Texaso ledai isz- 
muszė didelius kviecziais užsėtus 
plotus. Sztete Mississippi vėtra 
sugriovę daug triobų. Mieste 
Dowson, Ga. sugriovė cukraus 
dirbtuves. Negriszkoj miesto da- 
lyj sugriovė daug namų ir bažny- 
T^ię, Perkūnas užmuszė daugy
bę berigananezių galvijų. Aplin
kinėse Wetmore ledai iszmuszė 

-visai laukus, puolė jų teip daug, 
kad uždengė žemę ant pėdos sto
rai. ,

Explozija aut laivo.
Booneville, Mo. Iszlėkė 

dangės plaukinėjantis ant
Miasouri garlaivy* “Laurins”. Ant 
laivo buvo prikrauta daug dina 
mito ir parako. Liivas buvo ap
tariamas su gazoliną, kuri, neži
nia kokiu budu, expliodavo. Nuo 
sutrenkimo expliodavo paskui 
3100 svarų dinamito ir lOObertai- 
naiezių parako. Nuo expložijos 
tokios daugybės explioduojanczių 
medegų keti stovinti ant upės lai
vai likosi pagadyli, sugriovė ir 
kelis namus stovineziuaant kranto, 
ant pusės mylios aplinkui iszby- 
rėjo visi langai.

Neramus iudijonai
Fort Leavenorth, Kans. Ko 

mendantas šito forto, pulkau
ninkas Lee, gavo nuo karės mi- 
nisterio prisakymę keliauti tuo
jaus į Denverę ir uisimelduoti 
jenerolui Merrian, kuris jį turys 
siųsti į fortę Wa*hakie, Wyo., 
kadangi mat užgimė maisztai 
terp indijonų ant "VVashakie re
zervacijos. Maisztus tuos, kaip 
jau neseniai paminėjome, pagim
dė per savo netaktiškumę rapdo 
agentas.

Nelaime ant upes.
Philadelphia,Pa. Aut Shuyl 

kili upės, prieszais Fiat Rock 
pylimę, srovė pagriebė valtį, ku
rioje sėdėjo 8 žmonės ir valtį su
daužė. Isz buvusių joje žmonių- 
6 jaunos merginos ir vienas vai
kinas prigėrė.

Paskendo trys žveju laivai.
CharlksTON, N. C. Prieszais 

Eastern Patches stovinezius 8 žve 
jų laivus pagriebė vėjas ir nune- 
szė ant jūrių- Penki laiveliai su
grįžo, bet trys pražuvo su visais lieka tos paezios. 
ant jų buvusiais žmonėms, 
jų buvo 15 žvejų.

Pabrango mėsa.
New Yorko mėsininkai pakėlė 

prekes mėsos ant 2 centų ant sva
ro, vien prekės verszienos pasi- 

. Be abejonės 
Ant ir kitų didesnių miestų mėsinin- 

Į kai darys ta patį. ’'

Vodingas vabalas. .
1899m. ant žirniais užsėtų lau- 

kų-pasirodė vabalas, kuris daug 
blėdies pridirbo; iki dabar ne lik 
jis ne isznyko, bet dar labiaus 
prisiveisė. Pagal atskaitę žem- 
darbystės departamento 1899 m. 
szitas vabalas isznaikino žirnių 
Amerikoj už 3 milijonus dolia- 
rių, o 1900 tik iki pusei berželio 
mėnesio ui 4 milijonus, 
landė 
žirnių.

Natio-

v a balos isznaikino
Mari-

80%

Isz darbo lauko.
5 JamEstown, N. Y Tarnau

janti ant czianykszczių ulyczinių. 
geležinkąlių pakėlė sztraikę užtai, 
kad geležinkelio kompanija pra- 
szalino tris prigulinczius į un'ję 
konduktorius. Dėl užgimusio 
sztraiko karų bėgiojimas pasiliovė, 
kadangi mat kompanija ne turi 
atliekamų tarnų.

•[ Youngtown, Oh. Dirbtuvėsė 
Amerikan Steel Hoop Co. lygiai 
Youngstowne, kaip ir miestuose 
Gerard, VVarren ir Greonville pa
kelė darbininkų užmokesnį nuo 
10—20%. Szitos dirbtuvės prigu
li piie plieninio trusto.

1 Wa«hington,D. C. Direkto
rius pietinių geležinkelių pagarsi
no ant žinios sztraikuojanczių 
maszinistų, kad jeigu jie iki pa- 
nedėliui ne sugrįž prie darbo, tai 
aut jų vietos bus priimti kiti ir 
sztraikierių ne priims visai prie 
darbo.

* Fort Wayne, Ind. Maszi- 
nistai Waba*h geležinkelio Fort 
VVayne, Ind. ir Springfielde, III. 
susitaikė su darbdaviais ir nuo 
pereitos sanvaitės pėtnyczios su-‘ 
grižo prie darbo. Maszinistai 
B irs Foundry and Machine 
Works pristojo prie maszinistų 
sztraiko.

Newport New, Va. 300 
mašinistų czianykszcziose dirb 
tuvėse paliovė dirbę.

Yovngstown, Oh.
nal Tu be Co. pakėlė ant 17c. ant 
dienos savo dirbtuvių darbininkų 
uždarbį.

5 Buffalo, N. Y. Mašinis
tai ir pagelbinikai New York 
Central geležinkelio pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja ant 10% 
didesnio užmokesnio.

Middlesboro, Ky. Dirbtu
vės Virginia Iron Coal & Coke 
Co.,iszstovėjusios per isztisus me
tus, pradėjo vėl dirbti.

H Kokomo, Ind. Bus ežia pa
statytos naujos plieno dirbtuvės, 
kuriose ras darbę 1500 darbinin
kų.

1 New York. Merginos dir
btinosios skepetaiezių dirbtuvėse 
pakėlė straikę. Ima jame dalyvu- 
mę 300 merginų.

Maszinistai Wabash geležin
kelio Springfielde, III., Moberly, 
Mo. ir Fort Wayne, Ind. sugrįžo 
prie darbo.

ISZ
Lietuviszku dirvų

5 New Ca-tle, Pa. Katilio- 
riai Pennsylvania Engineering 
Works pokėlė sztraikę. Jie rei
kalauja 9 darbo valandų ir tokio 
užmokesnio, kokį gauna už 10 
vai. Ant tų reikalavimų dirbtu
vių savininkai sutiko ir tokiu bu- 
du sztraikas pasibaigė.

•į Boston, Mas. 2200 ežia 
nykszczjų maszinistų iszkovojo, 
ko geidė,5000 pažadėta iszpildyti 
jų reikalavimus; sztraikuoja ežia 
dar 1700 masziuistų, bet be abe
jonės ir su tais darbdaviai neužil- 
gio susitaikys.

5 Denver, Col. Akmenų ap
dirbėjai nutarė grįžti.prie darbo 
už senę užmokestį. Sztraikaą už 
gimė ežia trys sanvaitės atgal; 
per sztraikę vienok darbininkai 
nieko ne pelnė.

1 Kansas City; Mo. 
nistams, kalviams ir katilioriams 
Pacific geležinkelio varstotų pa
kėlė, nuo 1d. berželio^ uždarbį 
ant 15%.

GreenBay, Wi*. Plieninis 
trustas rengiasi szit ise aplinkinė 
se parengti kelia tukstanezius 
kokso peczių. Pecziai tie bus pa 
rengti miestelyj Edgemoor, ant 
Lake Shore geležinkelio.

•Į Wilmington, Del. Batts 
Mill Co. ir Standard Machine Co. 
priėmė maszinistų reikalavimus 
ir per tai sztraikai szitų kompani
jų dirbtuvėse pasibaigė.

1 Hartford, Con. 800 czis- 
nyksz?zių maszinistų sugrįžo'prie 
darbo, 700 dar sztraikuoja. Dirb
tuvių savininkai sutinka ant 9 
darbo valandų prie seno užmo
kesnio ir pripažįsta v:etiues u- 
nijas.

Saginaw, Mich. Ant Pere 
Marųuette geležinkelio maszinis- 
tai pakėlė sztraikę ant iszkovoji 
mo 9 darbo valandų laiko.

Denver, Col. SztraiKas 
Colorado Springs kastynėse pasi
baigė. 'Abidvi pusės sumažino 
savo reikalavimus ir 1000 darbi
ninkų sugrįžo prie darbo.

Cleveland, Oh. Pradėjo 
dirbti elektriszko geležinkelio Ii- 
niję nuo Cleveland į Erie, Pa. 
Nauja linija turės 100 angliszkų 
mylių ilgio.

Dayton, Oh. Unija tarnau: 
jancziųant czianykszczių ulyczi
nių karų nutarė sztraikę pakelti. 
Priežastis sztraiko yra — kad 
kompanija ne nori pripažinti u- 
nijos.

Kenobha, Wis. Dėl maszinis
tų sztraiko, iszėmus dirbtuvių 
Wells & Messier, visos kitos ma- 
szinų dirbtuvės* stovi.

San Francisco, Cal- 22 czia- 
nykszczios dirbtuvės priėmė ma
szinistų reikalavimus.

1 Hdlyoke, Mas. 2000 dar
bininkų czianykszczių popieros 
dirbtuvių pakėlė sztraikę.

Maszi-

Nuo Susivieiiyjiino seimo.
Paskutinis susivienyjimo sei 

mas trukszmingasis, kurio lietu 
viai laukė su nekantrumu, jau pa
sibaigė, o prasidėjo provos Su«iv. 
Už tai lai būna didesnė garbė 
musų tautos vadovams kunįgams, 
kurie stengėsi, pagal senę purvi
nę budę, Susiv. reikalus pa
kreipti.

Delegatų ant seimo, pirktų ir 
ne pirktų, pribuvo 122. Per- 
skaiezius mandatus, kuo. Kaupas, 
Susiv. prezidentas ir antra ranka 
Miluko, atmėtė keturių kuopų 
delegatus lai jokios priežasties ir 
pasiteisinimo. (Kas jam tokias 
privilegijas davė? Ar jis pats jas 
prisisavino? Red.). Beje: drau- 
gyr-nės Vitauto iš* Boston, ^Mas*. 
su 133 sąnariais, kuopos isz Phi- 
ladelphios. Pa. su 48 sąnariais, 
kuopos isz Waterbury, Conn. su 
87 sąnariais ir kuopos isz Miners- 
villes, Pa. su 42 sąnariais. Tuom 
tarpu priėmė virus nelegaliszkas 
kuopas, kurios neturėjo tiesos 
siųst delegatų, neturėdamos pil
nai deszimties sąnarių, O 102 kuę- 
pos isz Minereville, Pa. turinezios 
7 sąnarius, priėmė tris delegatus. 
Sumanesni delegatai, matydami 
szitokię neteisybę ir myniojimę 
doriszkų pamatų, ėmė protestuo
ti. bet ir protestas nieko negelbė
jo, susitarę ant darymo neteisy
bės, protesto ce klsutė. Kun. A. 
Milukas -euszuko, kad tokius, 
kurie protestuoja, reikia suaresz- 
tuoti (tę reikėjo su ardaneziu ra
mybę padaryti arba jį laukan isz- 
mesti. Rd.) ir pats pirmiausiai ėmė 
rėkti poljee, policel Pakilo bai
dus liaruma*, piktžodžiav mai, 
keiksmai isz s žalies kunįgu An 
tano M. ir jo ąklų garbintojų, t ir
si norėjo dangų sugriauti. Ne- 
gaurfant balso nė vienam isz avie 
tiaskų delegatų, ant galo pasi- 
praszė balso kun. J. Žilinską*. 
Kiek jo žodžius galėjau iszgirsti, 
jis kalbėjo szitoip: “Vyrai! bjau
riau elgėtės negu Lietuvoj žanda
rai. Kurgi sziuom keliu nueisi
te?" Riksmas apsvaigėlių ne da
vė jam toliau kalbėti. Neturi 
balso, neturi balso, rėkė visi! 
Kun. Žilinskas suspaudė kum^z- 
czias ir tarei stabo užliktis, ap
leido salę, apleidome ir mes kartu 
46 yvairių kuopų bel'draugysczių 
delegatai ir gavę salę po nr. 87 
South st., pradėjome soimę, kuris 
traukėsi per tris dienas. Kuni
gai gi turėjo viskę sudarę isz 
augszto, vien patvirtino savo vir- 
szininkus ir į tris adynas viskę 
užbaigė ir iszsiskyrstė. Kaip 
laikraizcziai raszė, teip ir rtsiti 
ko. Draugai ir pritarėjai ne
tvarkę daranezių buvo pakviesti 
20 d. gegužio į VVilkes Barre ir 
ton visi turėjo pasiraszyti po pri
slėgs, kad laikys musų netikusių 
carukų pucę. Kadangi prie ku 
Dig(l pristojo ir Susiv. kasierius, 
tai seimas nutarė jieszkoti tiesos 
per sudę. Žinoma, kunįgai iszsi- 
rinko ir savo virszininkus kaipo 
įnagius ir stengsis parodyti, kad 
jų szalyje yra tiesa. Bet kokia 
ta tiesa! Asz ežia atkreipiu ati- 
dę Susiv. sąnarių—tegul jie pa
tys apsvarsto, kur yra tiesa ir te
gul paduoda savo nusprendimę. 
Turiu priminti, jog ant seimo bu
vo pasamdyti trys poliemonai. 
Pirmiausiai tapo atimtas balsas 
kunįgui Žebriui ir jį norėta su 
aresztuoti. 22 d. mes tapome 
aresztuoti ir ezaukli pas teisdarį 
už Susiv. knįgas, bet viskas ant - 
aresztavojimo ir pasibaigė.

* J. Kazakevicze, 
Delegatas XVI Seimo.

, Kaip numeryj 20 “Lietuvoa” 
“Buvęs ant moterų baliaus” pra- 
neazė, jog klebonai (nevadinu jų nymo 
kunigais, kadangi kunįgus reiktų 
godoti, musų gi parapijų valdy
tojai elgiasi teip, kad jų ne gali 
ma kunįgais vadinti, jie yra kai- 
pi maskoliszki žandarai) 20 d. ge 
gūžio turės prieszseimį savo drau
gų, tę isz tikro atliko. Susiva- 
žiavusių buvo nutarta riksmu at
likti visę seįmę, kadangi matė, 
kad su teisybe paslaptį kunįgų 
mieriai nesiduos įvikdyti. Kat
rie isz vakaio ne buvo, tuos ant 
rytojaus Pittstono dudorius ant 
gatvių gaudė ir rėdė į Redington 
svetainę, kur intrigos vedėjas 
kiekvienę sutiko ir lie|>ė pasira
szyti; kis nenorėjo to padaryti, 
tuos gazdino numetimu (repais že 
įnyn. Kiekvienam pasiraszu- 
siani, kaipo ženklę, prisegė Tūtų 
pluoštelį (mat musų kunįgai 20 
amiyj užsimanė Szvento Baltra
miejaus. naktį atkartoti, tik ar 
szieip ar teip imant, visgi pran 
cuziszki fanatikai ir labiaus buvo 
apsitaszę ir gal protingesni ir 
daugiaus nuopelnų turėjo ui abu
du musų intrigų vedėju) ir paša 
kė, kę tuii daryti: pirmiausiai 
visi rūtiniai turi rėkt, kad kun. 
Žsbrys ne turi balso, kadangi jis 
užstoju už musų ne iszmintingų 
fanatikų iszbrauktus Sus v. sąna
rius ir jeigu kas užstotų ui Žebrį, 
tai tuos liepti areštuoti kas be 
rūtos norėtų kalbėt, tam atimti 
balsę.

