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Turkija-
Kas yra dabar Turkijoj, sunku 

atsakyti. Grekija su savo karinu 
na užėmė salę Krėtę prigulinczię 
Turkijai, o ta paskutinė ne gina 
savo valdybų, tik sako, kad pra- 
szalinti grekiszkę kariaunę nuo 
salos, tai Europos vieszpatysczių 
darbas, o ne jos paezios, taigi 
kad Europa privalo ginti Turki
jos valdybas. Lz tikro, Didesės 
Europos vieszpatystės iszsiuntė 
Grekijos randui įsakymę sugra
žinti nuo Kretos savo kariaunę, 
bet tasai to įsakymo ne klauso, 
matomai gerai žino, kad jisai tik 
komedija. Turbut Grekiję remia 
tūlos Europos vieszpatystės. Di
desnius Kretos miestus užėmė 
iszlipusi nuokariszkų laivų eųro- 
peiszkų vieszpatyszczių kariauna, 
bet užtatai visa beveik salę už 
ėmė grekiszka kariauna. Grekijos 
karalius, savo atsiszaukime į gy
ventojus, sako, kad jis ilgai lau
kė Europos žadėtų ant ipstabdy- 
mo pjovynių reformų, bet kad 
tų reformų ne matyt ir pjovynės 
nesiliauja,todėl grekonys privalo, 
pats apginti savo brolius maho
metonų pjaunamus. Grekiszka 
kariauna veržia dabar tvirtynes 
dar turkų rankose ėsanezias. Tur- 
kiszka kariauna, susidedanti isz 
400 žmonių, likosi grekonių isz- 
wyta isz Voukolies tvirtynės, pa
sitraukė ji į Aliihiani, bet ir czia 
ję grekonys apstojo. Muszyje prie 
Voukoliesgrokonys nužudė vienę 
aficierę ir 3 kareivius užmusztus 
ir 11 paszautų. Kiek czia nužudė 
turkai,tikrai nežinia,250 jų karei
vių pateko į nelaisvę. Į pagelbę 
pasikėlusiems Kretos krikszczio- 
nims ateina ir liuosnoriai isz kitų 
Europos vieszpatysczių. Ant Eu
ropos vieszpatyszczių gazdinimų 
maisztinįkų komitetai atsakė, 
kad jeigu per savo įsikiszimę 
Europa ne daleistu Grekijai už
imti Krėtę, tai jie pakels maisz- 
tus Macedonijoj, isz kurių turėtu 
užsidegti karė visoj Europoj, o 
tos vėl czia, iszėmus gal vien 
Anglijos, visi bijosi, nes karė 
tokia butu baisi ir dabar nieks 
ne gal įspėti, keno czia galėtu 
būt laimė, nes ptfjiegos susijun
gusių terp savęs vieszpatysczių 

, beveik lygios.
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Prancūzija.
Prancūzija jau nuo seniai sten

giasi iszplatinti savo valdybų 
rubežius Sziaurinėj Afrikoj,. Po 
Maskolijos su Turkija karei ji už- 
ėmėTunis.Dabar kalba,buk rengia 
si užimti ir vienaitinę neprigul- 
mingę sziaurinėj Afrikoj vieszpa 
tystę Morokko, prieszaishzpaniję. 
Priežastį ant to jau iszrado. Ru 
bežiai Morokko ir prancuziszkos 
valdybos Algero susiduria. Taigi 
czia ant rubežiaus ir atsitiko susi- 
muszimas dalies prancuziszkos ka
riaunos su ęrabais. Isz tvirtynės 
Mac Mahon iszėjo prancūzai ir 
norėjojie po savo valdžia paimti 

, oazę Fish, bet susi tiko su 4000 aru- 
VVasariaus, europiszkų biszkų raitelių, taigi turėjo urnai 

vieszpatyszczių laivynės pradėjo pasitraukti ir užsidarė Jerryvilloj,

szaudyti į kretiszkų maisztiuįkų 
stovyklas todėl, kad ma>szlinį 
kai ne klausė tų vieszpatyszczių 
įsakymo ir nesiliovė rzaudę į 
turkus. Svetimų krasztų laivai 
paleido į kretiecaius apie 70 ka
muolių szuvių. Angliszka laivy- 
nė pradėjo szaudymę ir jos pėdo 
domis sekė ir laivinės kitų 
vieszpatyszczių. Kaip sako, daug 
kretieczių prie to likosi užmusztų 
ir jie turėjo pasitraukti isz savo 
stovyklų. Be įsikiszimo Europos 
laivynių, !>e abe jonė.-, turkai cz;a 
butų likęsi -sumusztais.Grekiszkos 
kariaunos ant Kretos yra isz vi
so 3000 žmonių. Prancuziszkas 
laikrasztis “Gaulois” raszo, buk 
Europos vieszpatystės pavedė 
Italijai teip grekonis, kaip ir pa
sikėlusius kretieczius suvaldyti.

Maskolija. •
Meilė prancūzų dėl maskolių 

eina vėl szaltyn: pakėlė ję trupu
tį atsilankymas Paryžiuj masko- 
I isz ko užrubežinių dalykų mi- 
nisterio, Muravjevo, bėt vos jis 
iszkeliavo, meilė ta vėl atszalo. 
Prancūzų užrubežinių dalykų mi- 
nister s ne drysta ant tautos pa
siuntinių reikalavimo iszaiszkinti 
kada Prancūzija gal nuo Masko
lijos pagelbės reikalauti. Szaldo 
tę meilę ir kvalumas tūlų ma 
skoliszkų lai krsszczių. Antai 
“Sviet” neseniai raszė, kad aut 
iszgelbėjimo Prancūzijos nuo ne
laimės, į kurię ta (puolusi, rei
kalinga esanti jai monarchija, taigi 
tvirta ne aprubežiuota vieszpa- 
czio valdžia, paremta ant tikėji
mo, kaip tai yra Maskolijoj, kur 
valdžia remiasi ant staeziati- 
kystės. Mes ne abejojame, kad 
Maskolija gal suteikti Prancūzi
jai valdonę, nes sąnarių ciecorisz 
kos giminės yra stacziatikiszkoj 
vieszpatystėj gana teip, kad ne
žinia kur juos dėti: ar siųsti kur 
kiaulių ganyti, ar meszka* va
džioti. VVTi»i Maskolijos gyvento
jai labai džiaugtųsi, jeigu nors 
keli tokie tranai pultu ant pran
cūzų sprando.

Pareinanczios isz rytinės Azi 
jos žinios paduoda, buk įtekmė 
japonieczių Korėjoj vėl pakilo. 
Japoniecziai tiek padarė, kad pa 
sislėpęs pas maskoliszkę pasiunti
nį Korėjos karalius,‘prie kurio su 
visokiais reikalais japoniecziai 
galėjo kreiptiesi vien per tarpi- 
nįkystę maskoliszko pasiuntinio, 
dabar likosi perkalbėtas grįžti 
atgal į savo rumę, ir tokiu budu 
galės atlikti savo kraszto reika
lus be prižiuros maskolių. Nuo 
to laiko, kaip tik karalius sugrįžo 
į savo rumę ir iszsiliuosavo nuo 
maskoliszkos įtekmės ir visokį 
maisztai nutilo. Tas geriausiai ro 
do, kas tuos maiaztus dirbo.

Maskoliszki laikraszcziai pa
duoda, kad 27 d. Balandžio ren
giasi į Maskoliję atsilankyti Aus
trijos ciecorius ir jo užrubežinių 
dalykų mmisteris, grafas Golu- 
chovski. Taigi turbut bus da
romės kokios nors tarybos Austri
jos su Maskolija.

kur juos apstojo arabai. Ant pa-1 nuo Australijos kietžemio), ku 
rios dabar'yfa po užveizda pran
cūzų' ir anglijonų. Kaitino jis vi
saip prancūzus, peikė padalytę 
valdymę. Ant to susirinkimo 
pribuvo mhiisteriai ir delegatai 
kitų angliszkų Australijos kolio- 
nijų, kaip antai: ministerių pi pra
sėdi s Nelson isz Queenslando, dele
gatai isz Nev South Walis ir kitų. 
Susirinkę kalbėjo apie pakelimę, 
ant paveikslo Amerikos Monroes 
doktrinos, tokię jau Australijoj, 
kuri užkirstu kelię Europos ko- 
liouizacijai. Czia daugiausiai kai 
bėjo apie Prsųcuziję ir jos steu- 
g imiesi užimti Naujų Hebridų sa
las, ir apie Anlerikę, bssistengian- 
czię užimti Kavai salas. Susįrinkę 
Australijos kolionijų ministerięi ir 
delegatai nurodė ant piktos,
demoralizuojioiczius cziabuvius 
įtekmės kitų krasztų užimtų
kranztų gyventojams, kurie par
davinėja nuožmiems svaiginan- 
czius gėrymus, pardavinėja 
ginklus ir tokiu budu jie pate savę 
paskui naikina. Galutinai vienok 
susirinkę nieko ne nusprendė, nes 
suprato, kad jeigu Anglija atsi
sakytu nuo kontrolės ant Naujų 
Hebridų, tai Prancūzija tas salus 
galutinai po ų*vo valdžia paim
tu. Sutarė vien reikalauti, idant 
nė viena isz Bu ropos vie&patysz 
ežių, turinti Oceanijoj sawo val
dybas, negabentu 'czia nusi
kaltėlių. .

gelbos užtidarusiems atėjo dau
giau* prancuziszkos kariaunos, 
užgimė muszis ir arabai likosi 
nuvyti; rouszyje jie nužudė 
12 žmonių, prancūzai gi 
tik du. Prancūzai mat norėtu isz 
tos progos pasinaudoti ir pradėti 
karę su Morokko vieszpatyste ir 
arba užimti visę tę krasztę, arba 
nors dalį. Tam priesztarautu 
lazpanija, bet kad ta dabar turi 
gana vargo su savo pasikėlu- 
sioms valdyboms, tai aut to 
prancūzai su visu nežiūrėtu. 
Užėmus Morokko, Prancūzija ga
lėtu su visu uždaryti anglijo- 
nėms įėj mę į VViduržemines Jū
res. Jeigu no maisztai dabar už
gimę Turkijoj, Prancūzija gal jau 
butų pradėjusi karę su Morokko, 
teipgi ji tur laukti, kaip viskas 
Turkijoj pasibaigs ir ant kiekvie 
no netikėto atsitikimo laikyti ka- 
riaunę.

Paryžiuj atsitiko studentų 
maisztai ir tai ant Grekijos nau
do?. Ant Panteono plačiau* susi 
rinko apie 1500 studentų, prie jų 
prisidėjo ir ne studentai ir traukė 
ulycziomisszaukdami: “tegul gy 
vuoja Grekija, szaiyn su Turkija 
ir jos apginėjais” I Policija tuos 
puikus Lz vaikė, bet jie vėl susi
rinko priesz universitetę. Terp 
gyventojų visur Grekija atranda 
pritarimę irtai ne vien Prancū
zijoj.

Iszpanija ir jos valdybos.
Iszpffnijoj szalinįkai kunįgaik- 

szczio Don Carloso rengia maisz- 
tę. Besitraukianti begalo karė 
valdybose mažina paeitikėjimę 
gyventojų valdinįktims ir sutei
kia daugiau* szalinįkų Don Corlo- 
sui. Perka jie užrubežiuose gin
klus, paskyrė jau oficierius. Dau
giausiai jų yra provincijoj Kata- 
lonijoj; sziaurinėae provincijose 
suszaukė jie keletę mitingų.

Ant salos Porto Rico likosi ap
garsintos reformos, pripažinan- 
czioe gyventojams didesnę liuo- 
sybę. Pagal tas reformas atsibu
vo czia jau rinkimai, kuriuose 
ėmė Jalyvumę vien konservatie- 
tai, taigi szalinįkai iszpanijonų, 
kitų partijų jos neužganėdino, 
taigi tie prie rinkimų neprisidėjo. 
I-zriuktais likosi vien konser
vai štai.

Nuo salos Kubos iszpanijonys 
pranesza, kad kubieczių vadas, 
Gomez, padalino savo pajiegas į 
n ažus pulkelius. Jis pats trau
kiasi į szalį priesz besiartinantį 
czia su skaitlinga kariauna jenerolę 
VVeylerį. Pagal pri vatiszkas žinias 
kubieczių vadas prasimuszė per 
iszpanijonų linijas ir traukia rytų 
link ant PuertoPrincipe; kits va
das, Garcia, su savo pajiegomis 
traukia į tępacz'ę szalį. Jeuerolas 
Weyler traukia paskui tas kubie
czių pajiegas ir stengiasi jas ap
stoti ir tokiu budu priversti sto
ti į didelį muszį.

Ant Filipinų atsitiko didesnis 
muszis. Iszpauiszkas virszimkas 
Baraųuez isz Covita isz< 
pelonę, kur apie 3( 
buvo susirinkę ir 
parengtų apkasų, 
likosi iszvyti, bet 
norėjo tę vietę nuo 
atimti. Užsidegė vėl smarkus 
hiuszis, kuriame iszpanijonys 
pražudė 20 užmusztų ir 47 pa- 
szautus; maisztinįkai vienok li
kosi numuszti, jie pražudė apie 
400 užmusztų ir paszautų. Tei- 
posgi iszpanijonys paveržė Si- 
lang. Czia 500 mai.-ztinįkų likosi 
užmusztų.

sėiodram- 
Fmaisztinįkų 
įpuolė ant jų 
Aldisztinįkai 
paskui vėl 
iszpanijonų

UI

Australija.
Ant susirinkimo Australijos 

parlamento, ministerijos pirmsė- 
dis kolioirijos Victoria, George 
Turner, pakėlė klausymę apie sa
las Naujų Hebridų (į sziaurius

Enteredat the Chicago, Ii. i Post Office ab second class matter.

Randas Trimsvaaliaus, Pietinėj 
Afrikoj, pareikalavo nuo Angli
jos užmokėjimo, už įsiveržimę 
Jamoono-u. ingli.-zka kariaunę 
į Transvaalių, 8 mil. dol. Pinįgus 
tuos Anglijos randas priverstas 
yra užmokėti.

Brazilijoj, koksai naujas prana- 
szss pakėlė maisztę sztete Bahia. 
Priėjo pristojo jau 8000 vyriszkiu 
ir skaitlius jo szaliuįkų daugina
si.. Pri esz jį likosi iszsiųsta ka
riauna, bet jos virszinįkas, prisi
artinęs prie to pranaszo stovyklų, 
ne dryso stoti į muszį, tik parei
kalavo dauginus kariaunos. 
Ma isz ta i tie traukiasi jau nuo va
saros pereitų metų.

Isz Lietuvos.

Cėrkwinės mokslainės.
Szį metę maskoliszkas randas 

nusprendė parengti daug 
naujų cerkvinių mokslainių Lie
tuvoj. Mat kokiomis dovanomis 
mus apdovanoja maskoliszkas 
caras, Mikalojus II. Kę daryt, kad 
menkas jo protas kitokių reikalų 
nė jokiu budu suprasti ne gal. 
Turbut Lietuva ne greit sulauks 
geresnės ateitės, arba nors ne nuo 
dabartinių savo valdonų.

Sweikata Oržew8kio.
Laikrasztis “Sviet” pranesza, 

kad sveikata Wilniaus jenęral 
gubernatoriaus neina žnaimiai 
geryn. Kokia isztikro yra liga 
Lietuvos budelio, laikraszcziai 
placziaus ne apraszo. Prie ligonio 
buvo pakviestas vokiszkas chi
rurgas, Bergman isz Berlyno. 
Kaip pasakoja, kyla Orževskiui 
kas ten ant sprando.

