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• Msskoliszkos valdžios ap
garsino, kad popierines penkru
blinės, deszimtsrublinėsir 25 rul>- 
linės, užleistos pagal pavidalą 
1887 m. iki 31 d. Gruodžio 1899 
m. tuii būt iszmainytos, nes po- 
tarn laikui tie senesniejie popieri
niai pinįgai žudo savo vertę, 
paskui jų niekur ne priims.

• Latvijos ir Lietuvos mies
tuose nesusekti piktadariai palei
do daugybę jų padirbtų netikrų 
cidabrinių po 25 kap. pinįgų. Pa
dirbti jie gana gerai, tik ne 
skamba, todėl imant cidabrinius 
pinigus reikia, apsisaugoti ir ne 
imti ne skambanezių.
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Politiszkos žinios.

Turkijn, Grekija ir Enro- 
pos wieszpatystės.

Nė paliepimas Europos viesz
patyszczių, nusiųstas Grekijos 
randui sugražinti savo kariauny 
nuo salos Kretos, nė blokavimas 
Kretos portų, ne atsiliepė ant 
stovio dalykų. Grekija ne paklau
sė paliepimo Europos vieszpa- 
tyszezių: jos kariauna, kaip buvo 
ant Kretos, teip ir tebstovi. Eu
ropos laivynių virszinįkai szau- 
do į arti kranto ėsanezias kretie- 
czių stovyklas, bet tysyk tie pa
sitraukia toliaus nuo kranto, 
kur kanuolių szuviai jų užgauti

* ne gal. Rods Grekijai apsunkin
tas siuntinėjimas kariaunos ant 
Kretos, bet isz tikro ten daugiaus 
ir ne reikia: grekiszkos kariau
nos ir kretieczių maisztinįkų pa- 
jiegų ant salos yra daugiaus negu 
turkų, taigi jos turkus galutinai 
ir pergalės, nors jiems padeda Eu
ropos vieszpatyszczių laivynės.

Grekonys siunezia savo ka
riauny prie Turkijos rubežiaus; 
ty patį daro ir Turkija. Grekijos 
karalius paskyrė kunįgaiksztį 
Konstantiny į virszinįkus grekisz
kos kariaunos Tesalijoj, taigi ė- 
sanezios prie Turkijos rubežių. 
Czia jau atsitiko keletas mažų su
sirėmimų turkų su grekonėms. 
Turkijos sultanas iszdavė palie
pimą suszaukti jau seųiaue paleis
tus kareivius atgal į tarnysty. 
Ant to paliepimo virszinįkai al- 
banieczių atsakė tiesiog, kad jie 
neis į kariauną; ne ims dalyvu- 
mo karėj Turkijos su Grekija.

Europos vieszpatystės, baugin 
damosi užgimimo karės terp Tur
kijos ir Grekijos, nutarė pareika
lauti vėl nuo Grekijos atitrauk
ti surinktą kariauny nuo Turki
jos rubežių; tokį jau paliepimą 
rengiasi siųsti ir Turkijai. Ky gi 
vienoj darys, jeigu grekonys to 
paliepimo nepaklausys, kaip ne 
nepaklausė jau ano, kuriuom lie
pė jai pasitraukti nuo Kretos? 
Ant privertimo Grekijos, Wo- 
kietija užmanė blokuoti grekisz 
kus portus; prie to vienok užma
nymo ne nori prisidėti nė Pran
cūzija, nė Anglija, nė Italija. Isz 
to matyt, kad terp Europos 
vieszpatyszczių nėra isz tikro su
tikimo. Jeigu jos iki sziol neva 
dar laikosi krūvoje, tai vien to
dėl, kad ėsant neva krūvoj, ge- 

riaua viena kitę, gal daboti ir to*  
kiu budu stabdyti norus per 
daug godžių. Žinoma, godžiausia 
terp tų yra Maskolija, bet kad 
kitos vieszpatystės, neiszskiriant 
ir Prancūzijos, ne visame jos go
dumui pritaria, o pajiegos Mas- 
kolijos dar per mažos, idant ji isz 
Turkijos waldybų galėtu, prie- 
szais Europos norus, paimti vis
ky, ko geidžia, todėl tai Masko 
lija dabar ir geidžia didelę terp 
Europos wieszpatyszczių karę už 
Turkijos valdybų pasidalinimą 
toliaus nustumti, kada jį į tokią 
karę pati bus geriaus pasirengusi. 
Jeigu Grekija prieszinasi Europos 
įsakymams, tai turbut, prie tokio 
prieszinimosi, kokia nors isz Eu
ropos vieszpatyszczių ję kursto 
slapta. Už tokią slapta dirban*  
cziy wieszpatystę laiko Angliją, 
kuri geidžia, idant dabar jau Eu
ropoj užgimtu didelė karė. Be 
priturimo Grekija isz tikro ne 
drystų prieszintiesi Europos įsa
kymams.

^Vokietija ir Anglija.
Neseniai Anglijos laikraszcziai 

pradėjo raszinėti, buk dabartinis 
Wokietijos ciecorius, Wilhelm, 
isz proto iszėjo. Žinoma, apie be
protystę savo waldono geriausiai 
turėtu žinoti pats wokiecziai; 
tuom tarpu wokieczių laikrasz
cziai, nors ir ne visi pritaria mie- 
riams savo valdono, bet apie li
gą ypacz gi apie jo pro 
to lig$i. nieko neraszo; taigi ir an- 
glijonų paleistas paskalas pasiro
do neteisingu. Bet kodėl tokį pa
skaly paleido angliszki laikrasz
cziai? Be priežasties jie to nepa
darė. Priežastis to apsireiszkė 
dabar. Kaip žinote, Wokietijos 
randas reikalauja nuolatai pinigų 
ant sudrutinimo kariszkos laidy
nės. Laivynė jai nėra neatbūtinai 
reikalinga nė karėj su Prancūzija, 
nė su MaskoHja, nes į jas vokisz- 
ka kariauną visada gal prisi 
griebti per sausy ruliežių. Berods 
laivynė karėje gal sziek tiek su- 
szelpti žemės kariauny, bet visgi 
ne ant tiek, kiek kasztuoja pa- 
dirbdinimas kariszkų laisvų. Tai
gi daugindama skaitlių kariszkų 
laivų, Wokietija rengiasi į karę 
ne tiek su arcziausiais savo kaimy
nais, kiek su Angliji. VVokieti- 
jos ciecorius ne karty iszsitarė, 
kad jis nepradės karės priesz 
Prancuzijy, jeigu paskutinė ant 
Wokietijo8 ne užpuls; ant t<ikių 
iszlygų buvo padaryta Wokieti- 
jos sutartis su Maskolija, apie 
kuriy savo laike Bismark buwo 
apgarsinęs. Wokietija nenori už
imti nė jokių daugiaus krasztų 
nuo savo kaimynų, kadangi, kaip 
pasirodo su užimtoms u o pran
cūzų Alzatija ir Lotaripgija, sun
ku jas paskui suwaldyti; įvaldy
mas swetimų gaivalų apgywentų 
pakraszczių tik mažina vieszpa- 
tyatės pajiegas. Wokiecziams vie- 
nok ankszta kitose musų žemės 
dalysė: ji pradėjusi wėlai tverti 
kolionijas, norėtu jų kuo dau
giausiai tižimti, tuom tarpu vi
sus tuos norus stabdo anglijonys. 
VVokietija todėl visur stengiasi 
remti Prancuzijy ir Maskolijy ki
tuose krasztuose, visaip vokieti 
jos ciecorius gerinosi anodviem 
vieszpatystėm. Ant galo užmanė, 
per tarpinįkystę Maskolijos, susi
jungti į krūvy ^Vokietijai, Pran
cūzijai ir Maskolijai ir pradėti 
karę su Anglija ir ty sumuszus, 
pasidalinti jos valdybas sziteip: 
Maskolijai patektu Indijos, Pran
cūzijai Sziaurinės ir VVidurinės 
Afrikos angliszkos valdybos, 
Wokietija gi užimtu Pietinės A- 
frikos, Australijos ir Oceanijos 
angliszkas valdybas. Ant tokio 
užmanymo Wokietijos ciecoriaus, 
kaip sako, pristojo Maskolija, ne 
nor pristoti vien Prancūzija. Da- 
žinoję apie t y VVokietijos cieco- 

riaus užmanymy anglijonys, pir
miausiai savo laikraszcziuose ap
garsino, buk jis nustojo proto ir 
tuojaus potam atkako į Prancuzi
jy Anglijos ministerių pirmsėdis, 
Sallisbury, idant perkalbėti abe- 
jojaneziy dar Prancuzijy nesirisz- 
ti su Wokietija.

Iszpanija ir jos waldybos.
Iszpaniszkas ministerių pirm

sėdis, Conovas dėl Castillo, ant i 
parlamento susirinkimo apreisz- j 
kė, kad maisztai ant Kubos neuž- < 
ilgio bus užbaigti. Kaip vienok 
pasibaigs ten maisztai, nepasakė: 
ar iszpanijonys atsisakys nuo i 
valdymo salos, kuri teip daug 
pinįgų suėda, ar pasitiki perga
lėti galutinai maisztus? Nors 
ežia tuom tarpu ųiaisztę ir perga
lėtu, tai nėra abejonės, kad jie 
vėliaus nžkils. Salos gyventojai 
pakėlė maiszty todėl, kad jie bu
vo iszpanijonų prispausti, apsun
kinti neiszpa^akytai dideliais 
mokeszcziais. Nuolatai kylanti 
pasikėlimai daug kasztavo piuį- 
gų, Iszpanijos randas, ant apval
dymo pasikėlusių,užtraukė skolas 
ir krovė jas ant kubieczių sprando, 
mokeszczių padalinimas neteisin
gas: nuo jų mokėjimų daugelis 
yra paliuosuotų, todėl likusiejie, 
mokanti mokeszėzius gyventojai 
ne gal jų pakelti. Priesz dabarti- ' 
nius maisztus ant kiekvieno Ku
bos gyveutojaus iszpuolė skolos 
po 650 dol., dabartiniai maisztai 
teiposgi daug pinįgų kasztavo, 
taigi skolos tik pasididins ir mo
kėjimus nuoszimczių reikalaus 
dar daugiaus pinįgų. įsa kur juos 
galės imti gyventojai per maisz
tus sunaikintos saloe?

Paskutinės nuo Kubos ateinan- 
cziosžinios paduoda apie svarbesnį 
nepasisekimy, koksai kubieczius 
pasiekė. Wiename susirėmime, 
netoli Cabazedos, kubiecziai likosi 
sumuszti. Pateko ežia į iszpanijo-1 
nų rankas kubieczių vadas, jene- Į 
Ruiz Rivera, užstojęs ant vietos 
užmuszto Maceo. Su juom pateko 
į nelaisvę visi jo sztabo sanariai. 
Pat*  Rivera ir jo adjutantas Terry 
buvo paszauti, paskutinis nuo tų 
paszovimų ir pasimirė. Nuo Go- 
mezo ne ateina žinios, taigi neži
nia, ar jį kur iszpanijonys pris- 
peitė,ar iszskirstęs savo pajiegas, 
ne drysta susiremti su iszpanijo
nų pajiegomis.

Ant Filipinų salų, nors iszpani
jonys giriasi, bet turbut maisztai 
nesimažina. Nors ant salos Li> 
zon, kur sutrauktos iszpanijonų 
pajiegos, gal susirėmimuose turin
tiems geresnius ginklus iszpani- 
jonims ir pasiseka maisztinįkus 
pergalėti, bet jie sumuszti vienoj 
vietoj, susirenka kitoj ir isz ne- 
tyczių užpuldami, grasina iszpa- 
niszky kariauny. Paimti ant jų 
virszų iszpanijonims nepasiseka. 
Kyla teiposgi maisztai ir ant ki
tų salų. Czia apvaldyti maisztus 
iszpanijonėms gal iszpulti 
sunkinus, negu ant Kubos.

Twanai K aur
Nemunas ir Neris szį 

Kaunu nuplaukė 1 Kom 
ant rytojaus vanduo u] 
pakilo, nes daugelyj vif 
susistumė. Wanduo pradl 
tiesi per langus namų ant teip 
vadinamo Gojaus; teipbegi už 
liejo daug namų ant Sodinės uly- 
czios, persi liejo per ulycziy ir 
prisigriebė dalies Naujaniieszcziu 
vadinamos. Užliejo maskolių so- 
bory, Malinaucko maudynes ir 
inžinierių kancelarijy; vanduo 
artinasi prie teip praminto Naujo 
Pliano, užliejo isz vieno szono 
teatrą. Užlietas yra ir Aleksotas.

Paszowė wuoszwį.
Kaune, cerkvėj ant teip vadi

namo Žaliojo Kalno ėmė azliuby 
viena maskolių porelė: apsivedė 
mat jaunas oficierius stovinezios 
Kaune kariaunos su mergina M. 
Matomai vienok toliaus vįiosz- 
vis neiszpildė savo pažadėjimo, 
pasiganėdinęs, kad oficieriut pa- 

________ r__ o ___ ________  ėmė jau isz namų dukterį. Į dvi 
jos. Sunku vienok patikėti, i-1 sanvaiti vėliaus, žentas atėjo pas

dar

Pietinė Afrika.
Pietinėj Afrikoj užgimė jau di

desni nesutikimai terp Anglijos 
ir dviejų czia ėsanezių teip vadi
namų būrų republikų (ukinįkų 
holandiszkos kilmės, būrais pra 
mintų), Transvaaliaus Ir Orange. 
Aglijos laikraszcziai pranesza, 
kad nėra kitokio iszėjimo Angli
jai, kaip dar szį pavasarį pradėti 
kyrę su būrų republikoms; dar 
szį pavasarį Anglija rengiasi siųs 
ti į pietinę Afriky 60000 kariau
nos. Už pietinės Afrikos repu- 
blikas užstoja Wokietija, taigi 
užpuolus vėl Anglijai ant tų sa
vistovių vieszpatyszczių pieti
nės Afrikos, nežinia ky atsakys 
^Vokietija: ar parems ji su savo 
kariauna užpultas republikas? 
Jeigu remtų, tysyk turėtų užgimti 
ir karė terp Anglijos ir Wokieti- 

aant ^Vokietija, neturėdama at- 
sakaneziai drūtos laivynės, pra 
dėtų karę tų Anglija, kuri galėtų 
nuo Wokietijos paveržti jos ko
lionijas. Gal būt, kad Anglija, 
gerai žinodama apie silpnumą Wo- 
kietijos ant jūrių, tyczia nori su
skubinti karę su būrų republiko- 
mis ir jas su visu po Anglijos 
valdžia pamuszti. Wokietija 
rods yra už Anglijy drūtesnė ant 
žemės, bet su žemės kariauna ne
galima nė į Anglijy, nė į jos val
dybas prisigriebti nesumuszus 
pirma jos laivynės,

Prancūzai praszaiino su visu 
nuo sosto Madagaskaro karalienę, 
kuri po virszinįkyste prancūzų 
valdė ant salos. Prancūzai pa
ėmė karalienę į nelaisvę ir iszve
žė j y ant prigulinezios pnieuzams 
salos Reunion. Priežastie to iez- 
Vežimo yra ta, kad karalienė pri
gulėjo prie sukalbto priesz pran
cūzus ir rengėsi vėl gyventojus 
sukelti. Yra dar terp kasdienės 
ministerių teiposgi prie Bekalbio 
prigulinti. Prancūzai suėmė ir 
tuos. !

