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Politiszkos žinios.

kels maisztus, nuo kurių turėtu 
užgimti karė terp Europos viesz- 
patyszczių, net taisyk, autapstab- 
dymo užgimusios Turkijos val
dybose ugnies ir pjovynių ne bu
tų kitokio iszėjimo, kaip wien pa
dalinimas jos valdybų terp Euro 
ropos tautų, kaip tai 100 metų 
atgal Maskolija, Wokietija ir 
Austrija padarė su senovės I*en- 
kijos valdybomis. Tęsyk vienok 
trims vieszpatystėms lengviaus 
buvo susitaikyti negu dabar, ne
skaitant jau mažų vieszpatysz 
ežių, szeszioms didelėms. Kiek 
viena isz jų norėtu užimti ge
riausią Turkijos krasztę ir per tai 
besidalydamas turėtu susimuszti. 
Kę pagimdys vienok isz tikro 
dabartinės tasynės Grekijos su 
Europos vieszpatystėms už Tur
kijai prigulinezię salę Krėtę, da
bar dar nieks ne gal žinoti. 
Tas vienok aiszkus, kad Gre- 
kija dabar atsisako klausyti įsa 
kymo visų Europos vieszpatysz- 
czių."

Maskoliszko rando rezidentas 
prie popiežiaus Ryme, Izvolsky, 
pasitraukia; jo gi wietę prie po
piežiaus užima dabartinis masko
liškas agentas Bulgarijoj, Czari- 
kov.

valdymo visų maišalų randui 
ant galo gal pritrukti pajiegų, o 
tęsyk Brazilija turėtu pasidalinti 
į kėlės republikas, teip kaip atsi
tiko ir su kitoms Pietinės Ameri
kos republikoms, kurios teipos
gi pasidalina į mažesnes.

Į pietus nuo Braziluos, repu- 
blikoj Urugvai, revoliucijonie-

kap.; vidutinės po 45—52 kap; 
smulkios po 43—44 kap. Kana
pių sėmens geriausi po 1 rublį 5 
kap. už pudę.

nių neprileisti. Isz wi*ų lOaka'ty- jki, durpos kaipo mėszlas ir t. * t. 
----- •----- - ? *---------yji \Visoki ukiuįkų naminiai 

i-zdirbimai. Prie paskutinio sky
riaus priguli viskas, kę tik ukinį- 
kai ir ukinįkės savo namuose iš
dirba. Geistina labai, idant su 
tokiais iszdirbimais kuo dagiau
siai lietuvių pasirodytu.

mų wien wienas turi dėl žmonių 
kiek vertės, o tuom yr.t skaitymas 
apie Egiptljoniocziu?. Tuorn t ar 
pu komisija Kauno žtnoirs apdo
vanojo vien iszgirimais seniai 
pastipusių, pasmirdusių, prakeik
tų carų, kurie niekada žmonijai 
nė jokios ne suteikė naudos.

Wagiliaus nelaime.
Ant vieno isz priemieszezių 

Rygoj szitokia nelaimė pasiekė 
vienę vagilių. Atėję< į vienus 
didelius namus, užtiko prieme- 
nioj 8toffin<-zię medinę skrynię, 
atidarė ję ir pradėjo kraustyti; 
išmestus daiktui rinko į punde
lį, susirišo ir rengėsi jiu su ja<s 
eiti kitur, bet išgirdo keno ten 
besiartinanezius žingsni ife ant 
trepu. Persigandęs, paliko surisz 
tus daiktus ant grindų, o pats 
įlindo į skrynię ir norėjo užsi
vožti. Antvožas vienok buvo 
sunkus, vos jį užleido, jis ir už
sirakino ir, tokiu budu, vagilius 
atsirado anksztame kalinyj. Isz- 
buvo teip tame kalinyj visę nak
tį. Ant rytojaus, namų tarnaitės 
patėmyjusios šalę skrynios pun
delį daiktų, atidarė ję; vagilius 
urnai paszoko, sudavė dar su 
kumszczia persigandusioms mer
ginoms ir iszbėgo ant ulyczios 
niekeno nesulaikyta?.

Iszpanija.
Iš pa n i jo j juo toliaus, juo drę- 

siaus agituoja valdžių prieszinį- 
kai, juo labiaus didinasi pajiegos 
republikonų ir teip vadinamų 
karlistų. Liberaliszki laikraszcziai 
už visus maisztus kaltina dabar
tinį ministeriųpirmaėdį.Cauovasę 
dėl Castillo. “Imparcial” nupei
kia užgirtas dėl Kubos reformas, 
kadangi jos neužganėdįs maišti- 
nįkų ir per vėlai iszduotos. Laik
raštis klausia, kodėl tų reformų 
randas ne suteikė savo valdy
boms seniai, kada dar ant jų 
maisztų ne buvo? Dabar jos 
ne turi vertės.

Ant pasikėlusių valdybų isz- 
panijonėms niekaip ne pasiseka 
paimti viražų ant maištinįkų: į 
didesnius mušius jie nesiduoda 
įtraukti, maži gi sumušimai ne 
gal atsiliepti ant dalykų stovio 
ypacz, kad ir tuose mažuose ne- 
visada iszpanijonėms pasiseka 
maisztinįkuš sumuszti. Ant Ku
bos 500 kubieczių užpuolė ant 
iszpaniszkos tvirtynės Bajucal, 
kurioje buvo 600 is^paniszkų 
kareivių. Kubieczini iszvijo 
iszpaniszkę kariaunę iš miesto 
į aplink jį padirbtus fortus. 
Paskui, iszdeginę mieste 250 
namų, išplėszė miestę, isz karei
viškų krautuvių paėmė daug 
ginklų ir amunicijos ir su jais pa
sitraukė vėl į kalnus. Pasislėpę 
fortuose iszpanijonys ne drįso isz 
jų išeiti. Potam vėl "kubieeziai 
paveržė nuo išpanijonų m i estę 
Cailian, iš kurio iszvijo 300 
iszpaniškų kareivių. Provinci
joj Pinar dėl Rk>, kubieczių va-

szė jie rando kariaunę priesz juos 
išdėstę. Užgimė ežia teiposgi 
nesutikimai terp Urugvajaus ir 
Argentinos, isz ko gal toliau? už
gimti karė terp tiedviejų 
blikų.

repu-

yra 
dirb-

Maskolija.
i Nors maskoliszki laikraszcziai 
Užgina, bet Maskolija traukia sa
vo kariaunę prie Turkijos rube- 
žių lygiai nuo Europos, kaip ir 
nuo Kaukazo. Meilė prancūzų 
dėl Maskolių aušta nuolatai, at- 
auszy s ja dar labiaus, jeigu Prancū
zija bus priversta prisidėti prie 
privertimo Grekijos sugražinti 
savo kariaunę nuo Kretos. Jeigu 
išpultu isz tikro reikalas pada« 
linti dabartines Turkijos valdy
bas, 7,Maskolijai- ne paliks be 
prieš tai avimo ir Prancūzija vis- 
kę, kę ta nori isz tų valdybų pa 
glemžti. Maskoliszki laikrasz
cziai atvirai sako, kad Maskoli- 
jai turi tekti Konstantinopoliu? 
ir Juodmario sriuogos ir ant jos 
pastatytos tvirtynės. Jeigu tas at
sitiktu, tęsyk Juodmaris pastotu 
isz tikro maskoliszku ažeru, į ku- |das Munez užpuolė ant sudrutin- 
rį jį įleistų vien tokius svetimų Įat»wvlrlii ia«
krasztų laivus, kokius įleisti 
norėtu. Galybė Maskolijos pasi 
didytu teip, kad ji isztikro galėtu 
davinėti savo paliepimus visos 
žemės tautoms. Ant to vienok 
nesutiks nė viena Europos wiesz- 
patystė, jeigu jos ne pergalės 
Maskolija. Ji , žino, kad dabar 
tokiam susidrutinimui, prieszin- 
tusi visos Europos vieszpatystės, 
neiszskiriant ir karšeziausių 
draugų, todėl ir priešina
si Turkijos valdybų dalini
mui. Maskolijos užrubeiinių da 
lykų ministerio laikrasztis, uLe 
Nord”, stengiasi pertikrinti Pran- 
euziję, kad ji tę daro vien; 
ant Prancūzijos naudos, idant ta 
galėtu nuo anglijonų atgauti anų 
dabar laikomę Egiptę. Ar per
tikrins mvo žodžiais? Teip, tuom 
tarpu gal tas ir pasiseks, bet ne 
ant ilgo, kadangi, kaip sako, sau
so nieks ne klauso, taigi ir Pran
cūzija nepasiganėdįs vien žo
džiais ir pažadėjimais sziaurės 
despoto: iszvyti gi anglijonis isz 
Egipto Maskolija, nors ir norėtu, 
ne gal, jeigu jie isz czia pats 
nepasitrauks.

Wietę Szuvalovo, kaipo Len
kijos jeneral-gubernatoriu?, jau 
užėmė kunįgaikštis Imeretino. 
Užimdama savo nauję urėdę, da
bartinis jeneralgubernatorius, sa
vo kalboje, nurodė, kokio keliolai- 
kys's valdydamas Lenkiję. Žadė
jo škioti keliais numintais pasi
traukusių Szuvalovo ir Apuchti- 
no. Taigi mat ant lenkų vilczių 
paleido šaltę vandenį. Masko 
liai, nė suprantanti vien gyvu- 
liszkus jausmus, nekentimę vi
sokios liuosybės maskoliszki ca
rai, ue suteiks nė lenkams, nė 
mums, nė kitiems ne maskolisz- 
kiems gaivalams isz geros valine 
nieko. Suteiks viskę vien tęsyk, 
kada mus bijosis, taigi kada mes 

1 sutartyj ir vienybėj gyvensime.
apsigyvenę jų vientaueziai pa | Be to—nieko ne laukkime.

—o—
Turkija ir Grekija.

nepaklausė 
Europos vieszpatyszczių paliepi
mo ir nė atszaukė savo kariaunos 
nuo salos Kretos. Kę dabar besi- 
bauginanezios karės Europos 
vieszpatystės darys? Ar griebsis 
prievartos ginklų? Galėtu isz 
tikro tę daryti, jeigu terp jų būt 
sutartis, to vienok nėra ir Gre
kija apie tai gerai žino ir todėl ir 
paliepimo ne paklausė. Wokieti- 
ja, Maskolija ir Anglija susitarė 
blokuoti Grekijos portus ir tokiu 
budu nedaleisti važioti nė gin
klų, nė amunicijos, nė valgio ant 
Kretos ėsaneziai jau kariaunai. 
Prie to vienok neprisideda nė 
Prancūzija, nė Italija. Prancūzijoj, 
Italijoj ir Anglijoj gyventojai 
suszaukė mitingus ant prieszta- 
ravymo priesz kokię nors prievar
tę; gyventojai pritaria grekor 
nims. Taigi randai tų krasztų ne 
drysta prisidėti prie užmanytos 
Wokiet ijos ciecoriaus prievartos, 
prie ko prisidėjo Maskolija ir An
glija. Kaslink Anglijos, nors ji 
dabar remia Maskoliję ir Wokie 
tiję, bet gyventojai greitai gal 
dabartinę vaidanezię partiję pra
šalinti ir jos vietoj paimtu wal- 
džię liberaliszka partija, prita
rianti grekonims. Tęsyk Europa 
pasidalytu į dvi partiji: prie 
vienos prigulėtu Maskolija ir 
Wokietija užtarianezios tuom tar
pu už Turkiję ir isz kitos pusės: 
Italija, Prancūzija ir Anglija, už 
tarianezios už Grekiję ir tęsyk, 
žinoma, dabartinis susirišimus 
Prancūzijos su Maskolija turėtu 
iezirti. Neseniai praplito žinios, 
buk Anglija nori su savo kariau
na užimti Krėtę; tęsyk greko 
nys turėtu pasitraukti, bet to
kiems Anglijos norams priešti- 
rautu visos Europos viešpatys
tės, nes Anglija sykį užėmusi 
kokį nors krasztę nors tuom tar
pu, jau isz jo ne nori pasitraukti. 
Toksai todėl Anglijos pasielgi
mas iszardytu su visu Europos 
vieszpatyszczių sziokię tokię su
tartį.

Nė Turkija, nė Grekija nesisku
bina į karę, nors traukia savo 
kariaunę. Grekonys sako, kad jei
gu Europos vieszpatystės pri
vers ję su visu nuo Kretos pasi
trauk Ii, tęsyk po visę Turkiję

Australija.
Austra'ijoj darbinįkas 

brangus, todėl pradėjus 
dinti geležinkelius, t<jkraszto ko-
lionijos prie pylimo geležinkelių 
gabeno chinieczius darbinįkus, 
kurie užėmė vietas vietinių ir 
numažino jų uždaibį. .Baltiejie 
parlamente teip ilgai reikalavo 
apsunkinimo chiniecsiams atėji
mo į Australiję, pakol ne iszde- 
rėjo tokių tiesų. Wietę vienok 
chinieczių, apsunkinus tiems atė
jimu, užėmė dar smarkesni japo- 
niecziai. Dabar australiecziai rei
kalauja, idant tiekos apsunkinan- 
czios alėjimę chinieczių butų at
kreiptos ir priesz japonieczius. 
Tiesos tos yra szitokios: 
1) garlaiviams ateinantiems į 
portus kolionijos New South Wa- 
liso daleista yra atgabenti tik 
vienę chinietį ant 300 tonų įtal
pos laivo: 2) kiekvienas chinie- 
tis, pirm išlipimo ant kranto, turi

Europos waldonų susiwa- 
žiawimas.

Baltstogė, Garteno (Grodno) 
gub., rengiasi prideraneziai pri 
imti besirengianęzius czia atsilan
kyti szię vasarę Europos valdo
nus. Wasarę imt Maskobja (žino
ma, jeigu iki vasarai ne užgims 
karė) apie Baltstogę (Bialostokę) 
rengia didelius savo kariaunos 
manevrus, ant kurių rengiasi at
kakti: Austrijos ir VVokietijos 
ciecoriai ir Prancūzijos preziden
tas. Austrijos ciecorius, kaip sa
ko, per tę laikę apsigyvęs pas 
grafę Riedigerę-Daiiidę, Wo- 
kietijos ciecorius pas fabrikanfę 
Moesę, Prancūzijos gi prezidentas 
namuose sztabo dragūnų regi- 
mento.

aplinkinėse, ant ke-

Isz Prūsų Lietuwos.
Netoli Karaliaucziaus, gromnt- 

ueszys, lietu vys Beda t, iszne- 
sziojantis laiškus po kaimus 
mesto
lio likosi baisios darganos už
kluptas ir užpustytas; tik ant 
rytojaus r.ido jau tuszalusį kunę. 
Kedat paliko pacz'ę ir vaikus.

Labgavoj atsitiko didelis gais
ria, kokio czia jau nuo seniai ne 
buvo. Apie 10 valandę vakare 
užsidegė skurų dirbinyczia 
Grossmaųo. Nuo czia ugnis grei
tai peršoko ant namų ir arkliny- 
czių Nuroto ir ant pa rda viny ežios 
Morgenroto. Wisos užsidegusios 
trobos sudegė iki pamatų. c

Bahiko pikmnlėse, netoli 
We’chselmuendė,rado naujas gen- 

| turo kastynes.

svarų sterlingų (500 dol.). 3) 
(•kinietis niekada ne gal „pastoti 
u kės u austrai isz k ų kolionijų; 4) nė 
vienam chinieęziui ne vale dirb
ti Australijos kautynėse: 5) Ui 
periengitnę tų liesų, už kiek vie
nę sykį, paskirta bausmė iki 500 
svarų sterlingų arba 2500 dol.

