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Turkija-
Terp Turkijos ir Grekijos karė 

isz tikro dar vis neprasidėjo, 
nors Grekija užėmė prigulinezią 
Turkijai salą Kretą. Turkija trau
kia savo kariauną prie Grekijos 
rubežių, daro tą patį ir Grekija.. 
Europos kietžemio vieszpatystės 
bijosi, idant užgimusi karė terp 
Grekijos ir Turkijos ne iszsipla
tintu po visą Europą. Maskolisz 
ki laikraszcziai kaltina Angliją, 
buk ta pakurstė Grekija siųsti sa
vo kariauną ant Kretos. Anglija 
mat norėtu dabar jau dalinti 
Turkijos valdybas ir prikalbėjo 
Grekij? padaryti pradžią. Nors 
Anglijai ne tektų nieko isz užsili- 
kusių Turkijos valdybų, tai 
visgi ji atrastu tiesą pasilaikyti 
sau su visu Egiptą, isz kurio 
Prancūzija ir Maskolija reikalau
ja jos pasitraukimo; besidalinant 
užsilikusioms sultano valdyboms 
kitoms Europos vieszpatystėms 
turėtu užgimti nesutikimai: jei
gu Maskolija perdaug sau norėtu 
isz tų valdybų paglemžti, tai 
priesz j? pakiltu visa Europa, 
neiszskiriant ir Prancūzijos, nes 
nė viena Europos vieszpatystė 
ne norės daleisti per didelio Mas
kolijos susidrutinimo. Idant Ae- 
daleisti užsidegti karei terpTurki
jos ir Grekijos, Europos viesz
patystės pareikalavo nuo Greki
jos sugrąžinimo kariaunos nuo 
salos Kretos, bet Grekija atsisako 
to reikalavimo klausyti: ji žada 
ant tokio reikalavimo apgarsinti 
karę su Turkija, o tąsyk jau Eu
ropos vieszpatyžtės ne turėtu tie
sos kisztiesi. Pajiegos Grekijos 
berods mažesnės už pajiegas Tur-' 
kijos, bet Grekija lengvai gal 
pakelti maisztus visokiose Tur
kijos provincijose irr jie tai pa
skirstytu Turkijos pajiegas. Isz 
tikro, antai Albanijoj jau pakilo 
maisztai; ^Ibaniecziai atsisakė 
su visu Turkijos klausyti. Smirnoj 
Mažoj Azijoj, apsigyvenę ten gre- 
konis pakėlė maisztę; maisztai 
gi Macedonijoj dar ne buvo ap- 
malszyti; prasidėjus karei, jie pa
kiltu isz naujo ir Armėnijoj. To
kiu ;budu Turkijai vos Užtektu 
kariaunos ant stabdymo ugnies 
savo namuose, o ant karės su 
Grekija jau mažai kas liktu.Kretos 
gi gyventojai reikalauja, idant 
sala butu prie Grekijos priskirta, 
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jie žada ne padėti ginklų, kolaik 
sala ne taps Grekijos savaszczia. 
Tuom tarpu ant Kretos traukia
si karė terp mahometonų ir krik-, 
szczionių*: mahometonysiszdegino 
kaimus: Frihalaria, Neroburo— 
bet paskui krikszczionys juos su- 
muszė. Wisos didesnėsės viesz- 
patystės rengia savo kariaunę 
ant kiekvieno netikėto atsitiki
mo. Isz Paryžiaus raszo, buk Ma- 
skolija yra su visu pasirengusi, 
Austrija traukia teiposgi karei
vius; tų paveiks1? seka ir mažos 
Balkanų pussalio vieszpatystės, 
kaip antai Bulgarija ir Serbija. 
Nieks dar negal įspėti, koks gais
ras gal užgimti isz dabartinių 
synių Grekijos ir Turkijos.

ta-

k?
Maskolija.

Maskolija rytuose vėl už 
ten susipyko su Japonija, arba 
nors jos laikraszcziai szaukia Die
vo bausmės ant japonieczių už
tai, kad tie pralieję daug kraujo 
savo kareivių, paskutinėje su 
chiniecziais karėje, ne nori iszsi- 
žadėti įtekmės ant Korėjos ir ne
sutinka t? kraszt? palikti masko
liams. Japoniecziai prikalbėjo 
Korėjos karalių grįžti į savo ru- 
mę ir tokių budu iszsiliuosuoti 
nuo prižiuros m as k oi isz ko pa
siuntinio. Kaip tik Korėjos kara
lius paliovė buvęs paprastu car- 
berniu, kaip Orževskis arba 
Hurka, maskoliszki laikraszcziai 
ir jų raszėjai su apsiputojusiais 
nasrais pradėjo szaukti Japonij? 
pasitraukti, nes.... (taigi kas 
bus?). Japonija vienok ne nori 
pasitraukti. Tuom tarpu ji padarė 
sutartį su maskoliszku randu, 
pagal kuri? abi vieszpatysti gal 
Korėjoj laikyti kariauną. Žino
ma, jeigu užgimtu Europoj karė, 
į kurią butu ir Maskolija įtrauk
ta, Japonija pasistengtu ją isz 
Korėjos iszkrapsztyti, ant ko gal į- 
gytu ir Anglijos pagelbą. Todėl 
tai Maskolija tos didėsės Europoj 
karės ir bauginasi kadangi už savo 
kiauliszką godumą užsipelnė 
daugybę nedraugų teip Europoj 

kaip ir Azijoj, negalėtu savo vien 
pajiegomis isz jų tinklų isz- 
siki vinklioti.

Tuom tarpu gi, gavusi nuo 
chinieczių daleidim? dirbdinti 
geležinkelį per Mandžuriję, bando 
jau t? chiniecziams prigulinti 
kraszt? kolionizuoti savo kazo
kais, idant isz jų : parengti pasi- 
prieszinimo pajieg? ateinanezioj 
su Japonija karėj. Chinieczių 
randas, nors mato isz to sau pa
vojų, bet neturi pajiegų tam 
prieszintiesi, kadangi vos suval
dyti vienoj provincijoj maisztai, 
kyla kitoj. Dabar vėl užgimė 
maisztai dalies Tibeto gyvento 
fa-

Atsitraukiant nuo vietos už- 
veizėtojaus Warszavos mokslisz- 
kos aprubės, Apuchtinui, caras 
p&raszė jam padekavonę už jo 
darbus ir užtai, kad jis geriausiai 
suprato rando mierius. Taigi tur
but per anksti pakilo džiaugsmas 
terp lenkų: persimaino vien vie
nas budelis ant kito, bet siekiai 
pasilieka tie pats. Wietoj Apuch- 
tino, į virszinįkus Warszavos 
moksliszkos aprubės likosi pas
kirtas buvęs Odesos universiteto 
profesorius, Ligin (ar tik ne bus 
koksai lietuviszkas renegatas?).

Anglija.
Anglijos randas taikosi prie 

Maskolijos reikalavimu prie ap- 
stabdymo maisztų Turkijoj. Ar 
daro t? isztikro, pasitikėdamas k? 
nors pelnyti už pritarimę, ar da 
ro t? vien tuom tarpu, o slapta 
kursto Grekij? į karę—to dabar 
susekti ne galima. Dabartinis 
vienok pritarimas Maskolijai er- 
žiną Anglijos gyventojus. Wie- 
nas rando laikrasztis vėl pasiūlė 
Maskolijai Konstahtinopolių. Ar

Maskolija priimtu t? dovaną? Ži
noma kad priimtų: kiaulė visada 
nori iszknisti svetimędaržę, jeigu 
to ne daro, tai vien todėl, kad bau
ginasi kitų vieszpatyszczių bota
go, jeigu per daug t? turkiszkę 
daržą knisti norėtu. Už t? dabar
tinį pritarimę Anglijos ministerijos 
virszinįkas Salisbury užsipelnė 
tokį nekentim? gyventojų, kad 
galima laukti jo pasitraukimo 
nuo urėdo. Angliszki laikrasz
cziai kaltina savo randą už klau
symą VVokietijos įsakymo, kuri 
tikėdama, kad už savo darbą už
sipelnys nuo Maskolijos tą, kad 
ta ne daleis Prancūzijai pradėti at 
kerszyjimo už sumuszimą 1871 
m. karės, stengiasi Angliją į mas
kolių pusę pakreipti. Todėl da
bartine Anglijos ministerija gal 
griūti, o tąsyk valdžia patektu į 
rankas liberaliszkos partijos, kuri 
atvirai rems Turkijos krikszczio- 
nis, prieszais norus Maskolijos. 
Tos partijos laikrasztis, “The 
Day”, sziteip atsiliepia: “reikia 
užbaigti dabartinę pekliszką Eu
ropos vieszpatyszcių sutartį nors 
kasztais karės nuo’ Reino iki Ura- 
liaus kalnų. VVienaitiniu vaisiu 
dabartinės sutarties yra szauks- 
mai ir vaitojimai pjaunamų krik- 
szczionių.

Anglijos valdybose Oceanijoj, 
kolionijoj Naujos Gvinėjos, pa*- 
kėlė maisztus cziabuviai papua- 
zai. Užpuolė jie aut atsmauku
sio į naujai czia -atrastas aukso 
kastynea kolionijų gubernato-
........ gNMMę ffi hu^amntnjlnr
keletas kalnakasių ir inžinierių 
likosi užinusztų; daug gi yra pa- 
szautų.

Iszpanija ir jos waldybos.
Iszpanijos randas, ant įsikiszi- 

mo karalienės, paliuosavo ameri
kietį Saugvillį nuo bausmės. 
Saugvilly mat prisidėjo prie 
maiszto ant Kubos, už ką likosi 
suimtu. Tas Iszpanijos nusilenki
mas sueržino jos liberaliszkus 
luikraszczius; laikrasztis “Im- 
parc'ial” sako, kad užstojus vie
ton Clevelando, McKinleyui, ame- 
rikonys pasistengs įaikiazti į Ku
bos reikalus ir sukelti karę terp 
Amerikon ir Iszpanijos, žinoma, 
jeigu užgimtu didėji karė terp 
Europos vieszpatyszczių; bet 
czie, šakotas laikrasztis, Amerika 
dauginus žudytu negu Iszpanija. 
Iszpanijonys skundžiasi, kad A- 
merikos konsulius ant Kubos, 
Lee, visaip stengiasi vien nesuti
kimus terp Iszpanijos ir Ameri
kos didinti teip, kad pirmutinė 
ne norėjo jo ilgiaus laikyti. Lee 
atsisakė nuo savo urėdo ir su
grįžo atgal į Washingtoną. Wa- 
shintono kongrese ir senate susi
rinkę visaip kolioji Iszpaniją,bet 
ne drysta atvirai pradėti karę.

Į Callina ir Santa Teresa at
plaukė iszpaniszkas kariszkas lai
vas su kariauna; patiko ji kubie- 
cziai ir norėjo nedaleisti karei
viams iszlipti ant kranto, bet li
kosi kanuolių szuviaia nuvyti. 
Kubiecziai paskui užpuolė ant 
miesto Canuto, bet likosi ėsan- 
ežios ten iszpaniszkos kariaunos 
nuvyti. Kur yra dabar su savo 
pajiegomis virszinįkas kubieczių 
pajiegų, Gomez, nieks nežino. 
Nuo seniai jau VVeyler vaiko 
Gomezą, o tas vėl Weylerį teip, 
kad tie pr'ieszai niekaip negal pa
sitikti, lyg rodosi, kad vienas nuo 
kito bėga. Isz tokių vaikynių 
nieko ne gal iazeiti, kadangi 
prieszai niekad isz tikro nesusitin
ka.

Ant Filipinų teiposgi toli nuo 
galo maiszto. Matomai czia 
maisztinįkai nenusigąsta iezpani- 
jonų, kadangi pakelia maisztę 
net dideliuose iszpanijonų laiko 
muose miestuose. Maisztas pakilo 
net salų sostapilėj, mieste Manil* 
lej. Miesto dalyj cziabuvių ap- 

gyventoj pakilomaisztas: cziabu- 
viai susirinko ir užpuolė ant mui
to įrėdnių ir žandarų kazernių; 
užmuszė vien? aficierių ir 4 isz- 
paniszkus kareivius. Maisztę 
czia vienok greitai iszpanijonys 
suvaldė, prie ko 200 cziabuvių 
likosi užinusztų.

jlsz Lietuvos,
Gaisrai VVilniaus, gub.
Antroje pusėje Sausio szių me

tų, Wilniausgub. buvo isz viso 
18 gaisrų. Isz jų užgimė: 5—nuo 
ne atsargumo paežių padegėlių, 
1—nuo ne gerai įrengto Kamino 
ir 12—nuo nežinomų priežasezių. 
^Visuose tuose atsitikimuose ug
nelė padarė blėdies ant 21399 
rub. Didžiausias gaisras buvo 
dvare Ziabki, Dianos pavietyj, 
kur iszdegė triobos vertės 14000 
rublių.

VVilniaus piesziiuo mok- 
slainč.

Wilniuje yra miesto įrengta 
1893 m. pieszimo mokslainė a- 
matnįkams; norinti moky tiesi 
pieszimo amatnįkai ir jų mokin
tiniai už mokslą t? nieko ne rei
kalauja užmokėti. Ant užlaiky
mo mokslainės miestas iki sziol 
iszleido 1700 rublių. Szį me
tę, į mokslainę atsiszaukė norin- 
czių mokintiesi 280, isz kurių 
203 likosi priimti, 77 gi ne priė- 
ėmė dėl nedatekliaus vietos. Isz 

ir 82 mokintiniai Wilniaus mok- 
slainių. lęz pradžių mokino ežia 
tik nedėlioms, dabargi mokina ir 
vakarais nuo 7 vai,— 9 vai. Ka
kare.

Jawų prekes Liepojoj.
Prekės rugių Liepojoj vėl nu

puolė. Dabar ten už rugius mo
ka po 55}—56 kap. už pudę. 
Už kvieczius po 90 kap., bet ant 
jų pirkėjų trūksta. Awižos 56 
kap.; lietuviszkos geriausios po 
60—kap. Miežiai po 52—53 kap. 
Žirniai po 61 kap. Daržinės pu
pos po 97 kap. Linų sėmens po 
98} kap. Kvietinės klynės stam
bios po 53—58 kap., vidutinisz- 
koė po 45—52 kap., smulkios po 
43—45. Kanapių sėmens po 1 
rub. 4 kap.