Džiova sergantis Maskolijos 
sosto įpėdinis, Jurgis, brolis cie
coriaus Mikalojaus, atkako nuo li
gos gydyt iesi į pranculiszkas 
valdybas sziaurinės Afrikos, Al- 
gery, bet nėra nė jokios vilties, 
jeigu neiszgydyti, tai jo galy 
nors ant kiek laiko nutraukti.

Brazilijoj, pietinėj Ameri
koj, valdžios kariaunai nepasise
ka pergalėti maiszty. Randas 
dabar paskyrė jeneroly

kariaunos
priesz maisztinįkus.

Isz Lietuvos.

Isz Suwalkų rėdybos.
“Ukinįkas” pranesza, kad lie

tuviai Suvalkų gubernijos po 
caro apvainikavymui džiaugėsi 
isz numažinimo ant 10. metų 
žemės mokeszczių, apie ky buvo 
pagarsyta iszlcistame apvaini 
kavymo dienoje ciecoriaus mani
feste. Tuom tarpu pasirodo, kad 
tas visas manifestas Maskolijos 
Mikalojus yra vien prigavystė, 
arba amerikouiszkai kalbant—di
delis humbugas. Žemės moke.-z- 
cziai likosi numažinti, bet ant 
tiek jau pakelti sienpinįgiai. Tai
gi per apvainikavymy, apart 
degtinės ant Chodiniszko lauko, 
Mikalojus niekuom savo paval
dinius ne apdovanojo.

Kaime Pakuonio, Suvalkų 
gub., likosi uždėta krikszczonisz- 
ka pardavinyczia, kokios czia 
iki sziol ne buvo. Parengė Jy 
lietuvys.

|e.
mėty ties 

vo dieną;
i urnai 

lytis 
verž- 

savo vnoszvį ir terp jų užgimė 
tuojaus barnys, ant galo žentas 
iszsitraukė revolverį ir paleido 
du szuviu į savo vuoszvį. Kul
ka pataikė seniui į kojy.

Gaisrai Wilniaus gub.
Pirmoje pusėje Wasariaus mė 

nėšio, VVilniaus gub., buvo isz 
viso 16 gaisrų, isz kurių užgimė: 
4—nuo ne atsargumo paežių pa
degėlių, 1—nuo padegimo ir 11 
—nuo ne susektų priežaszczių. 
Blėdį ugnelės padaryty visuose 
tuose atsitikimuose skaito ant 
18754 rubl. Didžiausias gaisras 
buvo dvare Miszatuose, Dianos 
pavietyj, prigulineziame baro 
nienei Rosenberg, kur sudegė 
mūriniai namai vertės 10,000 ru
blių.

Maskoliai nusilenkė.
“Darbinjkas” pranęsza, kad'isz- 

vytiems už nenorėjiiny melstie- 
si maskoliszkai lietuviams mo
kintiniams Mintaujos gimnazijos, 
apszvietimo ministerija sugraži
no tiesy pastoti atgal į mokslainę 
ir mokintiniams augszcziausios 
kliasos daleista dar szį mėty lai
kyti paskutinius egzaminus. Mat 
už iszvytuosiuos užstojo mokinti 
niai Liepojaus ir Palangos gim
nazijų, kurie teiposgi atsisakė 
melstiesi maskoliszkai. Taigi 
mokslainių virszinįkai nusigando, 
idant ne pakiltų maisztai viso
se Lietuvos ir Latvijos mokslai- 
nėse. Jeigu ne ta baimė, žinoma, 
mintaujiszkių ne butų atgal priė
mę. Kad suaugę lietuviai bandy- 

kad ir suaugę parodytu kur soli- 
dariszkumy ir vienybę, nėra abe
jonė*,  kad apturėtume nuo mas
kolių visky, ko tik reikalautu-

Krata.
t •

Laikrasztis “Vienybė” paduo- 
me; turėtu jie mums sugražinti I da, kad Nartelių kaime, Stara- 
visas paveržtas neteisingai tiesas.

; Wilniaus sztritkarių 
draugystė.

■f Wilniaui sztritkarių draugyste 
stengiasi paimti į savo rankas 
miesto žiburius ir parengti ežia 
juos elektriszkus. Žiburių elek- 
trisžka pajiega butų sunaudota 
Įr ant sztritkarių varymo. Szią 
dien sztritkarius ežia veža vėjo 
papueziami arkliai, kurie, karui 
isz szėnių iszsprudus,neturi pajie- 
gų jį ant szėnių užstumti ir todėl 
nekarty reikia patiems, važiuo
jantiems arklių darby atlikti. 
VVisi džiaugtųsi, jeigu miestas 
turėtu geresnius žiburius ir sztiit- 
karius.

Žydiszki beturezių darbo 
namai.

Wilniaus turtingesni žydai rengia 
musų tėvynės sostapilėj įreng
ti betureziams darbo namus, ant 
apsaugojimo nuo bado beturezius 
negalinezius niekur sau darby su
rasti. Ant kiemo namų pigius žy- 
diszkos beturezių valginyczios 
bus įrengti varstotai dėl vyrisz- 
kių ir dėl moterų. Prie tų namų 
nori įrengti ir profesijonapszky 
darbomokslainę moterims teapdėl 
ateinanezių, kaip ir priimtu į pare
ngtus czia prieglaudos mergąiczių 
namus. Apart to, tūli dar norėtu, 
ant pratinimo žydų prie žemdar- 
bystės, už miesto parengti fąrmy, 
kur žydai galėtu priprasti ir pra
mokti laukų darbo. Mat Žydai 
atėjūnai į musų tėvynę mus sugė 
dina: jie rūpinasi apie varguolių 
reikalus, mes gi dėl savųjų nie
ko iki sziol neparengėme, j.

Žmogžudystė.
Lietuviszkame Minske likosi 

papildyta bjauri žmogžudystė. 
Ant vieno priemieszczio liko-i 
užmuszta jauna, 20 metų, graži 
mergina ir jos 11 metų brolis. 
Užmusztos sesuo, sugrįžus isz 
miesto, pirmiausiai patėipyjo 
žmogžudystę ir patėmyjusi baisų

pi k tad ariu darbą, vos galėjo isz 
iszgyszczio nusivilkti į alaus lei- 
dinycziy Taubmano, kur dirbo 
užmusztos tėvas. Užmuszta ne
sentai susižiedavo su vienu jau
nu darbinįku tos alaus leidiny- 
czios. Kas žmogžudystę papildė, 
iki sziol ne žinia. Kad žmogžu
džiai buvo ne pleszikai, galima 
manyti jau isz to, kad visa už
musztos szeimyna buvo tai be- 
tureziai vargingai gyvenanti.

Prekės jawų Liepojoj.
Ant musų kraszto javų, Lie 

pojuj, daugiausiai yra perkanezių 
rugius ir prekės jų truputį paki
lo. Už rugius dabar czia moka 
po 56|—57 kap. už pudy. 
Ant kvieczių su visu nėra pirkė
jų. Avižos vidutinės po 59—60 
kap.; geresnės 60—66 kap%; ge
riausios 67—70 kap. už pudy; su 
vikiais ant 2—3 kap. pigiaus. 
Miežiai po 53—54 kap. Žirniai 
61—63 kap. Linų sėmens teipos
gi pakilo: moka dabar po 1 rubl. 
2 kap.—1 rubl. 7 kap. už pudy. 
Kvietinės klynės stambios 60— 
62 kap., vidutinės po 45—52 kap. 
smulkios po 45 kap. už pudy. *

Kaimo ligonbutis.
Maskoliazka vidurių ministeri

ja apdirbo jau projekty parengti 
kaiminį ligonbutį lietuviszkai- 
latviszkoj dalyj Witebsko gu
bernijos. Dalykas tas jau paduo
tas ant galutino nusprendimo 
vieszpatystės rodos. Ligonbutis 
tasai bus parengtas Illuksztoj. 
Wisoj Lietuvoj iki sziol tokių li-

polės pavieczio, Suvalkų gub., 
pas ukinįky Szeltnį žandarai darė 
kraty: jieszkojo mat lietuviszkų 
knįgų. Priežastis kratos yra azi 
ta: vienas žandaras, belandyda
mas po kareziamas, pamatė vie
noje Starap<>lės kareziamoje kokį 
ten piemenuky bevartant lietu- 
viszky kalendorių; suėmė ty 
vaiky ir jis pasakė, kad kalendo
rių gavo nuo Szelmio. Todėl 
tai pas jį ir padarė kpitą, bet 
nieko ne rado.

• Garlaivys “Rinaldo”, atėjęs 
isz Prancūzijos į Liepojų, atgabe
no 150 skrynių cidabrinių pinįgų 
isz viso vertės 750,000 rublių. Pi- 
nįgus tuos davė iszmuszti masko- 
liszkas randus Paryžiaus pinį
gų dirbtuvėj.

* Lietuvos žydai kraustosi isz 
musų tėvynės į svetimus k ras z- 
tus. 26 VV a sari o net keli szimtai 
jų, ant daniszko laivo iszplaukė 
isz Liepojaus į Londony, isz kur 
vieni keliauja į pietinę Afriky, 
kiti į Ameriky.

Atsiliepimas.
Pradėjęs iszeidinėti Chicagoj 

lietuviszkas laikrasztis, “Ameri
kos Lietu vis”, padavė manę už 
cenzorių to laikraszczio, bet ty pa
darė be mano žinios. Už tai 
duodu visiems žinoti, kad asz su 
visu nesikiszu nė į jokius kito
kius reikalus, apart bažnytinių, 
nesikiszu nė į\politiszkus, nė 
į iszdavyszczių reikalus.

Kun. M. Kravczunas.

kad jis yra
brangiausias.
tas tiesa:

butu

Deimantai.
Daugelis lietuvių tiek apie 

deimanty žino, 
kiecziausias ir 
Kaslink kietumo, 
nėra daikto, kurisai 
už deimanty kietesnis, bet kas
link brangumo, tai yra daugelis 
brangesnių už deimanty daiktų. 
Brangumas kokio nors daikto 
paeina nuo to; kad tų daiktų nė
ra daug ir juo ko yra mažiaus, 
juo jisai yra brangesniu. Deiman
tus tankiausiai vartoja ant viso 
kių graznų; didžturezių moterys 
parduotu^ nekarty net savo duszią, 
jeigu tik kas už jy užmokėtu dei? 
mantinėmis graznomis; teisingai 
pasakė vienas anglijonis, kad 
moterys taukiausiai paslysta ant 
mažiausio isz visų akmenėlio, 
taigi ant deimanto, už kurio ma
žą szmotelį net savo dory ati
duoda. Bet kas yra deimantas, 
isz ko jis pasidaręs? gal paklaus
ti ne vienas. Deimantas pasida
ręs isz labai paprasto ir kiekvie
nam pažįstamo daikto: deimantas 
pasidaręs isz anglių, taigi yra tai 
anglys pavirtusios į permatomus 
krisztalus. Iszkasti isz žemės dei
mantai visai ne iszrodo gražus; 
jie tankiai susimaiszę sa kitokiais 
akmenims,kaip antai: su kvarcu, 
nutiliu, topazu. Nevisi deiman
tai neturi parvos, daugelis jų 
yra visokių parvų, daugiausiai 
geltonų, 'žalių, palszų. Geltoni 
deimantai paeina isz pietinės A- 
frikoe, žali gi isz Brazilijos. Be- 
parviai deimantai, arba melsvi^ 
yra brangiausi. Tokių daugiausiai 

se, retai gi pasitaiko Afrikoj. Ne
žiūrint ant to, kad deimantas yra 
kiecziausias, jis vienok trapus; jį 
galima menku sudavimu į miltus 
sutrupinti. Deimantai yra ir ant 
kitų dangiszkų svietų, rancįa 
juos ir nupuolusiuose isz dangaus 
meteoriszkuose akmenyse. Pran
cūzas Moisson bandė juos tyczia 
padirbdinti; padirbo juos isz tik
ro, tik jie dar labai smulkus ir 
patsai padarymas daugkasztuoja. 
Aut žemės deimantus randa viso
kiose svieto dalyse. Senuose lai
kuose, kaipo vietas kur yra dei
mantai. žinojo tik Ind'jas ir saly 
Borneo; 1729 m. rado juos Bra- 
zdijoj; pradžioje szio amžiaus: 
Uraliaus kalnuose (Maskolijoj), 
Lapomjoj (feziaurinėj Norvegijoj) 
ir Sziaurinėj Amerikoj; 1857 m. 
surado juos ir pietinėj Afrikoj. 
Dabar-pietinės Afrikos kastynės 
suteikia svietui daugiausiai dei
mantų; dalys visų deimantų, 
koki pasirodo prekystoj, paeina 
isz pietinės Afrikos. Kastynėse 
juos kasa, bet paskui vėl žemę 
ty plauja; plovimu iszkastos že
mės juos nuo jos at'dalina. Dei
mantų kastynės yra aplinkinėse 
upių Panar, Kistnah, Mahanady 
ir Djumna. Su deimantais drauge 
randa kvarcy, kalninį krisztaly, 
ametisty ir topazy Iki 18 
szimtmecziui į Europy deimantus 
atgabendavo tik is-z Indijų, da
bar isz ežia ne daug jau ateina, 
bet užtai visgi indiszki yra dai
liausi ir brangiausi. Brazilijoj 
deimantus rando provincijoj Mi
nas Geraes, netoli Dimantinos ir 
provincijoj Bahia. Australijoj 
rado tik 1851m.; iki sziol ežia 
iazkasė isz viso apie 6 deimantų 
svarus, vertės 300,000 markių. 
$ziydien turtingiausios deimantų 
kastynės yra pietinėj Afrikoj, 
kuriose, nors pradėjo dirbti vos 
30 metų atgal, bet davė daugiaus 
deimantų negu kitos visos drauge 
paimtos. Per tuos 30 metų Pieti
nės Afiikos kastynėse iki dabar 
iszkasė 30000 svarų deimantų 
vertės 1,500,000000 markių. Di- 
didžiausi isz ežia iszkastų dei- . 
mautų buvo: Stevart, teip di
delis kaip grekiszkas rieszutas, 
svėrė 288 karatų (72 karatai eina 
ant vieno luto). Deimantus ežia 
plauja upėj, bet yra ir kastynės 
gana gilios, kaip antai Dutoits- 
pan, Bulfontein, Debeers ir Kin- 
berley.



