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| po sawo valdžia užteks kariaunos 
ėsanezios ant dviejų kariszku 
laivų, nes salų kariauna nė tiek 
ne turi pajiegų; ant galo japonie- 
nieczius parems ant salos jau gy
venanti vientaueziai. Kaip ant 
to atsilieps Amerikos randas? Ar 
pasiskubįs į karę su Japonija, ar 
tai nusilenks? s

Maskolija ir Prancūzija.
Paskutinės ateinanezios isz Eu

ropos žinios paduoda, buk susiri- 
szimas Prancūzijos ir Maskolijos 
galutinai isziro; nesudrutino mat 
ryszių jungianezių tiedvi viesz- 
patysti.nė atsilankymas caro ir 
carienės, nė neva ant apkalbėji
mo visokių reikalų atkakusioMas- 
kolijos naujo užruliežinių dalykų 
ministerio. Prancūzija persitikri
no, kad jos neva draugas norį, ją 
vien sunaudoti ant iszpildymo 
savo micrių: kada nuskurusiai, 
iszcziulptai visaip prakeiktų ca 
ro tarnų Maskolijai truko pinįgų, 
Prancūzija ją szelpėsavo tuitais; 
kada per savo godumą Maskolija 
vos ne įklimpoį karę su Japonija, 
prie ko ne buvo pasirengusi, 
Prancūzija ją nuo karės iszgelbė- 
jo. Už tuos nuopelnus vienok 
Prancūzija nuo Maskolijos nieko 
gero ne apturėjo, tik ant galo 
dar sziaurės draugas norėjo pri 
versti isztraukti kepsnį isz ug 
nies Turkijoj. To prancūzams bu
vo per daug; jie ant galo persi
tikrino, kad. Maskolija stengiasi 
vien visus prigauti, kad jos po
litika yra neteisinga, bet priga- 
vinga. Atkaku>iam į Prancūziją 
Anglijos ministerių pirmsędžiui 
Salisbury, kaip sako, pasisekė" su 
prancūzais susitarti prieszais Mas 
kol įjos norus. Susiriszimas Pran
cūzijos su Maskolija dar neva 
laikosi, bet ant toliaus pirmutinė 
jau atsisako caro į-akymus pildy
ti, jeigu pati ne turės tame nė jo
kios naudos. Rengėsi į Prancūziją 
keliauti Maskolijos iždo ministe 
ris wėl ežia pinįgų į savo bedug 
nį maiszą jieszkoti, bet jam prane- 
szė, kad be reikalo rengiasi, nes 
pinįgų ne gaus. Rengėsi į Pran
cūziją vėl atkakti maskoliškas 
caras, liet turbut jau ne pasiseks 
vėl su Prancūzija raiszczių su- 
drutinti, ant galo persitikrinęs, 
kad nėra ko važiuoti, gal ir ne
silankys. Maskolija gal jau nepa
sitiki permalduoti Prancūziją, nes 
stengiasi susitarti su Wokietija ir 
Austrija. Tokiu budu Europa vėl 
pasidalintu į dvi dali; vienoj bu
tų vieszpatystės nekenezian- 
czios liuosybės, taigi Maskolija 
VVokietija ir Austrija; kitoj gi 
Prancūzija, Anglija ir Italija, pr.e 
tų stengiasi dar pritraukti 
Suvienytas VVieszpatystes Ame 
rikos. Bet ežia, kol Maskolija 
neva stengiasi užlaikyti czielybę 
Turkijos valdybų, parems ją 
VVokietija ir Austrija, jeigu gi 
pasistengtu eusidrutinti ant Bal
kanų pussalio, turės ją apleisti 
nauji draugai, kadangi jiems pa
vojingas per didelis Maskolijossu- 
sidrutinimas. Prancūzija gi, susi
jungusi su Anglija, greieziaus su
sitaikys kaslink valdymo Egipte, 
negu laukiant Maskolijos para
mos.

Į Maskoliją keliauja dabar Sija- 
mo karalius, valdonas vienos 
vieszpatystės Rytinių Indi jų. Gal 
Maskolija, atkeršydama Prancū
zijai, bandys jį priesz Prancūzus 
sukelti. yValdybos Sijamo susidu
ria su Prancūzijos valdybomis 
ludijose.

VValdanti po prancūzų valdžia 
karalienė salos Raitoa, vienos 
isz Tahiti salų, Oceanijoj, pakėlė 
maisztą, liet likosi prancūzų per
galėta, paimta į nelaisvę. Pran
cūzai iszvežė ją ant salos Nau
jos Koledonijos.

Iszpanija ir jos valdybos.
Į Iszpaniją atėjo žinios, buk

Ant Welykų.
Nedėlioj—-diena isz numirusių 

prisikėlimo musų Iszganytojaus, 
VVelykų Szwentė. Musų iszgany 
tojas numirė, idant suteikti Itiinę 
ir iszg&nimą žmonėms. Mokino 
meilės ir brolystės—tegul todėi 
terp mus isznyksta nesutikimai! 
Dirbkime vienybėj ant visuome
nės labo! ‘“Lietuva” sawo skai
tytojams velyja linksmų AVely- 
kų.

Politiszkos žinios.

Japonija ir Stiwienytos 
^Vieszpatystės

Rsszėme mes jau, kad terp rc- 
puliikos Havai ir Japonijos isz- 
dygo nesutikimai. Havai wal- 
dži >s neįleido atkaku-ių ežia sz mie
žių japoniszkų ateivių. Apsigy
venę jau seiliaus ant salos japo- 
niecziai, kurių ežia dabar yra 
dauginus negu baltveidžių, atsi- 
szaukė į savo randą reikalaudami 
užtarimo. Ant salų valdž’ą paė
mė į sawo rankas atkakę ežia 
amerikiecziai ir iszdawė liesas 
priesz japonieczius panaszias į tas, 
kokios yra iszduotos Amerikoj 
priesz chinieczius. Jeigu tik su
lygintu apsigyvenusių ant salų 
japonieczių tiesas, tai nėra abejo
nės, kad valdžią paimtų japonie- 
cziai, nes jų yra dauginus; nepri- 
pažinant gi tokių tiesų, gal japo- 
niecziai pakelti maisztą ir per re
voliuciją lygins sau tiesas iszka- 
riauti. Todėl tai dabar valdanti 
ežia partija ir szaukinsi, idant 
Suvienytos VVieszpatystės Havai 
republiką paimtuposavo valdžia, 
Suvienytos Wieszpatystės Sziau- 
rinės Amerikos nenori, idant Havai 
salos galėtu patekti kokiai nors ki
tai vieszpatystei, bet teipjau ne-, 
nori ir Japonija, idant jas paimtu 
Suvienytos Wieszpatystės, nes 
gerai žino, kad jeigu tik japonie- 
cziai paims į savo rankas val
džią, ta rnpublika ir teip jiems 
pateks. Japonijos randas, todėl 
greitai atsiliepė ant pakvietimo 
ant salos apsigyvenusių japonie
czių. Rods važiojimą ten japo
niszkų emigrantų uždraudė, bet 
siunezia du kariszku laivų ant 
apgynimo ant salos jau gy veiian 
ežių. Laikraszcziai ragina savo 
randą ne nusilenkti priesz Havai 
randą, nė priesz Suvienytas 
Wieszpatystes Sziaurinės Ameri
kos. Ant paėmimo salų su- visu

priesz jos valdžia pakilo maisz
tai ir ant salos Porto Rtco, dide 
lės salos ėsanezios netoli Kubos. 
Žinioms toms randas užgynė, bet 
jo užgynimui ne verta tikėti: pa
sirodė jau nekartą, kad jis, bijoda 
mas savo žmonių, tankiai tyczia 
melagingas paduoda žinias ir vi
sada slepia savo nepasisekimus. 
Jeigu isztikro ežia teiposgi pakil
tu maisztai, Iszpanijai nieko ne 
liktu dgugiaus daryti, kaip atsi
sakyti su visu nuo valdybų 
teip, kaip pradžioje azio amžiaus 
turėjo atsisakyti nuo valdymo 
Meksiko, VVidurinės ir Pietinės 
Amerikos. /•'

Ąnt salos Kubos atsitiko kėlė 
tas mažesnių susirėmimų.Provin
cijoj Matanzas, kubiecziai užpuolė 
ant išpani jonų, bet likosi sumusz- 
ti ir nuvyti į Dichosa kaluus. Mu 
szyje krito czia 28 kubiecziai. Užtai 
provincijoj Havana mažas išpa- 
nijonų pulkelis, apstotas ant upės 
Canto kranto, pateko į kubieczių 
nagus. Jenerolas VVeyler atsiuntė į 
VVashingtoną pulkaunįką Sando 
vai, kaip sako, prašyti Suvienytų 
VV ieszpatyszczių tarpinįkystėssu- 
sitaik ymelszpanijossu kubiecziais. 
Tuom tarpu gi iszpaniszkas vir- 
szinįkas siunezia nuolatai žinias 
Iszpanijos randui, buk jis visur 
sumusza mai-ztinįkus ir tikisi 
juos neužilgio su visu pergalėti.

Kaip stovi dalykai ant Filipi
nų, ne galima tikrai žinoti: isz- 
panijonys, kaip paprastai, giriasi 
vis savo pergalėjimais. Pra
neša jie, kad paveržė 
nuo maisztinįkų miestus San 
Francisco ir Malabang. Czia puo
lė daug' maiszlniĮkų. Trivatisz- 
kos gi isz czia. ateinanezios žinios 
paduoda, buk maisztinįkai sumu- 
szė iszpanijonis po Buena Vita, 
Guelva, Endang; maisztinįkai 
iszdegino daugybę kliosztorių. 
Iszpaniszka kariauna tuom tarpu 
gina vien didesnius miestus, bet 
iszeiti ant gaudymo maisztinįkų 
su visu ne drysta.

Grekija ir Turkija.
Ant užmanymo Maskolijos, Eu

ropos vieszpatystės buvo pradė
jusios tarybas, kokių prievartos 
ginklų griebtieji priesz Grekiją, 
idant ta sugražintu savo kariau
ji a nuo Turkijos rubežiaus- Mas 
kolija buvo užmaniusi blokuoti 
su kariškais laivais Grekijos 
portu-, bet tam užmanymui ne 
pritarė ^Vakarinės Europos 
vieszpatystės: Anglija, Prancūzi
ja ir Italija. Tos vieszpatystėą 
mat ant galo suprato, kad Mas- 
kol>j i savo užmanymais h ori į- 
stumti Europą į dumblynu, idant 
paskui jame kuogeriaus:as žuvis 
gaudyti galėtu. Atsisakius Wa- 
karinės Europos vieszpatystėms 
pritarti Maskolijos užmanymams 
ir neva sutartis Europos sugriu
vo. Tokiu budu Maskolijai ne
pasisekė pakinkyti Europi į sa
vo vežimfi.

Paskutinės nuo Balkanų pussa
lio ateinanezios žinios paduoda, 
buk Grekija jau pradėjo oficija- 
liszkai karę su Turkija. Apart 
grekiszkos kariaunos, į Turkiję į- 
siveržė 3000 gerai apsiginklavu
sių liuosnorių, kurie pasistengs 
sukelti ir visus apsigyvenusius 
visokiuose krasztuose grekonis. 
Terp tų liuoshorių yra ir liuosno- 
riai atėję isz Italijos po va
dovyste Amilcaro Ciprian. 
Pakilo maisztai ir Albanijoj. 
Isz Konstantinopoliaus vėl atei
na žinios, buk armeniecziai nori 
teiposgi pasinaudoti isz užgimu
sios terp Turkijos ir Grekijos ka 
rėš ir maisztų visokiose pro 
vincijose, jie rengiasi vėl pakelti 
maiszti ir pabandyti su visu isz- 
siiiuosuoti isz po sultano val
džios. Toki maisztai diktai pa
lengvintu Grekijai karę. Jeigu 
Maskolija, gavus kokį atsakantį 
Turkijos krasztp, galėtu sutikti, 

ant iazaiplatinimo valdybų tūlų 
Balkanų pussalio viesapatyszczių, 
tai vienok ji priesztaraus iszsi- 
liuosavimui ar meniecaių. Susitve
rusi Maskolijos parubežiuose ne 
prigulminga Armėnija butu labai 
ne paranki, kadangi ji stabdytu 
Maskolijos maskolinimo darbus 
ant Kaukazo. Užkilus vėl maisz- 
tams Armėnijoj,Maskolija,žinoma 
stengtųsi Armėniją užimti po sa
vo globa, kad tik nedaleisti jos 
iszsiliuosavimo.

Mažos Balkano pussalio viesz
patystės ginkluojami; pasistengs 
ir jos pasinaudoti isz užgimusios 
Turkijoj karės. Serbijos randas 
suszaukė jau miliciją ir rezervo* 
kariauną, Serbijos liuosnoriai su
sirinko ant ruliežiaus Maeedonijos. 
Czia nieks netiki; idant diploma
tų rasztai. galėtu ugnį užgesinti: 
pradėjus kalbėti kanuolėms ir ka
rabinams, rasztai žudo savo ver
tę, kol viena ar kita pusė ne liks 
pergalėta. Montenegro kunį 
gaiksztis pasinaudojo isz užkilu
sių maisztų Albanijoj ir teiposgi 
sutraukė prie rubežiaus savo ka
riauną, kaip sako, ant apsaugoji
mo rubežiaus nuo netikėto už
puolimo maisztinįkų, isz tikro 
vienok nori jis pasinaudoti isz 
karės ir iszplatinti savo mažpku- 
nįgaiksztystę užimdamas kokį 
nors Turkijos valdybų krasztp. 
Wisi mat saviszkai stengiasi ug
nį gesinti, bet kas iszpuls, užgi
mus sykį gaisrui, dabar nieks ne 
gal žinoti.

Pietinė Afrika.
VVisi czia laukia karės terp 

Anglijos ir Tiurų repufclikų; nieks 
netiki, idant nesutikimai galėtų 
be kares pasibaigti. Anglijonys 
ne nor iszsižadėti savo virszinį- 
kystės ant republikų Transvaa- 
liaus ir Orange, tos gi su visu 
tos virszinįkyrtės ne pripažįsta; 
sutraukė savo kariszkas pajie- 
gas prie angliszkų valdybų rube
žiaus ir laukia anglijonų užpuoli
mo. Ateinanezios isz pietinės Af
rikos žinios paduoda, buk angli
jonys gavo rtūo portugalieczių 
mažą salutę Delagoa uostoj, kur 
stengiasi sutraukti savo pajie- 
gas ir isz sziaurių užpulti ant bū
rų. Europoj lankosi Transvaa- 
liaus pasiuntinys Leyds, kurisai 
stengia?] iezderėti pagelhą Wo- 
kietijos ir Prancūzijos.