Wllkq užpultas.
Isz Sumeliszkių, Trakų pavie- 

czio, ^Vilniaus gub., raszo: 24 d. 
W a sari o, keletas patvadų važia
vo isz Trakų į Augsztdvarį; pri
važiavus kareziamos “Stravka”, 
sustojo arklius pasiszerti. Czia 
tai ir prisivilko prie arklių ne
kviestas vilkas. Wienas isz va- 
žiuojanezių, Danikevyczius, žiu
rėjo per kareziamos langę, taigi 
pamatęs prie arklių'nelaukt? sve- 
czią, iszbėgo laukan, sudavė vil
kui su botkucziu į galvą, nuvijo 
nuo arklių, dar pavykėjo žvėrį ir 
paskui grįžo atgal. Wilkas gi se
kė paskui grįžtantį žmogų, ir 
kada tas paslydo ir parpuolė aut 
sniego, vilkas szoko ant gulin- 
ežio ir pradėjo draskyti skepetę, 
su kuria žmogus buvo užsiriszęs 
kaklę. Danikevyczius sugriebė 
vilk? už ausę, bet tas norėjo 
griebti su dantims, taigi D., lai 
kydamas už vienos ausies, įkiszo 
kitę rankę į nasrus ir sugriebęs 
už liežuvio, jį iszvertė, spėjo atsi
kelti ir teip laikydamas prisivil- 
ko prie kareziamos, paskui į prie
menę, liepė savo draugams atida
ryti duris; kada tie atidarė, jis 
įsivarė į kareziumę su vilku. Czia 
žmonessu kaczerga vilkę užmuszė. 
Danikevyczius vienok turi skau
džiai Nukandžiotas rankas,

Padowanojo sawo waiką.
Ant Wilniaus geležinkelio 

dvaro, į trūkio vagon? įlipo mo-

teriszkė su dviem vaikais, o bi- jblaivystė, bet tik tas, kad randas 
i. . ... — . j wog ant pU8gg metų davinėja pa

tentus, kadangi nuo Liepos mė
nesio pats paima į savo rankas 
degtinės pardavinėjimą, imti gi 
patentą ant pusės metų ne apsi
moka. Ar azeip ar teip bus, gir
tuoklystė terp lietuvių nepasi
liaus, kol mes nepasirūpinsime 
žmonėms, vieton degtinės, ką ki
tą pakiazti.

lietą tik dėl savęs turėjo. Peržiū
rėdamas bilietus konduktorius 
pagazdino, kad turės bilietą isz- 
pirkti dar dėl wienowaiko,betmo 
teriszkė, kaip sakė, pinigų neturė
jo. Papraszė ji vieno p įsažie- 
riaus, idant tas, atėjus kontrolei 
riui, vieną vaiką už savo priim
tu, žmogus sutiko ir viskas bu
vo gerai. Moteriszkė sakėsi va
žiuojanti į Peterburgu. Ant avie
nos stacijos, netoli Gatczinos, 
moteriszkė pasinaudojo isz miego 
ano pasižieriaus priėmusio jos 
vaikę, paėmė savajį ir iszlipo isz 
trūkio, antrąjį gi, 3 metų sūnų, 
su wisu padovanojo tam pasažie- 
riui, kurisai' laike kontrolės prie 
jo prisipažino.

Lietuvos iszradėjas.
Pagarsėjus savo elektriszkais 

iszradimais ir tirinėjimais ne tik 
Lietuvoj, bet ir placziai užrube- 
žiuose, dvarponis Minsko gub., 
Narkievicz Jodko, iszrado naują 
budę nuėmimo fotografiszkų pa
veikslų isz syk; prie to nereikia 
nė brangių aparatų, nė ilgo dar
bo. Tas pats Narkievicz Jodko 
pritaisė elektriszkas maudynes, 
kurios, kaip raszo AVarafavos 
laikraszcziai, po iszsimaudymui 
isznaikina ant burnos odos susi- 
raukszlėjimus, taigi lyg rodosi 
senelį vėl į jauną paverezia. Jei
gu tai teisybė, k? raszo apie tuos 
iszradimus , tai vien isz maudy
nių galės iszradėjas pralobti, nes 
viso svieto pasenusios moterys 
važiuos į L’etuvę jaunystės 
jieszkoti.

Pasiutęs wilkas mieste.
Į Disnę, Wilniaus gub., 5 d- 

Wasariaus atbėgo pasiutęs vilkas. 
Prisigriebė jis pirmiausiai ant 
mažos salutės ant Dauguvos, 
prieszais Dienę. Wienas tossalutės 
gyventojas, iszgirdęs szunų loji
mą, iszėjo ant kiemo pažiūrėti, 
kas atsitiko, bet czia vilkas tuo- 
jaus prie jo szoko ir sukandžiojo. 
Isz czia atbėgo į patį miest? ir 
sukandžiojo daug žmonių. Isz" 
miesto užbėgo į areziausi? kaimę, 
kurio gyventojai ir užmuszė ne- 
praszyt? sveczię. Sukandžiotus 
nugabeno į ligonbutį.

Pamestas waikas.
Wilniaus žydų sinagogoj rado 

pamest? vaikę, k? tik užgimusį. 
Prie pamesto nuvo pridėtas rasz- 
telis žydiszkoj kalboj, kuriuom 
motina praszo savo vientikių 
priglausti vaikę. Motina vaiko 
pasirodė jauna žydelka, kurię 
vyras apleido, o paliktos namieje 
ne buvo nė szmotelio duonos. 
W argas taigi ir privertė moterį 
neszti į sinagogą užgimusį vai
kę- Ant atsiszaukimo rabino, tuo 
jaus atsiliepė vienas žydas, kuri
sai pamest? vaik? ir paėmė.

Blaiwyst6s apsireisz- 
kimas.

Laikrasztis “Tėvynės Sargas” 
pranesza isz Mosėdžio, Telszių 
pa v., kad czia žmonės su visu 
paliovė degtinę gėrę, taigi žydai 
neiszpirko su visu patentų ant 
dviejų kareziamų. Jeigu žmonės 
paliovė degtinę gėrę, isz to 
galima džiaugtiesi, bet kad tik 
vėl nepradėtu: seniaus,.po lenk
ai eczi u i tuojaus,teiposgi kaip kur 
buvo paliovę, bet niekur ne ga
lėdami rasti kitokių pasilinksmi
nimų, noroms ne noroms priver
sti buvo vėl degtinės griebtiesi. 
Neužtenka žmonis nuo degtinės 
grasinti, bet reikia jiems jos vie
toj k? kitę atsakantemį suteikti; 
kol to nepadarysime, nepasiliaus 
girtuoklystė. Szį met? ne tik 
Mosėdžiuose, bet ir kituose krasz- 
tuose daug žydų uždarė kar- 
czi&ma-t, ne iszpirko ant to pa 
tentų. Priežastis to vienok ne 
yra iszsiplatinusi terp žmonių

Netikri rubliai.
Maskolijoj ir Lietuvoj priviso 

daug padiibtų neva cidabrinių 
rublių. Padirbti jie gerai teip, kad 
isz pirmo pažvilgio negalima jų 
nuo tikrųjų atskirti. Metai ilnt jų 
padėti 1892. Netikri tie rubliai 
neskamba.Todėl imanteidabrinius 
pinįgus, reikia bandyti jų skani 
bėjim? ir neskambanezių su visu 
ne imti.

Suimtas žmogžudys.
Wilniuje, ant Stepono pliaciaus, 

suėmė žydę, Abromkę Miszelo- 
viezę, kurio jieszko nuo seniai 
Naumiestėlio policija už plėszi- 
mus ir vagystas. Kaip sako, 
Miszelovicz ėmė teiposgi daly- 
vumę prie užmuszimo dviejų 
senelių: Kurpicnės ir Kuleszienės 
Wilniuje. Jis teiposgi nuszovė 
policijantą mieste Slonime, kuri
sai, norėjo jį suimti.

Wagy8ta.
Bažnytkiemyj Piszaczuose, 

Minsko gub., vagiliai prisigriebė 
naJkt^j į parCLavinyczi? Jankelio 
Litvino! r paėmė vTsolnų tavo- 
rų už 200 rublių. Neszti visk? 
ant peczių, rodėsi jiems per sun
ku, taigi užėjo į žydo t vartę, 
kur rado arklį, iszsivedė jį ir įsi
kinkė į roges. Nebuvo czia vie
nok lanko, taigi nuėjo pas popą, 
paėmė nuo jo lankę, brizgilę, net 
ir kojoms užsidengti skrandą ir 
kitokius reikalingus daigius. 
Taigi įsikinkę į rogutes, kaip 
ponai su pavogtais tavorais isz- 
dūmė. Apie vagystę davė žinię 
įlpoliciję. Ta susekė, kad va
gystę papildė viens sentikis, .bet 
jo nepaėmė nežinia kodėl, tas ir 
dabar liuosas sau vaikszczioja.

Antroje pasakaitėje, Mendelis 
Didgalvis, buvęs szinkorius, pra
lobęs isz girtuokliavimo žmonių, 
pavedė karrziamę žentui, o pats 
norėjo toliaus.didinti sau turtus 
isz visokių suktumų. Pirmiausiai, 
žinoma, atkreipė atydę ant tų, 
nuo kurių pralobo, taigi ant 
ukinįkų to kaimo, kur pirma 
szinkavo. Czia vienok ukinįkai 
pasirodė jau iszmintingemiais ne
gu seniaus buvo, todėl Mendeliui 
nepasisekė juos cziulbti.

Abi pasakaitės gana užiman- 
cziai paraižytos, tik begalo czia ’ 
drukoriszkų klaidų: ne tik žo- > 
džiai perkraipinėti, bet kaip kur, 
kas matyt isz kalbų veikėjų, ap
leista yra net po kėlėt? eilių.
Baltas Kari Įgys. Versta isz Mic
kaus. 1807 m. SpastuweJ “Garso 
Amerikos Lietuviu”. Shenan- 

doah, Pa.
Yra tai vertimas eilių isz len- 

kiszkai paraszyto A. Mickievi- 
czio. Isz kur czia Mickus atsi
rado, sunku žinoti. Nors Mickie- 
viez buvu lietuvys, bet jis 
niekada nepasiraszydavo Mic
kumi ; vertėjai gi neturi tiesos 
perkraipyti raszėjo pravardę, 
nors ant to butu dar didesnis pa
matas negu su Mickieviczium 
yra. Lietuviszkas eilių vertimas 
neblogiausias—yra vienok kaip 
kur ne atsakanti eilių galai. Kaip 
lenkiszkame originale, teip ir 
vertime eilės silabiszkos. Prie 
tokių eilių raszėjai saugojusi eilių 
galuose statyti žodžius toj pa- 
ezioj formoj, taigi tokius, kokių 
vertime daugiausiai yra, kaip

ėsti—vesti; yra ir netinkanezių 
galų, kaip antai taria, karę. 
Tokių literariszkų klaidų vertime 
yra daug. Nežiūrint vienok ant 
tų silpnų pusių, kaip jau sakė
me, vertimas ne blogiausias,

• “Varpas” savo paskutinia
me už pereitus metus numeryje 
klausia,kas atsitiko su apgarsintu 
konkursu ant paraszymo Arit
metikos? Praszo atsiszaukti. Kas 
su tuom konkursu ir su kitais at
sitiko, mes ir nieko nežinome.

* ‘•Varpas” nr. 12 už pereitus 
metus pranesza, kad ant szių me
tų iszeis tik szeszis kartus ant 
metų. Gaila labai, kad pajiegos 
Lietuvos inteligentų teip menkos I 
Turbut mažai inteligentų savo 
darbais ir aukomis prie jo prilai
kymo prisideda. Skaitlius inteli
gentų kas metp turi didintiesi tai
gi kę veikia kiti, kur kitų aukos 
ant tėvynės labo? Liūdna labai, 
kad tėvynėj, vieton drutintiesi, 
lietuvystės paramai eina silpnyn.

Naujos kningos.
Povogti arkliai ir Mendelis Did- 
galwis. Verte B. irD.Vilnljije.Dvi 

graži pasakėlės.
Yra tai dovanėlė “Ukinįko” 

abonentams už pereitus mettts, 
kaipo atlyginimas už pažadėtus 
priedus. Tematąs abiejų pasakai* 
ežių beveik tas pats. Pavogtuose 
arkliuose žymiausias veikėjas 
yra žydas karcziamnįkas, kurisai, 
susidėjęs su arklevagiais, pava
gia ukinįkų arklius, bet paskui 
iszsipirkus ukinįkui, taigi gerai 
užmokėjus szinkoriui už gerą 
rodę ir vagiliams, arkliai vėl 
atsiranda. Pasakaitė ta ne ant isz- 
mislo paremta, toki atsitikimai 
būva gana tankiai L’etuvoj; 
Wilniu8, kaip pasakoja, yra vi
duriu tokių vagiszkų agentūrų.

JuokaL
ŽVEJOTOJAS IR MOKSLINCZIUS.
W ienas mokslinczius, atėjęs 

ant upės kranto, papraszė žvejo- 
tojaus perkelti jį į kitę upės 
puse-

Susėdo abudu į valtelę ir bu- | 
plaukė į upės vidurį.

Mokslinczius, pažiūrėjęs į besi- 
leidžianczię saule, tuojaus pamis- 
lyj° aPie sw>eto surėdym?, apie 
didum? ir tolumą pasvieczių, o - j 
paskui paklausė žvejotojaus:

— Ar tu, brolau, mokinaisi 
astronomijos? /

— Ne, atsakė žvejoto jas.
— Na, tai teip kaipi kad bū

tum nustojęs vienos dalies savo 
gyvasties, pasakė atsidusęs moks
linczius ir nulenkė gaiw? ant 
krutinės. Wos vienok pažiurėjo 
žemyn, pamatė ant czysto van
dens dugno akmenėlius ir szale 
valtelės plaukinėjanczias žuvytes. 
Pradėjo jas vardais vadinti, o 
paskui vėl užklausė žvejotojaus:

— Ar tu,' žmogelį, mokinaisi 
mineralogijos (mokslas apie 
visokius akmenis) ir ichtijologijos 
(mokslas apie žuvis)?

— Nesimokinau, atsakė žvejo- 
tojas.

— Labai gaila, atsiliepė moks- -J 
linczius, nes per tai nustojai k 
antros dalies savo gyvasties.

Pasakęs tą, vėl pradėjo žiūrėti 
į plaukinėjanczias tai isz vienos 
tai isz kitos valtelės pusės žuvy
tės; nuo pasilenkimo mokslin- 
cziaus tai į vien?, tai į kit? pusę 
valtelė pradėjo smarkiai svyruo
ti, teip kad vos vandens nepri- 
sėmė.

T?syk žvejotojas paklausė:
— Bet jus, pone, ar mokino

tės! plaukti?
— Ne, atsakė mokslinczius.
— Jeigu plaukti nesimokinote 

atsakė žvejotojas, tai nesikrutin- 
kite, nes kitaip valtelė užvirs, 
o jus nustosite ant syk visų 
savo gyvasties dalių.

Mokslinczius nieko jau ne atsa
kė, tik prisitaikė prie žodžių 
žvejetojaus.

Tas rodo, kad nėra žmogaus, 
kurisai visk? mokėtų, todėl 
nieks neturi tiesos vienpusiszkai 
spręsti arba niekinti kit?savo brolį 
jeigu tik tas nori ir stengiasi ko 
nors iszmokti, nors tas ir ne butu 
tuom, kas mums patinka. Ir ne
patinkantis juk gal būt kaip 
kada reikalingas.
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Statistii 
duoda skait

Kiek atei
V . . ...

re i ta J

4....i pereitę mėtę pa-
* Ame- 

rikę pasažtei|* t,reezios- ktinsos 
(teip vad tteinų zv'isčhendeko 

ąž viso 233400 žmo
nių. Tame s falfirtijė buvo: 21895

* • • • : 421^ ateiviai isz
Ir Aw*triįe#, - 30455

pasažierių)

vokiecaiai, 
Wengrijos

ja tea svetur vyrų. Ar < teisingi ^reca” 
tie-laifraszczių pasakojįtnai, ne-' pįkų 
žmfo,lįet matomai atsirado diętal 
vyri§Akių, norinezių ląimės ji 
.koti plie szono tamsveidiių pa
vyru » pasilikusių motefų, arba 
apsigyventi ant niėken/(d®wil* 
d.6md^ salos ir te® elgnesi teip, 
kaip ifcekvienam patinku. Kęgi 
gtAnlto pasakys daHioą atneri-

darbi

jpfių< <;!aH50 italijonų, 13709 
SWedų, 5520 norvegiejcžių, 
1848daniec7.!ų. Kiek atkako Ketu- 
Xlų, statistika ne paduoda..Isz 
atkakusių turtingiausi buwo, taigi 
dęUgiaifeiai pii’įgų atsigabeno 
iezpaiHjonys; aut kiekvieno isz- 
panijoim iszpuoia po 45,30 dol. 
(jų atkako; drauge su portuga- 
Itaeziais 2204>; prancūzų atkakė 
1926; pinįgų, kokius su savim 
atsigabeno, iszpuolė ant kiekvie
nų atkakusio po $36,15; ant 
kiekvieno vokieczio po $35,43; 
ant kiekvieno szveickrieczio po 

I $45,30; ant kiekvieno lenko tik
$8,27J ant kiekvieno italijono 
po $8,45. f .\

- ox *■

Baisi nelaime kautynėse.