Isz Amerikos
Žemes drebejiniai.

Daugelyj vietų davėsi jausti 
žemės drebėjimai; jautė juos szte- 
tuose: Illinois, Vermont, Ontario 
ir Montreal. Drebėjimai tie vie
nok ne buvo smarkus ir
ne ilgai ir ne daug padirbo 

‘blėdies. Tik mieste Montreal 
augsztesnių triobų kaminai su
skilo.

traukėsi

f

r
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mirusio dvasiai; paleido fejer
verkus ir paskui, su grabu numi- 
rūsio, nutraukė ant Wesleyanų 
kapinių. Prie kapo maldos ir ce
remonijos gre tai pasibaigė.

I)bwana isz dangaus.
Isz Netes, Mich. ForinesgoCo. 

F. Earle, apsigyvenęs netoli 
Sardus, dirbo girioje ir netikėtai 
iszgirdo sz vii pini? kokio ten
puolanczio daikto. Isz pradžių 
tikėjo, kad kas nors iszszowė ir 
kulka pralėkė jam pro ausį^ bet 
pąjieszkojęs kiek, surado viet?, 
kur tasai daiktas nupuolė: rado 
žemėj padaryt? o’? ir j? iszkasč, 

vario 
tasai

ant kelių pėdų giliai rado 
szmot? dar įkaitusi. Waris 
turėjo nupulti isz dangaus.

Wetra ir gaisras. '
Portsouth, Va. Laike didelės 

vėtros užgimė ežia gaisras, kuli
sai padirbo bledies ant 100,000 
dol. Wėtra nesziojo deganezius 
medžius per miestu ir platino ug
nį po visus jo krasztus; tokiu 
budu užneszė gaisr? ant katali 
kiszkos bažnyczios, kuri ir sude
gi

Miest? Austin, Tex., pereitos 
nedėlios dien?, po pietų, atlankė 
smarkus sūkurys,’ kurisai mieste 
ir aplinkinėse daug pridirbo blė- 
dies: užgriovė daug triobių; 
kitų gi nunesziojo stogus; iszrowė 
medžius soduose ir ant ulyczių. 
Iszgriovė teiposgi kėlėt? elek- 
triszkų boksztų. Bažnyczios ir u- 
niversiteto nuneszė stogus.

į iszmokėjimo biur?. Kompa
nijos urėdnįkai tikrai nežinojo, 
kad jie pametė pinįgus, tikėjo, 
kad jie likosi pavogti, todėl nu
žiūrėdami viens kit?, kaltino 
neva už pinigų pa vogi m? ir ko- 
liojosi terp savęe. T?_syk Mizerski 
prisiartino ir atidavė pamestus 
pinįgus, kurių buvo rastame 
maiszelyj apie 11000 dol. Tolinus 
jau iszmokesnis ėjo be jokių 
kliucsių.

Smarki audra.
Cairo, III. Siautė ėzia audra ir 

vėtra. Mond Cityje vanduo upėj 
urnai pakdo. Bijosi, idant jis ne 
iszardytu nupiltų damų. Žmonės 

• krausto savo daigtus isz namų, 
idant vanduo jų ne nunesztu. 
East Cairo, Ky. Wėtra nuueszė 
gyvulių tvart?, kuriame buvo 
5 arklių ir 27 
kiaulių ir 3000
Wisk? suneszė į upę, kur teip 
gyvuliai, kaip ir

galvijai, daug 
buszelių kornų.

Pa.

rudai pražuvo.

Žmogžudyste.
Apsigyvenęs Oakląnde, 

Frank Nieliaun, mirtinai paszovė
savo svainę, Stalockienę ir pats 
paskui paleido sau kulk? į kruti
nę ir atliko ant vietos. Neliauno 
moteris mat neseniai apleido vyr? 
ir persikraustė pas savo seserį. 
Czia atėjo žmogžudys ir pareika
lavo nuo Stallockienės, idant pa
vadintu ant pasimatymo sy juom 
paczi?, bet kad namų gaspadinė 
ne norėjo jo į namus įleisti, iszsi- 
traukė jis revolverį, szovė 
ma į Stallockienę, paskui gi 
persiszovė.

pir- 
pats

Expliozija dirbtuvėj.
Philadelphia, Pa. Chemiszkų 

iszdirbimų dirbtuvėj “Kepauno”, 
netoli miesto Philadelphios, atsi 
tiko smarki nitroglicerinos ex- 
pliozija, kurios trys darbinįkai 
likosi ant vietos užmuszti, o 17 
yra sužeistų. Expliozija buvo 
teip smarki, kad iszgriovė visas 
dirbtuvės triobas. : Dirbtuvė ta 
dirbo diuamit?.

Turėjo daug paežiu.
Wiliuington, Del. Likosi ežia 

suimtas James Gordy ir pasody- 
tas į kalinį Georgelovn’e. Ap
skųstas jis yra už daugpatystę. 
Užsmaugė jis vien? isz savo mo
terų Nev Yorke ir kiek žino, tu 
ri dar apie 9 gyvas; gal yra jų ir 
dar daugiaus. Wiena isz jo moterų 
paraszė pas prokuratorių, kad 
Gruodžio mėnesyj ji Nev Yorke 
isztekėjo už* Gordy’o, bet po 
dviejų sanwaiczių jaunavedys 
jau j? apleido. Kita isz Pittsbur- 
go atsiszaukė, kad ji Rugsėjo mė
nesyj isztekėjo už S to paties wyro 
ir kada j? apleido, ji dažinojo, 
kad jos nyrąs turi moterį ir Chi- 
cagoj.

Miegodama numirė.
Kenosha, Wis. Edna Bein, 12 

metų duktė farmerio Johno 
Bein, gyvenanezio 6 mylios nuo 
Kenosha, 15 dien? Kovo užmigo 
ir nė jokiu budu negalima buvo jos 
prikelti; pereitos subatos dien?, 
nepabudusi ir pasimirė. ,

Chinieczio laidotuves.
St. Louis, Mo. Atsibuvo 

laidotuvės chinieczio Lee Pon, 
ant ko susirinko daug ehinieczių 
ne tik isz St. Louis, bet ir isz ki
tų Amerikos miestų. Pirmiausiai 
jojo trys chiniecziai, paskui ’ėjo 
chiniszki muzikantai, kurie grie
žė visokias chiniszka# melodijas, 
toliaus vokiszki muzikantai, ku
rie linksmino ant szermenų susi
rinkusius visokiais linksmais 
szokiais. Terp 7 ir 8 ulyczios bu
vo pastatyta platforma, ant jos 
stalai su visokiais valgiais. Gra
bas buvo pastatytas po balta už
danga; kunįgai baltai apsirėdę 
kalbėjo savo maldas prie-’ numi
rėlio, chiniecziai gi susirinkę, 
viens po kitam prisiartinę prie 
stalų, dėjo aukas*dievams ir nu-

czia

Prigėrė.
Alensville, Ky. Trys miesto 

urėdnįkai: Russel, Snovden ir 
Short iszvažiavo ant mažos val
telės ant gilaus didelio prūdo pa
sivažinėti, bet, nežinia dėl kokios 
priežasties, valtelė apvirto ir 
važiuojanti iszpuolė. Nieks to ne
matė ir negirdėjo skęstanezių 
szauksmo—taigi visi trys prigė
rė. Giminės jų, užtėmyje apvirtu
si? valtelę, suprato, kas atsitiko; 
kūnų prigėrė!ių vienok dar nesu
rado.

Miesto iiredninkai |M> slidu.
Buffaloy, N.Y. 10 miesto urėd- 

nįkų pateko po sudu už viso
kius nusidėjimus., Po sudu 
pateko ir Slotzer, užveizėtojas li- 
gonbuezio ir beturezių namų. To
liaus apskųsti yra ir 8 pavieczio 
urėdnįkai. Jie mat už miesto pi
nįgus keliavo į Nev York? neva 
dėl peržiūrėjimo tenykszczių li- 
gonbuezių, bet ten nukukę apie li- 
gonbuezius nesirūpino, tik link
sminosi.

Wulkano iszsiweržiinas
Ibzsiweržimas vulkano Colima, 

Meksike, yra smarkesnis negu 
kada nors. Žemės drebėjimai ir 
dūmai besiveržianti isz widurio 
kalno apsireiszkė pirmiausiai keli 
įlėnesiai atgal. Po tam pasirodė 
jau ugnis ir pradėjo veržtiesi 
ugninis skyst imas. Lava (ugni- 
u s skystimas) isz widurio kalno 
isz pradžių tekėjo .isz palengvo, 
bet paskui ėjo wis smarkyn ir 
tekėjo ant apaezioj ėsanezių kai
mų. Gyventojai jų iszbėgiojo. 
Dvi dideli plantacijas degantis 
skystimas su visu isznaikino. 
Tas turės atsitikti ir su apaezioj 
ant lavos kelio ėsaneziais kai
mais.

Smarki wetra.
Pakrantėse szteto Washingto 

no, ypacz apie Tacom?, siautė 
smarki vėtra, kuri berods mieste 
ne daug padarė blėdies, bet už
tatai aplinkinėse iszgriovė daug 
farmų. giriose medžius isz szaknų 
iszrovė. Ant farmų po griuvė
siais., iszgriautų farmų rado ir 
kėlėt? užmusztų; sužeistų, žino
ma, yra daugiaus. Telegrafų 
stulpus vėtra iszvartė teip, kad, 
kol telegrafų nesutaisys, isz ežia 
ir žinių negalima gauti.

Nelaime ant geležinkelio.
Atlanta, Ga. Pasažierinis 

trūkis Southern geležinkelio, bė
gantis isz Atlanta, netoli Blacks- 
burg, S. D. iszszoko isz rėlių; 
penki vagonai isz dalies suaiidau- 
žė. Prie to diktai trūkio tarnų 
likosi skaudžiai apkultų; skau
džiausiai ir sunkiausiai apsikulė 
majoras Mourfield, paczto kler
kas isz Atlantos: turi jis sunkius 
apsikulimus kairiojo szono 
galvos.

ir

Geras radinys.
Lenkiszkas laikrasztis “Iskra” 

paduoda sekanezi? žini?. Subatoj 
po pietų buvo iszmokesnis dar
binįkų Beaver Brock kastynių, 
netoliHazleton, Pa. Kalnakasiai: 
Juozas Mizerski ir John Ovens 
ėjo keliu teiposgi ant iszmokesz- 
czio uždarbio. Prie kelio, grabėj 
patėmyjo gulintį skurinį mai- 
szelį. Atidarė jį ir persitikri
no, kad viduryj yra pinįgai. 
Suprato, kad tuos pinįgus turėjo 
pamesti paymaster, kurisai turė
jo darbinįkams uždarbį iszmokė- 
ti, todėl tai pasiskubino ir atėjo

Amerikouys Ryme.
Popiežius atlaikė Szvento 

Petro bažnyczioj, Ryme, miszias, 
ant kurių buvo atėję isz sveti
mų žemių apie 100 žmonių pa 
sveikinti popiežių, o terp tų 
30 amerikieczių. Amerikonys 
buvo isz sztetų: Ne v York, 
Massachusetts, Coanecticut ir 
Ne v Jersey. Po miszių, popie
žius priėmė sveczius ir laikė į 
juos kalb?, paskui priėmė atka
kusių dovanas. Kunįgas Throop 
padovanojo nuo vardo ameri
konų balt? szilkiuę kepurę pilu? 
auksinių pinįgų. Popiežius liepė 
pinįgus iszberti ant altoriaus, 
kepurę gi tuojau^ užsidėjo ant 
galvos, o sawaj?, kuri? iki sziol 
nesziojo, uždėjo ant galvos kun. 
Throop. Sugrįžus amerikiecziams 
į hotelį, popiežius nusiuntė 
jiems ant atminties cidabrinį me
dalį su iszpiautu ant jo sawo 
paveikslu.

Suilege vaikai.
Dės Moines, Ja. Apsigyvenęs 

miestelyj Laddsdale, Frank Pan- 
rod, jo moteris, 12 metų sūnūs 
iszėjo į bažnyczi?; moteris paėmė 
su savim ir savo kudykį, na 
mieje gi pasiliko penketas vai
kų, isz kurių viriausiasis 10- me
tų, o jauniausiasis 3 metų. Bū
vant tėvams bažnyczioj, namai 
užsidegė ir ugnyje pražuvo ir 
visi namieje palikti vaikai. Nuo 
ko užgimė ugnis, tikrai nežinia; 
mena vienok, kad sudegę vaikai 
buvo pirma įsiveržusių plėszikų 
uzmuszti ir tie, norėdami savo 
darb? užslėpti, iszplėszę namus, 
juos padegė ir tokįu budu užmusz- 
ti jau pirma vaikai, sudegė.

$ Nsv York. 28 d. Kovo, ant 
laivo Clive, atkako ežia 1119 ita- 
liszkų ateivių. Teip daug ant 
vieno laivo ateivių iki szioĮ 
niekada ežia ne atkako.

dar

Isz darbo lauko.
•į Wokietijos parlamente, lai- 

vynės ministeris iszsitarė, kad 
kiekvienas darninįkas rando 
dirbtuvėse, kurisai iszsitars su 
savo pril mkuinu socijalistams ir 
pritars darbinįkams kovojau 
tiems su darbdaviais, bus tuojaus 
nuo darbo praszalintas. Toks vie
nok padavadyjimas ne isznaikys 
socijalizmo, bet prieszingai, tik jį 
sudrutįs. Neteisingos tiesos gim
do visur juo smarkesnį pasiprie- 
szinim?, juo jos heteisingesnės. 
Tas pats bus ir Wokietijoj: ran
do kova priesz socijalistus tik 
sudrutįs paskutinius.

5 Reading, Pa. Superintenden
tas Reading & Souihvestern strit- 
karių kompanijos, Passmore, isz- 
davė visiems tarnaujantiems įsa
kyto?, iki 1 d. Balandžio nusi
skusti barzdas ir usus; kas to ne
padarys, liks nuo vietos prasza- 
linta*. K? ežia gal kenkti barzda 
arba ūsai tarnaujanezių? Reika
laujantis darbo ' duoda darbda
viui vien savo darb? ir darbda
vys juk tik už darb? užmoka, 
taigi ir reikalauti nuo darbinįkų 
daugiaus ko ne turi tiesos.