Kaip- buvo garsinta “Tėvynėj”, 
ant 10 vai. 21 d. gegužio susirin
kome į svetainę Kunco. Klebo
nas Kaupas atidarė seimę. Pas 
kai szaukė delegatus ir Milukas 
|>eržiurėjo delegatų mandatus 
(kam delegatai davė ne paszauk 
tai y patai Rd.) ir radęs sau ne 
patinkantį, atmetė, prezidentas 
tę patvirtino, turbut isz baimės, 
kad intrigos vedėjas vengro ne 
atsiųstų- Numylėtos kun. Milu
ko kuopos galėjo statyti tiek de
legatų, kiek tik norėjo, nors ant 
to neturėtų tiesos. Susjiendavęs 
kuopas ir draugyste*, perstatė 
kun. Pautienių—rūtiniai 1ę pa
tvirtino, 
teisi ilgo 
ežiu kės, 
nuvargęs 
ti. Rd.), 
szaukė kiekvienę prie stalo pasi
raszyti (tai turbut naujas Kaupo- 
Milukinis balsavimo būdas, nie
kur diugiau ne pažįstamas. Rd.), 
kur už nemokanezius pats seimo 
caras paraszė, žinoma,ant Pautie- 
niaus blankus. Berutiniai reika
lavo paaiszkinimo, dėlko tapo 
suspenduotos kuopos ir draugys
tės; reikalavo sūdo ant apsvar
stymo to ir perstatė kunįgę 
brį. Rūtiniai szaukė, kad tas ne 
geras. Kun. Kaupas ir Kaulakis 
parėmė kun. Kūrę ir F. Burbę, 
kuris ne buvo priimtas nė lž ku- 
uįgų de'egatę, o kaip girdėjau 
nuo centraliszko sekretoriaus, 
esęs suspenduotas, ir rūtiniai šii
tuos priėmė. Po pietų liarumas 
buvo dar didesnis, rūtiniams rū
tos suvyto, kadangi inut jo*, anot 
lietuviszku merginų pasikes, pri 
segti s prie prasiradusių susigėsta 
ir nudrimba isz gėdos; vietoj rū
tų jie turėjo mirtas, papratusius 
puoezti prasiradėles. Norėjo kal
bėt Pauksztis, bet rūtiniai ne da
vė; pradėjo kalbėt kun. Žilins 
kas, bet rūtini d kalbę pertraukė, 
Žindžiaus žvagžiebis ir Pittstono 
Jeanna d*Are ne davė kalbėt. 
Prezidentas pakėlė kiaurymę l>e- 
dievystės Mikolainio, Pittstono 
Joanna paplojo rankoms, rūtiniai 
ir maiszytok veislės jų vadovas 
parėmė ir Mikolainis likosi isz 
Dievuoto Susiv. i-zbraukias. Su- 
siy. paverstas į katalikiszkę. 
Kaupas, už neilstantį darbavima- 
si ir paitlusnumę maiszytos veis
lės intrigos surengėjui likosi pri 
pažintas už garbės sanarį. To
linus liepė užrašyti 200 dol. ant 
parengimo mokyklos Szveicanjoj 
(kę tss reiszkia, no galima su 
prasti. Szveicarijoj yra kantonų 
mokyklos. Argi tai * Susiv." duos 
paszelpę Szveicarijos , moky
kloms? Gal besimokinanti Frei- 
burge klierikai sapnuoja apie pa
rengi mę po savo globa lietuvi z 
kos seminarijos? Szveicanjoj vie 
nok, be pritarimo kantono val
džių, ne galima svetimoms tau
toms rebgti mokyklas. Už 200 
dol. juk mokykla ne gali užsilai
kyti. JRd.). Ant iszleidimo rasz
tų Valancziaus v.si sanariai turi 
sudėti 50 dol.,norą ne norėtų. Į 
dvi valandi seimas pasibaigė. Se
kretoriui Karaliui liepė protoko- 
lę perskaityti, bet tas ne gali. 
Ima protokolę Pautienius ir ne 
perskaito, ne perskaito nė Kasiu- 
laitis. Paima Milukas .ir sako, 
kad reikia ežia szį tę pataisyti, 
Pittstono Joanna pritarė, kad 
reikia viskę palikti kunigėliams, | kriaueziai apsivaktuoja ir nesi-

-o jie sutaisys kuo geriausiai. Dar 
susirinkę kelis kartus, ant užma- 

_ > Pittstone Lietuvos iszgH-
bėtojos, suriko kelia kartus: lai 
gyvuoja Valanczauskienė su vai
keliais. Prutokolę turbut pirma 
Milukas suraszė, kadangi apart 
jo paties, nieks perskaityti ne 
galėjo.

Seimo delegatas. į

o berutiniai reikalavo 
balsavimo per kor- 
liet kad Milukas buvo 
(ir be jo galėjo apsiei

tai jis su savo rūtiniais

Reikaluose aukų ant 
tautiszkų reikalų.

Kur ne pažiūri, matai ragiri- 
mufc prie aukų ant musų tautiš
kų reika’ų. Kunįgai, arba geriaps 
sakant, dzuaiszkas misijonieriusir 
pats ir per savo pagelbmir.k is 
renka su prievarta aukas ant iš
leidimo rasztų vyskupo yalap 
cziaus. Mes gi ne laikomė už at
sakantį tokį misijonierių darbę, 
kadangi vyskupas Valanczius iįo 
užsipelno ant tokios garbės, kę- 
kię jam daro musų miaijonieriak. 
Mums rodosi atsakantesnis užma
nymas p. Sabonio, kuris kalbina' 
pažymėti v Šokias tzeimyniazkas 
szventės aukaujant po kiek aut 
tautiszkų reikalų. Sztai Baltimi- 
rėj yra gana didelis lieiuvių ska| 
tlius. Iki sziol su aukoms ant taiį- 
tiszkų reikalų mės ne buvemie 
paskutiniais, kaip antai aukos aut 
Paryžiaus parodos isz musų mie 
sto ne buvo mažiausios. Tę vi4 
nok, gal i.n a sakyti, atliko mus|j 
draugystės, pavienių ypatų dar
bais mus vienok užpakalyj pali
ko kitų miestų lietuviai. Juk pip 
mus teipjau gana tankiai atsibū
va pasilinksminimai, vestuvės, 
kriksztynos, varduvių ir gimimb 
dienos. Argi mes ne galime teiu- 
jau laike tokių apyaikszcziojimg 
pasirodyti su musų aukoms aitt 
tautiszkų reikalų? Musų aukof 
paragintų prie to paties lietuviiA 
kilųviętų. Ir pats Baltimorieezia|i 
be abejonės džiaugtųsi, pamatę *4 
vo vardus kaipo aukautojų lietu 
viszkuose laikraszcziuose; varduį> 
jų skaitytų lietuviai visame 
sviete gyvenanti, kadangi lietui- 
viszki laikrascz'ai ne tik Ameriį- 
kos lietuvių yra skaitomi. Juk tu
rime atliekamų pinįgų. Sztai pįi 
Pažirusiam Politiškam Kliubui^ 
pas jo kazierių Ignotę Jegellę Iii 
ko 25dol. Kliubo sąnarių budėtų 
piningų. Tikimės, jog p. Jegellę 
tuos pinįgus noriai atiduotų ant 
tautiškų reikalų. Tas pats p. Je 
gelia turi telis doliarus ir Unijoe 
pinįgų. Dabar juk Unija atsinsuf 
jino, mes vienok nereikalaujamej 
idant tie pinįgai butų atiduot; 
besi t ve i ianeziai naujai Unijai, liet 
velytume, idant jie butų apversti 
ant tautiszkų reikalų kaipo aukaJ 
Lietuviszki kriaueziai apreiterisi 
turi teiposgi kelioltkę doliarų 
pas p. Vincą Kvederę. Todėl su- 
siriukkime ir sykį nutarkime, 
ant ko tuos visus pinįgus apversti. 
Iszsidalinti juos butų ne parankuį 
kadangi ne visi įmokėję pinįgu-i 
yra aut vietos, dalis jų iszke iavo 
jau kitur. Todėl paaukaukime 
tuos pinįgps ant kokių nors tau j 
tiszkų reikalų, kaipantii ant lie-i 
tuviszkų rasztų, arha ant kitokių. 
Musų auka praskambėtų |X) viręr 
lietuvių tautę ir suteiktų uiumiį 
didelę garbę ir visa musų tautu 
turėtų ue mažę isz to naudę. |

Kriauezius.

duoda visiems savę isznaudoti. Isz 
atkakusių ežia pirmiau jau kiti, 
ne galėdami isz kriauezystos už- 
diibti ant maisto, turėjo eiti į fa
brikus dirbti, tiems mat gėda 
buvo grįžti atgal, isz kur ežia at
važiavo; kiti isztikro sugrįžo. Y- 
ra ežia dar ir dabar daug suvilio
tų kriaucziszkų darbininkų ne tu 
rinezių darbo. Mat czianykszczia; 
boseliai nori, kad darbininkai 
jiems dykai dirbtų, ne ima ežia 
esanezių, bet vilioja isz kitur, ka
dangi mat atkakusius isz kitur len
gviau isznaudoti.

Yra ežia da toks boselis, kvai
las kaip mozūro arklys. Kas pas 
izitę dirba, tai turi provotiesi, 
kad atgauti savo uždarbį. Kadan
gi vienok jam teipjau trūksta do
ros, kaip ir proto ir ne moka an- 
gliszkai, tai provas vis praloszia. 
Tas jau rodo, kad be pamato sten
giasi darbininkų uždarbį pasilai
kyt1. Toki bosai nupuldė darbui: 
jie žiuponę pasiuva už 75c. ir da 
gi su iszdabintu pamuszalu. Kaip 
gi jie gali darbininkui užmokėti 
pažadėtus pinįgus, teip pigiai ap
šiurdami dirbti? Tegul lietuviszki 
kriaueziai todėl apsisaugos nuo 
isznaudotojų ir netiki agentų vi
liotojų pažadėjimams.

V uosi s.

Isz Carnegie, Pa.
Nors kun. Juodiszius, pats nieko 

ne padaręs, išniekino musų tau
tiškus darbininkus ir musų lite- 
raturę, bet musų lietuviai supran
ta mierus neva lietuviszko kunį- 
go: jis mat stengiasi per savo ne
tikusius rasztus atitraukti lietu
vius nuo dabartinių tautiszkų dar 
bininkų ir vėl pristumti juos prie 
lenkų. Ar gi lietuvių kaltė, jeigu 
pas juos kun. Juodiszus ne turi 
tokios vertės kaip tie ant kurių 
jie spjaudo? Už kę gi lietuviai 
turėtų mylėti kunį?ę, kuris juos 
visokiais budais skriaudė, o nieko 
gero ne padarė. Kas gi jam drau
dė, kas gi jį stabdė nuo užsipel- 
nymo ant lietuvių godonės ir mei
lės?

Kun. Juodiszius bandė isznie- 
kinti musų kankintinius, te r p ku
rių yra juk ir toki, kurtėms mu 
sų buvęs dvas>szkas vadovas ne 
veltas czebatų szveuti, išjuokė 
aukaujanezius ant suszelpimo mu
sų kankintinių. Kad tas jo nie
kinimas ne atgabęs tdkių vai
sių, kokių buvęs neprigulmingas 
kunįgas laukia, galima spręsti isz 
to, kad man užmonius czianyk- 
szcziains lietuviams paaukauti 
kiek ant musų kankintinių naudos, 
kiekvienas noriai aukavo ;suriukau 
ant to mierio $2 20. Pinįgus siuu 
ežiu į “Lietuvos” redakciją. Mat 
pas mus tamsus kun. Juodisziaus 
mokslai ne turi ant laimės pasekė; 
jų. Aukavusiems broliams isztariu 
szirdingę a ežiu,. A. Savukaitis.

Isz St. Louls, Mo.
Lietuvių ežia ne daug yra, Itei 

ir terp to skaitliaus ne daug ge-i 
ro matyt, ir terp tų duiijfiau yra! 
vaidų ne kaip sutikimo. Kadangi 
ežia mažai lietnv-ų skabo knįg< s 
ir laikrit-zczius, tai yra tokių, ku
rie, ne turėdami kę veikti, už«ii-| 
ma apkalbinėjimais. 26 d. gegu 
žio viena mamutė su dukters sie
rai apdaužė vienę tokį mėg-? 
stantį apkalbas vyrę. Gera: 
padarė. Juk vyrui ne pritinka už 
sjiminėli apkalboms, tegul tę du į 
ro kokios ne turiuezios kę veikti 
bobos. Yra ežia moterys per daug 
mėgstanezios girksznoti; palieka 
namieje vaikus ant Dievo apžiū
ros, o paezios traukia pas kaimin- 
kas ant linksmesnio laiko pralei 
dimo.

Darbai eina ežia blogai. Vienok 
yra besanžiniszki agentai, kurie 
traukia darbininkus isz kitų mie- 
a'ų, ypacz vilioja krauezius, kad 
tie, ežia atvažiavę, o ne turėdami 
kur dingti, dirbtų pu dykiai. Ne 
seniai toki agentai iszsiunlinėjo j 
Baltimorę, New Yorkę ir į kitus 
miestus laiszkus, kviesdami kuo 
daugiausiai kraucziszkų darbinio- 
fcų, išdėjo po 12-15dok ant san
vaitės geram beisteriui arba ap- 
reiteriui. Radosi toki, kurie pati
kėjo ir atvažiavo. Iszdirbus san- 
vaitę, kada atsėjo užmokėti, tai 
bosai pažadėtų pinįgų mokėti ne 
norėjo, jieszkojo vien priekabių. 
Dar ir dabar tie agentai vilioja 
kriauezius. Tegul lietuviszki

IszJoint. Pa.
Darbai eina sziuom kartu pu

sėtinai. .
L’etuvių bus ežia apie du szim- 

tai,bet terp jų ne daug yra su- 
prautanezių tautiškę savo kil 
mę, ue daug yra skaitanezių knį 
gas ir la kraszczius; už tai daug 
yra mėgi-tmczių girtuokliavimu*. 
Czianykšcziai musų broliai ne 
mėgsta apszvietimo, ne turi jie 
srero vardo p.-s svetimtaucziufc 
Nėra terp paežių lietuvių susiri- 
szimo nė vienybės: vieni lenkam* 
tarnauju, kili gi teip sau gyvens, 
nesirūpindami ap’e tautiškus rei
kalus.

26 d. gegužio tūli czianyksz- 
ežiai lietuviai, kuriems sziek tiek 
rupi tiutiszki reikalai, sukvietė 
susirinkiinę su m:eriii sutverti 
lietu vi-z k ji draugystę. Kalbėjo 
pirmiausiai p. A. Saronaitis. Jis 
savo kalboj darodiuėjo, kokia bu
tų n iuda visiems isz tautiszkos 
draugystės. K'ti pradėjo rėkti, 
kad tautiszka draugystė ne gera, 
ktaangi tokios ėsanezios ne kata- 
likiszkos, ne klauso kunįgų. Su
sirinkę užmanymui ne pritarė, jie 
isz«skyrstė, nieko ne padarę.