Meksike, netoli Zakatecas, už
sidegė kastynės, prie ko 170 
žmonių darbinįkų pražuvo. Isz- 
prądžių isztraukė 10 užtroszku- 
sių, :Ugnis isz syk užgimė San 
Amoro kastynėj ir nuo ežia iszsi- 
platino ir apėmė San Franeifeco 
kastynę. Didžiausias szaftas 
kastynių traukiasi ant 3000 pėdų 
giliai; viena gelbėtojų dali# 
nusileido į patį dugnę, bet ir tie 
užtioszko nuo (irsztų besi ver
ži anezių dūmų.

£ Baisus atsitikimas.

Cuattanooga, Ten? Netoli 
Sherman Hights, ant Cbattanoo-j 
gos priemieszczio, _ geležinkelio 
trūkis užbėgo ęnt vežimo, ant 
kurio važiavo kokis ten nuo- 
terisekė Wordvard su1 10 savo 

įr Vaikų; molina ir szeszetas vaikų 
likosi ant vietos užmuszti, o 

| t re jalas sunkiai sužeistų, isz

_ du gal turės, mirti. Szeimyna tą 
gyveno netoli miesto ir ‘ važiavo 
pas tėvę, korisai buvo mieste. 
Wėžtmas i; likosi ” į f*zmoteliuš‘ 
sudaužėtas ir abu arkliai ,'mž-

F ri‘4,iįoM M%

ja net 97 ne vedę vyriszkiai?

Prekyste ir iszdirbyste u± pereita 
- aąsraiie.

' Pereitę fęvailę Suvienytose 
Wie#ipatys^ėae Sziauriniės Arne^ 
kosi buvo 295 nueibarilirutiniinai i 
Kanadoj gi 50, taigi isz visd 
345. Pereitę! inetę 1ę paczię eę- 
vaitę bcivo1 jų B36. Dano prekyi 
bos- ageritura paduoda, buk da
bar teip prekyštoj, ;kalp ir iszdir- 
bystėj užtėmytihas yra pagerėji
mas, nors ne znaimusl Bankine# 
vienok operacijos didesniuose 
miestuose susimažino, sulyginant 
jas su ta paezia sęvaite pereitų 
mėtų; pereitę metę vidutintezkai 
buvo jų ant 3,9% daugiau#: Chi- 
cagoj gi pereitę metę buwo net 
ant 10,5% daugiaus negu szįmet, 
taigi czia sumažėjimas didžiausias.

Pties- 
irių bu' tai filius,

įgalėk sztltą yra
gausta p^ū^^ottšszįkidinių 

Ii)

W Nąv IĮaven, Con. Di rbtmį 1 
wės gutniniųpszdirbimų Li^Uau- 
dės’o, po kelių mėnesių stovė-

darbinįkų gavoM&rhę. **

•tų,
Vood

•f^Janton, Oh. Sudege ežia d 
dele b nto dirbtuvė 

kę kek^gzimtai 
dari

a

u t i

ojanm, km .. 1 Mikti, j vi c u

, bet tęsyk mes pats ui savo 
bus ir atsakytume;

kitais, ne g

tais Vilė
iuu

nru 711 tokih' nSn 
•abcisžkA Mes 

_ ių 
tfenę, bet peczius pa’ 

 

BAUaibL užgeso, ji . pa^ JtfilU:., 
^tafei^poi^jp/jHlBj^ytįfl 

Bepilant kerosimi# ’.szsyk užsi-

■e i j

už pi
gi af^dėjįgtf

Įdėję 
kitų 
tu- 

kitų 
ki- 

inti( 
iems 
kyti.

Mes
jmd^> i&sk

užmanymas- dauginus pritarėjų,

tH8ai klau»y- 
masdiktai pakilo, nes “Rytas” ir 
\ J4- jį?A j - ,

surand 
meirdau
. Mes tikėjomės!,
ir kriti

nesuen 
sitarėn
gui tiĮL 
ežioj, t|jom 
atsilienK^

niekada ana isz- 
ripažįstant e'^ftrf- '

y6 juokui
pu “Kard^ 1* Jnuetf

per

niekada

T&kil priskaityti ir 
sentikių, u!iiirrOms

czbru* galiaia.»-u>i prasti, matome
■an ežiai 
;kai.įn|^

prauivper tai, Vietonsusi art ftrffab'

nonių; jiems 
ligi ant ūkės 
r*rie maskolių 
į<5 szeimynas 
Į randas da-

** ** ** *12^7 desiatinų ž|mės. Parube- 
^inlų^bę valszcziuo^, kaip antai: 
jttjbttako^Aifdrii&jav o, Wiversių, 
SzikeVaznos, SarGnįl
su maskoliėzkų uLiĮįkų. Telszių 
pavietyj buyo'c^

nėra su vi-

npskolių: 448 
moterys; gy-

Lyucauotas.
Ciiattanoooa, Ten. Netoli nuo 

ežia, miestelyj Soddy, b kosi lyn- 
czuotas negras, Charles Brown, 
sūnūs vietinio pastoriaus. Už 
puolė jte girioj einanezię jaunę 
merginę, Lillie VYalkef ir suia- 
gė. Dalinėję apie tę ataitikimę 
žmonės leidosi vytiesi kaitinįkę, 
kurisai pasislėpė mažoje triobelė- 
je.. Apstota* gynėsi ir mirtinai 
paezovė konSlablerį Sedlerę, bet 
likosi paimtu ir patalpintu kali
nyj. Apie pusiaunaktį Nusirinko 
50 ginkluotų wyrų, paveržė 
Brownę sargams, įsivedė ir 
korė ant tilto., • į

pa-

iid ,>.»įoioprwi ojlfi' 
Ik-.v <i:bjuI šenNauja biznierių draugyste. ■ 

k. Isz San Fraueisbo raszo: ežia 
susitvėrė nauja draugystė isz 97

Nelaime antjuriu.
Garlaivys kbfaifMinijos, “As- 

siriati”, kurisai buvo iszkeliav^s 
isz Portland, Me. atkako į Hali 
fax, N. S. ir praneszė, kad 15 
dienę ^Vasario, jis patiko .be 
plaukianti isz Londono į Ne v 
York^ garlaivį “Čambrian”, 
w<$Črofc pagadytę aut vidurio At- 
la^tikoį paėmė jį ant virvės ir. 

. norėjo pritraukti į Kalifas, bet 
kad aut jūrių buwo tękart smar
ki vėtra, kuri virvę nutraukė ir 
pririsztę “Čambrian” greitai to- 
liaus nustūmė. A^sirian jieszkojo 
aųo laivo tris dienas, bet nerado. 
Taigi n turbut “Čambrian” su 
žmonėms FT-8U ta vora i s pasken
do.

Pinfgn dirbėjai.
St. Loris, Mo. Wietinė polici

ja. ąusekė ezia.lizdę pkiįgų dirbė
jų, Atlįekamę nuo dąrbo liikę tie 
vyrukai apWėredawo ir ant vagys 
tų taplėezimij. Užėję isz netyėzių 
į P’PįgV dirbtiii^^ pblicljantai ra
dojuos prie darbo; trys dirbėjai 
likosi jsuareaztuoti, terp kurių 

' M-v$ena&buwo vos j^ 'metų am
žiaus. . •oii^r.T/ V'g ovi:e »‘k.S ■ 

ijėiciš OįėbiiKf lėV hjJtSu'I 
» Nelaime įaąz; geležinJkello. .J, į 
įsa .General N J ’Y. raszo t paša- f 

žierinis trūkis geležinkelio Neny

Gaisrai. U
St. Lęui^, Mo> Sudegė cąia 

tripbpą pJ^erchuntą Eschange”^ 
vienon i#p seniausių ir gražiausių 
visame mieste. Blėdį įkaito ant 
800000 dol.

’ 0ąwEGO,. N-, Yr ^Sudegė czia 
hotelis.‘/Ring|and House”, $chi- 
liogo restauracija ir daugelis 
krautuvių. n Daugelį apsistojusių 
hotelyj svecaių {msisekė teagel- 
bėli au dideliu vargu, užtai daug 
jų daiktų pružuvo ugnyje.

. t Tiešdarių butas, rsusirinkęs 
Jeffersonvillej City f Mo. užgyrėi 
bilių, pagal kurį visame sztete 
ne vale d Vas isz kam j n m, kurisai 
:ne Imtų ukėsu Suvienytų Wiesz- 
patyszczių, davinėti szliubų.

I t Ne v Bedford, Mas. Dirb
tuvėj “C’ashuah Mitl” atsitiko 
smarki garinio katilo explioz'ja, 
nuo kurios ‘ užsidegė irisą dirb
tuvė. Du darbinįkai likosi ex- 
pliozijos užmuszti.

t JVjtominge, Pa., netoli Wil- 
kesbarret Pa.,po kuriuom trau
kiasi kastyčių olos, įgriuvo žemė 

įir 25 triobos įpuolė į senas kasty 
nįų olas, ant 25; pėdų giliai.

Į ■ - • ! Z”3 ;,.x 'C. . į - i1

i Isz'darbo lauko. 1

rengia sztraikę; jie reikalauju 
pak^lymo užmokęsnio ,už dąrbę 
ir sutrumpinimo darbo laiko.

v AleXandku, > Įnik i l Stiklų 
dirbtuvė A‘American,b sd iVisu 
sudegė. Blėdį.: ngnjee padarytę 
akdito ant 200000įdok > .*[ .r į
' 1 Salt Lame ■ Crir, * 

Kastyhės Dufmar, Nerudoj,- 1P 
kosi su visu uždarytos, kadangi 
jose 600 darbiriįkų pakėlė sztrni- 
kę.

i - •!>_>?• i> F ė - IGalesbubo, III. ' Siuvėjai 
pakėlė ežia sztraikę, kadangi 
pardavinėtojų kompanijos nu
mažino jų užmokesnį. , 
_ Yirdon Coal Co. Macaupni 
Couplyj. 111, kalnakasiai pakėlė 
sztraikę, kadangi kautynių aawi-į 
nįkai numažino uždarbį ant 10%.

1 Clav'ėtand, Oh. '^bln^kai 
Globė Irbn Works paliovė dirt>ę 
todėl, kad dirbtuvė priėmė ir 
neprigulinczius į uniję darbinįkus.
i ( -i-n i \ f i ’ 'A* ■ ’i \ • i i v

5 Ludinoton, Mičii. Laivųisz- 
kmvėjai Flintų & Pere Mar-, 
ųuetoj paliovė darbę. Reikalauja 
jie po 20c. už valandę darbo, 
kaip tai seniaus buvo. Sztraįkuo- 
janezių yra 400.

Pin^ųuBG, Pa. Canadian 
Pacific geležinkelis davė padirb
dinti 60000 tonų plieninių »-sė- 
nių. Saėnis tas dirbdina dirbtuvė; 
Camegie Co. Ta pati dirbtuvė 
dirbdina 30000 tunų szėuių dėl 
Anglijo? geležinkelių. , . . k i

CniCAoa, III. Isz 550 vyrų 
ir motėrų dirbanesių cigarų dirb
tuvėje Eugene Varteurfi A (Jb.% 
ant kertės Michigan avė 4? Ran-1 
d oi p h str., 400 paliovė dirbę; jie 
reik&iauftf’įiakėllriro užmb’kešn’id, 
nes visur ' unijų datbinįkal' už
dirba beveik dusyk daugiau*. ■ !i

•f Betleųem, Pa. Cziohykpz 
ežioj dirbtuvėj “Betlehųm Iron 
VVprks”, nuo 1 dienos Kovo, li
kosi numažintas darbinįkų už
darbis. Tas pasiekė- 1000 
darbinįkų. Užveižėtojai dirbtu 
vės pasakoja, kad nemažinus 
darbrnįkų uždarbį, jie užtai galės 
ant ilgai suteikti jiemsdarbę.

, 5 Cbicagos skarų dirbiny ežių 
darbinjk.ii, kurie buvo pakėlę 
sztraikę, grįžta vėl prie darbo 
tuom tarpu; priesz 10 vienok 
dienę Kovti tuvi susirinkti hbiejų 
pusių iszrinktas santaikos sudės, 
kurisai iszduoa nusprendimę ant 
pusės metų. Pradėjo jau dirbti 
darbinįkai szitų dirbtuvių į Ei-, 
sendratho & Co.; Grey, Clark A 
E?gle; Lambeau Leatįer Co. ir

lięjp; drabužine potąrįąakė^ nuo 
koji wisa užsidegė, Namieje j 
bųufęi xwięn^( duqr# buvę užraj 
kmtop. Užsidegusi ęorėjo Jaukto 
isąbėgH, bet ųe įste’ągė dųrų ątj 
(akyti. (Norėdama ugni užgesinti, 
jį szolco į kitę kacębarį, kur bu? 
wo lova, pagriebė ą|io jQ»;užkĮ<M 
dalę, įsiviniojo, .puolė ant lo*: 
vos ir ežia apmirė. Pamatę ugnį, 
kaimynų ;pą«4a^ ugnaįesius, 
tie atbėgę iszvertė duris ir rado 
lovoj deganc^i^ rpoterisz^g; 
paszaukė ambulianšo wėžimę ir 
nugabeno apmiru^ię į ligonbutį. 
Czia ję dar atgaivino ir iszbuvo 
ji gywa iki 11 vab, paskui pasi
mirė aprūpinta S. S. Sakramen
tais. A. a. Prancisžkė Ražuiienė 
paėjo isz Kauno gub., Reseinių 
pa v. VTiduklės parap. Jukainių 
sodžiaus. Tėvas jos, Jasulis, ūki- 
nįkas Jokalnių sodžiaus. Buvo ji 
wbs 18 melų, 5 sęvaitėš kaip 
apsivedusi; pusė metų kaip į 
Ameiikę atkako.
. Ataijankėf; pas ^aus ChicągOO 

lietuviszkas prataiMcziu8, kun. 
M, Kravczunas; iszkluusė spa- 
viednės wisuę lietuvius ir pasa
kė puikų pamokslę, už kę, var
du visų Cincinnates lietuvių, 
iszreiszkiu per ląikraaztį szirdin
gę padėkavonę-

B. Goldikis.

* j Isz Grand Rapids MIch.
Lietuvys, Audrius Margaitis, 

' apsirgo ežia 4 d. Wasariaus| isz 
pnulžių pradėjo karszcziuoti, pa
skui gi durnavoti teip, kad ne ga
lima buwo jį oamiejelaikyti—ųu 
gabeno į ligonbutį, bet ir < zia jo 
ne galėjo laikyti, iįe# daužė vis ] 
kę, kas tik jam pasisuko. Turėjo i 
isz ligonbuczto atgal atimti ir pa- 

' talpinti Kent County Joel. Czia
M^?|dieųų’ir:Pf«|FH* nu

vežė į Kalamazoo^ bepręczių na
mus. Kaip girdėt, cąia truput į pa 
Sigerino. Margaitis paėjo isz Su- 
vąlkų redybotsNaumieszczio paw. 
Griszkabudžio vaiiystos, Žarde- 
lių kaimo.

Reikaluose emigrantų na* 
mo.