5 Chicaoo, III. Darbinį kai 
dirbanti skurų iszdirbinyežiose, 
kurie buvo sugrįžę prie ęįttrb°, 
vėl pakėlė sztraik?. Priežastis to 
yra ne darbdaviai, bet szteto gu
bernatorius, kurisai praszalino 
pirmutinius santaikos audžias, 
kokius priėmė teip darbdaviai 
kaip ir darbinįkai, o į tų viet? 
paskyrė kitus. Tų vienok guber
natoriaus paskirtų nė darbinįkai, 
nė darbdaviai priimti ne nor.

5 Pittsrurg, Pa. Dirbtuvėse 
“Carnegie Edgar Thomson Steel 
Works”, Braddoke, suskilo į 
szmotelius varymui maszinos ra
tas ir iszlakstė į szalis, užmuszė 
vien? darbinįk?, kit? gi mirtinai 
sužeidė, sugadino kitas maszinas 
ir paczi? triob?, teip kad dirbtu
vę tuom tarpu su visu uždarė, 
pakol pagadinimų ne pataisys.

1 Nev, York. Darbinįkai 
prie garinių dūdų ir jų pagėlbi- 
nįkai dirbusiejie dėl Miesto Fit- 
ters Association, gaudami užmo 
kesnį iszgirdo paliepiui? ateiti 
ant susitarimo apie naujas darbo 
iszlygas. Tos iszlygos pasirodė 
niekesnės, darbinįkai todėl nu
sprendė sztraik? pakelti. Ims jame 
dalyvum? apie 60000 darbinįkų.

1 Ceveland, Oh. Direktoriai 
aplinkinių kastynių gavo laisz- 
kus nuo darbinįkų, kuriuose 
raszėjai liepia praszalinti nuo 
darbo visus nepriguliuezius į 
darbinįkiszkas organizacijas dar- 
binįkus. Jeigu to nepadarys, at
siuntę laiszkus žada isznaikinti su 
visu kastynes.

Chicaoo, III. Sztraikas dar
binįkų dirbanezių prie kybanezių 
miesto geležinkelių pasibaigė. 
Kontraktoriai praneszė sztrai- 
kuojantiems darbinįkams, kad jie, 
kaip darbinįkai reikalavo, pra
szalino nuo darbo visus neprigu- 
linczius prie darbinįkiszkų orga 
nizacijų darbiuįkus.

5 Nev York, Mentelių siuvė
jai vėl rengia sztraik?. Darbinį
kai ne nori priimti naujo iszmo 
kėjimo uždarbio budo nuo sztu- 
kos, jie reikalauja, idant butų 
sugražintas senasis būdas, pagal 
kurį, už 59 valandas darbo per 
sanvaitę, uždirbdąvo jie nuo 10 
— 18 dol.

1 Cleveland, Oh. Sztraikas 
darbinįkų prie kasinio kanalo ant 
Wilson avė. pasibaigė per prisi- 
dėjim? miesto majoro, McKissono. 
kontraktorius sutiko mokėti dar
binįkams po 1 d. 25c. ant dienos 
(priesz sztraik? mokėjo tik 80—90 
centų).

1 Phillipsburo, Pa. Kalnaka
siai ant savo susirinkimo ne su-, 
tiko ant numažinimo užmokesnio 
už darb?; užgyrė atsiliepti į dir
ba nezius už mažesnę prekę dar 
binįkus, idant jie paliautų dirbę.

5 Bristol, R I. Uždarė czia 
ant dviejų sanvaiezių dirbtuvę 
“National India Rubber Co.” 
1400 darbinįkų per tai nustojo 
uždarbio.

5 LoėisA, Ky. Savinįkai kas
tynių prie Greary Creek apgarsi
no, kad nuo 1 d. Balandžio pra
deda darb? ir reikalauja 1000 dar
binįkų.

1 Denver, Col. Rengia czia 
dideles cukraus dirbtuves; ant 
ko, kaip sako, cukraus “trust” 
paskiria 5,000,000 dol.

1 Hdntington. W. Va. 
stotuose Chssapeake 
geležinkelio pradėjo vėl 
kur patilpo 850derbinįkų.

7 Reading. Pa. Sudegė czia 
bicyklių dirbtuvė ‘fAcine Bicycle 
Works*’. Dirbusiejie czia darbinį
kai neteko darbo.

5 Columbus, Oh. Darbai czia 
labai prastai eina; daugelis 
nakasių tiesiog bad? kenezia.

VVar-
Ohio

darb?,

kal-

ISZ
Lietuwiszku dirwu

AMERIKO.

Aukota ant emigrantų na- 
į mo.

<A.uk’Os ant emigrantų namo 
pradeda plaukti. Prie seniaus pa- 
skirtų ant to aukų, dabar vėl 
“Vienybė” pranesza apie pasky- 
rim? ant to: nuo Draugystės 
Mindaugo isz jos kasos—10 dol.; 
nuo tūlų jos sąnarių—9 dol.; Wa- 
terburio , Gedimino t Draugystė 
paskiria 25 dol.; p. Makauckas 
aukauja 25 dol. Taigi isz viso jau 
yra su virszum 500 dol.

Tewynės Mylėtojų Drau
gyste.

Amerikos lietuvių sutverta 
“Tėvynės Mylėtojų Diaugystė”, 
turinti už mierį apdovanoti knį- 
goms musų tėvynės brolius ir 
tuom pakelti jų mieganezi? dva
si?, auga ir drutinasi. Jau dabar 
draugystė turi tiek pinįgų surin
kusi, kad gal pradėti savo darb?. 
Berods, jeigu teip Amerikos, 
kaip ir Lietuvos broliai geriaus 
suprastu reikal? ir naudingum? 
tos drugystės, ir jeigu j? labiaus 
remtu tėvynės apszviestesnr lie
tuviai, ji szi?dien dar geriaus ga- 

i_ j--------- turėtu
p»4igw-

lėtu stovėti ir daugiaus 
ant iszleidimo knįgų 
Terp mus vienok toksai 
timas platinasi labai isz piflen-

gvo, todėl galima džiaugi 
isz to, kas dabar yra; 
vienok viltį, kad juo ^1 
juo labiaus stiprės teip 
menei naudingus turinti 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystė”, 
kad tversis visur, kur .ik yra 
kiek musų brolių, jos naujos ir 
vis naujos kuopos. Tikėdami, 
kad daugelis nepristoja prie tos 
draugystė tik todėl, kad nepa
žįst? jos įstatų; mes tuos įstatus 
perspaudiname. \

ĮSTATAI TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTES, i

g 1. Mikris “T. M. D”. yra:j iszleisti 
Iietuwi8zko8 moksHazku ktįgas ir 
platinti apszwietim? |

g 2. Draugais gali būti kiekvienas, 
be skirtumo.

Norintis pristoti Draugystčn.kesikrei- 
pia prie Jeib wieno Draugystės irirszinį- 
ko.

Wiai draugai turi lygias tiesas.
Kiekvienas draugas gaunri Drau

gystės Įsileistų rasztų po viena knįg£.
Kiekvienas draugas turi turėti! sav už 

pareiga didinti Draugystę, privedant 
naujus draugus. |

g 3. Kiekvienas draugas, Anįerikoje, 
moka ant metų 00 centų.

Did. Lietuvoje 1 rublį.
Prūsų Lietuvėje 2 markes. | 
Norintiejie Draugystę paszelnti, 

gal norę gali ir daugiaus mokėti!)
Draugystė priima ir aukas.
g 4. Apie spaudinimą rasztų 

vertumą nutaria “Literariszka^ 
tetas”.

g 5. Rasztinįkai, kurie savo į 
szelps Draugystę, yra priimami 
garbės draugai.

g 0 Lietuvoje betureziums kni 
dovanojamos per lamtikslui i|zskirtą 
komitetą.

Pasarga. Dovanojimas knįgųĮ betur- 
cziams Lietuvoje yra tai sunkiausias 
daiktas, bet Draugystė turi viltį, kad 
atsiras nemenkai draugų irisz Lietuvos, 
kurie tą darbą palengvįs.

Draugais platinimo knįgų komiteto 
gali būti ir paszaliniai. Kol jie ]>įildo tą 
priderystę, turi tokias jau tiesai, 
pilni Draugystės draugai. Jie kartą ant 
metų iszduoda skaitlių dovanai, 
ežiams iszdovanotų knįgų.
17 wi

isz Prezidento, Sekretoriaus, 
riaus, Apdirbėjo reikalų Draugystės, 
Knįgininko, ir Literariszko Kom 

g 8 Wisi nutarimai yra per lai 
ežius apskelbiamai.

ADRESAI
Centraliszkų virszinįkų draug 

vynės Mylėtojų”:
Prezidentas:

tiesi ir 
turime 

toliaua, 
wisuo- 

mierius

pa

>asztais 
kaipo

ros bus

t, kaip

betur-

irszinįkai Draugystes suūdeda:
Kasie-

teto.
krasz-

Wis.

J. Kazakevycze, Box 301 Hazleton, Pa.
Kasteri us:

J. Milauckas, 308 W. Centro str.
Mahanoy City, Pa.

Sekretorius:
P. Mikolainis, Box. 52. Thorp, 

Apdirbėjas:
T. Astramskas, Box 200, Minersvil le, Pa- 

Rankraszczius dėl “T. M.
reikia siųsti ant runkuliterariszko 
komiteto:

1) p. Szerno, “Lietuvos” re
daktoriaus, 924. 33rd Str.

Chicago, III.
2) Rev. A. Kaupo, •«

352 South Str.
VVilkes-Barre

D.

Pa.

iszgulde V. Stagaras. 
Spaustuvėje Garso A- 
Ltetuviu. Shenandoah,

Naujos Knįgos.
Duonos JieNzkot<Uai. Apysaka 

Henriko Sienkiewy<*ziaus. Lietu- 
wiszkai 
1807m. 
merlkos 
l’a.

Yra czia apsakyti vargai vie
nos lenkiszkos szeimynos, kuri, 
duonos jieszkodaina, atkako į A- 
merik?. Raszėjas tos apysakos, 
Sieukievicz, gerai pažinojo isz- 
lygHs, kokiose atsiranda atkakę į 
Amerik? ne apszviesti lenkiszki 
ateiviai,, nes pats kelis metus 
Amerikoj iszgyveno. Apraszo jis 
vargus vienos lenkiszkos szęi- 
mynos, kuri isz syk apsigyveno 
ant farmos, bet užėjo tvanas 
teip, kad visi norinti farmeriauti 
savo žemės plotus turėjo apleisti. 
Sanariai szeimynos, ne mokėdami 
terp apsukrių amerikieczių gy
venti, viens po kitam isznyko; 
paskutinė pasiskandino Nev 
Yorko prieplaukoj Mariuką, 
duktė apleidusio savo tėvynę 
lenko. Sieukievicz vienas isz ge 
riaušių lenkiszkų raszėjų, puikiai 
apraszo visus vargus, kokius 
ateiviai teip kelonėj, kaip ir jau 
atkakę į Amerik? turi kęsti. 
Wertimas rods ne gal lygi n tiesi 
su lenkiszku originalu, bet ne 
blogas.

Rinkimas vaito. Vaizdelis isz 
lietuviu gyvenimo V. Stagaro. 
1807m. Spaustuvėje “Garso A- 
inerikoH Lietuviu**. Shenandoah, 
Pa.

Yra tai paveikslėlis, kaip 
musų žmonės renka tėvynėj val- 
szcziaus virszinjkus: ne rupi 
jiems, idant valszczius turėtu 
ger? ir teising? valszcziaus wir- 
szinįk?, bet renka paprastai ne
tikusį bet tokį, kurisai rinkėjams 
daugiausiai degtinės pastato. Toki 
rinkimai labiausiai demoralizuoja 
žmones. Rods kandidatas ne drys

——=SS=—===— 
siūlyti degtinės rinkėjams už jų 
balsus, duoda todėl, kad gerai 
žino, jog už t? degtinę apturės 
rinkėjų balsus  ̂i r kad jie jo 
degtynę priims. Rinkimai niekur 
turbut Lietuvoj ne apsieina be 
girtuoklavymo: balsuojanti teip 
pasigeria nuo dykai gautos deg
tinės, kad net su visu nežino 
paskui, nė kaip balsavo, nė už k?. 
Pasakojime teisingai apraszyti 
toki rinkimai; galima raszėjui 
užmesti tik silpnai apdirbt? 
akeij?.

Apie žemes vidurius. Apie vi
sokius daiktus, isz kuriu susi
deda žemes žieve; apie augalus 
ir gyyuolius priesz griektwani bu
vusius: apie žalczia-driežlius, žu- 
via - driežlius, apie lekianczius 
smakus ir apie kitokius stebu
klus. Tilžėj. 1896m. Spaudinta K. 
Jagamasto Uk-ko priedai pa- 
skutiiiio bertainio pereitu metu.

Knįgutė apraszo visk? trumpai 
ir suprantamai apie visus tuos 
daiktus, apie kokius pažada savo 
užvardinime. Apdirbta pagal 
lenkiazk? M. Brzezinskio darb?. 
Lietuviszkaj sutaisė p. Beržas. 
Dėl geresnio supratimo pridėti 
czia ir paveikslėliai seniai jau 
nuo žemės pavirsziaus isznykusių 
gyvuolių. Knįgutė pamokinanti 
ir labai naudinga.

Skolos Europos wiesz- 
patyszczių.

Antroje pusėje bėganezio 
szimtmeczio skolofc visų Europos 
vieszpatyszczių diktai pakilo, 
ypacz gi po prancūzų su vokie- 
cziais karei, kada visos Europos 
vieszpatystės lenkcziui pradėjo 
dauginti kariszkas pajiegas ir ge
rinti ginklus.Pagal daugum? sko 
los,pirm? viet? užima Prancūzija, 
kuri turi iszviso 26778000000 f r. 
skolos, taigi ant kiekvieno gy
ventojo iszpuola po 698 frankų. 
Antr? viet? užima Anglija, ku
rios skola pasiekia 16424000000 
fr., taigi 416 frankų ant kiekvie
no gyventojo. Skola Maskolijcs 
yra 15767000000 fr., taigi po 
161 fr., ant gyventojo. Wokie- 
tija turi skolos 15262000000 fr., 
po 296 fr. ant gyventojo. Aus
trija ir Wengrija 14021000000 
aiba po 338 fr. ant gyventojo; 
Italija 12941000000 fr., arba po 
418 fr. ant žmogaus galvos; Isz- 
panija 5969000000 fr., arba po 
339 fr. ant kiekvieno gyvento
jo; Portugalija 2741000000 fr. 
arba po 733 fr. ant žmogaus; 
Turkija 2999000000 fr., arba po 
535 fr. ant žmogaus; -Holandija 
2291000U00 fr.,arba po 477 fr.ant 
žmogaus; Belgija 2244000000 fr. 
arba po 354 fr. ant žmogaus; Ru
munija 1182000000 fr., arba po 
254 fr.; Grekiji 730000000 fr., 
arba po 334 fr; Sz vedi ja 407 
000000 fr.,arba po 83 fr.; Serbija 
360000000 fr., arba po 157 fr; 
Danija 253000000 fr., arba po 
116 fr; Norvegija 227000000 fr., 
arba po 114 fr. Bulgarija 218 
000000 fi.,arba po 66 fr.; Szwei- 
carija 74000000 f r., arba po 25 
fr; Finlandija 73000000 fr., arba 
po 30 fr.