Liike to susirinkimo p. Si.ro 
naitis tlar priminė ir apie k m n-, 
kiutinius, ka'bino aukauti ant jų 
naudos, pats pirmiausiai metė 
25 c., kili geresuiejie lietuviai su
metė, po kiek galėjo ir isz viso 
susirinko 12.20. Pinįgai tie bus 
prisiųsti į “Lietuvos” redakciję.

Žvirblis.

Isz Argentinos, pietinėj 
Amerikoj.

Pereiti metai Argentinoj buvo 
labai blogi: dėl pėr daug lytaus 
kvįpcziai visai ne užderėjo; kor
dai užderėjo vidutiniszkai. Netur
tingi žmonelės daug vargo ken- 
czia, kadangi uždarbių nėra, dau
gelis ne uždirba nė ant valgio. 
Dirbanti pas iemdarbius, nors pi- 
bįgų ir ne turi, bot turi bent

valgyti. Turtingesniejie ežia te i p 
viskę abžiojo, kad neturtingam 
nėra kur nė ant duonos užpelny- 
ti; žemė veik visa didžturezių 
rankose, svieto daugybė yra be 
žemės, tie pas turtingesnius tie
siog turi melsti darbo.

Argentinos d'džturcziai, turė
dami žemės deszimtį ketvirtai
nių mylių, duodu maistę tik pen
kiems darbininkams, kurie turų 
bandas ganyti; tik laike kirpimo 
avių, kas traukiasi apie deszimtį 
dienų, reikalauja daug darbinin- •* 
kų- Užstojus blogiems metams, vi
sai mažai duoda žemės arti. Gy
venimas todėl ue turtingam ežia 
labai sunkus.

Pereiti metai Argentinoj buvo 
labai k&razti, szį metę gi gana 
szalta.,Su baime laukiame žie
mos. Jeigu žiema butų teip szal- 
ta kaip Lietuvoj, ta: gerai nuszal- 
tunie, o ne vienas gal ir suszaltų, 
nes ežia nė vienoj grinezioj nėra =■ 
szildomo pecziaus. Nors dabar 
dar ne per labai szalta, bet ypacz 
betureziai jauezia szaltį, kadangi 
nieks neturi sziltų drabužių.

Aš ežia gyvenu tokiame už- 
kaboryj, kad jeigu reikia kur pi
nigai pen-iųsti, tai nėr kur juos 
apsikeisti ant svetimų. Kas turi 
auksinius pinįgus, tai už tokius 
brangiai paima, vertė popierinių 
daug'/nažesnė- Sz lapei i s.

Kaip augsztai yra debe
sys ir kaip greitai jie 

slenka?
Paskutiniuose metuose dauge

lis mokslinczių užsiiminėjo tiri- 
nėjimu debesų, ypacz daugelis 
darbavosi ant isztirimo, kaip aug
sztai laikosi visokių veislių de
besys ir kaip greitai jie slenka 
pryszakin. Svarbiausi L-ztiriniai 
ant tos dirvos padaryti Kanados 
meteorologiszko biuro metuose 
1896 ir 1897 Toronto abservato- 
rijoj. Tirinėtojų surinkta medega 
likosi priderancziai apdirbta ir 
tik dabar pagarsinta ant visų ži
nios.

Augszcziausiai laikosi teip va
dinami plunksniniai debesys (Cir- 
ius). Isz savo matavimų, atliktų 
su pagelba instrumento vadinamo 
iheodolitu, Kanados tir nėtojai 
1896 n. susekė, kad augsztutiniai 
tie debesys laikosi vidutiniszkai 
10000 metrų arba apie 10 viorstų 
(33000pėdų), o slenka jieprysza- 
kin su greitumu 79 angliszkų 
mylių arba apie 125 kyliometrų 
per valandę, žemutiniai gi augsz- 
lybėse 8100 metrų arba 8 vior
stų; taigi vis dar teip augsztai, 
kaip augsztai žmogus negali pasi
kelti į augsztybes, kadangi, 
dėl j>er daug praskiesto oro, jis 
užiroksztų; tie debesys slenka su 
greitumu 88 kyliometrų per va- 
iandę. Liepos mėnesyj 1897m. 
augszcziau$i plunksniniai debesys 
laikėsi augsztybėj su viiszum 11- 
000 metrų (36000 pėdų) ir slinko 
su greitumu 150 iki 200 kylio
metrų per valandę. Vidutinis 
augszt s, ant kokio laikėsi plun
ksniniai debesys vasaros laike, bu
vo 10900 metrų, žiemos gi laike 
9978 metrai (žiemos laike, dėl di
desnio szalczio, visi debesys laiko
si žemiau), vidutinis gi jų greitu
mas Vasaros laike buvo 
64, o ž emoe laikė 42 kylio- 
metrai per valandę.

Žemesniejie gi debesys, teip va
dinami t'u-igrumuliavę (cuniuli) 
vasaros laike laikosi Vidutiniszkai 
augsztumoj 1 700 metrų, o žiemos 
laike 1325 metrų, slenka jie su 
graitumu vos 16 ky.iometrų per 
valandą, arba apie dvi lietuviszki 
myli. Isz tų t-patinių debesų tan
kiausiai puola lytus.

Taigi sz tų tirinėjimų aiszku, 
kad didesnėje augsziybėse puczia 
^markesni vėjai, kadangi juo de- 
liesys.yra augszcziau, juo slenka 
jie greieziau, o juo žemiau, juo 
palengvinu, o kaip žinote, debe
sis varo vėjas. Rods prie smar
kių vėttų ir žemutiniai debesys 
bėga gana greit, bet visgi paleng- 
viau už augszbitinius. Juo debe
sys yra augszcziau, juo greieziau 
jie slenka, o juo žemiau, juo pa- 
lengviau. Augsztutiniai plunksni
niai debesys bėga dusyk greieziau 
už greituosius geležinkelio tru
kius; nuo apatinių gi, jeigu isz jų 
tyj*. galima isz'.rukti važiuojant 
su vidutiniszku greitumu. Le
diniai debesys paprastai yra aug - 
szcziau, Ui jie bėga daug '
greiezau už žemiau ėsanezius lyti 
nius, nuo ledinių debesių jau ne- 
teip lengva pabėgti, bėt nuo ly
taus galima iaztrukti ne tik va
žiuojant geležinkelio trukiu, bet 
jojant ant arklio.

i
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B . Preke Pinįgų.
Ruskas rublis po........... .. Vįi
Prūsiškos markės po............

Prie kiekw teno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.an t paczto kas*.



Sniegas ant menulio.
Vienas isz garsiausių Ameri

kos niokslinczių. ne koks humbu- 
gierius, bet profesorius ir direk^- 
torius Harvardo žvaigždžių tėmi- 
nyczioe, W. H Pickering, buvo 
iszkeliavęs ant astronomiszkų tė 
myjimų ant salos Jamaicoe, kur 
parankesnė ant tėmyjimu yra vie
ta negu Suvienytose Valstijose. 
Dabar Pickering sugrįžo namon 
ir parsigabeno daug nuimtų nuo 
mėnulio pavirsziaus fotogrefiszkų 
paveikslų, isz kurių rodosi, jog 
ant mėnulh^yra sniegas. Pickė- 
rmg nuėmė apio 90 fotografiszkų 
paveikslų ir tai visokiame laike 
ir ant jų yra toki paženklinimai 
ypacz tarpkalnėse, kurių niekuom 
kitu iszaiszkinti ne galima, kaip 
vien tuom, kad tokiose terpkal- 
nėse, uždengtose nuo saulės spin
dulių, yra sniegas. Profesorius 
Pickering seniaue jau ant mėnulio 
buvo patėmyjo-- tulus ženklus, 
kuriuos palaikė už sniegį, bet ti
kuti apie tai spręsti nedrysb, to 
dėl iszkęliavo tyczia ant salos 
Jamaicos, isz kur tėmyti geriau ir 
ten nuimti fotografiszki paveik
slai tik patvirtino jo nuomonę. 
Jeigu todėl ant mėnulio yra snie
gas, tai turi būt oras ir vanduo,nes 
be vandens, be jo garų ne gab 
būt nė lytaus* nė sniego. Jeigu 
gi yra vanduo, t ii tasai arty ra įau
stas rausų žerats kaimynas ne gal 
hut su visu apmiręs turi turėti ir 
sziokiį tokiį organiszkį gyvybę, 
nors ne tokiį, kokia yra ant že 
mės, het atsakaneziį kitokioms 
ant mėnulio sanlygoms*

|| Garsus lenkiszkas muzikas 
Padarewski pareszė naujį operį 
p. a. “Mauru”. Operį rengėsi 
pirmiausiai pastatyti ant scenos 
Lvove, bet tę pirmiausiai pada
rė ne koks Lenkijos teatras bet 
Dresdenu, Saxuose, karaliszkos 
operos teatras. Opera susideda 
isz trijų aktų. Susirinkusiems į 
teatrį vokiecziums ji labai pati
ko* \ įsi Dresdeno laikraszcziai 
teiposgi labai augsztai stato mu 
zikį lenkiszko komponisto.

H Pietinėj Austrijoj,Slavonijoj, 
kaime Prassburg ūkininkas Bra- 
tasa, su pagelba savo paezios pa
pjovė 12 metų savo dukterį ir 
mėsę jos suvalgė, kadangi nieko 
daugiau ant valgio ne turėjo. 
Argi tai ne baisus padėjimas. 
Žinoma,sūdąs nubaus tėvus suval
giusius savo dukterį, liet ar jie 
kalti, kad nieko daugiau ant nu- 
malszinimo alkio ne turėjo?

|l Vokietijoj yra spec jaliszkos 
giedanezių kanariszkų paukszlė
lių auginyczios. Vokietijos au
gintojai užaugina vidutiniszkai 
po 250000 paukšezių kas mėtį. 
Iš to paukszczių skaitliaus Ame
rika paima daugiausia, nes 100000 
paukszczių, Anglija pu-ę to, atli
kęs 100000 paukszczių eina į 
Brazilijį, į Chinus, į Argentiną, 
į Rumunijį ir į Maskolijį.
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Isz visur.
B Prancūzijoj universitetus lan

ko 19901 studentas (Maskolijoj, 
aut keturissyk tiek gyventojų,uni
versitetus lanko tik 13000 stu 
dentų). Daugiausiai studentų, 
nes 1’2289, turi Paryžiaus univer
sitetas, Lyono universitetį lanko 
2458 studentai, Bordeaux 2119, 
TouIou-tos 2190. Visame studen
tų skajtliuje: 9786 mokinasi tiesų 
mokslų. 8393 medicinos, 2868 
aptie kory stos, 3762 filozofijos ir 
3164 gamtos mokslų ir m (tema
tikos. Nereikia dar užmiiszti.kad 
apart universitetų,Prancūzijoj yra 
daug augszcziausių mokslų speci- 
jaliszkų institutų ir akademijų. 
Moterų lankė universitetus tik 
942, kuriame tai skaitliuje 600 
prancūzių ir 342 svetimtautės. 
Isz svetimtauezių daugiausiai yra 
maskalkų, nes 237.

į Peterburgį atgabeno ketu- 
piinua
knįgų maskolių paverž- 
isz

tekos. Knįgos tos bus atiduotos 
Peterburgo mokslo akademijai. 
Maskoliai mat viskį vagia. Vien 
prancūzai sugražįno atgal kareivių 
paimtus ir atsiųstus į Prancuzijį 
ar tai dailės, ar mokslo daik
tus.

| Maskoliszkas caras prisakė 
Fiulandijos senatui uždrausti 
siuntinėjiniį per pacztį privatisz- 
kų laiszkų, aut kurių yra Finlan- 
dijos ženklas. Virszininkas Fin- 
landijos paczto iszdavė prisaky- 
tnį visiem, urėdninkams moky
tieji maskoliszkai, kadangi, gir
di, kiekvienas urėdninkas 
gerai mokėti vieszpatystės 
bį.

turi 
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Į| Berlyne, laikė netikėtai at
kilusios audros, perkūnas trenkė 
į pelikonų prudį, prie kurio daug 
vaikszcziojanczių susirinko. Per- 
sigandę įmonės ant syk pradėjo 
trauktieji szalyn. Susigrūdime 
daug vaikų likosi sumyniotų.

|| Iszkeliavę isz Lenkijos ir 
Lietuvos darbininkai ant vasaros 
darbų į Prusus grįžta atgal, ka
dangi mat Prūsuose atkakusiems 
isz M tskolijos nenoriai paved i 
darbus, jeigu ir priima, tai darb
daviai iszsirenka tik tvirtus vy
rus.

|| Pagal apskaitymę prezidentų 
atskirų Prūsų provincijų,užderėji- 
mas Prūsuose ežį metę bus men
kas. Rugių surinks už 103 mili
jonus markių mažiaus, o kvieczių 
už 183750000 markių mažiau ne
gu pernai.

3 Pereituose metuose isz Angli
jos, Szkotijos ir Airijos iszkelia- 
vo svetur 168825 žmonės, isz ku
rių 60% iszkoliavo į Sziaurinę A- 
merikį. Atkako gi į Britanijį 
62505 svetimi ateiviai, kuriame 
tai skaįtliuje daugiausiai žydų isz 
Maskolijos ir Lenkijos.

|| Kaip Amerikoj, teip ir Au 
st ra Ii joj žemėj yra daug anglių. 
Naujoj pietinėj Walijoj yra dideli 
plotai anglių, o dar didesni ko- 
lionijoj Victoria. Tūlose vietose 
storis anglių siekia 200 pėdų, 
kaip kur anglių sluogsnis trau
kiasi nuo pats pavirsziaus. 
torijoj ir anglys yra geresnės.

Vic-

| Pradžia berželio Europoj bu
vo karšta, siautė audros, perkū
nijos ir ledai. Bapparde, ant 
Reino, Vokietijoj, trenkė perkū
nas į minyszkų urszutionių kliosz- 
toriųl Kliosztoriaus trioba likosi 
iszntm^ta, o trys minyszkos 
musztos.
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Nauji iszradimai.
e*a Berlino technikai iszrado 

naujį žiburį'jr pajiegoe szaltinį. 
Medega ta yra tai karboritiuis 
spiritas, arba tiesiog sakant, Kar-, 
burites. Karburitas susideda isz 
dviejų dalių spirito ir vienos da
lies jame sutirpintų anglinių me 
degų. Ant žibinimo reikia speci- 
jaliazkų liampų. Tokia I i am pa teip 
jau žiba kaip ir keroaininė, bet 
duoda szviesesnį žiburį, ji ne isz- 
duoda smarvės ir suodžių. Kaipo 
pajiegį iki sziol karboritį vartoja 
vieu ant varymo automobilių (ve
žimų be arklių) vietoj benainos. 
Berlinė susitvėrė jau kompanija 
dirbimo karburito, kuri parengė 
apecijaliszkį dirbtuvę.

Mieste Buenos Ayres, Ar
gentinoj (pietinėj Amerikoj) ne
seniai atliko bandavonės su ' isz- 
rastu inžinieriaus Ricaldoni te'e 
grafu be drato. Bandavonės isz 
puolė labai gerai, Rcaldonio te
legrafas-pasirodė daug geresniu 
ir parankesniu už visus kitų isz- 
rastus szitos veislės. Tas pats 
iszradėjas padirbo naujį povande
ninį laivį, kuris pasirodo geres
niu už visus kitur iszrastus tokius 
laivus, neiezskiriant tų, kuriuos 
turi prancuziszka kariszka lai- 
vynė.