Ar nužengė, pryszakin musų 
emigrantų namų reikalai, neži
nia. Antai “Vienybė” paduoda, 
kad ant to yra jau surinkta 117 
dol. 9bc., bet prie to nepriskuity- 
ti tie 50 dol., kuriuos Szvento 
Kazimiero ■ Draugystė A^ąterbu- 
ryje nusprendė paaukauti; p^i- 

’d^jus v tuos, bus jau isz viso 
: 167 dol. 95c. Tai dar wis per ma- 
ižai. Jeigu su tuom,tęip palengva

Paliekame “Kardui” musų pir
mutinį iszsitsrimę už juokingę 

>ymę arba veidmai ningę laikyti —1 Ct-- 
srytiesį nematome, reikalo* ikaf 
daugi jis palemikode griebiasi ne 
tinkanezio kialfl; teiposgi jo atsih 
liepimuose per daug > piktumo, 
vibnpuaystės,: netihksnęzių ap- 
azviestiemą ii; palcrinzantam# 
formę, jp. mažai perti krinanezių 
argumentų. Ginklais, U kuriuos 
vKarda/’ laiko už tinkanczius{ 
mes pasinaudoti ne galime—to
dėl.ir mlisų gi d ozai turi pasilikti 

no-

3494,5 desiandhlj. •t4neweiio. 
pav. buwo 287 ūkės maskolių

kario pagone Gepevk.^ ^ayųga 
Lake linijos. Isz szeszių žmogys
tų važiuojdnezįų ęztrįtkario vi 
gone, Jp^Baldvln isz Watėrlon 
likosi mirtinai .sumankyki, 0, ke
turi kiti oasažieriai įunkiai su-

, 5 SteatoT i|l. Star. Čoal Co.
i priėmė 46.0 darbinįkų, . ‘ ! ' 
M' <{ o( M’.tdS: 'H -o <b>

.5 Lpng ;RųPr! Oh. kastinėse 
pradėję ftafhfr' r .u’o

ii PiTT*TbN, 4 -PaJ Kastynfej 
Tvidf kuri il^af stovėjo, pradė
jo wėl darbai, noieiv ,’pi.v <’)t 
Ji A^glijbj dta&iė'jkar ir tarnai 
geležinkelių Northvestern pakėlė

r “r&ninį ><iįin;Zk 
■, j 5 ProvWence, R. f. <Irys dirb-

bar pradėjo, ežia .duduti, ns
j Y Ifaivbdiš'* w.v V’aJi Rivfe^- 
sid« '8tėel Works pradėjė Wėlr 
darbę tapriinaa diktki dkfMnįktj.

5 Mil^aų^ec.murinįkai pakėlė 
sztraikę; jie reikalauja. 8 valandų 
darbo ant dienos ir pd 40c. už va- to'dak ! • ' -

• »j i!-?, { triv,«av9ljlT« »a »ęį b < 
J 5 . Aurora, Ind. (Sudegė cąią 
krėslų dirbiųvėf!pęr kę 500darbi 
tjki ?et^o d,rb..; ugui^

neiį&hriedushj vyristkiųį isz ku J «
rių kiekvienas padėjo į k^ię po
100'^3** *tta keliauja ant laivo

eįry rEdwarda” į’,pietvakari
iąs kfasztaa, kur, k*ip sako, Įi>

kosi Htrasta'puiki nė apgyventa «.v ... . .
ant vidurioOoėaim kala. Ptemiaite (»,»* •amtųkm.įattt sava MG>rih' 
laikroszcziai gtfreino, buk ant *a- 
los.Sfc Johii, aut Plėtinių Jarltj,

rqntį.d‘Gaąsp’;’ redakcjjąįpaąuką- 
wę 25ydol. apgaraiųo> rjaki«»& 
aukojo pav ei kalę, tikime, seka 
ir; viąi Jietuvisakį- jąikraazcziaif 
Lietų voą redakcija ta prta to pri? 
si deda; ąnt emigrantų, namoį au
kaują'; iazlęiitojąs A, OUzi'Vukis 
25 dol., redaktoriąs Szernas ,10 
dol., Alekaandravyczius . dėl. 
Prabaszczius Chicugos lietu vil
kos parapijos, kun. Kravazonas 
aukauja tuom tarpu 25 
dol- —- tolinus gi, kada tasai 
užmanymas įsikūnys paskiria 
100 dol. Tikimės, kad ir musų 
skaitytojai, pagal iezgalėjimę, ir 
prie to prisidės. Aukoa bus ap- 
garaytos laikrasztyje.

* - T i I į u /. ....-! h ■ ' i I ! I
Isz Balti morčs.

’ Su darbais eina lietuviams 
prastai. Cziu - beveik visi lietu
viai kriaueziai, pereitę sztraikę 
praloszė ir per vąsarę beveik 
nieko ne uždirbo,, tai dabar su 
visu vargas. Skaitlius mokin
tinių inųsų mokslainėj sumažė
jo; i priežastis to sumažėjimo 
yra—ilgas darbo laikas / teip, 
kad pabaigus jį, jau nėra kada ei
ti į mokslainę. , Mokslainėj visgi 
dar mokina 4 mokintojai: Anta
nas Bacevyczia Isz maskolistkos 
Lietuvos ir 3 isz Prūsų. Baltimo- 
rės lietuviai pykosi su sawo jva 
baszcziutni ir. tai užtai, kąd pra- 
baszęziuB valdė pats visę para
pijos kasę be jokio komiteto. 
Baltimorės Medicinos Akadenįiję 
lanko du lietuviai studentai: Ai? 
tmias Baeevyczius Jy Andriuj kiek genaus yra ir (Novo Aiek- 
Graiosmias neseniai’gi ję pabaigė 
J. Margaitis. Margaitispasirūpino 
ir įsteigė vakarinę mokslainę, 

n kuri lietuviams neatbūtinai buvo
reikttltagž .ahtr pa.slitoklAitoo:a& - 
gliazkos kalbos. Tikimės, kad fir 
data*r besimokinanti daktarystos 
lietuviai: Bacevyasius ir- Grai- 
czuoas ; teiposgi kę inors . . gero 
mums padarys. Studentas. .

i Isz Albany, N. Y.
Tprp musų lietuviu uieko ge

ro ne girdėt; girtuoklystės gir
inę užima vietę. Pereitę nedėlios 
dienę lenkiszkos baiuyczios ku
nigas, |K> lenki ša kam pamokslui, 
atsiliepė lietuviszkai. Sakė jis,/ 
kad nė viena tauta teip slykąz- 
cz ui nesiėlgia, kaip lietuviai: sa 
kė kad pats prisižiūrėjęs kaip lie
tuviai blakinėmis barszkina lyg 
bitės aplink avilį, bet kaip pa
klausiau kodėl neina į bainy- 
czię, atsakė, kad neturi kuom ap
sirėdyti. Pasibaigus to pamokslo 
žodžiams, ąugraudytilietuviai isz 
bažnyczios iszsiskyratė ar pradėjo 
ramintiesi, teip, kad saha- 
nįkaį net no spėjo lietuvių blaki
nes pildyti. Lankosahunus ne tik 
vyraį, bet irjmotecys su blakinė ; 
niis. Garbę pas lenkus musų lie
tuviai nužudė,* ne» bažnyraia jąu

bergždžiais.! Nuo to\gi mes 
rėtume apsisaugoti, it L

Swetimi Balsai.
P. Syrokomla patalpino Lvo

vo laikrasztyj, “Przeględ 
WscuchpolskiM, antrę sawo rasztę 
apie Žemaitiją. Szitame raszte 
peržiūri jis ma^koMtre ižemės val
dytojus, augirnę maskolių skait- 
liaus Žetjiaitįjos miestuose. Isz to 
raszto matyt, kad maskoliai 
ozia ne labiausiai tarpsta.

Kauno pavietyj, ant 1691 viso 
skaitliaus žemės savinįkų bajorų 
lenkų, buwo tik 129 tokių žemės 
savinįkų ne lenkų, taigi masko
lių, ir jiems priguli 165 dvarai 
užimanti isz iriso 37,300 
desiatinų žemės, taigi 16,7% že
mės plotų bajorų rankose ėsan* 
ežių. Wilkmergės pavietyj, isz 
1087 bajorų žemės savinįkų, tik 
99 buvo ne lenkui, taigi masko-i 
haiar votfiecztai, kuriems prigu
li 38,578 desiatinų ir 1452 ketw. 
sieksnių žemės, taigi 12% vigų 
plotų žemės bajorų jankęse. Ne

^Mieetuęsę tęiposgi maskolių ne 
dauginusiai yra.Pirmę vieta užimą 
Kaiižajį kipiuĖiėjl8S|^ roį inwe> 
maskopų 14308, ugba 21;86z; viso 
akkitliaus gyventojų, Wilkmer- 
gėj buvo jų 2287 arha 13,88$ ; 
Naujame Aleksandrove 528 arba 
6,^0%; Panevežyj 1619 arba 
8,82%; Sziauliųose 2576 arba 
17,42%; Telsziuoae 279 (skait* 
liūs jų diktai sumažėjo) arba 
6,71%. Paviecziuose (po kai
mus)! buvo: Kauno pav. 2194 
(skaitlius jų sumažėjo) arba 
1,23% ; Wilkmergės paw. 2624, 
arba <1,11 %; Panevėžio 1683 ar
ba 0,78% ;. Szteulių 3525 arba 
1,49% ; Telszių 2365 arba 
1,24%; Reseinių 5210 arba 
1,15%, Taigi isz viso po kaimus 
K&uno gub. yra 20482 maskolių 
arba 1,51 % ; miestuose gi 22,583 
arba 13,70%.

Laikrasztis lenkiszko Zvięzkdi 
“Žgoda”, pradėjo jau talpinti sa£ 
vo seninus pažadėtus straipsnius 
lietuviszkoj kalboj. Raszėjas jų, 
p. J. Daigas. Kalba raszto gėrės- 
nė negu sėniaus buvusiuose rasz- 
tuose p. Žmogaus bet mislies anuo
se bu wo daugiaųs. DaŲar rąszėjaa 
pasirengė skilty-e lenkiszko laik- 
raSzcžio lietuviszkoj kalboj* len
kus pamokyti apie Lietuvių Įsi o-; 
riję ir dabartinį jų padėjimę Mas
kolių į jĄ^ie j?
tiek pamokina lief\iwiszkuš skai
tytojus lenkiszko' laikraszczio, 
kad priwedkUwlėti| eitatę isz 
Dauksnto ir tai viskas. Raszėjas 
sal^o; kad tautų istorija maž kę 
gal pasakyti apie lietuvius*-tas 
ne tiesa-—tautų istorija gana daug 
gal kę. pasakyti apie lietuvius tiki 
žinoma,; • kę ewarbesni istoriszki 
darbai apie juos sako, tas ne pa-l 
telpa į pradinius istorijos mok-i 
slaiųių rankvedžius. i

straipsnis dar ne užsibaigia, t 
antroje pusėje autorius žada iša
rei kszti nežinantiems nieko lietu
viams apie jų pidėjimę po inas-/ 
kolių valdžia, bet jeigu tiek pa
mokys ktiip apie Lietuvos iyLori-< 
ję, tai bus ue kas. / »)

sandrovo pavietyj^i kurį skaito' 
už labiausiai sumaBkolėjusį: czia 
yra 605 bajorai žemės aav|nįkai 
lenkai, o tik 112 ne lenkų dvarų 
savinįkų; jiems priguli 46,4431 
desiatiųos, taigi 21% visos d va-' 
riazkos žemė# tani# pavietyj. Re j 
seiaiųi pavietyj ant 956 lenkui 
dvarponių, 60 yra ne lenkų, tavi 
gi tik 6,2%. Czia ne lenkų dvar-d 
{Minių rankose yra net 82445,5 de I 
siatiuų žemės arba net 26% bajo- 
riszkos žemės.Tetezių pavietyj isz 
462292 desiatinų bajoriszkos že
mės tik 42829 desiatinių ir 752 
ketv, sieknių yra netenku rankose 
ję valdo 58 ne lenkai dvarponiai, 
taigi isz viso netenku rankose 
yra 9,26%. Kaslink Sziaulių ir 
Panevėžiu . ' navieczio—trūksta 
reikalingų žinių kaslink skait
liaus maskolių dvarponių ir dau
gumo jų valdomos žemės.

Bandė ctąa maskoJiszkas ran
das priveisti ir maskolių smul
kių žemės aavinįkų. Nuo lenkų 
maiszto iki Sausio 1895 m. randas 
pargabendino 1100 maskoliszkų 
szeimynų,! kurioms Žemaitijoj! 
dawė 33720 desiatinų žemės. 
Lz viso Jų, yra ii 1000 žmonių. 
Kaip jie iszsiskyrstę po Žemaiti* 
ję, trūksta užtektinų žinių- Kati
no- pavietyj yra 400 ūkių prigu-1 
I i n ožių maskoliams*, kuriems pri
guli 5822,17 desiantinių žemes, 
arba vidutinistkai ant ftzeimynns 
po 14,5 deąialinos. Tra jų^ visose 
volostėse Jsaėmus. vien Sere
džiaus, WeliuoJ*os, Jelenorovto ir 
;Sųrviliokių.; daugiausiai masko
lių smulkių žemės savinįkų Kau
no pavietyj/ yra į Aleksandrovo 
węJo<Įl«j, M* «pie 1MK> J J A nglių kastytė Schsenow 1

Isz wisur.
Kaime Koernitz,

I

netoli.; 
Breslau, Prūsų provincijoj Sile
zijoj, užgimė gaisras. Ugnyje 
sudegė 3 vaikų sodąunįko Speer.

U Netoli Maskvos, geležinke
lio trūkis nusirito nuo augszto 
kelio pylimo. 19 važiuojanezių 
trukiu pusažierių likosi už- 
muszty.

Ti
U M aras, arba pavietrė mieste , 

Bombay, ipdijose, pradeda ma- 
žintiesi; pa»kutiųę sęwait^ bu
vo ežia daug mažiaus myrių 
negu sėniaus.

U Lz Stralsundo, l’rusuosė, 
raszo: žvejotojas Genz iszvažia- 
vo apt Baltiko žvejoti su trims 
savo suminite; bet’ užėjo ant jufiu 
vėtra, apvertė Urveli jr vift 
prigėt# 0 " i1’ 1 ,J>-’
f! ’ ii f.. ; j - :< .ltin e! o »d

, Walker O-klojf Co.,, jin w«o . ^e> ui llc 4mooių 
,1609darbiau. .,- .ki|tė) i»į kaUė jg „ąi.v.jų, k,i

«r r,- —- ** 'tjė ir tų laikraszczių, kurie turė
dami didesnę anĮržmoiiių įtekmę, 

‘neatsiliepia, apie |>atį užmapy- 
mę n^ garo tez lupų' .neiszlei - 
įdo. “Sipllė’*^sako, kad lietuviai 
privalė vien prisijd^i Ptoįgaią^ 
prie uhaikyprę . parengiu, kitij 
taulų emigrantę namų ir viskis 
bus atlikta. Teip,b|l.tų attikta,bet 
ar ant naudos lietuvių ateivių? 
Ueigu'stiisidėti'su kilsią, tai žmv- 
taa,. lietuviai greieziausiai prisi
dėtų prie lejjkų, tuom |arpu is? 
to^ių šusidėjiriių iki žzio| lietu* 
virti sau naudos ne turėjo; užsi-* 
dėjo isz vien ba|nycziasį. pet*j 
pastaeziųs, kaip tik’ lankams ue-
Vbi^iį. Jaugiau, pinigų, teip jie b’t *kant-

lipiniais elg&i, kad tie turS-1r “« A1>«WW,
0 tlųo pastatytos bažųyczios. a|> 
itrauktr. ‘ Ks-gi qatw užtikriną, 

kud.su eoligiantų hamais bus k,i- 
taip,. ] Ant galo angliszki ųę,

Ne 
ežiai 
kiszkuosę . .emigtantų . namuose s. 
kas, ten blogo atsitiko ir jie, įsi ( ‘
kiszus Nev Yorko emigruotų ko-' 
raisoriui Seuerui, likosi su prie- ' j
’itafU tpollcijdS uždarita ii. pąrkrejptus .
blpgi(£ą$ai, , viąuęjgaį //ats^tį|i7 
ti, ,ae sakome,, .kądjję nę, galėtu,, 
kiši likti talifetuvhų uždėtuose na

11 Detroite, Mkjh. murinįksi 
padarė i sutartį su kioiitraktornta 
kasi ink užmokesnįo ui darbę ant I 
sziųlmotų. Murinįkifi gal difbtį 
Vien >pas : priguli nesi cm įl unijas 
meisterius,jeigu kas to ąė pildytu 
moka bausmę iki 50 dol. už kiek- 
vienę'ąjrl}.’ Murinįkiil *'gWd6j‘|lo 
*3 dol. 60c. ui^ iliizlidssdarbo; 
isz to tnoka jie'-IOtc*. į tntljd^kĖsię 
imt fiatrdos furibe/ių jJo 51 fti. 
amžiaus Unijos sah&ri^,’ taigi-atR 
nducltli t*^,' fcufre -jiti' ne^al tiėit

•iUŽdirb«lf:
. 41 <5non š i »l. nj| į į »iw t

: oi x?i jtajp ;<iv. b
y ♦ Ip A J . L *1- fili.( Lietuwiszbu dirwu

d m>l 'pa A M ERIKO.;’ i 's o

gatawa, ’ .o aut ko kito į rinkti 
pinįgua į dar (* * neaumislyjo. 
Nėjpkių ;■ draugyszcaių pas nm; 
nėra, nes musų broliai sako, kad 
žydas ui; baro geriausiai visųkiua 
reikalu^ atlieka- Jeigi} ir toliau?; 
ines teip elgsimės, tai jau ne- 
žiuiakas iąz mus pasidaryą; jau 
dabar Jie kartę girdėjau. ^vetjm- 
tauozįus kalbant, kad mea bjaip 
re»oi už gyvulius; aztai, aakė sy
kį pamatę lietuvi us,jąuczi ai ateit

Ji
„ PittMono teatrtlfezka

'! - kuopa1 ” .pff»b
22 d. Wasario parengė teatrę. tąinu.^. 