Gara krašte, netoli Transvaa- 
liau* rubežiaus, priesz portuga- 
lieczius pasikėlė juodiejie. Portu- 
galieczių psjiegos czia mažos, 
taigi visos jų valdybos at
sirado d'deliame pavojuje.

Brazilijoj didesnė dalis pro
vincijos Bahia maisztinįkų ran
kose; rando pajiegoms ne pasi- 
sisekė ant jų virszų paimti. 
Maisztinįkai naikina ir degina 
vi*ką, ką tik ant kelio patinka. 
yVadas jų, Conselheiro, liepė gal
vą užmuszto muszyje- rando ka
riaunos virszinįko nukirsti, už 
mauti ant lazdos ir vartoja ją 
kaipo velavą.

Republikuj Urugvai randui ne 
geriaus sekasi su pergalėjimu re 
voliucijos; rando pajiegos vėl 
likosi revoliucijonieri&nergalėtos.

Isz Lietuvos.
Wilnieczio iszradimas.
Apsigyvenęs yVilniuje, koksai 

technikas Svięcicki, iszrado bal
savimo prietaisą. 23 d. Kovo, ta 
naujai iszrasta maszina likosi isz- 
bandyta Peterburgo nhiesto rodoj. 
Balsuotojas įmeta savo votą į 
atsakancz’ą skylutę ir maszina 
automatiškai tuojaus parodo 
skaitlių balsų. Jeigu balsuotojas 
bandytu prigauti ir mestu du bal
su, mašina įleidžia tik vieną, 
kitą gi iszmeta laukan. Darbas 
czia labai lengvas ir su visu ne 
reikia balsų skaitytojų.

Nauja prekėj M draugystė.
Mieste Lietuviszkame Minske, 

vietinė iemdarbystė# Draugystė, 
ant savo susirinkimo, nutarė su
tverti akcijonierių draugystę, 
kurios mieris—tiesiog, be pagel
tos žydų perkupezių, siuntinėti 
ant pardavimo į užrubežius javus 
isz Lietuvos. Tokias draugystes 
priderėtu tverti visur Lietuvoj, 
o t p syk pelnas penintis sziędien 
žydus, pereitų į musų paežių ran 
kas.

Rando spirito krautuvės.
Nuo Liepos mėnesio ežių metų 

Lietuvoj, (iszėmus Suvalkų 
guberniją) degtinės parda
vinėjimu randas paims į savo 
rankas. Todėl dabar skubina sta
tyti triobas ant jos krautuvių. 
VVilniaus gubernijoj bus jų 10 ir 
tai szitose vietose: Wilniuje, 
Trakuose, Lydoj, Aszmėnuose, 
Disnoj, Wileikoj, Warenoj, Mo 
lodecznoj ir miestelyj Glutoko- 
je-

Wilniaus arklių jomarkas.
h'i tik pasibaigė Wilniuje, ant 

primieszczio Lukiszkių, arklių jo
markas, kurisai traukėsi per isz- 
tisę sanvaitę. Kaimiecziai ant 
paidavimo atvedė isz viso 1711 
arklių. Berods ir szį metę arklių 
suvedė ne daugiausiai, bet visgi 
daugiau* negu kituose metuose. 
Galima tikėtieji, kad kas meti 
suves jų vis dauginus ir kad 
musų sostapilėj prekyba pradės 
kilti.

Neteisingi pinįgų skolin-

Kad žydai, paskolinę kiek kai- 
miecziams pinįgų, pankui juos 
nežmoniszkai lupa, žino tai kiek
vienas Lietuvos žmogus’; pasi
taiko vienok kaip kada ir terp 
krikszczionių toki jau savo arty- 
mo lupikai. Ukinįkas kaimo Go- 
lubenok, Kr. netoli miestelio 
Glutokoje, Dianos pavietyjK 
yVilniausgb.,pasiskolinoituo vie
no kaimyno'50 rubl. ir ant reika 
lavymo kreditoriaus, paraszė ab-, 
ligą ant 100 rabi.,bet czia skolin
tojas pasižadėjo ne imt; virszaus. 
Priesz Kalėdas skolinįkas davė 
į rokundą skolos 30 rublių, bet 
skolintojas tų pinįgų ne užraszė, 
tik pardavė visą abligą ant 100 
rublių kiton, kurisai už tiios pi
nigus ir apskundė skolinįką. So
das, pasirėmęs ant abligo ir pri 
sudyjo visą 100 rublių ir dar 8 
rub. 70 kap. kasz'ų. Nu-kriau«tas 
ukinįkas vienok a|>skundė sko
lintoją už nepriraszymą 30 rubl. 
Tas ant sūdo ir likosi iszaiszkin- 
tu. Sūdąs tuos pinįgus nuspren
dė sugražinti atgal ir apart to, 
neteisingas skolintojas pateko į 
kalinį.

Wilniaus Chemiszkai 
techmiszka mokslai 

ne.
Wi|nikus miesto rodą jau nuo 

keleto* metų stengiami parengti 
mieste kokią nors specijaliszką 
mokslainę, bet kad aukštesnės 
ne nori daleisli prakeiktos ca
ro valdžios, todėl miestas 
stengėsi tuom tarpu įgyti 
nors vidutiniszką ir paskyiė 
nuo savęs 100,000 rublių kaipo 
paszelpą randui. Miešt is prašė, 
idant nelaukiant pastatymo tam 
tikrų ant mokslainės namų, ji bu
tų parengta par-amdytameruime 
nuo ateinunezio rudens. Ant to 
praszymo gavo dab ir,per užvei 
zėtoją moksliszko apskriezio, ap- 
szvietimo ministerio atsakymą, 
kad mokslai nė ne gal būt szį ru
denį parengia* nes apie jon paren
gimą dar nenuspręsta.

Wilniaus telefonai.
Wos metai perbėgo, kaip yyTil- 

niuje likosi įrengti telefonai. 13 

Kovo mėnesio pereitų metų bu
vo czia 125 telefonų abonentai 
turinti isz viso 138 aparatus, 
skaitant prie to ir miesto polici
jos telefonus. Ilgis dratų buvo 132 
viorstai. 1d.Kovo szių mėtų buvo 
czia jau 256 telef >nų abonentai 
ir 261 aparatas. Ilgis dratų siekė 
jau daugiaus kaip 200 viorstų. 
Iki pabaigai szių metų tiki, kad 
czia telefonų abonentų bus per 
300.

Lombardas arba skolinimo 
namai.

Moterys miestelio Žoslių, Wil- 
niaus gub., parengė lombardu ar
ba skolinimo namus, kur vurg- 
szai, padedami grebežių, gal ant 
mažų palukų pasiskolinti kiek pi
nįgų. Kiekviena moteris, pristo- 
janti į uzdėtojų draugystę, moka 
po 4 rublius, isz ko ir renkasi 
lomdarbo turtai, einanti ant pa- 
skoliifimo greitos pagelbos reika- 
laujantiems.Reikia velyti czia kuo 
geriausio pasisekimo tam moterų 
užmanymui,nes lombardas galėtu 
iszliuosuoti žmonis isz žydų nagų.

Lietuwiszkas balius Ry
goj.

Kaip paduoda “Vienyto”, 4 d. 
Kovo atsibuvo Rygoj lietuvisz- 
kas balius, parengtas savitarpi
nės lietuviszkos paszelpos drau
gystės. Žmonių ant baliaus susi
rinko apie 300. Gryno pelno tu 
rinko draugystė per 100 rublių. 
Ant baliaus buvo szeszios mergi
nos lietuviszktfose senoviszkuose 
rūbuose.

Lietoi^szkos sjioikIon i pi* 
kainose.

“Vienybė” paduoda, kad klau
symas apie daleidimą lietuvisz
kos spaudos Maskolijoj, tapo vi
daus ministerio pernesztas į de
partamentą svetimų tikėjimų. 
Perdėtinį to departamento, Maso- 
lovą, užklausė inžinierius y\llei- 
szis ir vėliaus Peterburgo uni
versiteto docentas, Wolteris, ant 
kiek galima tikėtis daleidimo 
spaudos. Masolov atsakė, kad jis 
iszrodė visą nenaudingumą da
bartinio uždraudimo irtą savom o- 
mone sugražino vidaus miuiste- 
riui. Ar daleis spaudihti knįgas 
lotyniszkoms literoms, jis abejoja, 
nes tam prieszinasi spaudesdalykų 
užveizėtoja*, Solovjev, ir vidu
rių ministeris Goremikin.Žinoma, 
daleistu lietuvišku spaudą, jei
gu pritartu tam daugum-s mas- 
koliszkų laikraszczių, tuom tar 
pu, kada dabar tą dalyką perkra- 
tinėja, maskoliszki laikraszcziai 
su visu tyli apie tą klausymą. 
Kodėl Lietuvos inteligentai to 
klausymo dabar no pakelia mas 
koliszkuose laikraszcz'uose?. 
Nėra abejonės, kad jogu tik 
gerai pajieszkotu, atrastu laik- 
raszczius, kurie patalpintu 
jų rasztus. yVarga-s vienok ir 
nelaimė Lietuvos žmonių, kad 
lietuviszki inteligentai daugume 
tik pats sawę patrijotais vadina, 
isz tikro gi nieko ant brolių labo 
ne dirba, jie norėtu be darbo ii; 
be jokių aukų žmonių garbę įgy
li. Žmonės garbina savo vadovus 
už jų nuopelnus,* musiszkių gi 
vadovų nuopelnai su vi-u ne 
znaimu.*.

Medžių prekyba.
Isz Lietuvos į užrubežius da- 

bar eina daigiausiai medžių; 
tukstaneziai trotų kas metą 
plaukia su medžiais Nemunu į 
Prusus; dar daugiaus eina jų 
Dauguva į Rygą, iš kur paskui 
laivais jau gabena juos į sveti
mus krasztus, kaip antai: į Angli
ją, arba į Prancūziją. Dauguva 
peretą metą į Rygą atėjo 15000 
trotų. Szį metą laukia jų dau
giaus; skaito kad jų ateis Dau
guva į Rygą 18000. Prūsų pane 

munėms parengta daugybė gari* 
□ių lentų pjovinyczių, kur szim- 
tai darbinįkų randa sau uždarbį. 
Jų pjautas lentas gabena paskui 
jau isz czia į užmarės arba į kitus 
VVokietijos krasztus. Kodėl nieks 
nesirūpina Lietuvoj apie įren
gimu tokių jau pjovinyczių ir 
czia juk darbinįkams reikalingas 
darbas. Kodėl .mes pats, neturė
dami uždarbio, suteikiame jį 
prūsams. Jeigu szi^dien prusai 
perka nuo mus medžius, isz kurių 
pjauja lentas, pirktu ir lentas ir 
žinomi ir už darbę prie lentų 
pjovimo užmokėti turėtu.

Žmogžudystd.
Rygoj, ant Szvento /Motiejaus 

ulyczios, namuose po J r. 100, li
kosi užmušta moteris: kė. Poli
cija ir-z syk nužiūrėjo jo^sunų, 18 
metų vaikinu ir jį suėmė. Tas isz 
syk pasakė, buk motinai užmuszė 
jo draugas; vėliaus *vienok ap
kaltinimu draugo atszaukė ir pasa
kė, kad motinę jis užmuszė ^vie
nas, be jokios svetimos pagelbos 
ir apsakė, kaip jis tą atliko. 
Žmogžudys papasakojo, kad jis į 
motinos gyvenimą atėjo tąkart, 
kada ta miegojo. Pabaidė į duris, 
motina paklausė, kas baladoja, 
bet pažinusi jo balsą, įsileido ir 
pakvietė pernakvoti pas ją, ant 
ko suims sutiko. Persitikrinęs, 
kad motina vėl užmigo, pris'in- 
ko jis prie mieganezios ir suda
vė* su peilio kriaunomis smarkiai, 
į £alwą, tuom sudavimu miegan- 
czią apsvaigino; potam griebėsi 
jau su peiliu motinos gerklės;
bepjaunant, ta atsigavo ir sugrie
busi Sūnų už kaklo, pritraukė jį 
prie krutinės, nuo ko, kaip žmo
gžudys sako, ir pasidarė “prakeik
tis” kruvinas laszas, kuris jį ir 
iszdavė. Jis stengėsi isz mirsz- 
tanezios nagų isztrukti,iszmetė ją 
isz lovos. Kada jis aut galo iszsi- 
liuosavo, pradėjo jau ant grindų 
gulincz ą su * peiliu badyti, kur 
papuolė, ant galę perpjovė gys
las. Priežastis tos žmogžudystės 
yra ta, kad sunūs žinojo, kad 
motina turi 250 rublių. Pinįgus 
rado užkavotus už abrozdo. *

Amerikoniszka tauta.
Savo laike yyrashingtono kon

greso pasiuntiniai, užgirdami tie
sas apsunkinanezias ateivystę isz 
kitų krasztų, kaipo priežastį rei
kalingumo tokių tiesų, paminėjo, 
kad amerikonys privalo rup n- 
tiesi apie grynumą savo tautystės, 
kurią suteiszia besimsiszydan j 
su amerikonais ateiviai isz 
visokių sv-feto krasztų. Lab aus ai 
nepatiko Amerikos tautos pasiun
tiniams į kongresą, kad jų veislę 
gal suterszti ate viai slaviszkos 
kilmės, kaip lenkai, slovaku’, 
czechai, maskoliai, chorvatai; 
prie tų priskaitė ir lietuvius. Bet 
kas yra ta amerikoniška tauta, 
apie kurios grynumą teip rū
pinasi yy’ašhingtono kongreso 
pasiuntiniai? Ji pasidarė iš susi
maišymo viso kių svetimų atei
vių, ant pamato pirmutin ų 
angliškų kolioni-tų. kada Ame
rika buvo angliszka valdyba. 
Kur yra ta gryna amerikonų 
veislė, nesuterszta svetimais 
ateiviais? Perž urėkime gyven
tojus didziaus o Amer kos miesto, 
Nev Yorko. Pagal miesto statis
tiką, 76% New Yorko gyvento
jų užsfimė "nuo svetimtauezių 
mot nų, isz jų 40% yra svetur, 
ne Amerikoj užgimusių. Savo 
laike Petras Sniyvesant apreiš
kė apie 1400 Nev Yorko gyven
tojų, kad j e 18 kalbų laiko 
kaipo savo prigimtą įkalbą. 
yyrakariniuose sztetuose rods nė
ra tokio sumaisžymo kalbų ir kil
mių. Nekentimas gi ateivių ne 
apsireiszkia terp gyventojų šte- 
tų mažiaus tnrinezių ateivių, tai
gi terp gyventojų vakarų, bet 
terp tų, kurių kraujas labiausiai 
sutersz’as krauju svetimų atei
vių, taigi terp gyventojų rytinių 
sztetų,Kypacz gi terp gyventojų 
didelių miestų, kur labai retą 
galima surasti tokį, kurio gy
slose ne butų dalies svetimo 
kraujo.



darb?, bet pasirodė, kad dirbti 
negal, taigi pasakė pagelbinįkui, 
kad ant rytojaus ateis prie darbo 
ir ėjo namon ant ne tvirtu kojų. 
Ant rytojaus rado jo kun? miesto 
kanale. Pasirodė, kad Papke ėjo 
kanalo krantu ir kaipo girtas, į jį 
įpuolė, bet teip nelaimingai, kad 
sudavė gal v? į akmenį apuezioj 
gulintį ir užsimuszė.