Taigi pasirodo, kad isz visų 
Europos vieszpatyszczių Pran
cūzija turi didžiausi? skol?; czia 
iszėmus wien? Portugalija, dau
giausiai skolos iszpuola ant kiek
vieno gyventojo. Skolas tas 
pagimdė karės, kokias Prancūzija 
vedė sziame amžyj. Tuom vienok 
Prancūzija skiriasi nuo kitų 
vieszpatyszczių, kad ji ne tur 
svetur užtrauktų skolų, czia vi
sos skolos Prancūzijoj užtrauk
tos, taigi randas kaltas savo 
žmonėms, o ne svetimų krasztų 
kapitalistams.

Ne pagal gamtos tiesas.
Paprastai ant musų žemės teip 

yra, kad juo koksai krasztas aug- 
szcziaus iszkilęs, juo augsztesni 
kalnai, juo czia ant tų augsztai 
iszkilusių vietų yra szalcziaus. 
Ant aug^ztų kalnų, kaip žinote, 
ir vasaros laike sniegas niekada 
ne nutirpsta. Musų krasztuose, 
jeigu kokia vieta iszkilo ant 
9000 pėdų augszcziaus jūrių pa 
virsziaus, jau ant jos ir vasar? 
sniegas ne nutirpsta; karszcziau- 
siuose ties ekvatoriumi krasztuose 
ant to reikia vidutiniszkai apie 
16000 pėdų. Yra vienok ant že
mės tokia vieta, kur yra prie
sz ingai, taigi kad augsztai isz- 
kilusios vietos turi or? sziltesnį 
negu žemai ėsanezios. Wieta 
tokia—yra tai sala Sakchalin,

prieszais įtak? upės Amūro, ant 
Didžiojo Oceano. Pietinė tos salos 
dalis Zeniaus prigulėjo japonie- 
cziams, kurie atidavė j?masko
liams už Kuriliszkas salas. Szi?- 
d:en sala Sakchalin priguli Mas
koliai, kuri czia siunezia savo 
žmogžudžius ir kitokius nusikal
tėlius. Widuryj salos yra gana 
augszti kalnai, iszkilę ant 2200 
metrų, arba apie 7000 pėdų nuo 
jūrių vandens pavirsziaus, taigi 
žiūrint ant georafiszkos pla
tumos, taigi ant tolumos tos sa
los nuo ekvatoriaus, ant tų kai
nų turėtu būti gana szalta; tuom 
tarpu turbut czia visai prieszin
gai, kadangi augsztumose auga 
medžiai ir kitoki augmens rei- 
klaujanti sziltesnio oro, negu yra 
salos klonyae, taigi žemumose. 
Teip antai :ant oceano pakranezių, 
žemai nuo jūrių pavirsziaus isz- 
kilusių, auga giriose .-klevai, ber
žai, vuosiai, eglės, puszye ir 
kitoki sziaurinių. krasztų medžiai, 
tuom tarpu iszkilusiame augsztai 
viduryj: azalijos, hortenzijos, 
banibus ir kitoki auganti daug 
sziltesnėje Japonijoj. Szalnos 
teiposgi pasirodo žemose vietose, 
bet retai ant kalnų. Isz to matyti, 
kad ties Sakchalinu v irszutinės 
oro eilės yra kur kas sz ii tęs nes, 
jeigu jos kalnus szildo, negu 
apatinės eilės tekanezios nuo 
oceano.

Swetimi balsai.
“Wilensky Wiestnik” k? tik 

užbaigė savo straipsnį, besitrau
kiantį per kelis laikraszczio nu
merius, “Apie dvasiszkas katali- 
kiszkas seminarijas Lietuvoj”. Su 
visais iszvadžiojimais laikrass- 
czio negalima sutikti, bet kasliuk 
vieno, tai reikia “Wiestnikui” 
pripažinti ties?. ikras z lį s sako,
kad dvasiszkos Lietuvos semi
narijos, ypacz gi Kauno semina
rija, užsiima lenkinimu į jas pas 
tojusių lietuvių, nors ant to nėra 
nė jokio pamato, nes lenkų kata 
likų Kauno gub. yra labai mažai. 
Teip antai, pagal Atlas? iszduot? 
1864 m. nuoszimtis lenkų Kauno 
gub. buvo tik 3,5% ; vėliaus gi 
nuoszimtis jų czia nepasidaugino, 
bet prieszingai, pasimažino. 1884 
m. Kauno gubernatorius surinko ’ 
žinias apie tautystę katalikų pa- 
rapijonų Kauno guh. ir sztai kas 
isz to pasirodo: terp katalikų 
Kauno pavieczio tik 4,7% buvo 
lenkų; ^Vilkmergės pavietyj bu
vo jų 6,5% ; Naujo Aienksandro- 
wo 3,9%; Reseinių 2%; Paneve-, 
žio 0,3% ir Telszių 0,007%. Czia 
ne galima tikėti, idant lenkai ne 
lenkais butų užsiraszę, prieszin
gai, kaip koks lietuvys greieziaus 
czia lenku galėjo užsiraszyti. T? 
patį met? buvo surinktos žinios 
dvasiszkos valdžios, kuri, kaipo 
pati sulenkėjusi, neturėjo prieža
sties slėpti lenkų skaitlių. Sztai 
koks iszpuola lenkų skaitlius pagal 
žinias katalikiszkos dvasiszkos 
valdžios surinktas: Kauno gu
bernijoj, skaitant prie to ir mies- 
t? Kaun?, isz wiso yra 200 kata- 
likiszkų parapijų. KeUiriolikoj 
isz jų su visu lenkų nėra; 13 par. 
yra į%; 28 par. 1%; 43 par. 
6—15%. ir 36 parapijose dau
giaus kaip 15%.

Daugumas pastojusių į dva
siszkas seminarijos lietuvių su 
visu ne moka lenkiszkai, nes 
gimnazijose Kauno gub. ne moki
na lenkiszkos kalbos, pagal se
minarijų įstatus, jos czia teipos
gi ne gal būt, nes seminarija pa
sižada mokinti tik kalb? vietinių 
gyventojų, tuom tarpu isz semi
narijų iszeina kunįgai su visu su
lenkinti : kiekvienas pabaigęs se
minarų? lenkiszk? kalb? laiko už 
savo prigimt?, bet užtatai kalb? 
vietinių katalikų gyventojų, tai
gi lietuviszk?, ne visi prideran- 
cziai moka. Teip sako “Wilensky 
Wiestnik”. Kiek czia teisybės, 
mes nežinome, bet jeigu tai tei
sybė, tai kbai liūdna. Norėtume 
czia matyti paaiszkinim? nuo A- 
merikos lietuviszkų knįgų bai
gusių moksl? Kauno dvasiszkoj 
seminarij oj.

Kaslink Seųių seminarijos, 
kad jos virszin/kai stengiasi len 
kinti pastojusius į j? lietuvius, 
apie tai girdėjome teip nuo pa
ežių kunįgų, kaip ir isz szalies. 
Tiek vienok apie Seinus galima 
pasakyti, kad czia pabaigę mok-' 
si? lietuviszki kunįgai, lietuvisz- 
kai geriaus moka negu kaunisz- 
kiai arba vilniecziai, nežinome 
tik, ar seiniszkiai pats mokinasi, 
ar geresnius turi mokintojus 
musų kalbos?



Forma Tikieto ant ateinanczioutarninko dėl balsavimo. Isz wisur.

Nathaniel C. Sears, 
ant majoro. | 

Charles Groas, ‘ 
ant kasieriaus. f

Roy O. West, J 
ant advokato, f

Frederick Lundin, 
ant klerko.

koks bus tikietas ant ateinanczio utarnįko elekcijų, idant žmonės, 
kuriefdar pirmu kartu eis balsuoti, nesuklysti}, bet galėtų atiduot savo balsų už tų parti
jų , už kurių jie nori. Ant szio tikieto mes, dėl stokos vietos, parodome tiktai keturias 
partijas, bet bus jų daugiau, vienok Republikoniszka jiartija stovės ant }>at pradžios ti
kieto, teip kaip dabar matdte ja stovint pirmiausiai.

Taigi norintis balsuoti už republikoniszkų partijų, kada Įiaims tikietų į rankų, 
tegul-jau daugiau nieko ne daro, tik tegul su atramentu padaro vienų kryžiukų pirmuti- 
nyje ratukyje, teip kaip matote virszui ant szio tikieto; padarįs tų vienų kryžiukų, tegul 
suvynioja tikietų teip, kad to kryžiuko ne butų matyt, ir tegul jį atiduoda slidžiai. Jei
gu kas per nesupratimų padarytų du kryžiuku, arba daugiau, to tikietas, prie skaitymo 
balsų, bus iszmestas szalyn ir jo balsas ne bus paskaitytas. Užtai įsitėmykit geęai, idant 
nesuklystumėt.

Vietos balsavimo atsidarys 6-tų valandų ryto, o užsidarys 4 valandų jk> pietų. 
Szįmet daugybė bus svieto prie balsavimo; už tai kiekvienas tegul pasiskubina isz ryto, 
nes po pietų, Į>er daugybę svieto, ne prieis, o 4 valandų uždarys viską ir kurie pasivėlys, 
jau balsuot ne gaus.

■ ' Pamykit— utarnįke, tik nuo 6-tos ryto, iki 4-tos po pietų. Nepasivėlykit!

Czia parodome,

Nathaniel C. Sears, 
Republikoniszkas kandidatas 

ant
Miesto Majoro.

Nathaniel C- Sears jau keli me
tai kaip yra sudžia augszcziausio 
gudo. Jo sūdąs yra w ėdamas ge
riausioje tvarkoje ir nėra žmo
gaus Chicagoje, kuris galėtu isz- 
tarti ką prieszingo prieszais su 
džią Sears ą. Kam taikėsi turėti 
pas iį kokį reikalą, jį pagiria už jo 
iazmintį ir teisingumą. Uitai, 
jeigu jisai liks aprinktu miesto 
majoru, turėsime geriausią ir 
teisingiausią majorą — miesto 
gaspadorių, teisingesnį už visus, 
kokius sulyg sziai dienai turėjome. 
Dėltogi kiekvienas lietuwys ei
nantis balsuoti, tegul atiduoda sa
vo balsą už Nathaniel C. Sears’ą.

Roy O. West,
Republikoniszkas kandidatas 

ant
Miesto adwokato.

Roy O. West gyvena 5443 U 
nion avė. Yra gimęs miestelyje 
Georgetown, Wermilion Co, III. 
Pabaigė mokslą De Paw univer
sitete, Greencastle, Ind., ku
riame buwo perdėtiniu dailės 
mokslų jaunikaiczių ir jaunikai- 
czių tiesų. Per keletą metų prak- 
tikawo Chicagos suduose kaipo 
advokatas. Potam buwo assisten 
tu pavietinio advokato ir 1895 
m. tapo iszrinktu ant miesto ad
vokato, kuriuomi yra sziądien ir 
ant tolesnio laiko eina.-

Jis per laiką savo advokatys- 
tės užczėdyjo miestui arti dvide- 
szimts szeszis tukstanczius dol. 
Ant rankų advokato yra atiduo
tos visos provos, kokios atsitinka 
priesz miestą, kaipo tai: susižei- 
dimai ant sugedusių “sidevalkų”, 
tiltų ir 1.1. Labai naudingai bus 
musų imonims susipažinti su- 
juom, nes atsitikus kokiai nelai
mei, galima bus kuo geriausią 
rodą gauti. Taigi dienoje balsa
vimo tegul kiekvienas balsuoja 
republikouiszką tikietą, o tokiu 
budu jo balsas teks ir dėl Roy O- 
West.

Chas. Gross,
Republikoniszkas kandidatas 

ant
Miesto kasieriaus.

Charles Grossyra vokietys, gi
męs Chicagoje 1853 m., pabai
gęs czionai mokslaines. Yra gerai 
žinomas terp Chicagos vokieczių 
ir amerikonų isz savo teisingumo 
is iszminties, taigi nėra abejonės, 
kad jis 6 d. 1 Balandžio bus 
iazrinktas miesto kasierium. Dėl
togi ir visi lietuviai privalo ati
duoti savo balsus ui Charles 
Gross’ą.

Carter H. Harriaon, 
ant majoro.

Frnest Humniel, 
ant kasieriaus.

Milės J. Devlne, 
ant advokato.

Williani Loeftler, 
ant klerko.

Harnion L. Pariuelee, 
ant majoro.

Hernan J. Brubaker, 
ant kasieriaus.

Thomas H. Gault, 
ant advokato.

John G. Battershill, 
ant klerko.

Frederick Lundin Jr.
Republikoniszkas kandidatas 

ant
Miesto klerko.

Frederick Lundin 1894 m. ta
po iszrinktu senatoriumi Ulino- 
jaus valstijos, kurio tarnysta 
baigiasi ir dabar gawo nomina- 
ciją ant miesto klerko. Jis yra 
gimęs Szvedijoj; 28 metai kaip 
pribuvo į Ameriką, turėdamas 
dar tik 6 metus amžiaus. Jis 
pabaigęs mokslą Chicagos 
mokslainėse, tuojaus ėmėsi prie 
politikos kaipo delegatas isz 28os

John W. Hepbum,
Republikoniszkas kandidatas 

ant
South Town Assessoriaus.

Ant assessoriaus rankų yra 
pavesta aprokavimas visokios 
savasties miesto gyventojų ir pa
gal jų vertę uždėti moke.-zczius 
(taxus) ant jų. John W. Hepbum 
yra geras ir kiekvienam prieina
mas žmogus teip, kad kiekvie
nas turintis kokį reikalą, visada 
gali gaut pas jį geiiausią rodą ir 
pagelbą, jeigu tik tas reikalas 
randasi jo gelėje. Deltogi dienoje 
rinkimų, 6 Balandžio, kiekvienas 
privalo atiduoti savo balsą už 
Johną W. Hepbum.

Samuel H. Trude, 
Republikoniszkas kandidatas ant 

South Tovu Supervizoriaus.

Jas. A- Hogan, 
Republikoniszkas kandidatas ant 

South Tovn Kolektoriaus.

.John Giambeck, 
ant majoro.

Fritz Kalbitz, 
ant kasieriaus.