Didelės wėtros.
Didelės vėtros siautė tūluose 

L’etuvos krasztuose: smarkiau
sios buvo Garteno (Grodno), 
Minsko gubernijose, teiposgi ry 
tiniuosepaviecziuose Wi|niaus gu
bernijos. Daugelis triobų po kaimus 
ir miestus likosi iszn&ikytų. Dau
gelis gyvulių iszgriautuose tvar
tuose likosi užmusztų; yra ir 
Eeinias užuęųszlų. žmoniųap
kultų gi yra labai daug. Wėtra 
giriose labai daug padarė blėdies, 
daug medžių isz szakuų iszvartė 
arba pusiau perlaužė.

tų apkasais stovyklų, iszvijo isz 
jų iszpaniszkę kariaunę, paveržė 
nuo iszpanijonų 24 paimtus į ne 
laisvę kubieezius, kuriuos ant 
rytojaus rengėsi suszaudyti.

Ant Filipinų su apvaldymu 
maištų teiposgi ne geriau?. Be
rods iszpaniszkos kariaunos vir- 
szinįkas giriasi ir siunezia žinias į 
Iszpaniję apie pergalėjimus 
maisztinįkų ir tiek jų jau isz- 
muszė, kad jeigu visos tos žinios 
butų teisingos, tai butųisznaikiuti 
visi salų vyriszki gyventojai. 
Tuom tarpu maištai laikosi ir 
ne tik nesimažina, bet auga ir 
drutinasi. Japonija gi, teip kaip 
Amerika į Kubos reikalus, laukia 
vien tinkanezios progos ant įsi
kišimo ir paėmimo salų po sa
vo valdžia. Jeigu to iki sziol ne 
padarė, tai dėl tų paežių prie- 
žaszczių, kurių dėl Amerika ne 
įsikišo į Kubos reikalus: taigi 
kad bauginasi, idant susimu
šus su Iszpanija, į tarpę neįsikisz 
tų kitos Europos vieszpatystės ir 
ne atimtu karės vaisių.

Isz Lietuwos.
Pawa8aris Lietuwoj.

* Lietuvoj, žiema jau, turbut, pa
sibaigė. Užstojo jau sziltesnės 
dienos, pasirodė ir pavasario 
paukszteliai. Apie Wrlnių ir apie 
Wirbalių, 22 d. Wmrio pssirodė 
vyturiai; tuojaus po jų parlėkė 
isz špokai. Gal užstos ant galo 
visų laukiama? pavasaris. Pir
mutiniai pavasario paukszcziai 
szį metę nelaukė paprasto laiko: 
vyturiai atsirado beveik dviem 
nedėliom prieiz Szventę 
mierę.

Kazi-

Pietinė Amerika.
Brazilijoj pajiegos maištinįkų 

provincijoj Bahia auga; dabar 
jau skaito jų ant 15000 gerai apsi
ginklavusių vyrų. Priesz juos 
iszsiųsta rando kariauna likosi 
sumuszta. Randas iszsiuntė czia 
jenerolę Cantazia su drūta artile
rija ant sudrutinimo priesz 
maisztinįkus iszsiųstoa kar>aunos 
ir rengiasi dar siųsti 6000 raitė 
lių. Pajiegos vienok pakėlusių 
maisztę, norinezių apgarsinti mZ> 
narchiję, auga kasdienę. Dakkr 
jau randas isz vi?o į Bahia 
siuntė 10,000 kareivių ir du 
riszku laivu. To negana; 1 
provincijoj, Parana, užgimė 
po*gi maisztai. Czia maisztil
dabar skaito t<k 500, bet pajie
gos jų didinasi; kyla maii 

I provincijoj Rio Grande, i

i toj 
tei- 
įkų

Lai ir 
it su-

Isz Sziaulių.
^Apie Skaitlius pereitę 

priviso neišpasakytai daug va
gilių; beveik kasnakt apvogda
vo kur nota; vogdavo daugiau
siai pas didžturezius arba pas 
maskoltsakus Sziaulių urėdnįkus. 
Wagilis< laikėsi kaime Szimsza. 
Isz Sz i ei s zos pabaigoj pereitų me
tų isztėgo į A menkę vadovas tų 
vagiL'ų, czigonas Serafinavyczia, 
kitaip Serafinu vadinamas. Nuo 
to laiko, kaip czigonas isz ežia 
iiiiumė ir vagystoe pasiliovė.

metę

Užsidegč Wilniatis Kated
ros bažnyczia.

21 d. Wasaria'js, apie 11 va
landą vakare, terp koliumnų, 
nuo zamkinio skvero, VVilniaus 
katalikiszkos katedros bažnyežios 
užsidegė sudėtos medinėse stati
nėse anglys, vartojamos prie ap 
rukinimo bažnyczioj, Nuo stati
nių ■ ugnis prisigriebė medinės 
ties tuom daiktu sienos ir durų. 
Ugnį vienok užtėmyjo praei yriai 
ir greitai užgesino. “Wilensky 
Wiestnik” sako, kad tas atsitiko 
per neatsargumę bažnyežios sar
go, kurisai į statinę sumetė de- 
ganezias anglis. Sunku vienok su 
prasti, kaip nuo deganezių anglių 
statinės pirmiaus neužsidegė, ka
dangi dievmaldystos bažnyczioj 
naktyj ne būva, todėl ir prie ap- 
rukinimo deganezios anglys ne 
galėjo būt vartojamos ;aiszkinime 
*».Wilensko Wiestniko” daug yra 
nesuprantamo.

Prekės lietuwlszkų jawų 
Liepojoj.

Prekės lietuviškų javų Lie- 
pojaus porte mažai te persimainė. 
Už rugius moka po 56 kap. už 
pudę; už geresnius j kap., dau
giau?. Kviecziai po 94 kap. bet 
perka tik gerus, ant priplėkusių 
nėra pirkėjų. Avižos lietuviš
kos guriausios po 60—64 kap.; 
prastesnės po 58—59 kap.; su 
vikiais po 2—3 kap. pigiaus ant 
pūdo. Miežiai geri po 53—54 k. 
Žirniai po 61—62 kap.Linų sėmenų 
po po 1 rubl. ir į kap. už pudę. 
Kvietinės klynės stambiausios po 
58 kap.: stambios po po 53—56

Latvijos bažnytinės mok- 
slainės.

Rygos moksliszkame 
skrityj, taigi Latvijoj, prie visų 
liuteroniszko tikėjimo bažnyczių 
buvo įrengtos mokslainės, ku
rios buvo po užveizda dvasisz- 
kos valdžio?. Dabar tas mokslai 
nes paėmė po savo globa masko- 
liszka apszvietimo ministerija ir 
pradeda saviszkai perdirbinėti. 
^ W4taę, kad per tai skaitĮjus moks- 
lainių pasimaiįi. Seniau?, antali- 
darymo tokių Įire bažnyczrų mok- 
slainių užteko pri t arimo para pijo 
nų, dabarffi reikės pirma iszsipra- 
szyti daleidimo nuo ministerijos 
ir nuo apskriezio moksla nių už- 
veizėtojaus.

U žiu n sz tas policijantas.
Maskoliszkas laikrasztis, “Bir- 

žewyja Wiedomosti” raszo, kad 
miestelyj Želudki, Lydos pavie- 
tyj, Wilniaus gub,, likosi užmusz- 
tas policijantas Žuluks. Isz kan
celiarijos santaikos sūdo iszėjo du 
vyriszkiai terp savęs basiprovo- 
janti ir matomai sūdo nusprendi 
mu nepasiganėdindami, pradėjo 
ant ulyczios pesztiesi. Ant peš
tynių atėjo policijantas ir liepė 
paliauti, bet besipeszanti pradėjo 
jį kolioti. Tada Žuluks sudavė 
vienam isz besipeszanczių ir 
norėjo aresztuoti, užtatai jo 
prieszinįkas szoko į pagelbę, pa
griebė kuolę ir davė su juom 
policijantui į galwę. Policijantas 
puolė ir po valandai aut ulyczios 
ir pasimirė. Subėgo susirinkę 
ant miestelio rinkos žmonės ir 
leidosi užmuszėję vyti, bet paviję 
teip sunkiai sumuszė, nors jį 
suėmė, bet vargiai bo išgis.

Nauji ljetuwiszki rasztai. 
Kętik gavome pirmę numerį 
naujo lietuviszko laikraszczio, po 
vardu “Lietuvos Darbininką# 
Laikrasztis paszvęstas reikalams 
Lietuvos darbininku luomos. 
Iszeina ne perŲodiszkai”. Spau- 
d i n tas Cyriche Šveicarijoj. Yra 
tai laikrasztis lietuviškos 
socijal - domokratiszkos parti
jos. Kalba laikraszczio gera; 
straipsniai apdirbu gerai; telpa 
juose daug asyvų** žTnių aįSTė“ 
padėjitnę darbinįkų, jų kovę su 
kapitalu. Pirmame nuroaryje 
svarbesni straipsniai: Friderikas 
Engei?, Draugijinės ša n lygos Lie
tuvoje, Apie kasas. Svarbiosžinios 
isz maskoLiszkos t’iesdarystė?. 
Daug žinių apie darbinįkų krutė
jimą ir jų būvį visokiuose knisz- 
tuose, o terp tų ir Lietuvoj. 
Matomai tas laikrasztis nesidabos 
laiko, kada numariams pridera 
iszeiti, liet rėdystė juos išleis 
<ę\yk, kada susirinks užtektinai 
medegos.

Mtiskoliszki skaitymai 
žmonėms.

Kaune susitvėrė isz maskolių 
komisija, kurios priderystė yra 
parengti maskoliszkus skaitymu?. 
Kaip ta komisija atliko savo pri- 
derystę, parodo jo? apgarsytos ži
nios apie tokius skaitymus pareng
tus pereitęmetę. Iš tų žinių ma
tyt,kai p tai komisijai rupi pakėly- 
mas žmonių proto. Skaitym ai bu 
vo parengti ruimuose vietinio 
miesto teatro ir sztai kę skaitė: 
1) Pasakas Puškino: Apie žve 
jotoję ir žuvytę, Apie prekėję 
Kuzmę Odolopę ir jo darbinįkę 
Waldę. 2) Kapitono duktė, Pusz- 
kino. 3) Keletas eilių Nekrasovo. 
4) Gyvenimas ir darbai cieco
riaus Aleksandro II. 5) Gavėnia, 
Sokolovo. 6) Apie ciecoriųMika 
lojų I. 7) Apie Petrę Didyjį. 
8) Apie senovės Egiptijonie- 
czius ir apie jų kraštę. 9) Ta
ras Bulha, Gogolio ir 10) Waikų 
pasaka: Arklys kuproeziu?. kystė ir girinįkystė. V Produktai 
Matomai maskoliški paszlemėkai iszdirbystės. VI. Wisokių veislių 
visaip stengiasi szviesos prie žmo- mėazlai, mineraliszki ir organisz-

Ateinanti Lietuvos paro
da.

Szį metę, Gegužio mėnesyj, 
atsibus Wilniuje visos Lietuvos 
produktų, gyvulių, amalų ir iš
dirbinių paroda. Triobas jau da
bar rengia. Paroda ta dalinasi į 
7 skyrius: 1 skyrius—gyvulių au< 
ginimo. Czia priguli: arkliai, asi
lai, mulai, raguoti galvijai, avys, 
kiaulės*, szunias, kralikai, visoki 
paukszcziai, bitys, žuvys ir visoki 
prie jų auginimo įnagiai. II. 
Produktai gyvulių auginimo, 
kaip,antai: pienas ir isz jo isz- 
dirbimai; įnagiai pieninįkystės; 
produktai gyvulių auginimo 
teip apdirbti, kaip ir žili. III. 
Žemdarbystės produktai, pada
linti į 5 vietas: valgio augmens, 
paszaras, iszdirbystei reikalingi 
augmens ir aliejiniai. IV sodaunį-

Parmazonas arba Baisumas Die
vo Rūstybes. Parasze Szwent- 
mikis.

Po tokiu užvardinimu iszėjo 
lietuviszkoj kalboj pasakojimas. 
Yra ežia apraszytas padėjimas 
beturezių, jų vargai ir skriaudos, 
kokias kenezia jie nuo kitų luo
mų, kurioms nerupi pakėlymas 
doriszkas ir protiszkas varguo
lių.'Kalba pasakojimo gera; iš
reiškimas ne blogas. Galima 
su autoriumi ne sutikti kaslink 
pakraipos, bet reikia pripažinti, 
kad jisai jau pripratęs prie rasz- 
to ir moka žmonėms sawo nuo 
mones suprantamai iszreiksztL 
Knįgutė tai < ne didelė, vos 37 
puslapių. Kur ji iszleista, ne 
paduota.

Juokai.
Pati: Girdėjau buk Motie

jų, bevažiuojant jam į sz'iubę, 
suareštavo jo kreditoriai už- 
skolas.

Wyvas: — Aš visada sakiau 
kad jis laimingas ir visada nuo 
nelaimės moka apsisaugoti.

Sesuo: Jokūbas sziędien davė 
man pąžadėjimę imti manę ui 
paežiu, nors pasipažįstava vos 
nuo keletos dienų.

Brolis:'— Todėl, kad mažai 
tave pažįsta ir pažadėjo imti ui 
paczię.

Daktaras: — Kas jums yra, 
kas kankina?

Ligonė: — Kankina liga, o 
kokia, tai jau jus geriausiai turi
te žinoti, jeigu ėsate daktaru.
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Isz Amerikos
Dideli nelaime.

Princeton, Ind. Greitasis trū
kis Chicago & Na.-hville gele
žinkelio, 11d. Kovo, iszszoko isz 
rėlių ant. Evansville & Terre 
Haute geležinkelio linijos, netoli 
geležinio tilto White River. Ke
lio pylimas mat likosi tvano pa
plautas ir nors kiti trukiai laimin
gai perbėgo per pa vojing? viet?. 
bet atbėgus minėtam, bėganeziam 
isz Chicago greitamjam trūkiui, 
pylimas kelio į-lugo. Lokomoty
vą, pacztinis, bagažinis ir dėl 
rukanezių vagonai įpuolė į nu- 
•lugim?, o paskui į upę. Likosi 
-užmuszti: trūkio konduktorius, 
peczkurys ir keturi nepažįstami 
pasažieriai; sunkiai sužeisti: lo-t 
komotyvos konduktorius ir 
vagonų stabdėjis, kurisai nusi
laužė koj?,

me<?( pasimirė nuo džiovos jau 
415 ir; nuo plauczių uždegimo 
279 žmonės. Priežastis pasidaugi
nimo myrių—yra neiszmintis pa 
ežių gyventojų, kurie isznaikynę 
girias spyglinių medžių, pagadi 
no -visoszteto or?. Seniaus isz 
rytinių sztetų apimli plauczių li
gų traukė į Miehigan? svei
katos jieszkoti, dalia r gi ir vieti
niai gyventojai bėga isz ežia, i- 
dant savo sveikai? apsaugoti.

