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Politiszkos žinios.

Turkija, Grekija ir Euro
pos wieszpatystės.

Grekija ne paklausė įsakymo 
Europos vieszpatyszczių, nesu
gražino savo kariaunos nuo salos 
Kretos ir nuo jos ne atsisako. 
Ant privertimo, Europos laivy- 

' vynių virszinįkams likosi ' laz
duoti paliepimai blokuoti Kretos 
portus ir prie salos neprileisti 
grekiszkų laivų. Bet ir ežia pasi
rodo, kad terp Europos vieszpa
tyszczių nėra isz tikro sutarties. 
Wienų vieszpatyszczių laivai isz 
tikro ne daleidžia į Kretos por
tus grekiszkų laivų, kitų gi 
krasztų laivų virszinįkai, užma
tė atplaukiantį grekiszkę lniwę, 
lyg tyczia pasitraukia ir nusiduoda 
jo ne matę. Austrijos kariukas 
laivas paskandino vienę grekisz- 
ka, vežantį maistę ir ginklus ant 
salos. Italiszki gi, arba praneuzi- 
szki laivų virszinįkai nusiduoda 
nematę atplaukianczių į Kretos 
portus grekiszkų laivų. To ne 
gana: mahometonys miesto Kan
damo, ant salos Kretos, apskundė 
išlipusius ant jų apgynimo 
nuo laivų Europos didžiųjų 
vieszpatyszczių jurinįkus, buk 
jie iszplėszė jų namus ir turtus 
pasisavino. Ant užbaigimo-* tasy 
nių su Gi ekija, kurios, rodosi, lyg 
bauginasi visos Europos viesz- 
patystės, Prancūzija užmanė su
teikti Kretai tokię autonomiję, 
kok:ę turi sziędien Bulgarija, 
taigi pripažinti salai neprigul- 
mystę, liet kad ji į sultano iždą mo
kėtu metinį mokestį; vir?ziuį'<u 
gi salos, arba jos gubernatorių 
mi, padaryti Grekijos sosto įpėdi
nį, kunįgaiksztį Jurgį. Tas pran 
euzų užmanymas isztikro butu 
geriausias, nes užganėdintu teip 

"Grekiję, kaip Kretos gyventojus, 
geidžianezius grekonų valdžios. 
Nežinia tik, ar jį priims kitos Eu 
ropos vieszpatystės, pritariau 
ežios Turkijos sultanui. Ant galo 
h su]tanas pats noriai sutiks ant 
kiekvieno gero užmanymo galin- 
czio atitolinti jos karę sii Greki- 

| ja, kuri visgi ant galo Turkijai 
galę atgabentu. Europoj vienok 

’ mažai yra tokių, kurie tikėtu, kad 
dabartiniai užgimę ežia maisztai 
ir tasynės galėtu be karės apsieiti. 
Ant galo stabdant Europai 
.ugnį ant salos Kretos, kyla 
mai-ttai ir kituose Turkijos
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Metas V

krasztuose- Mažojoj’ Azijoj užgi 
me vėl maisztai. Sivos apskrityj 
daugelis armm'eezių vėl likosi 
iszpjiulų; pražuvo ežia ir dik- 
td turkų. Apsigyvenę po Turki 
jos kraszius grekonys teiposgi 
ginkluojasi. Taigi užgesinti ug
nis viename krašte, užgims kita
me ir tasai to’aik trauksis, kol 
sultano valdybas nepa-idalys ki
ti, giliaus mokami valdyti ir 
dauginus turinti • pajiegų. Ant 
Grekijos rubež'aus, kaip sako, 
jau atsitiko susirėmimas turkis^ 
kos su grekiszka kariaunos.

Mažos Balkanų pussalio viesz
patystės norėtu teiposgi kę nors 
pelnyti. Dabar Bulgarijoj atsilankė 
Serbijos karalius ant apkalliėjimo, 
kaip pridera e’gtiesi tiemdviem 
viešpatystėm atsitikus dideš 
niems Turk’j<>j maisztams. Mažo
sios* v ie-zpa'ystėsteiposgi traukia 
savo kariajmę prie Turkijos rū
belių. Kasliuk gi didžiųjų Euro 
rojios vieszpatyszczių—jos viena 
kitai nepasitiki ir pavydi ir ma
ža priežastis ežia gal karės gaisrę 
pagimdyti.

tarpu Ispanijos randas raminasi 
vien tuom, kad ne užgimė dides
ni ne-utikimai su Japonija,

Ant salos Kulx>s svarbesnių 
muszių ne atsiliko. Jenerolas 
Bernai turėjo keletę mažų susirė
mimų apskrieziuoseLa Reforma ir 
Dagaral. Kubivczių-vadas, Go- 
mez, susirėmime po La Reforma 
likosi paazaufas. Szviežiausios 
nuo Kubos pareinanezios žinios 
paduod i, k r. d iazpaniszkai ka 
riauna įsakyta ųi n kliedi į portus. 
Ant to pasirėmę sprendžia, buk 
i>zpan<jonys isz tikro rengiasi su 
visu nuo Kubos pasitraukti ir 
tuom tarpų pęsistpngti suvaldy 
ti nors pii-ikėlimu* ant Filipinų 
salų, taigi stengti et-i nors Filipi
nus palaikyti, nuo Kubos gi ren
giasi su visu‘atsisakyti. Kiek tei
sybės tame paskale, sunku dabar 
įs|>ėti.

Ant Filipinų salų iszpanijo 
nėms ne gerinus sekasi. Provinci
joj Cavita atsiliko didesnis mu- 
sz’.s, kuriame isz|>auijonys nužu
dė 2000 kareivių. Isz to gulima 
skęsti, kad praneszimai iszpa- 
mszkos kariaunos virszinįko apie 
nuolatinius pergalėjimus maiszti- 
nįkų yra neteisingi. Jeigu tokię 
daugylię maisztinįkų butų iszpa- 
nijonys iszmuszę, tai pajiegos dar 
užsilikusių ne butų galėjusios būt 
teip didelės, idant susirėmime pro
vincijoj Cavita suteikti iszpmi 
jonėms teip didelę nuotrotę. Po 
tam musziui vėl atėjo žinios nuo 
i.-zpanijonų, kad jie vėl maisztinį- 
kussumuszė, bet svietas jau nuo 
seniai paliovė tikėjęs iszpanijonų 
žinioms. Kad ant Filipinų ne vis
kas te p gerai stovi, kaip iszpa- 
nijonys paduoda, rodo tę ir tas, 
kad iszpaniszkų pajiegų virszinį- 
k is ant salos Kubos, jenerolas 
Weyler, gavo įsakymę nuo rando 
sių-ti kuo greieziausiai 15000 ka
rei a ių ant sa'ų Fdipinų, nes isz

gal jie su vi^u baltvei- 
nuo salų iszvyti ir wal- 
savo rankas paimti. Kę 
Amerikę, dalr nežinia.

sostapilę, miestę Honolulu. Mui- 
tinįkai patalpino ateivius į kva- 
rentenos namus ir neleidžia jų į 
mieslę; garlaivio gi kapitonas 
ne ima jų atgal. Ateiviai pakė
lė riksmę, už juos gi užstoja ant 
salų apsigyvenę japoniecziai, 
kurių yra dauginus negu balt 
veidžių; japoniecziaftis pritaria 
ir cziabuviai salų gyventojai. 
Taigi 
džius 
džię į 
darys
Kaip sako, Japonija pasirengusi 
salas po savo valdžia užimti, 
nors tam priesztarautU Amerika 
ir ant to reikėtų pi^kėlti karę 
priesz Amerikę. Japopiszka ka- 
riszka laivyne drūtesnė negu A- 
morikos, o ję galima vien su lai
vyne pergalėti. Kaip tie nesuti
kimai pasibtigs, dabai negalima 
žinoti. Maskolija apstąbdė Ja]>o- 
nijos augimę ant Azijos kietže- 
m i o, taigi ji stengiasi 
sas aplinkines salas.

paimti wi-

tvėrimo pamato tokiam fondui 
draugystė parengė teatrę, kurijai 
atgabeno 1000 rublių. Mažai tai 
rods, bet visgi yra jau pradžia. 
Kad tik prie paszelpos dalinimo 
draugystė panorėtu elgtiesi tei
singai ir dalintu paszalpę be jo
kių politiszkų mierių. Sąnariais 
draugystės yra lygiai maskoliai, 
kaip ir ne maskoliai, bet virszi- 
nįkais yra vien maskoliai. Taigi 
kad tik nepanorėtu paszalpę da
linti vien terp maskolių, kaip 
paprastai daro.

per pirmutines dvi žiemas, vai-į nedrys mus teip bjauriai skriau- 
kai, apart savo prigimtos kalbos, 
butų mokinami ir maskoliszkos ir 
tai todėl, idant paskutinę žiemę 
galėtu būt mokinami maskolisz- 
koj kalboj. Mat Delianov Lat
vijos mokslainėse randa už nau- 
dingę daiktę isz pradžių mokinti 
vaikus jų prigimtoj kalboj. Ko 
dėl vienok Delianov tokio reika
lo nesupranta Lietuvos valez- 
czių užlaikomose mokslainėse? 
Kodėl dėl kokių politiszkų mierių 
Delianov padarė Lietuvos mok- 
slaines įnagiu kvailinimo vaikų?

VVokietijn.
^Vokietijoj dabar nutilo par- 

tiszki nesutikimai, kovojimas 
rando su socijalistais, lenkais ir 
su visais ne vokiszkais gaiva
lais. Czia dabar iszkilmingai ap- 
vaikszczioja pammėjimę 100 me
tų nuo užgimimo pirmojo W<>kie- 
tijos ciesoriaus, VVilhelino I, ku- 
risai, sumuszęs 1871 m. prancū
zus, sutvėrė dabartinę Wokieti 
jos ciecorystę. Dabartinis ęieco- 
rius liepė ant atminties tų iszkil- 
mių atmuszti medalius isz pa
veržtų prancūzams kanuobų ir 
apdovanoti jais kareivius. Ant 
iszkilmių vienok ne atkako tas, 
kurisai karę su prancūzais pagim
dė ir suteikė vokiecziams galėji- 
mę anuos sumuszti ir sutverti!
dabartinę VVokietijos ciecorystę. Į Iszpanijos jau daugiaus išsių-ti 
Ant iszkilmių no atkako Bis į ne galima. VVeyler ant to įsaky- 
mark, kurisai su dibariiniu cie- 
coriumi pyks'a i.

Kasiink prip žinimo pinįgų, 
ant padauginimo ’laivynės, dau
gumas parlamente pripažįsta 
juos randui; priešingi tam rei
kalavimui yra vien: progresistų, 
lenkų, socijalistų ir ukinįkų par
tijos pasiuntiniai. Susitvėrė czia 
privati -z k a kompanija, k*uri pai 
ma padirlidiniinę reikalingų 
vieszpa’yslei kariszkų laivų, jei
gu tik parlamentas sutiks pri 
gulinczius už juos pinįgus isz pa 
lengvo, d dimisiszmokėti.

VVokiszki laikraszęziai pakėlė 
riksmę priesz IVastiiiigtono kon
greso užmanymę pakeli i muitus 
ant įgabenamų isz svetur iszdir- 
bmųį Amerikę. Jų ateina beveik 
daugiausiai isz VVokietijos, todėl 
tai didesni muitai labinusiai turi 
atsiliepti ant IVokielijos iszdir-( 
byslės. Laikniszcziai reikalauja 
nuo savo rando, idant jis atly
gintų Amerikai uždraudimu ga
benti isz Amerikos jos produktus 
į IVokiet iję ir į jos valdybas ir 
kvieezia susitarti su kitais krasz- 
tnis, idant Amerikos produktams 
Europa 8u visu butų uždaryta.

Iszpanija ir jos waldybos.
Iszpamjoj užkilo m h isz ai pro 

vincijoj Kstalonijoj, kurioje dau
giausiai yra Don Carloso szalinį 
kų, taigi prieszinįkų dabartinio 
karaliaus ir jo vardu valdan- 
czio« karalienės, karaliaus moti
noje M tisztinįkai iszdavė atsi- 
szaukimjf į gyventojus ir reika 
Jauja visokių reformų. Randas 
bijosi, idant ne užkiltu ežia di
desni maisztai, ant kurių suval
dymo jiu neužtektu namieje 
ėsanezios kariaunos; reiktu gra
žinti atgal ant apvaldymo ugnies 
namieje nuo pakėlusių maisztę 
valdybų. Tašyk nuo valdybų pri
reiktu su visu atsisakyti, Tuom

tuo atsilie|>ė, kad to p įdaryti nr 
gal, kadangi treczdalys jo karei
vių oerga ligonbucz uose, o ant 
suvaldymo ma sztų aut Kulnis jis 
turi per mažai kariaunos, taigi ir 
aiidalyii 15000 žmonių nėra isz 
ko, nes toksai atidalinimas su vi
su iszpan'jonų paj egis sus Ipny- 
tu.

Japonija ir Havaisald^
Ant Didžiojo Oceano, terp .Ja

ponijos ir Amerikos, yra salos 
Sandvicz arba Havai. Czia pir 
ma valdė karalius, tam gi pasi
mirus sos <ę apėmė karalienė. Ji 
vienok ne ilgai valdė, nes ant 
salų ateiviai baltveidžiai, teip isz 
Europos kaip ir Amerikos, pakėlė 
revoli> viję ir prasz dino nuo sos
to karai enę maiszyto kraujo 
(duktė cziabuvė* ir baltveidžio) 
ir apgarsino republikę. Šilas tas 
nuo seniai norėjo paimti po savo 
valdžę Suvienytos Wieszpa- 
tystės Sziaurinės Amerikos, Jcam 
pritarė susidedantis isz amerikie 
ežių naujos repu 1)1 ikos randas. A- 
rner ka vienok teip ilgai vilko 
tę dalykę, kol ant sdų ne atkako 
daug japonitezių. .Dabar czia ji-' 
poniecz ų j iu daugiaus negu ame
rikonų, taigi japon:ecziai ir sten 
gia*i užbėgti Atner kai už akių ir 
paimti salas po savo valdžia. Jie 
žinodami, kad už-tojus prez den
iui McKinleyūi Amerikos randas 
pasikė-ys tas salas užimti, skubi
nasi atrasti progę į->ikiszti į balų 
reikalus ir pirm Amerikos jis už
imti. Progę tokię dabar sutvėrė. 
Randas repubhkos neseniai užgy- 
rė naujas tiesas, pagal kurias ant 
Havai salų uždraustu atkakti 
mongoliszkos kilmės ateiviams, 
taigi ir japomecziams. Japoniš
kos garlaivių kompanijos, norė
damas suteikti savo randui pro
gę užimti salos, tyczja atgabeno 
537 japoniszkus ateivius į salų

Afrika.
Abisinijoj užgimė ’ maisztai, 

rods ne priesz Abisinijos val- 
džię, tik susimuszė terp savęs 
msži Tigre kunįgaikszėziai, esan
ti po valdžia Abisinijoj karaliaus 
Meneliko, Nėra abejonės, kad 
juos suvaldys, jei)zu prireiks, jų 
virszinįkas. Anglija iBzsiuntė į 
Abisiniję specijaliszkę jiasiuntinį, 
Rhodesę. Paliepta jam pertikrinti 
Abisinijos karalių, idant tasai 
neplatintu toliaus savo valdybų 
į vakarus nho Abisimjca  ̂nes 
sus tuos nuo Abisinijos rubežių 
kraštus Anglija laiko už Egip
to savastį, taigi, kitaip sakant, už 
Anglijos valdybas. Ar Rhodesui 
pasiseks tę paliepimę prideran- 
cziai iszpildyti, dabar ne galima 
žinoti. Menelikę.kelia priesz An
gliję prancūzai ir maskoliai, to
dėl gal tasai ir nepaklausys Rho 
dheso pertikrinimo. *

Pietinėj Afrikoj teiposgi užgi
mė wėl didesni nesutikin)ai terp 
Transvaaliaus ir Anglijos- Angli- 
szkas koliomjų m misteri s, Cham- 
berlain, pareikalavo ifėl nuo 
Transvaa iaus rando, idiuįt tasai 
sulygintu tiesas svetimtauezių, 
taigi anglijonų su t:eaomis vietinių 
gyventojų. Ant te reikalavymo 
Transvaaliaus prezidentas padarė 
sutartį su kita kaimynisz.ka (Drau
ge republika, kurios gyventojai, 
teip kaip ir Transvaaliaus,teiposgi 
holandiszkos kilmės. Abi repu- 
blikos sutarė, užgimus karei su 
Anglija, remti viena kitę ir ati
duoti savo kariaunę užpultai re- 
publikai ir abi pradėjo ginkluo- 
tiesi. Czia aiszku, kad Tr4n*vua* 
liūs nesirengia Anglij ii nusilenk
ti, bet rengiasi su ję į karę. Jeigu 
Auglija nenus lenks, karėijztikro 
turės užgimti. Iki sziol karės su 
toms republikoms Anglijai ne
pasisekė, vis ji likosi tran^vaalie- 
czių sumuszta. Ar dabartii»ė, jei
gu užgims, bus paškmingesni, 
negalima dabar žinoti.