J. AuipiMtiiH IVeaver, 
ant advokato.

John R. Pepin, 
ant klerko.

wardos, kurioje turėjo geriausią 
pasisekimą. 1890 užsidėjo biznį 
vasarinių gėrymų, žinomą visoj 
Amerikoj po vardu: “Juniper— 
Ade”. Jo ofisas ir fabrikas ran
dasi )>o nr. 2443 W, Kinzie str., 
o gyvenimas 2583 W. Superior 
st. Yra labai patogus, jaunas 
žmogus ir jeigu jis taps iszrinktu 
ant miesto klerko, žmonės, kurie 
su juom susipažįsta, turės sau ge
riausią prietelių. Jisai bus nedė
lioję ant lietuvtszko mitingo; 
taigi pribukite visi, o susipažjsite 
su juom.

Dumbar,
Republikoniszkas kandidatas ant 

Aldermano 6tos Wardos.

Wisi augszcziaus minėti kan
didatai bus ant lietuviszko mi
tingo bažnytinėje salėje, tuojaus 
po sumai. Pribukite visi, o isz- 
girsite jų prakalbas ir susipažin
site su jais.

Pa|ieszkojimai.
Pajieszkau sawo szwogerio, Antano 

Stankaus, paeinanczio isz Kauno rėd., 
Reseinių paw., Jurbarko wolst, kaimo 
Mantwilų. Pirmiau jis gyweno Tailor- 
ville, III. Kas žinotu, kur Jis gyvena, 
teiksis man daneszti, o asz už tą atna- 
gradysiu, nes turiu į jį labai svarbų rei
kalą. Antanas Mockevyczia, 

Box81, Farley, Mass.
(3-4)

Pajieszkau savo draugo,Jurgio Masai- 
czio paeinanczio, isz Riestagalių kaimo, 
Naumieszczio pav. .Suvalkų gub. Teik
sis atsiszaukti ant adreso szito:

Juozas Kriszcziunas, .
2521 Carrey Ali, Pittsburg, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Jurgio Rū
bo, peinanczio isz Wilniaus gub., Trakų, 
pav.- Warnių vol. Smolininkųkaimo; 
pirmiau gyveno Philadelphijoj. Teiksis 
atsiszaukti ant szito adreso:

Simon Alek,
406 Millbury Str., Worcester, Mass.

Pajieszkau Ant. Pakaszio, paeinan
czio isz Abrauckų kaimo, Leipalingio 
gm., Seinų pav. Amerikoj yra jau 11 
metu. Gyveno Bay City, Mich. Jeigu 
kas žino apie Jį, arba jis pats, jei- yra 
gyvas, -tegul atsiszaukia. 
Svarbiausias reikalas.

Adresas:
Rev, J. Žilinskas, 

Box 103 MtCarmrl. Pa.
(29—5)

U Maskoliszki laikfaszęziai, 
siundydami maskoliszkĮus Val
džia* priesz finlandiecpus, tei- 
posgi visokios czia raudo daro
mas reformos, juo toliaus, 
juo labi aus pancziojanczios 
Ii uosy bę Finlandijoj, pakėlė 
czia labai nekentimą tnaskęlių; 
nekentimaa tas apsireiszkė ne tik 
terp suaugusių, "bet net terp vai
kų. Mieste Wibotge yra finiszka 
ir maskoliszka gimnazija; mo
kintiniai vienos negal susitikti bu 
mokintiniais kitos, idant ne susi- 
musztu. Neseniai mokintiniai fi- 
niazkos gimnazijos, patikę mokin
tinį maskoliszkosioe, sumų mas- 
koliszko pulkaunįko, Bielawskį, 
sunkiai jį sumuazė. Wienas finie- 
tis sudavė Bieliavskiui su lazda 
į smilkinį, nuo ko tasai puolė ant 
žemės. Tąsyk finiszkimokintiniai, 
palikę gulintį, iszbėgiojo; tasai 
)>o valandai atsigaiwalewęs par 
slinko dar namon, bet czia po 
kelių valandų pasimirė, Neteisin
gi siundymai tūlų maskoliszkų 
neva patrijotiszkų laikraszczių 
pakelianekentimą maskolių netik 
terp finų, bet ir terp kitų, priesz 
kuriuos siundo valdžias tie masko 
liszki laikrsszcziai ir juo toliaus, 
juo daugiaus pridirbę jie mums 
pritarianczių. Mokėkime tik pas', 
naudoti isz kvailumo maskoliszkų 
patrijotų- ir valdžių, susipažin
kime bu tais nekencziaucziais 
maskolių, susitarkime su jais, o 
tikrai galima sakyti, pasiliaus 
beprotiszki valdžių prispaudi
mai. Kitaip nieko ne iszdėrėsime.

|| Maskolijos randas dabar 
neva remia turkus priesz gre 
konis; tuom tarpu daugiaus Mas
kolijos gyventojų pritaria gre- 
konėms ir parodo nekentimą tur
kų, jeigu tik proga pasitaiko. 
Mieste Jaltoj, ant Krimo, pie
tinėj Maskolijoj, 3 d. Kovo susi
barė du darbinįkai: grekonis su 
turkumi. Besibaranti pradėjo pesz- 
tiesi. Už turkų užstojo turkai 
darbinįkai, už grekonį gi masko
liai ir kiti grekonys. Prasidėjo 
musztynės, kuriose ėmė daly vu 
mą keli szimtai žmonių. Szalinį- 
kai grekouių pasirodė drntesni, 
jie pergalėjo turkus: turkų par- 
davinyczos, kofeinės ir namai 
likosi iszplėszti ir isznaikinti. Isz 
Livadijos paszaukė rotą kariau
nos, bet ir ta negalėjo musztynių 
apstabdyti; nustojo jos tąsyk, 
kada jau ne buvo ką muszti ir 
daužyti. Apie 20 žmonių isz abie
jų pusių likosi sunkiai sužeistų. 
Tuos reikėjo gabenti į ligonbutį. 
Daugelis maskolių likosi suaresz- 
tuotų.

|| Gyventojus Wladikaukazo, 
Kaukazo kalnuose, iszgazdino 
szitoksai apsireiszkimas. Wakari 
nė dangaus dalis buvo apsiniau
kusi ir tik kur ne kur per debesų 
tarpus galima buwo žvaigždes 
užmatyti. Wiena žvaigždė waka 
ruošė atsižimėjo sawo nepaprasta 
žalsva szviesa, nuo kurios aplink 
bėgo kaipi spinduliai. Paskui 
žvaigždės szviesa pradėjo ma- 
žintiesi ir rodėsi su visu iszgeso, 
tik ant debesą atsimuszė palszas 
nuo jos apvalus szlakas, 2 sieks
nių skersbruksznio. Po keletai 
minutų žvaigždė vėl pasirodė ir 
rodėsi vis didesnė ir didesnė, 
mėtė į szalis kibirkszczių spin
dulius. Potam szviesa jos wėl 
mažinėsi, paskui wėl didinosi. 
Tasai apsireiszkimas traukėsi kele
tą valandų ir jis labai iszgazdino 
miesto ir aplinkinių gyventojus, 
kurie tikėjo, kad ant žemės puo
la didelė žvaigždė, kuri isznaikįs 
czia žmonis ir-visokią gyvybę; 
daugelis tikėju, kad ateina jau 
svieto pabaigs.

|| Isz Warszavos raszo: Sūnūs 
vieno Warszawos bankieriaus, 
žydelis, buwo. susižiedavęs 
su duktere kito bankieriaus, 
kuri mokinosi m:este Frankfurte, 
^Vokietijoj. Ten ji susipažino su 
vienu jaunu Frankfurto žydų ir 
įsimylėjo, tasai atsiszaukė į tė
vus merginos ir praūžė jų duot 
sawo duktei į už paezią, bet tje ne
sutiko, tik pargabeno isz Frank
furto dukterį ir urnai paskyrė 
dieną ant apsivedimo au warsza- 
winiu sužieduotiniu. Frankfurto 
šydas apie tai dasižinojęs, atkako 
į Warszawą, pasimatė su mer
ginos sužieduotiniu, su kurioum 
greitai susitaikė: taą sutiko už 
pinįgus parduoti frankfurtiecziui 
sawo sužieduotinę. Ant jų susi
taikymo sutiko ir tėvai.

H Iszeinantis Kuritiboj, Brazi
lijoj, lenkiszkas laikrasztis **Ga- 
zeta Polska v Brazy Ii i”, pranesza 
apie szitokį baisų atsitikimą. Mie
stelyj St. Antonio da Cachveirk, 
viena moteriszkė pagimdė vaiką. 
Motina užmigo savo namuose, bet 
ją isz miego prikėlė rėksmas vaiko. 
Persigandusi moteriszkė pamatė, 
kad į lowę įairangė gyvatė. Su
griebė ją greitai per pusę ir me
tė isz lovos ant grindų. Tąsyk 
pamatė ant grindų pieno laszus. 
Mat gyvatė įslinkusi į lovą, pri
sigriebė mieganezios moteries 
kruezių ir isz jų prižindo piene.

[| Neseniai mieste Charkove, 
Pietinėj Maskolijoj, prie einarį* 
ežių namon jaunų moteriszkių 
prisikabino koksai jaunas dyka
duonis ir pasiūlė moterims savo 
meilę. Moterys teip už tokį pa
siūlymą įpyko, kad szoko prie 
jaunikio ir norėjo jį nuo tilto į 
upę įmesti: viena pagriebė už 
kojų, kita už galvos ir iszkėlė 
ant tilto barijieros. Butų gal isz 
tikro paskandinusios nekviestą 
jaunikį, jeigu praeiviai ir polici
ja ne butu jo isz moterų nagų 
iszveršę.

|| Ant angliszko kariszko lai
vo “Theseus”, ant Widuržeminių 
Jūrių, netoli salos Maltos, atsiti
ko torpedų expliozija. Didelė dar 
laimė,lkad ta expliozija atsitiko 
ne viduryj laivo, ant kurio bu
vo 400 žmonių, tik laike manev
rų su tarpedomis ir teip vienok 
30 jurinįkų sunkiai likosi sužeis
tų. Wienas isz\ sužeistų tuojaus 
pasimirė, yra dar kitas mirtinai 
sužeistas.

|| Prancūzas Leguire, padirbo 
bicyklį, kurį galima teip sudėti, 
kad jį galima į kiszianių įsidėti. 
Dalys jo teip viena į kitą susi- 
stumia, kad telpa į kiszenių. Ant 
isztraukimo susistumusių dalių ir 
padarymo bicyklio tinkaneziu va
žinėjimui, užtenka paspausti kele
tą guzikų, o pats automatiszkai 
sudeda teip, kad galima sėsti ir 
važiuoti.

|' Maskolijos apszvietimo mi
nisterija iazdavė naują padava- 
dyjimą, pagal kurį, įrengtose wo- 
kieczių kolionistų dėl jų vaikų 
mokslainėse mokųiimo kalba, isį- 
ėmus wien tikėjimo mokslą, turi 
būt maskoliszka. Taigi mat p. 
Del i ano w griebiasi jau ir wokie- 
czių. Tokiu budu juo toliaus, juo 
daugians mes atrasime pritarėjų 
musų reikalavimams Maskobjoj.

U Kaime Mokre, netoli Toriį- 
niaus, VVakarinių Prūsų provin
cijoj, 40 žmonių užsikrėtė tri- 
chinais nuo kiaulienos, kurią pir
ko nuo mėsinįko ’Schinauer’o. 
Wienas isz užsikrėtusių, Krue- 
ger, jau pasimirė. Keletas isz ap 
sirgusių dar turės teiposgi mirti.

|| Į Peterburgą, trūkis Mikolą- 
jinio geležinkelio atgabeno, i$z 
rando rankose ėsanezių Siberijos 
aukso kastynių, iszkaslą jose auk
są. Auksas sudėtas į 11 skrynių, 
yra jo 168 pūdai. Auksą tą iszkasė 
kautynėse per szeszis paskutinius 
mėnesius (nuo 1 Rugsėjo 
pereitų metų, iki 2 d. Wasariaus 
bėganezių metų.

|| Kaime Pazierje, Godovo pa- 
wietyj, viena ukinįkė pagimdė 
mergaitę. Užgimusi mergaitė tu 
rėjo galvą su dviem burnom, isz 
abiejų gal vosszalių; dvi akys Bu
vo teipgi isz abiejų galvos szalių; 
visas mergaitės kūnas iki juostai 
buwo plaukais apaugęs. Mergaitė 
užgimė rods gyva, likosi apkrik- 
sztyta, bet paskui pasimirė.

|| Iszeivystė isz Wokietijos į 
Ameriką mažinasi kas metą. Pe
reitą metą į Suvienytas Wiesz 
patystes Sziaurinės Amerikos ne
daug atkako vokieczių; szį metą 
skaitlius atkakusių dar sumažėjo. 
VVasariaus mėnesyj pereitų metų 
atkako į Ameriką 1879 wokie- 
cziai; szį metą gi tik 1227.

|| Szveicariszkos kariaunos 
majoras Raškei m isz rado automa- 
tiszką karabiną. Kulką isz 
vamzdžio iszmeta ne parakas, bet 
suspaustas garas. Ant iszszovi- 
mo ne reikia ne žmogaus: gal 
karabinas pats szaudyti ir už- 
si pro vyti.

|| Ant Salomano Salų, Oceani- 
joj, cziabuviai gyventojai val
ganti žmonių mėsą, apėmė laivą 
“Titus”, kurisai su jais prekiavo, 
užmuszė kapitoną ir jurinįkus, 
juos paskui iszkepę suvalgė, patį 
gi laivą iszplėszė ir sudegino.

d Ant kiemo vieszpatystės 
banko, Peterburgo, banko urėd- 
nįkai sudegino popierinių pinįgų 
vertės 37,500,000 rublių.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DALIS.

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

Oras nekruta, kolaik apatinės jo eilės arba szaltesnės 
už virszutines, arba nors ir sziltesnis, tai ne daugiaus l°c. 
ant kiekvieno 30 pėdų augszczio. Jeigu tik skirtumas di
desnis, tai oro eilės jau negal toj vietoj užsilikti. Sziltas 
oras pradeda kilti į viražų, o szaltas leidžiasi žemyn. Jeigu 
jua kaitinate vandenį, tai užtėmyjate, kad apatinės įszilu- 
sios vandens eiles kyla į viražų, o azalteanės nuo virszaus 
leidžiasi į apaezią; tų aiazkiauaiai galima matyti, jeigu van
duo yra drumstas, arba jeigu jame įsimaiazusios kokios norą 
kietos dalelės. Tos dalelės, szylant vandeniui, kyla į vir
ažų ir nuo czia vėl leidžiasi su atszaluaiu vandeniu į apa- 
czių. Tas pats atsitinka ir oro plotuose įszilus jo apati
nėms eilėms.

Pakilęs į virszų oras atsiranda vietose, kur jo spaudi
mas yra mažesnis; ten jis todėl iszsiskeczia ir atszala. Prie- 
szingai yra nusileidus jam nuo augsztybių į apaezių: czia 
jis susitirsztina.