Ateiviai in Ameriką per pasku
tini pusmeti pereitu metu.

ežiai, kurie nusprendė, kad visos 
tos kalvos likosi nupiltos seniaus

Ateivių uiveieda apgarsino caja tallt08. Atwdp
žinias apie skaitlių ateivių, atka* 
kusių į Amerik? antroje pusėje

tose kalvose akmenį, kuris turė- 
|jo būt senovės aukuru; jame,

VVetros Iszgriautas.
Ralston ir jo aplinkinės,apakti 

tyj indijonieczių Osage giminės, 
likosi su visu vėtros isznaikyti. 
Wėtra traukė per vien? myli? 
placziai ir visk? naikino, k? tik 
ant savo kelio patiko. Daugelis 
žmonių likosi apkultų; užmusztų 
vienok nepasirodė. Wien? mėne
sį atgal užgimė ežia vėtra ir te- 
posgi daug blėdies pridirbo; da
bar gi Rolston? su visu isznaiki- 
kino. i

e mito rVHUVvC© aUlUrU > Jcllllvy

pereitų metų. tų iinių mėtyt, uifri idubuaioj wietoji huwo dar 
kednuol Lieim, iki 31 Grao- nubd • tų dieWtticii,I08 
dilo pereitų metų į Sutrienytae uukų. kaubj kitoM nerado, 
IVieezpatyslee Sriaeriuėe Amen- ui į ne bowo jr inkIų Mok. 
koe atkako isz wieo ewetimų slincaiai 8prend«a, kad tos mi
etelių 149803, ant 42200 tao- ^1^ kalwM y„ ui 8ukurai 
mų maii.ua, negu per tuos pa- Wiesapatysz-
cztus mėnesius uipereitf ežių plotuose gyueuusių ..tekų, 
bausto mėnesyj szių metų atkako kurj, pa,kuj .
ant 3325 maliau., negu Sausyj Mek<|ikj |r ,iko eidliu8 
pereitų metų. Sunkios dartto isz- ,ikinlu, tiszkos ir tai gan. 
lygoe, graimimas atgal .tkaku- a(lg8a|o, įult(lro,. kai
.tų .tetsnų, yra sw.rbi.usm prie- auk„ ,aw0 di„aictiani8i d in0 
kastis ]ų sumaiėjimo. j aot ,ukanJ ir lmoni8. d,l8

Amerikos Lszvežimas in svetimus į inors jau retai, ant iszmeldimo

augsztoa kultūros. Aztekai, kaipo

Stovy# prekybos ir iszdlrbystes.
Pereit? 8?vaitę Suvienytose 

Wieszpatystėse Sziaurinės Ameri
kos atsitiko 256 nusibankrulini- 
mai, Kanadoj gi 61, taigi isz 
viso 317. Pereit? ' met? t? paczi? 
e?waite buvo jų isz viso 360. 
Kaslink bankų operacijų, jos t? 
paczi? s?waitę pereitų metų buvo 
ant 7% didesnės; imant gi vien 
Suvienytas IVieszpatystes, 
jos pereit? me>? buvo aut 2,2% 
didesnės, -Chicagoj gi net ant 
11,5%. W i jose darbo dalyse, 
pagal surmktas Dano agentūros 
žinias, užtėmy tinus yra vis, nors 
labai mažas, pagerėjimas: nors 
per t? s?vaitę keletas dirbtuvių 
likosi uždarytų, bet, vieton iuž-1- 
darusių, visgi yra daugiaus pra
dėjusių darb?.

Nauji Amerikos ambasadoriai.
Užstojus ant prezidento vietos 

McKinleyui, maino jis senus 
urėdnįkus ne tik viduriuose Su
vienytų Wleszpatyazirzių, bet ir 
jos užrubežiuose; ambasadorių 
vietas dalina savo ezalinįkams. 
John Hay, isz Illinois, liekasi pa
skirtus ant ambasadoriaus Londo
ne; jenerolas Horuce Porter, isz 
Nev Yorko, ant ambasadoriaus į 
Paryžių; buvęs gubernatorius 
Minnessotos, Merrian,ant ambasa
doriaus į Berlyn?, William Dra- 
per, isz Massachuset s, ant ambasa
doriaus į Rym?.

Hspliozijos nuplikyti.
P1TT8BUKG, Pa. Trys sanariai 

komisijos raudo paskirtos, kaipo 
inspektoriai dirbtuvių, atkako 
ežia peržiūrėti plieno dirbtuves. 
Kada jie prisiartino prie didelio 
pecziaus dirbtuvėj Carbon Steel 
Co., vienas isz jų padegėtoripžiu 
k? ir užkiszo jį už pecu^^aurų, 
norėdams apszviesti vidurį. Pa
sirodė vifenok, kad pecziuje pri
sirinko daug gazų, kurie nuo 
briežiuko liepsnos ir expliodavo. 
Expliozija buvo teip smarki, kad 
visi trys inspektoriai nuo jos 
skaudžiai apdegė.

Sudegi* hotelis.
Buffalo, N. Y. Užsidegė ežia 

didelis Chicago House hotelis, 
pn. 125 VVm-hington str. Du ap
sistoję’ hotelyj svecziai užmigo 
lovoj, užtroszko jie nuo durnų, 
pakol galėjo iszgelbėti; viens 
iszszoko nuo augsztutinių lubų 
per lang? ant ulyczios ir^sunkiai 
apsikulė; kiti su dideliu vargu 
iszsigelbėjo, bet jų daiktai sude
gi

Dideli sniegai.
Pietinės Du k o tos ateina ži- 
apie daugybę iszpuelusio

Kare baltveidžfu su negrais.
Birmingham, Ala. 14 d. Ko

vo, negras Hunter užpuolė ant 
vieno baltveidžio, norėdamas pi
nįgus paveržti. Policijantas Per- 
due buvo nusiųstas surasti už- 
puolik? ir isz tikro jį surado, bet 
kada noiėjo suaresztuoti, Hunter 
iszsi traukė revolverį, szovė, 
sužeidė policist? ir norėjo pabėg
ti. Perdue bėgo paskui 
szaudydamas ir paszovė plė- 
«zik? į peczius. Wienu vienok 
paleistu szuviu užmuszė 5 metų 
negriszk? mergaitę. Susirinko 
negrai ir užpuolė ant policisto; 
subėgo daugiaus policistų ir balt- 
veidžių ir prasidėjo kruvina ka
rė terp negrų, baltveidžių ir po
licistų, kurioje apie 20 žmonių li
kosi paszautų.

Isz 
nioa 
sniego ir baisius pustymus. Chica- 
go & Northvestern geležinkelio 
linija likosi užpustyta, žemė snie
go uždengta ant 4—6 pėdų giliai; 
kaip kur vėtra suneszė n e isz pasa
kytai augsztas pusnis. Geležinke
lio trukiai galėjo ateiti tik iki 
Geltysburg. Mieste Huron žino 
nems trūksta kuro, kadangi tru
kiai negal atgabenti anglių.

Pavojingas padėjimas.
Bay Citv, Mich. Neiszpasaky- 

to didumo lytis, kuri užėmė vis? 
Saginav uost?, likosi vėjo su 
laužyta ir nustumta tolinus į aže 
r?. Ant jos buwo 200 žvejų. Pu- 
czia smarkus pietinis vėjas ir 
stumia lytį su žvejais vis toliaus 
ant ažero. Taigi ant jos ėsanti 
žvejai yra dideliame pavojuje; 
jeigu lytis suskiltų, ant jos ėsanti 
žvejai turėtu prigerti.

Užberti.
Pjttsburg, Pa. Kastynėse Ber- 

wind White, Duboise, atsitiko 
smarki gazų expliozija, kuri isz- 

1 griovė kastynių olas. 31 darbinį
kai likosi olose užberti. Kasty- 
nės tos yra apie 300 pėdų gilios. 
Užbertus vienok laimingai at 
kasė, isz kurių tik keturi turėjo 
nuplikytas burnas ir rankas, bet 
visų nuplikimai, nors labai skau
dus, ne pavojingi.

Bledys tvanu padarytos.
“Pereitame “Lietuvos” nunie- 

* ‘ ryje mes padavėme jau apie dide
lius tvanus Missouryje, Indianoj. 
Tvanai tie pagadino daugel gele 
žihkelių linijų. Baltimore & Ohio 
Southvestern geležinkelis pa
samdė 1000 darbinįkų ant taisy
mo pagadyto kelio. Blėdis, ko
kias tvanai padirbo vien ant ge
ležinkelių linijų, skaito ant 3,000, 
000 dol. Dabar keliai jau ant tiek 
pataisyti, kad trukiai gal bėgioti.

Kaip žmones per neišmintingą 
ūke vi m ą pats gadina orą.

Daktaras Sam Duffiėld surinko 
žinias apie platinimaai plauczių 
ligų ir džiovos Michigano szte- 
te. 1895 m. Detroite pasimirė 
106 žmonys nuo džiovos, o 266 
nuo plauczių uždegimo; pereit?

Smarki Ezpliozlja.
Cleveland, Oh. Geležies 

jinyczioj Emmos atsitiko explio- 
zija su tarpi n tos geležies, kurios 
trys darbinįkai likosi mirtinai 
nuplikyti; yra ir daugiaus nu
plikytų, bet kiti nepavojingai. 
Darbinįkai mat liejo sutarpint? 
geležį į grabes ir t?syk tai atsi
tiko expliozija. Nuplikytus nu
gabeno į alexijonų ligonbutį, bet 
trijų nėra vilties nuo myrio isz
gelbėti.

Nužudyti.
Sing-Sing, N. Y. Likosi ežia, 

su pagelba elektriškos žudymo 
prietaisos, nužudytas negras 
Arthur Maghev, ant. tos bausmės 
sūdo nuspręstas už užtnuszim? 
Stephono Povėli, Hemsteade.

Plata, Mo. Likosi ežia pa
kartas George Mathevs, ant to 
.sūdo nuspręstas už užmuszim? 
James o Irviag.

Rochester, N. Y. Likosi cz;a 
pakartas John Sullivan, ant to 
sūdo nuspręstas už užmuszim? 
moteries Dutcher ir jos sunaus.

Frankfort, Kr. Gubernatorius 
Bradley atmetė praszym? susi
mylėti, kokį buvo padavęs ant 
nužudymo nuspręstas už nužu- 
dym? merginos Pearl Bryan, 
dantų gydymo mokslainės stu
dentas, Scot Jackson. Bus jis 
pakartas 20 dien? Kovo szių 
metų.

lie-

krasztus.
Wieszpatystės statistiszkas 

biuras apgarsino žinias apie 
Amerikos, produktų iszvežim? į 
svetimus krasztus. Isz tų žinių 
matyt, kad Wasario mėnesyj szių 
metų iszvežimas, sulyginant 
su Sausiu mėnesiu szių metų, 
diktai sumažėjo. Grudų iszveži
mas Wasariaus mėnesyj pasiekė 
15006657 dol. vertės, taigi jis 
ant 2000000 dol. vertės buvo 
mažesnis negu Sausio mėnesyj. 
Medvilnės iszvežta už 17190738 
dol., taigi ant 11250000 dol. ma j 
žiaus negu Sausyje. Iszvežimas 
mineralibzkų aliejų pasiekė ver
tės 4561148 dol., taigi ant 
500000 dol. daugiaus, negu Sau
syje. Iszvežimas mėsos ir gy
vulių pasiekę $12408811 vertės, 
taigi 8nt $600000 mažiaus. Per 
paskutinius asztuonis mėnesius, 
iki galui VZasariaus, Amerika isz 
gabeno: javų už $136951789; 
pereit? met? į t? patį laik? isz 
gabeno jų už $94224249; medvi
lnės už $186668700, pereit? gi 
met? už $144324695 ; mineralisz- 
kų aliejų už $41784365, taigi ant 
$500000 daugiaus negu pereit? 
met?; mėsos ir galvijų už $106 
778164. taigi ant $500000 ma
žiaus negu pereit? met?. Imant 
gi visas keturias veisles ta v orų Į 
už VVasarį iszvežtų į svetimus 
krasztus, buvo jų už$49167354, 
taigi ant $13000000 mažiaus 
negu Sausyje szių metų. Imant 
gi visus 8mėnesius, iszvežimas 
didesnis už pereit? met? ant $85 ' 
220000.

pagelboa karės dievaiezio sun
kiose karėse ir laike vieszpatavi 
mo Montezumų, laike Kortežo už 
kariavimo Meksiko po iszpani- 
jonų valdžia.

t Baisi vėtra siautė apie Ash
land, Wis., laike kurios daug 
žmonių pražuvo. Wėjaa sulaužė 
ledus ant ežero Superior ir sustu- 

i mė lytis prie Apasztalų salų, kur 
jos susigrūdo ir padarė kalnus ant 
50 pėdų augszczio.

t Beach Hilu W. V. Iszlėkė 
ežia į padanges garinis katilas 
lentų pjovinyczios Paffenbergo. 
Sūnūs pjovinyczios savinįlco li
kosi užmuštas, o keletas žmonių 
yra sužeistų.

t Mieste Dover, Ten. spiegė 
pavieczio kalinys. Buvo jame 
keturi kaliniai: vienas baltvei- 
dis ir keturi negrui. Baltvei- 
džiui pasisekė iszbėgti, bet 
negrai sudegė.

t Meksike, apskrieziuose 
Michoacan ir Colima buvo smar
kus žemės drebėjimas. ^Vulkanas 
(ugnakalnis) Colima, kurisai ro
dėsi jau užgesęs, vėl pradėjo 
ugnį mėtyti. Gyventojai kaimų 
apaezioj ėsauczių isz baimės isz- 
bėgiojo isz savo namų.

traktorius, kurie mokės už darb? 
po 3 dol. 20e. ant dienos.

Derby, Conn. Dirbtuvė bo- 
veininių iszdirbunų Sheltone li
kosi uždaryta. Neseniai ausztrai- 
wo 27 audėjai. Dirbtuvės savinį- 
kas, norėdamas nubausti darbinį- 
kus, su visu uždarė sawo dirbtu
vę.

T Halifak, Cauada: 13 med
vilnės verpinyczių rytinėj Kana
doj sutrumpino dariai laik? ant 
teip ilgai, kol laikai ne pagerės. 
Skundžiasi ežia, kad nėra kur 
iszdirbimus pardavinėti.

5 Vermont, N. Y. Granito 
dirbtuvė Cha riešo Moore & Co, 
didžiausia visame sztete, kuri 
pereit? rudenį likosi uždaryta, 
pradeda vėl dirbti.

1 Huntington, Pa, Darbinįkai 
dirbanti anglių kastynėse Eichol- 
bergero & Hickso ir Sveet & Bed- 
ford, dėl numažinimo jų užmokes- 
nio už darb?, paliovė dirbę.

T St. Paul, Minn. žagrių ir 
plūgų dirbtuvė nusibankrutino ir 
likosi uždaiyta;—dirbę ežia dar- 
binjkai neteko darbo.

5 Kalnakasiai Citizen Coal & 
Cdke Co., Boldvin Mameriaon 
Co. paliovė dirbę; reikalauja jie 
pakėlymo užmokesnio už dar- 
b?.

T Philadelphia, Pa. Sztraikas 
audėjų dirbtuvės John & James 
Dobson pasibaigė. Darbinįkai 
grįžta prie darbo.

1 Motreal, Canada, Mon- 
treal Rolling Mills Co. uždarė 
daugum? savo dirbtuvių.

1 Cleveland, Oh. Sztraikas 
darbinįkų laivų dirbtuvės pasi
baigė; grįžta jie prie darbo.

ISZ 
Lietuwiszliu dirwu 

A MERI KO.

Isz darbo lauko.
1 New, Y'ork. Sztraikas dar

binįkų dirbanezių prie marszki- 
nių siuvimo traukiasi ežia to 
liaus. Keli szimtai darbinįkų su
grįžo prie darbo, bet beveik tiek 
jau paliovė dirbę. Pereit? savai 
tę 1000 darbinįkų iszderėjo sau 
tokias iszlygas, kokių gcildsvo. 
Dalis skalbinyczių darbinįkų, 
pritarianezių pakėlusiems sztiai- 
k?, teiposgi paliovė dirbusi. 
Sztraikas siuvėjų prie viršuti
nių drabužių (mantelių) traukiasi 

peczkurį numetė į toliaus ir turbut ne gi eit pa-i- 
szalį ir suspaudė teip, kad tas ne į baigs, 
galėjoateiti į pagelb? deganeziam 
mašinistui; tasai meldė peczkurį 
jį nuszausti ir tokiu budu iszliuo- 
šuoli nuo neiszpaskvtu kanezių, 
liet ansai uiekuom pagelbėti ne
galėjo;

Nelaimes ant geležinkelio.
Chili City, Ga. Geležinkelio 

maazina (lokomotyvą) Dade 
Coal Company, terp kastynių tos 
kompanijos ir Farnace, nupuolė 
per tvauo nune.-zt? tilt?. Puolant 
deganezios anglys isz pecziaus 
iszsivertė tiesiog ant krutinės 
mašinisto; |

Kansas City. Mo, Anglisz- 
ki kapitalistai rengia ežia dideles 
pjovinyczias, ant paveikslo Chi- 
caguj ėsanezių. Nori jie įrengti 
agentūras visokiuose Amerikos

maszinista iszpalengvo ir Europos miestaose ir padaryti 
su visu sudegė. Peczkurys yra tas naujas pjovinyczias didžiau- 
teiposgi mirtinai apdegęs.