Ui genį piktu uimokeUo.
Lenkas, Pranciszkus Boroviecki, 

atkako į Buffalo i-z Rocheser pek 
szczias ir užėjo į namus pn. 14 

Kemmel avė., kur radęs jų savi- 
nįk?, vokietį Chr. Markman?, pa
pasakojo, kad atėjo isz Rochester 
jieszkoti darbo ir kad nuo seniai 
ne valgę-. Markman praszėatėjėlį 
sesti ir davė jam mėsos ir duonos 
szmot?; matydamas, kad tas gar
džiai valgo, paklausė dar ar no
rėtų alaus stikl?. Kada Boroviec- 
ki ant to sutiko, vokietys atne- 
szė alaus stiklinę ir padavė sve 
ežiui. Tas vienok piktu vokie- 
czius užmokėjo; szoko prie jo ir 
su peiliu sužeidė galv? savo 
geradėjui, tas įžeistas pradėjo 
szaukti, ko nusigandęs užpuoli
ką-1, iszbėgo laukan, bet likosi 
sulaikytas. Praeiviai, kurie jį su 
la*kė, dažiuoję k? padarė, uorėj > 
tuoj sus lynczuo'i, bet paveržė jį 
nuo minios žmonių policijos kapi
tonas. Sudžia Barovieckį nuspren 
dė ant 6 mėnesio kalėjimo ir ant 
užmokėjimo 50 dol.

ligai gyveno.
5 PiSCATAVAV TOVSHIP, .R. I- 

Parengtuose ežia beturezių prie
glaudos namuose yra vienas be 
turtis, Noah Raby, turintis isz- 
viso 125 metus. Senelis užgimė 
mieste Catontovn, Sziaurinėj Ka 
rolinoj ir atmena gerai, kada dar 
dabartinės Suvienytos IVieszpa- 
tystė* buvo angliszkoms valdy
boms, atmena ir iszsiliuosavimo 
karę. Nežiūrint ant tokios se
natvės, senelis dar gana drū
tas ir atmena visus atsitikimus 
szimto metų atgal.

Keikia atsargumo.
Džiova pradeda platintiesi 

(terp žmonių lygiai Europoj kaip, 
ir Amerikoj; džiova serga ne tik 
žmonės, bet ir tūli gyvuliai, 
ypacz gi karvės. Prūsų sveika
tos užveizda savo laike nuspren 
dė, kad Pru?ų Lietuvoj ir kitose 
rytinėse provinc jose džiova isz- 
siplatino labiausiai nuo pieno ser- 
ganezių džiova karvių. Džiova 
serga gyvuliai netik Prūsų Lietu 
voj, bet ir Amerikoj. Miestelyj 
Sudburry,Mas.,szteto veterinorių 
komisija rado net 300 karvių džio
va svganczių, kurias ir iszmuszė. 
Komisij?czia pakvietė pats karvių 
savinįkai, bet ten kur jų nekvie 
ežia, turbut ir nesirūpina apie 
gyvulių sveikai?, ir pertai juo 
toliaus, juo daugiaus žmonių 
džiova nuo pieno užsikreczia. 
Ant apsisaugojimo nuo užsikrė
timo liga nuo pieno nesveikų 
karvių, lietuviai geriausiai pada 
rytų, jeigu žalio pieno su visu ne 
valgytu, bet visada' jį atvirintu. 
Žmogus pats ne turi galėjimo 
isztirti sveikat? savo gyvulių, 
džiova gi kaip terp žmonių, teip 
ir terp gyvulių traukiasi ilgai, 
todėl nuo ne sveiko pieno dauge 
lis žmonių gal ta baisia liga už 
sikresti.

Girtuoklyste Amerikoj.
Kad amerikouys nesipurto nuo 

svaiginancziiLgėrymų, bet pila 
juos į gerklę, galima manyti isz 
daugumo iszgertų per metus. Pe
reit? met? amerikonys iszgėrė 
svaiginanezių gėrymų už 
11,016,126,000, taigi iszpuola po 
$14,31 ant kiekvieno gyvento
jai. Degtinė! iszgėrė už $270, 
000,000, alaus už $541,963,348, 
vyno gi tik už 49,730,000. Žin 
geidu buk žinoti, kiek milijonų 
doliarų tik pereit? met? paliko 
lietuviai galiūnuose? Jeigu tik 
dalį praleistų ant gėrymų pinį 
gų paaukautų ant tautiškų rei
kalų, kaip tai augsztai mes pakil
tume. Galėtume už juos sutverti 
ežia isztikro tvirtus pamatus lie
tuvystei, ant kurių'galėtu dręsiai 
remtiesi musų tėvynė ir Europoj.

Bryanul nesiseka.
laz St. Augustine, Fla. Demo- 

kratiszkas ant prezidento kandi
datas, Bryan, suszaukė ežia de
mokratų miting? ir turėjo kalb?. 
Wo8 užlipo ant parengtos plat 
formos ir pradėjo kalbėti, plat

Paszwentinimas dideles 
Štatuos New Yorke.

Imk Niekei Pinte geležinkelio 
trūkį, kuris į 28 valandas nuvež 
ta*£ į Nev York?. * VVagonai 
yra apszviesti elektriką, aptar
nauti koloruotų tarnų, gau
na ni pietus ir t. t. Szis pasivaži- 
nęjimas užganėdins tavę. Tikie 
tai pigesni kaip ant kitų geležin- 
kel ų.

Atsigaukit prie J. Y. Calahan, 
General Agent, 111 Adams str. 
Ch cago, o gausite vis? reikaliu- 
g? informaciją-Isz Amerikos.

Sūdo teisingumas.
Grand Rapids, Mich. Milijo- 

.ni-rius Holmes neseniai ežia už
mušė motorman?, Johnson?. 
Mietinis sūdąs nusprendė žmog
žudį ant kalėjimo per vis? amžį. 
Milijonierius atsiszaukė į augsz- 
tesnį sud? ir tasai paliepė prov? 
isz naujo peržiūrėti. Sūdąs Alle- 
gone antr? kart? t? prov? per
kratinėjo ir nusprendė užmu^zė- 
j? tik ant užmokėjimo užmuszto 
Johnsono naszlei 1000 dol. Pinį- 
gai likosi tuojaus užmokėti ir 
žmogžudys paliuosuotas. Ar teipl 
jau kasžin sūdąs butų nubaudęs 
užmuszt? Johnso ?, joigu tas 
butų milijonierių užmuszęs?

Terptautiszkas pacztinis kongre
sas

5 d. Gegužio, VVaahingtone 
prasidės terptautiszkas pacztinis 
kongresas, ant kurio viso svieto 
w < szpatystės, iszėmus Chmijos, 
Ko ėj >s ir Oraugs republikos, pa
žadėjo atsių-tidelegatus. Kiekvie
na wieszpatystė gal siųsti tiek 
delegatų, kiek jai patinka, bet 
užtai kiekviena, turi tik vien? 
bals?. Kongresas trauksis apie du 
mėnesiu. Susirinkę ant kongreso 
vartos vien prancuziszk? kalh?. 
Kasztai priėmimo svetimų dele
gatų iszskaityti ant 250,000 dol. 
Kasžin ar susirinkę ant kongreso 
nutars saugoti privatiszkų laisz 
kų paslaptis? Maskolijoj antai 
pacztas yra sznipukų įnagiu, 
kur visoki pasileidę urėdnįkai 
*drysta atpleszti per paczt? siun- 
'Cziamus laiszkus ir juose visokių 
paslapczių jieszkoti.

Paszalpos nuo tvanu n u kent ėju
siems.

Dideli tvanai daugelyj Ameri
kos krasztų isznaikino žmonių 
turtus teip, kad daugelis jau da
bar varg? kenežia. VVashingtono 
kongresas užgyrė paskirti 200000 
dol. ant suszelpimo varguolių; 
t? kongreso nusprendim? priėmė 
senatas ir užtvirtino prezidentas 
Mu.Kinley. Daliniu'? paszelpos 
pavedė karės mipisteriui,jenerolui 
Alger, kurisai ir iszvažiavo į 
m i ėst? Memphis, Ten., isz kur 
parankiausiai atlankyti krasztus 
tvanų apimtus.

Lakiojantis laivas.
Omaha, Neb. Raszo isz ežia, 

buk daugelis žmonių patėmyjo 
ties miestu lakiojantį laiv?. Pir
miausiai patėmyjo jį maszinista 
sztritkario ir teip nusidžiugo, 
kad net sztritkarį sustabdė ir vi
si važiuojanti iszėjo isz vagono 
žiūrėti ant ano neprasto daikto. 
Laivas buwO ant 600 pėdų aug
sztai, stovėjo valand? vienoje 
vietoje irt paskui nulėkė 
toliaus prieszais vėj?. Turėjo 
jis apie 90 pėdų ilgio, 
isz krasztų kybojo dideli sparnai. 
Apie pasirodym? tokio laivo ra
szo teiposgi isz Kansas.Hastings, 
Grand Island, York, Oxford ir 
Hearney. Isz kur atėjęs tas lakio
jantis laivas, nieks nežino, bet 
jeigu ežia teisybė, tai turbut jį 
kur užrubežiuose padirbdino, jei
gu pirmiaus Amerikos laikrasz- 
cziai apie tokį iszradim? ne gar
sino. Jeigu ežia toksai išradimas 
butų pasirodęs., tai iszradėjas jau 
nuo 10 metų butų jį po vi 
eus laikraszczius reklamavęs. 
Jug Amerikoj tankiai garsina 
apie neėsanezius iszradimus, tai 
jau tylėti apie tikr? ne galėtu.

Waisiai girtuoklystes.
Buffalo, N. Y. Kalvis Adolf 

Papke, pereitos seredos vakar?, 
gavo savo uždarbį, Isz viso 15 
dol.‘75c. ir iszpuolė jam dirbti 
per naktį. Papke su pinįgais nu
traukė į saliun?, kur užmokėjo 
skol? ir pragėrė apie 1 doliar?. 
Apie pusiaunaktį jis rods atėjo į 

forma, ant kurios buvo kalbėtojas 
ir apie 400 vyriszkių ir moterų, 
neiszlaikė sunkenybes, įlūžo ir 
susirinkę nupuolė 20 pėdų že 
myn. Daugelis žmonių sunkiai 
apsikulė, bet, kaip sako, mirtinai 
apkultų nėra. Apmirusį Bryv’? 
isztraukė ir paėmę ant rankų nu 
gabeno pas gydytoj?, bet pasiro
dė, kad jo apkulimai menki, ne 
pavojingi.

Tvanai.
Louizjanoj dideli tvanai. Wan 

duo Mississippi upėj augsztai pa
kilo. Ties Nev Orleanu apsaugo
jimo durnai dar laiko, bet ežia 
laukia dar didesnių vandens pa- 
sikėlymų. Ar ir pasikėlus upėj 
vandenims iszlaikys dabartiuiai 
damai, geventojai abejoja, todėl 
isz palengvo jau dabar kraustomi 
isz wisų miesto dalių areziaus u- 
pės ėsanezių.

maurus beprotes darbas.
Isz St. Louis, Mo. Wiena mo- 

teriszkė, važiuodama ant garlai
vio “Dr. Hill”, užėjo su dvejata 
vaikų ant virszaus garlaivio ir 
paėmė vien? po kitam savo vai
kus, įmetė į upę Mississippi ir 
atlikusi su vaikais, pati szoko 
nuo laivo į vandenį. Isztrauktus 
vaikus* dar atgaivino, motinos 
gi atgaivinti ne buvo gulima. 
Kas yra pasiskandinusi motina, 
susekė vėliaus pagal užkiszt? 
už jos skrybėlės rasztelį, kur bu
vo parasz.yta: “nusiųsti pas Bert? 
Jost, nr. 2537 N. Market str.

VVodingas alus.
Baltimore, Md. Szteto svei

katos užveizda griebiasi dabar 
alaus leidinyczių. Ji suteikė che
mikui Hennimanui 12 visokių 
leidinyczių alaus ant isztirimo ir 
trys i?ztų pasirodė sveikatai wo- 
dingi: ne saužiniszki liedinyczių 
savinįkai maiszė į alų sveikatai 
voding? salicininę rugsztį. Lei- 
dinyczioms, kurių alus buvo su 
tokiais primaiszymais, suteikė 
tuom tarpu vien persergėjim?; 
toliaus žada griebtiesi jau smar
kesnio ginklo.

’ Lediniai kalnai
Plaukianti isz Europos į Ame 

rik? garlaiviai patiko ant Oceano 
didelius ledinius kalnus: vienas 
garlaivys su jais susimuszė ir li
kosi pagadytas. Atėjęs į Nev York? 
holandiszkas pasažierinis garlai 
vys, 3 d. Balandžio, turėjo prasi- 
muszti per didelius ledų plotus, 
ant kurių buvo pasidarę augszti 
lediniai kalnai. Teip jau Liver- 
pooliaus garlaivys “Germanic” 
ir Bremos “Havel” turėjo eiti per 
ledinius plotus.