Amer>ko8 randės nupirko 
ižuo Mesimo iszradiniį naujos ex- 
plioduojanczios mede gos vadina- 
mos maksimilu. Atliktos New 
Yorke b>ndavonės buvo pasek
mingos. Kaip garsinu latkrat>zcziai, 
maksimitas turės perkeisti visai 
budį dirbimo didelių apkaustytų 
kuriszkų laivų, kadangi nuo mak
sinčio ne gali laivo apsaugoti nė 
storiausi apkaustymai. No rei
kia vienok užmirszti, kad Ameri
kos laikraszcziai paprastai szim 
teropai,jeigu ne daugiau, pakelia 
vertę iszradimų.

|| Pagal p įskutinį liaudės 
skaityniį, ant viso Au^jlijos 
sausžemio (jis ne daug mažesnis 
už v'sį Europį) yra 4550657 gal
vos gyventojų, taigi ne kiek dau 
gitu kaip lietuvių skaitlius.

Leitenante maskoliškos 
kariaunos padirbo naujį, varoniį 
au elektriką,povandeninį torpedi
nį laivę. Atliktos bandavonės 
buvo su visu pasekmingos.

| Pereituose metuose ant visos 
žemės buvo pinįgų už 111000000- 
000, o tame auksu už $4841000- 
000, sidabru už $3818900000, ir 
už $2960000000 popierinių. Ame
rikoj pinįgų buvo: už $1020000 
000 auksu, už $643300000 ska
bru ir $336600000 popierinių,tai
gi ant gjveiitojaus iszpuola 
$13,37 auksu, $8,43 sidabru ir 
$4,41 popierinių. Prancūzijoj 
auksu buvo $810600000, sidabru 
$421000000, popierinių $194110- 
000, taigi ant gyven»ojaus iš
puola: auksu $21 65, sidabru 
10^14 ir $5,04 popierinių. Ki
tuose krasztuose.o tame Anglijoj 
ir Vokietijoj,pinįgų buvo mažiau. 
Kaip skaitlinės parodo, ant gy- 

'ventojaus pinįgų iszpuola dau
giausiai Prancūzijoj.

B Mieste Birminghime, Angli
joj, kelnorėse vienų namų,kuriuo
se tilpo numirėlių laidojimo biz
nis, užtiko sadėtus į skrynię ir 
drueziai suspaustus kūnelius tris- 
deszimties vaikuczių. Užlaikyto- 
ja laidojimo biuro likosi suaresz- 
tuota. Jį apskundžia, buk ji mi
nėtus vaikus arba pati užsmaugė, 
arba badu numarino.

H Miesto Baku aplinkinėse, ant 
Kaukazo, kerosino sėmimo įtaiso- 
se siautė vėl baisus gaisras, kuris 
isznaikino keturis kerosino rezer
vuarus ir 18 szaltinių. Blėdį gai
sro padarytį skaito ant milijono 
rublių su virszum.

Nauji rasztai.

H Islandijos pakrantėse siautė 
smarkios vėtros, laike kurių susi
daužė daug žvvejų laivų. Netoli 
Mauna paskendo didelis laivas, 
visi ant jo buvę žmonės isz viso 
29 ypatus, prigėrė. Gal laike tų 
vėtrų ir daugiau žmonių prigėrė, 
bet apie tai žinios nėra.

U Pereit į sauvaitę tūluose Vo
kietijos krasztuose siautė smarkios 
audros. Netoli Aschiffenberg, 
Bavarijoj, perkūnas užmuszė tris 
žmonis, netoli Crossen keturis, o 
Frankfurto girioj penkis. Tas atsi
tiko vienį tik dienę ir tai tik Ba
varijoj.

| Isz miesto Cuzco, republikoj 
Peru (pietinėj Amerikoj) prane
ša, jog du prancuziszki mokslui 
czia>, Reveaux ir Lė Monier, ti- 
rinėjanti Covent klonį, likosi i ta
lijom) Gianone užmuszti. Už 
muszėjį paskui užmuszė indi jo
nai.

H Lenkijoj yra degtinės lediny- 
czių: Varszavos gubernijoj 57, 
Kaliszo gub. 42, Kelczių gub. 24, 
Lomios 22, Lublino 45, Petro 
kovo 35, Plocko 12, Radomiaus 
20, Sedlecų 52, Suvalkų gub. 11.

|| Londono Isikraszcziai garsi
na, jog laike paskutinių sztraikų 
Aleksandrovsko liejinycziose, ne
toli Peterburgo, 40 darbininkų 
likosųpplicijos ir kazokų užmusz
lų. j

Maskoliszkoj kalboj iszėjo 
knįgos apie Lietuvį:

Arseidewo, Pasakojimai ias lle- 
tuviszkoH istorijos.

Szellepino. Trumpa istorija Va
karines Maskolijos, Lietuvos ir 
Lenkijas. ■>

Vietrinskio, Terp latviu.

|| Pietinėj Austrijoj, kaip pa
duoda “Salzbnrger Volkszei- 
tung”w19 melų atgal 52 metu u- 
kininkas Jonas Steiner apsivedė 
su 25 iu. mergina Morta. Laike 
paskutinio liaudės su->kaitymo, 
atlikto pereituose motuose, Stei 
nerienė buvo pagimdžiusi 37 
vaikų, i&z kurių 34 buvo gyvi. 
Per 19 metų ji pagimdė tris kar 
tus' trynuezius, dvylikį kartų 
dvynuezius ir keturis syk po vie
nį vaikį. Jos vyras turi dabar 
72 metu, moteris dar sveika ir 
drūta ir neiszrodo sena.

|| Moteris staczialikiszko popo 
Belgrade, Serbijoj, Arangatienė 
pagimdė ne seniai ant syk szesze- 
lę vaikų. 18 menesių atgal ta pa
ti moteriszkė pagimdė trynuezius, 
taigi į 18 mėnesių padaugino po
po szeimynį ant 9 galvų. Kasžin 
ar popas labai džiaugiasi isz teip 
vaisingos paežius?

i

|| Simbirsko gubernijoj, ryti
nėj Maskolijoj, iszdegė miestas 
Staraja Erima. Sudegė 135 na
mai. Prie to pražuvo dvi moteri- 
szkės, o daug žmonių likosi sun
kiai apkultų ir apdegintų.

l| 29 d. gegužio atsibuvo Pary
žiuj terptautiszkoe automobilių 
(vežimų be .arklių) lenktynės. 
Lenktynės buvo terp Paryžiaus 
ir Bordeaux, taigi ant ke’io 349 
angliszkų mylių arba 559| kylio- 
metrų. Į lenktynes stojo 899 
automobilių isz visų svieto krasz- 
tų._ Vilus pralenkė praneuzas 
Feuconier. Visį keliį 329 mylių 
jis atliko į 8 valandas 49 minu
tes. Amerikonas Farmaun ant 
to reikalavo 9 vai. 49 min., teigi 
vienos valandos daugiau.

B Londone viena moteriszkė 
senų daiktų krome pirko aprūku
sius kelis abrozdus už labai pigiį 
prekę. Nuvalius suodžius, tris a- 
brozdus pardavė po 500 dol. kiek- 
vienę. Ketvirtį abrozdį pirko už 
25 dol. Pasirodė,kad jis isztikro 
vertas 125000 dol. Gerai mat 
pelnė.

B Pereitos eanvaitės nžarninke, 
republikoj Chili (pietinėj Ame
rikoj) smarkus žemės drebėjimai 
ir vulkanų iszsiveriimai atlankė 
vi»į pr avi nei jį Autofagasta. San 
Pedro geležinkelis likosi pagady- 
tis, keliose vietose įslugo žemė ir 
iszardė keli į.

* Turkestane, Azijatiszkoj Mas- 
kolijoj, lakiojanti žiogai nuėdė 
didelius kviecziais užsėtų laukų 
plotus, ir medvilnės pliantacijas 
teip, kad ant dirvų nieko ne liko. 
Reikia sėti isz naujo.

| Italijos karalienė pagimdė 
dukterį,o visi laukė vaiko,kadan
gi mat iki sziol nėra sesto į [ledi
nio,o Italijoj moterįs negali viesz- 
patautl. .

H Garsus maskoliszkas raszti- 
ninkas Tolstoj, apie kurio iszvi- 
jimį raszė visi laikraszcziai, isz 
tikro ne iszvytas. Jis gyvena sa
vo dvarely j netoli Maskvos.

|| Kaip dabar matyt ant laukų, 
ežiuose metuose Anglijoj galima 
laukti vidutiniszko užderėjimo; 
Maskolijoj, Italijoj, Algierijoj ge
ro, o Prancūzijoj, Austrijoj, Ru
munijoj ir Turkijoj, teiposgi Vo
kietijoj ir Lenkijoj menko.

II Mieste Singhapor, pietinėj 
Azijoj, nežinomi vagiliai paszla 
vė isz banko 50000 svarų sterlin
gų ($250000) piningų. Vagilių 
iki sziol ne susekė.

| Azijatiszkas maras smarkiai 
pradėjo vėl siausti angliszkoj val
dyboj Hongkong. Mieste Hong- 
kong nuo maro mirszta viiuti- 
niszkai po 30 žmonių kas dienį.

j Turkijos valdžios iszdavėpri- 
sakymę ne leisti į Turkijį tokių 
armeniszkų iszeivių, kurie pasto
jo maakoliszkais arba ameriko- 
niszkaia ukėsais.

|| Aut priemiesczio Samaroj 
siautė didelis gaisras, kuris isznai- 
kino 64 namus ir didelį garinį 
malunį. Blėdį ugnies padarytį 
skaito ant 2 milijonų rublių.

H Ssiuoee metuose Anglijoj isz 
eina 2488 laikraszczių, isz jų 456 
iszeina Londone.

Vietines Žinios.
— Ant upės Calumet, pietinėj 

miesto dalyj, apvirto valtis ir joje 
buvę trys lenkai prigėrė.,- Petrę 
Joskį ir jo draugę Joną Bislewakį 
išgriebė, o treczio kūno iki sziol 
nesurado.

Ant kertės 75 atr. ir Western 
avė. ausimuszė du į prieszingas 
puses bėganti tavoriniai trukiai. 
Prie to du trukių tarnai likosi sun
kiai sužeisti, viena lokomotyvą 
ir keli tavorais prikrauti vagonai 
sudaužyti.

— Prieszais nr. 2108 Waahin- 
gton Baulevard nupuolė nuo bi- 
cyklio 28 metų moteriszkė Ag. L. 
Canfield ir į porę miliutų pasimi 
rė. Pašaukė tuojaus daktarę, 
bet ir tas jau atgaivinti negalėjo.

— Saliune Sultero, pn. 1024 
W, 119 str. pereitos nedėlios die
nį užgimė smarkios musztynės. 
Buteliai, kėdės, stiklai likosi su
daužyti ir penkioa žmogystos aun 
kiai sužeistos. Tik atkakusi su 
patrolės vežimu policija besimu- 
szanezius perskyrė ir vhį drau
gystę nugabeno aut policijos sta
cijos. Penkis sužeistus reikėjo 
gabenti į ligonbutį. Terp sužei
stų vieno, Stepono Laponyczio, 
pravardė skamba lietuviszkai.

— Pn. 1630 State str. Lellar- 
do saliune negras Dorset Scott, 
sėdo prie kazyrų su sali uno savi
ninku. Bekasyruodami draugai 
susipyko ir saliuninkas greitai 
griebė už revolverio ir paleido į 
negrę ^penkis azuvius. Vienas 
azuvis pataikė į krutinę, kitas į 
galvį, triaezias į szonį. Pasiun
tę nugabeno į ligonbutį, bet nėra 
▼ilties ant iszgyjymo. Szovėjaa 
pabėgo ir jo iki sziol nesurado.

— Ant 82^r S. Morgan uly- 
ežių pereito uterninko dienį siau
tė gana didelis gaisras. Užside
gė pirmiausiai tvarte*, kuriame 
buvo arkly* lietuvio Zacharevy- 
cziaus. Begelbėdamas arklf, 
žmogus pate gana skaudžiai apde
gė. Sziaip ugnis nedaugiausiai 
blėdies pridirbo.

—* Armouro techniszkas insti-

tūtas Chicago j bus padidintas. 
Ant užlaikymo instituto, apart 
namų, kokius dabar turi, neseniai 
pasimiręs pjovinyczių savininkas 
Armour, uždėtojo# instituto, ui- 
raszė 1 milijonę doliarų.

—• Daktaras A. Bacevicze ant 
parankesnio jo pasiekimo Chicago- 
je gyvenantiems ligoniams, atida
rė dalį savo oflho po No. 3315 8o. 
Morgan et., Lcszczynskio u plie
koje. Citit jį ligoniai gal rasti 
Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomis nuo 12-tos iki 3 jų po pie
tų. Tudel.gi lietuviai, gyveoan- 
liejie mieste Chicagoje, kurie tik
tai reikalaus jo daktiriazkna ro
dos ir pagelbos, tegul nusiduoda 
pas jį virsi minėtomis dienomis, o 
gaus pilnį rodį ir kožnas savo pri 
gimt >jo kalboje gal su juomi su- 
sisznekėli. Jis gydo visokias li
gas be skyriaus ir tt.

O katrie norės į namus pas jį 
nuvažiuoti, tegul nusiduoda po 
No. 8839 Commercial avė., South 
Chicago, III.

Kas toks isz Seatonvillo, III. 
prisiuntė mpney orderi ant 12.00 
4d. balandžio, 1901? Tegul pa
duoda savo varda, adresa 
už tuos 12.00 reikalauja?

ir

Reikalinica.s ^eraa Zecerla 
spaustuves "Lietuvos" prie knyru 
bo. Mokestis 35c. nuo 1000 M. Pica ar 
Breviero.

prie 
dar-

Draugyscziu Reikalai

In sąnarius Liuosybes Dr-stes.
Chicago. Delei tulu priežaseziu Liuo- 

sybea Dr-te peikei e savo pusmetinį susi- 
linkima isx2į 9 diena Beiželio, k uis 
teipgi atsilaikys salėje J- Petiotaiaus. 
168 W. 18ih at. apie I vai. vidurdienio. 
Naujiemsaanarintns įstojimas dar už 91.

—~ Li uosy bes Dr-te.

Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoju tu
rės savo susirinkimą nedeiioj, 9 Berželio, 
K. Liaudanskio saleje, 3301 8. Morgan 
at. Todėl visi sanariai ir norinti prisi- 
raazyti teiksią pribūti. Najiems įstoji
mas tik •1.00 I>r-teT. M

Pailekavone.
Siuncziu szirdinga aeziu visiems lietu 

viams ir visoms draugystėms kurios eme 
Jalyvuma paszvenCtnime musu naujos 

bažnyczios prie Union ir 18tos ui. ežio 
menesio 2 dienoj. Apvaikszcziojitne 
alios iszkiimingos szventes eme daiyvu- 
ma aekanciioa draugystes: 8z. Francisz- 
kaus, Sz, Antano, Vyskupo Voloncziau- 
sko, Sz. Jono Krik., Si. Petro ir Povilo, 
Sz. P. Marijos Raž. ir Sz. Onos; celebra- 
vo prie asistencijos kilu kunigu guod. 
kun. Itadzejevski, pro b. Sz. Vaitiekaus 
parap. Žmonių susirinko daugybe, kad 
voa puse susirinkusiu sutilpobažnyczion, 
isz ko esmių didelei linksmss, kad jau 
syki sulaukėme savos bažnyczios ir vi 
siems jos fundatoriams ir emusiems da
ly vutna jos paszventinime isz tart u szir- 
dingą aeziu.