Pasimirė tepliorius.
Dvare Karolinoje, Szventenų 

pavietyj, pasimirė tepliorius Al- 
fred Roemer, kurijai pagarsėjo 
labiausiai savo abrozdais isz lie
tuvių gyvenimo; po lenkiszkus 
laikraszczius, ypaez gi Warsza- 
voj iszeinancziame moksliszkam 
laikrasztyj “VVisla”, patilpo 
daug Roemero puiszinių lietu- 
viszkų tipų. Buvo tai žmogus 
gana turtingas ir kiek galėdamas 
szel]>davo be t u rėžius norinezius 
leisti savo vaikus į mokslę. Len 
kiszkoj kalboj yra diktai jo rasz- 
tų apie Lietuvos senovybę. Po 
Lietuvos bažnyczias yra teiposgi 
diktai jo padirbtų szventų abroz- 
dų. Likosi jis palaidotas Naujuo 
se Trakuose.

sti visokį Mikalojuezkos. Mokė
kime tik isz valdžių kvailumo 
pasinaudoti. Maskoliskki carai, 
meukai turėdami iszminties, 
spaudžia ne vien mus, taigi pasi- 
prieszinime jų neteisybėms mes 
ne busime vieni, pasistengkime 
tik susipažinti,’susitarti su kitais 
prispaustais, o nėra abejonės, 
kad ne carų neteisybės vjrszų 
paims, bet praszalinsime nuo sa
vo sprando sunkię, neteisingę 
valdžių rankę ir tai ne tik nuo 
mus paežių, bet ir nuo kitų szię- 
dien teipjau prispaustų.

Isz Lietuvos.

Kaimo szelpimo besimo- 
kinanezių draugyste.

Laikraszezio mieris—visur jiesz- 
koti teisybės ir saugotiesi melo 
ir vien pušy stės. Maskolių darbuo
se Lietovoj retai kę gero-galima 
rasti, bet jeigu kur toki darbai 
apsire sakia, ne galima apie juos 
užtylėti. Prie tokių naudingų 
daiktų turime priskaityti slengi- 
masi Kauno szelpimo besimoki- 
nanezių draugystės surinkti tam 
tikrę fondę, isz kurio butų szel- 
piami baigę gimnaziję mokinti
niai, norinti pastoti į augszcziaū- 
šias moksbszkas įrėdnes, kaip an
tai: į universitetus, į specijailisz- 
kus Maskolijos institutus. Ant su-

Garsi Prowa.
Peterburge, kasacijos departa

mente perkratiuėja dabar garjię 
provę grafo Munuzi. Grafas , Ma- 
nuzi pasimirė 1822 m.; jo gi mo
teris, kuri likosi palaikėje turtui- 
taigi didelių dvarų Wilniaus ir 
Kauno gub., kaip antai tokių di
delių dvarų kaip Belmont, Op- 
sia ir Lodzia, pasimirė 1847 m. 
Jos palaikėjais likosi Strutinskai, 
kaipo tolimi giminaieziai grafo nuo 
motinos pusės (8 kartos). Nuo tų 
palaikėjų stengiasi tuos dvarus 
paveržti: isz vienos pusės mirt- 
koliszka valdžia, isz kitos gi 
koksai Sarneckis. Abi tos pusės 
pradėjo su palaikėjais’ provotie- 
si: randas pasirėmęs ant to, kad 
giminės turtai negal pereiti ant 
palaikėjų i»z motinos pusės, to 
dėl tai ir palaikai vertės kelių 
milijonų rublių, ne ėsaut palaikė- 
jam s, turi pereiti į rando rankas; 
Sarneckiai gi,teipo-gi giminaieziai 
isz motinos pusės, bet jau 9 kartos, 
nepripažįsta Strutinskių giminys
tes. Kauno apskriezio sūdąs ir 
VVilniaus tiesdarių butas pripaži
no d varę Lodzia Strutinskams, 
kitus gi randui. Ant to nuspren 
dimo ne sutiko nė Sarneckai, nė 
Strutinskai ir prova pateko į 
kasacijos departamentę. Kelių mi
lijonų rublių verti dvarai labai 
kvepia maskoliszkam randui, ku- 
risai labai malonėtu dar labmus 
juos degutu užkvėpyti. Kokį nūs- 
prendimę iszduos dabar kasacijos 
departamentas, nežinia.

Naujas wan deni uis kelias.
Maskolijoj, kelių ministerijoj 

vėl pakėlė klausymę apie sujun
gimu iszkastais kanalais Nemuno 
su Windawoa portu. par szj pa
vasarį bus iszsiųati inžinieriai 
ant isztirimo to naujai rengiamo 
kelio, ant ko jau paskirti ir rei
kalingi pinįgai. Windavos por
tą s bus sujungtas su Nemunu. 
Terp upės Windavos ir Dubisos 
busiszkastas kanalai Tokiu budu 
panemunių gyventojai, vieton 
gabenti javus į Prusus per Smali- 
nįku8, galėtu gabenti tiesiog į 
VVinda^os portę. Kanalas toksai 
labai pakeltu Windavę, atgaben
tu didelę naudę ir visai Lietu
vai. •

Geras strielczius.
Isz Dorpato, Latvijoj, raszo: 

Du draugai: Z. ir S. girtuokliavo 
per visę dienę. Kada buvo gerai 
jau užsitraukę, S. pasigyrė, kad 
gerai moka szaudyti isz revolve
rio, Z pareikalavo tę parodyti; 
pripylęs stiklę alaus užsidėjo sau 
ant galvos ir liepė anam pa
taikyti į .stiklę neužgaunant 
galvos. Girtam nieko dau- 
giaus ne reikia, kaip vien paragi
nimo, taigi ežia tas pats atsitiko. 
S. iszsitraukė revolverį, pasi
traukė nuo stovinezio su alaus 
stiklu prie sienos Z., numieravo 
ir patraukė. Strielczius gal gerai 
numieravo, tik kulka m;it ne no 
rėjo klausyti ir vieton į stovintį 
ant galvos alaus stiklę, pataikė į 
kaktę alų laikancziam. Užtai 
strielczius likosi suareszluotas.

Isz P rusų Lietu wos. į
Priguliucziame Sveikauckie-

už
P” 
tos

jutų, isz nežinomos priežastės už
sidegė tvartai, ir su visu sudegi; 
ugnyje pražuvo 44 galvijai, 4 
arkliai ir visas pa s žara*, kokį 
naszlė turėjo surinkusi,

Netoli Osterodepa-imirė žemės 
savinįkas, Szare;ns,kurisai mirda 
mas prisipažino, kad 20 metų at
gal jis užpuolė ant vienos 14 
metų mokslainės mokintinės, ję 
sužagė ir kad tasai bjaurus dar
bas neiszsiduotu, savo aukę 
smaugė. Už tę darbę pateko 
sudu su visu nekaltas 
mokslainės mokintojas ir
kosi sūdo nuspręstas ant 15 melų 
sunkaus kalėjimo. Atliko žmogus 
pilnai savo bausme ir lik dalia r 
pasirodė, kas tę bjaurų darbę at
liko. Iszėjęs isz kalinio mokinto
jas buvo laikomas už kriminalis- 
tę ir nė jokio urėdo g«uti negalė 
jo, tuom tarpu tikras kaltinįkas 
ramiai ant savo ūkės gyveno ir 
tylėjo.

Begrįžtant namon žemės savi
ti į ku i Endrikacziui isz Stumbrių, 
netoli Szilėnų, isz vieno daržo 
paleido nežinia kas į jį du szuviu, 
Žmogus sunkiai likosi paszautas 
teip, kud puolė ant ulyczios; jei- 
gu jo neužmuszė, tai tik todėl, 
kad szruotus sziek tiek sulaikė 
stora sermėga. P<ktadariai iki 
sziol nesueekli,

Naujas padawadyjimas.
“Vienybė” pranesza, kad Lie

tuvoj, Suvalkų gub., į pliantų 
virszinįkus likosi iszsiuntinėti 
cirkuliariazki paliepimai, pagal 
kuriuos ir žemiausios vietos prie 
pliantų užžiurėjimo turi būt 
dalinamos tik maslqdiams staezia- 
tikiams. Iki sziol fl^eik visi 
pliantų užveizdos urėdnįkai buvo 
stacziatikiai, užsiliko tik teip 
vadinami drožnįkai, taigi kelio 
sargai. Taigi paliepta net į drož- 
nįkus priiminėti tik staeziatikius. 
Mat iszputę carai ir jų pasileidę 
tarnai nori nuimt ir paskutinį 
duonos kąsnį atimti! Atimtu jie 
wiskę net isz musų kiszenių; iki 
sziol to nepadaro tik todėl, kad 
padaryti negal. Nelaukkime todėl 
nieko gero nuo maskoliszkų vi-

niateris, Delianov, iszdavė pada- šokių Mikalojuazkų.arba kitokių 
vadyjimę, idant valszczių užlai- velnių, bet rūpinkimės vien sueiti 
komose pradinėse mokslainėse, sykį į vienybę, o tęsyk*isstikro

Latwiszkos mokslaiT^es.
Maskoliškas apszvietimo mi-

Maskoliszka statistika.
Kaip žinote, kę tik pasibaigė 

dabar Maskolijoj žmonių suskai- 
tymas. Wisur žinios apie žmonių 
nuskaitymu surinktos yra* labai * 
svarbios vertės ir tai todėl, kad 
jų rinkėjai atmeta politiszkus 
mierius ir stengiasi jas surinkti 
kuo teisingiausiai. Maskolių vie
nok surinktoms žinioms negali
ma pasitikėti todėl, kad žinių 
rinkėjai wiskę ant politiszko sta
tė pamato, taigi ir jų surinktos 
žinios yra neteisingos, melagin
gos, neturinezios nėjokios ver
tės. Antai “Vienybė” paduoda, 
kad žinių rinkėjai* Suvalkų gub. 
gavo įsakymu kiekvienę mokan
tį sziek tiek maskoliszkai kalbėti 
užraszyti, kad jo prigimta kalba 
yra maskoliszka. Jeigu tai yra 
teisybė, tai užveizėtojai žmonių 
suraszų yra tamsus, kurie apie 
moksliškę vertę atlikto žmonių 
suskaitymo mažiaus numano 
negu k.aulč piįr,

• Iužeinantis Peterburge len- 
kiszkas laikrasztis “Kraj” prane- 
sza, buk ant Maskolijos ministe- 
rių susirinkimo likosi galutinai 
nutarta uuimti nuo Lietuvos ir 
Mažrusijos dvarponių katalikų 
teip vadinamu kontribucijos mo
kestį, taigi bausmę už pakėlymę 
ma šio 1863 m.

* Nemunas ir Nėris ties Kaunu 
nuplaukė 1 d. kovo. lš«i Ii uoga
vo nuo ledų ir kitos Lietuvos 
upės. M it szį metę ne *tik Ameri
koj, bet ir Europoj ankstybas pa
vasaris.

• Miskol joj szį metę gimnazi
joje ka'p praneša Isikrasicziai, 
ne bus su visu egzaminų aut per
ėjimo isz žemesnės į augsztesuę 
klasę. Gimnazijose bus egzaminui 
tik dėl baigiauezių gimnaziję.

* Kaune likosi užmuszta į-i- 
veržusuį į namus vagilių turtin
ga namų saviuįke, Pressienė ir 
jos tarnaitė, žmogžudžių iki sziol 
ne susekė. ’ *

AuRsiniai ir cidabriniai 
pinigai.

Direktorius Amerikos iždo 
ministerijos iszskaitė, kiek ant 
viso svieto yra auksinių ir cida- 
briuių pinįgų. Lz jo surinktų ži
nių irzpuola, kad daugiausiai 
auksinių ir cidsbrinių pinįgų turi 
tferp viso svieto vieszpatyszczių 
Prancūzija. Turi ji auksinių pinį
gų vertės 900,000,000 dol.; ei- 
dabriniųgi 700,000,000 dol. Pan
kui eina Suvienytos VVieszpatyvj- 
lės Sziaurinės Amerikos; ežia 
yra 70<i,000,000 dol. auksinių ir 
480,000,000 dol. cidabrinių pinį
gų. Treczię vielę užima Anglija, 
turinti 550,000,000 dol. auksinių 
ir 100,000,000 dol. cidabrinių pi
nįgų. VVokietija turi 500,000,000 
dol. aukso ir 175,000,000 dol, ci- 
dabro. nors 1871 m. isz 1,000, 
000,000 dob, kokius Prancūzija 
iszmokėjo, apie 350,000,000 dol. 
buvo iszmokėta auksu ir cida- 
bru; didesnė dalis tų pinįgų pas
kui, už prancuziszkus tavorus 
vokieczių pirktus, vėl į Prancu- 
ziję atgal sugrįžo. Ant viso svieto 
yra auksinių pinįgų vertės 3,727 
000.000 dol.; cidabrinių gi už 
3,820,000,000 dol. Taigi metali
nių pinįgų yra ant svieto už 
7,547.00J,000 dol. ir isz to viso * 
Praflcuzijoj yra beveik ketvirta 
dalis. Maskolijoj ir Austrijoj 
daugiausiai yra popierinių pinįgų, 
bet mažai aukso ir cidabro, .
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—Isz Amerikos.
Nužudyti Žmogžudžiai.

Nev Port, Ky. Užmuszėiai 
merginos Pearl Bryan, 20 d ^Ko
vo likosi czia nužudyti. Isz syk 
gubernatorius buvo iszdavęs 
padavadyjimę nužudyti tik vie- 
nę isz užmuszėjų, Jacksonę, kitę 
gi, jeigu Jaakson pripažįs jį ne
kaltu, palikti. Jackson vienok 

- nieko galinezio iszteisinti kitę 
sawo draugę, Walingę, ne pasakė, 
todėl abudu ir likosi nužudyti. 
Walling iki nužudymui tvirtino, 
kad yra ne kaltu; niekuom vienok 
savo nekaltybės parodyti negalėjo, 
Jackson gi teiposgi už savo 
draugu neatsiliepė.