Didelis gaisras.
Knoxville, Tenn. Iszdegė ežia 

turtingiausia ir gražiausia miesto 
dalis, terp Union ir Reseinor str; 
visoje toje miesto dalyj iszliko 
vien McGee’o triobos. Blėdį ug
nies padaryt? skaito ant kelių 
milijonų doliarų vertės. Pir
miausiai ugnį patėmyjo pardavi- 
nycziose McNutty grocery Co. 
Paszaukti ugnagesiai urnai grie
bėsi gesinimo, bet nieko ne galė- 
įėjo padaryti, kadangi ugnis la
bai greit platinosi. Atsitiko ir 
smarki dinamito expliozija de- 
ganazioj geležies pardaviu/ezioj 
VVoodroffo, Sudegė ir Knoxo ko
telis, kur kaip tiki, sudegė 12 jo
se apsistojusių sveczių.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Indianopolis, Ind. Didelis isz 

14 vagonų tavorinis trūkis Big 
Four geležinkelio likosi isznaiky- 
tas smarkiosexpliozijos. Wiename 
vagone vežė spirit?, kurisai, ne
žinia nuo ko, užsidegė ir padarė 
expliozij?, kuri buvo teip smarki, 
kad iszdraskė 14 vagonų. Isz ge
ležinkelio tarnų nėra užmusztų, 
tik koksai Greenshov, kurisai 
laike atsitikusios expliozijos mie
gojo viename vagone, sunkiai 
apdegė teip, kad reikėjo jį gabenti 
į ligonbutį.

Charlotte, N. G Netoli sta
cijos Harrisburg, 13 mylių nuo 
Charlotte, greitasis trūkis South
ern geležinkelio susimuszė su 
vietiniu pasažieriniu trukiu. Abi 
lokomoty vos, du pacztiuiai va
gonai, du bagažiniai ir expresi- 
niai likosi sudaužyti. Trys žmo
gystos likosi užmusatea ir apie 
20 yra sunkiai sužeistų ir terp tų 
dar keletas turės mirti.

Isz darbo lanko.
1 Darbinį kai szilkų verpiny- 

cziose Givernaudo: West Hoboke- 
ne,Homesteade,ir Hachensak (ne
toli Nev Yorko) paliovė dirbę. 
Darbinįkai reikalauja padidinimo 
uždarbio ant 30%. Ant syk su- 
sztraikavo 1000 darbioįkų, todėl 
dirbtuvių savinįkai Hurėjo su 
visų uždaryti sayo dirbtuves.

5 Buffalo, N. Y. Darbai prie 
pataisymo ir pailginimo damų 
nuo ažerd prasidės pradžioj Ge
gužio mėnesio. Reikalingus prie 
to akmenis jau dabar skaldo 
Lockporte. Szį met? ant dirbdi- 
nimo damų bus apversta 600000 
dol. Patilps prie to keli szimtai 
darbinįkų.

1 Marion, Ind. Pasibaigė 
sztraikas darbinįkų dirbtuvės 
“United States Glass Co.” Glass 
Cityje, kurisai traukėsi per tris 
metus. Darbinįkai ežia nelaimėjo. 
Sztraikas tas kasztavo darbinįkų 
unijai 500000 dol.

Fayette City, Pa. Jutte 
Coal Co. praszalino dirbanezius 
kastynėse 300 darbinįkų. Ateina 
isz ežia žinios, buk ant toliaus
kompanija nori duoti darb? tik 
slaviszkos kilmės darbinįkams, 
kaipo pigesniems už kitus.

1 Quinoy, III. Dirbtuvės “L 
R. Dayton Tablet Co” likosi už
darytos. Iki sziol kompanijai ne 
truko darbo ir 200 darbinįkų dir
bo ežia dien? ir naktį, bet kad jai 
prituko kapitalo, todėl turėjo už
daryti dirbtuvę,

1 Poughkeepsie, N. Y. Sude
gė ežia visos triobos Poughkeep 
šie Glass Works. Pasisekė isz- 
gelbėti tik biurus kompanijos, 
paezios gi dirbtuvės likosi isz 
naikintos.

5 Lebabon, Pa. Darbinįkai 
Lebanon Rolling Mill dirbtuvių 
gawo sivo algas ir likosi prasza- 
linti nuo darbo, kadangi dirbtu- 
vės tos taps ant tūlo laiko su 
visu uždaryto^.

1 Mt. Carinei, Fa. Wienas di
delis brekeris vėl pradėjo dirbti, 
kuriame 1300 darbinįkų rado sau 
darb?, bet jo vietoj sustojo dir
bęs kitas mažesnis brekeris, isz 
kurio 750 darbinįkų likosi be dar 
bo.

1 Toronto, Kanadoj. Szimtai 
neturinezių darbo darbinįkų susi
rinko ežia prieszais parlamento 
rum? praszydami darbo, idant 
galėtu apsaugoti savo szeimynas 
nuo bado.

5 Chicago, III. 1500 darbinį
kų dirbaneziųdirbtuvėse “Illinois 
Steel Company”, South Chicagoj, 
paliovė dirbę todėl, kad dirbtu
vė praszalino 45 darbinįkus.

Onconta, Ala. Netoli nuo 
ežia, kalnuose “Red Mountain”, 
rado geležinės rudos'plotus. Pra
dėjo ežia darb? ant įrengimo kas- 
tynių.

Pranesza, kad Brighton, 
Mas., dabar darbai pagerėjo; sa
ko, kad visi darbinįkai dirba per 
iaztisas dienas ir nė vieno be dar
bo nesiranda.

Ishyeming, Mich. Darbinįkų 
uždarbis kastynėse Metropolitan 
Iron Co. likosi padidintas ant 
10%. Žinoma, tos paveiksi? turės 
sekti ir kitos Michigano kastynės.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AMERIKO.

Emigrantų namų rei
kaluose.

Žiūrint kaip slenka musų emi
grantų namo reikalai, isz tikro 
liūdnumas turi apimti kiovien? 
gero savo broliams geidžiantį. 
Dar mes nesutvėrėme nė pama
tų! ant kurių galėtume statyti 
muaų emigrantų nam?, o jau pra
dedame už gyvos meszkoa kailį 
varžytiesi ir besivaržydami 
koliojame kaltus ir ne kaltus, už
griebiame dalykus, kurie au visu 
nesirisza su reikalais rengiamo 
emigrantų namo ir juos ne reika
lingai keldami, tik atitoliname 
laik? įrengimo namų. Wargas, 
kad mes turime per daug karsztų 
ir į vien? pusę nukrypusių “pa- 
trijotų”. Ant emigrantų namo mes 
vos nevos surinkome apie 400— 
500 dol. nuo pasižadėjusių aukauti 
o jau koliojamėsi ir baramėsi už

t?, kas bus tų visuomenės į- 
rengtų namų užveizėtojais. Gin- 
czuose negalime be putų ant lupų 
nė žodžio isztarti. Mums reika 
lingi pinįgai ant įrengimo emi
grantų namo, kurių dar neturi
me, o p. Didinskas “Ryte” kalba 
jau apie užveizėtojus ne ėsanezių 
namų ir prie to priduria patėmy- 
jimus ir apie “prakeikt? bedie
vių veislę", apie Endriukaitį. 
Žemaitį ir VVaselk?, kurie visai 
nežinia kokiu budu gal ribztiesi 
su reikalais musų emigrantų na 
mo. Kiekvienas numano, kad 
kas parengia k? nors, tas turi ir 
ties? savo parengt? įrėdnę užžiu- 
rėti. Jeigu emigrantų nam? pa
rengs shvo vien pajiegoms Susi- 
vienyjima’, jis ir turės ties? už 
veizėtojus paskirti; jeigu gi pinį- 
gat bus renkami ir isz paszalinių 
szaltinių, tai juk ir tie paszali- 
niai turi ties? iszreikszti savo 
norus; atimdami jiems bals?, 
mes nieko ne laimėję ir tuos nuo 
savo užmanymo nugrasinsime, 
ant galo primesti savo norus 
visuomenei nieks neturi tiesos: 
visuomenės reikaluose, visuo
menė ir sprendžia. Atmeskime 
todėl nekentim? ir pradė 
kiiue sykį iszmintingiaus sanpro- 
tauti, bandikiine remtiesi ant 
meilės krikszczioniszkos, o ne ant 
vienpusiszkos neužkantos; pa
liaukime t? neužkant? rodę 
ten, kur jos su visu ne reikia ir 
kur dėl jos vietos būt negal! 
Bandykime dirbti tei*p, kaip dir
ba apszviesti kitų tautų vado
vai, be vaikiszkų koliojimų, be 
putų ant lupų, o isz tikro daug 
gero sutversime; teip gi kaip 
dabar, tai mes atliekame tik 
Penelopes dari)?: ka vieni steu 
giasi sutverti, kiti anų darb? 
griauja ir tai kaip kiekvienas 
tokį darb? stengiasi iszteisinti:. 
ant didesnės Dievo garbės. Isz 
nesutikimų terp brolių nė Dievas 
nė broliai nieko gero neturės. 
Kur nėra krikszczioniszkos mei
lės terp brolių, ten ne gal būt ir 
Dievo palaiminimo. į ,

Mouų laikrasztis.
Lenkiezki laikraszcziai paduo

da, buk pagarsėjęs savo monų 
apgarsinimais, p. Matutis, mit 
kurio turbut daugiausiai laik
raszcziai gavo nuo žmonių viso
kių skundų, Detroite, Mich., isz- 
leido pirm? numerį lenkisz- 
kai — lietuviszko laikraszczio ’ po 
.vardu “Lampa”, kurį žada Už
leidi dėti kas mėnesį. Mums ponas 
iszleistojas be atsiuntė naujo 
laikraszczio, bet lenkiszki laikra
szcziai sako, kad jis su pagelba 
monų, žada žmonis apszviesti. r •

Lietuwiszka Philadel- 
phlos mokslaine.

“Kardas” raszo, kad lietuvisz- 
ka mokslainė Philadelphioj, ap- 
sirgus daktarui Margainiui, liko
si uždaryta. Gaila labai, kad pas 
mus geri užmanymai ir geri 
darbai remiasi ant vienstovių 
ypatų; jiems apsirgus ir geriausi 
darbaų turi apsistoti. Argi jau 
Philadelphioj ne galima buvo 
surasti nė vieno, kurisai apsirgu- 
sį d-r? Margaitį būt mokslainėj 
užstoję-,?

Isz Kanados.
P. J. Schmidt “Vienybėj” isz- 

giria darbo iszlygas Kanadoj. 
Kaszėjas sako, buk ežia norintis 
dirbti, visada ras darb?. Jeigu 
ten teip geros butų darbo iszly- 
gos, lai kanadiecziai pasiliktu 
namieje, tuom tarpu jie bėga isz 
savo kraszto ar tai ant tuom tar
pinio uždarbio, arba ir su wisu į 
kitus krasztus. Jeigu teip len
gvas butų uždarbis Kanadoj, 
tai jos gyventojai ne trauktu 
geresn e jieszkoti į nežinomus 
krasztus. Kas met? daugiaus kana- 
dieczių apleidžia savo kraszt?, 
negu atkanka ateivių isz Euro
pos ir isz tų atkakusių ateivių 
daugumas ežia apsidairę traukia 
į Suvienytas WieszpatystesSziau- 
rinės Amerikos, arba net į Brazi
lų? arba į Austrai i j?. Autai da
bar daugelis be darbo ėsanezių 
darbinįkų, mieste Toronto, susi
rinkę pnesz parlamento nam?, 
reikalavo nuo rando, idant tas 
duotų jiems kokį nors darb?, nes 
kitaip darbinįkų szeimynos nuo 
bado turės iszmirti. Gal būt, kad 
tpie Rosland?, isz kur raszo p. 
Schmidt, iszlygos darbo geres
nės, bet apskritai imant, Kanadoj 
jos niekesnės negu Suvienytose 
Wieszpatystėse. P. Schmidt 
kvieczia lietuvius, noriuezius ke
liauti į svetimus krasztus, atke
liauti į Kanad?, apie Rosland?, 
bet mums rodosi, geriaus ten 
nesiskubinti.

U Isz Doniszkų Kazokų krasz
to, Maskolijoj, raszo: Neturtin
gas geležinkelio, darbinįkas, 
Polanin, apsigyvenęs kaime 
Zatemernicka, apsirgus jo mo- 
terei ir neturėdamas pinįgų nė 
ant daktaro, nė ant vaistų, no
rėjo jų kiėk pasikolinti, bet nieks 
bėtureziui nedavė; namieje ne
buvo jau nieko tokio, k? galima 
būt parduoti. Darbinį kas paszau 
kė praeinantį prekėj?, turintį ant 
rankų šen?, suplyszui-į mantelį ir 
užmanė jam mainyti ant savo 
dar beveik naujo, tik pareikala 
vo, idant prekejas primokėtu 8 
rublius. Po ilgam derėjimui susi
taikė: prekėj is primokėjo 6 
rublius, paėmė nauj? darbinįko 
mantelį ir palikęs tam senąjį, 
apiplyszusi, iszėjo. Darbinįko 
moteris, ėmėsi jį lopyti. Isz- 
ardžius dalį pamuszalo, rado ji 
po juom koki? ten popier?, kuri? 
ir atidavė savo vyrui, o tas 
parodė j? vienam savo kaimy
nui, kurisai ir pažino, kad tai 
yra teip vadinama akrutų kvi
tą, ant iszsiliuosavimo nuo ka
riaunos, kokias, įvesdamas vi- 
suomeniszk? kariaunoj tarnystę, 
maskoliszkas raudas pardavinėjo 
norintiems nuo . tarnystos iszsi- 
liusuoti. Kvitų tokių dabar jau 
labai mažai yra, todėl tai jos ir 
brangios. Kaip tik dažinojo, kad 
loki? kvil? turi ansai geležin
kelio darbinįkas, kaip ant jomar- 
ko pas ji pradėjo traukti turinti 
priaugusius vaikus didžtureziai. 
Darbinįkas pardavė t? kvit? 
vienam tarpinįkui už 9500 rub
lių, p tasai ant rytojaus pardavė 
j? jau už 13000 rublių.