BuWb parbdytąs veikalasj).! Gu- tfokiszk 
žucžiO, pd vartau PoiikflP Muži
kai? ^Alrtoritti ifitikb rdrbi

Kardui.
Gaila mums Ubai, kad turime 

atsisakyti <( nuo tolesnių ginezų 
‘bu “Kardu”, kadangi jis ne at-Į 
skirią argumentų p ąo sofizmą tų, 
jcuip seiliaus ne/ atskyrė pseudo-

pailarytę skaito ant 100000 dplgf 
,į! ^(Bbazie, Tndi Anglli| kasty

irio, ntttep^endė: nbo.l d< G 
io mėnesio nutnežihtt kairi: 
iu uždarbi ant 10%.

girtus ir he gjilimtf rėikalauiV nJo^ 
hę n rqf es i jop ąl iszk ę a Storių am aio • 
'į-ių: Garbė tdtfėl jiem# už jų dar, 

. ha, už jiį uorę ąįitfeiktl jmuty bfy- 
' 4iatds geminį paBilitfkstuiniriio

budę fregu <i1 Mliurti?, kurtubsė'

į?U kityis.maiszo* Uoliausi jperkęį- 
cfcią.i pramig (/nųaų iazsitarimų 
" iMivisąkai
su variuoja, ;.ToKi gipcąni niekada , 
ipiuyjP’rM, gal ij I
Kate’mvs niekada’ į susipratimu

Vilkmergės pavietyj 1890 he-. 
skaitė t maskoliszkų l kohontelų 

, £403, gy vensinczių ant 397 ukių; 
turi jie isz viso 7277 desiatinas; 
ant kiekvienom itėjmfyžios iszpuo- 
ia po 16 desiatinų. Daugiausiai 
jų yra Už{>ol$ė valszczmje, nesi* 
80Q: nėra malkelių su wisu szi- ; A • r -
tuose walszc«iuoee: TraszkunųJ • .. wo^’b e**-» ‘

... „rT, ... .r .[namai umniko Sazonovo. Bute-’ K.wkkų, WuUku«k>ų,Ko-.r.ų,. w»b h)a4i ,u.. 4
Pagirių ir> Koastantmovo. Naujo) aM*jĖ_a:1w nA * k U^e 4 lteJ,drowo .pavietyj:) bjo «el

r . bčti, bet ir pati sunkiai apdegė.

' ainė, "

Ostu Sternheqgo'pavietyj,* Bran- 
douburgijoj.į užgriuvo kastynių, >i 
ploąpr ųžmijMč 8 dąrbinjkus/Už-  ̂
musztiejiė paliko paežius, ir wai- 
kys. ™j u isyHncJfc ; u

n Isz Roslavlio, Pietinėj Mąs- 
kolijoj, rkszo: Kaime Olszanka

į500 i ūkių < Irandft i duotų miško
‘‘"riuOM gy'L.’ ''»iUU1-

veną 3600 maskolių, pems /pn* ^okierijoj,^žsidegė Wrbnketi> 
, guli i82}4 dės. žemdi. taigi ant pardivinyczia ir-dirbtuvė; ugnis ’ 

po 16,5,Rasei-! 'gretoi,', apėmėį Jrfi)katmyayitflif
niii nniviafui aLnitn 1 rnufilrnlin ~ mr »

guli 82l4 des ieuids. taigi ant

nių pavietyj skaito 145 maskolių

pardavinyczia ir dirbtuvė; ugnis

stovinezias triobas. Workero na-

kud.su


£

mai užsidegė nuo apaezios ir tokiu 
budu ugnis užkirto kelią iszsigel'oė- 
jimui ant wirszaus dirbantiems 
darbinįkams ir darbinįkėms. Dau
gelį isz jų iszgabeno per liepsną 
atbėgę ugnagesiai, bet kiti isz 
iszgą-zczio szokinėjo per langus 
ant ulyczios; daugelis iszszokusių 
yra sunkiai apsikulusių.

|| Mieste Veronoj, Italijoje, su
degė puiki Szwento Zenono kate- 
draliszka bažnyczia, prie ko pra- 
žuwo daugelis szwentų relikwijų 
ir daugelis labai senų ir brangių 
dailės darbų, kaip antai abrozdų 
statujų ir 11.

paskui paleido sau į nasrus dujiniai. Waikas tas turi jau metus, 
szuviu, bet tik sunkiai susižeidė, 
Waikas numirė, tėvas gi yra Ii 
gonbutiyj. Į

fl Warszavos universitete lai-||H iizgą^zczid, negalėdama žiurė- 
kė dabar gydytojaus egzaminus ti , 
seniausias turbut studentas—70į: 
metų Rokas Borisfk. Gimęs jis 
1822m./Gimnaziją _pabaigė Su-, 
valkuose, bet kad truko jam pinį-; | 
gų ant pastojimo į universitetą 
—taigi po dvarus turėję vaikus r
mokinti. Kada Warszawoj likosi į ii ,ią Czarac] 
uždėta Mediszka Akademija, jis į 
ją pastojo, bet 1863m. prisidėjo 
prie lenkų maiszto ir priverstas

galw4 L'i i" tai dideli
ir s įtiki,teip kad jis netik kad ne 

itsistoti arba sėdėti,bet ir gu
imas daug turi nukęsti. Motina

kanczias savo vaiko, pati 
i rgo, paskui szoko į szulinį ir 

ta ‘ i ii
ų.Uigol. ) ,3.0r.

J
Miestas Artw^ot

apfi 
pae skandino.

geogbWS,±’^ ber
an

Į| Auginimas arbatos ant Kau
kazo, Maskolijoj, gerai pasisekė 
krūmai auga gerai. Dabar arba
tos plantacijos užima jau 20 de- 
siatinų, bet randas ųar parsiga
beno 200 pūdų sėklų. Taigi gal 
neužilgio Maskolija turės savo 
locną arbatą. __ ______■ ti o a#j i 

.* Afrshire, ■ Skotiandijoj, dl- 
nafhito dirtuvSj atsitiko smarki 
nitroglicerinos explio«ija, kurids 
visa dirbtuvė likosi iszgriauta. 
Balsą expliozijos girdėjo ant 15 
mylių. 15 darbinį k ų likosi už- 
musztų, yra vienok daugelis bai, 
sįiu sužeistų, isz kurių gal keli 
turės pasimirti.

sugrįžo tik 1895m.

• U Peterburgo banke, vvienas 
jaunas urėdnįkas, įspraustas ežia 
per protekciją sawo galingų gi
minių, pawogė 14,000 rublių ir 
iszdumė į užrubėžius, bet iszme- 
tęs pinįgus, kada ne buwo isz ko 
už kotelį užmokėti, likosi atgal į 
Peterburgą pargražintas. Taigi 
gawo jį atgal, tik be pinįgų.

|| Ant Porapels uolų, netoli 
salos Hainan, chinieczių pakran
tėse, susidanžė japoniszkas pasu- 
žierinis laivas “Himiji—maru”. 
Iszsigelbėjo ant mažos valtelės 
vien vienas aficieras, kurisai isz- 
buwo ant jūrių 4 dienas be val
gio ir be vandens. Ant pasken
dusio laivo, apart jp tarnų ir ju- 
rinįkų, buvo 13a ptsažiefiiiU^/O* 
aidi OOAMHH—

|| Prūsuose, 1892m. 2562 ka
talikai perėjo į piotestoniszką 
tikėjimą; 1895m. gi metuose 
tokių buvo 2994. Už tai protes
tantų perėjo į katalikyste 1892m. 
267; 1895m. 369—taigi daug ma
žiaus negu katalikų. Daugiausiai 
katalikų pametė savo tikėjimą, ir 
priėmė prbtežtoa)szką, SUzijoj; ! 
czia tokių buvoįl8Š2tn. 837, 
1896m. net lOlt? V

dėireįafal jtiose ttiiTkvarbiiį užduotę- .u/oų poliumi 
1 ’'91 Ahglerugsztia yfa teiįjosgi viena isa neiriatohų miisų at
mosferoj ’ sūdėtiriTiį Ir' iidrs desrimt y j»tukstancii ų dalių oro r 
yra tik keturios anglerligsžties dalys, turi ir ji Labais : 
svartri^ užduotu. Suprasite tų pats dažinoję, kad vįflinuganr • 
ti ant žemės augmens trankia anglis isz angjęrugsztį i8? mu-r 
■sų i atmosferos. Karia augmens apmirė ir nyksta, tai angle- • < 
rugsztis isa jo grįžta vėl’į onp tas jiats yra ir jeigtf jį^dėgų j 
name, Jwkitos;vel pu^sK augmenims minta žvejys ir tdldtf 
budu,; jie prisideda prie tvėrymosi jų kūno. Žvėrys kVėpuo ’J 
darni i^zpuvzia ąngleri^sztį.ir kaip jie apmiršta, kūnas jų > 
genda jr isz jo tąsai garas grįžta vėl į orų. Tokiu btidn: anid 
glferugsztis oro yra tai medega arba sudėtiniskūno kaipi 
žvėrių, žmonių, teip ir augmenų, bet; jis pasimirus gyvu-, 
tiamš arba atigmeūimB, grįžta ągal į orų, isz kurmio likosi 
paimtas.- Taigi tasai’ sudėtinis ‘nuolatai keliauja tai i^ž oro 
į gyvulių ir adgmenų kūnų, tai fez tų vėl atgal į'ūr^. u 
-us j-nuJ-nti! oizf“xJ> uųnibuui ici^if ua. jp-teimfud
h-< ' •; ■Įgilintas ir atszalimafe oro. i '1 ' J 

žinotejąut kad ųors ne galime matyti drp, bėt jį jau- \ 
cziaine, jeigu jis kruta.j Nė mažas vėjas, nė vėtra juk ne 
gal būt matoma, bet mes jaueziame jų smarkumų, jų kru-H 
tėjimę. Ir stovintį orų galime jausti isz jo szilumos arba : 
szalczio. Oras kaip ir kitoki kūnai gal įszilti ir įszilęh atn 
auszti. m _<iO ,A . ><" • ri

j Tų įBzilimų ir atezalimą galite suprasti tėmydami į t$, 
kas daruail musų gyvenimuoBO, musų namuose. Iszėję žie«. 
m$ isz szįlto 11 kambario į laukų, jaueziate. szaltį; nuo -, 
ko tas paeinaž Žinoma, kad tas ųe paeina nuo mątomo' 
daikto, kadangi jūsų kojos, nors atsiremia į suszalusių že-; 
mę, bet apautos į skutimus czeverykus arba į czebatue, ne 
pasiekia suszalusios žemės. Priežastis, kad jaueziate, įszėjęJ 
į lauką, szaltį—yra szaltas oras, kurisai jus apsiautė ist risų' 
pusių ir stengiasi paveržti jums jūsų szilumą; žudote tei-’ 
posgi savo kūno szilumą per jos spinduliavimą isz jūsų kūno/ 

.taigi kad jūsų kūno sziluma spinduliais bėga į orą. Istbuvę 
ilgesnį laiką ant szalto oro ir sugrįžę į sziltą kambarį, jau
eziate szilumą. Ir tąsyk czia szilumą gimdo ne koksai mato
mas daiktas, bet tik sziltas oras, kurisai jus apsiautė ir ku
risai savo judlumą suteikia jūsų kunui.

Taigi oras gal būt vieną kartą sziltas, kitą gi szaltas, ’ 
bet visgi mes jo ųe matome. Su pagelba termometro (prie
taisą szilumos mieravimui) galima susekti mažiausias szi-' 
luinos arba oro temperatūros permainas, kurių ne gal stf-' 
sekti nė jausliausia žmogaus oda. • ' J ' '

jiKodėl oras vieną kartą būva szaltas, kitą gi sziltas? Isz 
kur ta sziluma paeina? Kaip oras tą szilumą sugriebia? 1 

Pasinaudokime czia paprastu ir kiekvienam supranta
mu prilyginimu. Žiema, kada ant lauko oras szaltas, musų 
kambaryj, jeigu jį pakurėme, yra szilta. Degant malkoms 
arba anglims kakaly j, oras kambario tampa szilteanis negu 
esantįs lauke.. „; •

Bet ir lauko oras gal įszilti nu^> szilumos spindulių, 
kokius į jįatsiunczia degantis koksai kūnas. Vasaros laike 
lauko oras tankiai būva sziltesnis nagu oras musų kamba
rio. Visa ta srilŪMa paeina nuo saulės, kuri yra dideliu 
deganeziu kunu, siunezia seilumos spindulius į visų^ krasz- 
tilta ’JfV ,<Uiu; •/! ,./n:b. n / d / ‘■' ‘J.’ '"' 1

Bet jėiįu saiilė nkidlatai - siimėziži sziltirrtos spindulius 
ždmės link,' tai kodėl oras kaip kada būva szaltas? Padėki- 1 
te tei’p Savęs fr besikurinanezio pecziads kokią noTs uždan
gą, o persitikrinsite |uqjaus, kad dalis szilumos einanti fez 
pecziaus likdsi Sulaikyta. Isztieskite ranką ant saulės spinr • 
dųjįų kelio, o pankui padėkite knįgą į tarpą rankos ir tų 
spindulių kelio; persitikrinote tuojaus, kad jūsų ranką at
siradusi aut kelio saulės spindelių, įsziįp, bet kaip tik ant to 
kelio padėjote, knįgą, jau ranka toliaus nė szyla. Kiiįga 
aulaikėant kelio szilumos spindulius bėgahezios tiesiog httb 
saulės prie rankos. Ant toj atsirėmę sprendžikme, kad jeigti ■ 
oras yra šiai tas, tai koks nors daiktas mažai įszilęs uždengia - 
kelią Saulės ejnndnliams.'.: '

Debesys sulaiko bėganezius nuo saulės szilumos špin*'! 
dūlins. Nekartą gal pats užtėmyjote persimainomą tein- ; 
peraturos, kaip tik tetų saulės it žemės atsirado tirsztas t 
debesiai tuUjaue pajuntate szaltį; kurisai pasibaigia tup- 
jaus, kaip tik tasai debesis nuo saulės pasitrauki, kaip jbs \ 
spinduliai vėl liuosai iki jus prisigriebia.