..... ....... . ' 
dasižinojo, kad visi ant ano laivo 
jurinįkai serga ir su visu neturi 
maisto ir todėl nieks neturi tiek 
pajiegų, 1 idant galėtu kę nors 
veikti; laivę tę vilnys ir vėjai 
nešiojo, kur norėjo. Kapitonas 
Oakeso meldė, idant jį pritrau
kti kur į areziausię portę. Todėl 
,,Kasbek” paėmė tę laivę ant 
virvės ir atgabeno į Nev Yorkę.

-

Naujos aukso kast y nes.
Netoli Bethel. V t. likosi surasti 

nauji aukso plotai. Susivažiavo 
ežia jau dabar daug aukso jiesz 
kotojų, kurie nutirpus sniegui, 
nori tuojaus pradėti darbę. Susi
tvėrė teiposgi aukso kasimo 
kompanijos, kurios nuo szio pa
vasario parengia naujas aukso 
kastynės. Kompanijų tokių yra 
jau dabar kelios, kaip antai: 
Norton Gold Mining Ce., Gay 
Hill Mining Company; kapitalas 
paskutinės yra 500,000 dol. To
linus, žinoma, susitvers jų dar 
daugiaus. Kaip sako, dabar susi
tvėrusioj 
susipirkusk 
nas, kurias

j no ant aukso plotų vietos. Kaip 
tik nutirps sniegas, visur prasi
dės darbai.

jau turi 
maszi- 

sugabe-

Moterys atkerszyjo.
Kansas City, Mo. Atsibuvo 

czia rinkimui ant miesto bulmis- 
tro. Republikonų partijos, kuri 
miesfę valdo, kandidatu buvo 
miesto klerkas, Short, ir nieks ne 
abejojo, kad jis liks iszrinktu. 
Prie rinkimų vienok prapuolė, 
likosi iszrinktu jo prieazinįkas. 
VVyrus czia mat pergalėjo mo
terys, kurios, turėdamos tiesę 
balsuoti, visos davė savo balsus 
Shorto prieszui. Priežastis tokio 
moterų nekentimo Shorto yra ta, 
kad jisai viliojo kelis metus 
vienę jaunę mokslainės mokin- 
toję, Sadie Person, su ja buvo su
sižiedavęs, bet paskui ję pametė. 
Taigi mat kitos moterys pritarė 
apleistai merginai ir ne tik pa
ežius balsavo už Shorto priešę 
ant bulmistro, bet prikalbėjo ir 
visas savo pažįstamas ir tokiu 
budu viliojantis merginas miesto 
klerkas ne pateko į miesto bul 
mistrus, o jo prieszinįkas visai 
netikėtai gavo tę urėdę ir tai tik 
per moterų prisidėjimę.

Žmogžudyste ir patžudyste.
Wamega, Kas. Farmerys Wil- 

liam Fees, gyvenantis 5 mylios 
nuo ežia, norėjo nužudyti visus 
savo paezios gimines. Mat jo pa
ti buvo jį apleidusi ir apsigyve
no pas sawo tėvus, Juhusonus. 
Czia tai ir atėjo žmogžudys; 
szowė pirmiausiai į savo moterį, 
paskui į jos motinu, toliaus į pa
ezios seserį ir į vuoszvį. Wisos 
trys moterys yra mirtinai sužeis
tos, paszovimas Jobnsono yra 
teiposgi pavojingas. Atlikęs su 
paezios giminėms, Fees parėjo 
namon ir ežia patsnusiszovė.

Szalta žiema.
Szię žiemę North Dakotoj 

vo neiszpasakyti szalcziai teip, 
kad labai daug gyvulių 
sus žalo. Skaito, kad gyvulių au- 
gytojai nustojo 75% auginamų 
galvijų. Wienas tik augytojas, 
Vibaux, skaito savo nuotrotę ant 
1000000 dol. Pereitę rudenį par- 
sigabendino jis isz Utah 200000 
jaunų galvijų ir tie visi suszalo.

bu-

Nelaime ant geležinkelio.
Levaton Jūnotion, Ind. Neto

li nuo czia susimuzzė tavorinis 
Chicago & Erie geležinkelio trū
kis 8u specijaliszku trukiu expre- 
81 n ės kompanijos Wells Fargo & 
Co. Abi lokomotyvos parvirto ir 
isz dalies likosi sudaužytos. Lo
komotyvos konduktorius, Glass 
ir peczkurys specijaliszko trūkio, 
szokdami nuo lokomotyvos pavo
jingai apsikulėi Ant kito trūkio 
apkultų ne buvo.

Greitasis Bakimorė & Ohio 
geležinkelio trūkis, netoli Oak- 
lan, iszszoko isz rėlių. Prie to— 
vienas pasažieriue, jenerolas 
Fullerton, važiuojantis Pulmano 
vagone, likosi užmusztas, 12 gi 
likosi sunkiai apkultų. Trūkis isz 
ėjęs isz Cincinnati bėgo su grei
tumu 45 mylių ant valandos. 
Užbėgus jam ant tilto ant upės 
Youghiacey, netoli Oakland, isz 
szoko isz rėlių bagažinis, expre»i- 
nis, vienas pasažierinis ir vienas 
Pulmano vagonas ir nusirito nuo 
kelio supylimo į uj>ę. Pulmano 
vagonas, kuriame važiavo je- 
nerolas Fullerton, su visu susi
daužė. Sužeistus nuvežė tuojaus 
į Queen City, kur likosi ligon- 
butyj patalpinti.

Denver, Col. Ties 19 ulyczia 
ant Denver & Golf geležinkelio 
susimuszė dvi isz prieszingų pu 
šių bėganezios ant vienų szėnių 
lokomotyvos ir viena isz- jų li
kosi su visu sudaužyta. Du jau
ni vyrai, irlandiecziai: Hugh Mc 
Bridge ir Patrick Casey, kurie 
ėjo į datbę skersai geležinkelio 
rėlių, likosi iazsiveržusių isz lo
komotyvų garų ant vietos už 
muazti; kūnai jų nuo garų su 
visu iszvirė. Maszinista loko
motyvos prigulinezios prie paša- 
žierinio trūkio likosi suaresztuo- 
tas už neapsižiurėjimę, per kę ir 
pati nelaimė atsitiko.

■ -Al- , !, '■

isz ligonių ir numirėlių. Seniausi 
Shenandorio gyventojai tokių 
blogų laikų, kaip dabar yra, 
neatmena. Daugelis dirbtu ne tik 
pusdykiai, bet vien už ma>stę, 
tik niekur darbo ne gauua.

Zanavykas.
1 Nev Britain, Con. Darbai 

eina czia prastai ir tai vis nie- 
kyn. Žmonės laukia czia geresnių 
laikų, o tuom tarpu vis daugiaus 
yra vargę kenezianezių. Fabrikai 
dirba po tris dienas ant sanvaitės 
ir t»i ne viri. Kurie turi sziokį 
tokį‘darbę fabrikuose, gali ?avę 
laimingais vadinti. Naujai atka
kusio darbinįko niekur ne pri
ima. Todėl tegul czia nieks ne 
keliauju darbo jieszkoii.

T Chicagoj darbiaįkai dubanti 
prie triobų statymo rengia sztrai- 
kę. Ne pasisekė sutaikyti darbi 
nįkų su darbdaviais prie staty
mo triobų “Union Elevated 
Loop Co”, todėl prezidentas uni
jos ragina darbinįkus paliauti 
darbę prie statymo namų “Fai 
ro”, “Royal Insurance” ir kitų.

5 Santaikos sūdąs prie tai
kymo dirbanezių skurų iszdirbi- 
nycziose, Chicagoj, su darbda
viais, dar neiszdavė savo nūs-, 
prendimo. Santaikos sudžios, pa- 
reibęlavo nuo darbdavių knįgų, 
idant ant jų pasirėmę, galėtu nu
spręsti, koksai užmokesnis priguli 
darbi n į karna

T Pittsfield, Mas. Prasidėjo 
czia darbai visose vilnonių isz- 
dirbimų dirbtuvėse. Wisos tų 
Lzdirbimų dirbtuvės priėmė dau
giaus, negu jose kada nors dirbo, 
darbinįkų.

T Dunkirk, N. Y. Pradėjo 
dirbti “Brdbks
Work” dirbtuvės. 1200 darbinį
kų jose gavo darbę.

5 Mahanoy City, Pa. Darbai 
czia eina labai prastai. Anglių 
kastynėee dirba vos po 2 dieni 
ant sanvaitės.

St. Joseph, Mo. Svifto & 
Co. pjovinyczios pradėjo vėl dar
bę. Dirba czia dabar 100 darbinį- 
kM- . ■

Lokomotive

skeitinyczics'butų vien įtaisymas 
knįgomsszėpų ir užlaikymas knį- 
giaus kurisai dalytu knįgas no
rintiems skaityti ir ju» nuo jų 
priiminėtu. Norėkime tik patar
nauti musų tamsiems broliams, o 
ne abejojame, kad ne patiksime 
tokių prieazginybių, kurių per
galėti ne butu galima, Užtektu 
czia prisidėti lietuviszkoms 
draugystėms, o skaitinyczios at 
sirast u.

Isz New Britain, Conn.
Nev Brilaino lietuviai pasieta 

tė dailę bažnytėlę, ir turėjo lietu- 
vitzkę kunįgę. Atsitraukus lie
tuviukam kunįgui, viskas su
silpnėjo: kolekto* mažinusi, nieks 
ne nor duoti ant bažnycz'-oa už
laikymo. M szii s atlaiko dabar 
airių kunįgas. Kyla czia nesutiki
mai terp lietuvių, kurie skirstosi 
į nesikenezianezius terp savęs 
žemaiezius ir auvalkieczius. Kas 
tuos nesutikimus kelia, iuom tar
pu ne kalbėsiu, nors turiu pasa
kyti, kad toki darbai nepritinka 
geram žmogui.—Czia lietuviai 
užsidėjo Citizens Kliubę, po var
du: “Citizens Lietuvos Brolių”. 
Kiiubas szelpia teiposgi savo są
narius laike ligos. Tas mieris 
yra pagirtinas, tik czia Kliu be 
pasirodo stoka supratimo, kaip jį 
reikia vesti. Kliubo sekretorius 
ne turi nė amerikoniszkų popierų 
ir ne moka angliszkai, todėl ne 
turi tiesos balsuoti prie rinkimų.

Nev Britą i mėtis.

D Tomske, Siberijoj, pateko po 
sudu pagelbinįkas policijos vir- 
szinįko, Pilsudzki, už neteii'ingę 
reikaląv imę pinįgų nuo vienoi » nuo 
staeziatikystės atpuoluaioa m ote- 
riszkės, Brosienės. Kada pasim irė 
sudus minėtos moteriszkėe ir r ni
kėjo palaidoti, į jos namus atėjo 
tuojaus policijos oficieraa ir pn- 
geibinįkas policijos vir8zinįko;. 
Pilsudzki (turibut lenkas), ir pa
reikalavo net 100 rublių už da- 
leidimę palaidoti; kitaip žadėjo 
pjaustyti numirėlio kunę. Persi
gandusi moteriszkė, pagriebė 25 
rublius ir su tais pinįgais nuėjo 
ant policijos. Czia prisitaikiusi 
prie Pilsudzkio, įbruko tuos 25 
rublius, kad tik jos pasimirusio sū
naus ne darinėtu, bet tas pareika
lavo 100 ir pagazdino, kad tuo 
jaus darinės numirėlį, jeigu ne 
gaus pinįgų. Moteriszkė tiek ne
turėjo, taigi nuėjusi namon, pasi 
skolino nuo kaimynų 80 rubl. ir 
pridėjusi dar 5 rubl. vėl nuėjo 
su jais pas Pilsudzkį ir tuos, vėl 
niekam ne matant, jam įbruko. 
Tas suskaitė pinįgus, reikalavo 
dar 15 trukstanezių, bet pas- 
kui pasigailėjo neva moteriszkės 
aszarų, pasiganėdino tais pinį
gais. Užtai vienok likosi suareez- 
tuotas ir pateko po sudu.

| Austrijoj visi tabako ir ci
trų fabrikai yra rando savasz 
čia; privatiszkų tokių dirbtu- 

w ių escia nėia. Fabrikų užveizė
ti »jai yra. vicszpatystės urėdnį- 
ki U. D'abar Austrijos sostapilėj, 
W inde >bonoj, likosi suaresztuotas 
už veij kėtojas tabako magazvnų, 
Gaseh um, kurisai prisisavino 8au 
15000 0 guldenų randui priguliu- 
czit.ip inįgų. Kad jau vogti, tai 
vog«ti daug, kadangi vieszpatystė 
vieBo kiai baudžia už pavogimę 
kelių centų ant duonos, kaip ir už 
paris ivinimę szimtų tukstanezių 
a rba ir milijonų.

g

li VViename kaime netoli Jor- 
danĄ Palestinoj, iszkasė di
delę 1 ‘oblyczię isz akmenų dai
liai vai lėtų, ilgę 20 pėdų, placzię 
gpi 17 p ėdu. Czia isz mažų akme
nėlių su taisytas yra 'Palestinos ir 
aplinkia ių kr mhz tų žemhpis.
Widuryj jo yra Jeruzolimas, ant 
kurio pa rodytos visos, net ma-' . 
žiaurios; miesto ulyczios. Ant 
Raudon wjų Jūrių padirbti pa
veikslai 
jūrėse.

žaw gy venanczių tose

Zagansko, Jakutų aps- 
Aerijoj.raszo: pereit ę va

Bjauri motina.
Sedalia, Mo. Negrė, Marija 

Arnold ir jos 10 metų duktė, Ge- 
neva, likosi suaresztuotos. Jos 
yra apskųstos užtai, kad ant pa
liepimo motinos, duktė užmuszė 
1 metų savo brolį. Mergaitė pa
sakoja, kad motina, iszeidama isz 
namų, žadėjo duoti jai 5 dol., jei 
gu pargrįžus ras užmusztę sūnų. 
Mergaitė prisipažįno, kad ji savo 
mažę brolį teip ilgai muszė ir 
spardė, pakol tas nepasimirė. Ar 
užmokėjo jai už tokį darbę moti- 

. na pažadėtus 5 dol., nežinia.

Pasažlerinls laivas paskendo.
Isz Nev York raszo: Prancu- 

ziazkas pasažierinis garlaivys, 
“Ville de St. Nazaire”, kurisai 6 
d. Kovo iszplaukė isz Nev York 
į Wakarines Indijas, ant, oceano 
paskendo. Kiek žinoma, isz 82 
pasažierių ir tarnaujanezių ant 
garlaivio, tik 4 iszsigelbėjo, 78 
gi prigėrė. Susidaužius laivui, 38 
žmonės^susėdo į valteles ir ilgai 
klaidžiojo knt oceano be vandes 
ir be valgio, kol ne patiko laivo 
“Hilda”, kurisai juos iszgelbėjo. 
Laike to klaidžiojimo vienok isz 
38 susėdusių į valteles žmonių, 
34 pasimirė nuo bado ir nuo ne- 
datekliaus vandens.