|| Isz Charkovo raszo: į wien? 
maž? dvarelį, Kazokų Žemėj, už
važiavo isz mie-to' turtingas 
prekėj iš K. ir jo moteris. Dvare
lio 8aviiiįkas P. užpraszė per
nakvoti, nes jie atkako vakare. 
Tie užpraszym? priėmė. Wakare 
gaspadorius, besznekucziuodamas 
su svecziais, dasižinojo, kad jo 
svecziai važiuoja pirkti jauezių 
ir kad jie turi su savim apie 
7000 rublių. Gaspadorius sumis- 
lyjo į tuos pinįgus sau paimti, 
užmuszęs savo sveczius. Namai 
jo dalinosi į dvi dalis: vienoje- 
gyveno jis pats, kitoj gi seneliai 
tėvai. Apie savo mierį, žino
dama kad nedaleistų, nusprendė 
tėvams nieko ne sakyti, tikėda
mas, kad po žmogžudystei jie 
nors ir dažinos, bet ne skųs savo 
sunaus. Liepė tėvų kambaryj 
pakloti svecziams patai? ir ten 
juos nuvedęs, laukė kada visi 
sumigs. Seneliai, norėdami sve
cziams patikti, atidavė jiems 
savo lov?, o pats atsigulė ant 
svecziams pakloto patalo. Kada 
visi sumigo, P. paėmė kirvį ir 
atėjęs į tėvų kambarį, prisiarti
no prie patalo, kur pritaisė sve
cziams ir kirto vienam ir kitam 
isz ant jo gulinezių į galv?; vie
nam vienok turbut negerai pa 
taikė, nes tas sunkiai suvaitojo, 
nuo ko pabudo lovoj gulinti, bet 
nežinojo kas atsitiko. Žmogžudys, 
ant persitikrinimo ar svecziai 
jau ne gyvi, padegė žvakę ir 
t?syk tik persigandęs pamatė, 
kad jis užmuszė savo senelius tė
vus. Svecziai tuom tarpu isz 
pagalvės spėjo ‘ iszsitraukti re
volverį,kuriuom ir suvaldė žmog
žudį, kada tasai kiek atsikvė
pęs szoko prie jų su tuom paežiu 
kirviu. Rytmetyj žmogžudį su
ėmė. Sūdąs nusprendė jį už t? 
žmogžudystę ant 15 metų sunkių 
darbų ant Sakchalino salos, kur 
dabar iszejęs isz Odesbs garlai
vys jį ir iszvežė. *

t Isz Hamburgo raszo: viena 
jauna moteriszkė, pati jauno pri- 
gulinczio į augsztesnę luom? 
miesto gyventojo, įgavo lig? 
drig?nių suerzinimo, ir tarnaitė 
paszaukė gydytoj?, be vyro ži
nios. Isz pradžių daktaras tikėjosi, 
kad tai yra proto liga, bet to
liaus suprato, kad ji yra auka 
sugestijos (hypnotiszko įsakymo, 
paliepimo) jos vyro, kurisai ant 
jos darė kelis kartus bandavones. 
Prie tų bandavonių mat vyras, 
įvedęs j? į hypnotiszk? mieg?, 
įsakė jai, kad jį į vien? mėnesį 
pati nusižudytų. Daktaras už- 
migdęs j?, susekė tokį biaurų vy
ro darb?. Priežastis to m”kt buvo 
jo® wyro godumas, kurisai buvo

Isz wisur. savo paezios gyvastį užaseku- 
ravęs ant 50000 Markių, bet ne
norėdamas laukti, kol ji numirs, 
sumislyjo priversti j?, idant pati 
nusižudytų, o 1?^yk nuo asekura- 
cijos draugystės galėtu pinįgus 
paimti. Kada piktadarys suprato, 
kad daktars jo darb? susekė, isz 
namų pabėgo, bet vėliaus liko.-i 
policijos suimtai. Jaun? moterisz 
kę, per vyro godum? į lig? įva
ryt?, tėvai nugabeno į gydinyczia 
Windobonos profesoriaus, D-'o 
Kraft-Ebingo, kūr ji dabar 
taisosi.

U Maskoliszkas b ikrasztis “A- 
murskaja Gazeta”, išeinantis S.:- 
berij< j, apr?szo szitokį atsiti- 
kim?, kuri-ai geriausiai parodo 
žvėriszkus maskolių palinkimus. 
1 d.' Wa-ariaus, ukinįkas Polo- 
mutov, su savo jauna paezia, 
apsilankė pas savo draug?, kokį 
ten Jakovlev?. Begerdami Polc- 
mutov sūsiginczyjo su gaspado- 
riumi: sveczias tvirtino, kad jo 
jauna moteris iszgėrs 15 alaus 
stiklinių. Gaspadorius atgabeno 
reikaling? alaus stiklinių skaitlių 
ir jauna moteris pradėjo gerti; 
pasirodė vienok, kad* negal isz- 
gerti daugiaus trijų stiklinių. Wy- 
ras vertė moterį gerti likusias, 
bet kad ta ne galėjo, užtai pra
dėjo j? muszti ir spardyti, kada 
ji -sumuszta puolė ant žemės. 
Gaspadorius užtarė už moterį ir 
isz savo pusės sumuszė Polomu- 
tov?. Pasibaigus musztynėiris ir 
barnims Jakovlevo namuose, 
Polomutov iszsivedė atsigaiva- 
liavusi? savo moterį, bet be ei- 
naut namon, *vėl pradėjo j? 
muszti užtai, kad per j? gincz? 
pralos:?ė. Beausztant atvilko, 
bet jau negyv? savo moterį, ant 
Amuio kranto, čzia paliko ir nu
bėgęs į policij? papasakojo, buk 
liegrįžtant namon užpuolė ant 
jų plėszikai ir užmuszė jo paczi?. 
Policija vienok greitai susekė, 
kad tai neteisybė; ant galo ir 
patsai žmogžudys prisipažino ir 
visk? apsakė, kaip žmogžudystę 
atliko.

|| Kokis yra Maskolijos carų tei- 
siBguinasTr Ii uosy bernuži n ios su
pratimas, aiszkiausiai parodo szitas 
atsilikimas. Pradžioj 1896m. 
szimtus maskoliszkų szeimynų,at
puolusių nuo staeziatikystėsį sek 
t? teip vadinamų “duchoborų ’, 
tiesiog iszvarė i-z jų gimtinės 
ant Kaukazo ant bado ir vargo. 
Pavedė jiems vietas apsigyve
nimo Tifliso gub., ežia juos dar 
kankino visaip paszvinkusių carų 
tarnai, norėdami atversti atgal į 
staeziatikystę. Wargas ir ne atsa
kantis tų krasztų oras iszpld 
tino terp nelaimingų pasmir- 
dusio caro kankytinių ligas, la
biausiai gi terp jų platinasi akių 
ligos. Dabar tie nelaimingi, au
kos maskoliszko caro teisingumo, 
atkanka į Tiflis?, vaikai ir mo
terys, bet su visu spangį. Apie- 
gelbėjim? nelaimingų isztremtų ir 
caro nuskriaustų nieks nesirū
pina. Toki tai mat carų ir jo 
tarnų vienvaldystės vaisiai. Jei
gu jie dar turėtu sziek tiek san- 
žinios, turėtu sudrebėti jų szir- 
dys, bet kur ta saužinė masko
liszkų carų? Kur jos jieszkoti pas 
pasileidusius urėdnįkus?

u Apsigyvenęs' Kijeve atei- 
vys isz Prūsų, Nieki, pirko uuo 
nepažįstamo žydo vaistų ant isz- 
naikinimo namuose pelių ir žiur
kių. Nuodai buvo blekinėj ir 
sutaisyti su saldumynais. Rengė-i 
mat Nieki iszmėtyti jų po ma- 
gazynus, kur daug pelių būva 
prisiveisę. Įneszė jis blekinę į 
kambarį, kur buvo sususirinkę 
jo ir vieno kaimyno vaikai. 
Tuom tarpu jį paszaukė iszmo 
kėli kam pinįgus, taigi padėjęs 
blekinę su nuodais 'ant lango, 
iszėjo. Waikai isz to peinaudojo, 
prisistatė kėdę ir nuėmė nuo 
lango nuodus ir pradėjo Jrimszti 
į burn?. Kada tėvas sugrįžo, jau 
vaikai buvo nusinu^dinę; pa
szaukė gydytoj?, bet ir tas tik 
kaimyno vatk? iszgelbėti galėjo, 
vaikai gi Niekio pasimirė.

0 Maskolijęj akezyžia ant deg
tinės yra dideli, todėl tai ir atsi
randa-'dūktai slaptų žydų paregiu 
degtinės leidinyczių. Aplinkinėse 
miestelio Kamenka, Chersoniaus 
gub.. rado dabar net keturias to
kias nuo rando akių paslėptas 
degtinės leidinyczias ir žinoma



------..........................................................

LIETUVA

žydų parūgtas. Akczyšios uivei- 
zėtojis Odesoj gavo pranenimę, 
kad yra Kamenkoj paslapta 
leidinyczia, atkako su sargais jos 
jieszkoti, bet nieko neradę*, ren
gėsi jau grįžti atgal, tik ant lau
ko isz pety ežių užtėmyje isz žemės 
kyszantį kauni nę, paskui kitę, 
toliaus treczię ir kelwirtę. Jiesz- 
kaut geriaas, rado ir įėjimus į 
leidinyczias. Savinįkais jų buvo 
žyd s bzapiro. .

galvę. Diamiro paskui likosi 
wieno isz miesto gyventojų nu- 
szautas.

miesteU Koksai sztukorius
L >dz paleido tyczia paskalę, buk 
turkai, nekęsdami krikszczionių 
užtai, kad tie rengiasi į karę su 
Turkija ir užtai noiėdami iš
naikinti krikszczionis, užnuodino 
visokiais baisiais nuodais 
daugybę silkių bjezkų ir iszsiun- 
tė į Europę. Lenkai tam paska
lų! į'ikėjo ir dabar nėjoks kai
mietis pietinės Lenkijos nedrysta 
silkių valgyti. Musų žmouės, 
nors gerai žino, kad visoki svai
ginanti gėrymai teiposgi vodingi, 
bet lyg rodosi tyczia,nori jų kuo- 
daugiausiai iszgerti, turbut nore- 
darni tiems gėrymams atkerszyti 
už jų nuodingumę.

|| Prekėjas Dunuan, atkakęs isz 
Pietinės Afrikos į Austrai i ję, ra
do sawo ga'ę prekiaudamas terp 
nuožmių Naujų Hebridų salų gy
ventojų, kurie pririszę jį po me
džiu, gyvę iszkepė ir paskui teip 
iszkepię suvalgė. Ne tik vyrai, 
bet ir moterys susirinko ant to 
baliaus nuo visų aplinkinių salų, 
ant kurio valgė iszkepto prekėjo 
mėsę. Duncan buvo dar jaunas, 
vos 33 metų amžiaus, buvo dar 
ne vedęs.

n VVienas isz apsigyvenusių 
Peterburge grekonių paaukavo, 
tuom tarpu, 370000 rublių Gre- 
kijos randui ant karės su Turkija 
reikalų. Prasidėjus karei, pasi 
žada suteikti dar kitę tiek. Kad 
tai mes nor deszimtę dalį galė
tume terp savęs surinkti, galė
tume isz to džiaugtiesi.

|| lledwig Borsigo kastynėse, 
Silezijoj, kur neseniai, atsitikus 
gužų expliozijai, likosi užmuszti 
6 darbinįkai, dabar atsitiko kita 
nelaimė. Bejieszkant szaftose už
muštų ir sužeistų, atsitiko antra 
expliozija, kurios vėl 25 darbi
nįkai likosi apkulti,terp kurių yra 
ir apkulti mirtinai.

y Mieste Wladikaukaze, mas
koliškas randas rengiasi dabar už 
dėl i politechniszkę mokslainę, 
ant paweikslo Rygoj ėsanezios. 
Isz pradžių busę czia parengti 
tik kalnakasysios ir ženrlarbys- 
tės mokslų f «kuhetai. Ant Kau
kazo iki sziol niekada dar ne bu- 
wo swietiszkog augsztesnės moks
liškos įrednėd (divasiškoa 
czia yra), mes gi turėjome sawo 
laikė Wilniuje garsų uniwersi 
tėtę, kurį neteisingi waldonai! j>ugai apkultų pasažierių. 
mums atėmė; atėmė ne tik uni- 
wersitetę,bet ir senus užraszus ant 
szelpimo L:etuwos vaikų lankan- 
cz ų uni versi tėtę.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APFE ŽEME.
I DALIS.

Pagal prof. Archibąldą Geikie ir kitus.

Didžiausias oro spaudimas Liepos mėnesyj būva ant 
Atlantiko, ant Didžiojo Oceano ir Australijoj,

Mažiausias gi Indi jose, Viduriuose Sziaurinės Ameri- 
rikos, ant Didžiojo Oceano iszilgai ekvatorių. Pietiniuose 
lediniuose arba poliariszjkuose krasztuose spaudimas būva 
dar mažesnis.

Isz to matyt, kad abelnai imant, ant kietžemių žiemų 
būva mažimum oro spaudimo, taigi czia jis didžiausias, 
vasarų gi mažiausias, taigi vasaros laike yra minimum i

naikina

|] Netoli Terespoliaus, Siedlecų 
gubernijoj, Lenkijoj, susimuszė 
du pasažieriniai geležinkelio tru
kiai, prie ko 7 vagonai 
sudaužyti. 7 geležinkelio 
likosi užmuszti, 40 gi yra

likosi 
tarnai
pawo

0 Neseniai Wengrij<»j, kaime 
Hodmezo, 28 apsiwedusios mo

terys nunuodino savo wyrus, 
idant mekeno nestabdomos galėtų 
paleistuviąuti su jaunais kaimo 
bernukais. Dabar panaszus atsi
tikimas apsireiszkė ir kitur. Pa
sirodė, kr d takais Hodmezo mo 
terų sekė ir moterys kaimo Mis- 
kolez, widurinėj Wengrijoj. Czia 
susekė teiposgi 23 vyrų nunuo- 
dinituuL 7 moterys likosi suimtos. 
Negražiai mat gyvena ^Vengrijos 
meterys. Gal neužilgio pasirodys 
toki jau darbai dar kitur. Wyrus 
apėmė baimė ir jie dabar bijosi 
įvesti moterį.

t Mieste Kibei rao Preto, Bra- 
* zilijoj, rodė siwo sztuk ts koksai 

mag kas, ant ko susirinku daug 
žmonių. Gaudė jis jo moteries isz 
karabino iszszautas kulkas, ku 
rios jo rankose pivirsdavo į 
warles. Magikas mat, wieton kul
kos, į karabinu dėjo warles ir 
su .jums paskui szaudė į jį jo 
moteris. ■ Wieuus isz žiūrėtojų, 
nematant, į karabino vamzdį į 
leido kulkę, karabinas tęsyk bu- 
ivo jau užprovytas. Moteris 
paėmė teip užprovytę karabinę, 
szovė nieko pikto netikėdama ir 
užmuszė ant vietos sawo vyrę.

|| Pagal paskutinį ž'tnonių su- 
skaitymę Maskolijoj, daugiausiai 
turinti gyventojų pasirodė szitie 
miestai: Peterburgas—1250000; 
Maskva—1,050,000; VVarszava, 

* su kariauna, 618,OuO;
Odesa—410000; Lodz—325,000; 
Ryga—257,000 gyventojų. Dau
giausiai pribuvo gyventojų por 
tų įmestuose, o isz tų žymiausiai 
pasididino miestas Kosto v ant 
Dono, kuriame dabar yra 180,000 
gyventojų.