Rome, Ga. Netoli nuo ežia, wum?
Southern geležinkelio trūkis įlu- kapitalistų isz Si. Louis ir In-
žo užbėgęs ant tilto, pastatyto ant j 4’an0P°'*8-
upės Etovah. Septini vagonai į Pittsbug, Pa. Dirbtuvės 
nupuolė į upę, užsidegė ir beveik ! Keyston Rolling Mills, Pittsburge 
su visu sudegė. Keturi geležiu- ir Standard MfgCa, ^lleghenyj,

siomis ant svieto. Ima prie to daly - 
keletas amerikoniszkų

kelio tarnai mirtinai likosi su
žeisti, isz važiuojauezių gi paša- 
žieriųduyra lengvai apkulti.

AtctUson, Kans. Netoli

apgarsino, kad darbinįkų 
uždarbis liekasi numažintas ant 
10-20%. Darbinįkų abiejose dirb
tuvėse yra 900. Dirbtuvėje gi

Hiavatha, Kans, ant Missouri Į FennaylYanija Rolling Mills ap- 
Pacific geležinkelio atsitiko ne• &Rr8’ūo» kad ežia uždarbį numa
lš i mė. Du geležinkelio tarnai ir i’QRantlO%. Paskutinėj dirbtu- 
vienas pasažierius likosi užmusz- i dirba 1000 darbinįkų 
ti, 5 gi yra sunkiai apkulti. Susi- Salinneville, Oh. 150 dar- 
rinko mat ant kelio arkliai, at-j binįkų Ohio& Pennsylvanit Coal 
bėgęs trūkis juos pervažiavo, bet 
ir pats isz rėlių iszoko.

Senovės Azteku aukurai.
Ant lauko vieno farmerio, ne

toli Kansas City, jau nuo seniai 
buvo patėmyta daug kalvų, kurios

Co. paliovė dirbę todėl, kad 
kompanija ne sutiko' pageiinti 
ventilacijos kastynių olose, [ąr- 
binįkai atsiszaukė į rando inspek 
torių ir tasai liepė jiems paliauti 

| darb?. Ne labai mat pralobę kom 
panijų sanariai rūpinasi apie dar-

matomai buvo tycaia žmonių binjkų 8weik,^
nupiltos, liet ant tų kalvų nieks 
isz mokslinczių ne atkreipi savo T Nev, York. American Su- 
atydos. Neseniai vienok tos f ar- &ar Kafinery, Brooklyne, kuri 
mos savinįkas, Beavers, norė
damas statyt namus ant vietos, j y^danta, pradėjo 
kur buvo viena isz tokių kalvų, 
j? iszkasė ir rado joje kapus, 
kuriuose buwo dar užsilikę žmo
nių kaulai, ir drauge ginklai labai 
senų laikų. Atradęs kas yra vie
noje tokioje kalvoje, Beavers pra
dėjo kasinėti kitas ir persitikrino, 
kad ir kitos ne gamtos, bet žmo
nių nupiltos. Atkako ir mokslin-

beveik per isztisus metus buvo 
* ‘ i vėl dirbti.

| Priėmė ežia 500 darbinįkų. Cu
kraus rafinerija Havemeyero pri
ėmė teipoagi 200 naujų darbinį
kų.

5 Sztraikas darbinįkų prie 
triobų statymoChicagoj pasibaigė. 
Darbtnįkiaakos unijos apgarsino, 
kad sztraikas pasibaigė ir darbi
nįkai gal dirbti pas tuos kon-

Reikaluose emigrantų 
namų.

Jau visi musų laikraszcziai isz- 
einanti Amerikoj atsiliepė apie 
reikal? emigrantę namų. Pa
skiausiai apie tai atsiliepė “Tėvy
nė”. Teisingai sako “Tėvynė”, 
kad t? klausytu? jau ne kart? 
buvo pakalę musų laikraszcziai, 
liet kad jie yra, teip sakant, gana 
siaurai suprantamai musų partijų 
IsikraszcziaD, taigi, pakėlus klau 
sym? laikraszcziut vienos partijos, 
reprezentantui kitos ne parėmė, 
bet stengėsi išjuokti patį už 
manym? ir visaip jį diskredituo
ti. Isz wien dirbti ant atlikimo 
kokio nors reikalo mes dar isz 
tikro ne bandėme ir jeigu kada 
nors pabandėme, tai parodėme 
vien, kad prie tokio darbo mes 
dar ne tinkame. “Tėvynė” klau
sia, “ar tai ne butų gerinus, kad 
butų buvęs iszrinktas tam tikras 
komitetas dėl emigrantų namo, 
kurio priderystė butų buvę 
pirma visoko isztirti isz pamatų 
t? dalyk?, apskaityti kiek rėikės 
padėti ant to pinįgų isz pradžių 
ir kiek paskiaus reiks kas met?”

Tverti tokį komitet? ant ap. 
svarstymo to dalyko iki sziol ne 
buvo galima todėl, kad mes dar 
ir dabar ne susėjome tikrai į 
susipratim? kaslink to dalyko; 
szi?dien mes vos pripažinome 
visi reikal? emigrantų namo, bet 
pamatų, ant kokių reiktu jį staty
ti, dar pats ne iszdirbome. Todėl 
tai tverti komitet? buvo per an
ksti. K? gi toks susitvėręs komi
tetas galėtu atlikti, jeigu jis pri- 
tarianezių ne rastu? Iki sziol ant

pasidalino j dvi partiji. Per vie
nus metus bažnyczios skolos pa
kilo iki 4500 dol., o iszmokėta 
tik 1000 dol. Po atsitrau 
kimui prabaszcziaus, bažny
czios komitetas,per 9 paskutinius 
mėnesius užmokėjo 1900 dol., 
taigi isz viso 2900 dol. ir dabar 
yra skolos 1600 dol. ir 1000 dol. 
vyskupui, kuriuos musų parūpi 
jai paskolino, taigi isz viso turi
me bažnytinės skolos 2600 dol., 
kuri? dar szį met? tikimės iszmo- 
kėti. Paskui pradėsime rupintiesi 
apie pastatym? klebonijos. Atsi 
traukus musų prabaszcziui, labai 
sunku buvo mums susitaikyti: 
vieni norėjo su visu atsimesti 
nuo bažnyczios ir visai ant jos 
užlaikymo nieko ne mokėti, kiti 
norėjo pirkti lotus ir statyti kit? 
bažnyczi?, palikdami šen? skolo
mis apsunkyt?. Nesutikimai tie 
vienok isz palengvo isznyko. Du 
parapijiniai baliai atgabeno pelno 
455 dol. Jeigu ne sunkus bedar
bės laikai, tai gal įstengtume 
musų bažnytėlę pakelti augsztyn. 
Dabar mes neturime kunįgo. Mu
sų parapijos komitetas kelis kar
tus jau buvo pas vyskup? ir pra
šė kunįgo,bet iki sziol jo malda 
vimai ne atgabeno vaisiaus. Isz 
pradžių atvažiavo aprūpinti mus 
dvasiszkais reikalaus isz kate
dros kuHįga3irlandietis,bet 9irl0 
dien? szio mėnesio atsilankė ant 
iszklausymo išpažinties kun. 
Szedvydis ir kun. Kaupas. Tuodu 
žadėjo mums parūpinti kunįg?, 
jeigu ne ant visados, tai ant tūlo 
laiko.

Prie tų musų vargų prisideda 
ir kiti— o tais yra blogi musų 
brolių pasielgimai, labiausiai gi 
girtuoklystės ir pesztynės. Po pa
skutiniai pedei, 4d. Kovo, tik pas 
vien? skvajerį lietuviai turėjo 
užsimokėti net 116 dol., mokėda
mi vieni po 5 dol. kiti po 6 dol. 
10 dol. ir 15 dol. už musztynes 
—o k? kasztavo gėrymai, kurie 
tas musztynes pagimdė? Jeigu 
musų broliai tik pusę tų pinįgų 
apverstų ant įrengimo naudingų 
lietuvystei įrėdnių, kiek tai gero 
galėtu atgabenti? Turėtume ne Ė 
tik emigrantų namus, skaitiny- Į po*? dienų j. Kijevo

su rasztu atsakanezio btnko, k u 
risat pinįgus siuntė, atėjo pa
žįstamas ežia prekėjas, Julius Ka- 
plan, kuriam isz tikro pinįgai bu
vo siųsti, bet jie jau kito Kapla- 
no buvo atimti. Iki sziol pabėgu
sio su tavo szeimyna Kaplano, 
paėmusiu svetimus pinįgus, ne 
surado. Jis turbut į užrubežius 
iszdumė.

k? pripažintas? Tegul Dievas 
nuo maskoliškos rėdos ir jos cie- 
coriaus apsaugos svietu!

|| Nieks gal isz Lietuvos 
skaitytojų nežino, kad Maskolijoj 
yra tiesos, pagal kurias, be cie- 
coriaus daleidimo, ne valemasko- 
liszkiems pavaldiniams leisti 
savo vaikus mokintiesi į užru- 
bežius. Tuom tarpu dabar apsi
gyvenę Maskolijoj armenie* 
ežiai pradėjo savo vaikus siunti
nėti ant mokinimosi į armeuisz 
kas moksleines į Konstantinopo
liu. Maskoliszkos valdžios todėl 
pradėjo daboti armenicczius, kad 
jie negalėtu svetur sz viešos 
jieszkoti ir turėtu pasiganėdinti 
maskoliszka tamsybe. Mat koksai 
maskoliszkų valdžių kvailumas! 
Jeigu armeniecziai siuuczia savo 
vaikus į svetimus krasztus pasi
mokinti, tai todėl, kad masko- 
liszkos mokslainės niekam dau
giaus netinka, kaip vien kvai
linimui vaikų. VVieton pasi
stengti jas pagerinti, maskoliszki 
carai iszduoda tiesas užkertan- 
czias keli? mokintiesi geresnėse. 
Kas yra su apszvietimu, tas yra 
su tikėjimu ir su kalba; masko- 
li sz ko caro tarnai isamano vien 
uždraudimus ir su jų pagelba 
stengiasi maskoliszk? kai b?, sta- 
cziatikiszk? tikėjim? ir masko- 
liszk? niekam netikusį apszvie- 
tim? priverkti kitus pamylėti. 
Argi kvailumas gal siekti to
linus?

Į| Kijeve, Maskolijoj, tarnavo 
kaipo pagelbinįkas kriauciszkoj 
prekinyczioj žydelis, Judka Kap- 
lan, turintis gana skuitling? szei- 
myn?. Neseniai ant jo wardo atė
jo per telegraf? 20,000 rublių 
isz Minsko. Žydelis, nelaukdama* 
isz niekur tiek pinįgų, tuojaus 
suprato, kad jie ne jam priguli, 
todėl urnai, su atsakaneziais doku
mentais, nutraukė į telegraf?, ku
riasi, pasiremdamas ant tos pa- 
czios pravardės, pinįgus užmokė
jo, Taigi su p įimtais pinigais Ka- 
plan parbėgo namon,paėmė piczi? 
ir vaikus ir iszdumė nežinia kur.

bzias, bet ir paveikslingas mok- 
slaines, o dabar,per girtuokliavi
mus užsipelnome tik visų panie 
kiniui?. Mes girtuokliaujame per 
naktis, gabename sunkiai už 
dirbtus pinįgus skvajeriams 
už nakvynę aresztuose, penime 
Szinkorius, už tai ir vargstame. 
Ar ne gerinus už jų dalį iszsira- 
szyti bdkjraszczius ir knįgas, ir 
vieton girtuokliavimų ir pešty
nių pradėti skaityti, stengtiesi 
apsiszwiesti? R'szkimės broliai į 
wien? ryszį, dėkime aukas ant į- 
taisymo visiems reikalingų įrėd- 
nių, skaitykime laikraszczius, ta- 
dit busime linksmesni, turtingesni 
ir užsųielnysime paguodonę tų, 
kurie,už musų bjaurų pasiėlgim?, 
mus nekenezia ir niekina.

WlNCA8 RllIZINSKAS.

Isz wisur.
|| Maskoliszka apszvietimo 

ministerija ant ežių metų paski
ria isz viso: ant užlaikymo 8uni
versitetų—3,795,707rublių; ant 
gimnazijų ir progimnazijų—6,209, 
138 rubl.; ant realiszkų ir iszdir- 
bystės mokslainių—2,666,479 rub 
lių; ant pavietinių ir miestųinoks- 
lainių—1,914,441 rub.; ant para
pijinių ir pradinių mokslainių tik 
378,582 rubl.; ant landės mokslai
nių—2,145,281 rubl.; ant moki
ntojų seminarijų—1,227,927 rubl.

U Laike Maskolijos gyventojų 
suskaitymo ne tik terp Sedlecų 
gubernijos unitų užgimė maisztaiir 
apsireiszkė nepasitikėjimas maske 
liszkų valdinįkų išrinktiems žmo
nių suskaity tojams, bet panaszus 
atsitikimai pasirodė ir terp tikrų 
maskolių. Sentikiai apie Chva- 
lynsk?, gilioj Maskolijoj, su visu 
ne norėjo įsileisti į savo namus 
rando iszrinktų žinių rinkėjų, 
teip kad tiems reikėjo gerintiesi 
ir laižytiesi žmonim«. Žmonės da- 
leido tik t?syk jiems siiraszus da
ryti, kada suraszytojai atkalbėjo 
mald?. Matomai žmonės galėtu 
nugalasti ragus ciecoriaus tarnų, 
kad tik laikytųsi labiaus vienybėj. 
Gyvenant vienybėj lietuviams, 
ne butu galėjusios atsitikti sker
dynės Kražiuose, ne reiktu mums 
kęsti tiek prispaudimų. 
Spaudžia mus maskolpalaikiai to
dėl, kad mes pats terp savęs ėda- 
mėsi.

emigruotų namo mes turima patu irant Bpecija|i8zl[ų mokalainių—
dėtų apie 400dol.Sutaispinįgais 
sunku k? nors pradėti, nes pra
dėjus toliaus pinįgų galėtu pri
trukti,* ir jeigu dėl stokos turto 
komitetas nieko ne atliktu, galė
tu užgimti apkaltinimai komi
teto, kurie jo sąnarius 
grasintu nuo darbo ir per tai isz- 
irtu ir patsai komitetas. Taigi 
Visas dalykus vėl atsirastu ant 
t >s paežio s vietos, ant kurios 
stovėjo pakeliant patį užma
nymą. Reikia mums patiems 
tane labiaus susiartinti, ir tik 
genaus susipratus, galėsime 
rinKi komitet?.