Didelis gaisras.
St. Louis, Mo. Užsidegė czia 

didelės krautuvės “Ely Wather 
Dry Goods Co”. Wertę sude 
gusios tnobos skaito ant 1700000 
dol} apart te, sudegė visokių 
tavbrų už 1500000 dol. Taigi 
blėdys ugnelės padarytos yra su 
virszum 3000000 dol. Prie ardy
mo sienos, ji netikėtai sugriuvo 
ir užmuazė vienę isz gesiųtojų, 
du gi likosi sunkiai apkulti. Per 
sudegimę krautuvės, apie 1000 
joęe tarnavusių pagelbinįkų atsi 
rado be darbo. »

Expliozija ant garlaivio.
Garlaivys “Rialto”, plaukian

tis isz Nev Castle, Anglijoj, į 
Nev Yorfeę, ant vidurio oceano 
užsidegė ir paskendo. Ugnis už
gimė nuo expliozijos vežamų 
deganezių medegų. Wienas juri- 
nįkas likosi expliozijos užmusztas 
ir vienas tarnaujantis ant laivo 
sunkiai sužeistas. Kitus nuo to 
kiwo jurinįfns iszgelbėjo garlai
vys “Cerihagenian”, prigulintis 
Allan linijai. Iszgelbėtus atgabe
no į Glasgovę, Škotijoj.

Atsargus vagilius.
Detroite, Mich., likosi suaresz 

tuotas Frank Lavrence, sargas' 
ant centraliszko geležinkelio sta 
cijos. Sugriebė jį rando įspekto- 
rius beardant paczto maiszelius, 
isz kurių iaziminėjo piniginius 
ir kitokius kiek nors vertus siun
tinius. Per jo vagy si as pacztas 
nužudė 20,000 dol., kiek galėjo 
tuom tarpu susekti. Gal yra ir 
daugiaus jo pavogtų paczto siun
tinių. Tokiu budu mat jis per ke- 
letę metų atsargiai pale gvinda- 
vo paczto maiszelius. Likosi jis 
sūdo nuspręstai ant trijų metų 
į pataisymo namus.

Lyneziavones.
TallubO8>e, Fla. Minia balt- 

veidžių paveržė nuo szerifo sar
gų tris negrus: Jimę Gilmorę, 
JimęMdey ir Miller^; kurie bu
vo apkaltinti už užmuazimę pacz 
to užveizėtojaus Barefieldo isz 
Blue Springs ir jo assistento, Tur- 
nero. Paveržtus nuvedė ant 
vietos, kur jie žmogžudystę pa
pildė ir czia pakorė ir pakartus 
dar suszaudė. Ketvirtasis kaltinį- 
kas, kurisai ėmė dalyvumę toje 
žmogžudystėje* iszsyk pasislėpė, 
bet ir tę paskui baltveidžiai su
rado.

Tvanai.
Isz Memphis, Ten. Wandens 

upėj Miasissippi kyla augsztyn. 
Sziaurinėj ir Pietinėj Dakotoj 
szię žiemę iszpuolė daug sniego, 
kurisai dabar nuo lytų tirpdą- 
mas, sutvėrė didelius tvanus. 
Tennesseej dideli žemės plotai 
vandens užlieti. Ateina žinios ir 
apie; prigėrusius. Netoli Caru- 
thersville, Mo. prigėrė 7 žmonys. 
VVaisingos klonys Tennesyj, ir 
Arkanse vandens užlietos. Tva
nai nuneszė daug farmų.

Sztetuose; Kansas, Nebraskoj ir 
lovoj vėl iszpuolė neiszpasa- 
kytai daug lytaus. Seniaus už 
gimę tvanai dųr ne buvo pasi
baigę, nuo dabartinių lytų jie tik 
pasididins. Upės Missoury ir Mis- 
sisippi, kuriose vandens dar ne 
buvo nusekę, vėl kyla aug’ztyn. 
Bijosi, idant dabartiniai lytus ne 
atgabentų dar daugiaus blėdies 
negu pirmutiniai.

t Per Texasępereitęsubatę per
bėgo smarkus uraganas (vėtra) ir 
labai daug pridirbo blėdies: isz 
vartė daug triobų, telegrafų 
stulpų, jų dratus sutraukė. Netoli 
Plato daug žmonių likosi sunkiai 
sugriuvusių triobų apkultų.

t Garlaivys “Halifax City”, 
kurisai apart ta vorų, tarėjo tai 
posgi ir diktai pasažierių, ant ju 
rių paskendo.

ISZ 
Lietuwiszhu dirwu 

AMERIKO.

Isz Cleveland, Oh.
Mes, Clevelando lietuviai, bu

vome iki sziol be dvasiško 
vadovo, kas sunkiai atsiliepė ant 
viso musų gyvenimo. 14 d. 
Kovo atsilankė pas mus kun. 
M. Kravczuuas, isz Chicagos, 
nors ant poros dienų. Už tai mes 
szirdingai dėkavojame. Mes ne 
turime kuom atliginti už tę 
geradėjystę, už kurię gal tik Die
vas prideraneziai atlyginti; to
dėl mes siuneziame savo maldas 
prie Dievo, idant nuo jo atitolin
tų ligas ir sutektu kuo ilgiausię 
gyveni m ę. Už tę atsilankymę ir 
musų paraminimę, mes Clevelan
do lietuviai iaztariame kun. 
Kravczunui szirdingę padėkavo- 
nę.

Wardu parapijos komitėto.
* W. Genutis

Isz darbo lauko.

Ilga kelione.
Į Ne< Yorkę atkako dabar 

laivas T. F. O «kes, kurisai Liepos 
m&iet-y) pareitų metų isz Hong 
K°ngo( Pietinėj Azijoj) buvo Už
plaukę* į Nev Yorkę.Laivę tę visi 
laikė už pražuvusį.Pereitę sanvai 
tęangliszkas lai vas Kasbek, plau
kiantis isz Philadelphios į Fiume 
(Pietinėj Austrijoj), ant jūrių pa 
tiko Oakesę ir prie jo prisiartinęs

Isz Scranton, Pa.
Scrantono lenkai užsidėjo czis 

a n Irę parapiję ir pastatė nauję 
bažnyczię, kuri kasztavo 10500 
dol. Bažnyczia ta ne užraszyta 
ant vyskupo vardo ir todėl- tai 
vyskupas jos ne szventina. Nau
jos bsžnydzios parapijonai parsi
kvietė sau ir kunįgę, tik neži
nau ar tasai kunįgas yra tikras ir 
ar jis priguli prie Rymo katali- 
kiszkos bažnyczios?

Szinkorius, žydelis Rosenberg, 
turintis kareziamę ant Penn avė., 
norėjo pats pataisyti elektriszkę 
tampę, bet nežinojo kaip reikia 
apsisaugoti. Prilipo jia kopėczioms 
ir griebė tiesiog už ne apvinioto 
elektriszko drato. Gavo jis teip 
smarkų elektrikos sudavimę, 
kad puolė nuo kopėczių ir tik 
po kelių valandų atsigaivaliavo.

Petrikis.

Shenandoah, Pa. Wisosc ap
linkinėse užstojo labai sunkus 
laikai. Kastynės Colorado ir 
Lošt Creek No. 2 stovi jau nuo 
kelių mėnesių ir nėra vilties, i- 
dant priesz Liepos mėnesį pradė
tu jote darbę. Todėl beveik | 
žmonių yra be darbo; o jeigu 
kurie turi darbę Readingo kom 
panijos kastynėse, tai ir czia dir 
ba vos 2—3 dienas ant sanvai 
tės ir tai tik 3 bertainiua laiko. 
Užmokesnį už darbę visur suma
žino; per tai daugumas ne uždir
ba ne tik ant maist£,bet ir ant užsi
mokėjimo už kambarį. Daugelis 
uždirba vos5—15 ant mėnesio.Tie 
bedarbės laikai teip atsiliepia ant 
musų brolių, kad sziędien daugu
mas minta isz paszelpos. Sunkus 
bedarbės'laikai ir vargas atsilie
pia ir ant žmonių sveikatos; nuo 
vargo platinasi ligos: terp suau
gusių sziltinės, o terp vaikų dif- 
terija, nuo ko daugelis mirsz* 
ta. Džiaugiasi isz tų sunkių laikų 
vien aptiekoriri ir kiti mintanti

Reikaluose skaltinyczių.
Isz visų užmanymų, emigran

tų namų reikalai, non, isz syk ne
rado didelio pritarimo, bet ne
nustojant musų laikraszcziams tę 
užmanymę uuolatai klabinti, juo 
toliaus, juo daugiaus randa jis 
pritarėjų. Wisai kitaip yra su 
skaitinyczioms; nors ant jų uždė
jimo mažiaus reikia turto ir nors 
jos ant pakėlymo lietuvių pro
tiško ir doriško neatbūtinai 
reikalingos, prideranezio pritari
mo ne randa. Skaitinyczios isz 
tikro iszliuosuotu žmonis isz 
szinkorių nagų. Sziędien daugelis 
lietuvių neturi darbo, nuobodu 
namieje sėdėti, o kaip žiemę, 
kaip kada ir per ezalta nekurta
me kambaryj ;taigi kur lieka jam 
eiti daugiaus, jeigu *ne į saliunę? 
Kitokių vietų mes žmonėms ne į- 
rengėme. Atsiradus skaitiny 
ežioms, daugelis rinktiesi galėtu 
į pakurtus Hkaitinyczių ruii^Gs, 
vieton mėtyti paskutinį centę 
saliunuose. Skaitinyczias tokias 
įrengti ne butų sunkų, kadangi 
kaip tikime, musų iszleistojai 
paaukautu sawo iezleidimus į to 
kias skaitinyczias, kaslink gi knį- 
gų ir laikraszczių svetimose kal
boje, jas galėtu, jeigu jau ne su- 
visu paakauti turtingesni lietu
vei, tai nors galėtu ant tūlo lai 
ko paskolinti laikomas namieje 
knįgas, kaip tai daro antai ame 
rikiecz ai, kurių muzejuose dau 
ge’is daiktų yra paskolnitų; an- 
glirzkas knįgas gsl ma būt hz«4- 
derėti ir Uiposgi gauti dykai isz 
miestų skaitinyczių, kur tokios 
yra. Ruimus teipiagi galima bul 
gauti nuo miestų, mokslainių 
ruimuose, kad tik isz tikro kas 
isz mus norėtu apie lai tikrai ru 
pintieji. Jeigu jau praszyti rui 
mo nuo miestų butų ne paranku, 
tai ir mes turime bažnytines sales, 
kurios apverstos ant įrengimo 
žmonių skaitynycz ų daug gero 
atgabenti galėtu. Mes tikime, kad 
daugelis parapijonų ir lietuvisz 
kų kunįgų noriai tas bažnytines < 
sales paszvestu ant t*ip naudin
gos įrednėa kaip skaitinyczios. < 
Taigi visas kasztas ant įtaisymo

Isz Mahanoy, City.
Į Namus vieno lietuvio, 

nr. 533 ant Water ui., atėjo trys 
nepažįstami ir tuojaus prisi
kabino prie namuose ėsanezių. 
Buvo namieje viena moteriszkė 
ir du vyriškiai. Matydamas^ kad 
czia ne geri svecziai, vienas isz 
namiszkių, Mikalojus Ignotas, 
pagriebė peilį ir su juom szoko 
prie nepraszytų sveczių. Tie misi 
gandę iszsineszdino, bet iazei- 
dami pažadėjo atsilankyti kitę 
kartę. Todėl Ignotas iszddirbo 
nuo skvajeno daleidimę nešioti 
revolverį. |

Lietuvos skaitytojas

|| Kaime La tvino v i ežiuose,
Czornigovo gub.,Pietinėj Masko 
lijoj, pasiutęs szuwa sukandžiojo 
vienę ukinįkę; apie priderantį 
gydymę sukandžioto nieks nesi
rūpino. Isz pradžių viskas buwo 
gerai,—tik sztai neseniai tasai uki- 
nįkas pasiuto. Pasiutėlis sukan
džiojo savo paczię, paskui pa
griebęs lazdę, iszbėgoant ulyczios, 
muszė ir kandžiojo kiekvienę 
patiktę. Tę patį darė ir butuose, 
į kuriuos užėjo. Wakare kai m i e- 
cziai apsiginklavo: kas griebė 
szakę, kas senę karabinę ir leido
si vytiesi pasiutėlį, kurisai už- 
matęs* besivejanezius, sustojo ir 
jiems prisiartinus, parmuszė vie
nę isz pulko ir pradėjo kandžioti. 
Tęsyk turinti karabinus pradėjo 
szaudyti. Paszautas pasiutėlis 
puolė ant žemės, bet dar tiek li
ko jam pajiegų, kad gulėjo mels
ti užpuolikų palikti jį. Tie vie
nok nesibijodami jau gulinesio, 
szoko prie jo'su kuolais ir pradė
jo muszti.Sukandžiojo jis iaz viso 
30 i žmonių. Tuos nugabeno į 
Charkovo specijaliszkę gydyny 
czię.

H Jsz 
krityj, S 
sarę 52 ž. vejai, su savo etninis nu
važiavo žvejoti ant upės Lenos. 
Žvejonė vienok ne pasisekė, tai
gi žvej; U turėjo ' maitytiesi pa
pjautų eL atų mėsa. Elniai vienok 
užsikrėtė kokia ten liga, o nuo 
mėsos jų užsikrėtė ir žvejai ir 
visi 52 pi*numirė. Kūnų jų ne bu
vo kam palaidoti; sudraskė juos 
vilkai.

U Pulkas albaniszkų plėszikų 
isz Uskubbo įsi vežė per Serbi
jos rubežių ir iszplėszė vienę 
miestelį ir aplinkinius kai
mus; tris kaimus jszdegino, prie 
ko užmuszė ir 24 tų kaimų g y- 
ve n tojus. Ant jų iszvijimo atėjo 
serbiszki žandarai, kurie smarkiai 
susirėmė su užpuolikais. Muszyje 
tame isz abiejų pusių likosi dik 
tai žmonių užmusztų ir sužeistų.

po

Isz wisur.
k Lwowo laikraszlis “JVae- 

ględ” apraszo szitokį atsiti^imę 
kurisai geriausiai parodo, kaip 
lenkai urėdnįkai mažai rūpinasi 
apie gyventojų reikalus. Pas 
prezidentę Lvovo apeliacijos sū
do, Tchormickį, tankiai ateidavo 
skundai, kad sudžios, ypacz po 
pietų, nors besiprovojanezius ir 
liudytojus suszaukia ant 4 vai., 
bet paprastai pats į sudę ateina 
tęsyk, kada jiems patinka, taig 
pats visai nėsidaboja laikot P. 
Tchorznicki panorėjo persitikrin
ti, kiek tuose skunduose yra tei
sybės. Nuvažiavo jis į I sūdo dalį 
Lvovo pavieczio ant 4 vhI., 
taigi laike kada suduose pro vos 
turi prasidėti, bet czia ne rado nė 
sudžios, nė rasztinįkų, tiktai su 
rinkus:us ant provos žmonis. 
Po kelių valandų atėjo vienas isz 
žemesnių sūdo urėdnįkų, taigi jn 
užklausė prezident«s. ar greitai 
atsiras audžia? Urėdnįkas, iiep ži- 
nęs savo virszinįko. Iie|»ė j«m 
laukti teip, kaip laukia kiti Pre
zidentas vėl laukė, o audžia vis 
nepasirodė. -Ant galo nužudęs 
kantrybę, vėl prisiartino prie 
urėdnįko ir praazė nusiųsti kę 
nors pakviesti sudžię. Ant to 
praszymo urėdnįkas pradėjo savo 
virszinįkę kolioli; ne buwo kę 
daryti, prezidentas turėjo pasi
sakyti kuom yra. Tęayk persigan
dęs urėdnįkas nusiuntė tuojaus 
tarnę paszaukti sudžię-

|| Kaip pranesza laikn.sztis 
•‘No vorosyjskij Telegraf ’: du 
ukinįkai grįžo nuo medžioklės na
mon ir ant kelio, netoli Simfero- 
poliaus, ant Krimo, užtiko senę, 
isz dalies atkastu, kapę (milžinų 
kapę, kokių yra ir Lietuvoj) ir 
jame gilię olę. Norėdami dažino- 
ti, kas gal būt toje oloje, pradėjo 
toliaus kasti ir isztikro surado 
daug visokių auksinių graznų: 
14 auksinių branseletų, 2 isz auk
so smaku, 24 aukso szmotelius 
su iszpjautais moterų paveik
slais, 250 pypkių, porę šimtų 
visokių labai senų laikų pinįgų 
ir kitokių daiktų. Daiktus tuos 
maskoliszkos valdžios atėmė ir 
nusiuntė į Peterburgu.