Kun. E. Stefanaviczia.

Temykite PhiladelphtJoH lietu
viai!.

Sz. Antano Dr-te ant savo 10—metiniu 
sukaktuviu numažino mokesti įstojimo 
naujiems sanariatns. Per sekanezius 3 
menesius: Berželi, Liepoa ir Rugpjūti 
priims naujus sąnarius už 11.00 
įstojimo, o paskui vei bus po t4.00. Su- 
lygsz.iol Dr-te turi sąnariu 150 ir <3000.00 
pinigų kasoje. Susirinkimai yra laiko
mi kas 3 nedeldienis Caledonia saleje. 
(6— 21) Dr-te Sz. Antano

AukoM ant kankintlniu.
V. Oktnanas Wilmerding, Pa. 
M. Poazka „ „
A. Morkūną* ,, „
T. Kankina* ,, „
M. Maczoni* „ „
V. Blanke vieži u* ,, „
R. Vaina „ „
V. Žoliauaka* 
J. Morkūną* ,, ,,
M. Dultkl*
J. Alukevicziu* „ „
A. Maculeviczus „ „
L Vaitkevicziu* „ „
A. Kami* „ ,,
K. Maczoni* „ „
P. Maczoni* ,, ,.
9. Tareil* „ „
Z. Kavalauika* „ „
J. Kl*r*zi* ,, „
P. Jencziauska* ,. ,,

A. Savąkaitis 
L Bavukaiti* 
J. Klambauski* 
P. Liepaitls 
M. Szurma 
J. Kliuczvaiti*
J. Rimkus 
L. Zeliavicze
K. I^banauskas 
A- Papeika
K. Papeika

Joint,

musu ūminiai
ATSIRADO
i ir auginami augmenys?

Pagal ^unkevybių.

Kurkikis balandi*.

Ne mažiau puikus irj gražus yra Kurkinis ba
landi*. Jis turi tei0 puikią uodegą, kokios 
ne turi ne vienas kitas balandis, uodega jo 
panaši į kurkų arba i kalakutų uodegą, nuo 
ko ir gavo savo vardl. Uodegoj jo yra apie 
40 plunksnų, kiti giigatunkai turi vos po 12 
uodegos plunksnų. • Balsas jo ir ne panašus 
į burkavimą kitų bilandžių, bet garsus ir 
storas, Įianašus į bal$ą triubos, už ką jį kitur 
vadina triubiniu bafyndžiu. Jis turi ir daju- 
giau yįiatybių ne panašių į ypatybes kitų jo 
veislės paukščių. Aht galvos, ties snapu tu
ri jis pluoštą plunksnų užriestų į viršų; ko
jos apžėlusios ilgoms? plunksnoms teip, kad 
išrodo lyg antra sparnų pora.

Pas daugelį balandžių augintojų galite 
patikti rods ne gra^ų liet labai naudingą 

ip vadinamą poetinį ba
is, turi ilgą kaklą, di- 
rą snapą. Šitie balau-

balandžių gatunką, 
landį. .Jis gana did 
dėlės kojas ir ilgą s

v Pačtinisį balandis.
džiai, nors ne labai gražus, bet už tai labai 
naudingi ypač karės laike. Iš priešų apsto
tų tvirtynių, kada nt 
persigriebti j>er prieš ą eiles, apgulti tikau 
pagelba pačtinių balandžių gali susinešti su 
kitais miestais, praliet ti žinias apie savo pa
dėjimą ir reikalus. Fačtiniai balandžiai ne
šioja laiškus ir telegre mus iš vienos tvirtynės 
į kitą. Kądangi šitie
ir laikosi įprastai augštai teip, kad lekian
tį nuo žemės vos užm atyt, o sayo kelionėse 
jie ne paklysta, tai priešui ne lengva tokį 
plunksnuotą pasiuntinį suimti arba nušauti. 
Dėl tų savo ypatybių* pačtinius balandžius 
augina tyčia visų kraštų randai kiekvienoj 
tvirtynėj, uždrausta jiuos šaudyti, net priva- 
tiškų augintojų toki įjaukščiai surašyti, kad 
užkilus,karei, karei visuos valdžios žinotų, kur 
toki naudingi paukščiai yra. Be pačtinių 
balandžių gyventojai! ir kareiviai apgultų 
tvirtynių ne galėtų ne jokių apie savę pra
nešti žinių, nieks ne žinotų apie reikalus to
kių tvirtynių ir jų apjinėjų.

Giminingas pačtiuiui balandžiui yra len
kiška* balandis, jis tripjau didelis kttfp ir

joks žmogus ne gali

paukščiai lekia greitai

25c 
25c 
25c 
25c 
50c 
25c

25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
05c 
05c 
10c 
05c 
10c 
25c

•4.85 
Pa. 25c

25c 
„ 25c

05c 
M 10c
„ 25c
„ 05c

25c 
.» 25c
„ 25c
„ 25c

•2.30
A. Grybą*, berantoo, Pa. ui Daipi- 

jonaiezio tikietu*............. 6.00
58.27 

•70.82
Buvo

Sykiu

Reiksle iMziaitnęjimo maszlnu- 
kes ant kaukintinia naudos.
Iszlsimsjimu drukuojamos muziDu- 

kes ant naudos kankintlniu, inieidžia- 
moB Waterburio T. M. D. kuopos, tapo 
perkeltas in 30 gegužio ant 4d. liepos. 
Prleiaatia peikei i mo ta, kad ttiloe T. M. 
D. kuopos, kurioms buvo duoti tikietai 
pardavinėti, dar ne prisiuntė vardu pir- 
kusiuju tikietus bei ne sugriaiino neisz- 
parduotuju tikietu. Todėl visi turinti 
minėtus tikietus ant pardavimo malonė
kite juos kuoveikisušiai sugriaiinti su 
pirknsiuju vardais ant adreso: W. Mi- 
szeika, 839 Bank str., Waterbury, Oonn., 
o pinįgus, ui ias pa r d uotus, į centralisz- 
ka kasa, ant adreso- A. Olssevskis, 924 
38rd. str., Chicago, Iii.

Su godone,
M. J. Damijonaitis.

šiaušusias plunksnas. Balandžiai jokubinai 
turi ant kaklo augštyn, užsirietusias plunks
nas ir teip ilgas, kad jos uždengia galvą. 
Dar žingeidesni yra indiški balandžiai. Ba
landžiai zokoninkai yra baltos parvos, tik gal
vą ir uodegą turi juodą. Šlakuoti balandžiai 
yra baltos parvos, bet uodegą turi raudoną. 
Turmanai pagarsėję tuom, kad lėkdami nuo- 
latai persiverčia. Šitie lakioti teip kaip ki
ti balandžiai visai ne moka, jie lėkdami, turi 
nuolatai persiversti. Tas jiems ant naudos 
ne iszeina, nes vanago užklupti, negali iš
trukti. kadangi greitai ir tiesiog lėkti ne mo
ka. Žinoma, jeigu žmogus apie juos nesirū
pintų ir nesaugotų, šita atmaina, palikta 
sau, greitai išnyktų, nes greitai išgaudytų 
vanagai. Balandžiai turmanai kaip kada 
vartosi ne tik lakiodami, bet ir tupėdami ant 
žemės. Užtenka pagauti ir papurčius paleis
ti ant žemės, o balandis pradeda tuojaus var- 
tytiesi ir vartosi teip ilgai, kol paėmęs į ran
ką, jo kokiu nors budu ne numalšysi.

Balandis lurtnanas.
Iš kur atsirado ir kam reikalinga tokia 

daugybė visokių gatunkų ir atmainų balan
džių ir kitokių paukščių? Iš kur atsirado 
toks jų yvairumas ir toks ne panašumas į 
viens kitą? Apie tai pakalbėsime vėliaus.

II. Auginami augmenys,
Įeikite į sodą, į daržą arba į kvietkų dar

želį, tai čia rasite daugybę visokių veislių ir 
atmainų auginamų augmenų. Lietuvos so
duose, ypač dvaruose yra daug visokių vaisi
nių medžių ir krūmų. Kokia čia daugybė 
kriaušių, obelių, vyšnių, slyvų. Visi žinote, 
kad obuolys ne lygus obuoliui, jie skiriasi 
savo parva, didumu, skanumu, kvapu. Tą 
patį galima pasakyti ir apie kriaušes. Paly
ginkite nors augančias kur ūkininkų sode
liuose senas spranges dūles su pargabentoms 
iš Prancūzijos teip vadinamoms ducbessems, 
o pamatysite, koks didelis yra skirtumas terp 
vienų ir kitų. Ne mažai yra visokių atmai
nų vyšnių, slyvų, armėniškų slyvų, vynvuo- 
gių. Gerai užlaikomuose sodauninkų soduo
se rasite šimtus atmainų visokių medžių ir 
krūmų, kaip antai šimtus atmainų obelių, 
kriaušių, vyšnių, slyvų ir kitokių ir viena 
atmaina gražesnė ir gardesnė už kitą.

Tokį jau yvairumą augmenų rasite ir 
gerai užlaikomame darže. Čia rasite daržą 
padalintą į dalis, ęlalys paskirtos auginimui 
atsakančių augmenų. Pažiūrėkite nors į ko
pūstų dalį. Čia matote eilep galvų papras 
tų baltų kojniztų, terp kurių kaip kur Išimai-

Pudinis kopūstas.
šusios galvos raudonųjų. Toliaus matome 
eiles ne paprastų su garbiniuotais visaip su
siraičiusiais lapais. Yra tai teip vadinami 
savoyiški kopūstai, pargabenti iš Savoyos, 
pietinėj Prancūzijoj; augina juos dvarų dar
žuose. Visai kitaip išrodo bruxeliškas, par-

Lenki&kas balandis.
pačtinis, turi tokius jau gumbus ant snapo 
ir aplink akis kaip ir pačtinra, tik snapas jo 
kitoks; snapas lenkiškų balandžių visai ki
toks, negu pas kitus: jis trumpas ir storas.

Savotiškas kopmti*.
gabentas nuo sodauninkų Belgijos sostapilėe 
miesto Bruxelles. Šitie išaugę ant gana 
augštoko stiebo ir aplink tiį visą stiebą, nuo 
viršaus iki apačiai, išaugusios smulkios gal-

Balandžių galvos.
Yra ir daugiaus vertų paminėjimo ba

landžių gatunkų ir atnijainų. Prie tokių pri
guli turinti pasišiaušusĮas plunksnas. Prie 
tokių pasišiaušusių priguli: balandis pempi 
ir balandis pelėda. Vienas ir kitas iš šitų 
paukščių ant krutinės |r ant kaklo turi pasi-

Bruseliilas kopūstas

vutės, kiekviena galvutė susideda iš drūčiai 
susispaudusių lapų. Apart to dar reikia pa
minėti itališku* arba kvūtkiniu* kopūstus, 
kurie yra, turbut/ rie tik brangiausi, bet ir

Balandi*
luliškas arba kvjetkinis kopūstas.

(Toliaus bua.'l



LIETUVA

Numirė.
Lock Port, N. Y. 28 gegužio pasimirė 

.mano mieliauses vyras Juozas Greiczius' 
pasirgęs sziltine 17 dienu. 31 gegužio ta
po palaidotas ant katalikiszku airiu ka
piniu. Pragyveno ant szio svieto tik 28 
metus. Amerikoje perbuvo 12 metu. 
Prigulėjo ežia prie Sz. Kazimiero Dr-tes 
ir prie T. M. D. Buvo skaitytojam “Lie
tuvos” ir "Vienybes” ir paliko daugybe 
visokiu lietuviszku knygeliu. Paėjo isz 
kaimo Papieszkiu, Santakos gm., N a lu
ini esc z. i o pa v., Suvalkų gub. Paliko ma
ne su trimi mažais vaikeliais didžiause- 
m nubudime.
O. J.Greicziene, 14 Locust str. Lock 
Port, N. Y.

Brooklyn, N. Y. 19 gegužio pasimirė 
ežia Viktoras Endrikis, paeinantis isz 
Kauno gub., Raseinių pav., Mankunu 
vol Lietuvoje liko naszle pati su 3 
vaikucziais. Prigulėjo ežia prie Sz. Jur
gio Dr-tes, kurios kasztais ir palaidotas 
tapo 22 d. gegužio.

Vinc. Simanaviczius,
85 N. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Knygų Katalogas.
Knygos sawos apatiuos.

Jkkyw! Apsireiszkimal Bwteie, ant kariu žmo 
n.mi.tna Aiiiri Ha t tu tzArAi neaupranta:

Pajieszkojiniai.
Pajieszkau savo Brolio, Franciszkaus 

Szimkevicziaus, Kauno gub., Raseinių 
pav., kaimo Jurglaukio; gyveno valsteje 
Connecticut. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Hilaras Szimkeviczia, 
(7-6) 4532 Hermitage avė., Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio Jono Gvazdai 
ežio, augliszkai vadina jis save . 
Wood. Girdėjau kad jis gyvena kur 
farmų. Jis pats ar kas kitas teiksis 
ti man žiue ant adreso:

Chas Gvazdaitis,
63 Hudson avė., Brooklyn, N. 

(7—6)
Pajieszkau savo brolio Aleksandro Ku- 

czynskio, Kauno gub., Sziauliu pav., Ak- 
menaieziu kaimo; gyveno South Afriko
je. Jis pats ar ar kas kitas teiksis duo
ti žinia int ant adreso:

Jos. Kuczynskas,
106 Picadela Court, Waukegan, 111.

Pajieszkau savo brolio Stanislovo Ja
nulio, Kauno gub., Raseinių pav., isz 
miestelis Skaudvilės. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia ant adreso:

Jonas Janulis,
924 33rd St., Chicago, 111.

Pajseszkau savo vyro, Antano Mikul
skio, Vilniaus gub., Traku pav., Jezno 
vol., kaimo Zastinkos. Asz jo pati, da
bar tik atvažiavus Amerikon su 11 metu 
m ergai te,neturiu kur pasidėti. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žiniaant adreso: 

Mrs. Jule Mikulskiene,
419 E. Market st., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo dvieju draugu: Kazi
miero Brazausko, isz kaimo Labardžiu, 
Raseinių pav., gyveno DuBois, Pa. ir 
Antano Kaivaiezio, isz Panevėžio pav.. 
gyveno stale Colorado. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

. Joseph Januszevskis, 
Bos 192, Ladd, III

Pajieszkau savo tėvo, Jokymo Jasu- 
laiczio, isz Kražių parap. 17 metu atgal 
gyveno jis Luzerne, Pa. ir M i kol o Žalu
mos; KaRinet-u pafap., abudu Kauno gub. 
Raseinių pav., Teipgi pajieszkau Miko- 
lo Svirino.Suvaiku gub. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Thom. Jasulaitis,
Fairfas, Wash.