Isz Serą n ton, Pa.
Dižžiausi lietuviu vargai 

Scrauone^—yra stovis musų baž- 
nyczioi. Pasitraukus senam musų 
prabas^eziui, musų parapijonai

U Mieste Taganroge, Pietinėj 
Maskolijoj, atsitiko dideli nelai
mė. Apie 5 valand? isz ryto, mie- 
ganezius prikėlė smarkus užimąs 
nuo jūrių. Pakilę isz lovų ir isz 
bėgę laukan, pamatė, kad smar
kus vis? naktį pucziantis vėjas, 
kurisai persikeitė į uragan?, su
laužė led?; vilnys stūmė neiszpa- 
sakyto didumo lytis ant kranto, 
kurios naikino visk?, k? ant sa
vo kelio patiko. Pasilikusios prie 
krauto žvejų rogės, valtys—vis
kas pražuvo. Tas pats atsitiko ir 
su visoms aut kranto pastaty
toms trioboms, jų gi gyventojai 
nustojo visų savo turtų. Iszmes- 
tos vilnių lytis sugriovė kėlėt? 
kluonų ir tvartų. Bledys ežia pa
darytos labai didelės, o kas svar 
biausia, kad nukentėję yra netur
tingi žvejui ; jie nustojo ežia save 
visų turtų ir savo pajiegomis, 
be svetimos pagelbos, neįstengs

1484998 rubl. Taigi ant pakėly
mo apszvietimo ir mokslų, turin
ti 130,000,000 gyventojų Masko- 
lija iszleidžia ne daugiaus, kaip 
turintis 3 milijonus Nev York. 
Užtai maloningas caras, kurį sn 
tai vienas raszėjas laikraszczio 
“Peterburskija VViedomosti” siu 
lo į valdonus visų musų žemės 
tautų, ant užlaikymo kariaunos, 
policijos ir žandarų iszleidžia be 
veik 20 syk tiek, kiek ant žmo
nių apszvietimo. Norint.pasto
ti valdytojumi kitų, reikia pasi
rodyti vertu to valdymo. Kuom 
gi Maskolijos Mikalojus t? savo 
vertę parodė, kuom jis parodė, 
kad moka pakelti savo kraszt?? 
Juk szi?dieu Maskolijos rėdą ir 
valdymo būdas visur iszjuokia; 
mi. Argi bjaurus Maskolijos 
valdonas gal būt kitų už virszinį-j sawo namelių atstatyti.

maii.ua


, || lez Sofijowkos, Aleksandro 
wo pawieczio, * Jekaterinoslawo 
gub., Pietinėj Maskolijoj, raszi: 
Netoli nuo Sofijowkos yra kaimas 
K itnenka, wokieczių kolionistų 
apgyventas. Kolionisto Schoeser- 
ni mo pasimirė sūnūs ir likosi 
palaidotas. Neseniai ant kapinių 

_ atėjo tėwas pasimirusio waiko ir 
iižtėmyjo, kad kapas yra atkastas.

, Praneszė apie tai uriadnįkui, atėjo 
siHrszina, pastorius ir prie jųwai- 
ko kapas likosi atkastas. Pasi
rodė, kad grabo dangtis yra su
skaldytas, drabužiai palaidoto 
waiko sudraskyti; kūnas gi isz- 
ilgai buwo perpjautas—szirdis 
iszimta. Nėjokio piktadarių pėd
sako iki sžiol ne susekė. Matomai 
jie szirdį paėmė dėl kokių nors 
burtų.

|| VVarszavos gywentojai tan
kiai gauna iszužrubežių laiszkus, 
kuriuose jų raszėjai už pinjgus 
pažada parodyti žemėj užkastu 

• 4‘skarbę” Waiszawoj. Daugumas 
g.iwusių laiszkus, žinoma, neatsi
liepė. Wienas wieuok, gawęs to 
kį laiszkj, norėdamas pasztuka- 
woti, atsakė, kad norėtu pirmiaus 
tji skarbf pamatyti, o paskui 
atsiųs raszėjui 100 rublių. Ant 
to atsiliepimo gawov wėl laiszkę 
jau isz Amerikos, kuriame priga- 
wėjas prisipažįsta, kad jis isz tik
ro norėjo wien prigauti, bet apie 
4‘skarbji” nieko nežino; gailisi 
wien, kad dabar warszawiecziai 
tiek pakėlė sawo protjų kad jau ne 
teip lengvai juos galima prigauti.

|Į Kaime Bok, netoli Z:ssek, 
Kroatijoj. Pietinėj Austrijoj, 
atsitiko dideli nelaimė. Du broliai, 
Jurgis ir Jokūbas Jakopovicai, 
ukinįkai isz kaimo Bok, wažiojo 
ledą į alaus leidinyczią Zisseke ir 
vakare, gerai užsitraukė, wažia- 
wo namon; Jurgis dar paėmė į 
roges 8uwo dukterį, grįžtanczią 
isz mokslainės namon. Netoli 
Bėk, kits brolis. Jokūbas, papla
kė smarkiai arklius ant ulyczios 
užsisukimo, rogės užvirto ir wisi 
isz jų iszpuolė, nusirito į upe ir 
prigėrė. Kūnų prigėrėlių su visu 

---- >—ne surado.

Į| Maskoliszkas randas rengiasi 
uždėti aut Kaukazo naują uni
versitetu, arba kitokią nugsz 
cziausių mokslų įrėdnę. Užmany
mas tasai bus apszwietiino minis- 

'terijoj daba* jiu perk r itHiėja- 
nias. Kaukaziecziai nuolatai rei
kalaudami, prie to privertė mas
koliszkas valdžias. Jeigu mes 
drąsiai ir teipjau nuolatai reika
lauti mokėtume, sulauktume ir 
mes neužilgio universiteto 
Wilniuje ir kitokių paliuosavi- 
mų.

|Į Laikrasztis “L’lndependance 
Tonkinoise” pranesza, kad 
eholera platinasi prancuziszkose 
valdybose Indi jose, nežiūrint ant 
wisų stengimusi prancuziszkų 
valdžių. Žinoma, ežia kalcziausi 
yra pats gyventojai, kurie ne 
klauso d-iklarų įsakymų. Apsirgi- 
mai pasitaiko ne tik terp suskre
tusiai gyvenancziųcziabuwių, bet 
tie .užkreczia ir europieczius. 
Prancūzai vienok pasitiki, kad 

. jiems pasisek? priversti cziabu- 
vius sveikiaus gyventi, ų su 
tuom isnyks ir cholera.

1

|| Atkako į LiVerpoolių, Angli
joj, isz Nev Brunsvick,/garlaivys 
“Lake Winipeg” kuris knt oce*no 
vos iszliko nuo paskendimo. Į 

• garlaivio apaczią prisisunkė tiek 
vandens, kad ant palengvinimo 
sunkenyltės reikėjo sumesti į jū
res dalį tavorų, nes kitaip visas 
garlaivys butų paskendęs. Sume
tė į jūres vežamų 806 galvijų, 
22 arkliu ir 74 avie.

|| Mieste Fez, Moroko vieszpa- 
tystės eostapilėj, sziaurinėj Afri
koj, atsitiko dideli nelaimė. Bear- 
dant senus miesto murus, jie ne
tikėtai sugriuvo ant ardanczių 
darbinįkų. 180 darbinįkų likosi 
užmusztų.

U Mieste Elbinge, Wakarinių 
Prūsų provincijoj, užsidegė vieni 
namai. Agentas Drehėr ir dailidė 
Feddrich su visu sudegė; mote
rys gi Feddricho ir Heyrotho pa
vojingai apdegė.

|| Garlaivys “Normandia”, 
plaukiantis isz Nevport į Bilbao, 
pakrantėse sziaurinės Iszpanijos 
susidaužė ir paskendo drauge su 
visais ant jo buvusiais jurinįkais.

Nauja triobų statymui 
medėga.

Niekur gal Europoj tiek gaisrų 
ne atsitinka, kaip Lietuvoj, 
Lenkijoj ir abelnai Maskolijoj. 
Nekartą ežia iszdega su viena 
diena czieli kaimai ir miesteliai. 
Priežastis tų tankių gaisrų yra 
medinės musų tėvynėj triobos, 
ypacz gi sziaudais dengti stogai. 
Taigi, rodosi, ant apsisaugojimo 
nuo gaisrų reiktų statyti triobas, 
isz nedeganezių medegų. Len
gvai tą pasakyti, bet sunku iss- 
pildyti: užrubežiuose stato mu
rinės triobas, dengia jas plytoms 
arba szifru, musų vienok žmo 
nėms tokios triobos per brangios

Ant pereitą metą atsilikusios 
parodos Nižnenovgorode, terp 
kitko, buvo parodyta nauja mo- 
dėga statymui nedeganezių trio- 
bų, arba nors ant apsaugojimo 
nuo užsidegimo triobų pastatytų 
isz deganezių medegų. Nauja ta 
medega jos iszradėjo yra L’rautu 
praminta; ji nedega ir triobos isz 
jos pastatytos, arba norsapmusz 
tos, labai sziltos žiemą, niekada 
ne szlapiuoja, o kas svarbiausia, 
medega ta ne brangi. Ji kaip ir 
akmuo, nedega, ne brinksta; teip 
kaip medį galima ją pjaustyti ir 
taszyti ir teip kaip geležis, gal 
būt ant priekalo kalama, ji ne 
sutrūksta, ne perleidžia szilumos 
ir elektrikos ir labai mikli. Ura- 
litas lengvesnis už geležį 5 kar
tus, už akmenį du kartu. Jį dirba 
lygiai paveiksle plonos blekės, 
kaip ir paveiksle storų plytų, 
paveiksle lentų, arba paveiksle 
apvalaus medžio.

Uralitą daro isz asbesto, arba 
isz teip pramintų iszkasamų isz 
žemės lynų, (jis panaszus į valak- 
nas, bet ne dega, tai ne au- 

i gmenis, bet mineralas). Asbesto 
daugiausiai yra Maskolijoj Ura- 
liaus kalnuose; jis niekada ne
dega ir ne tirpsta ugnyje ir ne- 
persikeiezia nuo vandens, oro, 
saulės, arba nuo szalczio. Kasa jį 
Perino gub. rando kastynėse, 
kuriose iszkasė pernai 64654 
pūdų.

Dėl padirbimo uralito asbestą 
trupina ir sutrupintas jis pa 
iiaszus ir medvilnę (vatą), pa
skui maszinoms drueziai suspau
džia ir pertą suspaudimą suteikia 
tokį pavidalą, kokį nori turėti; 
taigi ar pavidalą lentos, plytos, 
ar kitokį. Nežiūrint vienok ant 
drutaus suspaudimo, uralitas tame j 
pavidale dar netinka ant triobų 
statymo, nes jis dar per minksz- 
tas. Ant sudrutinimo jo dalelių, 
jį maiszo dar su •minerahszkais 
klijais, isz ko tie klijai, tai iszra
dėjo paslaptis. Apart tų klijų, 
ežia dar įeina ir mineraliskos 
parvos. Uralito dirbtuvė dirb 
dina jį raudoną, arba palszą.

Uralits tinka visur prie triobų 
statymo, bet jį labiausiai vartoja 
vieton medžio,, ant apsaugojimo 
triobų nuo ugnie^taĮgi ant den
gimo stogų, ant grindų ruimuose, 
ant apmuszimo medinių triobų 
vieton medinių lentų ir t. t. 
Geriausiai tinka jis ant grindų. 
Uralito grindys ne sudžiūsta, ne 
bijo nė ugnies, nė užsidegusio 
kerosino, jos visada sziltos, pa 
dėtos dvigubos ne turi niekada 
plyszių, ne laiko vabalų, o kas 
svarbiausia: ne brangios ir 
tvirtesnes už medines grindis, 
ne suskrenta.

Sulyginant su kitoms medė
joms, uralits ne brangus. Wienas 
ketvirtainis sieksnis uralitinio 
stogo kasztuoja 2 rub. 80 kap., 
berods branginus už sziaudinį, 
bet užtatai iigiaus laiko, o kas 
svarbiausia, kad nedega. Ke
tvirtainis sieksnis grindų kasz
tuoja 7 rubl.; ketvirtainis gi 
sieksnis sienos 16 rubl. ir sveria 
tik 4 pudus.

Uralito dirbtuvė uždėta vos 
du metai atgal: reikalavimai jo 
kas sanvaitę didinasi. Galima to
dėl tikėti, kad jis utras kuo pla- 
cziausią pritaikymą prie statymo 
nedeganezių triobų.

Žemes drebėjimai Au
strai i joj.

Isz Adelaidos, pietinėj Austra
lijoj, ateina žinios apie smarkius 
žemės drebėjimus: didžiausias 
miestas sziaurinės Australijos, 
Palmerston, ant Darwin Bay, 
likosi su visu isznaikintas. 8 d. 
Sausio apsireiszkė smarkus žemės 
drebėjimas ir drauge su tuOm už

gimė neiszpasakyto smarkumo 
vėtra ir ką ne iszgriowė žemės 
drebėjimas, tą užbaigė vėtra. 
Puikus hoteliai, mokslainės, abi 
bažnyczios, ligonbutis—viskas
guli ant žemės kaipo akmenų ir 
plytų krūva. Kalinys, tvir- 
cziausia mieste akmeninė trioba, 
likosi sugriauta nuo vieno vė
tros pūstelėjimo; kas isz kalinių 
ne pražuvo po griuvėsiais, isz- 
bėgiojo. Isz didelių prekinyczių 
ne užsiliko nė viena, neiszimaut 
ir didelės triobos “Eastern 
Eztension Cable Company”; pui 
kaus ežia buvusiobotaniszkosodo 
negalima pažinti. Wien tame 
sode blėdį wėtrcs ir žemės drėbė 
jimo padarytą skaito ant 3 mili
jonų markių. 12 stovinezių uoste 
žemeziugų gaudymui laivėlių 
prapuolė su žmoni mis. Isznai- 
kytas likosi teipoagi miestas 
Chinatovn, turintis 5000 gyven 
tojų, terp kurių 4000 chinieczių. 
Wėtra nuneszė lengvas isz me
džio arba isz geležinės 
blekės statytas triobas; ežia 
pražuvo daugiausiai žmonių. 
Ant rytojaus isz po griuvėsių 
isztraukė 10 negyvėlių, bet jų 
turėjo būt daug dauginus. Nori 
iszgriautus miestus atgal atsta
tyti, bet visame Palmerstovneyra 
isz viso vos tuzinas murinįkų 
ir dailidžių ir tie reikalauja po 
25 dol. už savo darbą ant dienos. 
Gyventojai iszgriatų miestų 
atsiszaukė į kapitoną atkakusio 
laivo “Darvin”, ant atstatymo 
miesto, pargabenti chiniszkus 
arba indiszkus darbinį k us isz 
Hong Kong, bet randas, ant rei- 
kalavymo daibinįkų partijos, ne 
davė ant to savo daleidimo. Gy
ventojai, iszlikę tuose miestuose 
atsirado sunkiose sau lygose, ka
dangi ežia dabar užstojo lytų lai
kas, kurisai paprastai traukiasi 
3 mėnesius, taigi žmonės neturi 
nė jokios pastogės, kur nuo 
smarkių lytų galėtų pasislėpti.Mass-Mitingas!

UI i no jaus Liet. Republ. Susi, 
laikys didelį MASS-MITINGĄ 
Nedėlioj, 21 Kovo 1897, Lietu- 
viszkos parapijos salėje, kertė 
Auburn avė. ir 33czios ui. Ant 
szio mitingo pribus pats sudžia 
NATH. C. SEARS, kandida
tas ant miesto majoro ir visi kiti 
republikoniszki kandidatai; tei
posgi bus reporteriai isz visų an 
gliszkų ir vokiszkų laikraszczių, 
bus geriausi angliszki ir lietu 
viszki kalbėtojai, kurie iszaisz- 
kys kuogeriausiai stovį ateinan- 
czių elekcijų ir jų kandidatu.

Mitingas prasidės tuoj aus po 
sumai, tai yra pusiau 12 valandą 
vidurdienio.