U Londone darė bandavonfe 
su naujai iszrastu vežimo be ar
klių, ant važiojimo žmonių uly- 
czioms, kur nėra sztritkarių ezė- 
uių. Pajtega varanti nauję veži- 
ųię yra elektriszka; bandavonės 
gerai pasisegė- Wežimas kuo ge
riausiai bėgo pilnoms žmonių u- 
lyczioms. Ant susi keitimo Oxford 
ui., kur daugiausiai žmonių 
vaikszcz'oja ir kur daugiausiai 
jų suvaiinėja, naujas be arklių 
vežimas sukinėjosi gerai ir nė- 
vieno ne užgavo ;duodasi ji« kuo 
lengviausiai suvaldyti, susku
binti arba su visu sustabdyti. 
Kratymas per tam tikras prie- 
lasas teip sumažintas, kad jis ne
didesnis, kaip ir važiuojant bė- 
ganeziu szėnėmis sztritkarių.

H Per paskutinį Maskolijos 
žmonių suskaitymę persitikrino, 
Kad isz miestų, skaitlius gyven
tojų labiausiai pasidaugino Mas
kvoj ir Odesoj. Maskvoj skait
lius gyventojų pasirodė 1050000 
žmonių ir ji gal, jeigu teip auga ir 
t<*liaus, neužiigio pralenkti Peter 
burgę. Skaitlius gyventojų Ode
soj buvo 410000 žmonių, nors 
isz visų didesnių Maskolijos 
miestų Odesa yra. jauniausiu. 
Kiek gyventojų surado musų tė
vynės miestuose,. kaip antai 
Wilniuje ir Kaune, dar ne ap
garsinta.

li <Laikraszti8 “Sd)i r” pranesza, 
kad Wasario mėnesyj, Tomske, 
likosi suareštuotas ir pasūdytas į 
kalinį ' 1111111ianB,*TJgplt«. 
Jam mat pavesti buvo darbai 
ant iszvalymo upės Angaros, ant 
ko buvo paskirta apie milijonę 
rublių. Inžinierius pinįguspaėmėr 
neva dirbo, bet visgi laivai, kaip 
pirma ne galėjo dėl akmenų upėj 
ėsanczių plaukti, teip ir dabar ne 
gal.

H Holandiszkas garlaivys 
“Utrecht”, važiojantis pacztę isz 
Rotterdumo į pietinės Azijos 
holandiszkas valdybas, kuriaai 
18 d. W&p.*rio szių metų iszplau- 
kė isz Rotterdamo į Batavia, ant 
salos Borneo, netoli Uszant uolų 
paskendo.Buvoant jo 100 žmonių* 
apie kurių iszsigelbėjimę nieko 
negirdėt. Taigi turėjo visi pri 
gerri.

| Mieete Szpoldj, Kijevo gub., 
Masko) i joj, atsitiko maisztai. Pul
kai kaimieczių atėjo į miestę ir 
pradėjo užpuldinėti ant žydų 
krautuvių ir pardavinyczių ir į 
keletę valandų krautuves isz- 
draškė, iszvartė duris, langus 
iszdaužė, teip kad miestas iszro- 
do lyg po smarkiam prieszų laike 
kares užpuolimui.

Į| Į miestę Gorodiszcze, 23 d. 
Wasariaus,atsi vilko pasiutęs vil
kas ir sukandžiojo czia 3 žmogy
stas; Isz miesto iszbėgo į netolimę 
kaimę, kur apriejo dar 25. kol jį 
užmuszė. Isz syk apie gydymęap
rietų nieks nesirūpino, tik 
liaus valdžios sukandžiotus 
siuntė į gydinyczię. Gal isz 
kandžiotų dar kas padubs.

vė- 
isz
sa

|| Szį metę Belgijos sostapilėj, 
Briselej susirinka kongresas ant 
apsvarstymo, kokiu budu 
galima apstabdyti girtuoklystę 
terp žmonių. Terp lietuvių gir
tuoklystė labai iszsikerojusi—to- 
dėl Ir mums labai bus nau
dingi to kongreso nusprendimai.

18 d. Kovo daugelyj Wokie- 
tijos krasztų saulė baisios audros 
su ledais ir vėtra. Daugelis trio
bų po kaimus ir miestuose likosi 
pagadintų; prie ko daug žmonių 
tapo užmusztų arba sužeistų

t Mieste Maudalai, Birmoie 
Rytinėse Indijose, užgimė didelis 
gaisras, kurisai iaznaikino 1500 
namų. Ugnyje pražuvo ir 3 žmo.



Badas Pietinėj Afrikoj.
Isz pietinės Afrikos ateina ži

nios apie baisų badą, koksai pasie
kė szį metę teip angliszkas val
dybas pietinės Afrikos, kaip ir 
Transvaaliaus republiką, ypacz 
gi sziaurinius jos krasztus. Neuž- 
mirszkime, kad į Transvaalių isz- 
keliavo teiposgi claug lietuvių, 
kurių daugiausiai turbut gyvena 
mieste Johanisburge. Korespon 
dentas vokiszko laikrtszczio 
“Abendpost” sako, kad apie ba
dą, koksai dabar pasekė piet ne 
Afriką, gyventojai Europos arba 
Suvienytų Vie-zpatyszczių 
Sziaurinės Amerikos ne gal turėti 
nė jokio supratimo. Europos 
krasztams, kuriuos pasiekė neuž 
augimas, geležinkeliai priveža 
javų ant maisto isz kitų krasztų. 
Gzią Afrikoj vienok yra toki 
krasztai, kurių gyventojai nie 
kada ne matė geležinkelio trūkio, 
negirdėjo nė lokomotyvos szwil- 
pimo. Dėl tų krasztų sunkiai gal
būt pagelba suteikiama. Liuosi į 
nuo geležinkelių yra sziauriniai 
Transvaaliaus krasztai. Tai ten 
badas skaudžiausiai žmonis p isie j 
kė. Badas apėmė krasztus nuo Ma- 
toppa kalnų, perėjo Krokodilių 
upę. Skaudžiausiai pasiekia juo 
duosius. Sztai ką apie tą badą sa
ko tų ' krasztų gyventojas: Isz 
Majojo taut szkos giminės du 
treczduliu isznaikino būdas; neuž 
ilgio, jeigu nieks ne suteiks pa- Į 
gelbos, turės isznykti visi, isznyks j 
jie nuo bado. Moterys siūlo apsi
gyvenusiems czia baltveidžiams 
savo vaikus už duonos szmotelį 
su visu atiduoti,nes ne gal jų isz- 
maityti. Kitur vėl farmeris isz 
metė per tvorą duonos kąpfa’ą. 
Susirinkę kitoj užtvaro pusėj 
iszalkę kafrai, pradėjo už tą 
duoną kruvina kovą.Tas pats yra 
ir su kitoms juodveidžių pietinės 
Afrikos giminėms. ..Juodiejie 
pyksta szį metą kaip musės žie
mai užstojus; ko neisztiaikys ba
das, europieczių ir paežių juod
veidžių kulkos, tą užbaigs degti
nė, kurią visoki nežmoniszki pre- 
kėjai liuosai juodveidžiams par-

Rostoke 13, Tuebingoj 1. Isz 
Austrijos universitetų daugiau
siai moterų lankė Kriokavęs 
universitetą, nes 8, toliaus Czer- 
novicų 5, Lvovo 1. Pragos 4, 
Vindobonos universitetas ne 
turėjo nė vienos. Maskolijoj 
1880m. Peterburge buvo įrengti 
specialitzki mediszki kursai mo
terims, kuriuos pabaigi 1091 
moterys, o isz to skaitlaius 700 
vėliaus gavo daktaro diplomą, 
taigi d dėsnis nuoszimlis gavu-ių 
tokį diplomą pasirodo terp mo
terų, negu terp pabaigusių moks
lą vyriszkių. 1882m.,dėl politisz- 
kų priežaszczių moterų kursai li
kosi uždaryti, dabartinis cieco- 
rius, užstoję* ant sosto, juos isz 
naujo atidarė ir tszplatino mo 
teių gydytojų ir daktarų tiesas; 
dabar jos gal būt užveizėtojomis 
lig.mbucz'ų ir tarnauti kaipo 
zemstvų gydytojai. Anglijoj nuo 
1877m. iki 1895m. isz pabaigusių 
Londono moterų mediszką moks- 
lainę prie Royal Free Hospital, 
183 laikė vienpatystės universi
tetuose egzaminus; visoj gi An
glijoj tokių per tą Liką buvo 
260. Amerikoj 1849in. pirmutinė 
moteris laikė gydytojaus egza
miną. Dab ir gi skaitlius pib.i 
gūsių lokius mokslus Suvienyto
se vieszpatystėse ir Kanadoj pi 
siekia jau 65000 motetų.

Maskoliai ir lenkai.
Pradėjus Maskolijai glostyti 

lenkus, kaip tūliems lenkams net 
galva apsisuko. Atsiranda jau ir 
toki, kurie tiki, kad Maskolijos 
Mikai* juszka suteiks lenkams to 
kias iszlygaš, kad jie vėl pastos 
Lenkijos ponais, ką sakome, net 
galės maskolius vadžioti. Iszleido 
jau teip maskoliai, kaip ir lenkai, 
žinoma užrubežiuose, (kadangi po 
Mikalojuszkos valdžia visgi nėra 
tiek liuosybės, idant būt galima 
atvirai kalbėti) kbletą rasztų per- 
krutinėjanezių lenkiszkai nrisko- 
liszkus prietikius. Isz tokių ruszlų 
svarbesni yra: “Tikėjimiszka 
liuosybė Maskolijoj”, “Lenkibz 
kas klausymas Maskolijoj” ir 
“Audiator et altera puru”. Du 
pirmutiniai paraszyti maskoliszkoj 
kalboj, paskutinis gi lekiszkai. 
Pirmutinis rasztas isz leista s
Kriokovoj maskoliszkoj kalboj. 
Raszėjas czia parodo tikėjimiszką 
persekiojimą ne staeziatikių Ma- 
skolijoj. Antras rasztas, teiposgi 
maskol szkoj kalboj, iszleistas 
Leipcige, raszytas mat omai masko 
liaus. Rsiszėj is liepia lenkams isz 
sižidėti politiszkų fantazijų, šu
tu ėri mo neprigu I m ingos Lenk i jos, 
o už tai pažada atsakanezios s in 
lygasdėl užlaikymo lenkystės 
lygiai Lenkijoj, kaip ir Lietuvoj. 
“Audiatur et altera para” para- 
szyta Moszinskio, sandarbinįko 
Kriokavos laikra-zczio “Czfs”. 
Lenkiszkas ra sz ė jas czia teiposgi 
nupeikia stengimasi lenkų su
tverti neprigulmingą Lenkiją nuo 
jūrių iki jūrių. Maszinski sako, 
kad lenkai dabar privalo rupin 
tiesi ne apie sutvėrymą neprigul- 
iningos Lenkijos, bet tik apie į 
vedimą konstitucijos, parliamen- 
turizmo ir katalikystės į Maskoli- 
ją. Jeigu lenkams pasiseks isz 
maskol ų 
katalikus, Dievą* suteiks savo 
pilaiminimą Taigi mat cz a p. 
Maszinski tik apvertė atbulai žo 
džius maskoliszkų raszėjų ir tai 
tok ų kaip antai “Sviet”, kuri 
sai sako, kad priderystė Ma->ko- 
lijos padaryti i>z lenkų katalikų, 
enkus staeziutikius. Bet ką len
kystė pelnys, jeigu maskoliai ir 
liktu katalikais? To autoriaus ne 
i.-zreiszkia.

Moterys augsztesnių 
mokslų.

Laikrasztis “Sociale Praxis” 
szitokias paduoda žinias apie 
moteris baigusias medicinos mok
slus: Prūsų apszwietimo mi- 
nisteris, 16 d. L opos pereitų 
metų iszdawė padawadyjimą, pa
gal kurį Prūsų universitetų rek^-Jlau 
toriams ir kuratoriams daleista, 
pagal jų asabiszką nužiūrėjimą, 
priiminėti klausyti lekcijas mote
ris, bet ne kaipo studentus, tik 
kaipo klausytojau*. Beveik tas 
pats yra ir Austrijbj. Suwienytosc 
Wieszpatystėse Sziaurinės Ame
rikos pirmiausiai “Oberlin Cole 
ge”, nuo ‘ 1833m. pradėjo pri
iminėti moteris ant mediciuos 
mokslų. 1886m. buvo czia jau 
266 moteriszkų kolegijų ir 263 
niaiszytos, tai gi tokios, kurias 
lanko teip vyriszkiai, kaip ir 
moterys. Prancuzij-j 1861m. 
Lyono universitetas suteikė mo
teriai pirmutinį daktaro diplomą 
(nė gydytojaus,kokį niusų žmonės 
paprastai dak'aru waaiua: dak 
taro vardą ir diplomą augsz- 
cziausios moksliszkos įiėdnės su
teikia tik tiems gydytojams, 
kurie savo tyrinėjimais mokslą 
pryszakin pastūmė, ne turinti 
tokių nuopelnų, bet turintį vien 
-tiesą žmonis gydyti, ne yra dak
tarais, bet gydytojais; vakarinės 
Europos wieszpatystė-e po baus 
n.e yra uždraus a gydytojam* 
saviuti sau daktaro wa»dą). 1869 
ir 1870m. skaitlius moterų lan 
kanezių universitetus žymiai 
pakilo. Anglijoj, nuo 1878n‘». mo
terys likosi prileistos prie wisų 
augszcziau'ių mokslų ir prie 
egzaminų universitetuose. Wisi 
Szveic.i rijos universiietai nuo 
-eniai priima moteris; Szvedijoj 
nuo 1870m., Danijoj, Finlan 
d'joj, HolanJijoj ir Indijose nuo 
1875m., Belgijoj ir Italijoj nuo 
1876m., Australijoj nuo 1878, 
Norvegijoj nuo 1884m, Islandi 
joj nuo 1886m, Wengrijoj gi tik 
nuo 1895m. Žiemos pusmetyj 
1895—1896m. Vokietijoj 158 
moterys lankė uniwersitetus ir 
jos sziteip terp universitetų dali
nosi: Berlyne buwo moterų 70, 
Breslaue 14, Freiburge 10, Get- 
tingoj*32, Greifswalde 5, Hallėj 
1, Heidelberge 4, Marburge 3,

iszleidimus ant užlaikymo mok- 
slainių padidina ant 600000 dol. 
Jeigu prireiktų Vilniui propor- 
cijonaiiszkai prie skaitliaus savo 
gyventojų iszleisti tiek ant mok- 
slainių, kiek iszleidžia Berlynas 
arba Chicago, tai ant to neuž
tektų visų miesto surinkimų. 
Vilnius vienok tame elgiasi ki
taip: jis ant apszvietimo reikalų 
paskiria vos 13000 rublių, bet 
už tai užlaikymas policijos, pa 
samdymas kvatierų kariaunai, 
ta:gi įrėdnių miestui su visu ne
reikalingų ir n ėjo kibs jam nau
dom ne atgabenanezių, priverstas 
isz savo surinkimų paskirti 
250000 rublių, taigi »pusę 
savo surinkimų. Berlynui 
ei ja kaštuoja tik 6000000 
kių, taigi netoliesą 2| sykių ma
žiaus negu mokslinių užlaikymas. 
Ant užlaikymo vien Chicagos 
miesto bibliotekos aut szių metų 
paskirta 243357 dol., taigi be
veik tiek, kiek Vilnius turi isz 
viso surinkimų per metu*. Ant 
suszelpimo beturezių Berlynas 
paskiria ant szių metų 10636720 
Markių; ant gydymo lieturczių 
ligonių 6000000 M akių, taigi 
tiek j tu, kiek ant užl >ikymo po 
licijos. Vilnius gi ant suazelpimo 
beturez ų ir imt vi«ų labdaringų 
įrėdnių gal iszleisti ant melų wos 
apie 1 lOOOrubl ,nes dagumąsurin 
kimų suėda ežia caro numylėta 
policija; tuos savo numylėtinius 
carui priderėtu a| dovanoti savo 
turtais, liet kur taurpiie jų penė 
jimo jis priverezia miestą.

apie 
wisų 
|>oli- 
Mar-

Lietuvviszkos knįgos.
Lietuvninku bei Lietuwos Nusi
davimai. Surinkti ir užrascyti 
per M. Jauku. Bitėnai, lH97m. 
Kasztais ir spauda M. .Jankaus, 
Biteliuose, per Lumpėnus.