Wilniaii8 užrubežinė cen
zūra.

Maskolijos paczto užveizda isz- 
siuntinėjo žinias, kad dalis Wil- 
maus cenzūros, peržiūrinti užru
bežinius laikraszczius, likosi pa
naikinta. Jeigu liktu su visu pa
naikinta cenzūra, lęsyk galima 
būt džiaugtiesi, isz panaikinimo 
cenzūros ant ateinanezių isz už 
rubežių laikraszczių džiaugtiesi 
nėra kę. Tokių laikraszczių visgi 
ne iszduos be peržiūrėjimo cenzū
ros, taigi dabartinis panaikinimas 
tiek padarys, kad apsigyvenę 

Lietuvoj svetimų laikraszczių 
abonentai gaus juos vėliaus, taigi 
tada, k-tda juos perskaitys Peter
burgo arba Warszavos cenzūra: 
užrubežinius laikraszczius reiks 
dar siųsti ten, kur yra tokios 
cenzūros.

Trūkio 8iiwažineta8.
Isz Karai iaucziaua^ Prūsų Lie- 

voj, raszo: atiCjMrbinįko, lietu
vio Strankio, beeinant jam sker
sai geležinkelio szėnių.netoli Pie 
tinio geležinkelio dvaro, užbėgo 
maszina ir teip sunkiai žmogelį 
sumalė, kad tasai ežia ne užilgio 
ir pasimirė.

Isz Geldapės, Prūsų Lie
tuvoj.

Goldapėj, savo namuose, nusi- 
szovė vielinis paežio direkto
rius, Frobel. Priežastis patžudys- 
tės tikrai nežinoma.Czia jau atsiti
ko ir kita patžudystė: nusiszovė 
czia unteroficierius stovinezios 
mieste kariaunos, Kourad. Kulka 
isz karei viszko karabino, paleista 
į galvę, ne tik per ję perlindo, 
bet pergręžė ir dviejas lubas 
augsztutinių kazernių kambarių.

Žmogžudystė.
Ukinįkas kaimo Barancu, VVi 

leikos pav., Wi1niaus gub.* Ra- 
gunus, su visa savo szeimyna pa
kilo anksti, apie 3 valandę ryto, 
nes rengėsi su savo sunumi vež
ti ant pardavimo jjMdkas į Wi- 
leikę. Sukilus visiems, ’ga s pado
rius nuėjo į arklinyczię arklius 
paszerti. Paėmęs maiszę isz arkli
nęiiučju t kluouę prisi&emti 
avižų ir paskui su joms vėl į ar
klinyczię nesugrįžo; bėt kad il
gai neparėjo prie pusryczių, sū
nūs'iszėjo tėvę parsivesti. Wos 
vienok atėjo į arklinįkę, rado 
tėvę gulintį ant slenkszczio su 
suskaldyta į keletę dalių gaiva. 
Arkliai gi, kurie buvo prie rin- 
dų priri-zti, prapuolė. Arkliai 
buvo seni ir niekam ne tikę, 
viens gi buvo spaugas—taigi 
negalima tikėti, idant už tokį ta- 
vorę vagiliai butų jų savinįkę 
užmuszę; ant galo arkliuH rado 
tę paczię dienę girioj prie medžio 
pririsztus. Nėra aliejonės, kad 
Ragunę užmuszė kas nors turėda
mas ant jo piktumu ir arklius pa
ėmė vien norėdamas savo pėdsaku 
užkloti. Užmusztasis su visais 
kaimynais gyveno sutikmėj.

Maskoliai* pri gawėj ai.
Baltstogėj policija suėmė du 

jaunu vyriszkiu, kurie ežia atka
kę pasisakė esę urėdnįkais isz Pe
terburgo isz departamento preky 
bos ir iszdirbystė*. Kaip pasako
jo, juos siuntė ministerija rinkti 
nuo prekėjų ir fabrikantų apgar
sinimus į rengiamę ministerijos 
knįgę apie prekybą ir iszdirbystę 
Maskolijoj. Jie atsilankė pas fa
brikantus, ėmė pinįgus už ap
garsinimus, davinėjo kvitas ir 
isz tikro daug pinįgų surinko. 
Kiek žinoma, fabrikantai Moes 
davė jiems 400 rublių, Weczerk 
125 rb., Jacoby 130 ir Konni- 
chen 200. Fabrikantai vienok 
greitai dažinojo, kad nieks isz 
Peterburgo tokių urėdnįkų ežia 
nesiuntė; jie pasiskundė į polici
ją ir toje suėmė iszmislius ma
skolius.

Prigawejas norėjo prlga- 
wėją prigauti.

Witebske policija suėmė tris 
žydus neva pardavinėjanezius pi
giai jų padirbtus popierinius pinį
gus ir tų pinįgų pirkėju, Golubo- 
vę. Golubov pamatęs, kad jų pa
dirbti pinįgai nesiskiria nuotikrų, 
noriai sutiko pigiai pirkti: sutiko 
už 1000 rubl. užmokėti 300 rubl. 
ir tuojaus davė 100 rubl. rankpi- 
nįgių, o likusius žadėjo užmokėti 
ant geležinkelio stacijos,* kur žydai 

žadėjo atmszti padirbtus. Policija 
vienok juos nuo seniai dabojo. Tai
gi kaip tik vienas isz jų i hz ėjo isz 
namų, kur derybos atsibuvo, po
licija tuojaus jį suėmė; paskui už
ėjo į namus ir ežia padarė kratę, 
suėmė ir kitus ežia dar ėssncztus. 
Rado pas juos 100 rublių, kuriuos 
davė ant rankos Golubov ir 
pundelį 1000rublių neva padirbtų 
pinįgų popierėlių. Pundelyj buvo 
supjaustyta popiera, tik isz abiejų 
jo pusių prideda po keletu tikrų 
pinįgų popierėlių Bevedant ant 
policijos, prigavėjai siūlė urėdnį- 
kui 20 lublių užpaleidimę; sėdė- 
mi areszte davė dar 15 rublių, 
bet tas nepaleido.

Nauja8 geležinkelis.
Maskolhzkoj kelių ministerijoj 

buvo Į>erkratiuėjamas projektas 
naujo geležinkelio Latvijoj. 
Naujas kelias bėgtu nuo Tu kūmo 
į VVindavę, teiposgi busę pradėti 
darbai ant pagerinimo Windavos 
porto. Durbę tę ministerija nori 
pavesti kompanijai Ribinsko 
gelež'ūkelio, bet tas dar galuti 
uai nenuspręstas. Galutinę nu
sprendi mę pavedė tam tikrai ko
misijai, kuri bus suszaukta į 
Rygę.

Tiesos ant apsaugojimo 
girių.

Maskolijoj turinti girias dvar
poniai pradėjo jas neiszpasakytai 
naikinti. Antai Nemunu kas 
metę eina tukstaneziai pinti-, 
nių su medžiais į Prusus. Musų 
dvarponiams rupi vien, kad 
tuom tarpų pinįgus sugriebti, 
bet nerupi, kad isznaikinus girias, 
mums medžių gal pritrukti. Ma
skoliszkas randas iszdavė jau 
seniau* ętsakanezias tiesas, pagal 
kurias ne visur ponams vale 
buvo savo girię naikinti, tos 
tiesos vienok ne siekė Lenkijos, 
taigi musų Suvalkų gubernijos, 
dabar rengiasi ir ežia tokias jau 
tiesas iszduoti. Taigi ir Suvalkų 
guliernijoj užkirs ponams kelię 
girių naikinimui.

Wyras užmuszė sawo 
paezią.

L'iikrasztis “Kovenskija Gu 
bernskija VViedomosti” raszo: 18 
dienę szio mėnesio, kaime Teres- 
pol, Bajorų volostės, Wolko- 
visko pavietyj. Garteno gub., 
ukinįkas VVincas Denvanczik su 
kirviu sukapojo savo pacz'ę, su 
kuria iszgyveno 12 metų ir turėjo 
5 vaikų. Žmogžudystę vyras pa
pildė karvių tvarte tęsyk, kada 
užmusztoji milžo karvę. Žmogžu
dys suimtas. Jis prisipažino ir 
pasisakė, kad jau nuo seniai no
rėjo pabaigti su paezia ir laukė 
tik progos. Priežastis užmuszimo 
moteries yra ta, kad ji per mažgi, 
kaip žmogžudys pasakoja, at 
gabeno turtų į jo namus.

Jawų prekės Liepojoj.
Javų prekės Liepojuj mažai 

kę teperaimainė. Už rugius mokėjo 
po 58-59 kap., už pudę; už 
kvieczius po 89 kap.; geriausi 
po 93-94 kap; avižos po 55 
kap., geriausios po 61-64 kap.; 
miežiai po 55 kap.; grikai po 69 
kap., žirniai po 63 'kap; pupos 
po 75 kap; linų sėmens po 99 
kap., iki 1 rubliui. Klynės stam
bios po 56-60 kap., vidutinės po 
46-55 kap-, smulkios po 45 kap; 
kanapių sėmens po 1 rub. 5 kap., 
už pudę.

Expliozija garinio katilo.
1_ d. Wasario, ant garinio 

malūno persamdyto Chaimo Mir- 
koviezo, Slonime, Garteno gub., 
atsitiko expliozija garinio katilo, 
kurios du darbinį kai likosi aut 
vietos užmuszti; sunkiai sužeisti 
gi yraszitie žydeliai Aiži k Warlan- 
eki, Leiba Kalpevicz, malūno

—■——"■

saviuįkas Chaim Mirkovicz ir 
krikbzczionis Mykolą Danilczik. 
Isz sužeistų: VVarlanski ir Mykolą 
Danilczik, nugabenti į vietinį Ii- 
gonbutį, neužilgio ten ir pasimirė.

Nauji geležinkeliai Prūsų 
Lietuvoj.

Prūsuose rengiasi padirbti 
naujas geležinkelių linijas: 1, 
nuo stacijos Pagėgių (pirmutinė 
stacija nuo Tilžės, ant Klaipėdos 
geležinkelio) per Mikytus į 
Sinalinįkiis (ties Jurbarku, Kau
no gub). 2, Nuo Naujos Brita
nijos ir Kaukėnų iki Lankos. Ant 
padirbimo to geležinkelio pru- 
siszka kelių ministerija duoda di
desnę dalį pinįgų, taigi gyven
tojams prireiktu mažai prie to 
pridėti. Diduma gyventojų gei
džia geležinkelio, vien mažas 
pulkelis prieszinasi. Taigi galima 
tikėli; kad neužilgio pradės dar- 
bę pne abiejų tų geležinkelių: 
viens isz jų bėgs nuo Naujos 
Britanijos (netoli Tilžėn) į pa
marius, kits gi nuo Tilžės prie 
muskolkzko rubeiiaus-

Ir moterys stoja prie 
darbo.

Laikrasztis “Lietuviszkas 
Liiszkas” patalpino rasztę lietu
vaitės ^Veronikos. Raszanti kwie- 
czia savo seseris, Lietuvos mo
teris ne apsileisti vyrams, bet 
dirbti ant tėvynės labo, rinktiesi 
kur nors ant pasiskaitymo laik
raszczių, knįgų, rinkti dovanasir 
surinktas paaukauti ant tėvynės 
naudos. Ant to raszto atsiliepė 
tuojaus kita lietuvaitė, Rūta, 
kuri ragina sutverti moterų 
draugystę platinimui lietuviszkų 
knįgų.* Pruaų lietuvės jau 
beveiki,, buvo užmigusios, jų 
darbų ant lietuvystės labo ne
galima buvo niekur užtėmyti, 
daugelis gerų lietuvinįkų duk
terų net namieje vokiszkai kal
bėdavo. Taigi labai’pagirtini yra 
paraginimai Weronikos ir Rūtos. 
Darbas tai sunkus, kitos seselės 
nepanorės isz syk to paraginimo 
klausyti, bet tikimėsi, kad ragin
tojos tę žino ir nenusimįs, jeigu 
neatras daugiau* isz syk joms 
pritarianezių, bet ragįs toliau? be 
pailsio, kol kitų neprikels.

Susirinkimas lietuwisx- 
kos .skyrimo drau

gystės.
Tilžėj atsibuvo z susiriukimas I 

Lietuviszkos Politiszkos Skyrimo 
Draugystės Tilžės ir Pakalnės pa- 
vieczių. Skyrimai pasiuntinių į 
Prūsų seimę ir Wokietijos par- I 
lamentę turi daug didesnę svar- j 
bę, negu rinkimai Amerikoj. 
Mierys minėtos draugystės yra 
rinkti lietuvį deputatę teip į J 
Prūsų, kaip ir Wokietijos seimę ’ 
ir parlamentę. Ant dabartinio i 
susirinkimo ikiKzioliszkas pirm- 
sėdis, p. Šaunu* isz Rokaiezių,atsi
sakė nuo pirmsėdystos. Taigi li
kosi iszrinkta nauji Draugystės J 
iadmistracija. Pirmsėdžiu likosi | 
iszrinktas M. Juszka, jo vietinį- 
kas Jurgelaitis; iždinįkaa Kiau- | 
ka, rasztinįkas Woska isz Tilžės, 
jo vietinįkas Lapinas.

Juokai.
Pardavinyczioj.

Daili mergina:—Kę kasztuoja 
szitas audimas?

Jaunas pardavėjas:—Tik vie
nę buczkį.

Mergina:—Gerai, paimsiu de 
szimts lŲMstų, o rokundę užmo- *8 
mano tėvas.

-r-o—
Bevažiuojant sztritkariu, vienai 

moteriszkei vagilius isztraukė isz 
rankų masznelę su pinįgai* 
Moteriškė pradeda sziteip plūsti:

— Taigi bjaurybės, tai nuož
mi žmonės.

— O, ne, atsako vienas isz 
drauge važiuojanezių, ne nuožmi, 
liet jau pripratinti, kadangi, kaip 
matėte, jie jau ir isz rankų ima- 
Nuožmi, laukiniai isz rankų dar J 
nieko ne ima.



LIETUVA

Isz Amerikos
r- Žinojtžudyste. ,

Isz Winona, N. D. Ant gany
klos, vieną mylią nuo ežia, rado 
kunus tos ganyklos ssvinįko, 
pastoriaus Tamosziaus Spicero, 
jo moteries, apsi vedusios duk
ters, jo» dvejeto* vaikų ir dar 
vienos moteriszkės, kokios ten 
Waldon. Kūnai buwo bjauriai 
supjaustyti. Kas ją žmogžudystę 
papildė, tikrai nežinia; spėja, 
buk tą bjaurų darbą atliko indi- 
joniecziai.

Menko* doros gydytojai.
Madišon, Me. ir kitose vietose 

apsireiszkė bjauros vietinių gy
dytojų darbai. Pasirodė, kad tūli 
gydytojai dirbo ežią .užgintas 
aperacijas ant merginų, kurias, 
kaip sako, nelaimė pasiekė, ant 
isznaikinimo užsimezgusio vai
siaus. Wietinės valdžios ir kiti 
gydytojai, jau nuo seniaus apie 
tokius kitų miesto gydytojų dar
bus žinojo, ant galo negalima bu
vo kęsti ir juosapreiszkė. Paskiau
siai nuo tokios aperacijos pasimi- 

. rė viena jauna mergina. Giminės 
pasimirusios mergaitės atvedė 
valdžias ant tikro kaltinįkų pėd 
sako. Keletas tos veislės gydyto
jų likosi suaresztuotų.

rios buvo paraszyta, kad Nellie 
užgimė 5 d. Balandžio 1882 m. 
ir prisiekė, kad tuojau* ant ryto 
jaus pati tą ženklą paraszė. Herb 
sto upginėjas, Robinson, pa p ra 
szė, idant jam motink pavestu 
tuos suraszus peržiūrėti, bet woe 
atvertė vieną lapą, uitėmyjo, 
kad minėta biblij« lazduota tik 
1891 m. Sudžia pamatęs tokią 
melagystę skundžianezios moti
nos, be tolesnių tirinėjimų ap
skųstąjį i f>z tekino.