Szirdiugai yra užpraszomi visi 
lietuviai ant szio garsingo mitin
go kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. Su guodone

Isz pildantis KOMITETAS-

Mitingai.
Subatoj, 20 Kovo, 8 valandą 

vakare, salėje Hen. Kerulio, 749 
W. 22nd. s t r., Liet. Republ. Kliu- 
bas lOtos vardos laikys savo 
mitingą, ant kurio visus lietu
vius szirdingai užpraszome pri
būti. J- Juszka,

Subatoj, 20 Kovo, 8 valandą 
vakare, salėje F. Majausko, 3301 
Laurel str. Lietuv. Republiko- 
niszkas Kliubas 6tos vardos lai
kys savo mitingą, ant kurio vi
sus lietuvius užpra-zo susirinkti.

A. Olszevbkis, prez.

Subatoj, 20 Kovo, 8 valandą 
vakare, salėje Karecko, 4612 At 
lantic st. Liet. Republ, Kliubas 
29tos vardos laikys savo mitin
gą, ant kurio užpraszo visus lie
tuvius susirinkti.

J. Jovaiszas, sekr.

Nedelioj, 21 Kovo, 5 valandą 
vakare, salėje pu. 4500 Paulina 
st., kertė 45tos ui., Liet. Republ. 
Kliubas Keistuczio laikys savo 
mitingą, aut kurio szirdingai už
praszo visus lietuvius susirinkti.

* S. Marcinkevyczius, prez.

— Seredoj, 24 Kovo, 8 va
landą vakare, salėje Szykovnio, 
495 Noble str. Lietuv. Republ. 
Kliubas 16tos vardos laikys sa
vo mitingą, ant kurio szirdingai 
užpraszo visus lietuvius kuo- 
akaitlingiausiai susirinkti,

J. Smith, prez.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DALIS. 0

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

Virszutinės dalys musų atmosferos yra daug szaltes- 
nės už žemutines, taigi augsztai yra szalcziaus negu 
prie žemės ir tai juo augszcziaus, juo szalcziaus, taigi de
besyse augsztai būva szalcziau už tamperaturą vandens susi- 
laszinimo. Jeigu prie tokios temperatūros garai susitirsztina, 
susilaszina, tai debesys ne duoda lytaus, nes tąsyk garai 
esanti szaltesnėse oro dalyse, kybaueziose augsztai. nesu
si laszina į skystimą, bet isz syk suszala tose augsztybėse 
ir persikeiezia į mažus kriksztalėlius, isz kurių * pasidarę 
yra sniego szmoteliai. Net ir vasaros laike anie balti iszi- 
driekę ant dangaus, įveiksle plunksnų, debesėliai, augsz- 
cziausiai nuo žemės esanti, turbut, susideda isz sniego 
szmotelių. Musų apgyventuose . krasztuose, kuriuose ir vi- 

| sai arti žemės oras žiemos laike yra gerai atszalęs, sniegas 
tankiai, puola isz debesų ir užkloja žemę baltais įtalais, 
kurisai teip ilgai guli, įkol szilti vėjai ir saulės sziluma 
jų nesu tarpi ns.

Kaip kada oro drėgnumas persikeiezia į ledus, įna- 
szius į mažus ledo szmotus; jie įnaszus į sukietėjusius 
suszalusius vandens laszus, tokius koki puola isz debesų 
lyjant; aįrt tų stambių ledų, būva ir smulkus, kruopoms 
vadinami, kurie yra tai sniego szmoteliai isz dalies aptir
pę. Lytus vienok ir sniegas yra tai svarbiausi isz visų van
deninių meteorų ir todėl tai turime susekti, kokį jie imada- 
ly vumą visokiuose apsireiszkimuose ir permainose ant mu
sų žemės įvirsziaus,

Oro krutėjimas.
Tėmydami orą, jus persitikrinate, kad jisai niekada 

nesiliauja su visu krutėjęs; beveik visada jaueziate jo kru
tėjimą, artai kaipo kada ne kada pustelejantį vejalį, ar
ba kaipo viską griaujanezią vėtrą. Net ir tąsyk, kada jus 
su visu ne jaueziate nė jokio oro krutėjimo, užtenka pažiū
rėti į medžių lapus, arba į durnus besiveržianezius isz kami
nų: matote, kad medžių laįi kruta, durnai gi niekada ne 
kyla tiesiog augsztyn, bet isztysta ir susisuka įveiksle žal- 
czio. Pažiūrėkime nuo ko paeina tie oro krutėjimai.

Oras,susidūręs su įszilusiu įvirsziumi, įszyla, susidū
ręs gi su szaltu pavirsziumi įts labiaus atauszta, Karsz- 
tas arba sziltasoras yra lengvesnis negu szaltas. Nuo szilu- 
mos visokį kūnai iszsiskeczia, taigi reikalauja didesnio rui
mo, bet medega jų pasilieka vis ta pati, taigi skesdamiesi 
jie tnri darytiesi lengvesniais Oras įszilęs teiposgi ske- 
cziasi. Tasai skėtimasi oro arba tolinimasi jo dalelių viena 
nuo kitos padaro jį skystesniu ir tuom paežiu lengvesniu 
už szaltą, susitraukusį labiaus į krūvą. Dėl to tai skirtu
mo kaslink tirsztumo, sziltas oras, kaipo lengyesnisf kyla 
į virszų, szaltas gi eras, kaipo tiraztesnis, taigi ir sunkes
nis, puola žemyn. Labai lengvai galite įts iszbandyti ir 
persitikrinti apie tą, ką Įiasakiau. Paimkite geležies sztan- 
gą ir įkaitykite vieną jos galą iki raudonumui. Iszėmę 
isz ugnies karaztą sztangos galą, įleiskite ties juom 
netoli smulkius popieros szmotelius, arba plunksneles, o 

i pamatysite, kad popieros szmoteliai, arba plunksnelės ties 
i karazta geležies vieta ne puola ant žemės, bet kyla augsz- 
I tyn. Tas įeina nuo to, kad oras, susidūręs su įkaityta ge- 
i ležies vietą. įszyla, ir įszilęs kyla augsztyn, vieton gi iszki-. 
lūšio szilto oro, ateina vilnis szaltesnio, taigi ir sunkesnio 
ir įszilusi nuo įkaitusios geležies, kyla vėl augsztyn. Nau
jos oro vilnys,atėjusios vieton išzkilusių,stojasi vis silpnes
nės ausztant geležies sztangai ir ant galo atėjimas szviežių 
szalto oro vilnių pasiliauja su visu, kaip tik geležis su vi
su atauszo ir jos temperatūra susilygino su temperatūra 

Į kambario. Jeigu įkaitytos geležies .sztangos gala laikysite 
terp akies ir szviesos, tai isztikro pamatysite krutėjimą 
ateinanezio oro ir pertai į veikslai visokių juom apskrietų 

I daiktų iszrodys lyg sulaužyti, kreivi.
Ant tos oro ypatybės įremtas yra statymas peczių 

(kakalių), kaminų ir virinyczių musų namuose. Ugnį ne 
kuriame ant virazutinio įvirsziaus. nes tąsyk neturėtume 
užtektinai oro traukimo, o be jo ugnis užgestu.Ties ugnies 
vieta yra kaminas. Įkurus ugnį, oras arti esantis įszyla. 
pradeda kilti augsztyn, szaltesnis gi oras isz kambario lie
kasi įtrauktas į kaminą ir tas užima vietą iszkilusio į vir
szų. Oras atsiradęs ties deganezioms malkoms arba an
glims įszyla ir per tai stojasi lengvesniu: kyla todėl augsz
tyn, įima su savim durnus ir visokius garus, koki darosi • 
prie degimo. Lengvai todėl suprantate, kad nors ugnis ir 
jos sziluma labai mums reikalinga, ypacz žiemą, tai vienok 
mes nesinaudojame isz visos szilumos, kokią ugnis iszlei- 
džia. Prieszingai,didesnė jos dalis iszeina į kiminą ir juom 
laukan ir ta szilumos dalis mums bu visu pražūva, nes ji 
szildo vien lauko orą. Isz kitos vėl pusės, atdari kaminėliai 
naudingi todėl, kad jie geriausiai atnaujina orą kamba
ryj, pagedusį orą iszvaro per kaminą laukan. Tokiu budu 
jie geriatfsiai czystyja kambario orą, arba kitaip sakant 
geriausiai ventiliuoja. Kambariai szildomi geležiniais pe- 

| ežiais jau ne atnaujina teip oro, dar niekesnis yra apkury- 
: pagelba dūdų iszvadžiojanczių sziltą orą, tas būdas su visu 
•ne atnaujina kambario oro, todėl ir nesveikiausias.

Tą, ką matome musų kambariuose mažame įvidale, 
tas įts gamtoj atsilieka dideliame. Kaip jau sakėme pir- 
miaus, saulė yra dideliu szilumos szaltiniu, kuri szildo ir 
apszvieczia musų žemę. Saulės sziluma, bėgdama per oro 
plotus, mažai juos įszildo. Sziluma ta perbėga per oro plo- 

i tus ir szildo žemės pavirszių. Žinote, kad vasaros laike 
saulės spinduliai teip szilti, kad jie apdegina musų veido 
odą, bet užtenka ploną popieros lapą iszpliekti ties jūsų 
galva ant sumažinimo to saulės spindulių karazezio, bet ir 
tąsyk jas apskrieja tas įts oras kaip ir pirma, kada szilu
ma buvo per dideli.

Kietžemiai ir jūrės teiposgi kaitinami yra tų paežių 
saulės szilumos spindulių, todėl žemės ore atsibūva tie į- 
tys aįireiszkimai, kokius matome musų kambarių pe- 
cziuose ir kaminuose. Eilės oro arti žemės įvirsziaus 
ėsanezios įszyla ir kaipo lengvesnės, kyla augsztyn, o į jų 
vietą ateina szaltesnis oras. Tokį oro krutėjimą vadiname 

I veju.
Lengvai galite tėmyti darymasi vėjo. Daleiskite, 

kad vasaros laike gyvenate kur nors ant jūrių kranto. 
Rytmetyj ir dienos pradžioj užtėmyjate silpną vejalį, pu- 

ieziantį nuo žemės jūrių link. Juo saulė kyla augsztyn, juo 
! tasai vėjalis eina mažyn ir ant galo suvisu įliauja pūtęs. 
Bet po kokiam laikui, besibaigiant dienai, jaueziate vėsų 

■ vėjalį pucziantį isz prieszingos pusės, taigi nuo jūrių žemės 
i link. Vėjaliai tie įeina nuo ne vienokio įszilimo žemės 
i ir vandenų. Žemė greieziaus įszyla, bet nesugriebdama 
daugiaus isz kitur szilumos, greieziaus ir atauszta negu ju- 

į rių vandens. Rytmetyj žemė labiaus atauszus negu jūrės, 
taigi ir oras ties ja yra szaltesnis negu ties jūrėms ir jisai 
stengiasi, pakilus į viražų sziltesniam orui, jo vietą užimti;, 
vakare gi žemė labiaus įkaitusi negu jūrių įvirazius ir 
todėl nuo jūrių szaltesnis oras ateina prie žemės, vieton 
pasikėlusio nuo ežia sziltesnio oro.

(Toliaus bus)

Rytmetyj vasaros laike tankiai ant dangaus nėra nė 
vieno debesėlio. Kylant saulei, žemė vis labiaus įszyla ir 
pertai vandens vis smarkiaus garuoja. Garai tie kyla į vir
stų su kylaneziu sziltu oru, prisigriebia augsztesnių atmos
feros dalių ir ežia susilaszina paveiksle baltų grumuliuotų 
debesų, kurie pradeda tvertiesi apie pietus. Wakare, kada 
oras atauszo, vandens mažai garuoja ir debesys paliauja 
žemės daręsi, toliaus mažinasi teip, kad naktyj tankiai ant 
dangaus vėl ne būva debesų. Iszsisklaidė jie po orą, kaip 
nusileidę žemyn susidūrė su sziltesniais oro plotais areziaus 
esaneziais. Užteimyjote gal ne kartą, kad debesys kruta ant 
dangaus dangezio. Krutėjimas tasai arba debesų kelionė 
paeina nuo to, kad juos augsztesnės oro eilės stumia ir juo 
greieziaus jose oras traukia, juo smarkiaus varo ir stumia 
susirinkusius debesis. Tokiu budu tankiai atsitinka, kad 
dangus apsiniaukia debesims atėjusiais isz tolimų krasztų. 
Tėmydami tvėrimasi ir iszsisklaidymą debesų, matote, kad 
ne visada vienodas yra oro drėgnumas. Vieną kartą mato
te, kad oro drėgnumas susilaszina paveiksle debesų, ki
tą vėl kartą persikeiezia į garą, kurio mes negalime maty
ti. Oro krutėjimas isz tikro paeina labiausiai nuo daugu
mos jame vandens garų. ' •

Lytus ir sniegas.
Susekėte jau, kur pasislepia vandens garai, kuriuos 

gimdo saulės sziluma ir kurie nuo saulės szilumos darosi 
ant upių, ažerų ir jūrių pavirsziaus; persitikrinote teipos- 
gi, kad tie garai susilaszina paveiksle debesų. Debesys 
vienok ne visada kybo ant dangaus daugelio. Kaip kada 
jie iszsisklaido ir persikeiezia vėl į nematomus vandens garus. 
Tankiai debesys kitaip isznyksta, iszsipila ant žemės pa
veiksle lytų arba sniego ir ledų.

Lytus.
Žinote, kad lytus visada puola isz debesų. Jeigu ant 

dangaus nebūva debesų, tąsyk ne lyja. Tik tąsyk galima 
laukti lytaus, kada dangus apsiniaukė ir užsitraukė de
besims. Galite tėmyti, kaip tveriasi juodi lytiniai debesys 
ir kaip isž jų puola ant žemės vandens laszai. Ant pavir- 
sziaus stiklinės įnesztos isz szalczio į sziltą kambarį matėt, 
kaip eilė smulkios rasos, pasidarusios ant stiklo jiavirsziaus 
persikeitė į vandens laszus, kurie augdami, leidosi žemyn 
ant lygauž stiklo pavirsziaus, Taigi rasa ant stiklo ir de
besys ant Rangaus pasidarę yra isz mažyczių vandens bur- 
bulėlių. Burbulėliai tie jungiasi viens su kitu ir tokiu bu
du tveria didesnius jau vandens laszus. Matėte ant stikli
nės, kad toki laszai paskui leidžiasi žemyn ant stiklinės 
pavirsziaus, laszai gi tokiu jau budu susitvėrę debesyse 
puola ant žemės paveiksle lytaus laszų. Lytus yra tik to
lesnis jau susilaszinimo būdas vandens garų, ėsanezių at
mosferoj, Burbulėliai pasidarę isz vandens esanti debesyse 
didinasi, isz jų pasidaro laszai, kurie, kai po per sunkus, ne- 
gal ore užsilaikyti, puola ant ant žemės kaipo lytus.

Sniegas- Į ,
Yra dar vienas i>avidalas, kuriame drėgnumas arba 

vandens garai .puola isz debesų ant žemės. Jeigii oras yra 
szaltas, tąsyk isz debesų ne puola lytaus laszai, bet tik 
sniego szmoteliai.

Jeigu įtalpiname sniegą szįltame kambaryj, tai jis 
sutiprsta ir įvirsta į vandenį. Vanduo tasai į kokį laiką 
vėl iszgaruoja. Taigi sniegas, vanduo, garas yra tai ta įti 
medega, bet visokiuose pavidaluose, nes vanduo, kaip ži
nome, gal užsilaikyti trijuose įvidaluose: kaipd ne mator 
mas garas, kaipo skystimas ir kietame įvidale. Sniegas 
taigi yra tai kietas vandens pavidalas.