H Pragoj, Czechij<>8 poslapilėj, 
pasimirė Ed vard Jelinek, buvęs 
redaktorius vieno isz geriausių 

4?2r*« hiszkų laikraszczių, po vardu 
“Stovansky Sbornik”; rėdant tę 
laikrasz'į Jeliukui, patilpo jame 
keletas straipsnių apie 
lietuvius, isz dalies ats ųstų, isz 
dalies gi paties Jelinko paraižytų. 
Lietuvos padėjimę jis paži
nojo, nes į Lietuvę atsilenkė ke 
lis kartus ir lietuviszkai tiek mo
kėjo, kad galėjo susisznekėti ir 
ska tyti lietuvi szkus rasztus.

t Garsus Brazilijoj plėszikų 
vadovas, Diamiro, likosi už
muštas. Sukinėjosi jis aplink 
m'cstę Temendare, užmuszė 
iniesto szerifę ir su visu nukirto 
jam galvę. Gyventojai užmatę 
besisukinėjantį aplinkinėse žmog
žudį, persergėjo szerifę, bet 
tasai, būdamas sutarty j su 
plėšiku, nieko ant jo paėmimo 
4ie darė. Taigi ir nužudė savo

|| Okanica, VVengrijoj. fJirbtu- 
vėj valymo kerosino, priguliu 
ežioj rando geležinkeliams, atsi
tiko smarki expliozija, kurios 5 
darbinįkai likosi užmuszti, 6 sun
kiai ir daugelis yru lengvinus 
sužeistų.

|| Prancūzijoj, mieste Castras, 
departementė Jura, laike diev- 
maldystos įgriuvo bažnyczios 
stogas; prie ko 8 žmogystos li
kosi užmusztos, o 30 yra sunkiai 
apkultų.

Svvetinii Balsai.
Lenkiškas laikrasztis “Prze- 

ględ VVszechpolski” paduoda 
žinias apie visokius paslaptus į- 
sakymus visokių administratorių 
laike atlikto dabar Maskolijoj 
žmonių suskaitymo. VVienas isz 
tokių įsakymų, kur s, rodosi, len 
k szkam laikraszcziui labiausiai 
nepatinką, yra gana žingeidus 
teip, kad net nesinori tikėti, kad 
tai butų teisybė. “Przeględ 
VVszechpolski” sako, kad.

“VViluiaus gubernatorius* va
žinėjo pats po guberniję ir* pri
kalbinėjo paskirtus žmonių su- 
raszinėtojus nesitaikyti per daug 
prie centraliszkos suskaitymp ko
misijos įsakymų, bet užtatai 
laikytiesi įsakymų vietinių 
valdžių. lazdavę jis paslaptę į- 
sakymę, idant visos žmogystos 
turinezios pravardes lietuviszkai 
arba baltgudiszkai skambanezias, 
butu užraszytos, be jų klausimo, 
kad jų naminė kalba yra lietu- 
viszka arba baltgudiszka, nežiū
rint ant jų paežių norų. Matomai 
valdžios norėtu geriaus Lietuvoj 
net lietuvius arba baltgudžius 
matyli, negu lenkus”. .

Jaigu isztikro tokį įsakymę 
iszdavė VVilniaus gubernatorius 
žmonių suraszytojams Lietuvoj, 
tai tame didelės neteisybės nėra. 
Lietu viszkos gubernijos yra 
vien lietuvių arba baltgudžiu 
(rytiniuose jų" krasztuose) ap-. 
gyventos. Czia ne lenkų tėvisz- 
kė, jie czia wien atėjūnai, sve- 
cziai, bet ne ponai. Lietuva dėl 
lietuvių, o ne dėl atėjusių lenkų. 
Jeigu įsakyta Yurinczius lietuvisz 
kai skambanezias pravardes už 
raszinėti lietuviais, tai padaryta 
teisingai, kadangi lenkas ne gal 
turėti lietuviszkai skambanezios 
pravardės, taigi turinti lietu 
viszkas pravardes ir yra lietu
viai; jeigu yra tokiu sziędien su
lenkėjusių, tai todėl, kad val
dant lenkams, traukė lenkai į 
Lietuvę kaip musės aut medaus, 
su prievarta lenkino lietuvius. 
Sziędien vienok nėra jau galės 
lenkinti, taigi ir sulenkėję lietu
viai turės grįžti prie lietuvisz- 
kos tautystė*.

Lenkiszko Zvięzko laikrasztis 
“Zgoda” patalpino rasztę p. 
Terineiczio isz Jersey City, tuom 
gaivu lenkiszkoj kalboj, po ant 
du “Litvini i Polacy”. Raszėjas 
sako, kad lietuviams nėra nėjo- 
kios naudos atsiskirti nuo unijos 
su lenkais, toksai atsiskyrimas 
vestu lietuvius į prapultį.

“Nėra dar terp lietuvių ap
šviestų liaudės reprezentantų, 
dar labiaus trūksta jiems atsa- 
kanezių politiszkų wadowų, o ir 
terp tų silpnų eilių yra partijos. 
Laikraszcziai musų be programų, 
kiekvienas laikrasztis rėdomas 
pagal fantaziję jo iszleistojų, 
ant galo kiekvienas pavietas, 
valszczius vartoja atskirę tar
mę, teip kad tankiai valszczius 
su walszcziumi negal susikal
bėti (?). Ekonomiškai Lietuva 
sunaikinta. Maskoliszka demo
ralizacija leidžia savo szaknis 
terp kaimiečių”.

“Žinome gerai, kad maskoliai 
ir vokieeziai patraukia kas metę 
tukstanezius lietuvių. Tautiszkas 
terp žmonių supratimas kyla 
palengva”.

Toliaus raszėjas klausia^ kodėl 
lietuiviszki vadovai ne parodo 
savo programo, wien 
uniję su lenkais?

Savitarpinis nekentimas kaipo 
programas gal būt vien vaikų 
priimtas, bet ne suaugusių žmo
nių; kaltinimas visame lenkų 
būt isztikro ne teisingas. Lietu 
viszki laikraszcziai tokio fana- 
tiszko nekentimo ir ne propa
guoja. Dėl praszalinimo prispau
dimo reikalingas yra susiartini
mas wisų prispaustų. Jeigu vie 
nok terp lietuvių apsireiszkia 
nepasitikėjimas lenkams, tai jau 
tas ne nuo fantazijų luikraszazių 
iszleistojų paeina, bet turi sawo 
priežastis. P. Tirineitis sako, 
kad Lietuva sunaikinta ekono 
miszkai, tas tiesa, liet visgi ne 
ant tiek, ant kiek sunaikinta len- 
kiszkos bajorijos valdoma Gali
cija; ne kiek liuosiau, kaip lietu
viai Maskolijoj, gyvena po glo
ba lenkiškos administracijos 
Galicijos rusinai. Teisybė, lietu 
viszki laikraszcziui ne apreiszkė 
savo programo, ant kokių isz- 
lygų lietuviai galėtu pasilikti 
prie unijos su lenkais, liet to at
virai ne padarė ir lenkai; jeigu 
jie kur atsiliepė, tai tik parodė, 
kad jie dėl lietuvystės paskiria 
tokięjau vietę kaip ir maskoliai: 
neseniai* juk “Przeględ Wszech- 
polski” pasiūlė lietuviams lenkų 
supremaciję. Jeigu vienas lai
krasztis neteisingai apskundžia ir 
niekina lietuvius, juk kiti to ne 
drysta nupeikti. Taigi pasirodo, 
kad lenkiszki laikraszcziai elgiasi 
su lietuviais visai teip, kaip 
ir maskoliszki. Lietuviai nori 
pasilikti lietuviais, geidžia gy
venti liuosai kaipo lietuviai, be 
ponų savo namieje, jeigu gi jų 
likimas butų isznykli, tai ir 
tęsyk nėra jiems reikalo drutinti 
lenkystės pajiegų, kaip nėra rei
kalo drutinti ir maskolytę, 
kadangi nė viena isz jų ne dru-, 
tina lietuvystės.

Už dabartines mokslaines Lie
tuvoj lietuviai ne kaltina lenkų, 
bet ne gal jie užmirszti, kad ir 
lenkams valdant Lietuvoj ne 
buvo lietuviszkų mokslainių, 
kad ir lenkai mažai rūpinosi apie 
žmonių apszvietimę, kaip mažai 
jie apie tai rūpinasi ir dabar 
Galicijoj. Kaip sziędien maskoliai 
stengiasi savo žmonims kolio- 
nizuoli Lietuvę, suteikdami 
geriausius Lietuvos žemės plotus 
maskoliszkiems atėjūnams, tę 
patį darė czia ir lenkų karaliai. 
Pripažinimo lietuviams tautisz- 
kų tiesų lenkai niekada ir niekur 
ne parodė. Ne parodo mums di- 

.es meilės leukai ir Amerikoj.
' Tos tai ir yra svarbiausios 
priežastys nepasitikėjimo lietu
vių lenkams ir tolinimosi nuo 
unijos, o ne laikraszczių iszleisto
jų fantazijos jas gimdo. Ar. pra 
szalintu nepasitikėjimę lie
tu v isz kas Zvięzko organo redak
torius, galima paabejoti, kadangi 
jam galėtu pritrukti reikalingo 
pritarimo terp to organo skaity
tojų-  ’

$24.00 isz Chicago į Ne v Yor- 
kę ir atgal. Tai yra pigiau kaip 
ant visų kitų geležinkelių. Ke
lionė Niekei Plate geležinkeliu 
ima tik 28 valandas. Tikietai 
parsiduos nuo 23 iki 26 Balan
džio ir bus geri ant sugrįžimo 
iki 5 Gegužio.

Norėdami gaut miegojimo ka
rus, urba kitokias informacijas, at- 
siszaukit į J. Y, Calahan General 
Agent, 111 Adams st. Chicago, 
III.

T$ patį mes užtėmy jame ir musų apgyventuose krasztu
ose, nors pasikėlimas ir nupuolimas barometro musų krasz
tuose ne teip inaimus, kaip karsztuose prie tropikų. Prie
žastis to yra szitokia: szylant žemei nuo spindulių užtekė
jusios saulės, iki 10 valandai ryto kyla į or$ daug garų, 
isz syk jie ir padidina oro spaudimu; po 10 valandai, pasikė
lus saulei dar augszcziaus, žemė kaista dar labiaus, nuo jos 
įszyla oras prie pavirsziaus esantis ir įszylęs kyla augsztyn, 
vietų gi jo užima atplaukęs szaltesnis, pertai ir pasimažina 
oro spaudimas; apie 4 valandų po pietų kilimas nuo pavir
sziaus oro eina silpnyn, todėl ir pasididina jo spaudimas, 
kas atsiliepia ant aiigszczio gyvojo cidabro barometre. 
Naktyj daug vandens garų atsiskiria isz oro, todėl ir jo 
spaudimas pasimažina. Jeigu naktyj nėra rasos, tai ir nak
timis persimainymas augszczio barometro neznaimus. Mes 
peržiūrėjome barometro permainas per vienų parų, bet ant to 
atsiliepia ir metų dalys. Krasztuose vidutiniszkai sziltuo^ė, 
taigi musų krasztuose, didžiausias oro spaudimas ant kiet
žemių būva žiema, mažiausias gi vasaros laike. Ties jū
rėmis gi būva prieszingai. Kietžemiai žiema labiaus at- 
szala, oras ties jais atszala, susitraukia, todėl būva tirsztes- 
nis ir sunkesnis. Vasara gi prieszingai. Visoki musų že
mės pavirsziaus krasztai įszyla ne vienodai. Todėl ir oro 
spaudimas ne visur bus vienoks. Idant geriaus užtėmyti 
pasidalinimų oro spaudimo ant žemės, ant žemlapio sujun
gia visokias vietas vienokio spaudimo brukszniais, visai 
teip, kaip daro su vietomis vienokios szilumos. Brukszniai 
jungianti vienokio oro spaudimo vietas vadinasi izobarais. 
Žinote, kad oro sjiaudimas didesnis būva žemumose negu 
ant augsztų kalnų; todėl tai dvi vietos, isz kurių viena 
bus žemumoje, kita gi augsztai ant kalno, oro spaudimų 
turės ne vienokį; vesdami izobarus, skaito juos teip, kaipi 
kad butų jie ties jūrių pavirsziumi ir teip iszskaitę, sujun
gia jau izobarais vietas vienokio sjiaudimo.

Dabar peržiūrėsime iszsiskirstymų oro spaudimo ant že
mės pavirsziaus skyrium dėl Sausio ir dėl Liepos mėnesių; 
czia dar priduriame, kad ties kietžemiais žiemų būva aug- 
sztas oro spaudimas, taigi didesnis, vasarų gi žemas arba 
mažas. ? . ( .

Izobarai 760 melimetrų, arba 30 colių, vadinasi ba- 
riszkoms normalėmis. •

Sausio izobarai.
Peržiūrėsime bariszkų normalę Sausio mėnesio* Bėga 

ji nuo salų Parry į pietų rytus, perkerta Hudsono jūrių 
kojų, labradorų ir prisigriebusi Szkotijos pakranezių, už
sisuka į rytus, perbėga per La Manszo kanalų, Jutlandijų, 
Baltiko jūres, Szvedijų, Laponijų, apskrieja Baltąsias jūres, 
užsisuka į sziaurius netoli salos Naujos Žemės. Į pietus 
nuo tos normalės oro spaudimas didinasi ir Siberijoj, ne
toli Jakucko, jis didžiausias, arba pasiekia teip vadinamo 
maximum. Kitų uždarytų normalę patėmyjame į sziaurius 
nuo Kamczatkos, kur ji pereina ant Azijos kietžemio į pie
tų vakarus, apsuka Ochocko jūres, perkerta Japonijų; 
nuo czia rytų link bėga per Didyjį Oceanų, vėl užsisuka į 
sziaurius, pasiekih sziaur-vakarinių krasztų Sziaurinės A- 
merikos, i>erkert 
chocko jūres.