Yra tai trumpa Lietuvos Isto
rija dėl Prūsų lietuvių, spaudin 
ta vokszkoms raidėms. Naujo 
ežia p. Jankus nieko ne surinko, 
tik pasėmė viską isz kitų rasztų, 
taigi yra tai kompiliacija. Prūsų 
Lietuva iki sziol ne turėjo kam 
nors tinkanezios savo tautos 
istorijos, semti gi isz rasztų isz- 
leistų Amerikoj arba ir Tilžėj dėl 
maskol szkos Lietuvos jie ne 
nori, kadangi pats, wartodami 
vokiszkas raides, nepasitiki loty- 
niszkoma, kurias laiko ui k a ta Ii- 
kiszkas. Taigi tą spragą užkemsaa 
dabar p. Jaukaus iszleisti “Nusi 
davimai”. Veikalas apdirbtas 
lietu viszkoj dvasioj, todėl nėra 
abejonės, kad jis atgibęs naudą 
Prūsų lietuviams, pakels kiek jų 
užmigusiu dvasią. Apart kunį- 
gaikszczių, jų gywenimo ir dar
bų, paminėta trumpai ir geogra 
fija krasztų lietuVių apgyven’ų, 
teiposgi apie jų stabmeldiszką 
tikėjimą ir apie tulus paproezius 
ir įstatus. Apdirbta kiiį^ulė ne 
blogai ir kaip sakė nė, Prūsų lie
tuviams ji buwo reikalinga.

Gavome Nr. 1. naujo lietuj 
viszko laikraszio iszeinanczicr 
Chicagoj, III. Naujas laikrasztią 
po vardu “Amerikos Lietuvis”,, 
i.- z le i džiauna p. p. G r niaus irt 
Laukio. Apie vertę laikraszczid 
isz vieno numario sunku spręsti. 
Pirmame numeryj nėra svar
besnės vertės straipsnio. Naujas 
laikrasztis isz*yk pasirodė ne di
delis: 
Prekė 1

W. Hepburn,John
Kepublikoniszkas kandidatas 

ant
South Town Assessoriaus.

Ant H8ses8oiiau8 rankų yra 
paweata aprokawima8 wisokios 
sawti8lie8 m'es’o gywentojų ir pa
gal jų wertę uždėti moke^zezius 
(taxus) ant jų. John VV. Hepburn 
yra geras ir kiekvrienam prieina
mas žmogus teip, kad kiekwie- 
naa turintis kokį reikalą, wisada 
gali gaut pas jį geriausią rodą ir 
pagelbą, jeigu tik tas reikalas 
randasi jo gelėje. Deltogi dienoje 
rinkimų, 6 Balandžio, kiekvienas 
privalo atiduoti savo balsą už 
Johną W. Hepburn.

pusė po pi er 08 lakszto. 
dol. ant metų.

btacziatik'ų padaryti

Berlynas. Chicago ir Wil- 
nius.

Pagal skaitlių savo gyven
tojų. Berlynal beveik lygus yra 
Chiuagui; VVilnius gi turi tik 
lOlą to skaitliaus dalį. Surinki
mai gi į miesto iždą Chicegoj 
pasiekia apie 28000000 dol., Ber 
lyne 88445559 markių, Wilniuje 
gi apie 500000 rublių. VVilaiaus 
surinkimai nuo tūlo laiko pra
deda kas metą mažintiesi; Berly
ne gi ir Chicagoj jie didinasi. 
Kaslink iszleidimų, svarbiausiais 
yra iszleidimai ant žmonių ap
szvietimo. Ant to isz savo surin
kimų miestai paskiria: Berlynas 
ant szių metų 16895513 Markių, 
Chicago pereitą metą paskyrė apie 
8000000 dol; Lant ežių gi metų
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GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
I DALIS

Pagal prof. Arcbibaldą Geikie ir kitus.

, Kad žemė greicziaus įkaista negu jūrių pavirszius, ga
lite apie tai pats persitikrinti. Karsztoje saulėtoje dienoje 
akmens, žemė teip įkaista, kad negalite ant jų stoti su nę 
apauta koja, bet maudydamiesi jūrėse jaueziate, kad van-t 
duojose yra szaltas. Tas jums geriausiai iszaiszkina, kad 
kietžemici greicziaus įkaista negu vandens. Po karsztai 
dienai persitikrinate, kad naktyj žemės pavirszius auszta 
greicziaus negu jūrių. Per dieną įkaitęs žemės pavirszius 
szildo ties juom oro plotus, pertai daro juos lengvesniais ir 
todėljie kyla į viražų; tuom tarpu vėl oras ties jūrių pavir- 
szium, kaipo szaltesnis, o tuom paežiu ir sunkesnis, plaukia 
žemės link kaipo vėsus nuo jūrių vėjalis. Naktyj vėl tas 
persikeiezia atbulai, nes oras esantis ties atauszusiu žemės 
pavirsziumi, Auszta pats ir tuom paežiu stojasi sunkesniu 
negu tas, kuris yra ties jūrių vandenims, taigi pakilus į 
virszų orui ties jūrėmis, prie jų, kaipo szaltas nuo žemės 
vėjalis plaukia oras ties žeme esantis jūrių link.

Matote todėl, kad svarbiausia priežastis oro krutėji
mo yra ne vienodumas jų temperatūros. Didelę ant to teipos
gi turi įtekmę jiersimainymai kaslink daugumo vandens 
garų oro plotuose ėsanezių. Bet kad garai yra lengvesni 
už orą, tai ir susiinaiszymas garų teiposgi bus leng
vesnis už gryną be garų orą; juo daugiaus bus garų, juo 
lengvesniu bus ir susiinaiszymas jų su oru, taigi oras juo 
daugiaus turės garų, juo jis bus lengvesniu. Sunkumą 
oro, arba jo spaudimą mieruojame su jiagelba prietaisos 
vadinamos barometru. Juo spaudimas oro bus didesnis, tai
gi juo mažiaus jame bus garų, juo augszcziaus pakils gy
vasis cidabras ant barometro; juo vėl spaudimas oro yra 
mažesnis, taigi juo daugiaus ore bus vandens garų, juo 
žemiaus puola gyvasis cidabras barometro. Kada daug 
vandens garų yra ore, tai oro spaudimas pasimažina ir ba
rometras puola. Žemai nupuolęs gyvasis cidabras ženklina 
lytų arba audras.

Kiekvienas persimainymas sunkumo arba spaudimo 
atmosferos, ką gimdo daugumas vandens garų, gimdo atsa
kantį oro krutėjimą. Susiinaiszymas szilto oro ir vandens 
garų, kaipo lengvesnis už orą su mažai garų, kyla į virszų, 
sunkesnis gi szaltesnis ir sausesnis traukia, isz visų szalių 
užimti vietą į virszų iszkilusio. Nuo to paeina vėjai ir au
dros. Apie tą toliaus placziaus pakalbėsime.

Kada dėl persimainymo temperatūros arba daugumos 
vandens garų ore, sunkumas jo ties kokiu nors krasztų su
simažino greicziaus negu ties kitu, tąsyk plaukia jis isz to 
kraszto greitai į gulintį viduryj ir juo tasai skirtumas 
sunkumo atmosferos bus didesnis, juo smarkesnis bus oro 
traukimas. Nuo to skirtumo pasidaro ciklonai, vėtros ir 
vėjai.

Yra ant svieto toki krasztai, kuriuose oras visada sun
kus, taigi czia oro spaudimas visada didelis, x augsztas, bet 
yra ir toki, kur jis visada drėgnas, lengvas, todėl jo spau- . 
dimas mažas arba, kitaip sakant, žemas; abudu tuodu ore debesų, juo daugiaus žemė žudo szilumos, taigi juo la- 
krasztai nuolatai maino savo orą. vėjas puczia isz krasztų ...................... *
augszto oro spaudimo į krasztus žemesnio, taigi mažesnio 
spaudimo. Didžiausi plotai krasztų mažesnio oro spaudimo 
apsiauezia visą žemės apskritį paveiksle plataus diržo isz 
abiejų ekvatoriaus pusių. Oras czia karsztas ir drėgnas 
ir todėl smarkiai garuoja. Todėl czia nuolatai <kyla į vir
szų sziltas ir drėgnas oras, kurisai atszala augsztybė- 
se, garai susilaszina ir puola ant žemės paveiskle didelių ir 
tankiii lytų. Bet tas iszkilimas į virszų szilto oro pagimdo 
vėl atplaukimą szaltesnio isz sziaurinių ir pietinių krasztų 
oro, turinezio didesnį spaudimą. Toki nuolatiniai pri- 
plaukimai oro ties ekvatoriumi gimdo nuolatinius vėjus, 
taigi niekada nesimainanezius, vadinamus pasatais. .

Ar vėjas yra mažas, ar nuolatai pucziantis isz vieno 
kraszto, ar netikėtas ir smarkus, visada jo priežasties reikia 
jieszkoti skirtume oro spaudimo aplinkinėse, kaiminyątoj 
ėsanezių krasztų; reikia vien atminti, kad vėjas visada pu
czia isz krasztų didesnio oro spaudimo, į krasztus mažesnio 
spaudimo.

Kaip (szyla žeme ir oras?
Saulė yra tai svarbiausia priežastis visokių apsireisz- 

kimų ant žemės. Ji siunezia mums szviesą ir sziliimą, o be 
szviesos ir be szilumos ne gal būt nė jokia gyvybė; ne butu 
saulės, ne būt ir žmonių ant žemės, nė jokių gyvuolių 
nė augmenų. Jeigu saulė ne szildytu žemės, jos atmosfera 
aĮisiaustu žemę vienodu ne persikeiezaneziu, nekrutaneziu 
užklodalu. Tuojaus mes pamatysime, koki svarbus apsi- 
reiszkimai būva ant žemės tik todėl, kad ją szildo saulės 
spinduliai; apie tulus isz tokių apsireiszkimų jau rods pir- 
miaus pavirszutiniszkas kalbėjome. Pirmiaus vienok pažiū
rėsime, kaip galime iszmieruoti tą szilumą. Ant to yra vi
sų pažįstamas termometras.

Visoki kūnai nuo szilumos iszsiskeczia, pagal iszsiskė- 
timą galima spręsti apie jų sziluiną, arba kitaip sakant 
ajfle jų temperatūrą.

Jeigu termometrą įleisime į tirpstantį ledą, tai gyva
sis cidabras jame susitraukia nuo szalczio, jis nusileidžia 
žemyn termometro dūdelėj ir apsistoja ant vietos, ant ku
rios paženklinta 0°. Jeigu jį patalpinsime garuose verdan- 
ežio vandens, tai gyvasis cidabras pakils iki 80°Reeaumuro 
ir iki 100° Celciaus termometro. Tokiu budu pasirodo, kad 
80°Reaumuro yra lygus 100° laipsnių Celciaus termometro.

Pažiūrėsime dabar, kaip iszsiskirsto saulės szilumą ant 
žemės pavirsziaus.

Dauguma szilumos ant žemės pavirsziaus, apart nuo 
saulės, paeina ir nuo kitokių priežaszczių. Svarbiausiu yra 
pasilenkimas zėmės aszies prie jos kelio aplink saulę, arba 
prie ekliptikos, nuo ko paeina visokios metų dalys, ilgis 
dienos ir nakties visokiuose žemės krasztuos.

Ilgiausia ir trumpiausia diena visokiose platumose 
musų žemės būva: ant ekvatoriaus ir terp tropikų ilgiau
sia diena yra 12 valandų, tiek jau turės ir trumpiausia, 
taigi czia ilgis dienos lygus visada ilgiui nakties Ties 40° 
geografiszkos platumos ilgiausia diena yra 14 vai. 51 min, 
trumpiausia gi 9 vai. 9 min. Ties 60° platumos ilgiausia 
diena būva 18 vai. 30 min.; trumpiausia gi 5 vai. 30 min. 
Ties 70° ilgiausia diena yra jau 65 dienos; ties 90° jau 186 
dienos.

Keliaudami nuo ekvatoriaus prie polių, mes užtėmy- 
jame, kad didesnėse platumose, taigi toliaus nuo ekvato
riaus, vasaros laike saulė szvieczia didesnę paros dalį; žie
mą gi prieszingai, ji szvieczia trumpiaus.

Mes teiposgi žinome, kad saulė ne visur vienodai kai
tina žemę, juo saulė pakyla augszcziaus ir juo jos spindu
liai puola staoziaus, juo smarkiaus kaitina žemę, prieszin- 
gai bus, jeigu saulė yra žemai ant dangaus ir jos spindu
liai puola gulszcziai, meta ilgus szeszėlius—tąsyk saulė 
mažai žemės pavirsziui suteikia savo szilumos. Ant ekva- 

i toriaus saulė būva ant teip praminto zenito, taigi tiesiog 
ties galva, o ties poliais, kur ji vasaros laike szvieczia per 
iBztisas 186 dienas nepasikavojusi, taigi teip ilgai nenusi
leisdama, jos spinduliai puola gulszcziai, po kampu 23į°.

Isz to matote, kad saulė ne vienodai visur szildo že
mės pavirszių vasarą ir žiemą ir ne vienodai szildo viso
kias vietas ant žemės pavirsziaus.