įtaikė szaltos nakties, arba ir szaltoj dienoj pavirszius 
vandens užsidengia kieta ledo pluta. Plutą tą galite į da
lis sulaužyti, jeigu tik oras szaltasi, tveriasi ant vandens 
įvirsziaus vėl nauja, kurioje bus įszalusios dalelės ir 
pirma sutrupintos plutos. Juoszaltis didesnis, juo pluta 
tą bus storesnė, teip kad jeigu vandens ne daug, taigi ne
giliose vietose, tai visas vanduo gal į ledą persikeisti. Jei
gu paimate szmotelį to sukietėjusio vandens, arba, tiesiog 
sakant, ledo, tai persitikrinate, kad jisai yra szaltas, tra
pus ir permatomas. Jeigu įneszate ledo szmotą į ąziltą kam
barį, tai jis sutirįta, įvirsta į skystimą, o paskui skysti
mas iszgaruoja, taigi įvirsta į ne matomą garą. Ledas tai
gi yra kietu vandens pavidalu, teip, įveikslaų, sniegas, 
puolanti isz debesų ledai, szarma yra tai vien visokių įvi- 
dalų ledas. Jeigu vanduo atszalo žemiaus tūlos temperatū
ros, tąsyk įrsikeiezia į ledą arba tiesiog sakant, suszala ir 
tedėl tai ta temperatūra, prie kurios tas atsitinka, vadi
nasi įprastai suszalimo temperatūra.

Gal jums rodosi, kad sniegos yra tai bėk varinis kūnas 
teip, paveikalan, kaip dumblo szmotas. Paimkite vienok 
szmotelį puolanczio sniego ir žiūrėkite, tėmykite į jį gerai 
pzaltoje vietoje. Krūvoje szmoteliai tie rodosi baltais, ne
permatomais, isztikro gi jie teip permatomą kaip ir vanduo 
arba ledas, tik dėl budo, kokiu nuo sniego szmoteliųatsimu- 
sza szviesa, rodosi jie baltais ir nepermatomais. Ant persi
tikrinimo apie tai, atskirkite vieną arba du sniego szmote- 
lius ir įdėkite juos atsargiai ant kokio nors įvirsziaus, 
tegul ant jūsų rankovės, o jiersitikrinsite, kad kiekvienas 
szmetelis yra tai kuo gražiausia žvaigždutė isz szeszių spin
dulių, įsidarusių isz mažyczių spyglių ar kristalų gryno, 
permatomo ledo, Žvaigždelės yra teip silpnai sudėtos, spy- 
ghitės teip laibos, kati puolant isz debesų, nuo vėjo pūs
telėjimo, nuo susidavimoį kits kitą, gal greitai įgesti, su
lūžti.- Sztai kaip iszrodo sniego žvaiždutės.



turinti

GARSAS

W. SZYMHMSKl

ant paczto.
407 Potonsky H.
500 Pubedel Joeef 
517 Schinakovskl A. 
527 Sebnot M.
520 Slnbecki Joseh
530 Sogal Aleksander 
631 Srebalia J oze t 
533 Staazaki Adam
547 Tomeachko Joban
548 Tomezakl Jan
552 Varviniu H.
566 Vozikovski Johann 
560 Woclynaki J oze f 
571 Zemajwcly K.

Adwokatas augsztesniu Bildu ir Notary Public.
Ofisas: 4 Li Sille St., Rnlmis 620. Gyienlnus: 1121. Dlrislon St

Budai gydymo. Daktariizka knyga.
Etnoliogiszkcs 2Z._ILi.__ 
Istorija Kr-"“- ■" ~~~ 
Istorija Suvienytu Veisti;

Sulaukit wagl!
Atsi vilko pas manj isz Contralliaus 

vienas vyras ir iszbuves ežia 2 die
ni, pavogė mano cidabrinį laikrodėlį, 
revolverį ir dwi brangi briežiukų 
skrynutes ir isabėgo. Jis yra augszto 
ūgio, žiuri isz paže m i ų ir turi ties kaire 
ake randą Įkirstą. Kas tokį sugautu, te
gul duoda žinią, o gaus $10 nagradoa. 
Duokit žinią ant szio adreso:
Antanas Mikulis, Box 1, Greenrdge, II).

Preke pin(gq.
Rus kas rublis po..................53c.
Prosiszkos markės po. 24|c.

Prie kiekwieno pinigų siunti
nio reikia pridėti 25c aut paczto 
kaszlu.

Lietuvvys Kazimieras Rainnnau.-kas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler- 
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

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

— Geriause iietuvuzkai-lenki- 
szka Aptiekti Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekei 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi koiname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkua 
y vairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

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

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, 
prisiųskite prastoje gromaloje, nes ant jo nieks, be mus/pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

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

E. ZAN]EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago. 
Lietuwiszkas 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.

Augustas Kileviczlus 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St., 
Pigiausiai iszvažloja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymn (per- 

mufavimu) visokių daiktų, permainant 
vietą savo gyvenimo. Priima u?praszy- 
mus ir per gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegu] 
paraszo, o tuojau* pribus. Wisks atlieka 
pigiau kaip kiti.

Kas tik ko reikalaujcte ateikite pas mane, 
pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela ciMtyimas 50c. Sprendzy na 50c. S tykias ir skazupkos 10<

Šilu bi ne j zied?j 56 ir 72 prabos nog 13 iki |6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej 17.00. Wyska garantą v oje ant metu.

PIGIAUSIAS KROMAS ’ 

Czebatuir Czeweryku

balių ir veslallju.

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

Feliias Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

CHICAGO. ILLINOIS.

Gromatos
252 Amą ton Max 
350 Bajon John 
365 Bincola Si. 
367 Bode Henry 
305 Forelt Joeeph
426 Joter* John
427 Jankawtki M.
431 Jurievicz Adam 
442 Klimą* Malaueia* 
440 Kiebe* A n ton ________________
461 Lapitoicri*Tomasz 550 Tunni* Ann* 
470 Marei*zew*ki R. — — 
481 Milaszevicz K. 
403 Pinkovsky F. 
406 Plaati* H. W.

— Wietoj Ravensvood, vie
name Chicagos primistyj, likosi 
pastatyta su vieną dieną nauja 
presbiterijonų bažnyczia. Wietoje 
su visu tuszczioje pėtnyczios 
vakare, nedėlios rytą stovėjo jau 
nauja bažnyczia, su visu įtaisy
mu, sn pbeziais, elektriszka szvie 
sa ir sėdynėmis ant 3000 žmo
nių. Pereitą nedėlios dieną atsi
buvo naujoje bažnyczioj dievmal- 
dysta.

— Namuose po nr. 63 ant 
Michigan avė. užgimė gaisras ir 
teip greitai platinosi, kad kol 
ežia atkako ugnagesiai, jau visa 
trioba stovėjo liepsnoje. KoL 
ugnį suvaldė, padarė ji -blėdies 
ant 350000 dol. Daugiausiai nu- 
kentė grosejija John o Tolmano 
ir arbatos krautuvėChare & Sand 
borno.

Reikalingas muzikantas, gerai 
mokantis grajytiisz natų kaip ant žal
varinių, teip ir medinių instrumentų. 
Teiksis atsiszaukti ant saito adreso:

Lithuanian Independent Club, 
36 Maine st. Leviston, Me. (27—si

Pajieszkau savo pusbrolio, Konstan
tino Szvagždžio, paeinanezio isz Kauno 
rėd. Panevėžio pav., Džiegonių kaimo. 
Turiu į jį labai svarbų reikalą. Jia pats, 
ar kas kitas, teiksis duot žinią ant szio 
adreso: K. Burkauskas.

50 Jersey St., Ansooia, Conn.

NAUJA KNĮGA.
“Lietuvos” redakcijoj szioms 

dienoms iszėjo isz po spau
dos nauja knįga po var
du “HYGIENA”, arba mokslus 
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 savosveikatą, pailginti 
sawo amžį ir mokės užauginti 
sveikais ir tvirtais savo vaike
lius. Jos prekė tik 35C.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresą:

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

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabnsuose ir t.t. Kiekvienas turintis kolei 
reikale, tegul pirm i a ūse i pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

Knygos mokslyszkos.
AbeceU geriau** mokintame dėl valku >0o. 
Akyvi Apaireitzkimai Sviete, ant kuriu imo 

ne* n uola to* žiuri, bet 1u gerai nesupran
ta; 7 abroieliai*. Naudinglaa** kny
gele antavislo dėl dasižinojimo 1** ko 
d»ro«l žaibai, griantmat lieta* Ir (niegaa; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... .................................. SOe

Izzsinncziame in viint miestu* ir miestelius visos A- 
merikos visokius daiktu*, kaipo tai: Maszina* dėl siuvi
mo, Maszinasdei druksvojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, Klarne
tas,. Fleitas, Baseiles, 8kripkas, Gitaras, Triubas. Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Slnclba#, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedu*. Auskarus, Abrozus ir visokius kilus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
lultsztus dėl laikrodėliu jt t. t. Prisiuncziamc kalalioga 
kožaam dykai. Adr«sawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co., - 
56 Fttth Avė., CHICAGO, 1LL.

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

838 W. 181 h Str.
Priima ligoniu* adynoee: nuo • iki 12 prie** piet 

ir n no • vakare. Telephona*: Canal 137,

M.W.Goodnuna,593 N. Gay St. 
BALTIMORE, MD.

Per *zlai* 30 dienu taria inpaduotie vi»u« 
mano Šlaminiu* i*vorui, kaip tai: Cn*batu* 
Czeveryku* dėl vyru. motoru, valka ir kadi- 
kia. Vatai teip labai (um.žlnaa iu prekiaa, ka* 
Vi*ka pa* mane dabar gali pirkti bevelk už pu
te preke*. Dėlto atkreipiu atyda vi»u aplinki
niu Ir paiyitamu ir pra*xau ateit pamegyt, o 
feriltlkryilte kad teip pigiai niekur neradto,

alp pa* mena 8D GVODONE
M W Onodmnn.

Gazeta Haodlovo-geagraflcina, 
organ Polskiego Tovarzyatva

H and lo vo-geografleznego 
(prredtem staly

dodatok “Prreglfdu W*xechpol*kiego'*) 
vychodzi 1. i 15 každego miesiąca.

Prenumerata roezna wynosi
v Ameryce pčlnocnej............. $2.

Pfilroczna....... 41.
“Gazeta HAKDLOVo-ozoGEAFiezNA” 

bądzie podavač dokhtdne sprgvozdania 
o potoleniu naszych rodakdv po zagya- 
nicaml k raju, oraz wmcaz<5wki i isfor- 
MACYB DOTYeząCE EMIGRACYI I KOLONIZA- 
cti, oraz ekonomieznego stanu rdžąych 
krajdv, a zvlaszcza tych ziem, įk> ktd- 
Sch ludnoš4 vychodcza nasza podąža.

lem gazety rdvniež bądzie popieranie 
pr žemy si u i handlu polskiegd a zvlasz- 
cr.a vyvozovego (eksportu) przez do- 
starezanie najšvieiszych viadomožei o 
bandlovych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz t ego, “Gazeta Handlowo-gko- 
graficzma” umieszczač bądzie vyczer- 
pujące spravozdania z najnovszego ru- 
chu naukovo geografieznego.

Bedakeva i Jdministracya: 
Lw6w (Lembsrg-Austria) 

ulica Mochnackiego 1. 12.

Ben. Hat o ws kis.
027 S.Ciną orte Jadd, Cbicuon, II

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

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

iKaratų, ant 15 akmenų, su tikrais Eigino v 
viduriais laikrodėlį nuo tl7 iki t?0 ant iszmoke* 
ežiu, mokėdamas tik po vieną aoliery ant nedė

AMERIKOS LIETDWIU, 
yra pigiausias nedelinis laikrasztis.' 

Iszeina Szenadorije kas su- 
bata, kasztuoja tik -^vie

na dolery ir 20 et. 
ant metu, 

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

nimo; teipgi žiniss isz Lietuvos ir wisosvieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių i>z Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas sviete darosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei nori dasižinoti apie darbus kituose miestuose—parsi- 
kwiesk “Garsą”. _ Prisiųsk sawo adresą, tai gausi porą nume
rių ant pažiūros už dyką.

Mus Adresas «(JarSas” Publishing Co. 
SHENflNDOAH, FA.

P.F. Bradcliulis,
Notary Public & Claim Adjuster. 
Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaipmokinantis 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 reiksią szaukites 
pas sawo viengenty.

F. P. Bradchulis,
630 8o. CanarSt., CHICAGO, ILL.

•*ko* ■mnlkmeno* Ko
luropo* *u mapomi Mc

"’iLtiln Szlanrine* Ame- 
____  Apr**xokalp Ko bamba* atrado 
Amerika, koki ošia tada žmone* gyveno 
koki žmone* pinniaatiai t*i F.uropoi pra
dėjo važiuoti lu Amerika, kokio* kare* 
buvo, už ka karevo ir kokiuoce metuoce; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuria 
gero padare dėl azio* žemei. O ant pat 
galo talpina*! Konatituclja Suvienytu 
valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyk'b 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
•ziole Amenkoe iemeje gyvenanczlam. 
Turi puslapiu 364 Frake fl.00

Ta pati druozial apdaryta............................... *1J6.
Ka darytle, kad botume sveiki u ilgai gyventu

me................................................................NJu.
Lengva* būdas paežiam per save* pramok

ti* raszvtle, dėl nemokanozia lOo
Lietuvos Istorija, paraižyta S. Daukanto dvi 

didele* knygos, kožna po 81.50, sykiu 
, , .................................................................. is.oo
Lietuvos Oaapadine. Mokina kaip pritaisyti

valgiu* ir vest atoakanozlai kukate 20c 
Lementoriu* Lietaviszka* *u poteriai*, 

katekizmai* ir mistranturu. 10c
Mokslą* apie Zemte ir Kitu* svietus, ju bū

vy ir pabaiga. A p raižo kai yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; ka* yra saule, žvaigždei, 
menulis; kaip toli in aauliairin kita* 
Žvaigždį**, ka* yra planetos, korneto* ir 
kito* retai matomo*žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausi* knyga ir reikailngiause 
dėl perskaitymo ir pasimokinimo kiek
vienam žmogui ant *zio* pagaule* gyve- 
naneziam. ..J... 75c

T* pati drucziai apdaryta................................ |1.00
Nauja* lietuviszka* Lementoriu* „ 10c
Pilna* ■zinitm<-tinl* kalendorių* su plane

tomis 15c.
Pradžemoksli* Rankos Ra* z to dėl norinoziu 

Iszmoktie gražiai raivytis lOs.
Pradinis mokslą* angliuko* kalbos................ 75c
Rankvedi* G romai u rassymui. Yra labai 

naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raazytie gromatas in:pažystamu*, priete- 
liūs, giminia*, mylimai*!** ir mylimuo
sius prie** apsiveditna, in ponu*, kuni
gu*, vyskupu* ir kita* aunztai pastaty
ta* ypata*. Pasveikinimai (pavinezevo- 
n«*J ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. 50c.

Sodu veisimai ir Pūdymu dirbimą* ................ 10c
Spasaba* greito iazsimokinimo angeiskoe kai 

bo* ne apdaryta* “ “ (i.oo
o apdaryta* •• j 1.26

Trumpa senove* Lietuviu Iitorij* „ lOo 
Trumpa lietuviizka Geografija paraižyta

kunigo Žabrlo....................................... ...15c
Žodynas keturiose kalbose: iietaviszkai

tetwi*zkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
r* geriau** knyga dei norineziu 1**- 
moktie lenkiizkoi, ruakoa arba ta- 
tvlazko* kalbos „ „ Ž2.oo "LIETUVA”

Nedelinis Laikrasztis
Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 

8WARBIAUSLAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 
isz Amerikos, Lietiiwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu do- 

ianiB užsimoka isz wir8zaua, gauna pūikę knįgelę, wertės 50c,, 
dowanų. Kas užsimoka $1, gauna knįsrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iezsirinkt isz musų kataliogo kas kokią uori, kad tik nebran
gesnę per 50c. <r prisiusime dykai.