Patsai oras sulaiko dalį saulės szilumos ir ji sunaudo
ja ir juo storesnį oro plotai, per kuriuos bėga szilumos 
spinduliai, juo daugiaus szilumos jie sulaiko, įgeria. A- 
part to, juo gulszcziaus puola szilumos spinduliai, jtlo ma-'1 
žiaus jie szildo. Widurdienyj saulė stovi augSztai.ant dan
gaus įr todėl nuo jos bėganti ant žemės spinduliai puolą 
beveik tiesiog perpendikuliariszkąi tjr todėl ant savp ke
lio patinka plonesnius oro plotus. Jdo saulė nusileidžia la
biaus žemyn, jos spinduliai puola gulszcziąi, juo sioreą- . 
nius oro plotus turi perbėgti. Todėl tai vidurdienyj yra į 
visada szileriaus negu isz ryto arba vakare, nes isz ryto ir i 
vakare szilumpp spinduliai bėgą priežemės gulszcziai. t . A

Naktyj-.kada saulės ne matyt, 'saulė tiesiog ne srildo 
tos žemės dalies, kuri yra tamsoje. Ta dališ tąkart ne tik i 
ne gauna daugiaus nuo saulės szilumos, bet dalį ’ i^ato loč- 
nos aiunezia j Sizaltus dangaus ruimus. Tedėl tai paktysbe-

I va visada szaltesnės uždietias. • [ J ’h-H bn’l - - i
Vasaros laike, vidurdienyj saulė augBZcZiiiU^ iszkyįa - 

ant dangaus negu žifemą. Todėl tai jbs spinduliai prisigrie'- ';'^ 
bia; žemės mažiaus gulszcžial it reikiaperbėgti mAp ! 
žesnius, plonesnius Oro ruimus negu žibina, kada, , kai p gb; ■ | 
rai žinote^ į ii* I ^idutdiėįiyj saulė nepasiJęelia labai augaz- ! ■ 

K .O idi. .’{ >iėiį $r i t // . nb |
.j /Jęz to W9O matote,i kad ąziluma musų žemės paeina > | 

nuo saulės įr kad jeigu koksai kunaė užstoja kelią tiemfr 1 
szilumps spinduliams, tąsyk jaucziam^ sząitį. .1 ’ .1 ]
. - Isz kitos vėl pnsės, jęign szilumą ta paeitų tiesiog f j 
vien nuo saulės spindulių, tai jaustume ją Ytep tąsyk, ka- b i 
da Saūlė szviėczia. Apsiniaukusį diena turėtų „ būt ūbai , 1 
szalta, o naktyj turėtume tokius szalcziųs, koki žiema retai 
mus atlankų.;Matome, vienok, kad be teip yra. Apsiniau- | 
kusi diena kaip kada būva labai szilta, apart to' gerai žinoF* 
me, kad naktis teij>osgi ne visada būva szalta. Ant to pasi 
rėibį’iįrendSiame, kad kokiu nors budu saulės sziluma su
sirenka teip kaip, jjaveikslan, žmonės ant žiemos surenka • 
laukų javus, kuriais iki nauju maitinasi, ir paskui ta sų- ? 1 
rinkta sziluma susinaudoja tąkart, kada saulė ne szildQv . ‘

Grįžkime vėl prie prįly^iuimo. Jeigu pristuntsite kėdę 
-------- . - . . prieseais besikuririantį peczių, persi tikrinsite, kad ji teip į- ' 
t Neprapuolė jo ne laszas, bet tik jis persikeite—tai- kaito, kad negalima už jos tvertiesi su nuoga ranka. lūs- 1 

LiuivutA « ukinnli ir kvhn > nr« Tn T tetykite dąbąr kėdę tpli. nuo besikurinanezio pečziaue. per-
sftiKrinsite, ipid’ ji ataiiszo. Dalis todėlszilumos bėgah- J 
ežios spinduliais nuo besikurinanezio pęcziaus likusi kėdės į 
medžio peripta iii: paskui' vėl pnįi atiduota. j,. „ 

hi.>i ui t
d u k t į j. i i, , ii ; (Toliaus bus)
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IJIALIS.
Pagal prof. A fchi laidą Gelkie ir kitus.

J -nu ’bh ,♦•į-'y• U '.dazjpdu a'ijtftb d eo»»’/? 
iena ir naktis paeitu nuo saulės ant 
ikro gi tas paeina nuo sukimosi že- 
ialėiųte tą lengvai suprasti. Paleis- 

padirbtą vilkelį, persitikrinsite, kad 
ieosyk jis rodosi lyg kad ant vietos stovėtu, nors jis smar
kiai sukasi ajdink savo koją. Tokiu pat.- budu žemė sukasi 
ajJink savų,j^zį, nop Jos aszies isz tikro nėra; taigi žemė 
>evKasi inlurir savo jmrorį.

PhimKrtė'dabar koKį nors apskritų daiktą ir laikykite 
jitikrinate, kad viena to daikto i 
jbs Bzvieeos apszviesta, kita gi į 

ižpkkaiį Atkreipi bus szeszelyj. Jeigu to daikto nekruti- 
nate, tai tisada ta pati jo pusė bus žvakės szviesoe ap

šaukti aplink jo vidurį, arba 
persitikrinsite, kad kiekviena 

jūįpusė buspaeilium tos szviesos apszviesta ir nuo szviesos 
vėl į szeszėiį pasitraukia. Tokių budu, nors žvakė pasilie
ka vis toj paezioj vietoj, bet paežio sukimo musų apskri- 
czio užtenka ant įvedimo kiekvienos jo vietos tai į szviesą, 
tai į szeszėlį

Jeigu dabar, vieton mažo apskrięzio, atkreipsite savo 
mislis ant didelės musų apgyventos žemoji; yietop, žvakės 
bus dideli saulė, tai lengvai suprasite, kokiu budū sukimą
si žemės aplink savo aszį gal suteikti tai szviesą, tai vėl tam
są visokiems upinės krasztams.

Ne mislykite vienok, idant isztikro kokia nors aszis 
trauktus! per vidurį žemės. Aązis žemės yra tai vien 
bruksznisjungiantis dvi žemės vietas, ties kuriųms jis pe
reina per žemę, taigi tas vietas, per kurias pereiti turėtu 
gajai ilgos sztangos, jeigu tokią butu isztikro žemės aszis. 
Vietas tas, taigi galus tos nematomos asziee vadina poliais, 
viens isz jų yra pietini* arba antarlctiezkae, kits gi eziauri- 
nis arba arkti*zka*.

j nematomą savo aszį žemė apsisuka į dvide- 
s valiidas. Per visą tą laiką saulė stovi ant 

lės krasztai būva jos apszviesti, ku-

įbA
ka aluose, isz paleųgy%s|ęą|ą H
wini žemės nJot|Kap| kųripatowi, Rpdoa|fį°‘n?yl‘yi7Pitowi-

rhįi Jeigu szią žiemą

gd, Ištiek jo buwo pereituose

į Kaime Diatkov, Briansko 
pavietyj, vienas darbinįkas, 
maskolius Malcevo dirbtuvių, 
pargrįžęs nuo darbo namon, rado 
verkiantį savo trijų metų sūnų. 
Tėvas tuojaus užriko^a^ J ia Va
liau tų verkus, t>‘t kad tas nei to-
wė^ tai pradėję jį mu^zti.’Befr ir 
ryto?ztė, žinoma, vaiko ne nutil
dė. Tada tėvas p igiŽebė jį už 
kojų ir įsiūbavęs drož į peczių 
teip, kad vaiko galvą į szmote- 

tai pui
kus yra maskolių žmoniazki jaua-

kai
SU.

daųgaus Keliones, isz 
mes aplink savo aszį^

uS

rėti, kf jjflityai a|*wu- Izpkkalį Ahkrėlpth bus szes
gojimo miesto nuo paskendimo

^Oį
„ _ Y1*—

apleisti sawo namus ir bėgti isz 
miesto.

awattsr

tarnai, tą paveikslą peka ir že
mesnių luomų maskoliai.

li'' Oran apskrity}, praneuzisz 
koj valdyboj Sziaurinės Afrikos, 
Algere, wietoje Azu Zeffl, surado 
petrolejaus (kerosino) szaltinius. 
Susitwėrė tuojaus kompanija, 
kuri nusisamdė tuos plotus ir 
rengia ežia szubiius- Dabar dau
giausiai kerosino skaitinių yra 
Amerikoj ir Maskolijoj ant Kau
kazo; tie tai krasztai aprūpina 
žiburiais bewe»k wi^i kvvietą. 
Parsamdžiusi plotus su kerosino 
szaltinius Algerijoje kompanija 
tiki, kad po kelių metų Pran
cūzija ne reikalaus kerosino i«z 
swetur gabenti, nes turės sawo 
locną- - . ;. t •

Į hiĮMfzlaf r j j garlajvvys 
atgabeną į Condoną 

16 jarinįkų nuo paskendusio nor- 
wegiszkp laiwo. fPersia”. lėlike 
dideles wl?t¥oš Mbha'rtrk patSbdyjiJ 
ant jūrių laivvę, kurisai 
pagėlbos, taigi priplaukė prie to 
laiwo, kįriuom l>uwo “Persiu”, 
nuleido walteles ird^zgelbėjo iri
sus nuo ja jar’taįkus; pats gi Uai- 
was buwo pusiau perskilę ir jip 
neužilgio paskendo.

|| WafS^ako^ įdkraiacifaį pa
duoda, katt daugelis fabrikinių, 
prekėjų ir namų sąwinįkų mieste 
Lodž samdo sau tyczia tokius 
tumus, kurie nieko daugiaus ne 
wetkia, tik nusikaltus kuom nors 
sawo ponui, turi nž jį areszte 
bausmę atsėdėti. Matomai tankiai 
czia fabrįkaįtai įjĄgū,.
jie sani,do tokius sap tarnus^ ku- 
riėmb, kaip sako, nėra jie taeko-uė

^C| EKzh vetpoliaus, ant 
Kaukazo, rtfraet 29 Sausio azių 
metų, keletas vyriszkių iszėjo ant 
medžioklės ir medžiojo netoli bė- 
ganezios czia geležinkelio linijos. 
Diena buvo saulėta, graži. Apie 
4 valandą iszgirdo jie ant dan
gaus smarkų griausmą, kaipi 
nuo szuVių tukstanezio kanūoliiį, 
paskui i|zgirdo nmųrkų szvilpi- 
iną, pastyędė ant dažgkus gazinis 
del^sys, po keltų minutų ir tas pra
žuvo. Matomai puolė isz dangaus 
meteąALfĄbųt- prisigtielMjs .hižsų 
oro, «ltljrn|nįwwip į kalio,kad 
ne tik užsidegė, bei ptriik$itė\į 
gazinį debesį.

* p t------•-------------- -  * *
Į Profesorius > universiteto 

miecte Gapobridge,,GR. Bone, i-« 
rado teip jo pramintą elektriszką 
akį, \u kurios fpag4lba '.galima 
visiką matyti, norajr per storiau 
rią'si<rfą, Kaip ir tą viską, ką 
žmogus tuii sawo kiszeniuj, tei
posgi ir žmogaus viduriuose, 
^pie tą nauįą iszradimą daug 
faėzo įMaucuzifczl<i Jir aagliszki 
laikraszcziai, bet jie ne iszaisz- 
kina ant ko pare/n tad‘-y ra i tasai 
naujas iszradimas. Tokia: elek-

I triszka akiai didžiausią naudą 
galėtu atgalienti gydytojams gy
dant ligonius, nes gydytoju? tuo- 
jaus galėk matyti sergtrnczio vi
durius ir greiežiaus numanys, ko 
reikia aut iszgydymo ligos.

dirba, geras užmoka algas.

yaU Italijoj atsitiko studentų 
maisztaf. Pradžią padarė studen- 
tai Bolonijos universiteto. Atka- 
VuXgz thri vefsltėtą apiewAtliko

^vįeĮtftJeįpų gi pradėsit? jį 
iplKiiko* aū vidun.ai ą Askį. jx

|| jszlrkucko raszo apie neis?- , 
pasakytai greitą nykimą vienos 
cziabuvių žmonių giminės, kara- 
gusų. Pabaigoj pereito amžiaus 
dar jų buvo keli tukstaneziai. 
1850 m. buvo jau jų tik 543 du- 
szių; 1865 m. 533; 1869 m. 500. 
1892 m. jų užsiliko jau tik 456, 
o 1894 m. buwo jau tik 349. Ma
tomai puikų buwį suteikia jiems 
prakeiktas maskolių valdymas, 
jeigu jie teip urnai nyksta. Mat 
maskoliai kur tik atsivilko, kaip 
maru užkreczia ne maskoftszkus 
gųivąfcgt jų dorą, af-j
>zwietimą ir sveikatą. Ir darmas^, 
koliszki laikraszczioi, nužudę g^ 
dą, drysta iszgirti newa geradė- 
jystes, kokiomis parai apdovano
ja visus savo pawaldiniUs. Tegul 
tokios geradėjystės ir carus pasie
kia, tai pajus kaip jų geradejys 
tėsyra saldžios.

|| Mieste Kutaise, > ant Kau
kazo, ką tik pasibaigė prova 
plėszikų, kurie užpuolė ant ma- 
akolisako siat^iatikisako kJiosz- 
tariaus Notoarpevoi j iszfdėsMė 
kliosztorių ir snieidė jo perdėltnl' 
Kirilą. Wlsf suimti užpuolikai, 
isz likl*’
sudd nubausti: & ant 12 metų, 
kiti gi 3 ant^ ^ metų isztrės 
minio , ant Sikbalino, UžpuyLė 
jie aid minėtai ĮkMoiztbtiaub kilK- 
tyj, 15 Rugpjuczio pereitų metų, 
sužeidė su peiliais archimandritą , 
Kirilą, kadangi tas nenorėjo pi 
njgus atiduoti, pagriebė 300Q 
rublių piu^ų ir daug visokių 
cidabriuių d.tikt ų. Kada buvo 
jiems perskaitytas sūdo nusprėn 
dimas, viens isz jų iszkoliojo sū
dą, sudžius ir visus mąskohszkus 
popus ir zokonįkus ant Kaukazo.

geležinkelio stacijos, deimantų 
prekėjas, holendietis, keliaujantis 
į Maskvą, pametė deimantų 
maiszelį vertės 800000 frankų. 
Wagoue patėmyjęs tą, iszszoko 
isz vagono ir sugrįžo atgal į salę. 
Czia priedais jį iszėjo kiksai 
wargzzas, ęlytnyczios darbihįkas 
ir prekčjui pamestus deimantus 
attdawė. Prekėjas dawė jam už 
tai 200 rublių, isz kurių teisingas 
darbinįkas labiaus džaugėri negu 
Ica W nMlIlUinill na ub/u ■ rr " kt 1 'iitii! t va 111 n *»

lingai jį pasveikino,, kad reikėjo 
paszkukti’ ’pb!?rriją. ktii? ’ isžvėlkė 
studentus laukan isz universiter

Studentai Rymo universiteto: 
ežią pulkai ^tudentų traukė ųjys 
ežiomis, daužė f langus ij* . Vpi'icHa 
nekenaziamus profesorius ir la'k- 
raszcziu-; Neapoliuj ne davė 
profesoriams lekcijų skaityti, 
ranagzios demonstracijos buvę 
teiposgi universitetuose: Messi- 

Sienos ir Macersto. 
Universitetai likosi tuom tarpu 
uždaryti. pakol ne pasibaigs

|| Isz IrWto, r Rytinė* ’Ma^Kdfr-"' 
jojPWškJ: Užveržėto j ak’ miėMb 
ligoilbuczibr Ukr*Uoew, kuris n i 
už-girtnuklystą likori nuo wiėtos 
prą^Jjiut'fs, patykojo, kad* jo. 
mųfcųris iszėjo į. nuėstą, paėmė 
nuo nesziotės siuvo mažą waiką, 
nusineszėjį į kitą kambarį i? pa
leidęs tris szuwius, jį užmuszė

n .j.vi
» b £ . MM’raszo: w.ieni metai atgal, kaime 
Naidenka, Vieno uklnjko szeirty- 
nęj užgimė waikas: waiką moli
na žiide pati.’Toįiaus pjs'rodėj 
kad wai^b gįdwa pradėjo auglį 
neproporcijonal'^zkai, o kiti ku 
no sąnariai (šų wistf paliovė augę, 
augo wien galwa ir tai labai iy-

-Aplink 
azimts ketui 
tietos. Bet tie v
rie į jų nukreipti. Visada viena žęmęą pusptujęi būt apšvies
tą, kita gi tamsi, visai teip kafpiratit ^no apdtrį&ib,.ku
ri mes laikėme ties žiburiu, r^n^vai galite matyti, kad 
jeigu žemfi stovėtu, nesisuktu, tai viena jos piue ne maty
tu niekada saulės szviesos, taigi visada turėtu naktį, kita 
gi nuolatai butu apszviesta ir ųežtnOtŪ, kas m yra naJjtitj. 
Bet kad,žemė sukasi aplink saVo’k^į, todėl kiekviena jot» 
vieta atsikreipia į szvies^; tai vėl isz jos pasitraukia. Kada 
saulės szviesos spinduliai prisigriębia^niuąų kra.-zto, turi
me tųsyk diena; kada gi mes atsirgdMii Hz Jtitod tdidl. sau
les nukreiptos žemes puses, h i d1 L i

Mums rulosi, kad saartė 
tikro gi įėmė turi keliauti, ąpįpk favų ąųį,
į'priešingų pusę. Rytmety j pp^
kuriij saulės spinduliai apsevie^š 

i. __

- -1 . lk
žemė ir mes ant jos pasitraukėme j prieszingų szalį; toksai 
kilimas sablėbtraukiasi iki pietų, paskui yod^ai, lyg kad 
Mtė,nyn I vakan**: iwatai
besisukdama artinant prie saules aps^viesto^ ^zoųę. Net ię 
naktyj, tėmydami užtekanezias ir husileidžiauczias žvaigž
des, galime tėmyti sukimąsi žemės aplink savo aszį.