Jeigu iszmieruotume visą szilumą, kokią per metus 
saulė suteikia žemei, tai pamatytume, kad jos butų labai 
daug.

Jeigu visas žemės pavirszius butu užklotas ant 178 pė
dų stora ledo pluta, saulės szilumos, kokią ji žemei per 
metus suteikia, užtektu ant sutarpinimo visos tos storos le
do plutos.

Jeigu žemė gaudama nuolatai tokią daugybę szilumos 
nuo saulės, jos nežudytu, tai juo toliaus, juo . labiaus į- 
kaistu. Bet žemė žudo labai daug tos szilumos, kokią gau
na nuo saulės. Žeifię, kaip žinome, isz visų krasztų apsiau- 
czia stori jos atmosferos plotai; už tos atmosferos eina szal- 
ti dangaus ruimų plotai. Mes rods ne galime perneszti ter
mometro į tuos szaltus plotus ir iszmieruoti jų 'temperatū
rą, bet galime apie ją spręsti ir iszskaityti nors netoliesą 
temperatūrą tų dangiszkų ruimų. Isztirimai ir iszskaitymai 
parodė, kad tuose tuszcziuose ruimuose augszcziaus musų 
žemės atmosferos yra toki szalcziai, apie kokius mes netu
rime^ supratimo: szaltis tuose ruimuose yra:—130°—150 
szalczio jiagal Celciaus termometrą: tokių szalczių ant žemės 
niekur ne patinkame.

Czia tai, į tą bedugnį, szalczio ir tamsos ruimą žemė 
paveiksle spindulių, siunezia szilumą, kokią apturi nuo 
saulės. Stori atmosferos plotai atskiria žemės pavirszių 
nuo tų szaltų ruimų. Jeigu ne butu atmosferos, szilti sau
lės spinduliai szildytu žemės pavirszių per isztisą dieną. 
Kaip tik saulė jjasikavotu už matomo gorizonto, visa ap
turėta per dieną nuo saulės szilumą urnai pereitu į tuos 
bedugnius neiszmeruotus szaltus dangaus ruimus ir nak- 
imsant musų žemės pavirsziaus turėtu būti toki szalcziai, 
tad net karsztuose ties ekvatorium krasztuose vandens 
užsidengtu szalta, stora tedominta. Oras vienok neiszlei- 
džia liuosai szilumos, kada ji nori į tuos szaltus bedug
nius dangaus ruimus pakilti. Szilumos ir szviesos spindu- 
ius, bėganezius nuo saulės prie žemės, musų oras leng- 

viaUs perleidžia, negu paezią ‘ szilumą be szviesos. Todėl 
lai oras perleidžia daugiaus szilumos ateinanežios su szvie
ša nuo saulės, negu praleidžia jos į szaltus dangaus rui
mus, kylanezios be szviesos nuo žemės. Oras padaro, kad 
szilumą prie žemės pavirsziaus yra didesnė negu augszty- 
jėse, jis nedaleidžia žemei per daug atauszti per naktį. 
Oras dėl žemės užstoja stiklus languose musų kambarių.

Žemė dalinasi szilumą, kokią gauna nuo saulės su 
szaltais pasvieczių ruimais, bet ne visada vienokią szilu
mos daugumą suteikia tiems ruimams, tas paeina nuo tem- 
jeraturos žemės pavirsziaus, nes juo daugiaus tasai pavir

szius įkaitęs, juo daugiaus tos szilumos pats turi, juo dau
giaus jos siunezia į dangaus ruimus; apart to dar, daugu
ma szilumos, kokią žemė gal siųsti į tuos szaltus dangaus 
ruimus, paeina ir nuo oro. Pasirodo, kad juo mažiaus yra 

biaus ji naktims atszala. Debesys ne perleidžia ęzilumos 
spindulių kylanezių nuo žemės, užlaiko juos ir atstumia, 
atmusza atgal prie žemės. Debesys todėl yra kaipo užklo- 
dalas, kurisai ne daleidžia žemės pavirsziui atauszti per
daug per naktį.

, Oras vienok pats mažai įszyla nuo szilumos spindulių 
per jį beganezių; jo szilumą, taigi jo temperatūra įiaelna 
nuo temperatūros žemės iiavirsziaus, taigi nuo kietžemių ir 
vandenų įszilimo.

Užtekėjus saulei, tenųieratura žemėš Įiavirsziaus pra
deda kilti, tas paeina nuo daugumo szilumos, kokią siun
ezia kilkdama augsztyn saulė. Juo labiaus jiats žemės pa- 
virszius įkaito, juo daugiaus szilumos spindulių siunezia 
jis į szaltus dangaus ruimus, bet visgi mažiaus jų siunezia 
negu'gauna nuo saulės teip priesz pietus, kaip ir po pietų, 
liet tik iki 1 arba 2 valandai. Toliaus į vakarą, jau žemė 
daugiaus siunezia savo szilumos negu jos gauna iiuo sau
lės ir todėl temperatūra žemės puola žemyn, taigi ji pra
deda auszti. F^riesz nusileidžiant saulei toksai atszalimas 
žemėspavirsziaus eina dar greicziaus, naktyj gi vėl pasi
mažina per pasidarimą rasos, miglų ir žemutinių debesų, 
bet visgi žemės pavirszius auszta iki saulės užtekėjimui, 
nuo kurio tai laiko saulė pradeda vėl szildyti žemės pavir- 
szių ir jos temperatūra pakyla.

Dalis szilumos, kokią apturi žemė nuo, saulės, eina 
ant suszildymo visokių žemės eilių ir aplinkinės oro eilės. 
Žemės eilės susideda isz smulkių kietų dalelių, terp kurių 
yra oras; toki kūnai paprastai sunkiai perleidžia szilumą 
ir sunkiai sykį įszylę savo szilumą suteikia kitiems kū
nams. Sunkiausiai i>erleidžia szilumą pieska. Bet jeigu že
mė suszlapo, oras isz tar|M> jos dalelių prasziszalina ir jo 
vietoj būva vanduo, tąsyk žemė geriaus jierleidžia szilumą. 
Todėl juo sausesnis oras, juo sausesni žemės plotai, juo 
palengviaus szilumą pereina į žemės eiles ėsanezias giliaus 
ir į apatinę oro eilę. ,

Jeigu padėsime ant saulės keletą visokių daiktų, tai 
liatėmysime, kad jie ne vienodai įszyla į tą jiatį laiką: vie
ni įszyla greicziaus, kiti Įialengviaus. Tas paeina nuo jų 
sudėjimo ir fiziszkų ypatybių, paveikslan, nuo parvos; 
tamsių parvų daiktai įszyla greicziaus už szviesius. Bet juo 
koksai daiktais greicziaus įszyla, juo greicziaus paskui at
szala per spinduliavimą savo-szilumos. Įszilimas žemės eilių 
nuo saulės spindulių paeina nuo jų ypatybių ir parvos: 
tamsių parvų žemė greicziaus ir labiaus įszyla per dieną, 
bet ufttai greicziaus ir labiaus atauszta per naktį.

t • Vandens įszyla palengviaus negu kiekžemiai; prisi
griebę apatinių žemės eilių, jie pavėlina įszilimą* ir at- 
auszimą žemės pavirsziaus.

Kadangi žemės apskritys turi vandenų ir kietžemių 
plotus, susidedanezius isz visokių žemės eilių ir kad ne vi
sos vietos ant žemės yra lygiai saulės apszviestos ir saulė ne- 
visada ties pavirsziumi yra lygiai augsztai pakilusi, tai viso
kiose vietose ant žemės pavirsziaus jis ne vienodai bus įszi- 
lęs: kaip kur jis bus labiaus, kitur vėl mažiaus įszilęs.

Pažiūrėkime dabar, kaip atsiliepia įszilimas žemės pa 
virsziaus ant spaudimo oro plotų ties tuom pavirszių ėsau- 
czių.

(Toliąus bus)



Wietinės Žinios.

— Tong Hen, Chirtietio, skal- 
binyczios savinįkas po nr. 9135 
Superior avę. apskundė į sudę 
tris kitus savo vieutauezius. 
Įsimilėjo mat jis į savo vientautę 
Ye Yanę, Amerikoj gimusiu ir 
ežia pabaigusiu angliszkę moks* 
lainę. Chinieczių kraszte ' vyras j 
moterį perka, taigi teip norėjo J 
padaryti ir Tong Hen. Turėjo jis 
400 dol. ir juos per ttrpinįkystę 
rlabar apskustų savo vientauczių 
dt»vė merginos tėvams. Ye Yana 
vięnok ne norėjo už jo tekėti. 
Tong Hen reikalavo, idant tėvai 
atsiųstu jam merginę, nes ję pir
ko; tėvai vienok atsakė, kad 
Amerikoj ne wale moterų pirkti. 
Taigi netekęs pinįgų ir ne gavęs 
mergos, stsiszaukė į sudę. Pažiū
rėsime, kokį ežia sūdąs iszduos 
nusprendimu.

— Pereitoj subatoj, Chicagos 
sūdąs nusprendė ant nužudymo 
Williąmę Powersa už žmogžu
dystę, Powers dar jaunas, turi 
vos 23m., gimęs Hęnnibal, Mo. 
Trys metai atgal atkako jis į 
Chicagę ir gavo vietę sargoalaus 
pardavinyvzioj J. J. Murphy’o, ant 
Root ui. 23 d. Gruodžio pereitų 
metų, Murphy pasigėrė, atsigulė 
ir užmigo. Povers isz to pasinau
dojo, pagriebė geležinę kaczergę, 
su ja užmuszėgirtę savo darbdavį,, 
isz k raustė pakavones ir paėmė 
wisus užmuszto pinįgus. Idant 
nieks jo ne nužiūrėtu, atsigulė ir 
miegojo sau ramiai, pakol ant 
rytojaus užmuszto brolis jo ne 
prikėlė. Iszsyk isz tikro nieks 
Poverso ne nužiūrėjo, bet ant 
galo patėmyję, kad jis per daug, 
pinįgų iszleidžia, suaresztavo. 
Policijoj jis prisipažino prie žmo
gžudystės, bet paskui vėl užsigy
nė. Provajo pateko į prisaikintu- 
jų sudę. Isz syk sudžios ne visi 
sutiko nuspręsti jį ant nužudymo; 
balsavo jie tris kartus, pakol ant 
galo wisi sutarė siųsti Poversę 
ant kartuvių.

— Ant szėnių Lake Shore 
geležinkelio, ties 67 ui. ir South 
Park avė., atsitiko didelė nelai
mė. Greitasis trūkis Chicago & 

. Boston Special atbėgo į Engle- 
vood; iszėjęs isz stacijos, atbėgo 
ties 67 ui. Czia expliodavo gari
nis katilas ir nuo to lokomotyvą 
isziro į szinoteli us. Lokomotywos 
konduktorius ir peczkurys likosi 
ant wietos užmuszti. Wažiuojanti 
gi vagonuose pasažieiiai ne gir
dėjo nė griausmo nuo smarkios 
expliozijos ir nė vieųo isz jų ex- 
pliozija ne užgavo. Kada trukia 
sustojo, pasažieriai tik nuo subė
gusių žmonių dasižinojo, kas 
atsitiko. Keletas ant szalinių szė
nių stovinczių vagonų užsidegė 
nuo expliozijos, bet juos greitai 
subėgę sargai ir praeiviai užgesi
no.

— Oras Chicagoj kasdienę be- 
weik mainosi. Tai ažstoja per
kūnija, tai vėl szalcziai. Pereitoj 
sanvaitėj, ketvergo dienę buvo 
gūsiais teip tamsu, kad reikėjo 
žiburį degti, bet toki sutemimai 
urnai perėjo. Wakare užstojo 
tirszta migla, o paskui prie jos 
prisidėjo perkūnija ir lytus, kurie 
miglę iszblaszkė. Perkūnas tren
kė į skalbinyczię Nelsono, po 
1077 aut Sheff eld ui. Apie Crai- 
gin, kaip raszo, su lytum iszpolė 
daugybė varlių. Panedėlio naktyj 
teiposgi užkilo audra su perkū
nija. Perkūnas trenkė kelis kar- 
tuą mieste, bet žmonių ne užga
vo. Utarnįke vėl gerai pasnigo.

— Akcijonieriai “Christo- 
pher Columbus Bulding & Loan 
Association”, kurios biuras yra 
po nr. 120 ant Fullerton ui. atsi- 
szaukė į policiję su praszimu pa
statyti prie biuro policijos sargy
bę. Pasirodė, lęad draugystės 
sekretorius Sachsel, jau pora 
dienų atgal iszdumė isz Chicago. 
Peržiurėjus knįgas ir kasę pasi
rodė, kad trūksta 65000 dol. 
Moteris iszduthusio sekretoriaus 
gyvena po nr. 120 ant Fullerton 
ui. Ji tvirtina, kad jos vyras 
)8zwnžiawo į Indijanę pasilsėti ir 
neužilgio sugrįž. Greicziaus wie- 
nok jau negrįš.

— Wagiliai įsiveržė į gy veni- 
mę sztritkarių motormano, Har- 
weyo, ant kertės Dovey ir 
N. Clark str. Harvey buwo tęsyk 
prie darbo ant sztritkario, jo 
pati iszėjo nusipirkti walgio pro

duktų. Wagiliai su savo padirb
tais raktais atsirakino duris, įėjo 
i gywenimę, paėmė auksinį laik
rodėlį, deimantinę spilkę ir 670 
dol. pinįgų. Harvey mat buvo 
kasiėriumi sztritkarių motormanų 
draugystės; taigi vagiliai ir pa
griebė draugystės pinįgus.

— Pereitę nedėlia Illinojaus 
Liet. Republ. Susiwienyjimas lai
kė mas mitingę bažnytinėje salė 
je, ant kurio pribuvo visi repbl. 
kandidatai; turėjo savo prakal
bas ir pagyrė lietuvius, kad ima 
dalyvumę politikoje ir ant mi
tingų gražiai užsilaiko. Tiktai 
kandidatas ant miesto majoro, 
dėl svarbios priežasties,negalėjo 
pribūti, bet prižadėjo tikrai pri
būti ant 4 d. Balandžio.

Žmonių ant mitingo susirinko 
pilnu salė.

— South Chicagoj iszkelmin- 
gai apvaikszcziojo dienę gimimo 
seniausio Amerikoj lenko. Juom 
yra turintis 111 metų Adomas 
Adamiczek, gyvenantis savo 
namelyj ant 86 ui. Gimė jis 
Minske 1785m. Jo moteris turi 
90 metų.

— Pereitos pėtnyczios rytę, 
užsidegė dideli dirbtuvė “Edi
son Company”, ant kertės 27 ui. 
ir Wabash avė. Ugnelė ežia pa
darė daug blėdies, kurię skaito 
ant 250000 dol.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo pusbroliu: Jeronimo, 

Franciszkaus Ir Anteles: jų pravardės 
Gečai. Paeina isz Kauno rėd., ReaeL 
nlų pav. Pirmiaus jie gyveno Chica- 
goje, dabar nežinau kur. Turiu į juos 
labai svarbų reikalą. Teiksis atsiszauk 
ti ant szito adreso:

Antanas Martisr.ius,
443 \V. Line Str. Shenandoah, Pa.