Czia reikia dar atkreipti atydų ant vieno svarbau, da
lyko. Jeigu jus užleisite ant rankos laszų vandens, tai 
vanduo iszgaruoja, nuo to iszgaravimo ir tamperatura su
simažina, ir pajuntate szaltį. Prie kiekvieno garavimo ga
rai paima szilumos dalį. Prieszingai yra vėl jeigu garai 
auszdami persikeiezia į vandenį, taigi į skystimų, tųsyk at
siranda vėl kiek szilumos. ir garai susilaszindami sugražina 
atgal tų szilumų, kokių paėmė garuodami.

Nuo įszilusios žemės kyla į virszų sziltas oras drauge 
su vandens garais. Prisigriebęs augsztesnių vietų, jis at
szala, dalis garų }>er8ikeiczia į vandenį, miglų, debesis; prie 
to atsiskiria sziluma, kuri szildo vėl atszalusį czia orų.

Pažiūrėsime dabar, kaip įszyla oras per isztisų' dienų. 
Temj>eratura oro, kaip paminėjome, paeina nuo tempera
tūros žemės (taigi nuo padėjimo vietos, metų dalies ir že
mės ypatybių) ir nuo oro plaukimo, kuris sumaiszo szaltų 
su szilta eilę irpertai perkeiezia ir visų oro temperatūrų.

Dienų, jx> įtekme saulės spindulių, oras įkaista, nak
tyj gi, drauge su kietžeinių pavirsziumi, atszala. Todėl tai 
Į>er dienų mes turėsime augszcziausių temperatūrų (maxi- 
mum) apie 3 valandų po pietų ir žemiausių (minimum), 
priesz saulės užtekėjimų. Skirtumas terp augszcziausios ir 
žemiausios tem]>eraturos vadinasi amplitudei paros tempe
ratūros.

Mes žinome, kad vanduo ne greitai įkaista, bet ir ne 
greitai įkaitęs atszala. Todėl tai vandens dienų szaltesni 
už kietžeinį, naktyj gi jau sziltesni. Todėl tai ties jūrėmis 
amplitudės ir karsztuose terp tropikų krasztuose nedide
les: 1-2°; ant kietžemio gi, kaip antai daugelyj vietų Sa
charos tirų, kalnuose Tibeto, Bucharoj jos pakyla iki 20°. 
Czia tankiai po karsztai dienai užstoja szaltos su szahiomis 
naktys. Czia turime pridurti, kad kalbėdami apie oro tem
peratūrų, mes suprantame apie jo temperatūrų ne ant 
saulės, tik szeszelyj. Jeigu mes isznesztume termometrų ant 
saulės, tai jis pats įsziltų nuo saulės spindulių ir neparo
dytu mums oro temperatūros.

Tankiai gal prireikti žinoti vidutinę temperatūrų. Ant 
to reikia žinoti temperatūrų kiekvienos valandos per iszti
sų |>arų ir tokiu budugauname 24 skaitlius; juos sudedame ir 
sumų daliname ant 24. Isztirimas vienok parodė, kad ant 
suradimo vidutinės temperatūros paros nėra reikalo jiesz- 
koti temperatūros kas valandų, bet užtenka sudėti augsz
cziausių ir žemiausių ir sumų padalinti ant 2 ir gauname 
beveik tų patį.

Tokiu jau budu galime surasti vidutinę temperatūrų 
mėnesio ir visų metų; sudėję vidutinę temperatūrų kiek
vieno mėnesio irj)axlalinę sumų ant 12, gauname vidutinę 
tenųieraturų metų. t i

Musų apgyventuose krasztuose žemiausia metų tempe- 
turą būva paprastai Sausyje, augszcziaųsia gi Liepos mėne
syj. Pietinėj gi žemės pusėj tas yra atbulai. Liepos mėne- 
sis ten szalcziausias, o Sausis szileziausias. Ties ekvatoriu
mi saulė jierbėga Į>er ženitų du kartu per metus, todėl tai 
czia mes patinkame dvi augszcziausias ir dvi žemiausias 
temperatūras, kurios vienok ne daug viena nuo kitos ski
riasi.

Metų amplituda vadinasi skirtumas temperatūros terp 
szileziausio ir szalcziausio mėnesių. Metinė amplituda vietų 
toli nuo jūrių ėsanezių yra visada didesnė, negu pama
riuose, kur ore yra daug vandens garų, kurie, kaip žinome, 
ne daleidžia žemei urnai atszalti ir perdaug įkaisti. Taigi 
krasztai esanti kietžemių viduriuose paprastai turi karsz- 
tas vasaras, bet už tai žiemas szaltesnes už vietas pama
riuose ėsanezias. *

Metinė amplituda ties ekvatoriumi yra mažiausia, juogi 
kokia vieta nuo jo yra toliaus, juo jos amplituda didesnė, 
juo didesnis skirtumas szilumos žiemų ir vasarų; didžiausia 
skirtumą yra ties, poliais ir jų aplinkinėse ir tai ne lygiai 
sziaurinėj ir pietinėj žemės pusėj: pietinėj amplituda yra 
mažesnė negu ant sziaurinio žemės pąskulkio ir tas paeina 
nuo to, kad ant sziaurinio žemės pąskulkio yra daug dau
giaus kietžemių, ant pietinio vandenų. Juo kokią vieta to
liaus yra nuo jūrių, skirtumas terp vasaros ir žiemos tem
peratūros yra didesnis. Teip, pa veikslam Valencijoj, Isz- 
panijoj, vidutinė temperatūra Sausio mėnesio yra + 5,7° Ce- 
Iciaus termometro- Liepoz -4-15,1° C; Varszavos; Sausyje—4, 
3° C.; Liepos+ 18,6°C;Bamaule: Sausyje—18° C. Liepos— 
—21,8° C, Didžiausios skirtumos terp vasaros ir žiemos tem
peratūros, taigi didžiausia metine amplituda yra mieste 
Vierchojanske, rytinėj Siberyoj, kur ji siekia 64,5°C. Ant 
tos beveik paezios geografiszkos platumos, ant salos Islan
dijos ne įerszoka 10,8°C. Mažiausia metinė amplituda yra 
mieste Palembate, ant Salos Sumatros, nes tik 0,8° C. ir 
ant pietinių krantų salos Borneo, kur ji siekia 0,9° C. Taigi 
czia temperatūra žiemos ir vasaros beveik ta jiati.

Isz to, apie kų pirmiaus kalbėjome, matyt, kad szilu 
ma ne vienodai iszsiskirsto ant žemėse pavirsziaus. Žinoma, 
juo toliaus nuo ekvatoriaus, juo areziaus polių, sziluma 
yra mažesnė. Bet toluma kokios nors vietos nuo ekvato
riaus dar nerodo tikrai, kokia czia turi būt sziluma, nes 
ant jos atsiliepia ir kitokios priežastys. Jeigu paimsime 
52° laipsnį geografiszkos siaurinės platumos, tai ant tos 
platumos rasime vietas: Valencija, Varszavų. Orenburgų ir 
Bamaulų. Tuom tarpu vidutinė sziluma Sausio mėnesio 
czia bus szitokia. Valencijoj 4- 5,7° C. (40° F.), Varszavoj 
—4,3° C. (20° F.) Orenburge—15,8° C. (5® F.), Barnaule 
—18° C. (0°F.)

(Toliaus bus)
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LIETUVA

Wietines Žinios.

— Apsigyvenęs po nr. 291 
ant Emerson avė., Christ Betarti 
laikė didelį szunį. Pereitos ne
dėlios dienę, po pietų, paėjnė jis 
ant virvės tę szunį. idant jį kiek 
prawėdyti. Kada pargrįžęs no
rėjo jį nuvilkti į budę ir pri- 
riszti, szuva nesidavė, ant galo 
szoko ant savo pono ir įkando 
skaudžiai į petį. Batarti paszaukė 
savo paczię, idant atgabentų 
revolverį. Ta iszbėgo su revol
veriu ir norėdama savo vyrui 
patarnauti, szovė į szunį, bet 
vieton į jį, pataikė savo vyrui į 
szonę. Betarti puolė ant žemės, 
szuwa gi persigandęs szoko į bu
dę, kurię kaimynai ir uždarė. Pa
szaukė gydytoję, kurisai apžiūrė
jęs sunkius sukandžiojimus ir 
paszovimę Betarto, liepė jį tuo
jaus gabenti į ligonbutį.

— Apsigivenusi ant kertės N. 
Robey ir Thomas ui., W. H. Wil- 
sonienė iszėjo isz namų į bažny- 
cziaf vagilius pasinaupojęs isz to, 
kad nieko gyvenime ne buvo, 
įsikraustė į jį, persirėdė į gerus 
Wilspnienės vyro drabužius, nu
siskuto sau su rasta ežia britva 
barzdę, pavalgė sau pusryežius 
ir palikęs savo nuplyszušius dra
bužius, paliko ir szitokį rasztę: 
“atleiskite, kad paėmiau jūsų 
drabužius, bet asz einu pasimaty
ti su savo numylėtine, o kad 
maniszkiai jau iszėjo isz mados, 

. taigi turėjau paimti jusiszkius. 
Už juos palie'ku vienok sawuo 
Sius”. Likosi praneszta į policiję, 
bet ta sztukoriaus vagilio jie su
sekė.

— Dunninge, srutų rezervoare, 
bevalydami jį, rado žmogaus la- 

» vonę be galvos. Rezervoarę tę 
valė dabar pirmę kartę nuo Lie
pos mėnesio pereitų metų. Isz- 
vale apie desžimts pėdų, darbi- 
nįkai užtiko tę lavenę be gal
vos; truko teiposgi ir deszinės 
rankos. Kūnas vienok jau labai 
sugedęs. Jieszkodami toliaus, 
surado ir galvę, bet veido jau 
ne galima buvo pažinti. Ž in
duose buvo pora į auksę įsodytų 
dantų, taigi negyvėlis turbut gie 
buvo vargszas. Rado neteli tei
posgi szilkinį kaklo užsisukimę, 
bruslotę gerai apdraskytę ir no
sinę skepetaitę su ženklu H. Kas 
yra negyvėlis ir kas jį į tę rezer
voarę atgabeno, iki aziol visgi 
nežinia. Matomai vienok atrasta
sis buvo kokių žmogžudių už- 
musztas.

— ęifcagoj tiek priviso pasiu
tusių szunų, kad ežia dabar gana 
tankiai ant ulyczių užpuola jie 
ant praeivių arba ant ėsanezių 
ant ulyczių vaikų. Pereitę san
vaitę padūkęs szuva užpuolė ant 
susirinkusių ant kertės Adams 
ir 61 ui. vaikų, sukandžiojo tris 
ir leidosi bėgti toliaus; 
užmuszė jį paskui John Ander- 
son, tėvas vieno isz sukandžiotų 
vaikų. Evanstone, ant Chicago 
avė., likosi padūkusio szuns su
kandžiotas 10 metų Emilius 
Scholes. Szunį tę užmuszė paskui 
policijantas.

— Expresmanas, M. Ostran- 
ski, apsigivenęs po nr. 2556 ant 
39 ui. kraustė daiktus Juozo 
Hermano isz apatinio gyvenimo 
namų United State Building po 
nr. 87 į VVashington Building. 
Beneszaut ant trepu stalę, likosi 
jią prie trepu prispaustas, bajie- 
ra trepu sulužo ir Ostranski nu 
puolė žemyn. Nugabeno jį į li
gonbutį, kur persiitkrino, kad 
galva jo keliose vietose suskilo; 
taigi nepasitiki jį nuo myrio isz 
gelbėti.

— Dirbdiname dabar Chica- 
goj nuo ažerosziauriniame tunelyj 
a taiko didelė nelaimė. Utarnįko 
rytędirbo jame 11 darbinįkų; dar- 
bę prižiūrėjo William Ennis. Kada 
padegė padėtę ant suskaldymo 
uolos minę, ne visi darbinįkai 
spėjo pasitraukti: du likosi su 
visu sudraskyti, 4 sunkiai su 
žeįdė, sužeistas sunkiai likosi 
teiposgi nepažįstamas praeivys.

— Pu nr. 316 ant Sheffield 
avė sudegė trijų metų Frank O’ 
Connor. Pasilikęs vienas nemie- 
je, sugriebė jis briežiukus, pra
dėjo braukyti ir padegė savo 
drabužius. Kada ant rėksmo de- 
ganezio vaiko atbėgo tėvas ir 
ugnį užgesino, vaikas buvo teip 
apdegęs, kad neužilgio pasimirė.

— Ateinančiame utarnįke y- 
ra diena balsavimo. Balsavi
mas prasidės 6 vai., ryto, o užsi
darys 4 vai. po pietų. Nepa- 
mirszkite eit balsuot Kaip reik 
balsuoti, perskaitykite formę 
tikieto ant 3 puslapio, o supra
site.

— Panedėlyje po pietų, hotelyj 
“Royal”, ant State ui., netoli 
Van Buren, užgimė gaisras. 
Ugnį užgesino paszaukti ugna- 
gesiai. Užtroszko prie to durnuo
se vienas darbinįkas, koksai 
John Kihsley.

— Kas norite pamatyt sudžię 
Sears, kandidatę ant miesto ma
joro, tai nedėlioj, tuojaus po su
mai, pribukite ant mitingo į baž
nytinę salę, o pamatysite jį. Jis 
bus ant szio mitingo ir turės pra
kalbę.

— Pereitę sanvaitę, be ardant 
triobę seno paczto, užgriuvo ak
mens nuo pamatų ant dirbanczio 
ežia darbinįko, Ericksono ir ant 
vietos jį užmuszė.

Mass-Mitingas!
Ulinojaus Liet. Republ. Susiv. 

laikys didelį MASS-M1TINGĄ 
Nedėlioj, 4 Balandžio, 1897 m. Lie 
tuviszkos parapijos salėje, kertė 
Auburn avė. ir 33czios ui. Ant 
szio mitingo tikrai pribus pats 
sudžia 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- 
aiszkys kuo geriausiai stovį atei- 
nanezių elekcijų ir jų kandidatų.'

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

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

Mitingai.
8 ubą toj, 3 Balandžio, 7ta wal. vakare, 

pn. 4500 Paulina, kerte 45tos ui. Liet. 
Republ. Kliubas Keistuezio laikys sa
vo mitinga, ant kurio bus kandidatai ir 
kalbėtojai lietuviszki ir angliszki. Dėl- 
togi kuodaugiausiai lietuviu yra užpra- 
szoma susirinkti. Komitetas.