Pajieszkau savo draugo. Antano Ko- 
szio Kauno gub., Raseinių pav., Kalti
nėnų parap., gyveno Lake Shore, Color. 
Jis pats arkas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Anton Karženevski,
Fairfax, \Vash.

Pajieszkau savo brolio Juozapo Pe- 
trauskio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kaltinėnų vol. kaimo Kubiliszkiu. Jis 
neseniai atvaževo isz krajaus, bet neži
nau kur apsistojo. Kas ji žinotu teiksis 

man praneszti ant adreso:
Selvestras Petrauskis,

Box 223, Elco, Pa.
Pajieszkau Antano Blažonies, kurs 

isz Pittston, Pk. iszvaževo į Westville, 
111. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žiniaant adreso:

Box'130,
Jei kas kur užtemyjot terp 27 ir 28 ge

gužio jauna vyra., 5 pėdu ir 6 coliu 
augszta, juodbruvį, ant kaktos plaukai 
reti. juodu siutu., raudonmargiais 
marszkmiais, kalbos letvS, tai duokite 
greitai žinia ant žemiau padėto adreso, 
o gausite 610.00 nagrados.

Frank Bagdanavlcz.ia,
Boxll3, i Kewaneo, III.

John 
' ant 
duo-

Y;

J oi n t. Pa.

Pigios* Fanuos Wisconsine!
Jeigu kuris is* lietuviu norėtu pirkti 

farma tegul atsiszaukia pas mane nes 
asz esi u farmu agentu.

Jos. Urba,
3316 Auburn avė., Chicago, III.

(♦■si)

saltunas
Lietuvys 
Atsiszau-

Pigiai ant pardavimo geras 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
ežia gali padaryti gera bizni, 
kyte pas: Jos Dama,

3338 Auburn avė., Chicago, III.

“Lietuvos” agentai.
» NEW YORK. N. Y. 

Jonu Naujokas, 115 Foruytli st.
NEtVARK, N. J.

V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st. 
BROOKLYN. N. Y.

Stanislovu Rinkeviczius, 73 Grand si. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė. 

SHENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 447 W. Linest. 

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN. 
Jonas Tareila, 677 Riverside st. 

PITT8BURG, PA.
K. Gediminas, 1718 Canon st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas, 

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauckas,

1740 Nay Ang Avė. 
BALTIMORE, M D.

L. Gavlis, 2018 N. VVashington st.
“Lietuvos” keliaujanti agentai. 
VVincas Kudarauckas, x 
Jurgis Kazakeviczia, 
Juozas Petrikis, 
K. Rutkauskas, 
Juozapas Matutis,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsirassyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bns teisingai mums priduoti. Pas 
juos taipgi galima gauti vjgokes knįgas 
ui t| paczif prekę kaip ir; redakcijose.

su 7 abrozellals. Naudlngiause knygele ant 
svieto dasižlnojimui isz ko darosi žal 
bal, griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laikosi......................3Oc

Aritmetika. Knlga isnlmoklnimui rokundn.
Preke..........................:.s................................ 85o

HYGIENA. Daktarlszka knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos, isz kurios gali be 
pagalbos daktaro Iszslgydvti nuo daugybes 
Hgu. SzTta knygele privalo rastis kiekvie
nuose namuose, nes kas ja su atyda perskai- 
tys,pataikyaapsisaugoti nno tukstanczlu vi
sokiu liga, pataikys užtaikytiozielybejesavo 
sveikata, pailginti savo amžl ir mokės užau
ginu sveikais ir tvirtais savo valkelius.

Apie turtu Iszdirblma Parasze Bebram; verte 
8. M. Veikalas gvildenantis politlszk|j* eko
nomija. Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo...............................

Geogra 11 ja arta žemes apraszymas. Pagal Gel- 
kie, Nalkortkl ir kitus, sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia iss visu sulygsziol (sieju
siu lietuvtssku knygų. Aiszklai ir supran
tamai apraszo visa musu žeme, jos pavidalą, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus. 
augszU. vulkanus metanolius iszsavęs ugnį: 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, drus 
koa ir kitu gerybių: kiek mariu, ežeru, uplu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: sūrūs, prėski, saldus, atkartus, ko
ki juose gyvūnai gyvena ir tt Žeme apra- 
szyta dalimis. Užskaitytos visos vieszpsdya- 
tęs, karalystes, kunlgaiksztystes. respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paproczial. už
siėmimai. pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
meniu: kur koki orai: szaloziai ar karsz 
ežiai, lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8x9 coliu. 
480 puslapiu, ant geros standžios po pietos 
spaudinta, su 71 paveikslėliais: aiapu. gyvu
liu ir tt............    SU-OO

Ta pati, apdaryta audime kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti 
szai ant nugaros ir szono Preke. SyJ 50

Istorija Suvienytu Walstiju Sziaurines Ameri
kos Aprasžo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.'.1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, noktos kares buvo, už ka 
karevo Ir kokiuos- metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare ežiai 
žemei. O ant pat galo talpinasl Konstitucija 
Suvienytu (Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
asloje Amerikos žemeje ^yvenanczlam. idant 
suprastu kokes jis ežia tiesas turi, kas jam 
vra vale daryti, kas ne vale. Turi puslapiu 
tos. Preke.. ...................................... fžOO

Išrankiai szventos Inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szlmlmeczlnoee dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo aat žemes. Parašau Mac 
Donald Labai akyva kayguta......... 10c

Isz ko kyla metai ir visokio* skriaudos žmo
nijoje. Parasta kn. Dembskis. 8si k ui-, 
ga paduoda svarbiausias isztraukas Iss 
szventos Biblijos, kurias perskaitė supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt............ 78c

Geollogiszkas Lietuvos Iszlyrlnejimas.
naudinga moksllszka knygele.................... lOo

Istorija Europos su mapoms tOo
Istorija gražios Katrukos “ “ lOo
Istorija iszlalko Francus* vainos atsitiku- 

tioa Afrikoj*.............................................30e
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas. 40c

Drūtuose, graliuose apdaruose...............Sl-35
Denkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parasze 

pagal tenkiszkuz istorikus Žemkalnis. Įsi
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes'*.— Yra 
tai aprasivmas Lietuvos su Lenkija susirie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Cns atšakiai yra ap
rausyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
sietuvos kunlgėlksacsiais: Kelstucuu. Vy- 
autu ir kitais. įsi salos knygeles skaityto* 

jas atšakiai supras, ar lenku prietelyste vra 
mums naudinga ar btedinga..........lot*

Lietuviu prateviai Mažojoj* Azijoje nuo senovės 
iki jie pateko po valdžia persu Paraižė Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turiKd puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanozias vietas, kur 
senovėje gyveno lietuviu prateviai Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 80U metu priešą Kris
taus gimimą......... ..............................5Oc

Ltet*wi*zko*Jtaaako*. Medega Itetuvtazkai m, 
tolugijal. Surinkta VroJ. Bassaavicztaus

Iszgsnimas vargdienio. Knlgv * pai 
uanti kaip pagerint savo gyvenimi

intekme Soeljalistiszku sanlygu ant wisu kultū
ros szaku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo buwl......... ..16o

Ka darytis, kad būtame sveiki ir ilgai gy- 
ventumem.... ................................................10c

Kankles, lietuviszkos dainos suaustomis, 
sutaisytos ant 4 balsu dėl,vyru salia 1. 90c

Kankles, lietuviszkos dainos 4 balsams vy- 
rtazklems sutaikytos: parūpino Dr. V.
Kudirka, II dalis.............V7...7T7............»e

Keli Žodžiai apie Auginimą, perassytl J. 8. 
Kuokszczlo. Labai naudinga Anygdle 
tėvams, norintiems iszaugintl sotu val
kus ant sveiku, doru ir na~*"------ - --
jai vyru.......... . ...................

Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleroe ir kiti naudingi 

skaitymai , , , , 10c
Kristijonas Duonelaitis .. „ . lOo
Kas vra, o kas bus „ „ 10c
Krumpliu Jonas pasaka } 10c
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c
Kataliku Bažnyczta ir mokslas pagal Zabn'a 

verte kn. A. Milukas.............................
Kristijono Donelaiczio Raaztal........... ............
Kapai Didžiu Kunlgalkszcziu ir K areliu Vil

niuje Pagal A. Kirkorę, parasta N. Yra 
tai Istoriszkas iszaznlpinejimas apie Vil
niaus praeiti pegal paminklus, užsihku- 
sius ant grabvieczlu D. L. Kunigaiksz- 
czlu ir Karalių..................................... toa 

Krituolial szvlesos bei abrorsi Sutaisė Bevar
di*. Keliolika labai akyvu abrozu perkra- 
taaoziu tūlas tikejlmiazkus dogmatus. .. SOo 

Kabalas talpinantis savyje visokius užmint
ai us ir ant ju reikalaujanti atsakymai. lQo 

Kelios istoriszkoe dainos. Gražio* ir svarbios *- 
pie Lietuvos praeitis, jo* lletuvlszkuekn 
uigaikszczlus, Kražių skerdyne ir U..10c

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru............20c
Keletas žodžiu apie Rymu popiežiaus neklai

dingumu ......................................... 10c
Keletas rasztu apie Kražius, paraškyta D. Butke- 

ralczlo. Alszkiai aprsazo pjuvyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, kiek ir koki žmones 
buvo aresztuoti, kiek sužeistu, kiek už- - 
musztu, kiek uusudy'u ir tt...................15c

Kunlngas, pulku* apraszymas isz gyvenimo
Lietuviu para s zy ta dėl Amerikos Lietu
viu. . - . . . SOe

0378825 ir velnią*; A pi- 
tire*, Laima 1' 
line; ApteSsal- 
i milžinas; Aph 
ctaklus arba

tiki buk tai vis 
.................... Sl.SOo
argi* Milos-

este ap- 
visokiais

apsakymas su 
Ns

i pirmu am-

J. Szllu- 
suslo* Ir

.pie dar- 
Laumes,

............. #Oo 
isz taikg

kankinimas

užlaikysi**

Mvu... .............. Wc
Istorija gražios Mageloaoe^ ., 16c
Istorija septynių Mokytoju ■ “ Me
Pavargę!* ir kaip gyvena Kynal (Cbiaat). 

dvi labai akyvo* pasakaite*.............. 10
Paskutine* mltzio*. (I.ž ienklszko). Pasaka 

isz atsitikimo mieysaku klioszturiuj* . ...M
Pajudinkime wymi-ženię. Lab*igroži pasaka 30
Pavogti arkliai ir Meod*ll* DiUgalvis Dvi 

gražio* pa*aketoa 10
Plunksnos abruzelial. Szeszio* naujo*,labal 

uf&Aioa pasako# o » j o * 20'
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

szimtmetyje. Ialu>l graži pa.aka..........75
Pamokslai Gražiu Žu>ot>i*.. par*-zyii kn. 

Totoriau* iT.tazaH, Yra grožio* ir la
bai psmoklnsnoziu- pasakos .. .. 80

Parmazunasarba Imteumas Dievo rūstybe*, p* 
rosze Szveutinikls Apsakymai t.z tikru alsi 
likimu isz Li-*W0X iteluvlszku pampi 

lu......................................................................IV
Paveikslai Paraw Žemaite. Graži pasak*

p*czl*vin.|

ŪKININKAS, Liet u wos uklnįku lai 
krasztio, iszeina wieo)kartokasm8- 
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markes, Amerikon prisiun8jant 4 
markes arba 1 amer. dollerį.

VARPAS, literatūros, politikosir mok
slo, dwimenesinis lalkrasztis,kasz
tuoja Prusuo* ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiunoziant 
4 auksinus (Markes).

Pinį^ps ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakcija siuneziant reik toks 
adresas padėti:

Frl. Martiia Šauniu,
Roką f te n, per Neuklrch, 

Ost Pr. Germany.

' Į

NAMAI IR LOTAI.
Pigiai ant pardavimo daug namu ir 

Uolu aut kiekvienam prieinama tszlygu. 
Atsissaukite pas:

S. Mack,
212 First 8t.. EHzabeth, N. J

. 15.

Kur 
atsiw£dinti karščiuose.
Ant Potopsko upes kraszto, 
Tenai rasi ir be raszto, 
Grąžę viet|,or| sveik}. 
Žalėm gojui gera laika. 
Ten Uetuviszkassaliunas 
Parengu puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gerymu pui Kiausi u 
Ir su užkandžiu geriausiu. 
Czia vėl ant upes laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vežiabja, 
Bovintiesi nesilauja.

Antanas NarUauMKas, 
t We«t Port, Meryland.

Kaip Maskolita persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
presrion rcsse en Litbuanie supiesze kun. v. 
tie m bs kis..........................  lOe

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 
L. Weblam. Isz angliazko iazgulde kun. V. 

Dembakis.........................  13c
Kražių 8kerdyne.Apraszo ana baisu atsitikima 

kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny
czios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis. iszgriove altorius Ir už- 
pecze'jjo bažnyczta. Aiszkiaustai apraszo 
ta visa atsitikima...,,........................13c

Lletuviszkas Lementonus su ooterlzis kate
kizmais ir mistrauturu....................... 13c

Mokslas apie Žemg ir kitus svietus, ju būvy ir 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda. gnt ko taikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis: kaip toli yra 
m kitas žvaigždes; kas yra plian os, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomiszku abrozeliu, turinti 226 pusta 
plūs. Yra tai vienatine knvga, isz kurios 
tikrai žmogus gali apslszviesti....73c

Drutrose, gražiuose apdaruose........... 91.00
Mindaugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa

veikslas penkiuose aktuose. Leukiszkai pa- 
rasz- Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas iDsas Kudirka). Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. 125c

?i'au>nsls Lletuviszkas Sapninykas. surinktas 
ir suredit. isz daugel svetimtautazku sapni- 
nyku u surėdytas pagal tikra Persisukai 
Egiptlszka sapntnyka.—su310 aiszkia sbro- 
zeliu.— su apraszymu planetų ir paslaneziu 
kokias senovės žmones vartojo, inspejimul 
ateites.—Geriansei iszguldo visokius 
sapnus......................................................5Oc
Apdarytas........................  ,..O3c

Olitypa. apysaka isz talko terpeaviszkos kares 
Indijonu Amerikos........ . ..................23c

Puiki istorija ape Kantria Alana.kuri per 22 me
nu vaikszcziodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrei isskentejo.. 2Oc

Pamokslai Iszmlnties ir Teisybes iszguldineti 
Galvocziu visu amžių. Czta yra patilpj 128 
gražiu.juokingu ir i>zmintingu pašakaicziu 
Kas nori turėti gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nusiperka sztfknin- 
geie. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės k; 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mu
kęs duoti iszmintingf atsakymu..... 5Oc

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labui 
naudingu knvgele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gmmatas in:pažystamus, priete- 
llus, giminias, mylimalsias ir myllmuo- 
s.ea priesz apsivedlma, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kttas augsztal stovsr;- 
ežias ypatus. Pasveikinimai(pavlnczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose................  5Oc