Kai papikimasi žemės aplink savo aszį gimdo diemį ir 
naktį,teip kitokia žemės kelionė apdovanoja mus metų da
lims. Žemė ne-tik sukasi aplink sAvo aszį: drauge su tuom 
ji keiįauja aplink, ąąųtį.; J^ęjionę tų mokslinoziai praminė 
bėgimu arba; revoliucija; kelias gi, kurio laikosi žemė ke- 
įi^ųdniųa aplink saulę, vadinasi ekliptika. Žemė niio saulės 
yra ant szimto keturesdežzims devynių milijonų trijų szim- 
tu keturesdesžimts tuktftnnczių kyliomėtrų. Žemė, int api- 
bėguno tokios didelės kelionės aplink saulę, reikalauja tri
jų saimtų Bzeszesdeszimttes penkių dienu arba vienų metų, 
nors bėga darydama apie trisdesziints keliometrų kas sė- 
kundip ' * ‘ -K • ' .’i < rf 41 . //

1. Ką# tai yra oras?
Jeigu mes pradėsime gerai temyli1 vifekį, kas ^aplink 

mus yra, tai rodosi, pirmiausiai atkreipsime atydę ant oro.: 
Mes jų ne matome,jis yra visur, kur tik mes esame 
ir galime būti. Jisai payeikųle mažina mum® karązj 
tį vasaros dienos* tai vėl kaipo audra ‘viskų gtiebia, k:Į pa
tinka ant kelio. Kas tai yra.oras? Jis nors ne matomas, 
bet yra tai daaktae materijaliszkas. Kilmxlami ir nuleis-, 
daiAi grėltai rolika^^hS/jaucziate oro pasiprieszinimų. Tą 
orą juą aii| galę^aucziate, nors teiposgi jo ne matote: jus 
įrithrf Jus megalite nuo jo apsisaugoti. Jia-ui»
kloja •žb’rtię iM vfsų jo^įmsių ant 80 kyliomet storai. 
orų, kurisai isz visų pusių užkfttt 
mosfera. ('liemiszkas oro padalįiiii 
parodo, kad oras ne vienodas, bet| 
dviejų nematomų gazų; azoto ir oxį

kūną saules spuetulun apse vieptą jf per uu Hul* 
laisva šrąįę.lvfjĄja 

■" ant dangau daAgrtftvbet isz tikro ji ne kyla, ti

• Į) Isz Odesos raszo: neseniai 
trys piktadariai naktyj priėjo 
prie kiemo durų namų K. su 
sawo padirbtais raktais atsidarė 
duris ir įėjo ant kiemo, tikėda
miesi, kad jų nieks be užtėmyje. 
Tuotn tarpu matė juos įeinant 
panaktinis ant ulycėioe stovintis, 
Samochin. Kaip lik vagilai nu- 
traukėtoiiausį kiemą,Samochin iuz 
patykų priėjo prie kiemo durų, jas 
užtrenkė ir užrakino, nes pikta
dariai’paliko raktą, O paskui pra
dėjo ekamby Ii. VVagi liai' pajotę 
pavrojų, pradėjo praszyti isziehti, 
bet kad nepasisekė, szeip teip 
užsirangė ant namų stogo ir sto
gais bėgdaiUr, stengėsi ištrukti; 
nuo ulyczios gt bėgo peitcijantai, 
t.eijf M41; hot; ptpįą | jie 
galėjo p«sbdūptbiAxtigufo: maty
dami, kad ne iazLruks, nusileido 
žemyti ir p:isiduw6 policijai.

“ fP&rtrro gūb: 

npjtart^l ’^'hKvenitB^ ’ ‘ukitųlid 
h iel6v*o?Ątfagirdę*,* ' litd’15 Tasai 
ukinįkaa iszvažiavo su reikalais 
į miestą Krasnouftmską, basi k i- 
rionie, niekeno nė užtėmy tas, 
jo'aut kiemo auoukiūjko,1 paė' 
mę* kirvį, pasislėpė arklinyežioj. 
VVakare, sugrįžęs gaepadonua ir 
užėjęs ant valandėlės į butą, 
pa&kąį Užkinkė arklį ir vedė jį 
į arkiiniką. Czia Moko prie jo 
pasislėpęs baszkirion a ir Sudavęs 
t-u kirviu, užmuszė aut vietos, 
KUIowo moteris,' negalėdama 
sulaukti wyro, iszėjo pažiūrėti, 
kasau juom atsitiko; wos įėjo j 
arkliuįką, pu si slėpę-i piktadarys 
ir i,ai.. drožė su kirviu, betone 
gerai pataikė. Sužeista inoterisz* 
kė iszbėtru aut, . ulyczius jr.su

kiai iza) 
li&yi ...
tų*rar-

>arį sau- 
>mų da- 
ių, priei
ki aplin-griebę, pastoja matomais

Kui tainsu; aieiių gi, lygioj szvi&cįįtakių 
me, lyg kad jos butų prapuolu^ro^iors ’

. Svarbiausios vienok oro dalys yra toA, kurių be uiatSo- 
me ir terp tų yra dvi veisli, kurių negulima Ažttnfsfctl,taigi 
—vandenė garai ir anglerugsztis. 1 , . ‘ J '

Kas tai1 yrK vandens garai? idant, galėtumėte geraį jų: 
paėjima;sųnnm4K nužiūrėkite Į verdantį katilų. Isz katilo 
kyla AnbUten tialtf.gptrkippakilę į vįrszjj py^sffįy. ^et ^ta
tai isz aj>acziop, taigi isz katilo, ^yla vis nauji: vanduo ka7^ 
tiku inažinaeil pakol .ant gult, jeigu jo liepripildysime, isz-j 
nyks su visų ir katilas būsi su visu sausas.. K ii paųįdarė su 
vandeniui kurio buvo pirma pįįųaę ^tUaįt /rer8iKęĮjįę(fcji^

gi isz skysto persikeitė i lekianti ir kybo į orą įszkįlęs. Jo 
’ tnedėga, nors nė ifiatjoma, '^ra isz tikro"IlOllbar '6re teip 
, kaįp ir t^pyk, kada jį pylėme į katilų." “ ‘ J,’ ’ t
1 Tajgiįoraa yi^da .turi tųaž&nsj jų-' daųgiaus vapdeųs 
i garų, nora.to nematome, kai.jparteka Kaipo garai,; 0a« 
‘ rai tie ginateįdebf»ia<2 miglas, lytus, ledus ir sniegų. JeigUj - 

ne butų oro, tai ant žemės viskas iszdžiutu ir nė jokia gy-
I ‘
i

s ffu 
oi Jo;

jr.su


Wietines Žinios.

— Saliunįkas, po nr. 5026 ant 
į Ashland avė., Fr. Roessler, nuszo- 
■ wė savo paezią, o pankui pats 

sau paleido szuvį į ausį. Kada 
ant szuvių subėgo kaimynai, 
rado abu jau negyvu.

— Petras Mackey, inspekto- 
| 'rius Chicago Gaslight and Coke 

Co., ant susikeitimo 37 ui. ir 
geležinkelio linijos, atbėgusio trū
kio likosi suduotas ir numestas 
į szalį ant sargo budelės, bet teip 

' smarkiai, kad atliko ant vietos.
— Booth Tucker, jenerolas 

| Salvation Army, atsiszaukė įmie 
. sto btilmistrą su tikrai naudingu 

užmanymu: praszo jis, idant 
i tuszczius miesto pliacius pavestu 

betureziams, ant kurių jie galėtu 
auginti daržoves ir kitokius 
augmenis jų maistui reikalin
gus. Chicagos bulmistras remia 
tą užmanymą.

— Gyvenanti po nr. 84 Wade 
str., M- Czesik, praneszė į polici
ją, kad yra pas ją 14 metų Mal- 

į vina Kulczina. Praszo Czesik, 
idant ją priglaustu Humany 

Į Society. Mergaitė gyveno pir- 
miaus pas savo szvogerį, po nr. 
495 Noble str., bet kad ji ilgai 
negalėjo surasti sau darbo, mie 
laszirdingas szvogeris iszvvarė ję 
isz savo namų ant szalczio.

— James Murphy, saliunįkas 
po nr. 754 Root str., likosi su- 

| aresztuotas todėl, kad laikė tris 
metus saliuną, bet ant jo ne bu 
vo iszpirkęs laisnio. Isz lauko 
szildo rods ne buvo, bet užtai 
viduryj buvo saliunas su viso
kiais gėrymais. Kaip sako, gerai 
jam sekėsi, turėdavo daug sve- 
czių, o terp tų atsilankydavo 

f tankiai ir policistai.
— Chicagos miesto rodą pri- 

I ėmė naują bilių, pagal kurį likosi 
į užkrautas mokestis po 100 d oi. 

ant metų ant wisų pardawinėjan- 
czių popierosus. Apart tor už 
laisnį' popierosų prekėjai turės 
mokėti po 500 dol. ant metų. 
Arti mokslainių iki 200 pėdų ne

Pasarga.
Nuo 1 Kovo, 1897, susitarė 

visos bankos imti po 25c. už su- 
kolektavojimę ant kiekvieno 
czekio iszmokanczio kituose mies
tuose. Tik už tuos czekius n e ro
kuos nieko, kurie bus iszmokami 
mieste Chicagoj, o ant czekių 
mokamų kituose miestuose turi 
būt užmokėla po 25c. už kiek
vieną. Dėitogi lietuviai, prisių*- 
datpi pinįgus ar tai už laikrasztį, 
ht ant knįgų, ar ant iszsiuntimo 
į Europą, teiksis juos siųsti 
paczto “money order”, arba 
expresą, o jeigu maža suma, 
registruotoje gromatoje, o 
czekius nesiųskite, nes mes 
kiekvieno czekio turėtume 
dyti po 25c. Ekpreso czekiai
geri, nes tie yra iszmokami Chi- 
cagoje; privatiszkigi czekiai turi 
būt sukolektuoti ten, isz kur yra 
atsiųsti, o už tokį sukolektavi- 
mą reikia užmokėti po 25c. už 
kiekvieną czekį,

A. Olszevbkis.

per 
per 
Ui 
per 
ant 
iu- 
yra

NAUJA KNĮGA.
“Lietuvos” redakcijoj szioms 

dienoms iszėjo isz po spau
dos nauja knįga po var
du “HYGIENA”, arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos. Szita 
nauja knįgele privalo rastis 
kiekvienuose namuose, nes kas 
ją su atyda perskaitys, pataikys 
apsisaugoti nuo tukstanezių vi
sokių ligų, pataikys užlaikyti 
czielybėje savo sveikatą, pailginti 
sawo amžį ir mokės užauginti 
sveikais ir tvirtais savo vaike
lius. Jos prekė tik 25c.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresą:

A. Olszevskis, 
924 33rd st., Chicago, 111,

Gromatos ant paczto.
22M Andrijcw«ki M. _______ _________
2255 Anzie Marija 2393 R ūmia* S ja pa i 
2258 Ąkiejaki Jozeph 2400 Cbagschda Alt 
2975 BucokopTodlozKd. ■**” “-----‘ *- " ‘
2281 Caiarita Slip
2282 Dalitaoh Anm
2283 Delkuz Juryoy 
2317 J ark o Simon 
2345 Kaza* Szeypin 
2347 Kunrinki Jozef 
2359 Marans M r, 
2380 Maoftrli* E. f 
2378 Pyrekop Miki » 
2377 PrHzkat L. 
2382 Regentovltch

Kataliogas knygų.
Knygos Dvaslszkos.

Amitau* gale* Ponėko Piloto, kuri* buvo 
eudie Wie*zpatle* Jezaa*...............5c

Apie Malda kaipo rakta in danfu..................10c
Aplankima* SS. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iizliuoMvImtino duiziu iaz 

czyizodaoa........................................... 5c
Didžioji Medele........................................................ 5c
Zvangelijo*. d ra agi lietuvi*zkoa ir lenkin

to* ant kožno* nedalo* ir *zvente* 75c
Pilote* arba kelia* In maldinga gyvenimą 50c
Garaa* ape baiaybla sūdo Dievo *’ 25c
Gydyk ioa no baime* įmertie* 25c
Gyvenimai «zv. Dievo ir III zokonaa az.

Franclizkau* 30c
Gyvenimą* tzvento Benedikto •* lOo 
Gyvenimą* azvenoz. M arijo* Fano* „ SOo 
Gyvenimą* Wie*zpatte* Jėzau* „ 85c.
Gyvenimai viau SzvenUi ant kožno* dieno* 

5 drdeie* knygos, koiaa po ” 86c
Tie paty* gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viso* 5 daly* vienoje knygoje, ant na- 
garoe nivardiniaaai atopausti aukso lltaro- 

14.25. 
Griesznyka* lugraiyta* snt gero kelio per

JezvsaPona „ „ 10c.
Girtybe .. „ 15c.
lt tori 1* Kataliku Bainyozio* 31.00
Istorija seno ir naujo istaUmo su abrozelel* ifc 
Istorija azventa seno ir naujo Įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristaus 15c 
Ka* yra grleka*? labai naudinga knygai* 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą * 15c
Kaip apėpakajitie *umlanlj* ” 15c
Kanczia wleazpatlee Jėzaus arba Gavėnios 

knygele ' 80c
KaedieninesMaldos “ u “ 5c 
Lletuwi»xkoe mituos *u natomis lOo
Misija * 26c
Mokslas Rymo Kataliku. Kiekviena* imo-

Sua norinti* vadintis tikra Ryao-Ka- 
tliku, privalo perskaityti izia knyge

le. idant suprastu ka* tai yra katali
kyste, kurios jis varda neazioja............ 400

Nekaltybe augirtybe ir grožybe to* dorybe* 20o 
Pamokslai ape suda Dievo - *■ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metimu ssvenoaiu 

ir didžiosios nedelos 50c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ |g.00
Pekla arba amžina* pragaras 75c
Perspėjimas ape tzventa tikėjimą ** 10c
Priaigatavojimasant tmerozio “ 40o
Szkala pavargėliu, siratu Ir daugel kitu 

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

dalyku* dėl mokytu Ir nemokytu nau
dingi...................................  35e

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkausku 15c 
Trumpi pamokinimai ir rodos Užimto* isz

knygų kn. K. Antanaviczlaus.............. 10c
Vadovu* in dangų ** 40c
Vartai dangaus “ 15c
Wadova*aplankancziu kanezla WleaxpaUet

Jezuso Kriituso M 15c.