Terp tropiki 
pagal ratus geog 
szių į sziaurius

Paveikslėli* 7. vejai ant Atlantiko Liepos mene*y),

Ties oceanais terp vasaros ir žiemos nėra teip labai di
delio skirtumo. Terp 30° ir 40°. sziaurinės geografiszkos 
platumos ir terp 20° ir 30° pietinės platumos, yra vietos 
augszto spaudimo. Tuosė tai krasztuose ir puczia vėjai pa
satais vadinami. Artyn prie polių oro spaudimas arba jo 
sunkumas pradeda mažintiesi. Ant jūrių sziaurinio žemės 
puskulkio tas yra žymesniu žiemoj ant pietinio gi puskul- 
kio tas yra nuolatai, todėl tai czia ir puczia pietvakariniai 
vėjai.

Beringo jūrių sruogą ir grįžta vėl į O-

randame bariszkų normalę, kuri bėga 
afiszkos platumos, aj>skrieja žemės pavir
ino ekvatoriaus; į sziaurius nuo jos oro

spaudimas vėl pusididina, į pietus gi mažinasi. Tokių jau 
normalę randam^ ir ant pietinio musų žemės puskulkio.

Didžiausias 
augszcziansias barometro pasikėlymas Sausyje būva: Sibe
rijoj, netoli Jakjicko—^30,50 colio, (780 mil.), Sziaurinėj 
Amerikoj, 30,20 
terp Bermudų sa lų ir Madeiros 30,05 col. (765 mil.), į va
karus nuo Pietir ės Amerikos ant Didžiojo Oceano 30,18 
col. (767 inilime rus). '< ,

Mažiausias oro spaudimas, taigi minimum, yra Sausyje 
terp Irlandijos r Norvegijos—29,50 col. (750 mil.);į rytus 
nuo Kamczatkos

oro spaudimas arba maximum, taigi

col. (768 mil.); ant Atlantiszko Oceano,

29,55 (758 mil.); Afrikoj ir Australijoj ir

Toksai paslirstynias oro spaudimo atsako ir puezian- 
tiems vėjams, kįis parodyta teiposgi ant patilpųsio czia 
paveikslėlio kai 30 strielos. Vėjai, kai p jau paminėjome, 
paeina nno skirtumo oro spaudimo.

Pasidarymas vejų. \
Oras, kaip ir visoki gazai, užsilaiko vien tada,kada vi

sos jo dalys ant vieno pavirsziaus yra vienokiai sunkios. 
Kaip tik sunkumas viendfcmlės pasidarė didesnis arbaleng- 
nis kokioje nors vietoj negu kitoj, tuojąus oras sunkesnis, 
arba turintis didesnį spaudimų, plaukia link vietos mažes
nio spaudimo. Isz to matote, kaip svarbu yra suprasti ge
rai izobarus,nes nuo jų paeina vėjai ant musų žemės pavir
sziaus. Jeigu mes turėtume izobarus kiekvienos valandos 
ir tai visokių musų žemės krasztų, tai visada, be jokio 
apsirikimo žinotume, kur ir koki vėjai puczia ir koks jų 
smarkumas. t

Oras"stengiasi plaukti į szalį didžiausio barometro nu
puolimo. Puolimas barometro ant kokios nors tolumos, 
taigi ant vienos mylios arba ant vieno meredijano laipsnio 
(15 musiszkių mylių) vadinasi gradientu. Juo toksai gra
dientas bus didesnis, juo smarkesnis bus vėjo pūtimas.

Tas pats visai yra ir su tekaneziu vandeniu; vanduo 
visada stengiasi tekėti iszilgai didžiausio žemės pasilenki
mo: juo nuotakumas didesnis, juo smarkiaus vanduo teka.

> Vienok, kaip mes toliaus pamatysime, dėl sukimosi 
žemės, teip vėjai, kaip ir vandenų tekėjimai diktai atsito- 
ina nuo gradiento.

Isz to, apie kų kalbėjome, aiszku, kad krasztas, į kurį 
rnezia vėjai,ir jų iszsiskirstymas ant viso žemės pavirsziaus 
riszasi su izobarais,t.y. brukszniais jungianeziais vietas vie
nokio oro spaudimo. Todėl tai dabar visada dirba vėjų 
žemlapį su izobarų žemlapiu.

■ Paveiksi' h* 0. Saudo Isobaral.

Tasai skirtumas oro spaudimo }>aeina nuo to, kad 
kietžemiai sziaurinio žemės puskulkio Sausyje atszalį pie
tinio gi puskulkio, kur tųsyk yra vasara, jie įkaitę.

Ant jūrių būva prieszingai. Didelis oro spaudimas A- 
zijoj, ties Jaku'ku, paeina nuo to, kad eiles mažo oro 
spaudimo nuo Didžiojo Oceano sustabdo augszti kalnai. 
Apatinė szalta < 
bet prasidedan! 
tikro nuo szalte 
musonais vadin 
nieczių žemės k

•ro eilė tokiu budu apsistoja ties klųnims, 
nuo augsztumų 3000—4000 pėdų oras isz 
mių jūrių pradeda plaukti ir Įiadaro vėjus 
linus, kaip tai yra pietvakariniuose chi- 
asztuose.

Liepos izobarai.
Liepos mėnesyj bariszka normale bėga per Atlantikų, 

Szkotijų, Sziaurinės jūres, Danijų, Vokietijų, užsisu
ka pietų link į Turkijų, perkerta Vidurines jūres ties Si
cilija, nuo czia prisigriebia sziaurinės Afrikos ir traukia iki 
Gvinėjiszkai jūrių kojai, grįžta vėl į rytus ties ekvatoriu
mi,perbėga Indiszkų Oceanų, Australijos, salas Australijųir 
Pietinę Amerikų; nuo czia užsisuka ir sziaurių vakarus, bėga 
der Antilių Jūres. Meksiku ir Kanadų prie Atlantiszko O- 
ceano.

Bryzai.
Vėjai dalinasi į peri jodiszkus ir į neperijodiszkus/Peri- 

jodiszki vėjai būva arba su paros peri jodais, arba su perijo- 
dais metų dalių.Prie vėjų su paros perijodais priguli pajū
rių vėjai arba teip vadinami bryzai. Tie vėjai puczia jūrių 
arba ažerų pakrantėse; jie apsireiszkia kas dienų ir teip: 
užtekėjus saulei, puczia vėjai nuo jūrių krantų link (jūri
niai bryzai), kurie nuolatai eina smarkyn, po pusiaudienių 
būva smarkiausi, paskui eina silpnyn ir vakare su visu pa
siliauja; naktyj puczia krantiniai bryzai (nuo kranto jūrių 
ink), kurie užtekant saulei suvisu pasiliauja ir persikei- 

czia vėl į juriftius. Toki vėjai puczia nuolatai ant salų 
carsztų krasztų, kaip antai Oceanijoj: naktyj vėjas puczia 
nuo salos jūrių link, dienų gi isz visų salos krasztų puczia 
vėjas nuo jūrių.

Tų imti galite užtėmyti sziltoje vasaros dienoje pagi
riuose: dienų isz girios puczia silpnas vėjas lauko link; 
naktyj gi prieszingai, taigi nuo lauko girios link. Tas pats 
atsitinka ir kalnuose: dienų puczia vėjas nuo klonių kalnų 
virszunių link, vakare gi nuo virszunių klonių link.

Vėjus tuos gimdo szitokios priežastys: dienų ties salos 
mvirszium oras truputį sziltesnis negu ties jūrėmis, todėl 
ai ir sunkumas oro ties sala mažesnis, taigi oro spaudimas 
apaezioj susimažina. Tųsyk oras sunkesnis nuo j urių pra
deda plaAįcti žemės link ir gimdo jūrinius bryzus.

Vakare oro spaudimas ties jūrėmis ir ties sala susily- 
na ir vėjas todėl nustoja pūtęs. Naktyj kietžemiai auszta 
greieziaus negu jūrių pavirszius ir su jais drauge ir oras 
prie jų besiglaudžiantis; jis stojasi svarbesnis, todėl ir 
plaukia link jūrių, kur oras lengvesnis, ^labiaus nuo jūrių 
pavirsziaus įszilęs. Tų patį atrasime ir ties giriomis: oras 
ties giriomis iszyla palengviaus negu ties lauku, todėl tai 
dienų vėjas puczia nuo girios lauko link. Tų patį galime 
pasakyti ir apie kalnus.

Ant salų karsztuose krasztuose visada galima įspėti 
kada prasidės ir koksai pus czia vėjas. Užstojus lytų lai
kui krantiniai bryzai pasiliauja. Priežastis to pasiliovimo 
yra ta, kad lytų laike tirszti debesys užlaiko saulės szilu- 
mų ir mažindami atszalimų žemės pavirsziaus naktimis, ma
žina ir paros szilumosamplitudas arba skirtumų tempe ratu-- 
ros terp dienos ir nakties, kuri ir yra priežaszczia bryzų.

(Toliaus bus)



pa. i-
Per 28 ^valandas isz Chica

go Į New Yorką.
Is< Chicago į. Nev Yorkę ir 

atgal tik 124.00 už tikietę ant 
Niekei Plate geležinkelio. Toki 
pigus tikietai bus tik nuo 23 iki 
26 Balandžio; ant sugryžimo yra 
geri iki 5 Gegužio. Yra tai pi
giausias perwažiawimasx pigesnis 
kaip ant wisų kitų linijų.

Tikietų offisas: 111 Adams str., 
Auditorium Annex. Dypas ant 
kertės Clark ir 12tos ui., Chica
go. Telefonas: Main33895

Wietines Žinios.

— Chicagoj yra ne tik wyrisz- 
kių vagilių, bet ir jaunų mer
ginų, kurioms net vyriszkiai ga
lėtu dręsos pavydėti. Pereito 
panedėlio dienę, ties krautuve 
*‘Continental”stovėjo ant ulyczios 
buggy jo savinįkas gi buvo j krau
tuvę įėjęs. Tuom tarpu atėjo ežia 
jauna, apie 17 metų mergaitė gerai 
apsirėdžiusi, su 15 metų vaikinu. 
Susėdo juodu j buggy ir nuplesz- 
ikėjo. Užtėmy jo tę buggio savi- 
nįkas, pakėlė riksmę, ant kurio 
subėgo policijantai ir leidosi vy- 
tiesi szaudydami gražię vagilkę. 
Koksai bicyklista nuo szuvių 
norėjo pasislėpti j priemenę vie
nų namų, pastatė bicyklių isz 
lauko. Ant kertės Paulina uly
czios buggy su vagilių porele 
sudavė smarkiai j stulpu ir susi
daužė ir abu vagiliai iszpuolė. 
Mergina vienok neilgai męsz- 
cziusi, užszoko ant palikto lauke 
bicyk io ir fcupleszkėjo, jos ta- 
vorszczius teiposgi pasislėpė ne
žinia kokiu budu. v-

1 n
— Politikierius^.Tubileras Ma- 

talene, apsigyvenęs po nr. 78 N. 
Clark stf. gavo neva užpra- 
szymę ant baliaus naujai iszrink- 
tos miesto rodosi Kada vakare, 
nieko pikto netikėdamas, iszsi- 
rengė ant parodytos užpraszyme 
vietos, ant kertės Chicago avė., 
tuszczioje vietoje, jau laukė jo 
politiszki prieszinįkai ir suszukę: 
“užmokėsime tau už rėmimu ant 
asesoriaus Grajaus”, pradėjo isz 
revolverių szaudyti j Mataleneir 
pataikė jam į krutinę. Jis nors 
paszautas, iszsitraukė teiposgi 
revolverį ir paleido keletu szu
vių į kruvę prieszų. Matomai 
pataikė, nes vienas surikęs puo
lė, bet piskui atsikėlęs pabėgo. 
Matalene nuslinko į aptiekę, kur 
jam apžiurėjo paszovimę ir nu
gabeno į ligonbutį. Paszovimas 
jo, nors sunkus, bet ne mirtinas.

Isz upės, prie tilto antMadison 
ulyczios, isztraukė kunę 16 metų 
vaikino. Pasirodė, kad tai buvo 
sūnūs presbiterijonų pastoriaus, 
Dro. Wallace. Dar pereito 
meto Lapkrityj, tėvas davė 
žinię į poli^iję, kad jo sūnūs 
prapuolė. Iszt raukę kunę persi» 
tikrino, kad kaukalis dvie
jose vietose suskaldytas; kisze- 
niuose truko masznelės ir auksi
nio laikrodėlio; rado prie jo tik 
25c. Matomai vaikinas buvo plė- 
szikų apiplėsztas, užmusztas ir 
paskui į upę įmestas. Užmusz- 
tasis buvo studentu kareiviszkos 
akademijos St. Johnso, Delafiel- 
de, Wis. Iszėjo jis isz namų at
lankyti savo draugę ir jau dau- 
giaus nesugrįžo.

— Policijantas Smith, Garfield 
Parke, isz vieno krūmo iszgirdo 
keturis revolverio szuvius. Nubė
go į vietę, isz kur davėsi szuviai 
girdėt ir rado ten kraujuose paplū
dusį, kokį ten Johnę Prischel, 
apsigyvenusį po nr. 655 Wa- 
shington Building. Laike jis dar 
rūkstantį revolverį rankose, 
galvoj turėjo dvi žaizdas ir dvi 
krūtinėj, bet buvo dar gyvas. 
Nugabeno jį į ligonbutį, kur per
sitikrino, kad jo paszovimai yra 
mirtini. Priežastis patžudystės, 
I ai p iszreiszkė pa t žudys savo 
raszte, yra ta, kad jo pati jį ap
leido ir iszbėgo su jo draugu.

— Prisaikintiejie sudžio.s pri
pažino muzikantui Christianui 
ochreyerui, už sulaužytu skripkę, 
2500. Schreyer 1894m. eidamas 
naktyj naiųpn, parpuolė ant ne
lygaus trotuaro ant Blachavk 
str. ir sudaužė savo skripkę. Už
tai apskundė jis miestę ir parei 
kalawo už sudaužytu skripkę net 
5000 dol. Ar ji buvo tiekyrerta, 
tai jau kits klausymas; Sudžios, 
turbut, teiposgi paabejojo apie 
teip didelę vertę skripkos, nes 
pripažino tik pusę to, ko Schre
yer reikalavo.'