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

“Lietuvos” 8paustuwė spausdina, visokias knįgas, 
konstitucijas ir wisu8 kitus drukus: lietuwiszkai, lenkiszkai ir hd- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes sawo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta wisą spaustuwę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 
riaušių laiwų, siuuczia pinįgus į Lietuwą ir wisas dalis svieto. 
Pinįgai per mus isssiųsti greieziausiai suvaikszczioja kaip isz wisų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
wiszką bažnyczią ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

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

— Namuose Viliamo Speirs, 
po nr. 3643 ant Vernon avė. per
eito panedėlio vakare užgimė 
gaisras. Ugnis užgimė basemente 
ir užkirto dpeirsams iszsigelbė
jimo kelią. Patsai Speiri yra 
paliegęs. t Moteris jo, kuri pir
miausiai ugnį užtėmyjo, szoko 
gelbėti savo paliegusį wyrą ir 
isz tikro per liepsną pasisekė jį 
lamingai iszvesti. Sesuo Speirso, 
nors pati apdegė, bet iszgelbėjo 
ketvertą jo vaikų. Rosa May- 
field, giminaitė Speirso, iszszoko 
per langą nuo antVų lubų, sunkiai 
ir pavojingai apsikulė; kita gi 
giminaitė, 13 metų Barbora 
Newman, sudegė ugnyje. Suan
glėjusį jos kūną rado ugnagesiai 
po namų degėsiais.

— Alaus pardawinyczioj Fran
ko Ryden. pn. 912 ant Sheffidd 
avė., trys vyriszkiai linkmi 
nosi sau prie bilardo. Atėjo ežia 
du vyriszkiai ir prisiartinę prie 
baro, iszsitraukė revolverius ir 
pasznabždoms liepė szinkoriui ati
duoti pinįgus. Persigandęs szili
kerius atidavė 13 dol. ir vagiliai 
su jais iszsinesfedino. Esanti prie 
bilardo tikėjosi, kad vagiliai 
sstukavoja. Suprato vien tąsyk, 
kad tai ne buvo sztuka, kada 
vagiliai iszsineszdino laukan. 
Leidosi juos vyti esi, bet buvo 
jau per vėlu.

— Į aptieką Hermano Fry, 
ant kertės Schiller ir Sedgvick 
str., pereitos subatos vakarą, 
atėjo ^koksai darbinįkas ir parei
kalavo vaistų. Aptiekoj tąkart 
buvo aptiekoriaus brolis, Louis; 
jis paėmė nuo lentynos vaistus 
ir pastatė juos, norėdamas atsver
ti. Betansai atėjęs darbinįkas iszsi
traukė du revolveriu ir palie
pė pakelti rankas. Louis vienok 
nepaklausė, tik griebė už savo 
revęlverio ir szowė du kartu į 
plėsziką, ir nors nepataikė, bet 
jis neiszszovęs iszbėgo laukan.

— Alaus pardavinyczioj Jan- 
cziko, po nr. 690 W. 20 str., 
gromatneszys Fitzner susibarė su 
kitais ežia susirinkusiais, bet kad 
tų kitų buwo daugiaus, likosi jis 
laukan išmestas. Nepasitraukė 
vienok, t*k laukė ant ulyczios 
savo prieszų. Kada paskui vie
nas, koksai Juozas Sobin, iszėjo 
isz saliuno, gromatneszys prie jo 
pribėgo, szovė dusyk ir pataikė 

• į ranką. Sobin, nors ir paszautas, 
atėmė vienok nuo prieszo revol
verį. Fitzner gi be ginklo pa
bėgo. »

— Namuose po n r. 72 N. Des- 
plaines str. gyvena saliuninįkas 
Schroeder. Nedėlios dieną po 
pietų, jo duktė parėjo namon ir 
ežia užtiko du plėsziku.'Nenusi
gando nepraszytų sveezių, bet 
tuojaus griebė vieną už gerklės, 
kits gi iszszoko per langą nuo 
antrų lubų. Ji paimto nepaleido, 
tik laikydama už kaklo, szaukė kai
mynų pagelbos. Ant jos balso atėjo 
brolis, vagilių galutinai suvaldė 
ir atidavė policijai.

— Gyvenime Sanderso, ant 
. kertės Maple ir Dearborn. avė., 

panedėlio rytą, susiėjo du juod- 
skuriai ir kaip be matant susi- 
peszė, o paskui iszsitraukė peilius 
ir pradėjo viens kitą pjaustyti. 
Wiens isz jų, Haney, li- 
koisi jo prieszo, Stevenso, kelis- 
kartus su peiliu giliai įdurtas. 
Reikėjo jį gabenti tuojaus į -Ii 
gonbutį. Czia vienok visus įdu- 
rymus, nors jie buvo gilus, pri
pažino už nepavojigus.

— Apsigyvenęs po nr. 132 
ant Fullerton avė., dailidė Wm. 
Drossel, tris kartus szovė į paezią 
ir kada ta paszauta iszbėgo lau
kan, Drossel paleido sau szuvį į 
krutinę ir atliko ant vietos. 
Matomai jis jau nuo seniai buvo 
pasirengęs užmuszti gavę ir pa
ezią: rado namuose jo laiszką į 
policiją, kuriuom duoda žinią, 
kad jo palaikėjais yra ne pati, tik 
vaikai. Prie raszto buvo pridėta 
300 dol. ant palaidojimo.

— James Grabam, klerkas 
miesto triobų statymo komiso- 
riaus, peržiūrėdamas laiszkus pacz
to atsiųstus, patėmyjo vieną, 
ant kurio buvo iszdrukuotas 
wien vardas triobų sta- 
tymo departamento be kitokio 
adreso. Atidarė tą laiszką ir vi
duryj radn tuszczią popierą ir 
toje buwo įdėti keli posmai ilgų, 
tamsių moteriszkų plaukų. Ką jie 

•turi reikszti, nieks negal su
prasti.

Naujas
Liehiwiszkas Šaltinius.

Fel. Majausko 
3301 Laurel

Ką kerte 33czios ui.
Vžlaikau »wieži*OmY .VŽ bawar»ka Alų. ye- 

(V 1 riau*la* .* I 
y i ir*«*ateu II 

\ *ia* a- _AA 
f 1 neik**. VHKIai

' A \ Uj ir puikiauiiui Ciga-

Prie saliuno tu-
- 'iu puike dideli* 

Mle ant mitingu.

; Kataliogas knygų.
Knygos Dvasiszkos.

Amžiau* (tai** Poniko Piloto, kuri* buwo 
•udte VVieazpatie* Jėzau*............... 5c

Apie Malda kaipo rakta in dangų.................... 10c
aplankimai SS. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl i*zliuoeawimtmo dneziu iaz 

czyizczlau*.......................................... 5c
Didžioji Nedele........................................................5c
Bwangelijo*, drauge lietnvtezko* Ir lenkiu

ko* ant kožnoi oedeio* ir *zwente* 75c
Flloteaarba kelia* in maldinga gywenlma SOe
Gana* ape bailybte indo Diewo ** 25c
Gydyklos no baime* įmertie* 25c
Gyvenimai azw. Diewo ir III zokona* is.

rrancfizkau* 20c
Gyvenimą* *zwento Benedikto “ 10c
Gyvenimai ezvenez. Marijos Panoe „ 90c
Gyvenimas Wie*zpatie* Jėzaus „ 65c.
Gyvenimai vi*u Szventu ant kožno* dieno*

5 didele* knygoa, kožna po ” 66c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viao* 5 daly* vienoje knygoje, ant an
garo* užvardinimai atopanatl aukao lltaro- 
mii 54J5.
Grieaznyka* angražyta* ant gero kelio per

Jezraa Poną * „ „ 10c.
Girtybe „ „ 16c.
Istorija Kataliku Bažnvezio* 21.00
Istorija leno ir naujo istatimo *u abrozelel* 15c 
Istorija seno istatimo no pat sutvėrimo

. pasaulės iki užgimimo Kn*tau* 25c
Istorija i z ve n ta leno ir naujo įstatymo no 

•atvėrimo svieto iki smerti Kristau* 15c 
Ka* yra grieka*? labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspakajitle sumtenlja " 15c
Kaoczia Wie*zpaties Jėzau* arba Gavėnios 

knygele Ko
Ka*dienine*Ma)do* •• “ “ 5c
Lletuviszko* miizioiiu natomis 10c
Misija „ „ 25c
Mokslą* Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo

gų*. norinti* vadinti* tikru Rymo-Ka- 
teliku, privalo perskaityti *zia knyge
le, idant auprastu ka* tai yra katall- 
kycto, kurio* ji* varde neazloje.. 40c

Nekaltybe augsrtybe ir grožybe to* dorybe* 20c 
Pamokslai ape suda Dievo “ “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu *zvencziu 

ir didžiosios nedelo* „ 50c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ |2.m
Pekla arba amžina* pragare* 75c
Penpejimaa ape azventa tikėjimą “ 10c
Priaucatavojima* ant amerezio M 40c
Sakale pavargėliu, airatu ir daugel kitu 

naudingu žinių..............   .4,.. ..15o
Tiesoe žodžiai apie pamatiniui tikėjimo 

dalyku* dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi..................................................... 35c

Trumpo* Katekizmo* pagai kunige Pilkauaka 15c 
Trumpi pamokinimai ir rodo* iazimtoe iaz 

knygų kn. K. Antanaviczlaui... 10c
Vadovas in dangų “ 40c
Vartai dangau* “ 15c
Vadove* aptenkanczlukanczia Wie*zpatte* • 

Jezuso Kriatuao “ 15e.

"RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBDRT, CONN.
Yra tai vienss gryniausiu, kas 

link padMvimo Amerikoje Lietu- 
viszku laikraszcziu. Iszleidžia- 
mas kriszcz'oniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai SI.
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
Raszykit Ir pinįgus siųskit ant adreso:

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

551-555 Blue Island Avė.
kertė 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

Užlaiko didžiausią krautuvę

DRAPANŲ ir APAUTUWO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

wems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėžiutias (valizas;. t’aran

F - ■ kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pn-

¥ .e'11 u 'sz w'f'^ dalių miesto.

624 Blue Island Avė: 
užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliū,jMl4!U 
kaipo tai; BkOL—A

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem- 
pų, Divanų ir t.t. o parduodu W
viską pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir antmėne- \ m 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių.
Pamėginkit pas manę, o pamaty- K 
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viską, nė kaip kur pas ..■riu-Hi.-uJffi

kokius žydus. ĮLARGESTSTOVE PIANTIN THEVUŪRLD]

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 B. Halsted ui.

Najima puikia* Fotografija*, nž tuzine tiktai 
*2.00 

kn veeelin Ir kitokiu reikalu 
fUa* kopų Ik *a*<

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo pusbroliu: Jeronimo, 

Franciszkaus ir AnielSs; jų pravardes 
Gečai. Paeina isz Kauno rėd., Resei- 
njų paw. Pirmiaus jie gyveno Chica
goje, dabar nežinau kur. Turiu į juos 
labai svarbų reikalą. Teiksis atsiszauk 
ti ant szito adreso:

Antanas Martiszius,
443 W. Line Str. Shenandoah, Pa.

(27-3)

Knygos istorisxkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Anegdotai iszaitarimai ir patarle* iaz gyvenimo 
*enowe* Grekonu bei Rytuionu •• 5c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėj* 10 gražiu paiakalrain.................................. 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Apie Senove* Lietuve* pili* yra tai puiku* 

apraakyma* apie Lietuvo* praeite ir 
apie tuo« pileka'nla* kurie dar ir izen- 
dlea laukuose tautu tovynei nluk*o...lOo 

Birute* delno* “ “ 10c
Dievaiti*, apyaaka *aioa gadyne*. Yra tai gra

žiausia pėaaka. kurio* lietuviai da niekad 
t negirdėjo. Preke •• “ •- ll.oo

Dainų skrynele ,, 20c.
Graži vaiku knygele » » • jOo
Gyvenime* Genawaite* (Oeaovefoe). Yra 

tai labai puiki ir i šmokinanti pasaka, 
apie kurte lietuviai jau daug karte gir

dėja yra 50c.
Gyvenimas Stepo Raudančio “ 15c
Istorija gražio. Katruko* “ “ 10c
Istorija užtaiko Francuzn vainos " 30o
Istorija gražio* Magelenoi ., 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Juokinga* pasakojime* ape Bzaltabulzla* 5c 
Kenkle*, lietuviuko* dainos *u natom)*, sutai
syto* ant 4 baisu, dėl vyru „ 85c.
Kaip igytie pinigu* ir turte „ 10c
Ka* teisybe tai nemeta* puikios apysakėlė* 

■*z lietuviu irywenimo „
Kristijone* Duonelaiti* ., „
Ka* yra, o ka* bu* „ „
Krumpliu Jonas , „
Kinai ir kaip jie gywena..............................
Ltetuvlszko* dainos i*a wiiur surinkto*, 

ape keturi * žirniai dainų •• 22.00
Lietuviizka* tziupini* ■*
Lietuviuke* Kalendorių* ant metn 1806 
Lietuvos Kankles, naujn delnu knygele 

72 delną*. ,
Nameli* pustelnyko - “ M 
Lletnwi*zki Rautai ir Rasztteykai
NAŪJAU8IS LIBTt'VISZKAS 8APNINYKAS, 

surinkta* iaz dangei suretinatautiszku sapni- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Penisaksi 
Egiptiuka tapnlnyka.—*u 210 aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraazymu planetų ir pastepezin 
kokia* senove* žmone* vartoto de) nnspejl- 

Inroateite*.—Geriausei iszguido visokiu* 
•apaus, koki tik žmogui prisapnuot ggM.

........................................ 60o 
Apdaryta*............ ....................  Tkc

Kražių Skerdvne. Apraizo ana baiso at
sitikima. kada 1803m. maskoliai užpuolė 
ant bežnyczioe miestelyje Kražių, mu- 
•ze, izaude ir pjovė nekaltu* žmoni*, iss- 
griove altorių* ir užpeczetijo bažnyczia. 
Kuo aiszkiausiži. apraizo ta visa atsiti

kima. 15c.
Negirdėto* daikte* ir gero* rodos mum mo

terėlėms „ 5c,
Olitypa, apysaka i*z laiko terpta visiko* ka

re* Indijon u Amerikos. 25c
Patarle* ir delno*............ . ................................... lOo
Pasakojime* Antano Tretininko “ “ 25c
Pirmutini* degtine* varytojas, komedija 10c
Puiku* apraszyma* tikru atsitikimu isz lai

ko ienkmeczlo vainos 1863 m. 40o
Palangos Jare " Ko
Praeite Vilniau*. Apraizo nuo pat pradžia 

užsidejimo miesto Vilniau* koki jame 
kliosztoriai buwo, koki )ietuwi*zki ka- 
nigaikszczial gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akvvu Lietu
vo* atsitikimu................................... i0c

Puiki istorija ape Kantria Alane, kuri per 22 me
tu* walk*zczlodama po svieto, dangybia be
du ir vargu kantrei iukentejo 90c

Rinalda Riualdina* '• <• glAO
ROBINSONAS KRUZIU8, moraliszka apysaka 

dėl jaunumene*. “ 25c
Rotu Lapeliai naujausio* dainos “ “ 15c
Svodbine reda. Yra tai puikios delno* ir ora

cijos vartojamo* seniau ant lietuviai 
ku vesiniliu. Dwi knigi..... ..........gi 50

Tahnūda* žydu •• jqc
Terp skonima in garbia. Naujausio* delno* .20c 
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* iszimto* i*s 

knygų kun. K. AntanewtoziaM. 10c
Veselijo* arba nagireen gobtuve*................. 30c
Vitoliorauds.Glesme i*z Lietu wos padavimo 50c 
Zipona* bei Zipone 26c
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