Nelaime ant geležinkelio.
Trūkis Chesapeake & Ohio 

geležinkelio, bėgantis nuo Cin- 
cinnati į pietus, netoli Ports- 
mouth, iszszoko isz rėlių. Kelio 
prižiūrėtojas S to u t likosi ant vie
tos užmusztas; keletas geležin
kelio tarnų likoei pavojingai ap- 
kultų, isz pasažierių nėra apkul
tų.

Moteru skrybėlės teatruose.
Pasiuntinių butas, susirinkęs 

mieste Denver, Col. priėmė bi- 
lių užginantį moterims sėdėti te
atruose su skrybėlėms ant gal
vos. Bilius tas likosi priimtu 32 
balsais priesz 15. Kalbėjo pir- 
miaus, kad moterys ne daleis už 
gyrimo tokio biliaus. Trys mote
rys, ėsanezios pasiuntiniais į tą 
butą, davė savo balsus teiposgi 
už priėmimą biliaus. Už peržen
gimą užgirto biliaus paskirta 
bausmė 10 dol. už pirmą kartą; 
jeigu tas atsitiktu antrą kartą, 
tai bausmė paskirta net 50 dol.

Tvanai.
Middnesboro, Ky. Didesnė 

miesto dalis likosi vandens ap
semta ir 60 szeimynų turėjo ap
leisti savo gyvenimus. Daugelis 
krautuvių yra apsemtų, nes van
dens apsemta didžiausia miesto 
ulyczia.

West Pineville teiposgi už- 
tvinę vandens apsėmė. 50 szei
mynų turėjo apleisti savo gyve
nimus. Kastynės, ant upės likosi 
užlietos ir jose turėjo paliautį 
dirbę. Tiltai nuneszioti.

Nelaime cirke.
Brovnsville, Tex. Wieuame 

cirke,e laike rodymo, kada į 
cirką susirinko daug , žmonių, 
griuvo viršutinės sėdynės ir 
300 žmonių nupuolė su sėdynėms 
žemyn-.6 yra mirtinai sumanky
ti, o daugelis lengviau* sužeistų. 
Cirko direktoriai pasakoja, kad 
kas nors isz piktumo turėjo per
pjauti parainus nugriuvusių sė
dynių.

Welai prisipažino.
Isz Sacramento, Cal. Koksai 

Kent, neseniai atėjo pas szerifą ir 
apsiskundė, buk j im rodosi, kad 
jis užmuszė vieną žmogų India- 

į noj, bet to tikrai nežino. Ant jo 
'įtraisžymo, šzerifas užklausė val
džių Centretovne, Ind. Gavo isz 
ten atsakymą, kad ežia isz tikro 
jieszko Kento, nes tasai užmuszė 
kokį ten Noah Kingą. Kent pa
sakoja, kad 1894 m., būdama* ant 
farmos, pasigėrė ir girta* susipė- 
szė su Kingu, dūrė tam su peiliu, 
paskui pabėgo—taigi negalėjo ir 
žinoti, ar sužeistasis pasimirė ar 
ne.

Isz Nelaimes laime.
• - Du kalnakasiai Aris vario kau

tynių, netoli Saratoga, Wyo., 
dirbo viename tunelyj, apie 200 
pėdų giliai; tarpe jų ir iszėjimo 
sudėti buvo dinamito patronai. 
Persigandę darbinįkai pamatė, 
kad skrynia su dinamito patro
nais užsidegė. Isz iszgąszczio isz 
pradžių nežinojo jie kę daryti 
ant pasitraukimo isz pavojingos 
vietos, žinojo vienok tiek, kad 

į.; atsitikus expliozijai, nors ji jų ir 
ne užgriebtu, tai užtroszkįs garai 
po expliozijai. Taigi pasilikt ne 
gerai ir bėgti pro degantį dina
mitą teiposgi pavojinga—nu
sprendė bandyti antrojo: užsi- 

| dengė burną ir leidosi per liep 
aną prie iszėjimo, kurio laimiu 

| gai ir prisigriebė. Dinamitas mat 
ne . expliodavo, tik sudegė isz 
palengvo.

Geri sznipukal.
Isz Detroito, Mich. Detekty

vai Jaųues ir Sanory, pereitą su- 
batą, persirėdę vienas už chinie- 
tį, kitas gi už juokdarį, atsilankė 
ezekiszkoj halėj, pn. 106 ant 
Fillman ui., kur buvo tąkart 
maskmis balius. Jie persitikrino, 
kad ežia už scenos buvo paslėp
ta vieta, kur pardavinėjo alų, 
nors ant to ne buvo daleidimo. 
Pamatę, kad ežia pasisekė, tol i aus 
nutraukė į Fayette Ope?a House, 
ant Michigan avė; ežia teiposgi 
gėrymai buwo pardavinėjami. 
Policijantai padavė skundą ir 
baliaus įrengėjams prireiks užtai 
gerai užmokėti. •

Neteisingas apskun<limas.
Isz Detroit, Mich. Fied 

Herbst likosi į sūdą apskųstas 
neva už sužagimę 14 metų Nellie 
Boyd. Ant fmrodymo sudui kiek 
sužagloji turi metų, motina jos 

^^j^atsineszė į sūdą bibliją, ant ku

Wai*iai *zeini.vno* nesutikimu.
Isz Big Timber, Mont. Moteris 

John Corto paskandino upėj Yel- 
lovstone trejetą *awo vaikų, 
paskui pati szoko į upę ir teipos 
gi prigėrė. Ikisziol ne surado kū
nų nė motinos, nė jos paskandytų 
vaikų. Priežastis tokio motinos 
darbo buvo nesutikimai su vyru, 
kurisai ją tankiai muszdaao ir 
žadėjo su wisu su vaikaisapleisti. 
^Vyriausias isz paskandytų vaikų 
buvo wos 2 metų.

Žmogžudyste.
Isz Knoxville, Ten. Johu dc 

Heik, darbo direktorius Royal 
anglių kastynių Cool Creeke, 
begrįžtant jam po pietų prie 
darbo, likosi pasislėpusių žmog
žudžių nuszautas. Turbut tokiu 
budu atkerszyjo jo kokiu nors 
budu nuskriausti darbinįkai. 
Kaip sako, nuskriaustasis buvo 
ežia gana mylimas, tik nežinia 
darbinįkų ar didžturezių.

Pakarta* chlnietis.
San Quentin, Col. Wietiniame 

kalinyj likosi pakartas chinietis 
Chun Sing, ant tos bausmės sūdo 
nuspręstas. Rugsėjo mėnesyj 
1895m. jis sunkiai su peiliu su
žeidė savo vientautį, Ak—Forką 
ir su kirviu sukapojo jo paezią. 
Potam atėjo į namus kito savo 
vientauezio, Charly Tai, už 
muszė tą ir teiposgi vieną ežia 
atsiradusią moterį, kuriai su 
visu nukirto galvą.

czia 
663 
nuo

Apdegė

Smarkus gaisrai.
Cleveland, Oh. Sudegė 

namai Jokūbo Cialisz, po nr. 
Canal str. Ugnis užgina ė 
ga žolinos expliozijos.
prie to labai sunkiai 8 žmogys
tos, irs kurių 5 mirtinai.

Boston, Mas. Užsidegė ežia 
Everetto mokslainė, ant kertės 
Northampton ir Fremont ui. Per
sigandę vaikai pradėjo visi ant 
syk veržt'esi laukan ir susigrūdo 
terpdilryj. 12 vaikų yra sunkiai 
sumyniotų.

Toledo, Oh. Sudegė ežia ja
vų krautuvės priguliuezios Lake 
Shore geležinkeliui. Sudegė jose 
600,000 buėzelių kvieczių.

Iron River, Mich. Užsidegė 
ežia gyvenimas lenko, Tamo- 
sziaus Hrosnovskio. Motina mat 
iszėjo isz namų ir paliko uždary
tus vaikus, kurie ugnį užkrėtė. Du 
vaikai pražuvo ugnyje.

Kenoves indijoniecziu kultūros 
likimai.

Kalnuose sztetuose Orogon, 
Colorado ir Kalifornijoj surado 
griuvėsius senovės miestų; juo 
se radp ir daug akmenų ir ko- 
liumnų su iszkaltais para ižais. 
Pa raižų tų nieks ežia perskaityt 
d;:r,ne moka: nesupranta jų nė 
inokslincziai specijalbtai, ne ap
linkui apsigyvenę iui'joniecziai 
Ttsrbut tuose senovės miestuose 

y veno kitos indijoniecziu gimi
nes, o ne tos paczios, kokios ežia 
sziędien gyvena: arba piskui 
tie senovės gyventojai, kurie 
paliko tuos miestų griuvėsius, li
kosi kitų vėliaus ežia atėjusių 
isznaikinti, arba persikėlė kitur, 
gal toliaus į pietus. Iszkalti ant 
tų akmenų žmonių tipai labiaus 
panaszus į mongoliszką negu į 
indijonisakę. Jeigu mokslincziai 
iszmoktu kokiu nors budu tuos už
silikusius para sz u s perskaityti, gal 
susektu kas atsitiko su tais seno
vės gyventojais. Paraszų antseno- 
ves Egipto užsilikusių monumen 
tų, nė vi*ų atrastų ten rankrasz- 
czių,^mokslincziai ne mokėjo per 
skaityti pereitame amžyj; pir
miausiai iszmoko juos skaityti 
prancūzas Champolion, kurisai 
su Napaleono kariauna nukako į 
Egiptą. Apart paminėtų rasztų 
atrastų tuose indijoniecziu miestų 
griuvėsiuose, mokslincziai ne 
moka perskaityti užsilikusių nuo 
senovės rasztų, kokių daug at
randa ant inedžio iszkarpytų ant 
Welykinės Salos ant Didžiojo Oce- 
ano, Oceanijoj. Dabartiniai tos 
salos gyventojai, kurių yra vos 
apie 200, teiposgi nežino, ką tie 
rasztai reiszkia, ne moka ir jų 
perskaityti. Nežinia, ar ant tos 
salos seniaus gyveno kitoki gy
ventojai, ar tik dabartiniai savo 
senovės rasztę užmirszo teip, 
kaip antai dabartiniai Egipto gy 
ventojai: kalba dabartinių egip- 
tijonų cziabuvių arti susigiminia
vusi su kalba senovės heroglifinių 
rasztų, bet dabartiniai gyvento

jai tų rasztų nė moka perskaityti.
t St. Paul, Min, Archivysku

pas Grace pasimirė ežia ligon 
butyj Szvento Juozapo. Pasimiręs 
buvo 82 metų senelis.

t Isz visų Amerikos sstetų 
mažiausiai ateivių turėjo North 
Caro) i na. Isz vho skaitliaus gy
ventojų, 1,600,000 žmonių, buvo 

į lik 3700 svetur užgimę.
t Amerikos randas jau pradė

jo mokėti 800,000 dol. indijonie 
ežiams Cherokee rezervacijos. 
Indijoniecziu yra ežia isz viso 
4800; taigi iszpuola po 166 dol. 
66c. ant kiekvieno.

t M c r ra y, Kr. Czionyksz- 
tėse kastynėse atsitiko smarki 
dinamito expliozija, kurios 5 juo 
diejie darbinįkai likosi ant vietos 
užmuszti, o tiek jau yra sunkiai 
sužeistų.

t Nevcastle, Del. Tamoszius 
VVillis, kurisai papjovė mažą sa
vo dukterį ir užtai likosi ant nu
žudymo sūdo nuspręstas, pereitą 
petnyczia likosi nužudytas.

t Netoli Bosky Dell, III, bė
gant tavoriniui trūkiui Illinois 
Central geležinkelio nulužo aszis 
maszinoH, nuo ko trūkis iszszoko 
isz rėlių. Maazinista, peczkurys ir 
vagonų stabdėjas likosi užmusz- 
ti. 14 trūkio vagonų likosi su vi
su sudaužytų.

t Mason Valley, Nebr. Apie 
30 mylių i uo Carson, baltvei- 
džiai užmuszė vieną indijouietį. 
Dažinoję apie tai iudijoniecziai 
susirinko ir nori atkerazyti balt- 
veidžiams ir iszdeginti jų turtus. 
Baltiejie pareikalavo nuo gu
bernatoriaus atsiųsti miliciją.

ir

ha m ton ir Salamanca ne dirba, 
iszėmus vien geležinkelių dirb
tuvių.

1 Meblių dirbtuvėse Bor-1 
gvardt & Ernst Co. Chicagoj, 
likosi numažintas drbinįkų už
darbis. Darbinįkai rengiasi pa
kelti sz t laikę.

T VYarren, Pa- Dirbtuvėse 
Struther VVells & Co., kur se
ninus dirbo 500 žmonių, dabar 
dirba vos 100 ir tai ti^ vieną 
^vaitę ant mėnesio.

T Alexandę&a, Pa. Dirbtuvės 
Union Steel Works pradeda wėl 
darbą. Draugystė dirbtuvių sa
ko, kad laikai dabar pagerėjo ir 
galima tikėli, kad darbo Užteks 
ant ilgai.

Detroite susitvėrė kapita
listų kompan'ja, kuri už aukso 
plotus Kanadoj užmokėjo 1,000 
000 dol. ir dar szię vasarą įren
gia ten kas tynęs. Prasidėjus dar
bams, kompanija reikalaus diktai 
darbinįkų.

T Miestelyj Cary, Pa. dirbtu
vė The Put Manufacturing Co., 
kurioje seninus dirbo 200 darbi
nįkų, dabar duoda darbą vos 35. 
The Climax Manufacturing, ku
rioje seniau* dirbo 400 žmonių, 
dabar dirba vos 40,

Mahanoy City, Pa. Darijai 
prie anglių eina labai silpnai: 
Philadelphia & Reading Coal Co. 
dirba tik dvi dieni ant nedėlios 
ir tik po 3 bertainius ant dienos. 
Mill Creek Coal Co. dirba tik 15 
valandų ant nedėlios.

Oshkosh, VVifl. Kompanija 
VViBConsin Gras Tvino Co. nu
pirko varstotus Chicago & 
Northveatern geležinkelio
juose įrengia dirbtuvę virvių 
isz teip vadinamos pelkių žolės. 
Apie 200 darbinįkų ras ežia 
darbą.

• Chicagoj paliovė dirbę dar 
binįkai skurų dirbinyczių: Eiseu- 
dratho ant Sangatnon ui., kur 
dirbo 800 darbinįkų, dabar ten 
dirba tik 18. VValkero Oakley 
Co., ant Elston ave r seniau* ten 
dirbo 600, dabar tik keletas 
seabsų. Laminau, ant Fleetvood 
avė ir kita ant Augustaul.ir Elston 
avė, dirbo ežia 600, dabar gi tik 
15; Gniy, Clark & Eagle, ant 
North Branch ir Halsted, dirbo 
ežia 700, o dabar tik 5.