— W iename terpulyezyj, terp 
Clark ir Harrison str., ant einan- 
czio vakare seno kareivio, Johno 
Drummondo, užpuolė trys plėszi- 
kai. Plėszikai paveržė jam 35 
dol. pinįgų, jo kareiviszkus dra
bužius, kepurę, nuavė ir cze 
batus. Apiplėsztas kareivis nuėjo 
į policiję ir pasakė apie užpuoli- 
mę. Tuom tarpu policija greitai 
plėszikus surado; atėmė nuo jų 
kareivio drabužius; isz pinįgų gi 
turėjo jie jau tik 25 dol: kitus 
mat greitai paleido.

— Dvi szirdingos draugės: 
Emma Moorc ir Mary Wilson, isz 
didelės meilės už kokį ten maž
možį susibarė ir paskui pradėjo 
rautiesi už plaukų; rovėsi ir rėkė 
teip ilgai, kol ant rėksmo ne at
bėgo policijantas ir besipeszan- 
czių ne perskyrė. Jaunesnėj i, 
Wilson, likosi skaudžiai savo 
prieszinįkės pergalėta. Pergalėto
ja vienok likosi suimta ir ja tai 
audžia Undervood nusprendė ant 
5 dol. bausmės. Mat ežia ir per 
galėta turi užganėdini mę.

— Pereitos subatos dienę užsi
degė namai Dominįko Kotvos, 
po nr. 5012 ant Robey ui. Kol 
subėgo ugnagesiai, ugnis apėmė 
ir kitus arcziausiiis namus. Jų 
gyventojai vos spėjo savo gy
vastį iszneszti. Kol galėjo ugnį 
užgesinti, ji apdegino ketverius 
nameliu^ lenkams prigulinezius.

Lietuwiszkas Piknikus
Draugystės Sz. Juozapo isz 

Melrose Park, III. bus Nedelioj, 
30 Gegužio, 1897. darže Gaden, 
kertė Madison st. ir^Desplaines 
avė. Harlem, UI. Prasidės 10 va 
landę ryto, ir trauksis iki 8 vai. 
vakaro, Įženga ant piknįko tik 
25c. Harlem yra tai priemiestis 
Chicagos, apie 10 mylių į vaka
rus, prie pat Madison ui. Isz visų 
pusių miesto galima į ten dava 
žiuoti sztriteariu tik už 10c. Te 
gul ima sztritkarius Madison ui. 
o davažiuos net į vieta. Ant 
pįkniko grajįs puiki muzika ir 
bus kitos gražios zabovos: delto- 
gi szirdingai užpraszome visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilanky 
ti. Su guodone

Komitetas Dr-tes Sz.>Juozapo.

Nauja administracijai
Nedėlioj, 4 Balandžio, Dr tė 

Sz. Juozapo’ Melrose Park, III, 
laikė savo prieszmetinį susirinki- 
mę ir iszrinko nauję alminis- 
traciję ant tekanezio meto: Ant. 
Knistovtas prez.. J. Delnikas 
vice prez., Jos. Stefankevyczius 
prot. sekr., J. Czapkauskas sekr. 
fin.;apiekunai kasos: J.Stefanke 
vyczia, L. Plesauskas ir Czalku- 
nas; marszalkos: Sabaliauskas ir 
Juknevyczius.

J. Stefankevyczius, sekr.

Exkursija J New Y orką.
Niekei Plate geležinkelis, nuo 

23 iki 26 Balandžio, parduos ex- 
kursijos tikielus iaz Chicagos į 
Nev Yorkę ir atgal už 124,00. 
Tikietai sugrįžti isz Nev Yorko 
bus geri iki 4 dienai Gegužio, 
1897m. Kas turi reikalę į New 
Yorkę, tegul dabar pasiskubina, 
nes teip pigiai negaus nė ant vie
nos linijos.

Atsiszaukite pas J. Y. Cala- 
han, General Agent, 111 Adams 
str.

Chicago, III.

Gromatos ant paczto.
663 Andrtknviki A n ton 66# Merai Jau
662 Bajdlk Joaef 661 Marokai Jaosai
666 Bertynl* Josef 670 Mirai Jin
M9 Bohuiz Andrio} 673 Momet R.
671 Bozon Andry! 684 Orkln K.
586 Dopdopy Broduiiol.vffiS Puiriui Fraoiizek
603 Ganpi Vilhclmine 603 Rakitli Taleafor
698 Gr.niia A. 700 Rokai John
616 Jank>.wikl Jon
617 Jaruiii Izidor
620 Kamarancku K.
624 Kajm A adam
626 Krtkoviki Jan 
644 Lankau-kl J.
663 Lowli Ferd.
667 Majerawikl Paul
668 Matuieki Jozef

7M8taii«niky Myohol 
733 Strimaiti* Tema 
733 8wikai John 
730 Tavaizka 8taniilow 
742 Velnaky I.
763 Wo)owltch Louil
760 Zuban Jacob v 
700 Zuchak Mary
761 Zyle Antoni

Mitingas.
Mitingas Dr-lės Lietuvos Sūnų 

bus kitoj nedėlioj, 25 Balandžio.

Paduodu dėl žinios wi- 
siems broliams lietuviam*, kurie 
nori nuleist gražias gromatasį sa
vo prietelius ir pažystamus, kad 
puikiausię popierę ant gromatų, 
su puikiausioms kvietkonu ir 
gražiais apskaitymais, galite gaut 
pas manę, kurių tuzinas kasztuo- 
ja nuo 35c. iki 45c. Kas reika
lauja tik vienę tuzinę, gali prisiųs
ti užmokestį markėmis. Asz tei
posgi užlaikau visokias Knįgas, 
Szkaplierius,- Ražanczius, Kryže
lius su stacijoms ir relikvijoms, 
Juosteles III Zokono Sz. Fran
ciszkaus. Ant popierų perku p- 
ežiams duodu uždarbį. Prisiųs- 
dami pinįgus, uždėkite szitokį a- 
dres-ę:

W. Kudarovski,
53 Millbury st., Woreester. Mass.

(17-4)

NAUJA KNĮGA.
“Lietuvos” redakcijoj szioms 

dienoms iszėjo isz po spau
dos nauja knįga po var
du “HYGIENA”, arba mokslus 
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 
czielyliėje 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,

LIETUVA

Isuluncziame in visai miestus ir miestelius visos A- 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas de) siuvi
mo. Maszinas dėl drukawoji.mo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
lūs, Wargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Basetles, 8kripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, VVidelcius, Szauksztus, Striclbas, 
Revolveriui, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus. Auskarus, Abrozus ir visokius kilus 
daiktus, f JTeipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jt t. L a Prisiuocziame itatalioga 
kožnam dykaį. Adr««awokit teip!

Kelpscb, Noreiko & Co., 
M nfth Are., CHICAGO, ILL.

A. S1LHA & CO.
651-555 Blue Island Avė.

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

DRAPANŲ ir APAUTUWO
- Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

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

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

perkantiems, patarnauja isz azirdies. Parodo tikrus taworus ii 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tiknu, kad gaus teisingę tavorę ir nė ant vieno cento nebus Ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana <!.le Judd, Chiciion, II

Dirba, taiso ir parduoda;
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Leuciugėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w
^viduriais laikrodėlį nžo tl7 iki 120 ant iszmokes 
ežiu,.mokėdamas tik po wieną doliery ant nedė 
ios.

Kas tik ko reikalaujate ateikite pas mane,
pirkaite wiską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czHtyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoe 10i 

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

Pa j iesz kojiniai.
PaĮjieszkau Ant. Pakaszio, paeinan- 

ežio isz Abrauckų kaimo, Leipalingio 
gm., Seinų pav. Amerikoj yra jau 11 
metų. Gyveno Bay City, Mich. Jeigu 
kas žino apie jį, arba jis pats, jei yra 
gyvas, tegul atsiszaukią. 
Svarbiausias reikalas.

Adresas:
Rev, J. Žilinskas.

Box 103 MtCarmal. Pa.
(29-5) ;

Pajieszkau Juozo Anskaiczio ir Ur- 
szulės Anskaicziutės, isz Wuosynės 
kaimo, Jievaravo gm. Mariampolės 
pav., Suvalkų gub. Teiksis atsiszaukti 
ant szito adreso: W. Kreivėnas,

McAdoo, Pa.

Pajieszjcau savo brolio. Jono Borczio 
isz Kaunorėd., Reseinių pav.. Paszlynių 
sodžiaus. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
man duot žinią,nes turiu į jį labai svar
bų reikalą. Mano adresas:

Juozas Barczis, 
Mahanoy Plane, Pa.

- (17-4)

' Pajieszkau savo brolio, Franciszkaus 
Szipailos, isz Griszkabudžio parapijos; 
Sirnano Mockaus, Pajevonio parap., ir 
Antano Stanevicziaus, Griszkabudžio 
parap. Wisi trys Suvalkų gub. Ji e pats, 
ar kas kitas, teiksis duot žinią ant szito 
adreso: . John Mockeliunas, 

Irvin, Westmoreland Co. Pa.

Pajieszkau savo dėdės, Jono Tere- 
siaus, paeinanezio isz Kauno gub, Resei
nių pav.. Aliejų kaimo. Teiksis atsi
szaukti ant szito adreso:

Paul Braniauskis, 
1514 ftoss Avė., Scranton, Pa.

Asz, Petronėlė Tacziliauskienė, pa
jieszkau Frano Kriszcziukaiczio (jis an- 
gliszkai raszosi Frank Kites). Gyveno 3 
metus Bostone, o paskui iszvažiavo į 
Chicagą ir dabar nežinau, kur besirau- 
da. Jis pats, 'ar kas kitas, teiksis duot 
žinią ant szito adrese;

P. W. Tachelosky
140 W. 8th Str., So, Boston, Mass.

(24-4)

Pirmas lietuwiszkas tea
tras.

Chicagoj, Dr tė D. L. K, Gedi
mino grajįs savo pirmę teatrę 
subatoj. 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 
vaites szirdingai užpraszome at 
silankyt', Su guodone,

(24—4) Komitetas.

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeverykų 
pas 

M.W.Goodmana,593 N. Gay St.
B.ALTIMORE,MD.

Per izlali 30 dienu turiu iirpaduotie *nu* 
mano iiemlnlui tamirui. kaip tai: Caebatui 
Cxewerykui dėl wrru. moterų, waiku ir kūdi
kiu.- Vatai teip labai lum.žinau Ju prekial. kad 
wi.ka pai mane dabar aali pirkti bew«lk ui pu
fe prekei. Dėlto atkreipiu atyda wiiu aplinki
niu ir paiyitamu ir prairau ateit pamegyt, o 
Krittilcryiite kad teip pirtal niekur nerasite,

Ip pai mene SUGVODONE
M. W. Goodman.

Nepamirszkite šlami ios mano wie-
t<^s, mano pažystamas

Kasparas Majauskas, 
3342 Fisk ui., CHICAGO, ILL.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZ EINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai tfietve gryninusiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku Inikraezcziu. Inzleidžik- 
nrns krszcz oniszkoje dvasioje. 
žinių daugiausiai apie Ametikos 
lietuvių reikalus.

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

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

^AP TIEKA
— Geriause !ietuvi*zkai-lenki- 

szka Apticka Juozo Leszczynskcų 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklai} cziąnyk^z- 
esias ir i-z Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietu D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi

I
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala-, 
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvaifiose kalbose ir gydome ly 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Ant pardavimo labai pigiai
Puikus saliunas, lietuvi.-zkoje 

apygaid',je unt Bridgporto, geras 
biznis dėl lietuvio; parsiduoda su 
visais daiktais, kas tik su liūne 
randasi. Noiintis pirkti, tegul 
atsiszaukia į saliunę pas

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

(24-4)

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

838 W. 181 h Str.
Priima ligonini adynoa*: nuo 9 iki 12 prieis piet 

ir nuo S vakare. Telepbonai: Canal 137,

E ZAN]EW8K1S.
924 33rd str., 
LietuwlNzka.s 

kriaucziuN.
Pigausia draJ 

panų krautuvė. 
Parduoda viso
kį s drabužius 
o no pigiau

siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 
. atsilankyt, o 
persi tikrysi te.

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

P.F. Bradchulis,
Notary Public & CIaim Adjuster. 
Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolekta voju 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.

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui.

Ni}lma paikių Fotografijai, ui tazla* tiktai 
' *2-00

An vaaaUa ir kitokiu reikalu nujima Foto .ra1 
fUai kopulk aulai.

Preke pjntgib
Ruskas rublis po................ 53c.
Prusiszkoa markės po.......... 24|c.

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

Naujas
Liehnviszkas Saliunas.

Fel. Majausko
3301 Laurel

balių ir vesialiju.

kerte 33czios ui.
ūžlniknu iwi«žin

bavar.kn A)u. ge-

ir pulklamlai Ciga
rai.

Prie saliuno tu
riu puike didelis 
sale ant mitingu.

Ateik broli pamatytie ir to wiao 
pabandytie.

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

CHICAGO, ILLINOIS.

Wanted-An ldea'š~~B

Nedelinis Laikrasztis ’
Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 

SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 
isz Amerikos, Lietuwos ir wiso pasnieczio.
“Lietuva” kaštuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgele, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįarelę už 25c. Knįgele gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. ©'prisiusime dykai.

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

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

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 
riaušių laivų, siunezia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz vieų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszka bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei- • 
tai ir tefsingai.

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

A. Olszewskis,
924 33rd Street. .  CHICAGO, ILL,

Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per "tiioney order”; tai'n ir----- -
kada ne pražus. Iszpirką "money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojau? 
prisiųskite mums: siuneziant ‘tmoney orderį”, gromatą registruoti nereikia, • 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus/pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas "Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 wa- , 
karo, o nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicatriečziai tuiintf 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

“GARSAS”
AMERIKOS LIETUSIU, 

yra pigiausias nedelinis laikrasztis. 
Iszeina Szenadorije kas su

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

ant metu, 
60 centu už pusmety, 

TALPINA puikias istorijas ir apraszymus isz lietuvių gy ve
nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir viso svieto; Garse daugiaii>i:o 
galima rasti žinių i.-z Amerikos apie darbus.

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

Mus Adr^s «Garsas” Pnblishiiig Co.
SHENflNDOAH, Ph,

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Kebliu,
kaipo tai;

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

N. L. PIOTROWSKI,
Adwokatas augsztesniu sudu ir Notary Publicė

Ofisas: 4 Li Šalie St., Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Divlsion St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias r jpieras__

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

Gali sueiszneket lenkiszkai.
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