(27—3)

Pajieszkau savo szvogėrio, Antano 
Stankaus, paeinanezio isz. Kauno rėd., 
Reseinių pav., Jurbarko volst, kaimo 
Mantvilų. Pirmiau jis gyveno Tailor- 
ville, III. Kas žinotu, kur jis gyvena, 
teiksis man daneszti, o asz už tą a|na- 
ęradysiu, nes turiu į jį labai svarbų rei
kalą. Antanas Mockevyczia, 

Box81, Farley, Mass.
(3—4),

Mass--Mitingas!
Illinojaus Liet. Republ. Susiv. 

laikys didelį MASS-MITINGĄ 
Nedėlioj, 4 Balandžio, 1897m. Lie 
tuviszkos parapijos salėje, kertė 
Auburn avė. ir 33czios ui. Ant 
szio mitingo tikrai pribus pats 
audžia NATHANIEL C. SEARS, 
kandidatas ant miesto majoro ir 
visi kiti republikoniszki kandi
datai; teiposgi bus reporteriai isz 
visų angliszkų ir vokiszkų laik- 
raszczių, bu« geriausi angliszki ir 
lietuviszki kalbėtojai, kurie isz- 
aįszkys kuo geriausiai stovį atei- 
nanezių elekcijų ir jų kandidatų.

Mitingas prasidės tuojaus po 
sumai, tai yra pusiau 12 valaudę 
vidurdienio.

Szirdingai yra užpraszomi visi 
lietuviai ant szio paskutinio mi
tingo kuoskaitlingiausiai susi
rinkti. Su guodone

Iszpildantis KOMITETAS.

Mitingai.
Nedėlioj, 28 d. Kovo, 12 va- 

landę vidurdienio, salėje F. Ga
jausko, 3301 Laurui st. III. Liet 
Republ. Susivienyjimas laikys 
savo mitingę, ant kurio delegatai 
isz visų lietuviszkų kliubų yra 
užpraszomi pribūti.

P. J. Jonaitis, prez.

Nedėlioj, 28 Kowo, pusiau szesztą 
walanda wakare, salėje po nr. 872 W. 
22nd St. kertė Robey, Liet. Rep. Kliu- 
bas lOtos wardos laikys sawo mass-mi
tingą, ant kurio pribus Visi republ. kan
didatai ir kalbėtojai angliszki ir lietu- 
wiszki. Deltogi wisus lietuwius kuo
skaitlingiausiai užpraszome susirinkti.

Komitetas.

Tą paezią nedėlią, 5 waiandą wakare, 
pn. 4500 Paulina, kerti 45toa‘ul. Liet. 
Republ. Kliubas Keistuczio laikys sa
vo mitingą, ant kurio bus kandidatai ir 
kalbėtojai lietuwiszki ir angliszki. Dėl* 
togi kuodaugiausiai lietuviu yra užpra- 
szoma susirinkti. Komitetas.

Lietuviai yepublikonai 7tos vardos, 
Kliubo Algirdo, laikys savo mass-mitin- 
gą. Nedėlioj. 28 d. Kovo, salėj Szemai- 
czio, 650 8. Canal st. 7 valandą vakarei 
Ant szio mitingo bus kandidatai ir kal
bėtojai angliszki ir lietuviszki, kurie 
iszaiszkys kuo geriausiai apie ateinantį 
"compaign”.

Wi«i lietuviai republikonai ėsate už
praszomi ant szio mitmgo.

* Komitetas.
________________________ Į

Panedelyjz29 Kovo, 7| wal. vakare, 
salėj pn. 4(112 Atlantic st. Liet. Republ. 
Kliubas 29tos vardos laikys savo mitin
ga. Bus visi repbl. kandidatai ir kalbė
tojai lietuviszki ir angliszki. Wisus lie
tuvius užpraszoine pribūti.

Komitetas.

NAUJA KNĮGA.
“Lietuvos” redakcijoj szioms 

dienoms, iszėjo isz po spau
dos nauja knįga po var
du “HYGIENA”, arba mokslas 
apie užlaikymę sveikatos. Szita 
nauja knįgele privalo rastis 
kiekvienuose namuose, nes kas 
ję su atyda perskaitys, pataikys 
apsisaugoti nuo tukstanezių vi
sokių ligų. pataikys užlaikyti 
czielybėje savosveikatę, pailginti 
savo amžį ir mokės užauginti 
sveikais ir tvirtais savo vaike
lius. Jos prekė tik 35c.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę:

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

Pajieszkau savo draugo, Petro Žar- 
kausko, paeinanezio isz Wilnfaus rėd., 
Trakų pav. Pamierkių kaimo. Jis pats, 
ar kas kitas, teiksis duot žinią aut szio 
adreso: A. Jakov,

Box 34, Hastings, Me.

Pajieszkau savo draugo, Antano Pet
kaus, paeinanezio isz Kauno rėd., isz 
miestelio Grinkiszkių. Teiksis atsitrauk
ti ant szito adreso: Ant. Araczinskas, 

Bog 485, Sprng Valley, IH.

PadčkawoneN.
Mes, sąnariui “Dr—lės Lietuvos 

Sūnų”, siuneziame szirdingiausię 
aeziu visietns tiems lietuviams ir 
lietuvaitėms, kurie teikėsi atsi
lankyti ant mus baliaus, 28 d. 
VVasario. Po apskaitymui visų 
reikalų pasirodė, kad draugystė 
isz savo baliaus turi gėrę pelnę 
dėl #awo kasos.

S. Žilinskas, sekr.

Siuncziu szirdingiausię aeziu 
Dr-tei Sz. Jono, Baltimorėj, 
kuri isz savo mielaszirdystės 
suszelpė manę nelaimingę su 
$10.00, už kę tegul jai Augsz- 
cziausias Dievas užmoka. Dėkin
gas ant visados.

Antanas Rėklys,

Dr-tė Sz. Jurgio isz Shamo- 
kin, Pa. prisiuntė ant paszelpoa 
nelaimingam A- Rėkliui $4,70c. 
Pinįgai randasi Lietuvos redak
cijoj.

Groimitos ant paczto.
M3 B»btnowioi H. 787 Matua*irwit«cb A.
A38 Bockow»ky Iwau AM Miecza Mlchal 
«33 Bukata Adam 736 Mowleaki Wojcl«h
834 llyoniki A- F. 741 Oaeh«*nski Krank
M9i CyKunaky A n to n 743 Pirena J orei
843 t'n-vi.enka Krank 7M Re|r>*l>kia Raini 
848 Daugirdo Kazimier 7M Romaschy Krank 
873 Grycon Jolijon 771 Sietu Ino n Ice Ko»alia 
8K7 JotneizJan 778 Sikontek Manėt
8hh .lartniki Katitnier 
8U1 KudAorm Krane 
8U3 Kuletur .loteph 
rtuf, Kūra. Juzei 
808 K Indrai Cha.
807 Klenkojakl John 
707 Kreykwo Kratiz 
712 Kurlandika Ni<-.
714 Sanganlre Manha 
727 Lyziua Otto 
723 Maaeke Jaeob

777 supa k Altiert 
77K Šilote Tomam 
7so sowtowakl Joaeph , 
7NK Setaaz Joseph 
MV2 Werachev JozeI 
MIK Yakl Albert 
MV Zawacki E. 
KJO Zawbi Alex 
MII Znige Mtebal 
813 Zibrat Zelu 
H17 Zakowaa Slmen

J. K. CHMIEUAUSKAS,
714 W. 18th 3tr., Chicngo

Dirba isz skuros gražiausias de 
žutes dėl koncertinų, skripkų, 
maszneles dėl pinį?ų ir viso
kius kitus daiktus, koki tik isz 
skuros iszdirbami būt gali.

Darbę atlieka gerai, gražiai, 
greitai ir pigiai.

Jeigu kam reikia kur 
i8zwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti Į Chi- 
cagą, tai Tikietus ant wi- 
8U geležinkelių gali gaut 
‘•Lietuvos” redakcijoj. 
924 33rd st-

P.F. Bradchulis, 
Notary Public AL Claim AcĮjįiNter. 
Išdirbu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siima visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek 
viename atsitikime.Wicngenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

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

E. ZAN]EWSK1S.

Uzsiuncziame in visut miestus ir miestelius visos A. 
merikos visokius daiktui, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi- 
mo, Maszinas dėl dfUkavojimo gromatu, Siutus, Ovcrke 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, VVidelcius, Szauksztus, Sirielbis, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūgėlius, 
Kompasus, Žjedus, Auskarus, Abrozus ir,visokius kilus 
daiktus. į 4Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
iuksztus dėl laikrodėliu jt t. t. PrisiunCziame kalaboga 
kožnam dykai. Adresawoklt teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
4»« FlfthAve., CHICAGO, 1LL.

A. SILHA & CO.
551-555 Blue įsi and Avė.

kerte 18-tos ir Loomls uL, CHICAGO.
Užlaiko didžiausię krautuvę

2Z _LZ“T. ir AP AUTU WO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

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

perkantiems, 
paduoda 
tikru, kad 
gautu.

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

patarnauja isz šzirdies. Parodo tikrus tavorus ii 
prekias, per kę kiekvienas perkantis galf būt 

teisingę tavorę ir.nė ant vieno cento nebus ap-

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

ir te?p toliau. **
Kas nori gali gaut puikių "Gold Fielled”, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo tl7 iki 120 ant iszmokėa 
ežiu, mokėdamas tik po vieną oolicry ant nedė 
los.

Kas tik ko reikalaujetc ateikite pas mane,

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana tirte Judd, Cbicaon, II

pirjesite viską pigiau kaip kitur.
ZiegorelaczistyimasSOc. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

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

Naujas
Lietuwiszkas Saliunas.

Majausko 
1 Laurel 
33c z i os ui.

Jauslu* Cigs- 

e galiūno tu
like didelia 
.nt mitingu.

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

Fellxas Majauskas, 
3301 Laurel st., kertę 33czios ui, 

CHICAGO, 1ĮC1NOIS.
~ PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
pas 

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

Per 30 dienu turiu Hzpaduotle wiaus 
mano iienitnlui taerorui, kaip tai: Caebatua 
Caewervk*» d«-l wyru. moterų, watku Ir kūdi
kiu. Uitai teip labai numarinau ju prrkiaa. kad 
wiaka pa. mane dabar rali pirkti l>-welk ui pu
te preke*. Dėlto atkreipiu atyda «i*u aplinki
niu Ir paiy»t» mu ir praszau ateit pameiryt. o 
periitlkry.itn kad teip otriai niekur nera.ite. 
Kaip pa* mene Su GUODONE

M. W. Goodman.

^AP TIEKA
— Geriause lietuvi-izkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
, po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekei- 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien noadynosll ly
to iki 2 po pietų D-ras M. F 
Božyncz, o D ras M. P. Kosukaus- 
kas randasi Cfcetvergais ir Nede 

Jioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszaukliet in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halated ui.

Nujlmn puikia* Folotrrali)**. ui tuziną tiktai 
S2.00

An w«aellu Ir kitokiu r*įkalu nujima Eoto.r. 
Uja* kopuik tu*ei.

• Iszeina Chicagoje kas subnta ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso pa8wieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu do- 
liarus užsimoka isz virszaus, gauna puike knįffelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįsrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliugo kas kokia nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

‘‘Lietuva" yra labjausiai iszaiplatinus po wisa Ame 
rika, deltogi biznierįams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“LietuVOS”4spaustuve spausdina visokias knįgas, 
konstitucijas ir visui kitus drukus: lietuviszkai, -lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padalo gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikitfūsiai įrengta visę spaustuvę.

į -------------
“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 

riaušių laivų, siunczįa pinįsrus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalusgerai, grei
tai ir teisingai.

Raszant į mus šu bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, wisadJ uždėkite szitokį adresę:

A. 01szewskis,
924 33rd Street. CHICAGO, ILL.

PrnįgtTS'BtųBftftP'regfBthJOYbSe grotosiose arba per “money order’’, tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę “money order“ nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant -:money orderį“, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,‘pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

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

924 33rd Street, Chicago.1
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausię kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge- 
riaušių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei- 
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai. ;

Want6d A n Idsa
Prolect your Ideaa; they may brin< you wralth. 
Wrlta JOHN WEDD£EBURN * CO . PaMnt Attor-

Itelkalingas muzikantas, Kerai 
mokantis grajytiisz natų kaip ant žal- 
warinių, teip ir medinių instrumentų. 
Teiksis atsiszaukti ant szito adreso:

Lithuanian Independent Club.
30 Maine st. Lewlston, Me. <87-»>

“RITAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vien»s gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku laikraszeziu. 1-zleidžut- 
m8H kriszcztoniėzkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti.
Raszykit ir pinįgus siųskit ant adreso:

Rev. J. Zebris,
34 John St., Waterbury, ('onn.

Augustas Kilewięziu8
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arija ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai iszvažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufavimu) visokių daiktų, permainant 
vietą sawo gyvenimo. Priima tijpraszy- 
mus ir per gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kaa ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

Gazeta Haudlono-geograficzna, 
organ Po laki ego Towarzystwa 

Handlovo-geograficznego 
įprztMlu-m »t»lv 

dodatek “PT/eglfdu W*zochpol*kiego") 
vychodzi 1. i 15 každego miesiąca.

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

Pčlroczna.............. $1.
“Gazeta Handl.owo-oeogeaeiczna’’ 

bądzie podawa<5 dokladne spravozdanin 
o poteženiu naszych rodakov po zagra- 
nicami k raju, oraz wskaz<5wki i inkor- 
MACYE DOTYCZąCE EMIGRACTI I KOLONIZA- 
cn, oraz ekonomieznego stanu rdžnych J 
krajdw. a zwiaszcza tych ziem, do ktd- 
rycn ludnoiGS wychodcza nasza podąža. 
relėm gazely r<5wniež będzie popiera'nie i 
przemyslu i handlu polskiego a zwlasz- 
cza wywozowego (eksportu) przez do- 
starezanie naJAwiežszych viadomošei o 
bandlovych stosunkach zagranicy.— 
Oprčcz tego, “Oazkta Handix>wo-geo- 
graficzna’’ umieszczač będaie vyczer- 
pujące sprawozdania z najnowszego ru- 
ch«rnaukowo geografieznego.

Redakcya i ><iministracya: 
Lw6w (Lenibsrg-Aiistriii)’ 

uliea Mochnackiego 1. 12.

l)r. Marija Doiialt, Dėtuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

838 W. 18'h Str.
Priima ligoniu* adynoae: nuo 9 iki 12 prie*z pifl i 

Ir nuo 6 wakarė. Tebtpbona*: Canal 137. I

Preke pinjgų.
Rubkas rublis po.  ...... 53c.
Prusinzkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paežio 
kasztu.

“GARSAS” 
AMERIKOS LIETUWIU, 

yra pigiausias nedelinis laikrasztis. 
Iszeina Szenadorije kas su- 

bata, kasztuoja tik wie- 
na dolery ir 20 et. 

ant metu, 
60 centu už pusmety, 

TALPINA puikins istorijas ir apraazynuis isz lietuvių gyve
ninio; teipgi žinias isz Lietuvos ir wisosvieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

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

mu. A<in«s “Garsas-’ Publishing Co.
SHENANDOAH, PA.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu,
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lo« Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.jt. o parduodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teijiogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesezių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus. LARGE5T STOVE fWIN TH E VVORID

N. L; PIOTROWSKI,
Adwokatas augsztęsniu gudu ir Notiyy Public. 

Ofisas: 4 h Sills St, Rnimis 620. Gywenimas: 112 W. Diviston St.

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras__
dokumentus; olabjiiusei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekvienas turintis kofci 
reiklia, tegul pirm i Musei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.
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