T Žinion isz visų Amerikos 
krasztų už pereitą nedelię garsi 
na, kad reikalavimui geležie* ir 
plieno ir isz jų iszdirbimų pasidi
dino; tas pats yra ir su bovelni- 
niais iszdirbimais. Beveik visose 
darbo dalyse ‘ užtėmy tinas 
mažas pasigeriu imas—taigi 
viltis, kad toliaus pagerės 
labiaus.

Joliet, Ii.l. Ant susirinki
mo direktorių McKenna Steel 
Working Co.,likosi užgirta pasta
tyti dirbtuves Jollietc ir jau pa
daryti yra kontraktai ant pasta
tymo vienos dirbtuvės triobo* už 
80,000 dol.. Dirbtuvėj toj gaus 
darbą 300 darbinįkų. Užstėliuoto 
darbo jau dabar yra ant 6 mėne
sių.

5 VVisuose krasztuose Ohio 
valstijos darbai labai prastai ei
na. Mieste Canton stovi dirbtu
vės žemdarbystės maszinų 1 Ault- 
man Co. The Denver WatchrCase 
Co. dirba vos dvi dieni ant *ą- 
vaitės. The Hampton Watch Co. 
dirba keturias dienas ant sęvai- 
tės. Seniaus ežia dirbo 3000 žmo
nių, dabar gi tik 200. The Can 
ton Wrought Iron yra uždaryta, 
teiposgi ir McL°an Agricultural 
Works.

yra 
yra 
dar

Isz darbo lauko.
1 Kankakee, III. Ne v Yorko 

Gouldai rengia ežia didelę brie- 
žiukų dirbtuvę, kur gaus darbą 
keli szimtai darbinįkų.

T Buffalo, N. Y. Katiliorių 
unija pakėlė sztraiką Buffaloj ir 
apie 200 sąnarių unijos paliovė 
dirbę visokiose dirbtuvėse.

< Blomsburg, Pa. Dirbtuvės 
Magee Carpet Works, ir Bloms. 
burg Carpet Works nusibankru- 
tino ir likosi uždarytos.

5 Gope Creek, III. Anglinės 
kompanijos numažino 
darbinįkams po 5c. nuo 
dirba ne pilną laiką.

New Yorko sztete 
vės Elmiroj, Hornelsville, Bing-

mokestį
tonos ir

dirbtu-

IszlygON darbo Pran
cūzijoj.

Juo daugius kokiame kraszte 
yra pavienių žmonių turinezių 
savo rankose didelius turtus, juo 
labinus jų prispausti darbinįkai. 
Milijonierių daugiausiai yra A- 
merikoj, todėl ežiu darbinįkas 
labiausiai kapitalo prispaustas* 
Prancūzijoj didžturezių milijonie
rių yra ne daug, taigi ežia ir tur
tai lygiaus terp žmonių padalin
ti. Ant paskutinio susirinkimo 
Draugystės Progreso ir Socijdisz- 
ko Apsigynimo, atsibuvusio 
Paryžiuj, p. Danielus Zola turėjo 
skaitymą, kuriuom aiszkino, kad 
Prancūzijoj mažiaus negu kituose 
krasztuose jaueziasi prispaudimas 
kapitalo, kadangi ežia nėra per 
didelių dirbtuvių, ir per daug

turtingų kapitalistų. Iszdirbys- 
tėj, paveikslan, vienas dirbtuvės 
savinįkas iszpuola tik ant 2 
darbinįkų; pardavinycziose vie
nas jos savinįkas ant vieno 
samdyto pagelbinįko. Žemdar 
bystėj gi ant 4000000 žemės 8a- 
vinįky yra tik 2800000 darbinį- 
kų. Palukai nuo pinįgų eina vis 
mažyn, kadangi nedaug yra jų 
reikalaujanorių; vaisiai gi isz- 
dirbystės ir laukų produktai eina 
pigyn ; tuo m tarpu algos darb’nį- 
kų ir tarnų kyla vis augsztyn. 
Žemdarbystėj, paveikslan, pel
nas žemės savinįkų per paskuti
nius metus, prie svetimų krasztų 
produktų konkurencijos susimaži
no ant pusės to, ką jie pelnydavo 
Beniaus, užtatai algos laukų darbi- 
inįkų pasikėlė ant 16%. Tas pats 
isz dalies yra ir iszdirbystėj: 
dirbtuvių savinįkai priversti 
pasiganėdinti mažesniu pelnu- ir

pritarė “Garsas”, paskui ir “Kar
das”, taigi laikraszcziai visai prie- 
szingų pakraipų. Ant to pasirėmę, 
mes sprendžiame, kad tur būt rei
kalą tokių skitinyczių kiekvienas 
supranta. Jeigu teip, tai rodosi 
nieko ne reiktu daugiaus, kaip 
vien pasistengti jas įrengti 
ir įrengus palaikyti; kaslink pa 
ežių knįgų, kokios turėtu 
būt skaitinyeziose, tas jau 
mažmožis, užtenka tuom tarpu 
to, kitd mes skaitinyczių rei
kalą pripažįstame. Antai Pozna- 
niaua, Silezijos ir Wakaxinių Pru 
sų provincijoj lenkai daug turi 
įrengę žmonių skaitinyczių; dau
gumas knįgų jose padovanotos jų 
iszleistbjų, kitos pirktos už pusę 
arba ir vos už ketvirtą dalį jų 
prekės. Kodėl musų iszleistojai 
ne galėtu paaukauti savo iszleidi- 
mų į tokias skaitinyczias? Mes 
ne abejojame, kad jie paaukautu, 
kad tik sykį tokios skaitinyczios 
atsirastu. Finliandijoj antai arba 
Norvegijoj ne tik kad yra daugybė 
žmonių skaitinyczių, bet jas po

U Maskolijoj rengia advokatų 
reformas. Wiena isz projektuo
tų reformų yra ta. kad advoka
tui ne vale bus imti nuo besipro- 
vojanezių didesnio užmokesnio 
negu darbas vertas; dabar, kaip 
kurioje provoje, garsus advoka
tai imdavo net po 100,000 ru
blių ir dauginus už vieną provą.

|| Isz Charkovo, Pietinėj 
Maskolijoj, raszo, kad ant Dono 
surado ežia aukso plotus. Netoli 
Glebovo kompanija vietinių 
dirbtuvių pirko 220 desiatinų že
mės, aut kurios, drauge bu szvinu 
gyslomis yra ir auksas. Isz 100 
pūdų žemės, surenka vidutiuiszai 
po 10 zolotnikų aukso. Likosi 
jau įrengta ežia kastynė, kuri isz- 
kasa po 3000 pūdų žemės ant 
dienos.

tas nors isz dalies eina ant darbi-i ka’mus wkžioja pasamdyti isz- 
.. . . . . ,. . važiotojai teip, kad nonneziamnikų naudos. Nuo to iszsiskina i - ..... i , .. , ...| pasiskaityti nėra nė reikalo eiti 

vien Paryžius, kur surinktos j į skaitinyczię, nes knįgas jam į 
didelės dirbtuvės ir pardaviny ; namus atveža; perskaiezius pa
czios, ant paveikslo Amerikos, i liktas, tas atima, o jų vieton at- 
Widutiniezkas uždarbis 
ko Paryžiuje yra 5-7 
ant dienos, taigi ne ką 
negu Amerikoj.

ISZ

darbinį- £ab®na kitas. Terp mus ne ga
lime dar laukti, idant mes turė
tume tokį supratimą kaip norve
gai arba finai, dar mes ne ne- 
sziosime knįgų po lietuvių gy
venimus: mums užteks, jeigu 
mes syki skaitinyczię įrengsime. 
Atsiradus jai kur nors, reiks

— —o  t   —ci 
' bandykinje tik, o mes neabejo
jame, kad tas kuo geriausius at- 
gabęs vaisius.

frankai 
mažiaus

■ • i • i j. Atsiradus jai Kur nors, reiks
LieiUWlSZHU Qirwn Wien raginti prie skaitymo. Taigi

AMERIKO

Žmogžudystė
“Vienybė” raszo isz Pittston, | SzeiiandOFČN miesto gHNpa- 

Pa. Pereitos sąvaitės ketverge,; dorillS.
Mikas Grabliukas, turintis savo “Darbinįkas” paduoda, kad 16 
saliuną, iszVažiuodamas ant ves-1 Wasario, Szenandoryj likosi isz 
tuvių savo giminaiezio, paliko rinktas miesto gaspadorium (ch'f 
Mliunc MWO pusbroli. Joną burges) lietuuys T.buras, Nors 
n u,. , c •> i I vist svetimiaucziai prieszmosi,Grabhuk,. Sugrįš w«k.re n.- )ietuwių t>alsni |«r^aiejo. 
mon, rado paliktą savo vietoj Taigi pagirtina yra lietuvių vie- 
pusbrolį pasigėrusį besivaidyjant nybė. Ar algabęs p. Tabaras ką 
eu kitais žmonėms galiūne. Taigi L 
siuntė jį ąnt virszaus ir liepė Per ankbti kalbėti, 
gulti, o pats sugrįžo į saliuną. 
Kada paskui, uždaręs saliuną, 
rengėsi eit gulti, Jonas laukė jo 
*u peiliu rankoje ir kaip tik tasai 
žengė ant virszuus,- 
dūrė Mikui su peiliu, 
iszbėgo laukan. Ant riksmo Miko) 
subėgo nami-zkiai i 
kraujuose paplūdusį; įdurymas 
pasirodė mirtinas ir jisai utarnį- ui ką tapo euaresztuotu ir padur
ko naktyj pasimirė. Jonę paskui 
policija suėmė.

gero e>avo rinkėjams, apie tai 
....  i, bat lietuviai 

privalo visada atminti, kad prie 
visokių rinkinių turi duoti balsę 
vien ant lietuvio. f

f “Vienybė” paduoda, buk 
e, kunįgas Masziotas likosi vyskupo 

anasai prarytas nuo Nev Britaino pa- 
paskui rupijos.

t Schenectady, N. Y. 17 Wa 
ir rado jį sario, St. Norvaisza pavogė nuo 

įdurymas kokios ten Mrs. A. Kraus 50c.,

tu po sudu. Sūdąs nusprendė 
sugražinti moteriszkei pavogtus 
50c. ir užmokėti $25 bausmės, 

_ _ w ._ , . . arba atsėdėti kalinyj 25 dienas. 
PJrtllH ŽIHOliilį liuku tint Jig neturėjo pinįgų ant užmokė-

emigrantų namo.
“Vienybė” pranesza, 

Szvento Antano Draugystė, Ed- 
vardsvillej, Pa., pirmutinė isz 
visų Amerikos draugyszczių 
paaukavo 25 dol. ant įrengimo 
Emigrantų namo. Pradžia visada 
sunki; mes ne abejojame, kad 
jeigu tik musų žmonės turėtų 
gerą paveikslą, jeigu tik kas 
juos szirdingai prie gero ragintu, 
aukų butų daugiaus susirinkę. 
Jeigu jų szędien yra mažai, jeigu 
mes nieko svarbaus nuveikti ne
galime, tai ne tiek musų žmonių 
kaltė, kiek pavydėjimai, nepasi
tikėjimai terp apszviešių vado
vų. Szvento Antano Draugystė 
mat, nesulaukdama tokio pa
veikslo nuo vadovų, pati tiems 
parodo, kaip reikia elgtiesi norint 
kę gero sutverti.

kad i

Naujas ateity stos bilius.
Naujai pataisytas apsunkinantis 

ateivystę bilius, seninus jau 
kongreso priimtas, likosi pereitą 
nedėlią ir senato priimtas dau
gumu vos 2 senatorių balsų. Jei
gu jis liks prezidento' užtvir
tintu, turės būt nuo ateinanezio 
Liepos mėnesio pildomas. Taigi 
užstojus Liepos mėnesiui nė 
viens suaugęs vyriszkis ne mo
kantis raižyti ir skaityti savo 
prigimtoj kalboj ne bus su visu 
į Ameriką įleidžiamas. Užgirimui j 
to biliaus prieszinosi daugumas 
demokrstiszkų senatorių. Bilius 
apsunkinantis ateivystę jau laz
duotas, l»et su uždėjimu emi
grantų namo mes visgi ne toli 
nužengėme; tasai užmanymas 
dar wis dauginus turi prieszinį 
kų negu pritarėjų.

jimo, tapo įsodytu ant 25 dienų 
........... A. B.

Kardo raszėjui.
Savo aiszkinime mes ne pava

dinome p. Jankų neteisingu, tik 
pasakėme, kad' prie savo spaus
tuvės, ant jos palaikymo, mažai 
pridėjo darbo ir teisingumo, o 
tas ne reiszkia tą patį ką priga- 
vystė. Neteisingumu visokiuose 
užsiėmimuose galima pavadyti 
ir, paveikslan, atlikimą darbo į 
laiką pagal* pianinus padarytą 
sutartį; asabiszkuose reikaluose 
nieks laikraszcziu nepasinaudoja, 
taigi ir “Lietuvos” aiszkini- 
mas ne reiszkia raszėjo asabiszkos 
pretenzijos. Jeigu dabar p. Jan
kus turi dvi spaustu vi ir jos ge
rai sekasi, pasitraukus “nuo kudy- 
kiszkų spekuliacijų,” mes galime 
vien velyti, kad jos jų savinįkui 
dar daugiaus naudos atgabentų, 
o tąsyk dalį savo naudos, kaip 
tikime, apvers jis ir ant wisuo- 
meniszko labo. Kad Prosuose 
ankszcziaus tuiėjo atsirasti lietu- 
viszkos spaustuvės, tą kiekvie
nas supranta, kadangi c?ia bau
džiava ankszcziaus isznyko negu 
Maskolijoj, kur su iszliuosavimu 
nuo baudžiavos, drausmė pasiekė 
ir lietuviszką spaudą.Baudžiaunį- 
kai ne galėjo juk rupintiesi apie 
įrengimą spaustuvės, o pastojus 
jiems liuosais, jau to padaryti ne 
buvo galima. Kaslink netaktisz- 
kūmo, spręsti apie tai paliekame 
geriaus apie tuos dalykus 
liautiems.