Lietuwiai republikonai 7tos wardos, 
Kliubo Algirdo, laikys sawo mass-mitin- 
ga.Panedėlyj, 5 Balandžio, salėj Szemai- 
czio, 650 8. Canai st. 7 walandę wakare. 
Ant szio mitingo bus kandidatai ir kal
bėtojai angliszki ir lietuwiszki, kurie 
iszaiszkys kuo geriausiai apie ateinantį 
“compaign”. >•

Wisi lietuviai republikonai ėsate už
praszomi ant szio mitingo.

Komitetas.

Panedelyj, 5 Balandžio,7j wal. vakare, 
salėj Povilo Karecko, pn. 4612 Atlantic 
st. Liet. Republ. Kliubas 29tos vardos 
laikys savo mitinga.Bus visi repbl.kan
didatai ir kalbėtojai lietuviszki ir an- 
gliszki. Wisuslietuwius užpraszome pri
būti.

Komitetas.

Gromatos ant paczto.
52 Algsrtyn Jozef 
66 Bacults Kazimierai 
57 Bartulis Frank 
61 Bealastochkea Z.
98 Gana Nicodeni
99 Ga]da Zofija 
113 Grazuikat Joseph 
115 Grygą j t is A n ton 

.136 Jskubus Jolia 
'237 Jandejika Lous
140 Jazdrewski A. 
152 Kaminskaite Ona. 
166 Kouba Barbora 
196 Mischkin Mr. 
198 Morin AntoniO

20f Musiderovtcz Jozef
217 Pau* Mary Dalani* 
228 Putalla Teresa
231 Rakti* Telesfor 
233 Seziike Rapol 
242 Rimkos Jozef 
256 8az»rowicz W.
266 Sirvoy Jozef 
280 Koukup Vincene 
291 Steavka* Johan 1 
301 Tuma Jozef 
308 Vihrton Jozef 
315 V’ylegata Jozef
218 Zeglins Jan 
322 Zachon Mlchal

Pirmas lietuwiszkas tea
tras.

Chicagoj, Dr-tė D. L. K, Gedi
mino grajįs savo pirmę teatrę 
8 u bato j. 24 Balandžio, 1897 m., 
czekų salėje, po nr. 32—34 Emma 
st; prasidės pusiau asztuntę va
landę. Tikietai ant teat
ro po 25e., o ant pirmųjų kėdžių 
po 35c. Po teatrui bus balius. 
Dėltogi visus lietuvius ir lietu 
waites szirdingai užpraszome at
silankyti, Su guodone,

(24—4) 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,

Ant pardavimo labai pigiai
Puikus galiūnas, lietuviazkoje 

apygardoje ant Bridgporto, geras 
biznis dėl lietuvio; parsiduoda su 
visais daiktais,* kas tik saliune 
randasi. Norintis pirkti, tegul 
atsiszaukia į saliunę pas

J. Szaputį,
3325 Fisk Str. Chicago, III.

Į senus

prietelius kostumerius!
Sziuomi praneszu visiems ma

no kostumeriams ir pažystamiems 
kad asz perkėliau savo pardavi- 
nyczię isz po nr 544 Blue Island 
Avė. į senę vietę

3S4 Blue Island Avė- 
kerte 14th PI. (Henry St.)

Teipogi ėeu dėkingas visiems 
kostumeriams ir pažįstamiems, 
kurie su lyg szioloi szelpė manę 
pirkdami sau reikalingus gėry 
mus ir pasitikiu, kad atlankysi
te manę ir szitoje szviežioje vie
toje teip gi.

Su guodone
M. Rubin,

384 Blue Island Avė.,
kerte 14th PL

Kataliogas knygų.
Knygos istoriszkos, swietisz- 

kos, pasakų ir giesmių.
Anekdotai iszsitarimai ir patarles isz gyvenimo 

wno»fi Grekonu bei Rymionu “ “ 5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaiczlu..........................  15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Apie Senove* Lietuvos pili* yra tai puiku* 

apraskymas apie Lfetuwo* praeit* ir 
apie tuo* pilekalniu* kurie dar ir szen- 
dlen laukubce musu tovynes niukso .,10c 

Birute* dainos “ “ 10c
Dievaitis, apysaka szio* gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• •- ll.oo

Dainų skrynele ,, ,. 20c.
Graži vaiku knygele •• “ • 10c
Gyvenimas Genawaite* (Genovefos). Yra 

tai labai pulki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu gir

dėja yra 50c.
Gyvenimas Stepo Raudnosio “ 15c
Istorija gražios Katruko* “ •• 10c
Istorija užtaiko Franouzu vainos “ 30c
Istorija gražio* Mage leno* 30c
Istorija septynių Mokytoju * “ 50c
Juokinga* pasakojimas ape Bzaltabuiziu* 5c 
Kankles, lietuviszko* dainos su natomis, sutai
syto* ant 4 balsu, dėl vyru „ 95c.
Kaip igytie pinigu* ir turtą „ 10c
Kas teisybe tai nemeta* puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaiti* „ „ 15c.
”----- ‘ 10c.

10c.
...10c

MJJO 
te 

“ Ito 
turinti 

15c.
75c 

50c.

Krumpliu Joną* , „
Kinai ir kaip Ue gywena................................
L,ietuwi*zko* dainos i*x visur surinktos, 

ape keturi szimui dainų “ 
Lietuwitzkai iziupinl* “
Lietuvlszkas Kalendorius ant metu 1896 
Lietuvos Kankles, nauju daina knygele 

72 dainas. , „
Nameli* puatelnyko “ “
Lietuwiazkl Raaztai ir Raaztinykai
NAUJAU8I8 LIKTUWISZKA8 BAPNINYKAS, 

aurinkta* l*z daugel *wstimtautl*zku aapnl- 
nyku ir auradyta* pagal tikra Peraiaakal 
Egiptlazka aapninytea,—*u >10 aiazkiu abro- 
■nhu,—au spraasymu planetų ir p*, laposi u 
kokia* *enowea Įmonei vartojo dėl nuapejl- 
moataite*.—Gerlauaei iaaguldo visokiu*
sapnu*, koki tik žmogui priaapnuot gali. 
Preke................................................................ BOo
Apdarytas....................................................... 7hc

Kražių Skerdrns. Apnašo ana balau št
ai tik ima. kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczlo* miestelyje Kražių, ma
ne, asaude ir pjowe nekaltu* žmoni*, iss- 
Sriowe altorių* Ir užpeesetijo bažnycsia. 

iuo siizkiausiai apnašo ta viaa atsiti
kima. " 

Negirdėtos daiktas ir geros rodo* musu mo
terėlėm* M ;

OUtypa, apysaka lis laiko tarpasviazkoe ka
re* Indijonu Amerika*.

Patarles ir dainos..................................................10c
Pasakojimas Antano TVetininko “ 25c
Pirmutini* degtine* varytojas, komedija 10c
Puiku* apnssyms* tikru atsitikimu isslai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Pažangos Jure ■■ 20c
Pnelte Vilniau*. Apnazonuo pat pndžiu 

užsidejimo miesto Vilniau* koki jame 
klioaztoriai buwo, koki lietuwi*zki ku- 
nigaikazcslal gyveno, kokio* kare* Jy 
aplanke ir daugyba kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu...................................10c

Puiki istorija ape Kantria Alane, kuri per S me
tu* walk*zcziodama po svietu, daugybių be
du ir vargu kantrel iaskentejo 90c

Rinalda Rinaldina*. “ •• •• |1.50
ROBINSONAS KRUZIO8. monlisska apysaka 

dėl Jaunumene*. •• •• 25c
Rutu Lapeliai naujausio* dainos “ “ 15c
Svodbine reda. Yn tai pulkioadainos ir un

cijos wsrtojamo* seniau ant lietuvis* 
kuvesialltu. Dwi knigi.............(1.50

Talmudas Žydu •• •• 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausios dainos 2Oo 
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* isripitos isz 

knygų kun. K. Antanevicziau*. 10c
We*elijM arba psgireau gobtuve*................. 2Oc
Vitolionuda.Giesme isz Lietuwo* padavimo 50c 
Ztpons* bei Žipone 25c

15c.

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

P.F. Bradchulis,
Notary Public & Claim Adjuster. 
I želi r bu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

F. P. Bradchulis,
630 So. Canai St., CHICAGO, ILL.

E ZAN1EW8K1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwi8zkas kriauezius.

Užlaiko puikiausię kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kiniuos, 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. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Wanted-An Idaa

I«23lunczun|e in wis«a miestu* ir miestelius wisos A* 
merikos wisokius daiktus, kaipo Ui: Maszmas dėl si'uwi- 
mo, Maszinasdel drukawojimo grotnatu, Siutus, Ovcrkc1 
tu*, Vargonus, Armonika*. Orajyjamas Dėžutės, Klarne-' 
tas. Fleitas, Bąsėtles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britwas, Peilius, Widelcius, Siaukutus, jStricIbas, 
Rewt>lwerius, Laikrodžius, ’ Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus^Žiedus. Auskarus, Abrozus ir srisokius kitus 
daiktus. į ^Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 

i luksztus dėl laikrodeBu .it t. t. Prisiuncziame katalioga 
koinam dykai. Adra*awoklt teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
66 Flftii A ve., CHICAGO, 1LL

A. SILHA & CO.
561-555 Blue Island Avė.

kerte 18-tes ir Loomis ui., CHICAGO.
Užidiko didžiausię krautuvę

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

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

perkantiems, patarnauja isz azirdies. Parodo tikrus tavorus ii 
paduoda teisingas prekils, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingę tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
627 S,Cm (irte Judd, Cbicuoo, II

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciugt'liu>, Žiedus, Špilkas, auskarus

Kas nori gali gaut jankių "Uol Ficlkal'', 11 ko 
aratų. ant 15 akm< nų su tikrais Elgino w 

Voluria:-,
CZlll, jx>

pirkaite visk}
Ziegorela czistyimas 50c.

Szlubinej ziedaj 56 ir 
“Elgin” ziegorej |7

Naujas
Lietuwiszkas galiūnas.

Fel. Majausko
3301 Laurel

> kerte 33czioa ai.
Užlaikau iwieiia 

/ Vi bawar»ka Alų. ge- 
t riausla* a |

• ir seniau 1 1 
slas A- AA 
rlelkas, V - fĮyJ

ir puikinusiu* Ctga-

Prie sali u no tu
riu puike didelia 
aale ant mitingu.

balių ir vaaialiju.
Ateik broli pamatytie ir io viso 

pabandytiė.
Felizas Majauskas,

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

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

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

Per szlai* 30 dienu turiu iszpaduotle irisu* 
mano žismlniu* taororus, taip tai: Czebatu* 
Czewerykw2*1 vyru, moterų, vaiku ir kūdi
kiu. VžtaVteip labai sumažinau ju prekias, kad 
wl*ka pas mane dabar rali, pirkti beveik už pu
se preke*. Unito atkreipiu atyda wi*u aplinki
niu Ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
persitikrysite kad teip pigiai niekur nerasiteK 
kaip pa* mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

"RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
‘ ISZEINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vienas gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
wiszku Maikrai-zcziu. Iszleidžia- 
mas khiszczioniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
R AB zyki t ir pinįgus siųskit ant adreso:

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

Augustas Kilę vieži us
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St., 
Pigiausiai, iszvažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima ■ perkraustymu (per- 

mufavimu) vi tokių daiktų, permainant 
viet|8*#o gyvenimo. Priima u?praszy- 
mua ir per gromataa isz tolymeanių 
dalių miešto, kas ko reikalaujate, tegu] 
paraazo, o tuojau* pribua. Wiska atlieka 
pigiau kaip kiti.

reikalaujete ateikite pas mane,

:. Styklas ir skazupkoa 10c 
|3 iki |6. Sidabrini 

ant metu.

— Geriause lietuvi szkaL-lenki* 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laure! st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
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 Nedė
liotus no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
cziua randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir, kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.- ,

Telefonas Yard 70V <

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujimą puikia* Fotografijas, ui tuziną tiktai 
$2.00

kn wasellu Ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 
fijss kopuik ausei.

Gazeta Handlowo-geograflczDa, 
organ Po Išklego Tovarzystva 

Handlovo-geograflcznego 
įprzMlu-m tūly 

dodatek “Przeglfdu W*z«chpol*kiego“) 
wychodzi 1. i 15 každego mieaiaca.

Prenumerata roezna vynosi 
v Ameryce pdlnocnej............ $2.

P61 roezna.............. |1.
“Gazeta Handlowo-oeogeaficzna” 

będzie podaWač dokladne sprawozdania 
o potoženiu naszych rodak<5w po zagra- 
nicami kraju, oraz W8kaz6wki i infor- 
MACTE DOTTCZ|CE EMIGRACTI I KOLONIZA- 
cti, oraz ekonomieznego stanu rdžnych 
kraidw, a zwlaszcza tych ziem, do kt<5- 
rycn ludnoėč wychodcza nasza podkža. 
Celem gazety r<5wniež będzie popieranie 
przemyslu i handlu polskiego a zwlasz- 
cza wywozowego (eksportu) przez do- 
starezanie najšwiežszych wiadomošci o 
bandlovych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz tego, “Gazeta Handlowo-geo- 
oraficzna” umieszczač będzie wyczer- 
pujjce sprawozdania z najnowszego ru- 
chu naukovro geografieznego.

Redakcya i >dministracya:
Lw6w (Leniberg-AuBtria)

ulica Mochnackiego 1. 12.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligonio* adynote: ooo 9 iki 1Ž prie** piet 

ir nuo 6 vakare. Talephona*: Canai 1S7.

Preke pjn|gq
Ruskas rublis po..........
Prusiszkos markės po...........24jc.

Prie kiekvieno pinigų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztu.

53c.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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

I i arus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgele, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgele gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o'prisiųsime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas. 
konstitucijas ir visus.kituis drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an
gį isz k ai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta wisę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 
riaušių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai suvvaikszczioja 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 su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

924 33rd Street.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per ''money order”, tai ui*' 

kada nepražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojapr 
prlsiųskite mums: siuneziant “money orderį’’, gromatą registruoti nereikiar 
prisiuskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus/pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

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

CHICAGO, ILU

“GARSAS” 
AMERIKOS LIETIJWIIĮ, 

yra pigiausias nedelinis laikrasztis.
Iszeina Szenadorije kas su

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

ant metu, 
60 centu už pusmety,

TALPINA puikias istorijas ir apraszymus isz lietuvių gyve
nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir viso svieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

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

mu8 Adre^ Publisliing Co.
. SHENANDOAH, PA.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu,
kaipo Ui;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir tt. o parduodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 
sinių arba nedėliniųJszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus. ilARGEST STOVE PIANTINTHEWORLD

N. L. PIOTROWSKI,
Adwokatas augsztesniu gudu ir Notary Public, 

Ofisas: 4 La Šalie St., Ruimas 620. Gyienlmas: 112 V. DItIsIod St
. Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras —- 

dokumentus; o la^jausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabriKuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.
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