Knygos mokslyszkos.
Abecela geriause mokintuve dėl vaiku 20c.
Akyvi Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu žmo 

ne* nuolatos žlurt, bet iu gerai nesupran
ta: *u 7 abroselial*. Naudingiaute kny
gele ant svieto dėl dasižlnojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke...,   30c
Budai gydymo. Daktariszka knyga..................40c
Etnoliogiaskoa smulkmenos 25c
Istorija Europos su mapoms SOo
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurlnes Ame

rikos. Apraszokaip Ko h u m be* atrado 
Amerika, koki ežia tad* žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kares 
buvo, ui ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, kuki ir kiek kuris 
gero padare dėl szios žemes. O ant pat 
galo talpinasi Konstitucija Suvienytu 
vValstiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 

' dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
• zlote Amerikos iemeje gyvenancziain. 
Turi puslapiu 364. Preke |1.00

Ta pati druesiai apdaryta................................ |1 M.
Ka darytis, kad butume sveiki ir ilga! gyventu

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

I*z*luocxiame in visut miestui ir miestelius vizos A» 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Mazzinas dėl siuvi
mo, klasziuMdel drukawojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, AVargorfua, Armonikas, Orajyjamat Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Basei les, 8k ripkas, Gitaras, Triobas, Žiūro
nus, Britwas, Peilius, Widelcius, Ssauksstus, Slriclbss, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus, Teipogi padidiname fotografijas, diebdiuame 
lukntus dėl laikrodėliu jt t. t. Prisiuncziame kaUlioga 
koinam dykai. Adr«sawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
65 Flfth Avė., CHICAGO, ILL.

f\. SILHA & CO.
561-565 Blue Island Avė

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausią krautuvę

• Didelis sztoras pilasi užverstas rietu 
vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės 
kaip visur. Prie to, užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (valizas;.
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

pigiausios 
visokiu 
Baran -

Lietuvvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį oze ant fotografijos matote, yra kler- 

- ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena
perkantiems, patarnauja isz azirdies. Parodo tikrus tavorus h 
paduoda teisingas prektas, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavorą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

2388 Ragolski Jozef 
-________ ta 
----------- ________Ibiu

I. 2427 Stoszky* Peter 
2429 Strymoytis Terese 
2439 Szodžievicz M. 
3431 SzlizJan 
2438 Tomujlm K.
2441 V si b* Jozef
2449 Wi«or» Henry 
2488 Zaranka John 
2482 Zartakan Charly
2486 Zientak Johano 
2488 Zlerigi Hermio
2487 Zattkow»ki A.

Jeigu kam reikia kur 
iszwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti { Chi- 
cagą, tai Tikietus ant Ki
šu geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj, 
924 33rd st-

Mitingas.
Subatoj, 6 Kovo, 8 valandą 

vakare, salėje Kerui i o, 749 W.
wale pardavinėti popierosų, nė į- 22nd st. Liet. Rep. Kliubas 9tos

: rengti pardavinyczių. Teiposgi 
I likosi nuspręsta uždėti mokestį 
I po 200 dol. ant metų ant burtinį- 
■ kų ir burtinįkių. Mes tikėjome, 
ii kad tokių Chicagoj nėra.

— Gyvenime lenko, Francisz- 
kausBoldegos, po 178 Wabansia 

| avė., susirinko daug sveczių ant 
pasilinksminimo. Nuo linksmybės 

? greitai susirinkę griebėsi peszty- 
i nių. Policijantai užėjo ežia musz- 
: tynęs stabdyti, bet besipeszanti 
F azoko prie tvarkos sargų, butų 
| juos gerai apdaužę, jeigu ne bu- 
I tu atbėgę daugiaus policijantų. 

; Du lenkeliai likosi sunkiai policis- 
I tų apkulti, keturis gi suareszta- 
I wo.

— Ant grįžtanezio namon, 
I Juozo- Beunego, kolektoriaus 
Į Blockmano skalbinyczios, ant 
t kertės Taylor str., ir VVinchestėr 
p avė. užpuolė plėszika'; liepė pa- 
£ kelti rankas, bet Bennego nepa- 
| klausė. Wienas isz plėszikų szo- 
! vė jam į krutinę, bet paskui, isz 
| girdęatbėgancziuspolicijantuswisi 
į pabėgo Bennego palicistai nugabe- 
I no į saliuną, ežia vienok pasirodė, 
| kad nors jam plėszikai pataikė į 
į krutinę, bet kulka atsimuszė į 

popieras, kokias tasai turėjo ant 
krutinės ir jų ne pramuszė.

f v- •
— Chicagoj likosi suaresztuo- 

£ tas daktaras Fred Rutlaod, pre- 
‘ ridentas teip praminto “Wiscon- 

srp E’ęietric College”, už visokias 
prigavystes. Jik už pinįgus su
teikė daugeliui gydytojaus di- 

L piomus ir tokiu budu suteikė 
I tiesą neiszmanantiems žmones gy

dyti. Wieu pereitą metą jis isz- 
davė 90 tokių diplomų, už 
kuriuos gavo 30000 dol. Turėjo 
jis czarterį ant kolegijos Wiscon- 
sine. Chicagoj yra teiposgi prak
tikuojanti su Rutlando diplomais 

i daktarai—jie teiposgi pateks po 
sudu, jeigu tik juoc suseks.

— Elektriszkas sztritkaris at- 
| bė^o ties geležinkelio liniją ant 
L105 ulyczios. Buomas tąsyk buwo 

užleistas, bet motormonas sztrit- 
, kario negalėjo sustabdyti, taigi 
> jis sulaužė buomą ir užbėgo ant 
rėlių; vos užbėgo ant antrųjų 
szėnių, atbėgo pamaži erinis trūkis 
ir sudavęs į galą vagono, nu
metė jį atgal ant pirmutinių szė 
nių, ant kurių atbėgo isz prie 
azingos pusės tavorinis trūkis ir 
tasai, sudavęs į sztritkario wa 
goną, su visu jį sudaužė. Trys 

\imogystos likosi ant vietos už- 
i musztos, trys sunkiai, gal mirti 
nai sužeistos ir 2 lengviaus ap
kultos.

v ardos laikys savo mitingą, ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
lietuvius susirinkti.

J. K. Chmielauskas, sekr.

Temykite!
Pigiai ant pardawimo 

pirmos kliasos groserne— 
arti lenkiszkai-lietuwisz- 
kos bažnyczios. Geras biz
nis dėl lietuwio. Atsiszau- 
klte | “Lietuwos” redak
ciją. (6-j(

Ben. Hatowskis.
VAZ 627 S.Cui lifte Jidd, Cbicaon, II

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

Kas nori i-ali iraut puikių 'Goki Fielk-d". 14-ko 
K ara tų. ant 15 akmenų su tikrais Elgino w 
widunais nuo
ežiu, t po ant

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite visk| pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skuupkoe 10< 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki $6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska gsrantavoje ant metu.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik 12. Kas abu do- 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c.į 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o’prisiųsime dykai.

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

“Lietuvos”. spaustuve 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 wisą spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 
riaušių laivų, siunezia pjnįgus į Lietuvą ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai suvaikszczioja kaip isz wisų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszką bažnyczią ir atliekame visokius Lietuvių reikalusgerai, grei
tai ir teisingai.

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

Lietuviai Republikonai 7-tos 
vardos Kliubo Algirdo laikys 
savo mėnesinį susirinkimą, Ne- 
delioj, 7 Kovo, 6 valandą vaka
re, salėj Szemaiczio, 650 S. Canal 
st., ant kurio nauja administraci
ja paims suolą, už tai kiekvienas 
sąnarys to Kliubo teiksis pribūti 
«nt szio susirinkimo. Su gtiod.

Komitetas.

Paįieszkojimai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 

Lazdauskio, paeinanezio isz Kauno 
rSd.,Reseinių pav., Augsztaszlynių kai
mo; 5 metai kaip Amerikoje. Jis pats.ar 
kas kitas, 
adreso: 
Box 214,

teiksis duot žinia ant szito 
Antanas VVaitkus

E. Setauket, L. I. N. Y.
(6--3)

Pajieszkau savo draugo, Winoento 
Rekauskio, paeinanezio isz Kauno gub., 
Reseinių pav , Klebalių kaimo, 7 metai 
kąip Amerikoj. Jis pats, ar kas kits, teik
sis duot žinia ant adreso:

*Ant. Jakutis
924 33rd st., Chicago, III.

Kur būna Selvestras Someitis, Kazi
mieras Ergliunas ir Kazimieras ^Valiū
nas? Jie paeina isz Kauno rSd., Pane, 
vėžio pav., Klovainių parap. Jie pats, 
ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant adre
so szito: J. Sagats

Box 201, Homeslead, Pa.

Pajieszkau Juozo Bajoro, paeinanezio 
isz Mažuczių kaimo, Wilkawiszkio 
pav., Suvalkų rCd.'Kas apie jį žinotu, 
teiksis duot žinią antszito adreso: 

Jos. Nemura
126 S. Sharp st. Baltimore, Md.

Žinia dėl wisų.
P. Michniaviczius G. A. isz 

parankės Dr. Shoop, Ručine, Wis. 
Kas reikalauja kokių nors gidy- 
klų, tegul atsiszauki t prie jo per 
gromatu, prisiųsdamas už 2c. 
markelę, o gaus prabas ir apre- 
szimo knįga lenkiszkoj kalboj 
dykai. Adresuokite.

P- Michniaviczius
212 S. Greenestr. Baltimore, Md.

Reikalingas geras lietu* 
v isz kas kostumeriszkas kriauezius. 
Alga apie $12.00 ant nedėlios. 
Tegul atsiszaukia pas:

Peter Bodoviiz,
S. E. Cor. Ma<u & 4ih Sis., 

Terre Houte, Ind .

Reikalingas geras zece- 
ris, iszmanantis d irbą prie pre^os 
ir kiųsų sulaužimo. Ah-iszaukti 
į “L etuvoa” rednkcją. Atsiszau- 
kiantis tur paraižyti kur dirbo, 
kaip ilgai ir paliudv j mą prisiųsti

P.F. Bradchulis,
N o ta r y Public & Claim Adjuster. 
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. Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

F. P. Bradchulis,
630 8o. Canal St., CHICAGO, ILL.

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

The Golden Gate Wine & Liąnor Co.
Mes turime didę daugybę visokių Wynų, Likierių ir Cigarų: mes parduoda- 

megeriausią tavorą, pigiausios prekės kaip visur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
ne pamatysi musų taworą.

Su guodone M. Rubin, 544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui*

924 33rd Street. _______ CHICAGO. ILL.
Pinįgus Siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie

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

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

“GARSAS

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

838 W. 18th Str. '
Priima ligonius adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 8 vakare. Telepbonas: Canal 137,

Augustas Kileviczlus 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St., 
Pigiausiai iszwažioja: 

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufawimu) visokių daiktų, permainant 
vieta sawo gyvenimo. Priima uypraszy- 
mus ir per gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiska atliek* 
pigiau kaip kiti.

“ams”
Laikrasztis

ISZ EINA

UATERBORT, COHN.
Yra tai vienas gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku laikra>-zcziu. Lzleidžia- 
mas kriszcz'oniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metn tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
Raszykit Ir pinįgus siųskit ant adreso:

Rev. J. Zebris,
34 John St., Waterbury, Conn.

Preke pin(gq
turkas rublis po.......... .

'^rusiszkos markės po...........24|c.
Prie kiekvieno pinįgų siunti

nio reikia pridėti 25c aut paczto 
kssz’u.

53c.

Naujas
Lietuwiszkas Saliunas. 

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte SSczios ui.

Uil*lk»Q (wieši*

Cign- 
saliuno tu

riu pulke didelia 
sale ant mitingu,

balių ir vesiallju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandytie.
Felixas Majauskas, 

3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Geriausias Saliunas 
WIDURYJE MIESTO

A. J. KOWALSKl
40 La Šalie Str.

Kuriame randui geriauai gėrimai, ir 
puikiauaiu užkandis, sziltas ir szaltu, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pu jį gaut rodą, 
nes snliunu randui visai arti korto 
(City Hali).

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
HV.Goodman^MS N. G«y St.

BALTIMORE, MD.
Per tzial* 30 dietin taria tazpaduotie wi*a* 

mano Šlaminiu* taworu», kaip tai: Czebatu* 
Czeweryku*dėl vyru, motoru, valko Ir kūdi
kio. Užtai teip labai tam.žtnaa ja prektaz, kad 
vi*ka pa* mane dabar gali pirkti beveik ui pa
te preke*. Dėlto atkreipia atyda vl*u aplinkl 
nio ir paiyitama Ir praizaa ateit r»n><-KTt, o 
>er*it1kry«lte kad teip pietai niekur nernaite, 

kaip pa* mene SU GUODONE
M. W. Goodman.

E ZAN]EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwlszkas kriauezius.

- Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

— Geriause lietuwi-izkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Loszczynsko, 
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 noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Boiyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nedė
liotos no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir dakUras W. Statkewi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktare, koky kas nori ir koinoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3462 8. Halated ui.

Mnjim* puiki** uA tusia* tiktai

Aa *«Mila Ir kitokiu reikiUu nujim* Fotam 
fi>M kopų ik tusel.

AMERIKOS LIETlIfflD, Vai J 
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-4 

nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir wisosvieto; 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 “Garsą”. Prisiųsk savo adresą, tai gausi porą nume
rių ant pažiūros už dyką.

Mas Adresas «(]arSaS” Pūblisllillg CO. 
SHENANDOAH,. FA.

Gueta Handlo wo-geograflcxna, 
organ Po Išklego Towarzystwa 

Handlovo-geograflcznego 
(pnMtem »talv 

dodatek “Przeglįdu W*iachpolakl«go’*) 
vychodxi 1. i 15 každego miesięca.

Prenumerata roezna 
v Ameryce pčlnocnej 

P61 roezna.
“Gazkta Hamdlovo-gbogkaficzna” 

będzie podavač dokladne spravozdania 
o pokiženiu naazych rodakdv po zagra- 
nicami kraju, orai v8kaz<5vki i ijifor- 
MACTK DOTYCZfCa KMIGRACYI IKOLOHIZA- 
cti, oraz ekonomieznego z ta n u rdinych 
kraidv, a zvlaazcza tych ziem, do ktd- 
rycn ludnoM vychodcza našia podaža. 
Gėlėm gazety rdvniež będzie popieranie 
przemyslu i handlu polskiego a zwlasz- 
cza vyvozovego (eksportu) przez do- 
starezanie najšviežszych viadomožei o 
bandlovych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz t ego, “Gazkta Handlovo-gbo- 
oraficzna” umieszczač będzie vyczer- 
pujące spravozdanla z najnovszego ru- 
chu‘naukovo geografieznego.

Redakcvai Adniinistracya: 
Lw6w (Lembsrg-Aiistrią) 

ulica Mochnackiego 1. 12.
i

wynosi
...42.

W. SZYMftNSKI
624 Blue Island Avė: _------
užlaikau didžiausi*

Krantūiia Mebliu,$i 
kaipo tai: I_ _

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem- 
pų, Divanų ir t.t. o parduodu BKį 
viską pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- YB 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty- 
site, kad daug geriau ir pigiau /
pirkaite viską, nė kaip kur pas __-—
kokius žydus. lARGEST STOVE PLANT IN THEWORU)|

JEWEL i]
STOVĖS

STOVE \NOH*S

N. L. PIOTRO WSKI,
Adwokatas augsztesniu sudu ir Notary Public.

Ofisas: 4 Li Sills St., Raimis 620. Gyienlmas: 112 W. Didslon St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras__

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užrnu- 
szima geležiukeliu, f abrisuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, Jtegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.
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