Isz wisur.

iszma-

irli Algo* popų, misijonierių 
misijų Maskolijoj iszneszė perei
tą metą 10.000,000 rublių. Dailus 
pinįgai.

|| Neseniai Peterburgo policij a 
suėmė vagilių, kurisai gyveno 
ežia su svetiniu paszpartu. Kada 
jį suėmė ir vežė ant policijos, 
jisai isz kiszeniaus iszmėtė dar 
penkis ant visokių vardų pasz- 
partus. Jisai prisipažino, kad pa-

Peterburge, bet ir kituose Masko- 
lijos miestuose, padėkė ir Lietu
vą. Buvo jau kelis kartus suim- 

>. liet vis jam pasisekė isz-

Skaitinyczios reikaluose.
Pakėlėme mes užmanymą apie 

reikalą skaitinyczių, isz kurių 
kiekvienas lietuvy* galėtu gauti daugel yagystų ne tik 
kuįgas ant pasiskaitymo dykai, ... . -
idaut iaz p.dengwo pripnatu „į B,|w0 juu k<įj, karlQ, 8uiln. 
prie sk>itymo, paliautu lankęs ....
saliuuus. Užmanymui tam isz syk trukti.

|| Pereitą melą Maskolijoj bu
vo isz viso į kariauną paszauktų 
jaunų vyriszkių 971,047, isz to 
skaitliaus 50,641 žydų. Į tarnys
tę likosi priimtų 277,012 žmonių, ? 
isz ko 15,831 žydų. Isz viso f 
skaitliam, paszauktų pasislėpė 
1988, tame 15?8 žydai, o kriksz- 
czionių tik 400. Matomai žydai 
visgi bijosi, idaut atsitikus karei, 
beszaudant prieszas į akį nepatai
kytu. Daugumas pasislėpusių 
jaunų žydelių, žinoma, atkako į 
Ameriką arba iszkeliavo £ pieti
nę Afriką.

|| Neseniai girios sargai Som- 4 
merhauseno gyrioj, netoli Wisen- 
burgo, Estijoj, rado su visu nuo
ga kūną mieszczionid Tretjakovo. 
Atėjo mat jis į girią, ir nors 
buvo didelis szaltis, iszirėdė visai 
nuogas ir bėgiojo teip ilgai, kol 
su visu nesuszalo. Bruslote, pa
mestame ežia jau prie lavono, 
rado po pamuszalu užki*ztus 
apie 7000 rublių. Matomai mas
kolius pakvaiszo.

|| Mieste Piatihorske vagiliai 
apvogė didelę krautuvę auksinių 
ir deimantinių iszdirbimų, paėmė t 
isz viso už 12,000 rublių taworo. 
VVagiliai prisigriebė į parda* 
viny ežią per stogą ir per lubas. ,t 
Ant rytojaus pristovas užtėmyje V___ .
nepažįstamą persijonį, sulaikė jį 
ir drauge nuėjo į hotelį, kur jis . 
gyveno ir padaro kratą. Cziarado 
daugelį auksinių daiktų isz dalies ' 
daugelis buvo jau sutarpintų. 
Wagiliu* prisipažino ir iszdavė 
savo draugus kurieėmėdaly vumę 
vagystoj: buwo prie to dar du 
gruzinai. Kitų vienok dar ne su
ėmė.

į| Drezdene, Saksų žemės sos- 
tapilėj, suvisu sudegė viena isz 
dailiausių miesto bažnyczių, 
Szvento Kryžiaus bažnyczia. 
Ugnis užgimė nuo pakurto pe- 
cziaus. Du ugnagesiai prie gesi
nimo pražuvo. Bokszto sargui 
liepsna užkirto iszėjimą, taigi 
jis griebėsi drato perkūno kon
duktoriaus ir juom nusileido ant 
stogo, nuo kur jau ugnagesių 
likosi iszgelbėtas. Sienos sude
gusios bažnyczios dar riogso, bet 
jas apstojo kareiviai, kadangi 
bijosi, idant jos ant einanezių 
ulyczioms ne užgriūtų. Sude
gusią bažnyczią pradėjo statyti 
1764m; pabaigė gi ją 1792m.

|| Isz Riežicos, VVitebsko gub. 
raszo: prie stovinezių ant miesto 
pliacųius dorožkų prisiartino 
vienas jaunas vyriszkis ir 
įsėdęs liepė pat vadnįkui važiuo
ti į netolimą kaimą, Miszelovki. 
Ant vidurio kelio tasai vyriszkis 
iszsitraukė peilį ir visą jį įsmei
gė vežėjui į nugarą. Paskui nu
rodęs drabužius, kūną paliko ant 
kelio. Rado jį gulintį ant kelio 
pravažiuojantis pristovas. Poli
cija pradėjo žmogžudžio jieszkoti 
ir greitai jį surado. Juonį pasiro
dė 18 metų gyventojas kaimo 
Miszelovki, Edukevicz;
jo už vagystas iszsiųst i į S i be ri
ją. Žmogžudys prisipažino—taigi 
gal nusiųs jį ten, kur yra jo tėvai.

tėvai

Į| Isz Tūlos. vidurinėj Masko- 
lijoj, raszo: vienas miesto gy
ventojas imdavo valgio produk
tus pardavinyežioj K., bet kad 
daug įsiskolino ir skolų ne mokė
jo, pardavinyczios savinįkas ne 
norėjo ilgiaus kredituoti. VVieną 
kartę atėjo į pardawinyežią minė-’ 
tas gyventojas ir pareikalavo 
visokių produktų, bet vieton pi
nigų, padavė kaipo grebežių



kokį ten daiktu, kurio pardawi- 
nyczios ^avrinįkas priimti ne 
norėjo. Uitai pirkėjas pagriebė 
peilį duonos Tiekimui ir su juom 
dūrė prekėjui į pilwę. Suieistę 
nugabeno į ligonbutį, kur jisai ir 
pasimirė. Pirkėju gi, teip dailiai 
uimokantį ui produktus, suaresz- 
tawo.

H Maskoliszkos kariszkos lai* 
wynėsoficieraa,Powylas Sobolev, 
isz rado nauję orlaivį. Pagal Sobo- 
lewo padirbtus planus dlrbdina 
dabar Wladiwostoke wienę tokį 
orlaivį. Pamatas, ant kokio tasai 
orlaivy a stQwi, yra: sujungimas 
naujausių isztirimų oriai vystės 
su bicyklių mechanizmu. Jisai su
sideda isz trijų isz aluminijaus 
padirbtų cilindenų, isz kurių du 
yra maii, treczias gi daug dides
nis. Didysis cilinderis, turintis 8 
pėdas diametro, 8-pėdų ilgio; isz 
jo krasztų .pritaisyti du isz alo- 
minijaus sparnai, 7 pėdų ilgio, 3 
pėdų ploczio; gale to cilinderio 
yra sparnuotas szriubas, kaip ant 
garlaivio. Nuo to cilinderio trau
kiasi 4 plieninės sztangos ir prie 
jų kybo apaczioj parai ei isz kai 
sudėti 2 maiesniejie cilinderiai; 
tarpe tiedviejų cilinderių patal
pintas visas mechanizmas. Tasai 
panaszus į byciklio mechanizmu: 
szale sėdinczio lakiotojaus yra ra
tas kaip byciklio; minant jį— 
sparnai ir užpakalyj pritaisytas 
sparnuotas szriubas pradeda kru
tėti. Norint pasikelti, cilinderius 
pripildo lengvu gazu, kulisai pa
lengvina pasikėlimu. Tasai oriai- 
wys bus paskirtas wien masko- 
liszkos kariaunos reikalams.

ežių gydytojų, apsireiszkus 
pavietrė! terp chinieczių mieste 
Hong-Kong, kurie nuolatai lan
kė serganczius, neužsikrėtė. Ant 
a p si saugojimo nuo jos, reikalinga 
vien gyventi pagal hygienos įsa
kymus ir rupintiesi apie kuo 
didžiausi ji czystumę; tas ne vien 
pavietrei, bet ir kiekvienai ligai 
užkerta kelię. Isz apsirgusių pa
prastai mirazta po 90—95 ant kiek
vieno 100, daugiau mirszta isz vi
sų ligų vien apsirgę nuo padūkimo 
nuo ko labai retai kas iszgyja jeigu 
tik sykį apsirgo. Pavietre apser- 
ga labiau a negu žmonės visokios 
žvėrių veislės, kaip antai žiur
kės. Apsirgusios jos iszlenda isz 
olų ir labiausiai ligę platina. Man
son sako, kad ta liga, jeigu pa 
ims gana ir suskretusiai gy venan- 
czių indieczių mieste Bombay, tai 
isznaikysmieste žiurkes.

Kvarantėnę Manson lafko už 
neatsakanezię ant ne daleidimo 
ligos į Europę todėl, kad ji yra 
ant žmonių uždėta, ligę gi plati
na labiausiai žiurkės, kurių nesu
laikys bėgant per rubežių nėjoki 
kareivių kordonai.

giasi iszaiazkinti kitiems ūkinį 
kims, kad sulyginant su turtais

turi užmokėti. Gerdamas degiinę 
moka'brangiaus negu ji kasztuo- 
jn, moka savo dalį akczyiios, 
kokię randas ant degtinės ui 
krovė. Pirkdamas mieste duonę, 
užmoka už ję brangiaus, nes yra 
užkrauti mokeszcziai ant žemės, 
taigi parduodamas javus ukinįkas 
priverstas už juos brangiaus 
reikalauti, taigi ne tik sugrąžini
mo kasztų darbo prie jawų au
ginimo, bet ir mokszczių, kokius 
turi mokėti į vieaspatystės iždę. 
Pirkdamas audtmę ant apsirėdy- 
mo moka mokeszczius ant fabrikų 
darbo užkrautus ir muitus ant 
visokių užrubežiuose padirbtų 
maszinų, kokias fabrikantas turi isz 
užrubežių parsigabendytl Dėl tų 
tai mokeszczių viskas A.askolijoj 
žmogui brangiaus kasztuo ja,
negu isz tikro vertas; dėl tų 
mokeszczių į bedugnį vieszpa 
tystės pihvę ir uždarbis darbinį 
ko mažesnis. Pasakojime Genių 
Dėdės tas yra labai suprantamai 
iszaiszki litas.

GEOGRAFIJA
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MOKSLAS APIE ŽEME
I DALIS.

II Į Warszavo8 wiespatys tės 
bankę neseniai atėjo ukinįkas ne
tolimo nuo \Varszawos kaimo, 
Jezierskis,: ir ežia iszkeilė 600 
smulkesniu popierinių pinigų ant 
szimtrublinių. Nuo ežia nuėjo į 
bankiszkę kantorę Skovrono, kur 
pirko keturias procentines po- 
pieras ant 1000 rublių. Susiriszo 
jis procentines popieras į uienę 
skepetaitę, szeszias gi szimtrub- 
lines į kitę, įsikiazo jas ui anezio 
ir iszėjo isz kantoros, kurioje tą
kart buvo keletas paszalinių 
žmonių. Wakare, apie 7 vai., 
Jezierski ėjo ant Terespoliaus 
geležinkelio. Atėjus ant priemiesz- 
czio Pragos, prisivijo jį koksai 
nepažįstamas ir ėjo drauge. Ne
toli statomos ežia bažnyczios juos 
pralenkė koksai praeivys ir neva 
netyczia, pametė masznelę. Je- 
zierskio nepažįstamas draugas 
paėmė tę masznelę ir kada pir
mutinis norėjo szuktelėtį ir su 
gražinti pametusį masznelę, drau
gas sustabdė tardamas, kad 
masznelė gerai prikimszta ir kas 
neszioja su savim tiek pinįgų, 
tas matomai turtigas, tas ne
pavargs jeigu jų nesuras. Paskui 
jie užmanė Jezierskui eiti prie 
bažnyczios užtvaro ir pažiūrėti, 
kas yra mąsznelėj ir draugia pasi
dalyti rastais pinįgais. Tas pa
klausė. Nuėjus vienok jiem
dviem toliaus nuo ulyczios, atsi
rado ir pametęs masznelę, tas 
szoko tiesiog prie Jezierskio, 
szuktelėjo:,,atiduok pi n į gus”, už- 
kiszo už anezio rankji ir isz ten 
isztraukė skepetę su 1000 rublių. 
Paskui abudu nepažįstamiejie pa
bėgo.

Dar apie pawietrę.
Londono gydytojas, Patric 

Manson, kurisai Indijose ilgai 
pavietrę tirinėjo, turėjo skaity
mu, kuriame iszsitarė, • kad jisai 
netiki, idant ta baisi liga Angli-, 
joj rastu ataakanczię platinimuisi 
dirvę, Pavietrė ten platinasi, 
kur žmonės vaikszczioja suskretę 
ir neeirupina apie czystumę. Pa
vietrė ne teip greit limpa, kaip 
antai sziltinė, o dabar Londone, 
pildant žmonėms hygienos įsaky
mus, . sziltinės beveik su visu 
isznyko— taigi nėra reikalo teip 
labai pavietrės baugytiesi; ant 
užkirtimo jai kelio reikia vien 
rupintiesi apie uilaikymę kuo di
džiausio czystuino^ Konstantino
poliu], Italijoj arba Maskoiijoj, 
kur gyventojai nesirūpina apie 
czystumę, galėtu ji platintiesi, bet 
ne krasztuose, kur nelaiko ne jokių 
suskretimų. Kada paskutinę kartę 
apsireiszkė pavietrė Kantone, 
70,000 chinieczių nuo j»>s pasimi 
rė, bet anglijonų apgyvento) 
miesto dalyj ne buvo nė vieno 
apaugimo. Nė vienas isz europi e-

Popiežiaus kariauna.
Laike prancūzų su vokieczias 

karės 1871m., kada prancūzai, 
ant apgynimo savo tėvynės, pri
versti buvo paszaukti isz Rymo 
savo kariauną ten ėsanczię ant 
apgynimo^popiežiaus ir jo užsi
likusių dar valdybų, pasitraukus 
prancūzams isz Rymo, ant popie
žiaus vieszpatystės užpuolė itali 
jonys, užėmė visas jo valdybas ir 
Rymę teip, kad popiežiui paliko 
vien Rymo dalį Watikanu 
vadinamu. Daugumę seniaus už
laikomos kariaunos reikėjo pa
leisti, liet pasiliko dar jos dalis. 
Dabartinė popiežiaus kariauna, 
pagal “Rheinische Westfalische 
Zeitung”, susideda isz penkių 
korpusų: Rymo gvardijos,
Szveicarų gvardijos, Rymo sar
gybos, Žandarų ir militariszkai 
suorganizuotų Ugnagesių. Rymo 
gvardija susideda isz 50 karei
vių; į ję priguli sūnūs Rymo 
aristokratijos. Alga kiekvieno 
kareivio yra 60—80 dol. ant mė
nesio, apart netikėtų įplaukimų 
nuo naujai iszrinktų kardinalų. 
Szveicariszka gvardija susideda 
isz 100 kareivių; į ję priguli 
drūti Augaloti giventajai pie
tinių Szveicarijos kantonų. Turi 
jie gerus Remingtono karabinus, 
jie gauna užlaikymę ir po 60— 
120 lyrų (12—24 dol.) ant mė
nesio algos. Rymo sargai susi
deda isz dviejų kompanijų; 
sąnariais jų yru jauni Rymo gy
ventojai. Jie ne gauna algos, tik 
dovanu ant įsi taisymo apsirė- 
dymo ir ginklų; jie turi savo 
muzikantų kapeliję. Popiežiaus 
žandarų yra 120; jie užlaiko pa- 
rėdkę viduryj popiežiaus rūmo, 
jie turi kuo praszcziausię garbę, 
kaip ir maskolių žandarai. Terpia n 
darų ir szveicariszkoegvardijos 
yra dideli savitarpinė neužkanta 
ir todėl Watikano valdžios nori 
žandarus su visu paleisti ir jų 
vieton skaitlių Szveicarų padau
ginti dvigubai. Popiežiaus ugna- 
sargių yra 30, bet kad jie ne turi 
ežia labai kę veikti, taigi ir jie 
atlieka kareiviazkę tarnystę. 
Wisa ta kariauna priklauso teip 
vadinamam karės ministeriui. 
Isz viso gi visa popiežiaus ka
riauna susideda isz 600 kareivių.

Naujos kningos.
Geniu Dede, “Ūkininko” priedas 

Itngsejo m. TilAeJ. 1899.
Po tokiu užvadinimu iszėjo 

dabar naujai perspaudyta knį- 
gutė. Yra tai pasznekėjimas terp 
kaimieczių apie prisidėjimu ma- 
skoliszkų valdžių prie žmonių 
gyvenimo. Iszaiszkinta ežia, kad 
valdžios prisideda prie žmonių 
gyvenimo vien lupdamosnuojų 
visokius mokeszczius. Kur žiuri, 
visur žmones vien mokeszczius 
moka ant vieszpatystės naudos, 
bet, ypacz Lietuvoj, vieszpatystė 
nickuom už tuos didelius mokesz- 
ežius neatlygina. Ne tik žmogus 
moka tuos mokeszczių4, kokius 
ant paraginimo szaltysziaus nesza 
į vieszpatystės kasę, bet moka 
už viskji: už gėrymę, kokį perka 
kareziamoj, už duonę, kurię val
go, už savo apsirėdymę, už taba
ku, kurį ruko. Kę tik žmogus daro, 
ko tik reikalauja, turi vieszpaty- 
tej užsimokėti. Genių Dėdė sten t • 4.