Robinsonas Kruzlus. moraliszka ir žingedl 
apysaka paszveeta jaunumenei... 25c

Senu Gadynių Isznyke Gvgl Sutvėrimai. Pagal 
Huti-hins.rnf: sutaisė bzernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar priešą žmogaus ant jos 
atsiradimu. Sztandien tu sutvenmu kunus 
žmones kasdami gilius szuhntas, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa grliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czle- 
lūs, nesugadintus, kunus. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
ženjeje kūnai yra sziandien Užstatyti ival 
riuose n uze juose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu melu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėries kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu stono. Moksiiocztal isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
bodu gyvi sutvėrimai keitėsi iaz žemesniu 
in augsztesues veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluugsnlu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirisimo sprene- 
ti, kaip seniai ir žmogus ant musn žemes at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
drūto, ant grąž os popieroe Ir apie 1M pa
veiks.u irvairiu senu gadynių įsuiykusiu su
tvėrimu. Preke............................ *1.00

Trumpa Geografija. Butais* Neris. Trumpai ir 
suprantamai apraszo visas 6 dalia svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvu lu ir 
medžiu. Tinkamisuse geografija in pradine 
mokstaln{....„..................................   .25c

Vanduo ant žemes, po žeme ir vinzuje žemes 
Rusiszkal p-srasze Ru baldu 's. Verte Drugys. 
Isvieido T M. Dr-te. 8zi knygele, labai su
prantamo] Kalboj, apraszo visas vauJens 
permainai ir veikmes: kaip ils persikeioiia 
in gara. kyla in viražu ir tanai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvesf. keieziasi 
iii vandens taszeilus ar sniego lustelius ir 
v»l krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilf. 
Czta nukritę didelius darbus veikia: snie
gas kartais uždengia cielus kaimus ir iaidv- 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tlrpdams nuo >aulea keieziasi in vandeni ir 
užlieja laukus, tazrežo ravue. upes ir upelius 
Ir kavojasi po žeme kur vėl veikta tf pati 
darbf kaip ir ant virsaaua žeme*.... lOc

Žmogus N'epbuszkis. Verta iss sz ved įsako Ne
ris. Graz. apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs aba.vede su varginga mergina ir tai- 
miigiau gyveno už kitus, su turtingems ap
sivedusiu;,. 811 ta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina ž.-no 
giazko* dorybes.... .............    AOc

Knygos swetiiuos spaudo*.
Anegdotai iszsitarlmpi ir patarles isz gyveni

mo senowes Grekonu bei Rvmlonn ** ** 10c 
Apie kalbu pradžia ir tikros rodos dėl apsisaugo 

limo ano neprietelio aredanoziu isz tikro ir 
lazganingo tikėjimo kelio in prapulty, ežia 
raszejas nurodo kurios yra seniausios aut 
svieto kalbos, nuo ko jos paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba yra seniausia Ir kad turi 
dauginusiai neprieteliu, kurie stengiasi ja' 
isznatkinti: ant galo paduoda rodąs kam 
nuo )• apsisaugoti.................................. 10c

Irielka yra nuodai paeinanti las girtybes. Czla 
spręsto kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, keturi abrozelial parodo žmogaus pil
na kokios iss girtybes pastoja ligos 
ir paduoda rodąs kaip nuo to įsuigydvti.SOo.

Abeoela ir telp mokintuve dsl vaiku, sutai
syta A—es Ir J. Sz. Yra tai geriausias lemen- 
torius, nes jame rasi daug naudingu, pamo- 
klnsoczia straipsneliu, prie pabaigos gi po
teriai ir prisakymai..-............................ 30c

Amerika Pirtyje, komedija Keturakio.............Ite
Angllsskai-lietavlszkas žodynėlis, sutaisytas 

kn. P. Saoruaaiczio turi apie 36i 0 žo
džiu: augllstkl žodžiai iszguldinell lietu- 
viszkal......................................................... “*

Birutes dainos “ **
Budus gydymo. Daktąriszka knyga...............
Daina skrynele 4 *-■ „
Dailyde arba patarmes stalioriams, surinktos 

in naujausiu knyga, su 130 paveikslu, 
Antano Dailides, Yra tai rankvedls mo
kinantiems ir mokantiems stallonszka 
darb|.. ....V.................................................

Etaologiszkos smulkmenos. D-roJ. Basana- 
vyozlsus. Moksliszki lietuviu praeitos

Egle žalcziu karaliene ir iszgrionlmas Kau
no pilies ĮSOS m., du pulkus dramai para- 
szyti Aleksandro Gužuozio Ko

Genu Dede. Graži pasaka Isz szlandleainlo
Lietuviu padėjimo................................... 10c

Gyvenimas Klemenso Marijos Hofbrausro, 
su trumpu apsakymu apie pargabenimu 
Dr-tes Atpirkejistu isz Italijos in žiemiu 
karalystes skersai kalnus Alpomls va

dinamus, versta, ant Uetuviszko K n. 
PetroSaurusaiczio Kas nori turėti dwa- 
slszku nauju pasiskatlmu tegul nuaiper-

Lengvas būdas paežiam per save* pramos- 
tie raszytie, dėl nemokaneziu 10c

Lietuvizzkoa dainos isz visur surinktos, 
apie keturi suimtai dalau " St.00

Lletuvtozkaa Albumas, Laida 1. Istortsako* ir 
szeip jau Lietuvos vietos. Parengta* ir Už
leistas kn. Miluko su pagelb* prenumersto- 
rju. Telpa czta gražus paveikslai su trum
pais apraszymai* žymiausiu Lietuvos vietų, 
Iszdlrbim* ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Auszros Vartų su stebuklingu paveik
slu Panele* Szveacziausioe Vilniuje: Griu
vėsiai Mlndauglo rūmo Naumiestefyj: Griu
vėsiai Lydo* pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medlni- 
ku pilies; Gelgaudiszkis: Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje; Perkūno szventinyezta 
Kaune; Kėdainiai, Mir, Vysokle Litevskle; 
Kretinga; Kražiai; Rakisakio bažnyczta. 
Kapas Blmano Daukanto. Birutoe koplyczta, 
Palanga. Buomas ties klalpeda. Mlnijosslef

* *1* ties Garždsis. Nemunas tie* Vilkija. U- 
ke lietuvio Suvalkų gubernijoj, tokia tau u- 
ke Kauno gub : toliau* eina paveikslai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apraszymas paveikslu dviejose kalbo
se—lietuviszkoj ir eugltozkot. Preke... 3Oe 

Lietuvos Tevvnes Dainos, pamatytos kn., Anta
no (Vienož'insko. Labaigmžtos dainos 20c 

Lietuviai amžių gludumuose Czla talpinasl ty
rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima. Ir kalba 
nuo seniausiu amžių Kuigele verta ym per
skaitymo kiekvienam lietuviai tOc

Litvlni i Potaey. Leakiazkoje kalboje, lazrodo 
ka gero ar blogo tenka! lietuviams padare ir 
*r turime tu lenkais taikyti* ar nuo ju 
szglintis........................................................lOo

Laisvo* Valandos Eile*. Parasze Vincas 
Kapsas (D-ras Kudirka). Cziayra surin
kta 23mažesnes eite* garbana musu pu* 
to. jauname amžiuje in kapus nužengu 
šio. D-ro Kudirkos. Szlose jo eiles*kiek
vienas akailytoj** ma asu nusiramlaimę 
ir dvastazk| naudę.... ..............................  15c

Laima ir Planetos. Knygele, tinkanti ja*.
nuomenrl dėl smagaus taiko praleidimo, 
ne* isz jo* gali suburti apie savo laimę 
ar neisim*, ar myli ji žinoma mergei*.
ar ję vaikinas myli ir tt................................ 26c

Lletuviszkas Sziupiays.il Laida. Konradas 
Vallenroda* .......................................  10c

Lietuviszki Dainiai pradžioj XIX szimtme- 
czio. Kltaalszkai tau liaukas perejodda* 
Parengė Jr. Jonas...........-..................... 40c

Ltetuvtezki mautai ir msztintnkai. msziia- 
vlszka peržvalga Lietuvos Myletoto, ju 
gyvenimas Ir darbai. Oslą suraszyti gy
venimai Ir darbai visu lietuviu, kurie k- 
nors gero pamsze lletuvtazkoje kalboje, 
kaipo tai: Dr Hasanaviezius. Ivinskio, 
8. Daukanto, vyskupo Voloneziauskio. 
kn. Burbos ir kitu........ ..........................  40c

• MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altortus.katalikiszka malda kny

gele. Maldo, ym rytmetine* .vakarines, prie 
apaviednea. komunijos rntezia. mtozparu ir 
daugybe kita; tqtezlu maldo* su abronsltala: 
miszpami giedami lietuviszki ir lotlniszkl; 
daug Ibtynteaka giesmių giedamu prie tozeta. 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakmpini- 
mo ir tt. Ym 8 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido; aktai, mžancztai 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmių 
ir it Yr* tai naujausia Ir gražiausia knygele 
isz visu itotaviszku maldaknygių, daili, bal
ta, atidi popiera, stambus, slszka* drukus 

j - Miem3Ui4S4 coliai. Szlt* knygeliu apdarai 
ir prekes ym aekancrlos.

f-K- bruchas. 
sr*\g?ar
o*i yy Perkele savo krautuve in 

<> u uja dideli sztora, 
i n kuri supirko dau- 
gvhelaikrodžiu laik- 
rodei i u, i ie<l u. spi i k u.

rtnoni ku. sknpku ir 
.1 a iik i I m ■ i s. k ik 11 u 
tavoru. i zia teipgi 
dirba ant orderio 
žzliubinius žiedus iaz 
geriausio aukso ir pi

giau kaip kiti. Ant pareikalavimo isz- 
siunezia savo tavorus expresu in visus 
Amerikos miestus. Su kiekvienu orde
riu duoda savo katalioga dyka. Adresas:

P. K. BRUCHAS,
7D1 Milwaukee Av., Chicago, III.

Ar Tawo

Jeiga teip,

Ontlet Furniture A 
324D 8. Mo 

o jie sutaisys tawo pec
turime didelę daugybe 
už pigiausi} prekę, pigiau

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdamis. auksintais kmsztais.be ap 
kalimo. ..  v............... 5<

2. Mažas Akso Altorius. pmstaia,dru- 
tals apdarai*, auksintai* kmsziais, ap
kaustytoms briaunom* pasidabruotom!* 
btotetomia. su kabute ............  75c.

Arnotu, Kapu, Baldakimu, ir kiti} vist} bažnytinių , 
parodų; teipogi dėl draugyeczių: Karunū, Kukardu, 
Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu suszelpti į į 
savo tautietę ir kad tas darbas butų prideraneziai , i 
atliktas, atsiszaukitp pas:

T. ANPRUSZeViCZAJTe.
115 W. Division St. CHICAGO. ILL _ Į

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOW1ATT
Kauno gub. Ssauliu pasrieto.

723 W. 18th Street
Nuo 8tos iki ]2tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonnot galima isz kiekwienos 

aptiekos.

Lietuvo* Kankles, turinezios 73 nauja* dai
nas................................................................ 15c

Lietuvos Istorija, paraižyta Simano Dankan- 
to. Dvi didele* knygos, kožna po Si 50 
arbaabi už........................ *3.00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dievo dovana, isz kurio* galima Užmokti 
gerai virti valgiu* ir ataakanczial vesti 
kukne............................................................ SOe

Lietuvyste* praeitis, dabartis Ir ateitis. Isto 
riszkai socijoliogiszkas plesziny*..... 25c

Lietuviai po maskolių junga. Parasze Dr. 
Plesziny* apie priespauda* ir persekioji
mu* lietuviu isz szalie* maskoliszkos 
valdžios............-......................................... 10c

Maskolljos politika su Europa ir katalikiazka 
bsžnvcua IsYrudynias kaip maskoliai per
sekioja. kaskiua ir naikina lietuvius Ir lu 
bažnyczta*.............................................10c

Musu mužikėlis lazduota* aat naudos Lietuvos

te Lietuvos tautietkas kilimas. Volam ro
dos uklnykams prie gero vedimo ukluykys- 
les. ir keletas pašakaicziu . .

Medega musu tantiszkai vataUaykystal. Saloje 
knigoje apraszo visas ligas, ju vardus ko
kiais jas vadina Kaunieczial Ir Suvalkle- 
eztai, kokels vaistais prasti žmones jas 
gydo. . . .... 40-

Medega Simano Daukanto bljografijal (gyve
nimui). Yra tai naujaMe knlgeie Ir labai 
akyva, kurioje epraszytas gymen'maa Slma- 
noDauksuto šuo pat kūdikystes iki jo smer- 
Ues: kaip augo, kur mokinosi, ka velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. 80c

Nsslprteszyk. Komedija grajyjama teatruose 10c 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose su 

ioženga. iszlelst* Tėvynės MyleSnju Dr tea. 
Yra tai puikiau* tragedija grajyjama teat
ruose, pirma syk Užversta ant lietu visz- 
koe kalbos WInco Kap>o..........................28c

Olga Liubatovyezlute, vaizdelis isz gyvenimo 
nihilistu. Yra tai gražus ir užimantis apsa
kymas iaz gyvenimo nihidstu Roetjoja, kaip 
mergina Olga Liubatovyezlute, prigulėdama 
in nihiliste draugystę, daug sykiu apgavo 
ruskus czinovnikue Ir gaudoma gudriai tsz- 
trukoisz ju ranku.. .. ........................ A. ŽOc

Pavasario Balsai, naujausiu dainų knygele, 
turinti 48 puikias aalneles^lr Libreto 4 
aktuose *. ’

Padėjimas Lietuvi* tautos Rusu vieazpatys 
tej (soetlallszkos pieszynis).................. 36c

Patarle* ir delno*................................................... lOe
Petro Armino raaztal. Knygele turinti 61 pul- 

k'u dainų ... . . ‘ 10c
Praeit* Vilnia**. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto (Vilniaus,koki jame 
kliosztoriai buvo, koki lletuvlszkl k»- 
nigalkszczial gyveno, kokio* kares jy 
aplanke ir daugyba kitu akyva Lietu
vos atsitikima..... .. ........................... 10c

Pamokinanti
niu ir visokios rodos. .... 15c 

Pndžemoksli* Rankos Raszto dėl nortneziu 
iszmoktie gražiai raevytle 10c

Pradinis mokslas asglteiko* kalbos................. 75c
Pilna* szimtmetinla kaleadorlas su pilančio

mis....................................................................... 10c
Pamatai Tikėjimo. Itarasze V. V. Yra tai 

kamantinėjimai Biblijos U nekuria per- 
kratlnejimai tikėjimo dogma. Knygele, 
suteiktaati skaitytojui daug maisto iss- 
ganingiems dūmojimams....................... 15c

Pasako* pagal Krylovą. Parasze eitomis 
Vinea* Kapsas (D-ras Kudirka). Talpa 
czta 15 pasuku, paraszytu eilėmis.... 10c

Pirmutine paszelpa urnai susirgs 
Erslai alkoholiniai ir taboka, 

įtvlda parasze N. Naudinga
............................................