8wetimi Balsai.
Szį metę užgimęs Peterburge 

maskoliszkas laikrasztis “Glas- 
nost” patalpino straipsnį apie už- 
duotę Maskolijos kaslink jos pa- 
rubežių ne maskolių apgyventų. 
Laikrasztis, matomai norėdamas 
užsipelnyti garbę terp maskolisz- 
kų paszlemėkų, sako, kad randas 
privalo stengtiesi vien sumasko- 
linti, taigi suvisu paversti į 
maskolius ne maskoliszkus gai
valus tuose pakraszcziuo- 
se. Lengva yra sumasko 
linti nuožmius, neturinezius 
sawo kultūros gyventojus Azi
jos, kadangi tie, susidūrę su aug- 
szcziaus kulturiszkai stovin- 
cziais, greitai papuola po įtekme 
tos augsztesnės kultūros ir ky
lant ten ap8zwietimui, platinasi 
ir maskolystė. Czia todėl, ant su- 
maskolinimo tų gaivalų,nėra rei
kalo vartoti prievartę arba pris- 
paudimę, kadangi azijatai ir be 
prispaudimo greitai į maskolius 
pavirs. Wisai kitaip yra, sako 
“Glasnost”,8u vakariniais Masko
lijos parubežiais. Cziabūviai gy
ventojai turi sawo kulturę, nors 
ant tos dirvos, berods Maskolija, 
sustabdžiusi jų kilimę, jau juos 
pralenkė, bet visgi laukti reiktu 
per ilgai, kol jie susimaskolins— 
todėl tai czia Maskolijos randas 
privalo jų sumaskolinimę susku
binti, vartodamas prievartę ir 
abelnai kiekvienę ginklę, kuri
sai gal tę sumaskolinimę tų ,pa- 
kraszczių ^skubinti. Protestų 
prispaustų <;zia gaivalų, pagal 
tę laikrasztį, nėra reikalo klausy
ti. Daugiausiai tokių protestų, sa
ko toliaus “Glasnost”, prieęz pri 
verstinę maskolinimę ateina isz 
Lietuvos. Bet tas krasztas nė ne 
pakraszcziai! Tai tikrai masko- 
liszki krasztai, kurie trumpai bu 
vo po lenkų valdžia ir buvo su 
prievarta barbariszku budu su
lenkinti ir czia dabar grįžta atgal 
pirmiaus pamyta maskoliszka 
tauta. Juokingai butu abejoti ar 
tinka toksai darbas. Butu su vi
su ne imoniszku daryti pr.eszin- 
gai ir jeigu mes nesugražin
tame tiems sulenkintiems k ras z 
tams tikros jos tautystės—tas pa 
žemintu vien musų vardę.

Teip atvirai eęprotauja masko
liszkas laikrasztis. Gerai, kad 
nors atvirai tę kalba, prie ko 
maskoliszkos valdžios ne drysta 
prisipažinti. Mes niekada ne abe- 
jojome, kad toki yra m eriai ma- 
skoliszkų caro bernų Lietuvoj, 
nors jie stengiasi užsiginti ir pasi 
rodyti, ypacz užruhežiuose, bal
tesniais negu isatikro yra, nes 
prisipažinant prie barbariszku 
mierių ir darbų, užrubežiuose ma
skolius palaikytu už nuožmius, 
nežmoniszkus, tersaianeziusei vili- 
zaciję 19 amžyj, kokiais jie, su 
mažais iszskyrimais, hz tikro yra. 
Žodžiuose laikraszczio “Glasnost” 
maskoliai pasirodo pasmirdusiais 
azijatams; jie azijatams juk ir 
szokię tokię liuosybę pripažįsta; 
Europoj jie pavojingi jos civili
zacijai. Lietuviai privalo lę 
gerai žinoti ir neprivalo laukti 
malonės nu carų, kadangi jos vos 
užteks ant apdovanojimo azijatų. 
Netikėkime todėl pažadėjimams 
maskoliazkų valdžių, ues jos 
mums nieko nesuteiks kaip buvo, 
teip ir pasiliks jos musų naikiu 
tojomis. Pasist engkime vieu isz 
mintingai, krūvoj, pasiprieazinti 
valdžių neteisybėms ir skriau
dimam?. Musų ateitis ne carų 
rankose, bet mes pats ję laiko
me: jeigu savo pasielgimais už
sipelnysime ant geresnės negu 
dabar ateitės, jos ir sulauksime 
—rne sustabdys to nė carai, nė 
kitokį maskoliszki pasai ėmė k ai. 
Ant ko užsipelnysime, to ir su
lauksime! ♦

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.
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1ZENGA.
Mes ne abejome, kad kiekvienas žmogus pirmiaus no

rėtų Įiažinti žemę, ant kurios gyvena ir suprasti tą, ką ant 
jbs mato.

Jeigu, paveikslan, sustojate ant tilto ir žiūrite į tekan- 
czią upę, norite žinoti, isz kur ta vandens daugybė atsiran
da upėj! kodėl tas vanduo ne isznyksta? Žinote, kad van
duo paeina nuo lytaus, bet kokiu budu tas isz debesų isz- 
puolęs vanduo atsirado upėj? Kodėl tas vanduo sutvėrė 
upę?

Toliaus paklausite, isz ko atsiranda patsai lytus? Die
na buvo graži, saulė szvietė, tik sztai užėjo dębesis ir isz 
jo pradėjo pulti vandens laszai, taigi supratote, kad lytus 
puola isz debesų, bet isz kokio szaltinio debesys jį semia? 
Kas priverezia debesis semti vandenį ir paskui juom lais
tyti žemę?

Kokia priežastis verezia vandenis tekėti į vieną szalį, 
kodėl jie ne teka į prieszingą pusę? Net ir tada, kada upėj 
mažai buvo vandens, teip kad per ją galėjote perbristi, 
vanduo joje visgi tekėjo, nors palengva ir tai visada į tą 
paezią szalį. Matote todėl, kad vanduo upėj visada teka ir 
tai vis į tą paezią szalį. Ar galite iszaiszkinti sau priežastį 
tokio atsitikimo?

Vakar matėte, kad upėj vanduo buvo czystas, szią- 
dien gi jis drumstas. Pasemkite skleinyczią to vandens ir 
palaikyto jį per naktį pamatysite, kas, su juom pasidarys. 
Ant rytojaus pamatysite, kad vanduo stojosi vėl czystas, 
bet ant sklenyczios atsirado dumblo eilė Taigi dumblas ir 
yra priežaszczia susidrumstimo vandens upėj. Bet isz kur 
czia atsirado tas dumblas? Matomai kad terp jo, smarkių 
lytų ir užtvinusios upės yra koksai susiriszimas.

Upė, lygiai nusekusi, kaip ir užtvinusi, visada teka į 
tą jiaczią pusę; dumblai būva tekanezio vandens teiposgi į 
tą paezią szalį sugabenti. Stovėdami ant tilto ir prisižiūrė
dami vandens tekėjimui, nekartą gal pats savę klausiate, 
kas pasidaro su tą vandens daugybė, su jo neszamais dum
blais?

Atmykite, kad ta uj)ė yra tik viena isz tukstanezių ki
tų tekanezių jūsų tėvynėj ir kituose krasztuose ir visos jos 
atlieka tą patį darbą: visos užtvysta nuo didelių lytų, vi
sos teka visada į vieną ir tą paezią szalį ir visos ant galo 
nesza savo vandenyse dalį dumblo.

Jeigu yra gražus oras, dangus mėlynas, tąsyk saulė 
žiba dailiai, kitą vėl kartą debesys uždengia dangų ir jei
gu jų susirenka daug, tąsyk pradeda lyti. Matėte toliaus, 
kad nuo lytaus upės užtvino ir tąsyk vanduo; susidrumsz- 
czia ir nesza daug dumblo. Taigi matote, kad yra susiriszi
mas terp dangaus ties jums ir žemės ėsanczioH )M) jūsų ko
joms. '

Gyvenant ir dideliuose miestuose galite tą)iatį užtėmy
ti. Paėmę kiek ant torielkos vandens puolanczio siu lytum 
ant žemės, matote, kad jis yra czystas. l>et vanduo tekan
tis miesto grabemis yra drumstas, nes jis Įiaėmė su savim 
daug dulkių nuo ulyczių. Taigi miestuose mrftote’ tą jiatį. 
Taigi ir mieste galite užtėmyti, kad visokios jiermainos 
an,t dangaus, gimdo atsakanezias jiermainas ir ant žemės.

Jeigu areziaus susipažįsite su visokiais gamtos apsi- 
reiszkimais, persitikrinsite, kad jie vienas su kitu riszasi. 
Kaip tik galite atmyti, visada buvote susifiažinę su saulės 
szviesa, debesims, vėjais, lytumis, upėmis, szalcziais, snie
gu ir tie apsireiszkimai teip jums buvo pažįstami, kad nie
kada ne jautėte reikalo su jais areziaus susipažinii ir nu- 
sidžiugote, jeigu kas paklausę apie priežastis tų apsireiszki-’ 
mų. Bet jeigu jums iszpuoltu gyventi tokiuose kraaztuose, 
kur niekada ne lyja ir jeigu paskui persikeltume įkrasztus 
kur dabar gyvenate ir jeigu pamatytumėte audrą ir lytų, ar 
ir tąsyk nepaklaustumėt apie priežastis tokio aj>sireiszki- 
mo? Arba daleiskite, kad koksai vaikas isz karsztų krasztų 
atsilankė į jūsų krasztą žiemos laike ir pirmą kartą savo 
amžyj pamatė puolantį sniegą ir užszahisias upes, ar ne- 
žingeidus pasirodytu tie apsireiszkimai? Porą metų atgal, 
vieszpatystę Peru netikėtai atlankė szalcziai teip, kad van
duo užsidengė ledu; rytmetyj moterys nuėjo vandens parsr 
neszti ir raduaioą jį uždengtą kieto ledo pluta, nežinojo, 
kad reikia tą plutą pramuszti, tik pakėlė riksmą ir ‘tikėjo
si, kad atėjo svieto jjabaiga, kadangi Dievas vandenį nuo 
žmonių atėmė; užpirko maldas bažnycziose ant atitolinimo 
tos bausmės. Jeigu jus paklauszcziau, kuom yrą sniegas, 
kodėl žemė nuo szalczio sukietėjo, kodėl oras szaltas, ko
dėl upės užsidengė ledo pluta, ar galėtumėte tas priežastis 
įspėti?

Tuos vienok apžireiszkimus matote nuolatai. Jeigu 
apie tai pamislysite, persitikrinsite, kad iszaiszkinimas tų 
priežaszczių ne teip lengvas, kaip jums isz syk rodėsi. Te
gul jums nesirodo, kad apsireiszkimas, kokį matote kas
dieną ne vertas, idant aut jo atkreipti Bitydą. Nėra teip pa
prasto daikto, kurisai ne vertas butu žmogaus atydos- ir 
kurio isztirimas ne atgabentu naudos. į *

Szitoje dalyje knįgutės pakalbėsime apie daiktus ga
na paprastus, koki yra ant musų apgyventos žemes, bet 
apie kuriuos daugumas skaitytojų ne žino, arba ne mi- 
»lyja. . \

Oras, žemė ir jūrės tai dideli gamtos knįga. Nepasi- 
ganėdinkite vien žinia, kad toksai ir toksai apBireiszkimaH 
atsitinka, bet pasistengkite isz kiekvieno tokio apsireiszki- 
mo ką nors iszmokti. Kur tik nueisite, atrasite daiktus 
vertus prisižiurėjimo. .

Viliuosi, kad kiekvienas privalo žinoti kiek nors apie 
orą, kuriuom kvėpuoja, apie žemę, ant kurios gyvena ir 
apie jų susiriszimą. Yra ir daugiaus visokių daiktų ir ap- 
sireiszkimų ant žemės terp savęs besijungianezių. Pažinę 
tuos apsiteiszkimus, pažinsite vieną mokslo dalį, pramintą 
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virsziaus, rodosi jums, kad žemė yra lygus plotas lyg ne- 
iszpasakyto didumo popieros laksztas, prie kurio galo 
lengvai galima prieiti, jeigu tik teip toli eisite. Tokios 
nuomonės buvo net mokslincziai tolimoj senovėj. Tąsyk 
visi tikėjo, kad mėnulis, saulė ir žvaigždės vien ant to su
tvertos, idant žmogui tarnautu apszviesdamos dieną ir nak- 

1 tį žemės pavirszių; mėlyną gi dangų su žvaiždėmis, laikė už- 
dangtį iszpliektą ties musų žeme.

Lengvai vienok persitikrinti, kad žemė ne yra lėkszta 
lyguma ir kad tas, ką laikėte už lėksztą lygumą, yra pus
tas. Ant didelių lygumų, , kokių daug yra Lietuvoj, galite 
matyti medžius ir triobas ant jų stovinezias, bet ne toliaus 
kokių 8—9 viorstų, toliaus matote vien labai augsztas 
triobas ir medžius, arba stovinezius ant kalno. Užlipę ant 
bažnyczios bokszto, matote toli ir tokius daiktus, ko
kių stovėdami apaczioj matyti negalėjote, o jeigu užlip
tumėte ant virszunės augszto kalno, matytumėte tokių 
daiktų dar daugiaus, kurių apaczioj stovėdami ne matėte. 
Juo augszcziaus pasikėlėte, juo toliaus matote.

Jeigu stovėdami ant jūrių kranto matote žėglius ir 
stiebus toli plaukianczio laivo, užlipę ant augsztos prie 
kranto olos, ne tik stiebus pamatysite, bet ir visą 
plaukiantį laivą ir jeigu bus laivai dar toliaus, tai ir tuos 
akys jūsų pasieks, ir jie rodysis lyg tamsus laszai ant su- 
sikeitimo jūrių pavirsziaus su anuom matomu dangaus 
dangeziu; tų laivų stovėdami ant kranto su visu 
te.

Stovėdami ant virszaus tos iszkilusios uolos 
darni į toli plaukianczius laivus, persitikrinote, kad tūli 
isz jų, kurie isz pradžių buvo teip toli nuo jus, kad vos 
galėjote juos užmatyti kaipo juodą laszą, stojasi vis dides
niais, matote juos vis aiszkiaus. Pasirodo pirmiausiai stie
bų virszunės, paskui žėgliai, paskui apatiniai žėgliai ir ant 
galo laivo apaezia. Laivai tie atplaukė isz to kraszto, ku
ris jūsų akims rodėsi galu matomo svieto,

Isz kitos vėl pusės, tie laivai, kurie isz pradžių buvo 
arti jus, pradeda tolintiesi. Isz pradžių užsidengia jų apa
ezia, toliaus žėgliai ir stiebai ir ant galo visas laivas isz- 
nyksta.

Tėmydami tokius atsitikimus, renkate faktus, kurie 
jums rodo, kad žemė,ant kurios gyvename,nėra tai lėkszta 
lyguma,bet kreiva, iszpusta, ar kitaip sakat, ji yra apskri
ti, Darydami tokius tėmyjimus ir besistengdami surasti 
priežastis visokių atsitikimų, kokius matote, nealsinate 
protiszkų pajiegų, o vienok, to ne jausdami, atliekate 
moksliszką tirinėjimą. Tėmydami besiartinanezius ir besi- 
tolinanczius laivus, jus rinkote, faktus. Rinkdami tokius 
faktus ir jų terp savęs susiriszimą.ir ant to pasirėmę spręs
dami, kad žemė yra apskriti, jus elgėtės pagal induktie^cą 
moksliszkų tirinėjimų būdą, Sujungimus užtėmytų faktų 
su sprendimais paremtais ant sąprotavimo vadiname mok
slu.

Tokiu budu iszaiszkiuote, kad senovės nudmon^ apie 
lėksztą musų žemės pavidalą buvo klaidi. Žinote dabar,kad 
nors lėksztos jums rodosi lygumos arba jūrių pavirszius, 
bet jos yra dalims didelio musų žemės apskriezio. Jeigu 
iszkeliautume isz kokio nors kraszto ir tiektumėte vis į vie
ną pusę, tai ant galo sugrįžtumėte į tą paezią vietą, isz kur 
iszKeliavote. Apkeliautumėte tąsyk aplink visą žemės ap
skritį ir persitikrintumėte, kad jis yra isz tikro apskritys. 
Tokias keliones jau ne kartą atliko. Daugelis jurinįkų ap
keliavo aplink žemę ir vieton prisigriebti jbs kraszto, per
sitikrino, kad jūrės ir kiekžemiai visur turi tą patį apskri-y 
tų pavidalą, kokį mes matome ir pas mus uamieje.

Ant jūrių būvant greitai galima suprasti, kad žemė 
yra apskriti, ant žemės vienok, ypacz gi kalnuotose vieto
se, tą sunkiaus užtėmyti ir sunkiauš suprasti, kaip tokios 
nelygumos, kokiomis yra kalnai,gal tverti apskritį.Tą vie
nok teiposgi suprasite, jeigu atsimysite, kad<žemė yra teip 
dideli, kad aiigszcziausi kalnai, sulyginant su jos didumu, 
yra vien kaip maža dulkė. Tiktai lygiose vietose, kaip an
tai ant jūrių, žiūrint greieziaus galima suprasti tikrą musų 
žemės pavidalą. Bet ir didžiausiose nelygumose žemės 
pavirszius yra teiposgi kreivas, iszpustas, nors musų akys 
to nė gal užtėmyti ir susekti.

Iszsiputimas tasai ne didelis; laivus ant jūrių galite 
matyti gana toli, pakol jie pasikavos nuo jūsų akių. Tas 
rodo, kad žemės apskritys turi labai didelį spindulį (spin
dulys yra tai bruksznis, arba toluma nuo vidurio apskri* 
ežio iki pavirsziui). Didumą žemės apskriezio iszmatavo 
mokslincziai astronomai ir isz to iszmatavimo matyt, kad 
jis yra teip didelis, kad geležinkelio trūkis,1 bėgdamas ant 
valandos po 50 viorstų, reikalautu apie mėnesio laiko ant 
apibėgimo apie visą žemę.

) Astronomai iszmatavo visą žemės didumą ir persitikri
no, kad ji ne su visu tikras apskritys, bet ji teip vadina
mas steroidas, taigi apskritys suplotas dviejuose galuose. 
Bruksznis nutiestas per žemės vidurį nuo vienos iki kitai 
to susiplojimo vietų, arba terp polių, turi 12712 kyliomet- 
rų (kyliometraslOOO metrų arba 3300 pėdų, taigi netoliesa 
maskoliszko viorsto) ir vadinasi jisai poliu skersbrukszniu; 
bruksznis gi nutiestas per vidurį žemės ir jungiantis ko
kias nors dvi vietas ties ekvatoriumi, arba ties viduriu že
mės ir jungiantis kokias nors dvi vietas ties ekvatoriumi, 
arba ties viduriu žemės, turi 12754 kyliometrus ir vadina
si ekvatorijaliszku skersbrukszniu. Taigi polių skers- 
bruksznis yr|i trumpesnis už ekvatorijaliszkąjį ant 42 ky- 
liometrų.

geourafya. kuri užsiima žemės apraszymu ir per
mainų ant jos pavirsziaus, Mokslas tas ne sunkus ir labai 
užimantis. Susipažįstate su visokiais atsitikimais, kurie prie 
jūsų akių darosi, stengiatėsi suprasti, ką jie reiszkia ir jų 
savitarpinį siisiriszimą.

z l ( 
Žemės pavidalas.

esiant tirinėti visokius atsitikimus ir per- 
lės pavirsziaus, turite pirmiausiai gerai su-

Pirm pi 
mainas ant t------------ ---------r------------- ----------
prasti, kokį ta musų apgyventa žemė turi pavidalą ir 
susiriBzimą koksai yra terp žemės ir terp saulės.

Jeigu stokite ant lygumos, arba žiūrite ant jūrių pa-

ne matė-

ir žiurė-

Diena ir naktis. -
Kas dieną matote jus nusileidžianczią ir užtekanezią 

saulę. Kasnakt, jeigu tik dangus neapsiniaukęs, matote 
žvaigždes ir mėnulį, atliekanczias sau paskirtą kelią. Nėra 
daikto, kuriam labiaus patikėtumėte nž tą, kad saulė ry
toj vėl užtekės ir kad ji kasdieną atliks savo kelią dangaus 
ruimuose. Tėmydami saulę, žvaigždes, mėnulį matote, kad 
jos isz palengvo bet nuolatai keliauja aplink žemę. Ar 
kada nors pamislyjote apie priežastis tokios jų kelionės?

Jeigu saulė szvieczia, jaueziate sziluiną; jeigu debesys 
užkloja dangų, jaueziate, kad pasidarė szalcziaus, o nak
tyj, kada saulės su visu ne matyt, būva dar szalcziaus. Die
ną matote azviesą apimanezią visą dangų, bet kaip tik sau
lė pasikavojo vakaruose, tamsa atlanko žemę. Isz to maJo 
te, kad szvieša ir szi 1 ūma jungiasi viena su kita ir kad jos 
I>aeiua nuo saulės.

Seniaus tikėjo, kad žemė stovi ant vietos ir kad ji už
ima svieto vidurį, apie kurį saulė, mėnulis, žvaigždės at
lieka savo nuolatinę kelionę. Dar ir mes sziądien sakome 
apie kitus dangiszkus svietus, kad jie užteka ir nusileidžia. 
lyg kad jie keliautų apie musų žemę.

Isz tikro gi žemė, vieton būti viduriu svieto, yra vien 
viena isz pasvieczių kėliaujanezių apie saulę. Saulė yra di
delis, karsztas dangisžkas kūnas, kuri kaitina ir apszvie- 
czia.musų žemę, bet užtai žemė nuolatai apie saulę kėliau 
ja. *i

(Toliaus bus)
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Wietines Žinios.
— Ties Johnson str., isz upės 

isztraukė kuuę prigėrusios mb- 
teriszkės, apie 30 metų amžiaus 

į'- ir nugabeno jį į morgą. Nerado 
prie kūno nėjokių ženklų, isz ku
rių galima butu žinoti, kas yra 
pngėrėlė.

— Pereitą pėliiyczię Chicagoj 
likosi nužudytas 32 metų Danie-* 
liūs Mc Carthy, užmuszėjas sawo 
paezios, ant nužudymu sūdo nu- 

. spręstas. Jo draugai ir brolis 
stengėsi nuo gubernatoriaus isz- 
melati apmaiuymę bausmės aut 
kalėjimu, bet tas nesutiko tą pa 

B daryti.

I / — Jokūbas Džiną mazgojo 
į . Įaugus dirbtuvėj Berustein Brus, J po nr. 296 ant Caual str., stovė- į j damas aut įaugo aut treczių lubų, 

koja vienok paslydo ir žmogus 
nupuolė aut uiyczios. Nusilaužė 

| abi koji ir sunkiai aptikulė. Nu
gabeno jį į ligoubutį, bet nežinia, 
ar iszgis.

— Į naujai dirbamę vandeninį 
tunelį įsiveržė vanduo. Dirbo 
ežia 13 darbinįkų, bet jie, Lz- 
girdę sienkanczrę pieskę, szoko 
urnai į didįjį, seiliaus padirbtu, 
tunelį. VV a n ei no siekė jau j<ems 
iki paia&tų. Jeigu būt dar kiek 

: paaivėliuę, butu visi prigėię.

— Skudurų rinkėjas, Jobu 01- 
r son, atėjęs ties szęszlavų skrynia, 

ties namais po nr. 176 North 
Green str., įsmeigė tawo lazdp ir 
užuziuopė k ji ten minkszto, pa
traukė augsztyn ir iszverlė kunp 
mažo kudyaio. Davė žiuijt į 
policiją, atbėgo detektyvai, bei 
iki sziol nieko nesusekė.

— Koksai Frank Kinnare, už- 
veizėlojts palaikų Kazio VVoj- 
ciechov skio, apskundė į sudji 
Heimun^ ir leikaiauja uuo jo 
12VOO aol. Heiman mat turi lotji 
ant kertės jjouihport ir VV righi- 
vood avė. Aut to loto yra gili 
bala ir ant jos tai Wojciechovski 
cziužinėdamas įlūžo ir prigėrė. 
Skundėjas sako, kad Heiman 
savo lutę turėjo užtveręs laikyti.

— Du aresztantai, uždaryti ant 
stacijos prie Chicago avė., pabė
go. Pulicijanlai mat pasitraukė 

( ir nuėjo į sudžius Blumo kambarį 
paž opsoti aut provų; isz to mat 
uždaryti ir p»iuaudujo: iszardė 
jie dratiuę lango uždangę, paskui 
sztangas iszlaužė ir per langę isz 
szoko aut stogo szale stoviuezių 

į namų. Pabėgę yra tai Glususki ir 
Suder; apskųsti jie buvo už 
vagystę.

— Ant Wentvo/th avė., ties 
38 ir 39 ui. bus įrengtos mau- 

r dynės neturtingiems; už iszsi- 
maudymą cz a nieko nereikės mo
kėti. Labai butu geistina, idant 
neturtiugi lietuviai kuo tankiau- 

te šiai j s lankytu. Maudynės tos bus 
| atidarytos 2 d. Kowo ir vadinsis 

Wemworth avė. Free Bath. 
Base mente tų maudynių namo 

I bus miesto kasztais įrengta vai 
ginyczia, kurioj betureziams 
dalys valgį dykai. Kasztai įren
gimo maudynių siekia 12000doi., 
vnlginyczios gi 1600 dol.

— Užlaikytojai Chicagos nak
vynių a mų numažino ptekes už 
pernakvojimę, nes bijosi, idant 
nakvynės namai parengti viso- 

[ a kių labdaringų draugyszczių, 
kuriuose už nakvynę nieko ne 
reikia mokėti, ne paveržtu nak
votojus ru visu. Tūlose tokio 
se gaspado.se reikalauja dabar tik 
5c. už nakvynę, o yra ir tokios, 
karius pasiganėdina 2c Žinoma, 
kad ežia nėra lovos, reikia pasi- 
ganėdinti sziaudais paklotais ant 
grindų ir svecziai gula viens 
prie kito.

— VV’ežėjas Mentgen, apsigy
venęs po nr. 1021 ant Sbeffidd 
avė., susėjęs su savo pažįstamu, 
Burdicku, sustojb ties nr. 797 
Southport avė. ant pasikalbėji
mo, bet kokiu ten budu iszmuszė 
didelį pardavinyczios langę. 
Savinįkas pardavinyczios pa- 
sziukė policiję ir patrolinį veži- 
mę, taigi Mentgen, pamatęs kad 
bua riestai, leidosi bėgti, o pas
kui jį vijosi policijantai. Wos už 
bėgo ant geležinkelio relių, ties 
Cornelia str., atbėgo pasažierinis 
trūkis ir su visu sumalė nelai
mi ngę žmogelį, Policijantams pa
teko tik sumaltas kūnas.

— Metodistų pastorius, 80 
metų, James Rucker isz Clinton, 
atkako į Evanstonę ir vienoje 

'pardavinyczioje pirko revolverį 
v ir* didelį peilį ir su tuom pirkiniu 

nuėję į Avenue House hotelį, 
pavalgė pietus ir liepė duoti sau 
atskirą kambarį ir nuėjo į jį, 
kaip sakė, idant kiek pramigti. 
Po valandai vienok nuėjo vėl į 
tę paczię pardavinyczię, pirko 
dar 8 svarus szruotų ir paklausė, 
kaip gal prisigriebti ažero. Par 
davinycz os savinįkas praneszė 

, Apie tai vienam policijantui ir 
tas isztikro prisivijo senelį prie 

I pats ažero ir jį suaresztavo. 
Į Tas prisipažino, kad isz tikro 
I norėjo pasiskandyti prisiriszęs 8

svarus szruotų prie kojų. Bandė 
jis nuū«zauti hotelyj, tik revol
veris ne iszdegė, o daugiaus 
tronų neturėjo.

pa

Į Liet Kep- Susiw.
Nedėlioj, 21 Wa-»ario, salėje F. 

Majausko, “III. Liet. Republ. Su- 
siw”. laikė sawo metinį susirinki 
n ę, ant kurio tapo iszrinkta nau

ja administracija ant sekanczio 
meto, isz sekanczių ukėsu: P. Jo
naitis, prez. ant 3czio meto; A. 
Olszevskis—vice-prez. ant Imo 
meto, F. P. Bradchulis—sekr. ant 
Imo meto, F. Majauskas—kasie- 
rium ant Imo meto. Teiposgi 
iszrinko naują “Iszptldanlį Ko
mitetu” isz 7 vyrų, tai yra po 
1 sanaiį isz kiekvieno kliubo. 
Ant galo iszrinko komi t et ę isz 
5 sąnarių dėl sustatymo konsti
tucijos, kuri jau teip seniai yra 
rengiama.

Gnesznyks* sugrąžyto* ant gero kelio per 
Jezr*A Pon* „ „ Mk>.

G irt y b*. „ „ „ 15c.
Utorij* Kataliku Bažnyczios 91.00
Istorija seno ir naujo Istatimo su abrozelei* 15c

I5o 
15o 
15c 
15c

90c 
______________________ 5c 
blatu visiko* miazioa/u natomis 10c
Misija „ „ 25c
Mokslas Rymo Kataliko. Kiekviena* žmo

gus. norinti* vadinti* tikrn Rymo-Ka- 
tallku, privalo perskaityti szia knyge
le, idant suprastu ka* t si yra katali-

■ kyste, kurios ji*warda ne*žiojn............40c
Nekaltybe aug.rtybeir grožybe tos dorybe* 90c 
PamokabU ape suda Dievo - - I5e

5Ao 
»2. OT 

75c 
10c 
«to

.... ------------ ------------ l»c
pamatinius tikėjimo

Istorija *zwent* seno ir naujo įstatymo no 
_*utveri-no svieto iki smerti Kristau* 
a.a* yra ii riek a*’ labai nsuding* knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apapakajltie (utuianija
Kanczia Wietipalies Jeiaua arba Gavėnios

Mitingas.
Subatoj, 27 Wasario, 8 valan

dą vakare, salėj F. Majausko, 
kertė Laurel ir 33czios, ui. bus 
mitingas kliubo titos vardos, 
ant kurio visi lietuviai yra už- 
praszomi pribūti.

A. OL8ZEV8KI8, prez.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 

Lazdauskio, ' paeinanczio isz Kauno | 
rėd.,Reseinių pav., Augsztaszlynių kai
mo; ' ' ’ * * ' *-----
kas kitas, 
adreso: 
Box2!4.