DsMMzkos. Romanui, Noveliov.
Mythssi.

tolina Vili*, naujausia ir gražiausia pasaka, 
kana skaitytojas at*idžta*gt aemzla* ....78c

\pieua Dievo, pasaka .......................................... Mtc
indenono paaukos, P. Nerto. 10 gražia .pa- 

•aku vienoje knvgeleje............................. 15c
kpie Joną Tvardanoz* ganu burtlnyka 

ir jodarbu* sykiu su spraszymsis spi* bur-

Hevaitta, apysaka szlos gadjmes. Yra tai 
gražiaunia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėjo. •• •• • Bs

luonos Ji- szkotojai. apysaka H. Seaklcvi- 
cziaus............................................................... 38

JAS* rx •*• n į’ «n*«tev Ulei UVTVS vi v citata 11
pikta auginimą valka .......................-... .10

Ivvenlmaa Stepo Raudnnalc. pasako* 15<

tai labui pulki ir paniukinanti pasaka, 
apie kurta.lietuviai jau daug karta gir
dėto ..... SOr

Kas teisybe Ui nemelas, paikios apysakėlės 
isz lietuvis gyvenimo „ 16c

Kaukazo Bels tevis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10c 
Kunigas, pulkus apraszymas isz gyvenimo

lieiuviu...............................................  SOc
Ko A Kubos Prozaiszkl Raaztal. Sztojs kny- - 

■toje telpa 13 gražiu pasako, im rausyta 
■a. Burbos, buvusio klebonu Itetavisz- • 
ko* parapt),,* Plymouth. Pa , kurios tai 
yra szllokloe: "Tlrmlsakiu Andrį**", 
•8zviešule"į‘ Drąsybe ir iszmintis žmo-

vartos", "Sesuo". ‘ Vi Ievynus meile'', 
"Burtininkas Iss Cucugvano Austrijos", 
*'8odžiMS*lg*ta "Weluio tazpažiBUs", 
"Smertisaat nosies"......?.................«...

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szl yra 
ne tik graži pasak* bet U geras pamoki

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros minksziais apdamis. apvalei* 
kampai*, auksinu kmsztal. (amszal* 
D kvtetka.........................................7*1.1

ko* gluodmos skareles apdamis spwi 
tol* kampai*, auksinta kvielka,kryžius 
krasziai.................................................. „Aj

tai, sloniau, kauleliais, su 3 medallke- 
----- --------- ---- ------' - -- Yriau-

Mesoauksinti k mastai

No- A Maža* Aukso Altorius, balto* oslln- 
lioido* apdarai, 1,skilusio, kwtetkoa.au 
kauline kabute, auksinti kraustai...*1.50

t>. 7- Mažas Aukso Altorių balto* oslia- 
lloido* apdarai, kvtelkos ant srteno mo
no Užkloto* sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutomlz, auksinti krasa-

Knygeliu No 0 kai; 
• nevieookios. i>ew< 
« knyąelea ktoletlsu

Dr. Leonard Landės,
Lietuioiszkaa Daktaras.

134 K. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas wyriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi univrersitete 
New Yorka< praktikavro ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardHiniu moks
lo Lebanon. Ballevua, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

VTaZtiks-inia loZKydymss
*isų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaude H mę sridurių, 
galteoanepomietį, apalpim}, skaudulius, 
žaizdas, tynim}. moteriszkas ligas ir ne- 
teaisingum}. Gydymui nerteiazkų ligų 
reikia naudot elektrikini^s prietaisas.

issgydysiu į kele* dienas, teipogi li
gas pilteo, uždegtmę žarnų, iszdžiutei- 
m} pieno, skaudejimę lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nuslojimę pajiegų ir tt Isz- 
gydym* užtikrinu kiekteiename atsitiki
me. Chroniszka* ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas liga* užlaikau slaptyM- 
>•

Dr, Leonord Landės,
134 E.24th 8t.,Cor. Lexington Ar.

Offiso tealandoa- i ■',o 9 rJrtO1 Ucl 1 P° Ple‘ trmso vraianao*. į B^>8po piat iki8wakaro 
N*d*ltomis:nao 8 iki l<H4*al.ryto;*oot iki 4 vai.

Užpraszydami gydyklas prisius k Ite 91 00 
tVJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metų, kiek sweri ir aprasayk sawo liga, o

8u<l rutininiai
Tiarai vienatinė gydykla ant 
mo 
į trumpa laika sulaiko 
ir pruzalin* visokia

Geriausia dantų gyduole: 
duole nustabdo Dantų 
les tninutas. Mes sawo 
rantateojam. Preke tik 20c.i Imant 6 
bonkutes 91.00. Siuncziam Paeitu ir į 
steetymas sulis. Budas kaip jhs vartoti 
yra parodytas keliose kalbose. I 
Norėdami pasiklaust rodo* pei laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 

Box 2361. New York. UĮ.S.A.

teipgi
to plauku išlinkimu, 
neczista sistema.

Oydi

ry-

Dr. O. C. Heine,
DENTTSTAS.

Kerte Sletir Halated hlicziu, 
wirazui Aptiekos. ^Chicago.

AR ESI KURCZIAS??
(Vi.i kurtiniai ir sunk** girdėjimas dabar yra 

iszgvdomi su pagalba nauju mu,« iszradlmu. 
Tik kurczlals gimė ne gali būt lazgyįdyti. Uži- 
■ai aaLvtu vniKiai rnaazLiKsni. .j|nm*zyk ta
vo liga- izzrgzaminae imas ir rodą įdykai. Gali 
Rtys name iszsi ydytt su wiaai mažais kraztai*.

Dalton’s Aura.1 Institute, uitoji"’

i.,:..,A M Matnsafficzia, 

--------------------------- :-------------------------- AGENTAS F Q Dma JaLmmIZa warg<»nu, Pijanti, Hinuamu Ma- r.r.orfldcnuiis 
Attoraey and Connselor at Lav.

Chainber of Commerce Bldg. Room 709.
S. E. Corner I^Salle A IVashington st*.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wieninteli* lieluwys advokatas, baigęs 
moks)} jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda proteas kaip citeiliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduoto.
Res. ltWW 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

branitum, asi ji atsiimsiu atgal ir už ta laika 
atakas nvkasztur, Užtikrinu kad nuo manr- 
pirkaite wiaka pigiau kaip *i*ol Amerikoj gale, 
tumei gauti, ne* asi wi*okius daiktp* Imu ata- 
cziai Iaz fabriko ir todėl galiu piginu juo, par
duoti zalp tie knne tos wbotesate iras. Meldžiu 
tik pamėginti, • nžttkrinu kad buaite užgane-

A. M. Matusawicžia,
208 W. Centre St ( j

Mahanoy City, Pa.

LletuwiKxka8 Salti

Dr-as A. M. BACEV1CZE,
8831 CommercUI ne So. Chicago, III.

ko tvirto)* paslapty]*. Už tai itetaviai. karte 
tiktai roikalsuj* žsktariszko* pafslbo*, te<“l

savo priglmu jv kalboje gali ,uaznek«ti ir gauti 
vtsė rodą.

Liatavlal. DOrintMjte gauti pagelb* per gro- 
Bttat. Iaz kitu mteatu, tegul pilasi apmato savo

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paeito markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu po peri u gromatoms 
raszitle, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir pevinezevonsm. Už 91.00 ap- 
laikys 5 tukinus virsz minėtu popierių.

Adresuokit telp:

W. Kudarauckas, 
Box 2M, Livnnce, liss.

—Tikrai LietuwiBzka««—

SaliUųaS.

Geru alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta wieu dėl užei- 
vriu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, vreseiliu ir kitokiu sabo-

Jonas Petroszius,
1681.18tht. Kerte Uaioa. Chicago.

Telefonas: Canal 788.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. HaLsted St.

S2.00

Milchel St., Braceviile, Iii.
Užlaiko geriausius gėrimus 'ir esysta 

sale susirinkimams ir baliams.

Temyklte Baltimores lietuviai!
JONAS BŲRINSKAS, 

Brooklyn, ld„ Baltlmores priemestyje.
Užlaikau esysta,gražu saliuna ir dide

le sale mitingams ir baliams, prie tekan- 
ci'o vandens. Turi gerus gerymus ir 
geras užkandis dykai. Cxia laike karsz- 
esiugeriause vieta atsivėdinti.1

A. Zekis ir K. Kabelis,
1193 So. Oakley avė. phieago.

O“ UŽLAIKO
Pirmos Kliasos Saliuna,

Grosernia ir Buczernk,
Visada szvieže mėsa, szvieži ir czystat 

užlaikomi visi kili grooeriszki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu, galiūne se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Gera« užkandis 
(Free Luneh) kaa dien dykai.

STATE 
MEOICAL

Dispensary
(Bnves ponr. 76 E. Madison SL)
66 Van Bnren St., Chicago, III.

Pietvakarinis kampa* State ir Van Bur*n ulycziu.

Klausk rodos pas seną Daktarą.o°-;- 
reriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
toriam ir specijalistu gydyme slaptu nerwisaku ir chroniftzku ilgu. Tuk- 
itancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems wyriązkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas,"v»““^”j^gs“i- 
mintis, neapkentimas draugystes, prastota energija, prieszlaikinis 
susikūprinimas, ineszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, wistai yra pa 
sėkmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi 
ii-gul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu wyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą dacjo to, kad jau buwo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

I i milinic/ios Iictac k<iPui8iflliswi,uo8e8awo,tBdiu,nuo,e: plr’Ui įlipau Vili VO antrame ir trecziame, puvtinias
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir meszlungis, pasekmes nevvalystes ar iszdykawimo bus 
weikiai iszgydytos. Mes gydome wirszmin«tas ligas teip. kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet ir wisiszka sweikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gwarantuojame iszgydyti kiekwiena liga, kokia auAuinu) tikapsiimam gydyti. Jeigu jus gyvrenate toliau, ne Chicagoj, 
tai raszykite mums gręmata reikalaudami klausymu Usto, nes mes gydome 
teipgi per paczta, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuncziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

i Noso prekes yra pigesnes u bet Kolio oOcijalisto itsoj i 
sztljj ir todėl kiekvienam ligonini prieinamos

' _____________________________ ■_______________ '_____ [

advnnc* l nuo 10 ryto IKI 4 po pietu Ir nuo 6Iki 8įdare, 
vllluu dujllUū. t Nedelloms tik dūo 10 iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu

Ir kitoms szwentoms dienoms adinos tos nacr.ios kaip nedelioms.

DENTISTHS.
809 S. Ashland Avė. rirszum Platto apt.ekoa

kerte 18-tos oi. Visokios operacijos ant dantų at- 
liekamos gabiai, be skaudėjimu ir a 
pagal naujausia metodą.
Reguliuojame daucsiuH

kreivai augauezius. I
. «__________-..-s nn WPlombos cementines, porcelani Į Gryno aukso karūnėlės nuo... .*5,00 J 

nes arba sidabrines..................50c Virszut. ir apatine eile dant„.*15.00 fl
Plombos auksines nuo................. *1.00, Garnituras dantų........................*8.00 «

OFIRAS ATIntRvTARjNuo9v*, rytoiki8val VBkBr°’ Sxven‘oms
OFIbAb ATIDAR\TAb.į dienom nuo 9 ryU> ikl 3 po pietu.

Nuo Bridgeporto imkite Morgan Street Kare. Nuo Town of Lake— Ashland kare ir 
transfora por Halated ui. Kalbame lenKisaitai ir rtisiszltai.

......... LIETUWISZKAS DAKTARAS..........
2t7i W. Division st. ------- CHICAGO, ILL.

' nuo 8 iki 10 ryto
Priima Ligonius- nuo 12 iki I po pitt 

i/ouo 7 iki 9 wak?Te.
Ateik pats arba gali pastaukt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
tanczias, limpanczias -gėdingas ir prastoto vyriszkumo 
ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

THEO PR0ULX
ADVOKATUS IR KONSUUS.

JO>A8 MOŽKIKA,
ir Notary Public.

615-616
87-69 E. lashiDgtOD st, Chlcigo, III.

Thelefon: Central. 2621.
Užsiimame civdiszkoms ir Unminalisz- 
koms provoms. Oeriausei iszv^rome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame. Į

Jonas Moieika gyvena pohr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

O, kas cięia?
Puikiausios ir gražiausios pqpieros gro
matu raszymui su paveikslaįs Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasstininku, padabintos su 
gražiais apskaitymais ir puikioms kviet- 
korns; tusinas 25c.

razsu "Ltotuva" ar "Vteayb* ' ir užsimok?, 
•SsMtla* prvnomuraia aplaiky, 13 minėt* 
popteru ir 13 konvart*. Adro*|oklt* telp:

K. GEDEMIN
Box 75, W< Mich.

T'YATLZ’ A T P“'**" dovanu! Tokio pigumo dar nieksido* nngirdotat 
II Y At*iklt p*taiur*t. paz«ur*Jima nieko ne kauztuojal

Dabar mes paleidžiami* turgau genaus! laikrodėli: tikas tazuzuiii, I4K. 
tu dvigubai, paasktuotal* luksztate. ausuke užsukama* ir nustatomas, vyn.rkn. ar muu-riszkas, 
su Ttzns AnnniKiszKs nsennZBUs. pilnu akmenų, R R. gvarantuotas, alkehuotai* vidurinis. 
Iszduooam. raszyta ovanaacua amt 30 mttv; pagal Iszv.izda ir geruma toki lalknAeli visados 
gali lyginti prie >40 vaargs aukso L.mnoDZLio Visiems puikiu laikrod. ii* mylėtojams mes duo
sime bagvje 80 dranu puikias preaentus: I. vibmba masuu rvrv rTTKZ su didele galvuke ir ginta
rini* cib«k*. verte* Si M: I grynu MAKtr rcTV ctanuMTCZiA. verte* 76c.; I nikeline antužCKAKS 
Dzžuvz. 26c: I dailu auksinuota Dk-kzks lumcivosu tu Cameo kabute, (t 50: | puikia sukalnuo 
t* sauitz. Si 00: t p-ra puikiu Avskabiv deimantai, t dieta, 01 00; 1 puikia sFilka i.zsodtnta 
brangakmeniais. 40c; i pora paauksuotu koiloniku ra parmuterto vir-zal*, 40c: 1 poro rankovėms 
gaalku. su permuterinla spaezia. 25c; t kalnlortauk*guzika. rmrmularte apaezio*. Mu; ir I puikia 
Inkratin. sugulėtu dailiu akmeniu TOc. Laikrodėli ir 14 dovanu slunc/leme C. O. U. už 

apmokėdami toipzlir ezprvso kasztus: -ianliai galite iszegzami šuoli aut et preso ir jei 
nepaliktu sugražinkite mums atgal musu kestinis Kur nesiranda Ezpreoo offt.as 61 98 turi būt 
prlsiunsti drauge tu orderi*. Jeigu ks* prisiun* pinigu* drauge ra orderiu. gaut dar -xtra dova
na pulke LsZKTini rtn-t daiktus mes paslunorisme tad* per paczt*. užn-gtetrave »avo kasztais

VIENA LAIKRODĖLI SU VISOMS DOVANOIS NFKAI.
laikrodėli ar moterl-ska Jeigu moteri.rk*. tad vyri tat o Dtakvns tenciugelio me* pasiuntime mo- 
tertazka 60 coliu auksinuota Lorgnette tenciugell Raszyk asandien. pakol Iszpard.vilnas nelsui- 
bUlges Adresuok: ATLAS JEWELRY OOMPANY, IS Matrapoiitan Block. CHICAGO. ILL

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iMsirinkti ir parai 
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri]ori- 

siuncziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

*. Succ. to Kelpsch, N ore i ko & Co.
UCutnSt., CUmu, U

kmsztais.be
kwtetkoa.au
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