Pamokslai ant didžiųjų metinių szvencaiu 
. ir didžioaios nedeloa „

Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ 
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą u 
Prislgatavojimasant amerezio ** 
Sakala pavargėliu, slratu ir daugel kitu 

. Madingu žinių...................................
Tiesos žodžiai apie 

dalykus dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi................................................... 35c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkauska lf* 
Trumpi pamokinimai ir rodos iszlmtos isz 

knygų kn. K. Antacavicziau*... 10c
Vadovas in dangų “ 40c
Vartai danga** " 15c
Vadovasaptankanczlu kanczia Vleazpatie*

Jezuao Kristuso “ 15fc.

Knygos mokslyszkos.
Abecela geriause moklntuve dėl vaiku 20c.
Akyvi Apaireiszkimai Sviete, ant kuriu žmo 

nea nuolatos žiuri, bet 1u gerai neaupran- 
ita: su 7 abrozeliai*. Naudingiause kny
gele ant svieto dei daaižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
kas yra debesį*, ir ant ko jie laikosi.

Preke....  Ko
Budai gydymo. Daktariszka knyga.................90o
Etnoilogiszko* smulkmenos 25c
Istorija Europos *u mapom* 50c
Istorija Suvienytu Valstijų Siaurines Ame

rikos. Apraszokaip Kollumbas atrado 
Amerika, koki c*U tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kar.* 
buvo, už ka karavo ir kokluoae metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir klek kuri* 
gero padare dėl szios žemes. O ant pat 
galo talpinusi Kdnstituclja Suvienytu 
Valstijų, kuri yra relkalingiaaslu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
■žioja Amerikos žemeje gyvenaneziam.
Turi puslapiu 304 Preke |1 00

i Ta pati drucziai apdaryta................................|1.25.
i Ka darytie, kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me....................................... .......... 10c.

į^ui'L^’mTrS8^ Jeigu kam reikia kur 
tcik8's^it®ln^i“^*t,^lus8x,to j iszwažiuoti isz Chicagos, 

e setauket, l. i. n. y. arba ka parkwiesti Į Chi- 
. (6 -3) 1 r

A. SILHA & CO 
551-555 Blue Island Avė 

kerte 18-tos ir LoomlN ui., CHICAGO.
Užtaiko didžiausią krautuvę

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis szloras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių. 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarelius, dėžiatias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

cagą, tai Tikietus ant wi-
Kur gyvena Juozapas Kinde- 8U geležinkelių gali galit 

ris, p„einantis isz Kauno rėd. “LietllVON” 
1893m. gyveno jie Philadelphioj. 33rd st 
Jeigu yra gyvas, teiksis atsi-|_^________ 1
szaukti, nes turiu dėl jo labai 
svarbų reikalę, arba nors kas 
kitas teiksis man apie jį pranesz 
ti ant szito adreso; M. A. Ignotas

Box 121. Mahanoy City, Pa.

redakcijoj

Temykite!
Pigiai ant pardawimo 

pirmos kliasos groserne— 
arti lenkiszkai-lietnwisz-

Pajieszkau savo draugo, i bažiiyczios. Geras biz- 
Domimko ozaro, paeinanczio isz> . *. . .
Kauno rėd. ir pavieto, Dovainių , HetUWiO. Atsiszau-
volostės. Jis pats, ar kas kitas, , kitę į “LietUW0S ’ redllk- 
teiksis duot žinia ant adreso szito. r j in. a ,

Fran.s Burkauskia, J
Box 264, Florence, Mass.

‘ Pajieszkau savo draugų, Juozo 
Kilkuczio, paeinanczio isz kaimo 
Meisztų, Naumieszczio pav. ir 
Winco Anskaiczio isz kaimo 
Juodupenų, VVilkaviszkio pa
vieto, abudu Suvalkų gub. Jie 
pats, ar kas kitas, teiksis duot 
žinią ant szito adriso:

F. Sabaitis, Westville, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Nikodemo 
Barkausko, paeinanczio isz Suvalkų 
rėd. Wilkaviszkio pav., Waitkabalių. 
gminų Dotamų kaimo. Teiksis atsi- 
szaukti ant szito adreso: A. Kereisza

261 Athens str. 8o. Boston, Mass.

Pajieszkau savo draugo, Jono Razule- 
wycziaus, paeinanczio isz VVilniaus 
gub. Trakų pav., Žižmarių Wol., 
Striwenįkų kaimo . Teiksis jis pats, ar 
kas kitas, duoti žinią ant szito adreso:

Jokūbas Dudonis, 
Box 53, Gi 1 bert ton, Pa.

Antras Balius,
Nedėlioj, 28 Wnsario, Czechisz- 

koje salėje“Narodoy Sin,”585-587 
Centre avė, kertė 18tos, “Drau
gystė Lietuvos Sunų”,Chicagoje, 
turės sawo antrę balių, ant kurio 
grajys puiki muzika, bus daugybė 
jaunimo, szokiai ir kitos gražios 
zabovos. Už tai visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai užkvie- 
czia atsilankyki ir pasilinksminti 
priesz Užgavėnes. Komitetas.

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz gzirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą ta w orę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Malkinis Balius (Mas- 
ųuerade Bali). Subatoj, 27 Wa- 
s trio, darant lietuviszkę mas- 
kinį balių, po nr. 3301 Auburn 
avė. Kiekvienas isz vyrų ir 
merginų teiksis pribūti persirėdę 
lyczynomis (maskomis). Kuris isz 
vyrų ar merginų juokingiau<iai 
bua apsirėdęs, apturės užtai pui-g 
kias dovanas. Ant baliaus grajįs 
puiki lietuviszka muzika.

Wisu8 lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užpraszau atsilankyti.

Su godone. L. Ažukas, 
3301 Aubum Avė.

P.F. Bradchulis, 
Notary Public «S Claim Adjuater. 

Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. Wicngenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas sawo viengenty.

F. P. BradchuliN, 
630 8o. Canai St., CHICAGO, ILL

Kataliogas knyga
Knygos malda.

•.akio Altorių* arba Sultini* dangiazku 
ikarba. apdaryta drūtoj tkMoJe, ulnty
lai* krautai*, druciial apkaustyta ir au 
kabe “ “ “

Apdaryta szagrine
Apdaryta baltuos, kauluose...............

•1.90 
te.oo 

__,__________ .... .. ....i.oo 
lenu ir nauja* Aukso Altorius, skuroje apkau

styta* ir *u k*b« “_______ SI .SS
Sena* ir Nauja* Aukso Altorius, woki*xkotn» 

iitaromt* .......................................»I.S0
Balsas Balandėlė* arba Maža* Szaltineli* 
Balsas Balandelaa apkaustita* „
Baisa* Balandėlė* su Ofneium Parvum 
Baisa* Balandėlė* sugrine “
Balsas Balandėlė* apdaryta* krlaztol*.......
Baisa* Balandėle* apdaryta* baltoMe kau

Maža* aukso altorius, matyte maldaknyge, vi- 
gadna dėl vyra In kysz.nlu apdaryta drūta 
me audekllneme apdare...................... 40c

Mažas aukso altorius grateme szagrino apda
re...............................................................50c.

Mat** aukso Altorius krysztolineme apdare 75c. 

kaustyta Ir su kabe" ' • 1JS0

90c 
•0c 
10c 

,.*c 
10c 
«« 

.ioe 
15c 

75c.

75c

•1.80 
75c

140 
•2.00

•3.00

Garbe Dievui ant augsztybea, skaroje, ap
kaustyta Ir su kabe . ” I

issganingl dūmojimai ape sopuliu****. 
Marijos Panos

Meno H*. Marijos Panos
RaSanczu* amžina* ir su stacijom* “ 
Ražancziu* amžina*.......................................
Ražanczlus ir draugyste................................
Stebuklai Dievo az*. Sakramente " 
Stacijos arba Kalvarija..................................
Tąjamnyczioa Gyvojo Ražanczlau* 
Kanticzko*..........................................................
110 paalmu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kanticzku „ ,,

Knygos Dvasiszkos.
Amžiau* galas Ponsko Piloto, kuris buvo 

sudte Vl**zp*tie* Jėzau*............
Apie Malda kaipo rakta in dangų............
a plaukimas 88. Sakramento „
Draugija dėl iszhuoeavimlmo dusziu i*« 

czyszcziau*.................................... .
Didžioji Nedele..........................................................
Evangelijos, draugi lietuviszko* ir lenki sa

kos ant kožno* nedeloa ir szvente* 75c 
Filote* arba kelias in maldinga gyvenimą 50c 
Garsas ape balsybia sūdo Dievo •’ 25c
Gydyklos no baimes smerties 25c
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokona* a*. 

Franciszkaus 20c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 90c
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus „ ffic. 
Gyvenimai visu Szventu ant kožno* dieno*

5 didele* knygos, kožna po Oc
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viso* 5 dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užvardinlmai atspausti . aukso 11 ta ro
mi* M. 25.

I0o 
15c.

“GARSAS

924 33rd Street. CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatone arba per “money order”, tai nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaue 
prisiųskite mums: siuneziant ‘įmoney orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus/pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 va
karo. o nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

y

wynosi 
...*2. 
...41.

H ILL ES FOTOGRAFAS, 
3462 8. Hal.ted ui.

N ujimą puikia* Fotografija*, užtuzina tlkUl 
$2.00

An veseli* ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 
flja* kopa Ik a**el. W. SZYMANSKI

624 Blue Island Avė: 
užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem
pų, Diwanų ir t.t. o parduodu 
wiskę pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viską, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

Ben. Hatowskis.
627 S.Cana orte Judd, Chicaon, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, au tikrai* Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo <17 iki 820 ant iszmokea 
ežiu, mokėdama* tik po vienj aoliery ant nedė 
ioe.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pa* mane,
pirkaite visk} pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistytmas50c. Sprendzyna 50c. S tykias ir skazupkoa 10< 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki |6. Sidabrini 
“Elgm” ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

dabar asz gyvenu po nr.
544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui., Chicago.

• The Golden Gate Wine & Liąuor Co.
Mes turime didj daugybę visokių Wynų. Likierių ir Cigarų, mes parduoda- 

me geriausią tavorj, pigiausio* prekės kaip visur kitur. Ndpirk kitur, |»kol 
ne pamatysi musų tavorę.

Su guodone M. Rubin, 544 Bluc Island Avė., kertė 18to* ui-

Naujas
Lietuwi8zka8 Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

USIalkau *wie*la 
bewar*k* Alų. ge
riausias 
ir seniau 
•ia* A- 
rlelka*. 
SfiSin.
ir puikiausiu* Ciga
ru*.

Prie saliuno tu
riu pulke didelis 
sale ant mitingu.

Dr. Marija Doriatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

838 W. 181 h Str.
Priima ligoniu* adynose: nuo 9 iki 12 priesz p 

ir nue 0 vakare. Telepbonas: fanai 127,

Augustas Kileiriczius 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St., 
Pigiausiai iszwaiioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Tefpegi užsiima perkraustymu (per- 

mufawimu) visokių daiktų, permainant 
wietę*awo gyvenimo. Priima uypraszy- 
mus ir per gromata* isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojau* pribus. Wiska atlieka 
pigiau kaip kiti.

— Geriause lietu vi szkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant

balių ir vresiaUju.
Ateik broli pamatyti© ir to vl»o j 

pabandytie.
Feliiaa Majauskas, ---- - -—;------- - ---------- , .

3301 Laurel st., kerte 33czios ui, pareikalawimo gali paszauktie m
CHICAGO. ILLINOIS.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBUR¥, CONN.
Yra tai vienss gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viseku laikraszcziu. įsileidžia
mas kriszcz'oniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
Raszykit irpinįgu* siųskit ant adreso:

Rev. J. Zebris,
34 John St., Waterbnry, Comi.

Geriausias Saliunas 
WIDURYJE MIESTO

A. J. KOWALSKJ 
40 La Šalie Str.

Kuriame randaai geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalę mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).__________

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czevervku
M.W.Goodmana,593 N. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
Per sziai* 80 dieno turis tospeduotle visu* 

mano žieminiu* U vorus, kaip tai: Caebatus 
Czeverykų* dėl vyru. motėm, valku ir kūdi
ki*. Uitai teip labai sumažinau jo prekJaa, kad 
viską pa* mane dabar gali piritu beveik už pu
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda vien aplinki
niu ir pažystamu Ir praszau ateit pamegyt, o 
persi t ik rysits kad teip pigiai niekur neraaite, 
kaip pa* mene 8UGUODONE

M. W. Goodman.

aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Tetpogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
ywairioee kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Preke pinigų.
Ruskas rublis po.................53c. 1
Prusiszkos markės po.......... 24|c. i

E. ZAN1EWSK18.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwiszka8 kriauezius.

Užlaiko puikiausiu kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir lt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei- 
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka ger«i, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Gazeta Handlowo-geograflczna, 
organ Po taki ego Tovrarzystvra 

Handlovo-geograficznego 
(przedtem staly 

dodatek “PTregųdu Vszechpolsklego") 
vychodzi 1. i 15 každego mieaięca.

Prenumerata roezna 
w Ameryce pdlnocnej 

Pčlroczna.
“Gazeta Hamddovo-gbogeaficzka” 

będzie podavač dokžadoc spravozdania 
o potoženiu naszych rodakdv po zagra- 
nicami kraju, okaz W8Kaz<5vki i ikfor- 
MACTB DOTTezaCK KMIORACYI I KOLOS ĮŽA
GTI. oraz ekonomieznego žtanu rdžnych 
krajdv, a zvlaazcza tych ziem, do ktzS- 
rycn ludno44 vychodcza nasza podąža. 
Celem gazety rdvniež będzie popieranie 
przemyslu i handlu polakiegb a zvlasz- 
cza vyvozovego (eksportu) przez do- 
starezanie najiviežszych viadomo4ci o 
handlovych stosunkach zagranfey. — 
Oprdcz t ego, “Gazeta H andlowo-gbo- 
oraficzna” umieszczač będzie vyczer- 
pujące spravozdania z najnovszego ru- 
chu‘naukovo geografieznego'.

Redakcva i jidnifnistracya: 
Lwow (Lemberg-Austrių) 

ulica Mochnackiego 1. 12.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuvos ir wiso paswieczio.
“Lietuvil” kaaztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka 11, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

“Lietuva” yra labjausiai iszsiplatinus po wisa Ame 
rika, deltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas, 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 
riaušių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bainyczią ir atliekame visokius lietuvių reikalusgerai, grei
tai ir teisingai. ,

Kasia n t į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresą:

AMERIKOS UETDW1B, 
yra pigiausias nedelinis laikrasztis. 

Iszeina Szenadorije kas su 
bata, kasztuoja tik wie- 

na dolery ir 20 et. 
ant metu, 

60 centu už pusmety,
TALPINA puikias istorijas ir apraszymus isz lietuvių gyve

nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir viso svieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas sviete darosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei .nori dasižinoti apie darbus kituose miestuose—parai- 
kviesk “Garsę”. Prisiųsk savo adresę, tai gausi porę nume
rių ant pažiūros už dykę.

mus Adrese “Garsas” Publishing Co. 
SHENANDOAH,

N. L. PIOTROWSKI
Advokatas augsztesniu gudu ir Notary Public. 

Ofisas: 4 Li Sille St., Ruimas 620. Gyrenimag: 112 W. Dirision St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras_

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrisuose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklaupė. 

Gali sueiszneket lenkiszkai.

gaspado.se
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